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مقدمة

لم یكن للبشریة في فجر حیاتھا تأثیر على البیئة، حیث كانت أعداد البشریة محدودة و كان اعتماد 

وتعالى بھا سبحانھاإلنسان كلیا في حیاتھ الیومیة على ما توفره لھ الطبیعة، وبالقدرة العقلیة التي الھم هللا 

اإلنسان استطاع أن یكتشف الكثیر من أسرار الكون المحیط  بھ و بمرور الزمن تعاظم تأثیر اإلنسان على 

البیئة  واستطاع استبدال الكساء النباتي والحیواني الطبیعي  بكساء صناعي یلبي حاجاتھ ویشبع رغباتھ 

.ویحقق طموحاتھ في بیئة صناعیة تھیئ لھ الرفاھیة 

فبساطة و محدودیة العیش اضمحلت تدریجیا منذ التطور الصناعي والتكنولوجي الذي شھده العالم 

،واشتد بعد الحرب العالمیة الثانیة، فالعالم الیوم یشھد العدید من التغیرات في مجاالت مختلفة اقتصادیة

سیاسیة، ثقافیة وتكنولوجیة تصبوا الى تحقیق النمو االقتصادي المتزاید وھو بدوره یتطلب ،اجتماعیة

األنشطة االقتصادیة لھا تأثیر على البیئة التي تعاني انتھاكات مستویات أعلى للنشاط االقتصادي، وھذه

قة بین النمو االستخدام غیر المراقب للموارد والثروات الطبیعیة، لقد تغیرت العال بسببمتواصلة 

استغالل الموارد االقتصادي والبیئة بصورة مفاجئة مع ازدھار المجتمع الصناعي، كثافة التبادل التجاري،

الطبیعیة، ومع مرور الوقت تزایدت حدة ھذه المشكالت فأصبح اإلنسان یعي مدى خطورة المشكالت 

حدود المسموح بھا لتصل الى قدرات البیئیة لیس فقط على حیاتھ و صحتھ فحسب بل وأدرك أنھا تعدت ال

الحیاة وشروطھا، إذ ترجع ھذه المشكالت بصفة أساسیة الى إفراط الدول وخصوصا الدول الصناعیة في 

االستھالك المتزاید للموارد الطبیعیة المختلفة، فالتوسع في إنتاج مصادر الطاقة واستغالل األراضي 

ختلف أنواعھ، فمشكالت تلوث البیئة ترجع أساسا الى الفقر الزراعیة كلھا تعد مسببات لزیادة التلوث بم

ذات األثر السلبي كالرعي الجائر و قطع الغابات، التصحر عواملواالستغالل المفرط للموارد الطبیعیة و

.واالنجراف 

و على الرغم من مكانة البیئة في الوجود فان االھتمام العالمي بمشكلة البیئة لم یظھر إال في سنة 

من خالل انعقاد مؤتمر األمم المتحدة في استكھولم حول البیئة والتنمیة لیشیر للمرة األولى الى 1972

المخاطر التي تحیط بالدول من جراء التدھور البیئي الذي لحق بھا، فتم إصدار العدید من االتفاقیات التي 

بار أنھا ال تخص دولة دون غیرھا من باعتوأكدت الطابع العالمي للمشكالت البیئة أولت اھتماما بالبیئة

أبناءورفاھیةبیئة في لتؤثر األمیالآالف تعبر بل السیاسیةحدودھا عند تقف ال ما دولةفملوثاتالدول،

بین اآلن االرتباط الوثیق والمتبادلیدركالعالمأصبح كما والمقبلة،الحاضرةبأجیالھاأخرىشعوب

من جھة واستخدام الموارد الطبیعیة والبیئیة من جھة أخرى فالنشاطمستوى النمو االقتصادي ومكوناتھ

.ومكوناتھاالبیئة في یغیرالمتاحةالطبیعیةللموارداستخدامھ في المختلفةبأشكالھاالقتصادي
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و على الصعید الوطني الجزائر واحدة من الدول المعنیة بخطر التدھور البیئي في ظل النمو 

وتحدیات فإلى جانب المشاكل البیئیة العالمیة نجد أن وسطھا البیئي یتعرض لمخاطر االقتصادي المتزاید،

كبیرة ناتجة عن تراجع األداء التنموي وتدھور األوضاع االجتماعیة المختلفة ولعل ابرز ھذه 

تلوث المیاه الجوفیة وما ینتج عنھ من أمراض ،حرائق الغابات،تدھور األراضي الزراعیةالمخاطر

وعدم التحكم في تسیر النفایات الصناعیة التي تلوث  يالتلوث الصناع، ة تھدد الصحة العمومیةوأوبئ

نتائج خطیرة تؤثر ھعن االھتمام غیر الكافي بالبعد البیئي مما أسفر عنوھذا ناتج  ةالھواء والموارد البیئی

وسعیا منھا لضمان حمایة أفضل ،التوازن البیئي واالقتصادي والتدھور الشامل إلطار الحیاة ىسلبا عل

بل وتعدى األمر ذلك حینما صارت تدمج بنود للبیئة شاركت في عدة ندوات دولیة تناقش الموضوع،

وبذلك فلقد صادقت الجزائر على اتفاقیة اتفاقیات دولیة تعالج مسألة حمایة البیئة في القانون الداخلي،

إذ 1995جانفي  21المؤرخ في03/95وجب األمر رقم ریودي دجانیرو المتعلقة بحمایة البیئة وذلك بم

كرست ھذه االتفاقیة اإلعالن الذي تم اعتماده في ندوة ستوكھولم وحاولت ضمان استمراریتھ ونصت على 

االعتراف بسیادة الدول على مصادرھا الطبیعیة طبقا لمیثاق األمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي العام 

في النمو االقتصادي یخضع لمقتضیات التنمیة المستدامة وضمان حاجیات وعلى أن ممارسة الحق 

المعبر عنھ بالنمو المستدام بیئیا الذي یركز على خفض ة في التنمیة والبیئة یاألجیال الحاضرة والمستقبل

ات واالستھالك على نحو یعمل على مواكبة التغیرلإلنتاجالضغوط البیئیة من خالل تحقیق الكفاءة البیئیة 

.على حد السواءالبیئة ھ و بینالدینامیكیة في االقتصاد وخلق نظام تكاملي بین

فأھمیة البیئة لیست بالحدث الجدید أو الطارئ في السنوات األخیرة، بل كانت تتزاید عبر الزمن 

دث أو ما أن التحدي اآلن لیس ما إذا كان التدھور البیئي یحوالجدید في األمر ھو زیادة الوعي بحقیقتھا و

إذا كان یجب التعامل معھ بل جمع البیئة والنمو االقتصادي في قضیة مشتركة ولن تكون النتیجة مجرد 

.خفض للتدھور البیئي و لكنھا دعوة االلتزام الشامل بأھداف جوھریة

ومن اجل تناول إشكالیة البحث تناوال علمیا كان البد من الحصول على أدوات فكریة تمكننا من 

التحلیل العلمي الدقیق و المنظم، و لما كان موضوع الدراسة ینصب على قیاس اثر التدھور البیئي على 

النمو االقتصادي خاصة وجب علینا أن نقف على مدلول محدد لماھیة البیئة ومشكالتھا لیتسنى معرفة 

:المفھوم الذي یمكن استخدامھ في الدراسة، ومن ھنا یمكن طرح اإلشكالیة التالیة

كیف یمكن قیاس أثر التدھور البیئي على النمو االقتصادي في الجزائر؟
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:أسئلة فرعیة

:استنادا الى اإلشكالیة أعاله نطرح األسئلة الفرعیة الموالیة

  ؟   ما ھي األبعاد االقتصادیة للتلوث البیئي-

  ؟ االقتصاديما ھي التكالیف الناتجة عن التدھور البیئي و كیف تؤثر على النمو-

  ؟ ما ھي محددات نموذج التدھور البیئي-

:فرضیات البحث

على ضوء ما تم طرحھ من تساؤالت حول موضوع البحث وأمال في تحقیق األھداف المرجوة 

:منھ یمكن وضع الفرضیات التالیة

  ؛ البیئة تمد االقتصاد بالموارد في حین أن النشاط االقتصادي ال یراعي البیئةإن -

.النمو االقتصادي في الجزائر على المدى البعید على اسلب یؤثرإن التدھور البیئي -

:أھمیة البحث

نھدف من خالل ھذه الدراسة الى شرح أبعاد النمو االقتصادي بمعناه الواسع و الذي یجمع بین 

كما انھ یعالج أھم القضایا التي تھم دول العالم والجزائر خاصة، وتدور محاوره النمو االقتصادي و البیئة،

حول مدى تأثر البیئة بمخلفات النمو االقتصادي، حیث من شانھ أن یؤدي الى زیادة تكالیف األفراد والدولة 

ن باھظة وھذا حسب األضرار البیئیة التي تمس المجتمعات فعالجھا یتطلب تكالیف تكون في غالب األحیا

الثمن أو تتسبب في ندرة أنواع من الموارد االقتصادیة، وھذا حتما یؤثر سلبا على المواصلة في مضمار 

فاألھمیة من ھذا الموضوع تكمن في إبراز نمو اقتصادي یراعي البیئة و یحافظ على .النمو االقتصادي 

.التوازن البیئي

:أھداف البحث

صول الى ھدف معین، والھدف من دراستنا ھذه ھو قیاس مدى إن كل دراسة یسعى من ورائھا الو

تراجع و محاولة تركیب و تفسیر اثر التدھور البیئي على النمو االقتصادي في الجزائر وإثبات صحة 

الفرضیة القائمة علیھا من خالل قیاس اثر التدھور البیئي على النمو االقتصادي والتعرف على طبیعة 

ة بینھما وذلك للخروج بتوصیات تراعي التوازن البیئي في ظل النمو ومدى قوة أو ضعف العالق

.االقتصادي
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:أسباب اختیار الموضوع

:ھناك عدة أسباب دفعت بنا الى اختیار ھذا الموضوع كمجال بحث من بینھا

الحداثة النسبیة للموضوع ؛-

  ؛ األھمیة اإلستراتیجیة للموضوع كمجال دراسة و بحث علمي-

شمولیة الموضوع للجانب االقتصادي التنموي و البیئي ؛-

تزاید األضرار البیئیة المتولدة من النمو االقتصادي ؛-

  ؛ الموضوع في حد ذاتھ دعوة لحمایة البیئة من مخاطر النمو االقتصادي-

.المیل لمعالجة ھذا الموضوع بالذات بجانب تطبیقي قیاسي-

:البیاناتالمنھج العلمي المتبع ومصادر 

من اجل اإلجابة على إشكالیة ھذا البحث وفي ضوء فروضھ وحدوده سیتم االعتماد على المنھج 

الوصفي التحلیلي والنظري من اجل تحدید أھم التعاریف والعالقات التي تقتضیھا الدراسة، كما سیتم 

مصادر أما وقیاس المعالم التي تقتضیھا الدراسة،تقدیراستخدام المنھج الكمي وأداتھ القیاس االقتصادي ل

البیانات فھي عموما عبارة عن مجموعة من الكتب واألبحاث وتقاریر المنظمات العالمیة المختلفة 

والمتخصصة والتقاریر الدولیة والحكومیة، باإلضافة إلى بعض الدراسات األكادیمیة والعلمیة التي 

.لى التقاریر التي قامت بھا وزارة البیئة و تھیئة اإلقلیمأجریت ألغراض مختلفة، باإلضافة ا

:الدراسات السابقة 

و یتمحور الجدید من بعض الدراسات التي كانت تقترب من موضوع الدراسة،الى فیما یلينشیر 

تتمثل في بناء نموذج قیاسي إلبراز اثر التدھور البیئي على النمو االقتصادي في الجزائر، و انبحث خالل

  : في الدراساتھذه

مذكرة ماجستیر ،حالة الجزائر–سیاسة الطاقة والتحدیات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة

الى أي مدى یعتبر نموذج استھالك الطاقة :"و كانت اشكالیتھ كما یلي ، 2007سنة  ،تحافللطالب بن نونة 

، حیث "الحالي وخاصة االحفوري مسئوال عن االختالل البیئي وتدھور مصادر الطاقة في الجزائر ؟

توصل في األخیر الى أن الجزائر رغم الجھود التي تبذلھا للوصول الى نموذج طاقوي منسجم مع 

راتیجیة واضحة فیما یتعلق بتنمیة الطاقات المتجددة متطلبات التنمیة المستدامة مازالت تفتقر الى إست

والتوسع في استخدامھا و یمثل ذلك عامال مؤثرا في التوجھات نحو الطاقة المستدامة، كما أن ھذه الجھود 

التي تبذلھا الحكومات  والمؤسسات في مجال الطاقة المستدامة تلعب دورا كبیرا لمواجھة مشاكل البیئة 
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یة ما لم یكن ھناك وعي لدى أفراد المجتمع ككل بضرورة تغییر السلوكیات غیر المالئمة ولكنھا ال تعد كاف

.في استخدام الطاقة

مذكرة ، 2004-1994مع دراسة حالة الجزائر–البیئة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة 

ما ھي السیاسة الكفیلة :"وكانت اشكالیتھ كما یلي  2005سنة  ماجستیر للطالب عبد هللا الحرتسي حمید،

، و كانت نتائج الدراسة أن الجزائر في إطار تجربتھا التنمویة "بضمان تنمیة مستدامة في الجزائر ؟

اعتمدت على األدوات التنظیمیة  خالل فترة زمنیة طویلة، لكن واقع التنمیة المستدامة والذي یظھر من 

أدوات أدوات اقتصادیة،(لجوء الى أدوات أخرى خالل التدھور البیئي أصبح یفرض أكثر من ذي قبل ال

.یبدوا انھ ال غنى عنھا وھذه األدوات تكمل بعضھا إضافة الى إمكانیة عملھا بشكل أكثر فعالیة )بیئیة

إشكالیة تمحورتدكتوراه للطالب سالمي رشید، االقتصادیة، مذكرةأثر تلوث البیئة في التنمیة 

التلوث البیئي ؟ و أثارھا على التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و كیف یمكن ما ھي مشكلة " فيالبحث 

و كانت نتیجة الدراسة أن الحمایة و التحكم في الموارد االقتصادیة تمنع ظھور مشكلة البیئة،"معالجتھا ؟

  .     يوالسیاسالنمو السكاني و البیئة كان لھ اثر في النشاط االقتصادي والزراعي معالجةكما أن 

:حدود البحث

أما من ناحیة االقتصادي و البیئي للجزائر،التحلیلمن ناحیة المستوي، فان الدراسة تخص جانب

وقد تم اختیار ھذه الفترة باعتبار أنھا تمثل سلسلة 2011-1970الزمن، فان فترة الدراسة تمتد من سنة 

زمنیة مقبولة للدراسات االقتصادیة الكلیة لذلك تشكل سلسلة مناسبة للدراسة و الختبار اثر التدھور البیئي 

.على النمو االقتصادي في الجزائر

:خطة البحث

البحث الى ثالثة فصول قمنا بتقسیموتحلیل اإلشكالیة المطروحةھذا الموضوع زانجمن اجل إ

رئیسیة خصص من خاللھا للجانب النظري الفصل األول والثاني في حین خصص الفصل الثالث للدراسة 

:ة للموضوع اسیالقی

تناول الفصل األول دراسة نظریة حول البیئة والتلوث البیئي، و تم تقسیم الفصل الى ثالثة أجزاء، 

ظور اقتصادي من خالل عرض مفاھیم عامة حول البیئة، فعالج الجزء األول موضوع البیئة من من

مكوناتھا و الوظائف البیئیة ثم ربط البیئة باالقتصاد والتعرض لألبعاد االقتصادیة لمشكلة التدھور البیئي، 

أما الجزء الثاني فتناول مفاھیم عامة حول التلوث البیئي فتم التطرق الى المقصود بالتلوث البیئي، أبعاد 

تلوث ثم التقییم االقتصادي للتلوث البیئي من خالل التعرض للتكالیف الناتجة عن التلوث والحجم مشكلة ال

األمثل للتلوث الذي یجب على الحكومات أن تعمل على السماح بھ، في حین تطرق الجزء الثالث من 



المقدمة العامة

خ

لعالمیة عن الفصل الى موضوع االھتمام العالمي بالقضایا البیئیة من خالل التطرق الى المسؤولیة ا

المشاكل البیئیة ثم عرض ألھم القضایا البیئیة العالمیة وبعدھا تم سرد لبعض اللقاءات العالمیة المنعقدة 

.ألجل حمایة البیئة

أما الفصل الثاني فقد خصص لألفكار والنظریات التي حاولت تفسیر العالقة بین التدھور البیئي

ر الى ثالث أجزاء، حیث تعرض الجزء األول الى النمو والنمو االقتصادي من خالل تقسیمھ ھو األخ

االقتصادي والتدھور البیئي فتناول اإلطار المفاھیمي للنمو االقتصادي والتنمیة، عناصر النمو االقتصادي 

و تكالیفھ ثم الربط بین النمو االقتصادي و البیئة، و تم في الجزء الثاني تناول موضوع التدھور البیئي 

صادي في النظریات االقتصادیة من خالل التعرض الى التفسیر التقلیدي للتلوث البیئي، والنمو االقت

أما الجزء الثالث التلوث البیئي ثم التطرق الى التفسیر الحدیث للتدھور البیئي و النمو االقتصادي، تنمذج

نظریة حدود النمو ،فقد تطرق الى التنمیة المستدامة من خالل عرض اإلطار المفاھیمي للتنمیة المستدامة

ونظریات التنمیة المستدامة ثم التعرض الى االستدامة البیئیة و النمو االقتصادي من خالل عرض 

.مؤشرات التنمیة المستدامة و التعرض لفكرة تغییر المفاھیم المرتبطة بالنمو المستدام بیئیا

تم التعرض فیھ من خالل وفي الفصل الثالث للدراسة و الذي یتمثل في الجانب التطبیقي فقد 

األجزاء الثالث الى تحلیل الوضع البیئي في الجزائر من خالل عرض عوامل الضغط البیئي في الجزائر، 

حالة البیئة في الجزائر ثم اإلستراتیجیة الوطنیة للبیئة ھذا فیما یخص الجزء األول، أما الجزء الثاني من 

ي التكفل بحالة البیئة من خالل عرض كلفة التدھور البیئي،الدراسة فقد تناول سیاسة الدولة الجزائریة ف

السیاسة البیئیة في الجزائر من خالل التطرق الى مختلف الرسوم البیئیة في الجزائر، إتاوات المحافظة 

على جودة الھواء، اإلنفاق الحكومي، سیاسة تخفیض الدعم ثم تناول مصادر تمویل البیئة من خالل 

المحلي للبیئة ثم مصادر التمویل الخارجیة، أما الجزء الثالث فقد تم من خاللھ بناء عرض مصادر التمویل 

نموذج قیاسي لتقدیر اثر التدھور البیئي على النمو االقتصادي في الجزائر باستخدام أسالیب قیاسیة لتحلیل 

ونموذج تصحیح السالسل الزمنیة من خالل اختبار استقرار السالسل الزمنیة، اختبار التكامل المشترك

.الخطأ و ذلك بغرض الوصول الى نتائج سلیمة لتقدیر العالقة
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مقدمة الفصل األول 

�ωϮѧѧѧο Ϯϣ�έΎѧѧѧϴΘΧ�ΪѧѧѧϨϋ"�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϭ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ"�ϊ ѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϨΑϭΎΠΗ�Ϊѧѧѧϗ�ϥϮѧѧѧϜϧ�ΚѧѧѧΤΑ�ωϮѧѧѧο Ϯϣ

�ΕΎѧѧϣϮϘϣ�Ϟѧѧϛ�ϪѧѧϨϣ�ΪϤΘѧѧδϳϭ�ϥΎѧѧδϧϹ�Ϫѧѧϴϓ�ΎѧѧϴΤϳ�ϱάѧѧϟ�έΎѧѧρϹ�ϢѧѧϬϔϟ�ΡΎѧѧΤϟΈΑ�ΎϬѧѧδϔϧ�ΡήѧѧτΗ�ΖΤΒѧѧλ �ΔѧѧΟΎΣ

�ΩΪѧѧѧϬΗ�ΕάѧѧѧΧ�ΕϼϜѧѧѧθϣ�έϮѧѧѧϬυ�ϰѧѧѧϟ�ϯ Ω�ΎѧѧѧϤϣ�ϑ ΰϨΘѧѧѧγϼϟ�ν ήѧѧѧόΘϳ�Βѧѧѧλ �έΎѧѧѧρϹ�άѧѧѧϫ�ϥϻ�ϚѧѧѧϟΫ�ϪѧѧѧΗΎϴΣ

ήѧѧѧθΒϟ�ΓΎѧѧѧϴΤϟ�Δϣϼѧѧѧγ�ϪѧѧѧΠΘΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔϳήѧѧѧθΒϟ�ΕΎρΎѧѧѧθϨϟ�ΐ όѧѧѧθΗϭ�ωϮѧѧѧϨΗ��ϊ ѧѧѧϣ�ΖΒόѧѧѧθΗ�ΕϼϜѧѧѧθϤϟ�ϩάѧѧѧϫ�ˬΔϳ

�ϰѧѧϠϋ�ΰѧѧϴϛήΘϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑϻ�ϥΎѧѧϛ�ϚѧѧϟΫ�ϡΎѧѧϣϭ�ˬΕΎѧѧΟΎϴΘΣϻϭ�ΕΎѧѧΒϏήϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϳΪόϟ�ωΎΒѧѧηϹ�έήϤΘѧѧγΎΑ�ΔѧѧΌϴΒϠϟ

�Ϧѧѧѧϣ�ϝΰѧѧΗ�ϻϭ�ΖѧѧѧϧΎϛ�ϲѧѧΘϟ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔϠϜѧѧѧθϣ�ΔѧѧϘΣϼϤϟ�ΩϮѧѧѧϬΠϟ�ΖΒѧѧμ ϧΎϓ�ΎѧѧѧΣΎΤϟ·�ήѧѧΜϛϷ�ΕϼϜѧѧθϤϟ

ϴѧѧѧѧδϴήϟ�ΕΎΒΒѧѧѧѧδϤϟ�ΕΪѧѧѧѧΑ�ΕΎϨϴόΒѧѧѧѧδϟ�Ϟѧѧѧѧϭ�άѧѧѧѧϨϣϭ�ˬΔϳΩΎѧѧѧѧμ Θϗϻϭ�ΔѧѧѧѧϴϋΎϤΘΟϻ�ˬΔϴΤѧѧѧѧμ ϟ�ΕϼϜѧѧѧѧθϤϠϟ�Δ

ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔϠϜѧѧѧθϤϟ�ϯ Ϊѧѧμ ΘΗ�ΓΩΎѧѧΟ�ΕϼѧѧϤΣϭ�ϝϮѧѧѧϠΤϟ�ΩΎѧѧΠϳϹ�ΕϼϜѧѧθϤϟ�ϩάѧѧѧϫ�ΞϟΎѧѧόΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧѧγέΪϟ�ΖΒόѧѧθΗ

�ΔѧѧѧѧϣΎϬϟ�ΕέϮѧѧѧѧτΘϟ�Ϧѧѧѧѧϣϭ�ΎѧѧѧѧϬΘϘΣϼϣ�ΕΎѧѧѧѧϴϧΎϜϣ·�Ϧѧѧѧѧϣ�ωήѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧѧΘϟ�ΕϻΪѧѧѧѧόϣ�ϥϻ�ΔѧѧѧѧϳέάΠϟ

ϦϴѧѧѧѧδΤΘϟ�ΔϳήѧѧѧѧθΒϟ�ΔѧѧѧѧϟϭΎΤϤϟ�ΓΪѧѧѧѧΤΘϤϟ�ϢѧѧѧѧϣϷ�ΓϮѧѧѧѧϋΩ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ϢϟΎѧѧѧѧόϟ�ϝϭΩ�ΖѧѧѧѧΑϭΎΠΗ�ϦϴѧѧѧѧΣ�ΎѧѧѧѧϬΗΎϴΣ�ϑ ϭήѧѧѧѧυ

�ϲѧѧѧϓ�ΪѧѧѧϘϋ�ϱάѧѧѧϟ�ΔϳήѧѧѧθΒϟ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ήϤΗΆѧѧѧϣ�έϮѧѧѧπ ΤϟϢϟϮϬϜΘѧѧѧγ�ήΑϮѧѧѧΘϛ�ϲѧѧѧϓ1972�ήϤΗΆѧѧѧϤϟ�κ ѧѧѧϠΧ�ΚѧѧѧϴΣ

�άѧѧѧϫ�Ϧѧѧѧϋ�έΪѧѧѧλ �Ύѧѧѧϣ�ί ήѧѧѧΑ�ϞѧѧѧΜϤΘϳϭ�ˬΔϴϠΒϘΘѧѧѧδϤϟϭ�ΔѧѧѧϨϫήϟ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ΕϼϜѧѧѧθϤϟ�ΔϠϣΎѧѧѧη�ΕέϮѧѧѧμ Η�ϊ ѧѧѧο ϮΑ

�ϰѧѧѧϟ�ϪѧѧѧΑ�ϱΩΆѧѧѧϳ�ϲϤϟΎѧѧѧόϟ�ϊ ѧѧѧϤΘΠϤϟ�ϲѧѧѧϓ�Ωήѧѧѧϓ�Ϟѧѧѧϛ�ϯ Ϊѧѧѧϟ�ϲѧѧѧΌϴΑ�ϲѧѧѧϋϭ�ΩΎѧѧѧΠϳ·�ϮѧѧѧΤϧ�ϞѧѧѧϤόϠϟ�ΓϮϋΪѧѧѧϟ�ήϤΗΆѧѧѧϤϟ

ϞѧѧѧϣΎόΘϟ�ϥϮѧѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧѧΠϳ�ϲѧѧѧΘϟ�Δѧѧѧϳ΅ήϟ�ΖΤѧѧѧο ϮΗ�ϚϟάѧѧѧΑϭ�ΎѧѧѧϬΘϳΎϋέϭ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧѧϳΎϤΣ�ϲѧѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧѧθϤϟ�ϊ ѧѧѧϣ

�ϊ ѧѧϴϤΠϟ�ϢѧѧϬΗ�ΎѧѧϬΘϳΎϋέϭ�ϊ ѧѧϴϤΠϠϟ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϑ ΪѧѧϬϟ�β ѧѧϔϧ�ϰѧѧϟ�ϮΒѧѧμ Η�ΕήϤΗΆѧѧϣ�ΓΪѧѧϋ�ϪѧѧΘϠΗϭ�ΎѧѧϬϟϼΧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΌϴΒϟ

.ومشكالتھا تؤثر في الجمیع 

:وعلیھ سیتناول ھذا الفصل من الدراسة األجزاء الثالث التالیة

البیئة من منظور اقتصادي .1.1

البیئياقتصادیة حول التلوث تحلیلیة دراسة .1.2

االھتمام العالمي بالقضایا البیئیة .1.3
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البیئة من منظور اقتصادي .1.1

�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ΪѧѧόΗΕΎѧѧγέΪϟ�ϥήѧѧϘϟ�Ϧѧѧϣ�ΕΎϨϴόΒѧѧδϟ�άѧѧϨϣ�ΎѧѧϬΑ�ϡΎѧѧϤΘϫϻ�Ωί �ϲѧѧΘϟ�Γήѧѧλ ΎόϤϟ

ΔϨѧѧγ�ϢϟϮϬϜΘѧѧγ�ήϤΗΆѧѧϣ�ΩΎѧѧϘόϧ�ϊ ѧѧϣ�Δѧѧλ ΎΧ�Ϧϳήѧѧθόϟ1972�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�Εί ήѧѧϓ�ΖѧѧϗϮϟ�ϚѧѧϟΫ�άѧѧϨϣϭ�ˬ

�ΎϳΎѧѧπ Ϙϟ�ϊ ѧѧϣ�ΎѧѧϘϴΛϭ�ϭ�ήѧѧηΎΒϣ�ΎѧѧρΎΒΗέ�Δѧѧτ ΒΗήϤϟϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϊ ѧѧϣ�ΓήѧѧηΎΒϣ�ΔϠѧѧλ �ΎѧѧϬϟ�ϲѧѧΘϟ�ϢϴϫΎѧѧϔϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ

والخبراء لما لھذه القضایا من أثار خطیرة تمس مستقبل البشریة المسئولینالمعاصرة التي باتت تشغل بال 

  .جمعاء

عامة حول البیئةمفاھیم.1.1.1

ѧϴόϴΒτ فيالبیئة تتمحور إشكالیة  ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ΔѧϳΎϤΣة �ϰϣΪѧϘϟ�ϦϴϳΩΎѧμ Θϗϻ�ϒѧϠΘΨϣ�ΪѧϨϋ�ϲѧϨόΗ�ϲѧΘϟ

�ήѧψϨϳ�ήѧѧλ ΎόϤϟ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ήѧϜϔϟ�ϥ�ήѧѧϴϏ�ˬϚѧϠΘϬΗ�ϻϭ�ΔϠϴѧѧλ �ΎѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ϭΰѧѧϛέ�άѧϬϟ�ν έϷ�τ ѧγΎѧѧϬϴϟ·

�ΎѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ΎϬϓήόϴϓ�ˬϻϮϤη�ϭ�ΔϴϣϮϤϋ�ήΜϛ�Γήψϧ�ΔѧϳΩΎϣ�˯Ύϴѧη�Δѧϳ�ϲѧϓ�ϥΎѧδϧϺϟ�ϞѧΧΩ�ϻ�ΔϳΩΎѧμ Θϗ�ΔѧϤϴϗ�ΎѧϬϟ

ΥΎѧϨϤϟ�Ϛϟάѧϛϭ�ΕΎΑΎϐϟϭ�ΪϳΎμ Ϥϟ�ήϓϮΗ�ϯ Ϊϣϭ�ϥΩΎόϤϟ�Ϧϣ�ϲόϴΒτ ϟ�ϥϭΰΨϤϟ�ϼΜϤϓ�ˬΎϫΩϮΟϭ�β ϳέΎѧπ Θϟϭ

�ϪѧϴϠϋ�Ύѧϣϭ�Ϫѧϴϓ�Ύѧϣϭ�ν έϷ�τ ѧγ�ϥ�ϝϮϘϟ�ϦϜϤϳ�ϚϟάΑϭ�ˬΔϴϣϮϘϟ�ΓϭήΜϟ�ϰϠϋ�ήΛΆΗ�ΎϬϠϛ�ϲϓήϐΠϟ�ϊ ϗϮϤϟϭ

Ϥϟ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳ�ϪϠΧΩ�ϲϓ�Ύϣϭ�ϪϟϮΣ�ΎϣϭΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮ�ˬϭ�έΎѧΒΘϋΎΑϥ�ϒѧϴϜΘϟ�ϞѧϣϮϋ�Ϧѧϣ�ϞѧϣΎϋ�ϲѧϫ�ΔѧόϴΒτ ϟ

ΔѧϴόϴΒτˬ�اإلنسانتطور حیاة فان والبیئة  اإلنسانبین  ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϝϼϐΘѧγ�ϲѧϓ�ϪѧΘΟΎΣϭ�ϪѧΘΒϏέ�ΓΩΎѧϳί �Ϧѧϣί

.فان المحافظة على البیئة یعني صیانة كل ما ھو مصدر من مصادر الطبیعة ولھذا 

:بالبیئة المقصود .1.1.1.1

�ϯ ήѧѧϳ�ξ όΒϟΎѧѧϓ�ˬΔѧѧΌϴΒϟΎΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�ϢϴϫΎѧѧϔϤϟ�ϒѧѧϠΘΨΗΎѧѧϬϧ�ϲѧѧϨόΗ�ϻ˯ϲѧѧη�Ϟѧѧϛ�ϞѧѧΜϤΗ�ΎѧѧϬϧϷ�άѧѧϫϭ˯ϲѧѧη

یراھا وفقا لمفھومھا االیكولوجي، وھناك من یراھا وفقا لمفھومھا الواسع، و سیتم فیما یلي األخروالبعض 

:التعریف بالبیئة من مختلف الزوایا 

:االیكولوجي البیئة وفقا للمفھوم أ ـ 

ΎѧѧϴΟϮϟϮϜϳ�ΔѧѧϤϠϛ�ϲѧѧϨόΗ�ΖѧѧϴΒϟϭ�ϱάѧѧϟ�ϦϜѧѧδϤϟϳ�ϪϨϜѧѧδϥΎѧѧδϧϹ�ϢΘѧѧϬϳ�ϱάѧѧϟ�ϢѧѧϠόϟ�ϰѧѧϠϋ��ϝΪѧѧϳ�Ϯѧѧϫϭ

�ήѧϴϏϭ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ΔѧϴΣ�ΕΎѧϨΎϛ�Ϧѧϣ�ΔΌϴΒϟ�ΕΎϧϮϜϣ�ϦϴΑ�ΔϤΎϘϟ�Δϗϼόϟ�ΔγέΪΑϟϦϴϧϮѧϘϟ�ΔѧγέΩϭ�Δѧϓήόϣϭ�ΔѧϴΤ

1.ذلكالمبادئ المتحكمة في ھذه العالقات وتوازنھا وتفاعلھا وغیر و

�ΔѧϴΤϟ�ΕΎѧϨΎϜϟ�ϲѧϓ�ήΛΆѧΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϳϮϴΤϟ�ήѧϴϏϭ�ΔѧϳϮϴΤϟ�ϞϣϮόϟ�Ϟϛ�ϞϤθΗ�ΔΌϴΒϟأنومعنى ما سبق 

.غیر مباشرة أووغیر الحیة بطریقة مباشرة 

- أطلق مصطلح ایكولوجیا العالم األلماني البیولوجي ارنست ھیجل)Ernest Haekgl(1834-1919 و استخدم ھذا المصطلح ،
Theفي كتابھ 1886ألول مرة عام  history greaction 1876تاریخ الخلق  و نشره عام.

.8:، ص2007دمحم محمود سلیمان، الجغرافیا و البیئة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، سنة -1
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Charlesاالقتصادي یرىاالتجاهو في ھذا  Cooperالبیئي یتكون من ثالث عناصر اإلطارأن

البیئة كمصدر للموارد الطبیعیة،البیئة كمصدر للترفیھ والتمتع بالمصادر ھيمتداخلة مع بعضھا البعض و

1.البیئة كمستودع الستیعاب المخلفاتالطبیعیة،

�ΩΪѧΤϣ�ϥΎϜϣ�ϲϓ�ΓήϓϮΘϤϟ�ΔϳήθΒϟϭمستودع للموارد الطبیعیةأوالبیئة مخزن أنكما یرى البعض 

.اإلنسانحاجات إلشباعمستخدمة المعین وزمان 

�ϲѧϫϭ�ΓΎѧϴΤϟ�ϲѧϓ�ϪρΎѧθϧΎѧπیمارس فیھواإلنسانوفي ھذا المفھوم تمثل المحیط الذي یعیش فیھ  ϳ

.بھ تتأثرواإلنسانمستودعا للمواد التي تتفاعل مع بعضھا البعض فتؤثر على 

-J(یرى جوثان تورك و Turk(�ϰϠϋ�ΔΌϴΒϟΎѧϬϧاألرض�Ϧѧϣ�ϪϨϤѧπ ΘΗ�Ύѧϣ�ϞѧϜΑ�ΎѧϬϴϠϋ�ζ ϴѧόϧ�ϱάѧϟ

2.المیاه والكائنات الحیة مثل الحیوانات والنباتات،الصخور،المعادن،لھواءكاجوانب فیزیائیة 

3.كما تمثل البیئة مجموع العوامل التي تؤثر في الوسط الذي یعیش فیھ اإلنسان

�ΔѧΌϴΒϟ�ϦϴѧΑ�ςΑήѧϳ�ϻ�ϖϴοأننالحظ من خالل ما سبق  �ϡϮϬϔϣ�ΔΌϴΒϠϟ�ϲΟϮϟϮϜϳϻ�ϡϮϬϔϤϟϭΕΩΎѧόϟ

�ϲѧѧΘϟ�ΪѧѧϴϟΎϘΘϟϭς ΒΗήѧѧϳΎѧѧϬΑ�ΔѧѧϴΟΎΘϧϹ�ϪΘτ ѧѧθϧϭ�ϪϛϮϠѧѧγ�ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧδϧϹϭ�ϞϜѧѧη�ϞѧѧϫΎΠΘϳ�Ϫѧѧϧ�ΎѧѧϤϛ�ˬΔϴϛϼϬΘѧѧγϻ

ΘΠϤϟ�ϢψϨѧΗ�ϲѧΘϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻϭ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎδγΆϤϟ�ΎѧϬϨϴΑ�ςΑήѧΗ�ϲѧΘϟ�Δѧϗϼόϟϭ�ˬϊ ѧϤϭ�Ϫѧϧ�ΎѧϤϛ�ˬΔѧΌϴΒϟ�ϦϴѧΑ

.ومدى رؤیتھ للبیئة ومشاكلھالإلنسانالوسط االجتماعي أیضایتجاھل 

:األرضالبیئة حسب قمة ب ـ 

ϡΎѧϋ�ΔϳήѧθΒϟ��ΔѧΌϴΒϟ�ϝϮѧΣ��ϢϟϮϬϜΘѧγ��ϡϼѧϋ·�ϲϓ1972�α ΎѧϨϟ�ΎϬϔѧλ ϮΑ�ΔѧΌϴΒϟ�ϱΪѧόΑ�˯ΎѧϤϠόϟ�ΩΪѧΣ

�Ϫѧϴϓ�ζأنكالھما، و أووالطبیعة معا، الجماد والمادة الحیة  ϴѧόϳ�ϱάѧϟ�ϞѧϮϤϟϥΎѧδϧϹ�ϰѧϠϋ�έϮѧμ Ϙϣ�β ϴѧϟ

.كل شيء یحیط باإلنسانأنھاأي، بأسرهیمتد الى العالم إنمابیئتھ الخاصة و 

�ήλأكثرتدل على أصبحتفالبیئة وفقا لھذا المفھوم  ΎϨόϟ�ϥΰΨϣ�ΩήΠϣ�ϦϣˬΔѧόϴΒτ ϟأي�ϰѧϨόϤΑϥ

�ΔѧόϴΒτ ϟ�ϊ Ϩѧλ �Ϧѧϣ�ϥΎϛ�˯Ϯγ�ϕϭάϟϭ�Ϣθϟϭ�β ϤϠϟϭ�ήμ Βϟ�ΔγΎΣ�ϪΑ�ΎϧήΒΨΗ�Ύϣ�Ϟϛ�ϲϫ�ΔΌϴΒϟϭ�ϊ Ϩѧλ �Ϧѧϣ

�Ύѧϣ�ϪѧϴϠϋ�φΣϼϧغیر أننان في بیئتھ الطبیعیة، بشكل واسع یشمل أفكار اإلنساإلیھاتطرق ، إذ نجده اإلنسان

:یلي 

 ومشاعر وغیرھا ؛أعضاءنفسھ من اإلنساناتساعھ لدرجة انھ یتطرق الى ما بداخل

ϥΎѧδϧϹ�Ϫѧϴϓ�ζ ϴѧόϳ�ϱάѧϟ�ϲѧΌϴΒϟ�ς ѧγϮϠϟ�β ѧγΆϤϟ�ϲϋΎϤΘΟϻ�ς ϤϨϟ�ϰϟ�ϕήτΘϳ�Ϣϟ�ωΎδΗϻ�άϫ�ϢϏέ�Ϫϧ

.وكذلك األثر المتبادل بینھما

ر االقتصادیة و المالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا، مطبعة اإلشعاع الفنیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، دمحم صالح الشیخ، اآلثا-1
.16-15:، ص ص2002سنة 

.12:، ص2003دمحم عبد الكریم، علي عبد ربھ، مقدمة في اقتصادیات البیئة، مؤسسة جائزة زاید الدولیة للبیئة، دبي، سنة -2
3 - Michel Prieur , Droit de l’environnement , Dalloz, 4emeedition , 2001 , page :03 .
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:وفقا للمشرع الجزائري البیئةج ـ

�ωήѧθϤϟأنالتنمیة المستدامة نجد إطارالمتعلق بحمایة البیئة في 03/10بالرجوع الى القانون رقم

ѧѧτ όϳ�Ϣѧѧϟ�ϱήѧѧΰΠϟي �ΓΩΎѧѧϤϟ�ΪѧѧΠϧ�ΚѧѧϴΣ�ˬΔѧѧΌϴΒϠϟ�ΎѧѧϘϴϗΩ�ΎѧѧϔϳήόΗ2�ΎѧѧϤϴϓ�ˬΔѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϑ Ϊѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�κ ϨѧѧΗ�ϪѧѧϨϣ

یمكن اعتبار البیئة ذلك المحیط 03/10القانون رقم لمن خال انھإالمنھ مكونات البیئة، 3تضمنت المادة 

ϭ�ΔѧϴΤϟ�ήѧϴϏϭ�ΔѧϴΤϟ�ΕΎϨΎϜϟ�ϰϟΕѧθϨϣ باإلضافةبما یشملھ من ماء ھواء وتربة اإلنسانالذي یعیش فیھ 

1.مختلفة، وبذلك فان البیئة تضم كل من البیئة الطبیعیة والبیئة االصطناعیة 

�ΔѧΣΎΗϣϟ�ΔѧϳόϳΑρϟ�ΓϭέѧΛϟ�έλΎϧόϟ�ϝϣΎηϟ�˯Ύϋϭϟ�ϝΛϣΗالبیئة أنالقول بمن التعاریف السابقة یمكن 

ت اإلنسانیةمن  .أجل إشباع الحاجا

:مكونات البیئة.1.1.1.2

:یمكن تقسیم البیئة استنادا للمفاھیم السابقة الى قسمین 

:الطبیعیةالبیئة .أ

�ΎϬΗΎϧϮϜϤΑ�ϢϠϨϟ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΔΌϴΒϟ�ϰϟ�ϪΠΘϧ�ΎϣΪϨϋΎѧϨϧΈϓ�ϲϨϳϮѧϤΗ�ωΩϮΘѧδϤϟ�ΩήѧΟ�ΔѧϴϠϤόΑ�ϡϮѧϘϧ�ϊ ѧϗϮϟ�ϲѧϓ

�ΓήѧψϨϟϭ�ξ όΒѧϟ�ΎϬѧπ όΑ�Ϧѧϋ�Δѧϟϭΰόϣ�Ζѧδϴϟ�ΔΌϴΒϟ�ΕΎϧϮϜϣ�ϥϻ�ήϴΒϛΎѧϬϴϟ·�Δѧμ ϗΎϧ�Γήѧψϧ�ΓΪѧϣΎΟ�ήѧλ ΎϨόϛ

.اإلطالقال تمثل الواقع على وإنھاوقاصرة بل 

�ϝϮѧϘϟ�ϦѧϜϤϳ�Ϫѧϧ�ήϴϏΎѧϬϧϣϭ�ΔѧΑήΗϭ�˯Ϯѧϫϭ�˯Ύѧϣ�Ϧѧϣ�ΔѧϴΟϮϟϮϴΒϟϭ�ΔѧϴΎϳΰϴϔϟ�ΐ ѧϧϮΠϟ�ϢѧϠΗ�ΕΎѧτϴΤ

ΕέϭΩ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϤϟ�ΎѧѧѧϬΗϼϋΎϔΗϭ�ΕΎѧѧѧϧϮϴΣϭ�ΕΎѧѧѧΗΎΒϧϭ��ΥΎѧѧѧϨϤϟ�ϞѧѧѧΜϣ�ΔѧѧѧϴϠϜϟ�ΎѧѧѧϫήϫϮυϭ�ϩΎѧѧѧϴϤϟϭ�ΡΎѧѧѧϳήϟ

�ΎѧϴΌϴΑ�ΎѧϣΎψϧ�ΎѧϬϨϣ�Ϟѧϛ�ΚѧϴΣ�ΓΩΪѧΠΘϤϟ�ήѧϴϏϭ�ΓΩΪѧΠΘϤϟ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΕϭήΜϟ�ϞϤθΗ��ΎϤϛ�ˬΔϴϓήϐΠϟ�ΎϬΗΎόϳί ϮΗϭ

�ΰϴϤΘϳϭ�ϲόϴΒρ�ϥί ϮΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϥϮϜϳΎѧϧΎϴΣѧϟ�˯ΎѧϔΘϛϻ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϟΎϋ�ΔѧΟέΪΑˬϲΗά�ϡϮѧϘϳ�Ϊѧϗ�ΎѧϤϛΎѧϧΎϴΣϯ ήѧΧ

ھذه النظم  عتمدتوعادة ما أخرىتصدیرھا لنظم بیئیة أوبعض العناصر الطبیعیة الفائضة وتخزینھا بإنتاج

2.لتوفیر احتیاجاتھا من الطاقةأساسيعلى الشمس كمصدر 

:الحضاریةأوالبیئة المشیدة .ب

عناصرھا، وھي ناتج عن التفاعل والتأثیر المتبادل وھي البیئة التي أسھم اإلنسان في بناء منظومة 

و بین اإلنسان، وھي التي وجب تنمیتھا وتطویرھا لتحسین نوعیة الحیاة من اجل اإلنسان ولحسابھ آنا  ابینھ

�ΔϴϋΎϨτ ѧλ ϻ�ΔΌϴΒϟ�ϢψϨϟ�ϥ�ο ϭ�Ϯϫ�Ύϣϭ�ˬϼΒϘΘδϣϭ)ˬΔϴϋΎϨѧμ ϟ�ϖρΎѧϨϤϟˬα έΪѧϤϟ�ϖρΎѧϨϤϟ�ˬϕήѧτ ϟ

�Δѧѧϴϋέΰϟ�ϲѧѧο έϷ�ϝΎϤόΘѧѧγϭ�ΕϭήѧѧΜϟ�Ϧѧѧϋ�ΐ ѧѧϴϘϨΘϟ�ˬΔϴϨϜѧѧδϟ...Φѧѧϟ(�ΎΛΪѧѧΣ·�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ϢψϨѧѧϟ�ήѧѧΜϛ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧόΗ

، المتعلق بحمایة البیئة 19/07/2003المؤرخ في 03/10الجریدة الرسمیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم -1
.2003، سنة 43في إطار التنمیة المستدامة، العدد 

:، ص2009جحیم الطائي و آخرون ، نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجیة و الخدمیة ، دار البازوني، عمان، سنة یوسف -2
370.
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�ΪѧϤΘόΗ�ΎϬϧ�ΎϤϛ�ˬΎϴόϴΒρ�ΔϣΪΘδϣ�Ζδϴϟ�ϭ�ϲΗάϟ�˯ΎϔΘϛϻΎΑ�ΓΩΎϋ�ϊ ΘϤΘΗ�ϻ�ΎϬϧ�ΎϤϛ�ˬΔϴΌϴΒϟ�ΕϼϜθϤϟϭ�Ι ϮϠΘϠϟ

ϧΎϛ�˯Ϯγ�ΕΎΌϴΒϟ�ϰϠϋ�ΎϬΗΎΟΎϴΘΣΎΑ�˯ΎϓϮϟ�ϲϓ�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠόϓ�ˬϥΎѧδϧϹ�Δτ ѧγϮΑ�ΔϠϐΘѧδϤϟ�ϭ�ΔϴόϴΒτ ϟ�Ζ

�ΔѧϴόϴΒρ�ΩέϮϣϭ�ΔϗΎρϭ�˯Ύϣϭ�˯άϏ�Ϧϣ�ΎϬΗΎΟΎϴΘΣ�ϰϠϋ�Ϟμ ΤΗ��ΎϬϧΎϜγϭ�ϥΪϤϟΎϛ�ΔϴϋΎϨτ λ ϻ�ΔΌϴΒϟ�ϥ�ΪΠϧ

�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΕΎѧΛϮϠϤϟ�ϒѧϠΘΨϣϭ�ΎѧϬϨϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΕΎѧϔϠΨϤϟ�Ϧѧϣ�κ ϠΨΘѧΗ�ΎѧϬϧ�ΎѧϤϛ�ˬΎϫΩϭΪѧΣ�ΝέΎѧΧ�Ϧϣ�ϯ ήΧ

1.في داخل أو خارج حدودھاإماقائم النشاط اإلنساني ال

2:جزأیناإلطار البیئي الى  Snadgrass & Wllaceمن كما قسم كل   

 ؛ كاألرض والماء والطاقة الشمسیة والمعادن والنباتات:طبیعيجزء -

�ΎϬόϨѧμ:جزء تنظیمي- ϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎϤϴψϨΘϟϭ�ΕΎόϳήθΘϟ�ϲϓ�ϞΜϤΘϳϥΎѧδϧϹ�ΔѧΌϴΒϟ�ϡΪΨΘѧγ�ϢϴѧψϨΗ�ν ήѧϐΑ

.حاجتھالطبیعیة في إنتاج السلع والخدمات التي تلبي متطلبات المجتمع و

:الوظائف البیئیة.1.1.1.3

�ΔѧϴΌϴΒϟ�ϒΎυϮϟϭ�ΕΎϣΪΨϟ�ϰϠϋ�ΪϤΘόϳ�ϝΰϳ�ϻ�Ϫϧإالاإلنسانأحرزهعلى الرغم من التطور الذي 

ˬ�ϡΎδϗ�ϲѧϓ�ΪѧϤΘόΗ�ϒΎѧυϮϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�Δϔϴυϭ�Ϟϛϭأربعةالى R.S.Degrootالستمرار حیاتھ، والتي قسمھا 

�ϒΎѧυϮϟ�ϊأدائھا ѧϣ�ΎѧϬϠϋΎϔΗ�ϰϠϋϯ ήѧΧϷ�ΎѧϤϛ�ˬϥѧϘϟ�ϕϮѧϔϳ�ϢѧΠΤΑ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕΎѧΛϮϠϤϟϭ�ΕΎѧϔϠΨϤϟ�ΓΩΎѧϳίرة د

:بكفاءة، و نلخص ھذه الوظائف في الجدول التالي وظائفھا أداء للبیئة یؤثر على االستیعابیة

البیئیةالوظائف :)1-1(الجدول رقم 

الوظائف التنظیمیة

الحمایة ضد التأثیرات االصطناعیة الضارة

التنظیم والتحكم في المناخ

حمایة األجسام المائیة

حمایة التربة ومنع تعریتھا

تخزین وإعادة تدویر المخلفات اإلنسانیة والصناعیة 

تخزین وإعادة تدویر المواد العضویة والمعادن األولیة المغذیة للنباتات 

الحفاظ على التنوع البیولوجي الوراثي

توفیر بیئات مالئمة لھجرة وتكاثر وتغذیة الكائنات المختلفة 

الوظائف اإلنتاجیة وتوفر 

.15:دمحم عبد الكریم، علي عبد ربھ، مرجع سبق ذكره، ص-1
.18:دمحم صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص-2
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األكسجین

الطعام والمیاه والشرب والتغذیة

الخ...المیاه للصناعة والسكان

المالبس والمنتوجات

البناء ومواد البناء والتصنیع

الطاقة والوقود االحفوري

المعادن

الموارد الطبیة

الموارد الوراثیة

الموارد الجمالیة

وتوفر المكان المناسب لوجود :الوظائف الوسیطیة 

الكائنات 

الزراعة، التشجیر، المصاید

الصناعة

)البنى التحتیة(الھندسیة المشروعات 

المحمیات

الوظائف المعلوماتیة وتوفر

المعلومات الجمالیة

المعلومات الروحیة والدینیة

اإللھام الثقافي والفني 

المعلومات التعلیمیة والعلمیة

.17-15:دمحم عبد الكریم، علي عبد ربھ، مرجع سبق ذكره، ص:المرجع
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واد الخام الم

االقتصاد والبیئة .1.1.2

�ΔϳήѧθΒϟϭ�ΔѧϳΩΎϤϟ�ΩέϮϤϠϟ�ϞΜϣϷ�ϡΪΨΘγϻ يیعرف علم االقتصاد أكادیمیا بأنھ العلم الذي یبحث ف

�έΎѧΒΘϋϻ�ϦϴѧόΑ�άѧΧ́ϳ�ϻ�ϱάѧϟ�ϡϮѧϬϔϤϟ�ϮѧϬϓ�ˬΔѧϔϠϜΗ�Ϟѧϗ́Α�ΔϴϧΎѧδϧϹ�ΕΎѧΟΎΤϟ�ΔѧϴΒϠΘϟ�ϦѧϜϤϣ�ѧΑέ�ήѧΒϛ�ϖϴϘΤΘϟ

�άѧϨϣ�ϲΠϳέΪѧΘϟ�ήѧϴϐΘϟ�ϪѧϴϠϋ�ήѧρ�Ϊѧϗ�ϢѧϠόϟ�άѧϫ�ϥ�ΪѧϛΆϤϟ�Ϧѧϣ�ϡϮϴϟϭ�ˬϱΩΎμ Θϗϻ�ρΎθϨϟ�ϲϓ�ϲΌϴΒϟ�ΐ ϧΎΠϟ

έΎѧρ·�Ϧϣ�ΝήΨϴϟ�ΕϮϨγ�ϊ ѧϣ�Ύѧπ ϳ�ΐ ѧγΎϨΘϳϭ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�έϮѧτΘϟ�ΕΎѧΒϠτΘϣ�ϊ ѧϣ�ΐ ѧϛϮΘϳ�ΎѧϤΑϭ�ϲϜϴѧγϼϜϟ�ϩ

.التنوع الحاصل في النشاط االقتصادي واالستثمار الصناعي والتجاري

:التداخل بین االقتصاد والبیئة.1.1.2.1

˯ΎѧϘΑ�ϦϤѧπ Η�ϲѧΘϟ�ΕΎϣΪΨϟ�Ϧϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ήϓϮΗ�ΎϬϧ�ϰϠϋ�ΔΌϴΒϟ�ϰϟ�ήψϨϳ�ΩΎμ Θϗϻ�ϢϠϋ�ϲϓ�ΔϳήѧθΒϟ

�ϢϳΪѧϘΗ�ΔόΑΎΘϣ�ΩϮϧ�ΎϤΪϓ�ϝϮλ Ϸ�ΔϴϘΒϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ϝΎΤϟ�Ϯϫ�ΎϤϛ�ΪΟ�Δλ ΎΨϟ�ϝϮλ Ϸ�Ϧϣ�ϲϬϓ�ˬΓΎϴΤϟ�Ϊϴϗ�ϰϠϋ

�ΔѧϴϠϤϋ�Δτ ѧγϮΑ�ΔϴϛϼϬΘѧγ�ΕΎѧΠΘϨϣ�ϰѧϟ�ΎѧϬϠϳϮΤΗ�ϢΘѧϳ�ΩΎѧμ Θϗϻ�ΎϬΑ�ΔΌϴΒϟ�ΩϭΰΗ�ϲΘϟ�ϡΎΨϟ�ΩϮϤϟΎϓ�ˬΎϬΗΎϣΪΧ

.تعود الى البیئة على شكل نفایات اإلنتاج، وبشكل عام فان تلك المواد الخام والطاقات 

عالقة البیئة باالقتصاد:)1-1(الشكل رقم 

البیئة                                                                                        

الطاقة 

     ءواھال

الماء

وسائل

الراحة

ϊ ѧѧΟήϤϟ:�Δѧѧϋέΰϟ�Γέί ϭ�ˬΔѧѧϴΒϳέΪΘϟ�ΩϮѧѧϤϟ�ϦϤѧѧο �ΔѧѧϣΪϘϣ�Δѧѧϗέϭ�ˬΔϣΪΘѧѧδϤϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟϭ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ΩΎѧѧμ Θϗϻ�ˬϮϧΎѧѧϣϭέ�ϮΗΎѧѧϧϭΩ

.45:، ص2003، المرحلة الثانیة، دمشق، سنة NAPCواإلصالح الزراعي 

�Ϧѧѧϣ�ϯإن ήΘѧѧθΗ�ϲѧѧΘϟ�ϊ Ϡѧѧδϟ�ϰѧѧϠϋ�ϖѧѧϔϨΗ�ΕϼΎѧѧόϟΎϓ�ˬϑ Ϯϟ́ѧѧϣ�ϱήΪѧѧϟ�ϖϓΪѧѧΘϟ�ϞѧѧϴϠΤΘΑ�ΩΎѧѧμ Θϗϻ�άѧѧΧ

�ΕΎδγΆϤϟΔѧϴΟΎΘϧϹ�ΔѧΠΘϨϤϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕΎρΎѧθϨϟ�ϰѧϠϋ�ϖѧϔϨΗ�ϞϴΧΪѧϤϟ�ϩάѧϫϭ)�ˬϞѧϤϋϝΎϤѧγέ�έΩΎѧμ ϣ�ˬ

ΔѧѧϴόϴΒρ(�ˬϭ�ϲѧѧϓϩΎѧѧΠΗϻ�ΕΎѧѧδγΆϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΕΎϣΪѧѧΨϟϭ�ϊ Ϡѧѧδϟ�ϖϓΪѧѧΘΗ�β ϛΎѧѧόϤϟΔѧѧϴΟΎΘϧϹΕϼΎѧѧόϟ�ϰѧѧϟ�ϖϓΪѧѧΘΗϭ

واء وث الھ تل

ت صلبة نفایا

االقتصاد

وث التربة تل

وث الماء تل

ت المنتجة المؤسسا

ت المخرجا

ت المستھلكة العائال

ت المدخال
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�ϲѧϬΘϨΗ�ϻ�ΓήѧΩ�ϲѧϓ�ϥϮϜϳΪѧΑاألموالمن العائالت الى المنشات االقتصادیة، فتدفق السلع واإلنتاجعوامل 

1.یكون دائم التوسعأنالتدفق یمكن اإلنتاجطاقة إضافةوباالستثمار المستمر في 

�ϰѧϟ�ΔѧϴόϴΒτیھملالدائريتحلیل التدفق إن ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϖϓΪѧΗ�ϰѧϠϋ�ΩϮϴϘϟ�ϊ π Η�ϲΘϟ�ΔϴϠϤόϟ�ϦϴϧϮϘϟ

ϲѧѧόϴΒτ ϟ�ςϴѧѧΤϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϡΎѧѧψϨϟѧѧΑ�ϥϭήѧѧΒΘόϳ�ϥϮѧѧϟΰϳ�ϻ�ϦϴϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϳΪόϟΎϓ�ˬأ�ϖѧѧϠϐϣ�ϡΎѧѧψϨϟ�ϥ

�ΔѧϴΌϴΒϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϡΎѧψϨϟ�ϰѧϠϋ�Δѧο ϭήϔϤϟ�ΩϮϴϘϟ�ϥΎΒδΤϟ�ϲϓ�άΧ́ϳ�ϻϭ�ϱϮϴΣ�ϩέΎΒΘϋΎΑ

�ϦϴϣΎѧπفالتد ϣ�Ϧѧϣ�ΎѧϬϟ�Ύϣϭ�Εϼπ ϓ�Δϳ�ϞϤϬϳ�ΎϣϮϤϋϭ�Γήϴϓϭ�ϭ�ΓΩϭΪΤϣ�ήϴϏ�ΩέϮϤϟ�ϥ�ν ήϔϳ�ϱήΪϟ�ϖϓ

2�ϦѧϜϤϳ�Ύѧϣ�Ϯѧϫ�ϖѧϠϐϤϟ�ϡΎѧψϨϟΎϓ�ˬ�ΕϼΧΪѧϣ�Δѧϳ�ϰѧϠϋ�Ϫѧϴϓ�ϝϮѧμبالنسبة للنظام االقتصادي  Τϟ)ΔѧϗΎρϭΩϮѧϣ

�ϮϬϓ�ΡϮΘϔϤϟ�ϡΎψϨϟ�ΎϣΑ�ϚѧϟΫ�βوال یتم نقل أیة مخرجات منھ،من خارج النظام )وغیرھا  Ϝϋ�Ϫѧϧ�έΎѧΒΘϋΎ

3.والطاقاتیستورد ویصدر المواد

�ΎϫΩΎϔϣ�ΔΠϴΘϧ�ϰϟ�Ϟμفإذا ϧ�Δϗϼόϟ�ϩάϬϟ�ϡϮϬϔϣ�ΎϧΩΪΣ�ΎϣΎѧϨϧ�Ϟѧμ Τϧ�ϦΤϨѧϓ�ˬΎѧϘϠϐϣ�ΎѧϣΎψϧ�ϚѧϠΘϤϧ�ϻ

�β Ϥѧθϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϗΎτ ϟ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�Ϣδϗ�ϰϠϋΎѧϣ·�ήѧηΎΒϣ�ϞϜѧθΑϭ�ΔѧϠϣΎόϣ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϴΨϳέΎΘϓ�ϚѧϟΫ�ϊ ѧϣϭ�ήѧηΎΒϣ�ήѧϴϏ

Ϥϟ�ΕΎѧѧΟήΨϤϟϭ�ΕϼΧΪѧѧϤϟ�ΔѧѧϳΩΎϲѧѧΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϗΎτ ϟ�Ϣѧѧπ Η�ϻΎѧѧϬϧΕέΩΎѧѧμ ϟ�ΔѧѧϴϤϛ�ϥϻ�ήѧѧψϧ�ϖѧѧϠϐϣ�ϡΎѧѧψϧ

.والواردات قلیلة جدا 

:وانین الدینامیكیة الحراریة ق.  2.  2.  1.  1

�ϥϮϧΎѧϘϟ�ϲϓ�Ϫμل إن ϴΨϠΗ�ϦϜϤϳ�α ΎϜόϧ�ϖϠϐϣ�ϡΎψϨϛ�ΔΌϴΒϟ�ΔϠϣΎόϤϝϭϷ�ΎѧϤϛ�ˬΔѧϳέήΤϟ�ΔѧϴϜϴϣΎϨϳΪϠϟ

ΎΑ�ϑثوھو القانون الأخرتخضع عالقة البشر بالبیئة الى قانون  ϭήѧόϤϟ�ΔѧϳέήΤϟ�ΔϴϜϴϣΎϨϳΪϠϟ�ϲϧΎѧγ�ϥϮϧΎѧϗ�Ϣ

:نتروبیا، وسیتم توضیح ھذین القانونین فیما یلي األ

:للدینامیكیة الحراریة األولالقانون .أ

4.رتدم أنأو تخلق  أنالطاقة والموارد ال یمكن أن یعني 

�ΕΎѧϴϠϤόϟ�ϲѧϓ�ΔϠϤόΘѧδϤϟ�ΕΎѧϗΎτأنویشیر ھذا القانون الى  ϟϭ�ϡΎѧΨϟ�ΩέϮѧϤϟΔѧϴΟΎΘϧϹ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ

�ξأنجب ی ѧόΑ�ϲϓ�ϭ�ˬϲϗϮΑ�ΎϬϔλ ϮΑ�ΔϳΎϬϨϟ�ϲϓ�ήϬψΗϥΎѧϴΣϷ�ϲѧϓ�ΪѧϤΘόϣ�ϮѧΤϧ�ϰѧϠϋ�ϊ ѧο ϮΗ�ϡΎѧΨϟ�ΩϮѧϤϟ

�ΔѧΌϴΒϟ�ϲϓ�ήϬψϳأویبرز  شيءكل  األخیرولكن في خالصھا غیر مخططأخرىأحیانمواقع معینة، وفي 

�ΎϣΪѧϨόϓ�ˬΔѧϴΌϴΒϟ�ΕϼϜѧθϤϠϟ�έΪѧμإن.  بآخر أوبشكل  ϣ�ϥϮѧϜΗ�Ύѧϣ�ΎѧΒϟΎϏ�ϲϗϮѧΒϟ�ϩάϫΔѧόϴΒτ ϟ�ί ϭΎѧΠΘΗ�ΔѧϗΎρ

�Ιوأتخفض ھذه الفضالت االستیعاب ϮѧϠΘϟ�ϦѧϜϤϳ�ϚѧϟΫ�ϰϠϋ�ϝΎΜϣϭ�ˬΔΌϴΒϟ�ΎϬϣΪϘΗ�ϲΘϟ�ΕΎϣΪΨϟ�Ϧϣ�ϲϗϮΒϟ

�˯ϮѧѧѧѧϬϟϥϤϟ�ϦѧѧѧѧϜϤϳ�ΎѧѧѧѧϤϛ�β ϔϨѧѧѧѧΘϟ�ΕϼϜѧѧѧѧθϣ�ΐ Βѧѧѧѧδϳ�ΔѧѧѧѧΛϮϠϤϟ�Ώήѧѧѧѧθϟ�ϩΎѧѧѧѧϴϥϥΎρήѧѧѧѧδϟ�ν ήѧѧѧѧϣ�ΐ ΒѧѧѧѧδΗ

1 - Douglas E. Booth, The environmental consequences of growth, published in the taylas and francis
e- Library, 2006, page 07.

.5:،ص2011دمحم صالح تركي القریشي ، مقدمة في علم اقتصاد البیئة ، إثراء للنشر و التوزیع ، عمان ، الطبعة األولى ، سنة -2
.46:دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره ، ص-3
.)مقدمة في علم اقتصاد البیئة(17:القریشي، مرجع سبق ذكره ، ص دمحم صالح تركي - 4
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�ΩΩΰѧϳ�ϭ�ήѧΒϜϳ�ΔѧΌϴΒϟ�ϪѧϠϤΤΘΗ�ϱάѧϟ�˯ΐ ѧόϟ�ϥΎϓ�ΩΎμ Θϗϻ�ϢΠΣ�ΎϤϧ�ϭ�ήΒϛ�ΎϤϠϛ�Ϫϧ�ΎϨϫ�ϲγΎγϷ�ϥϮϤπ Ϥϟϭ

.ھو اآلخر

:)األنتروبیاقانون (القانون الثاني للدینامیكیة الحراریة .ب

�ϥϮϧΎѧϘϟ�άѧϫ�ϲѧϨόϳ�ΔѧϗΎτاألنتروبیا ϟ�ΕΎѧϴϠϤϋ�ϰѧϠϋ�ϪϘϴΒτΘΑϭ�ˬϞϤόϠϟ�ΓήϓϮΘϤϟ�ήϴϏ�ΔϗΎτ ϟ�ΔϴϤϛ�ϲϫ

�Ϧѧѧϣ�ϞϜѧη�ϝϮѧѧΤΗ�ΔѧϴϠϤϋ�ϙΎѧѧϨϫ�βأن ϴѧϟϝΎϜѧη�ϞϜѧѧη�ϰѧϟ�ΔѧѧϗΎτ ϟήѧΧϭ�ΔѧѧϠϣΎϜϟ�Γ˯ΎѧϔϜϟΎΑ�ϊ ѧѧΘϤΘϳϥ�ϙϼϬΘѧѧγ

القسم الباقي فعند استخدامھ فھو أماعملیة التحول خاللغیر عكسیة، وتفقد بعض الطاقة الطاقة ھي عملیة 

1.لن یبقى متاحا للمزید من العمل

�ϥ�ΎѧϤΑϭ�ϪѧΘϗΎρ�ϞѧϣΎϛ�Ϧϣΰѧϟ�έϭήѧϣ�ϊ ѧϣ�ϡΪΨΘѧδϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ϖϠϐϤϟ�ϡΎψϨϟ�ϥ�ϰϟ�ϥϮϧΎϘϟ�άϫ�ήϴθϳϭ

�ϖѧϠόΘϳ�ΎѧϤϴϓ�ΎѧϨΒϛϮϛ�ϥ�ϰѧδϨϧ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ϻϭ�ˬΔѧϗΎτ ϟ�ϒѧϗϮΘΗ�ΎϣΪϨϋ�ϒϗϮΘΗ�ΓΎϴΤϟ�ϥΎϓ�ΓΎϴΤϠϟ�Δϳέϭήο �ΔϗΎτ ϟ

ϱˬ�(یس حتى نظام مغلق، فنحن نكتسب الطاقة من الشمس فعند انتھاء مخازن الطاقة بالطاقة ل έϮѧϔΣ�ΩϮϗϭ

�ϰѧϠϋϭ�ςإف...) الطاقة النوویة  ѧϘϓ�ϖϓΪѧΘϟ�άѧϫ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΩΪѧΤΘΗ�ϑ Ϯѧγ�ΪѧϴϔϤϟ�ϞѧϤόϠϟ�ΔѧΣΎΘϤϟ�ΔѧϗΎτ ϟ�ΔѧϴϤϛ�ϥ

عملیة النمو محدودة فعلى المدى البعید ستصبح )سدود، أشجار، و غیرھا (الكمیة التي یمكن تخزینھا من 

ϞϤόϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ΎϬόο ϭ�ϰϠϋ�ΓέΪϘϟ�ϭ�ΔϴδϤθϟ�ΔϗΎτ ϟ�ήϴϓϮΘΑ�ϲϟΎѧΘϟ�ϝΆδϟ�Ρήτ ϧ�ϕΎϴδϟ�άϫ�ϲϓϭ�ˬ:�Ϟѧϫ

یمكننا أن نفصل االقتصاد على تلك القیود التي تفرضھا البیئة ؟

:على ھذا السؤال یمكن سردھا في نقطتین كما یلياإلجابة

من اإلنتاجترفع  أنالتكنولوجیا الجدیدة یمكن إن:التغیر التكنولوجي�ήѧλ ΎϨϋ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ϞϜϟΝΎѧΘϧϹˬ

�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠόϓ�ˬϞϤόϟ�ήμأویكون حقیقة بالنسبة للعنصر البیئي كما لعنصر رأس المال أنویمكن  Ϩόϟ

�ϝΎϤόΘѧѧγ�ΓΩΎѧѧϳίΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟΔѧѧϔϴψϨϟϞѧѧϠϘϳϟ�ΓΩΎѧѧϤϟ�ΕΪѧѧΣϭ�Ϧѧѧϣ�ΓΪѧѧΣϭ�Ϟѧѧϛ�ϪѧѧϘϠΨΗ�ϱάѧѧϟ�ϲѧѧΌϴΒϟ�έήѧѧπ ϟ�ϡΎѧѧΨ

 ؛ ستھلكةالم

 إن:المحافظة وإعادة التدویر�ϢѧϬϓ�ϊϴτΘѧδϧ�ϪѧϟϼΧ�Ϧѧϣ�ϱάѧϟ�ϲϧΎΜϟ�ϰϨόϤϟ�ϲϫ�ΔψϓΎΤϤϟήϴΛ́ѧΗ�ρΎѧθϨϟ

�ϯأنالمادة والطاقة ال یمكن أناالقتصادي في البیئة طالما  ήϐѧμ ϟ�ΔϴϤϜϟ�ϝΎϤόΘγ�ϲϫ�ΎϨϫ�ΓήϜϔϟϭ�ˬϖϠΨΗ

�ήϳϭΪΘϟΎѧπإعادةإن، إنتاجيھدف أيالضروریة من المواد والطاقة الموجودة النجاز  ϳ�ϦѧϜϤϳϥ�ΪϋΎѧδΗ

�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠϋ�έΎѧΒΘϋϻ�άϫ�ϲϓΫ·ΎϧΪѧϋ�ϊ ϴτΘѧδϧ�έϮѧδϜϤϟ�ΝΎѧΟΰϟ�Ϧѧϣ�Ϧѧρ�ήϳϭΪѧΗϥ�ϲϟϮѧΣ�ήΧΪѧϧ

25%ΝΎѧΟΰϟ�ΔϋΎϨλ �ϲϓ�ΔϠϤόΘδϤϟ�ϡΎΨϟ�ΓΩΎϤϟ�Ϧϣˬوإذا�ΎѧϣΎϧΪѧϋ�ήϳϭΪѧΗϡϮѧϴϨϤϟϷ�ήΧΪѧϧ�άѧΪϨϋ95%

2.األلمنیوم الجدیدلصناعة الكمیة نفسھا من  تستعمل أنمن الطاقة التي كان ینبغي 

.46:دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره ، ص-1
.355:، ص2010دمحم صالح تركي القریشي ،علم اقتصاد التنمیة ، إثراء للنشر و التوزیع، األردن ، الطبعة األولى ، سنة -2
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:مفھوم االقتصاد البیئي یتشكل من كلمتینأننستطیع القول مما سبق

البیئة+االقتصاد 

في المعنى العادي، إرضاء الحاجات البشریة یتطلب نشاط اقتصادي، فكل ما یحتویھ االقتصاد ھو 

ΓέΩΎѧϨϟ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϝϼϐΘѧγ�Δѧϴϔϴϛ�ϦϤπإذنشاط اقتصادي،  Θϳ�ΕΎѧΟΎϴΘΣϻ�ϦϴѧΑ�ΓΩϭΪѧΤϤϟϭΔϴϧΎѧδϧϹ

1.المتعددة والمتزایدة

�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔϟΎѧδϣ�ϝϭΎѧϨΘϳ�ϱάѧϟ�ΩΎѧμ Θϗϻ�ϢѧϠϋ�ωϭήϓ�Ϧϣ�ωήϓ�ήΒΘόϳ�ϲΌϴΒϟ�ΩΎμ ΘϗϻΎϓϞѧΜϣϷ�ΩέϮѧϤϠϟ

�Ϫѧϴϓ�ζ ϴѧόϳ�ϱάѧϟ�ςϴѧΤϤϟ�ϲѧϓ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ρΎѧθϨϟ�ΔѧϴϠϤόϟ�ΔѧΌϴΒϟ�ΎѧϫήϓϮΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴόϴΒτ ϟϥΎѧδϧϹ�άѧϫ�ϰѧϠϋϭˬ

�ΎѧϤϛ�ˬΓέΩΎѧϧ�ΔϳΩΎѧμاألساس Θϗ�ϊϠѧγ�ϲϫ�ϲΌϴΒϟ��ΩΎμ Θϗϻ�ήλ ΎϨϋ�ϥΎϓϥϻ�ΔѧόϴΒτ ϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϓΎϛ�ΔѧϴϤϛ�ήϓϮѧΗ�

2.البیئیة لتلبیة احتیاجات اإلنسان وھي لیست مجانیةالموارد 

�ϝϼϐΘѧγϻ�ΔѧϴϐΑ�ΩΎμتسخیر علمفعلم اقتصاد البیئة یعني  ΘϗϻϞѧΜϣϷ�ϞѧϜΑ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧϤϠϟΎѧϫΩΎόΑ

علم البیئة أنوھناك من یرى .3)اقتصادیة وبیئیة(تكلفة  بأقل اإلنسانیةالحاجات إشباعبھدف تعظیم الربح و

ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΓΎѧѧϴΤϠϟ�ΔϴΒѧѧγΎΤϤϟϭ�ΔѧѧϴϠϴϠΤΘϟϭ�ΔѧѧϳήψϨϟ�ΐ ѧѧϧϮΠϟ�ϒѧѧϠΘΨϣ�ΔѧѧϴΌϴΑ�β ϴϳΎѧѧϘϤΑ�β ϴѧѧϘϳ�ϱάѧѧϟ�ϢѧѧϠόϟ�Ϯѧѧϫ

.نموا مستداما تضمنویھدف الى المحافظة على توازنات بیئیة 

:بیئة الكلي نمیز بین مستویین القتصاد البیئة ھما اقتصاد البیئة الجزئي واقتصاد الأنویمكن 

 ھو جزء من اقتصاد المؤسسة الذي یحلل العالقة بین المؤسسة والبیئة الطبیعیة :اقتصاد البیئة الجزئي

�ΔѧΌϴΒϟ�ΩΎѧμ Θϗ�ϡΎѧϬϣ�ϞѧΜϤΘΗϭ�ˬΎѧϬϴϠϋ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕΎѧγΎϴδϟ�ήѧΛϭ�ΔѧτϴΤϤϟ�ΔѧΌϴΒϠϟ�ϲϋϮϨϟ�έϮτ ΘϟϭϰѧϠϋ�ϲѧΰΠϟ

:مستوى المؤسسة فیما یلي

وعلى تعظیم الربح فیھا ؛أھدافھاحمایة البیئة على المؤسسة وإجراءاتدراسة وتحلیل -

تقدیم المشورات والنصائح للمؤسسة المناسبة والمنسجمة مع متطلبات حمایة البیئة ؛-

 ؛ البیئیةالتعلیمات واللوائح ،بما تقتضیھ التوجیھاتاإلنتاجالمساھمة في توجیھ -

-˯Ύѧѧτ ϋ·ϔϧϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϒϴϟΎѧѧϜΗ�ϝϮѧѧΣ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟϭ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�ΕΎѧѧϘήϴΛ́ѧѧΗ�ΕΎΑΎѧѧδΣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ

 ؛ للمشاریعوالخسائر وتحلیل الجدوى البیئیة األرباح

- لم توجد مشكلة الندرة للموارد البیئیة ال یوجد اقتصاد أي لم یكن ھناك مجال لدراسة علم العدید من االقتصادیین یؤكدون بأنھ إذا
.البیئياالقتصاد

1 - Sapan Newar, Ma -M. Phil, Economic Environment in India, Published by Think Tanks, first
edition, 2009, p:11 .

.49:، ص2010الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، سنة عبد المجید قدي ، االقتصاد البیئي ، دار-2
، جامعة البلیدة، الجزائر، 07حث، العدد افارس مسعود، أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خالل الجبایة البیئیة، مجلة الب-3

.346:، ص2010سنة 
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-˯Ύѧѧτ ϋ·�ΔѧѧγέΩϭ�ϞϛΎѧѧθϤϟ�ϞѧѧϴϠΤΗϭ�Ύѧѧμ ϨϟϕΎѧѧϓ�˯Ϯѧѧο �ϲѧѧϓ�ϲϨρϮѧѧϟ�ΩΎѧѧμ Θϗϻ�ωϭήѧѧϓ�ξ όΒѧѧϟ�ϞΒϘΘѧѧδϤϟ

.مینأالتطورات البیئیة كمؤسسات النقل والتجارة والت

 اقتصاد البیئة الكلي:

�Ϧѧϣϭ�ϲϠϜϟ�ϯ ϮΘδϤϟ�ϰϠϋ�ΔϴΌϴΒϟ�ϞϛΎθϤϟ�ϝϭΎϨΘϳϪѧϓΪϫ�ΕΎϳϮΘѧδϣ�ϰѧϟ�ϝϮѧλ ϮϟϰѧϠϋ�ϩΎѧϓήϟ�Ϧѧϣ

علي، ویعالج اقتصاد مستویاتفي اعتباره المحافظة على نوعیة البیئة عند یأخذاالجتماعي المستدیم الذي 

:البیئة الكلي المواضیع التالیة 

البیئیة ؛لألضرارالتقویم المادي والنقدي -

.االقتصادیة الكلیة األھدافتحدید ودراسة العالقة بین البیئة و-

:والقتصاد البیئة الكلي مجموعة من الوظائف یجب القیام بھا 

-�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ϰѧϠϋ�ϒϴϟΎϜΘϟ�ξ ϴϔΨΘΑ�ϡϮϘϳ�ς Ϙϓ�β ϴϟ�ΔϴϠϜϟ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ϡϮϠόϟ�Ϧϣ�˯ΰΠϛ�ϲϠϜϟ�ΔΌϴΒϟ�ΩΎμ Θϗ

التكلفة على مستوى المجتمع وعلى مستوى االقتصاد ككل ؛وإنماالمؤسسة 

:اتخاذ القرارات وذلك من خاللأساسھاالتي یمكن على االستشاراتتقدیم المعلومات و-

 ؛ اإلجراءاتحمایة البیئة ونتائج تلك إجراءاتالبیئیة واألضرارتقویم 

أوالسیاسة البیئة سواء المحلیة منھا أدواتتقویم تطورΎόϟ�ϰѧϟ�ΪѧϳΪΤΗϭ�ΔѧϴϤϟϱ�ϞϛΎѧθϤϟ�ϞѧΣ�ϢѧΗ�ϯ Ϊѧϣ

 ؛ الموجودة

 1.االقتصادیة الكلیة وتحدیدا على العمالة والنمو االقتصادياألھدافحمایة البیئة على تأثیرتقویم

.54-52:عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص-1
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األبعاد االقتصادیة للتدھور البیئي.1.1.3

�Ϫѧϧ�ϲѧϨόϳ�Ύѧϣ�Ϯѧϫϭ�ΎѧϧΎϜϣϭ�ΎϧΎϣίإطاریجري داخل أوالنشاط االقتصادي بصفة عامة یتم إن �ΩΪΤϣ

�ϞѧΜϤΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴόϴΒτیتأثر ϟ�ΔѧΌϴΒϟΎΑέΎѧρϹ�ϪѧγέΎϤϳ�ϱάѧϟ�ϊ ѧϤΘΠϤϠϟ�ϡΎѧόϟ�Ύѧϴϋέί �ρΎѧθϨϟ�άѧϫ�ϥΎѧϛ�˯Ϯѧγϭ

ϭ�ϱΩΎѧμأوصناعیا Θϗϻ�ρΎθϨϟ�άϫϭ�ˬΕΎϣΪΨϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓϥ·�ϥΎѧϛήΛ́ѧΘϳ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϤΑ�ΔѧΌϴΒϟ�ϡϮѧϬϔϤϟ�ΎѧϘϓϭ

�ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻϭ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΕΎѧѧϴτ όϤϟ�Δѧѧϗϼόϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϋϮϧ�ϖѧѧϠΨϳ�ΎѧѧϤΑ�ΎѧѧϬϴϓ�ϩέϭΪѧѧΑ�ήΛΆѧѧϴϟ�ΩϮѧѧόϳ�ϪѧѧϧΎϓ�ΔѧѧϴΨϳέΎΘϟϭ

.بھیتأثرواألخرالتبادلیة بحیث یؤثر كل منھما في 

:  ئيیبعناصر التدھور ال.1.1.3.1

�ϰѧϠϋ�Δλبأخرىأوتلعب دور في التدھور البیئي وتنحصر بناحیة أنھناك عدة عناصر یمكن  ΎΧ

:یليونوجز ھذه العناصر فیما المتطورة،الدول 

�ϥΎϳήθϟ�ϞΜϤΗ�ϲΘϟ�ΔϗΎτإنتاجتتعدد مصادر :الطاقة والبیئة .أ ϟϲѧγΎγϷ�ΔѧϴϠϤόϟ�ϲѧϓΔѧϴΎϤϧϹ�ς ѧϔϧ�Ϧѧϣ

�έΪѧμ Ϥϟ�ϞѧΜϤϳ�ϱάѧϟ�ϱέϮѧϔΣϻ�ΩϮϗϮϟ�ˬ˯ ΎΑήϬϜϟ�ˬΔϴϧϮϴΤϟϭ�Δϴϋέΰϟ�ΕΎϔϠΨϤϟ�ˬί ΎϏϭϝϭϷ�ϲѧϓ�ΔѧϗΎτϠϟ

�ΐ ѧϠϏΕϻΎѧѧΠϣ�Ωί �ϲΟϮѧѧϟϮϨϜΘϟ�ϡΪѧϘΘϠϟ�ήѧѧψϧϭ�ˬΔѧѧϴϤϨΘϟϡΪΨΘѧѧγ�ΔѧѧϗΎτ ϟήѧϣϷ�ϱάѧѧϟϯ Ω�ΔϠϜѧѧθϣ�ϢϗΎѧѧϔΗ�ϰѧѧϟ

ϮѧϬϟϭ�ΔѧΑήΘϟϭ�ϩΎѧϴϤϟ�ϲѧϓ�ΎѧΛϮϠΗ�ΐ˯�أنواعاستخدام مختلف أنالتدھور البیئي، حیث  Βѧδϳ�ϱέϮѧϔΣϻ�ΩϮϗϮϟ

1.ص من النفایات النوویةفعل التخلب أوالطاقة النوویة یؤدي الى تلوث البیئة بسبب التسرباتإنتاجأنكما 

�ΎϳΎѧπ باألخصالبیئیة الناتجة عن استخدام الطاقة منذ أوائل الستینات وباآلثارولقد تزاید االھتمام  ϗ

�ΔϨѧγ�ΥΎϨϤϟ�ήϴϐΗ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ΓΪΤΘϤϟاألممالكربون وغازات الدفیئة وتم تطبیق نظام أكسیدانبعاثات غاز ثاني 

1992�Εί ΎϏ�ΕΰϴϛήΗ�ωΎϔΗέ�ΎϳΎπ Ϙϟ�Ϟόϓ�Ωήϛϟϭ�˯ϮѧϬϟ�ϲϓ�ΔΌϴϓΪΎѧϫήΛϭ�ΥΎѧϨϤϟ�ϰѧϠϋ�ϲΒϠѧδϟΔѧϤψϧϷ

.الحیویة

�ΔϋΎϨѧѧμ.ب ϟΔѧѧΌϴΒϟϭ:�ΔϋΎϨѧѧμ ϟ�ήѧѧΒΘόΗΔϟϮΌѧѧδϣ�ΔѧѧϟΎΤΑ�ήѧѧπ ϳ�ϱάѧѧϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧϴΒϛ�˯ΰѧѧΟ�ϦѧѧϋˬΔѧѧΌϴΒϟ

�ΪѧϟϮΗϭ�ΕΎϗΎτ ϟϭ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ϡΪΨΘδΗ�ΔϴϋΎϨμ ϟ�ΕΎρΎθϨϟΎϓϭ�ΕΎѧϳΎϔϨϟϟ�ΕΎѧΛϮϠϤˬΔѧΌϴΒϟ�ΎѧϤϛΎѧϬϧ�ϞѧΜϤΗ

:وتتعدد أنواع الصناعات على النحو التاليالتنمیة،الدعامة الرئیسیة في 

؛ الصناعة الغذائیة

؛ الصناعة الكیمیائیة

 ؛ الھندسیةالصناعة

 المعدنیةالصناعة.

، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة، –حالة الجزائر –فاتح بن نونة ، سیاسة الطاقة و التحدیات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة -1
.09:، ص2007تخصص اقتصاد و تسییر البیئة ، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة،جامعة ورقلة،الجزائر، سنة 
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ϞѧΑ�ϲόϤѧδϟ�Ιأوسواء للھواء اإلطالقمصدر للتلوث على أھموفي نفس الوقت  ϮϠΘϟ�ϰΘΣϭ�˯ΎϤϟ

:في التلوثاألبعادرباعیة أنھاأيوالبصري 

؛ التي تتصاعد منھا تلوث الھواءفاألدخنة 

؛ المخلفات السائلة تلوث الماء 

؛ تلوث السمعاآلالتأصوات 

التربةالمخلفات الصلبة تلوث.

:تتعدد وسائل النقل من:النقل والبیئة .ت

 نقل جوي

نقل بحري

 نقل بري

�Ϧѧϣ�ϱήѧΒϟ�ϞѧϘϨϟ�ΪѧόϳϭήѧΜϛ�ΔѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧϟ�ϲѧϓ�˯Ϯѧγ�ΎϋϮϴѧη�ϞѧϘϨϟ�ϞΎѧγϭϭΔѧϔϠΨΘϤϟˬ�Ϟѧμ ΘΗϭ

�ϲѧϓ�Γί έΎѧΒϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�Ϧѧϣ�ήѧΒΘόΗ�Ϛϟάѧϟϭ�ΎѧϬϜϳήΤΗ�ϲѧϓ�ΔϣΪΨΘѧδϤϟ�ΔϗΎτ ϟ�έΪμ ϤΑ�ΎϘϴΛϭ�ϻΎμ Η�ϞϘϨϟ�ϞΎγϭ

�Εί Ύѧѧϐϟ�ϪѧѧϨϋ�ΞΘѧϨϳ�ς ϔϨѧѧϟ�ϕήѧѧΘΣ�ϝΎѧѧΜϤϟ�ϞϴΒѧѧγ�ϰѧѧϠόϓ�ˬΔѧѧΌϴΒϟ�ΚѧϳϮϠΗΔѧѧϴϟΎΘϟ)�ˬι Ύѧѧλ ήϟ�ί ΎѧѧϏ�ϲϧΎѧѧΛΪϴѧѧδϛ

.)النتروجین، الجسیمات والمركبات الكیمیائیة  والضباب الدخانيأكسیدالكربون، المواد الھدروكربونیة، 

�Ϧѧϣ�ϢϏήϟΎѧΑ�ϲѧϋέΰϟ�ωΎτϘϟΎϓ�ˬήθΒϟ�Ϧϣ�ϰϤψόϟ�ΔϴΒϟΎϐϟ�˯άϏ�έΪμ:الزراعة والبیئة .ث ϣ�Δϋέΰϟ�ΪόΗ

έΩΎѧμ ϟϭ�ϲϣϮѧϘϟ�ϞΧΪѧϟ�ϲѧϓ�ϢϫΎδϳ�ϪϧΕϡΎѧΧ�ΩϮѧϣ�Ϧѧϣ�ϪѧΠΘϨϳ�Ύѧϣϭ�ϮѧϤϨϠϟ�Δѧϣί ϻ�ξ Ϯѧϓ�Ϧѧϣ�ϩήϓϮѧϳ�Ύѧϣϭ

�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϝΎѧΠϣ�ϲϓ�έϮμأنإالاألخرىزدھار القطاعات االقتصادیة الو ϗ�ωΎτϘϟ�άϬϟ�ΐ ΒδΗ�ϞϣϮϋ�ϙΎϨϫ

:البیئیة األضرار نبالى جا

؛ ملوحة التربةاالنجراف،التصحر،العمراني،الزراعیة نتیجة للتوسع األراضي ةقلة مساح 

 ؛ األرضإنتاجیةالتدھور في إحداثقلة المیاه مما یؤدي الى 

 ؛ عدد السكان وزیادة االستھالكالمستمر فيالتزاید 

 الزراعیةبالمنتجاتالضرر إلحاقالى أدىالكیمیائیة والمبیدات الحشریة األسمدةاستخدام.

�Βѧμ:السیاحة والبیئة.ج Η�ΎϫήϴϴѧδΗ�˯Ϯγ�ΔϟΎΣ�ϲϓϭ�ˬΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϠϟ�έΪμ ϣ�ϞΜϤΗΎѧΛϮϠϣ�ϼϣΎѧϋ�ΔѧΌϴΒϠϟ

�ϦϴѧΑ�ϥί فبالرغمنفسھ، اإلنسانومن صنع  ϮѧΘϟ�ϖѧϴϘΤΗ�Ϧѧϣ�ΪѧΑ�ϼѧϓ�ΔΣΎϴδϠϟ�ΔϴΑΎΠϳϻ�ΐ ϧϮΠϟ�ϦϣΎϴѧδϟةح 

1.أخرىوالبیئة من ناحیة وبین المصالح االقتصادیة واالجتماعیة من ناحیة 

Eف البیئیة في المؤسسة االقتصادیة ـ حالة مؤسسة االسمنت و مشتقاتھ بالشلف ـ صلیحة بوذیع ، إدارة التكالی1 .C .D. E ـ مذكرة
سنة  ،، الجزائر المركز الجامعي بخمیس ملیانةمعھد العلوم االقتصادیة ،في العلوم االقتصادیة ، تخصص اقتصاد بیئة ،ماجستیر

.20ـ 17:، ص2008
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:البیئيالتدھور أسباب.1.1.3.2

ΔϟϮΌѧδϤϟ�ϯاعتبارھاھناك ثالث عوامل رئیسیة یمكن  ϮΘѧδϤϟ�ϰѧϠϋ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ϦѧϋˬϲϤϟΎѧόϟ

:یليویوضح كما الدول،لكن ھذا یختلف حسب الموقع الجغرافي ومستوى تطور 

، ولھ اثر كبیر في الدول المتخلفة ؛P بالرمزحجم السكان ویمثل -

 ة ؛قدمولھ اثر كبیر في الدول المت،Aمتوسط المستوى الفردي لالستھالك ویمثل بالرمز -

.، ولھ اثر كبیر في الدول المتقدمةTطبیعة التقدم التقني ویمثل بالرمز-

1:حسب العالقة التالیةو بالتالي یعطى المتغیر التابع 

=P * A * T

�ϰϠϋ�ϲϣΎϨΘϣ�ς ϐο �ϞΜϤϳ�ϥΎϜδϟ�ϮϤϧ�ΓΩΎϳΰϓϼϐΘѧγϭ�ˬΩέϮϤϟ�ϝϼϐΘγ�ϪѧϴϠϋ�ΪѧϟϮΘϳ�ΩέϮѧϤϟ�ϩάѧϫ�ϝ

�ϝϭΪѧϠϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�Δѧλنفایات ΎΧ�ΔѧϴϤϟΎόϟ�ΔѧΌϴΒϟ�ϰѧϠϋ�ϲѧδϴήϟ�ήѧτΨϟ�ΐ Βѧγ�ϪѧϧϷ�ϪѧϟΎϤϫ·�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ϞѧϣΎόϟ�άϫ

�ϝϭΪѧѧϠϟ�ΩΪѧѧΤϣϭ�ϮѧѧϤϨϟ�ϰѧѧϠϋ�ϒѧѧϗϮΘϣ�ϲѧѧϨϘΘϟ�ϡΪѧѧϘΘϟϭ�ϱΩήѧѧϔϟ�ϙϼϬΘѧѧγϻ�ς ѧѧγϮΘϣ�ϦϳήѧѧΧϵ�ϦϴϠϣΎѧѧόϟ�ˬΔѧѧϴϣΎϨϟ

�ήѧΜϛ�ΎϤϫϭ�ΓέϮτ ΘϤϟϙϼϬΘѧγϻϭ�ΝΎѧΘϧϹ�ΔѧϟΎΤΑ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ�ϝϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΎѧρΎΒΗέˬ�ϱϮѧΘΤΗ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ�ϝϭΪѧϟΎϓ

%70من سكان العالم وتستھلك بصفة أساسیة الموارد الطبیعة وتعد المسئولة على أكثر من %30حوالي 

.من التلوث العالمي

�ϰѧϟ�ΎѧϫΰΟϮϧ�ˬϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ϰѧϟ�ϱΩΆѧΗ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ϯ ήΧ�ΏΎΒγ�ΪΟϮϳ�ΏΎΒγϷ�ϩάϫ�ϰϟ�ΔϓΎο ϹΎΑ

:فیما یلياألسباب السابقة بنوع من التفصیل جانب

:السكانيالنمو .أ

�ΩέϮѧϤϟ�ΔѧϳΩϭΪΤϣ�ϦϴΑϭ�ΔϬΟ�Ϧϣ�ϥΎϜδϟ�ϮϤϧ�ϦϴΑ�ΊϓΎϜΘϣ�ήϴϏ�ϕΎϴγ�Ϧϋ�ήΒόΗ�ΔϴϧΎϜδϟ�ΔϠϜθϤϟإن

�Ϧѧϣ�ΪѧϳΰϤϟ�ϲѧϨόϳ�ϲاألرضأنالى  باإلضافة، أخرىمن جھة  ϧΎϜѧδϟ�ϮѧϤϨϟ�ΓΩΎѧϳΰϓ�ϖѧϠϐϣ�ϲѧΌϴΑ�ϡΎѧψϧ�ήΒΘόΗ

�ΎѧϬΑ�ϞϬδΗأنالطرق التي یمكن أھمالمخلفات من كل نوع، وبناءا علیھ فان الحد من النمو السكاني یعد من 

.لبیئيامن النمو السكاني حدة التلف  دیخفف الحأنعملیة مكافحة التدھور البیئي، حیث یتوقع 

�ΎϬΘϳΩϭΪѧΤϣϭ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�έΩΎѧμ Ϥϟ�ϲѧϓ�ήϤΘѧδϤϟ�κ ϘϨϟϭ�ΎϫϮϤϧ�ΕϻΪόϣϭ�ϥΎϜδϟ�ϦϴΑ�Δϗϼόϟ�ΔόϴΒτϓ

�Ϣѧϫ�Ϡτأول، ومن منظور المصطلح البیئي المسمى بقدرة اإلعالة یمكن مناقشتھ μ Ϥϟ�άϫ�ϢϳΪϘΘΑ�ϡΎϗ�Ϧϣ

�ϲѧϋήϤϠϟ�ϦѧϜϤϳ�ϲѧΘϟ�ϲѧηϮϤϟ�Ϧѧϣ�ϊألفرادعدد أقصىبیان تالمراعي لمدیرو ѧϴτϘϟϥ�ϱΩήѧΗ�ϥϭΩ�ΎѧϬϠϴόΗ

�ϲϟΎѧΘϟ�ϝΆѧδϟ�Ρήѧτ ϧ�ΩΪѧμ ϟ�άѧϬΑϭ�ˬΕΎѧΗΎΒϨϟϭ�ΔѧΑήΘϟ�ΔѧόϴΒρϭ�κ Ύμ Χ:�ΓέΪѧϘϣ�ΩϭΪѧΣ�Ύѧϣν έϷ�ϰѧϠϋ

ΔѧϟΎϋ·�ΕΪѧμ Η�ϲѧΘϟ�ΕήϳΪѧϘΘϟ�ΪѧϴϔΗ�ˮ�ΎϬϧΎϜѧγΔѧѧΑΎΟϺϟ�ϥΎѧΑ�ϝΆѧδϟ�άѧϫ�ϰѧϠϋν έϷ�ΎѧϬϨϜϤϳϥ�ϞѧϴόΗΖѧѧγ

1 -Hervé Déville , Economie et politiques de l’environnement, l’harmattan, paris,2010, p :12.
-تعني قدرة اإلعالة قدرة النظام البیئي على اإلعالة بعدد الكائنات الحیة التي یمكن لھذا النظام البیئي إعالتھ الى ماال نھایة.



دراسة نظریة للبیئة واالقتصاد البیئي:ولاأل الفصل 

16

�Ϧѧϣ�ΪѧΑϻ�ΎѧϨϫϭ�ˬήѧθΒϟ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϴϠΑ�ΔѧΎϣ�ϰΘΣϭ�ήθϋ�ΔϴϧΎϤΛϝ΅ΎѧδΘϟ�ΐأخرىبالیین و في تقدیرات  Βѧγ�Ϧѧϋ

�ξت�Ύѧϣأنمفادھایعد السبب وراء اختالف ھذه التقدیرات الى حقیقةواختالف ھذه التقدیرات، ѧόΑ�ϪϜϠϬΘѧδ

�ΕΎѧόϤΠΘϟ�ξ ѧόΑ�ϪϜϠϬΘδΗ�ΎϤϋ�ϒϠΘΨϳ�έΩΎμ Ϥϟ�Ϧϣ�ΔϴϧΎϜδϟ�ΕΎόϤΠΘϟϯ ήѧΧϷ1�ΕϻΪѧόϤΑ�ϥΎϜѧδϟ�ϮѧϤϨϓ�ˬ

.ریعة ال تتفق مع قدرة البیئة وإمكانیاتھا یحدث ضغطا شدیدا على مواردھا ویعجل بسرعة تدھورھاس

:التقدم التكنولوجي.ب

�ϪѧѧΘόϴΒρ�ϲѧѧϓ�ϢѧѧϼϤϟ�ήѧѧϴϏ�ϲΟϮѧѧϟϮϨϜΘϟ�ήѧѧϴϐΘϟ�Δϋήѧѧγ�ϰѧѧϟ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ϞϛΎѧѧθϤϟ�Ϣѧѧψόϣ�ϊ ѧѧΟήϧ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ

�ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ϊ ѧϣ�ΔѧϧέΎϘϣ�ΔѧΌϴΒϠϟ�ΩΎѧδϓ·ϭ�ΎѧΜϳϮϠΗ�ήѧΜϛ�ΓΪѧϳΪΠϟ�ΝΎѧΘϧϹ�ΔϴϨϘΗ�ϥϮϜΗ�ΎϣΪϨϋ�άϫϭ�ˬΔΌϴΒϟ�ϑ ϭήψϟ

رد البیئیة من خالل سعیھا إلنتاج السابقة، فغالبا ما تتھم التكنولوجیا بأنھا تؤدي الى زیادة الطلب على الموا

�ΎϣΪΨΘѧγ�ϦϤѧπلاكبر حجم  وھو ما یتطلب استخداما أكثر  ΘΗ�ΝΎѧΘϧϹ�ϝΎϜη�Ϟϛ�ϥ�ϑ ϭήόϤϟ�Ϧϣ�ϭ�ˬΔϗΎτϠ

�ΔѧϘϳήτ ϟ�Ϧѧϋ�ϼѧπ ϓ�ΩέϮѧϤϟ�ϩάѧϫ�ϡΪΨΘѧγ�ΔѧϓΎΜϛ�ϯ Ϊϣ�ϰϠϋ�Ι ϮϠΘϟϭ�˯ΎϨϔϟ�Ι ϭΪΣ�ϒϗϮΘϳ�ϭ�ˬΔΌϴΒϟ�ΩέϮϤϠϟ

2.التي تستخدم بھا

�ΔѧϴΌϴΒϟ�ήρΎΨϤϟΎϓ�ˬΔΌϴΒϟΎΑ�έήοفنالحظ في الكثیر ·�Ϟϗ�ϥϮϜΗ�ΓΪϳΪΠϟ�ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ϥ�ΕϻΎΤϟ�Ϧϣ

�κ ϠΨΘѧϟ�Ϧѧϣ�ϻΪѧΑ�ΔѧΜϳΪΣ�ϕήѧτΑ�ϱέΎѧΠϤϟϭ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�ΔΠϟΎόϣ�ϢΘϳ�ΎϣΪϨϋ�ΔυϮΤϠϣ�ΓέϮμ Α�ϞϘϳ�Ι ϮϠΘϟϭ

�ξ ѧόΑ�ϖϓΪѧΘϟ�ϞϛΎѧθϤϟ�ξ ѧόΑ�ήѧϴΜϳ�Ϫѧϧ�Ϧѧϣ�ϢϏήѧϟ�ϰѧϠϋ�ϲΟϮѧϟϮϨϜΘϟ�ήѧϴϐΘϟ�ϥΎѧϓ�άѧϬϟϭ�ˬΔѧΠϟΎόϣ�ϥϭΪΑ�ΎϬϨϣ

.لموارد إال انھ یقدم حلوال لموارد أخرى ا

:فشل السوق .ت

ϭ�ˬΔϴΌϴΒϟ�ϞѧθϔΗϷϕϮѧγمشاكل المواردأسبابیعتبر فشل نظام السوق في تخصیص الموارد احد 

3:التالیةلألسبابفي عكس التكالیف البیئیة بصورة دقیقة في حاالت 

 ألنھأسواقعدم و جود�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϴϜϠϣ�ϕϮѧϘΤϟ�ΔΤѧο ϭ�ΩϭΪѧΣ�ϊ ѧο ϭ�ΐ όμ ϟ�ϦϣϭΎϬϟΎϤόΘѧγأوϝΎѧϤϋ

�ϥΎѧϓ�ϢѧΛ�ϦϣϭέΎόѧγϷ�βالھواء،تلك الحقوق كما في حالة نوعیة  ѧϜόΗ�ϻέΎѧΛϵ�ΓέΎѧπ ϟˬΕΎѧΛϮϠϤϠϟ�ϥϮѧϜΗϭ

 ؛ النتیجة تفاقم تلوث الھواء

 استخداماتانھ یجري تسویق بعض�Ϧϴѧόϣ�ΩέϮѧϣ)ΔϴϮΘѧγϻ�ΕΎѧΑΎϐϟ(�ΎϬѧπ όΑ�ϖϳϮѧδΗ�ϱήѧΠϳ�ϻ�ΎѧϤϨϴΑ

ήѧѧΧϷ)�ϩΎѧѧϴϣ�ΕΎѧѧόϤΠΗ�ΔѧѧϳΎϤΣέΎѧѧτϣϷ(�Ύѧѧϣ�ΎѧѧΒϟΎϏϭϳ�ϖϳϮѧѧδΘϟ�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϳ�ϻ�ϱάѧѧϟ�ϝΎϤόΘѧѧγϻ�ν ήѧѧόΘ

�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ˬϊالمفتوحةلذا یستخدم استخداما جائرا، وان الفرصة لإلھمال ѧϴϤΠϟ�ΎϬϠϐΘѧδϳ�ϥΎѧΑ�ϤѧδΗ�ΩέϮϤϠϟ

 ؛ البیئیةباآلثاراحد الحالة ال یھتم

لطباعة و النشر و التوزیع، عمان، الطبعة الثانیة ، سنة عبد القادر عابد ، غازي سفاریني ، أساسیات علم البیئة ، دار وائل ل-1
.24:، ص2004

احمد مندور ، احمد رمضان نعمة هللا ، المشكالت االقتصادیة للموارد و البیئة ، مؤسسة الشباب الجامعیة ، اإلسكندریة -2
.73:،ص1996،سنة

.27:صلیحة بوذیع ، مرجع سبق ذكره، ص -3
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 أوالبیئیة اآلثاروالجماعات الى معلومات حول األفرادافتقار�ΐ ѧϨΠΘϟ�ϒϴϟΎϜΘϟ�ΔϠϴϠϗ�ϞΎγϮϟ�ϦϋέΎѧΛϵ

.البیئیة

:فشل الحكومات .ث

�ϰѧϠϋ�ΪϤΘόϳϕϮѧγϷ�ϩάѧϫϭ�ˬΔѧΌϴΒϟΎΑ�˯ΎѧϨΘϋϻ�ϰѧϠϋ�ήѧΣ�ϮѧΤϧ�ϰѧϠϋ�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟϕϮѧγϷأنال یمكن 

�ΕΎѧϣϮϜΤϟ�ϞΧΪѧΘϟ�ΔΟΎΣ�ΔϤΛ�Ϛϟάϟϭ�ˬΔϴΌϴΒϟ�ΕΎϣΪΨϟϭ�ϊأسواق تتأسس أنمن غیر المحتمل ألنھتفشل  ϠδϠϟ

�ϲϨρϮϣΎѧΑϭέϭ�ϞѧϤΘΤϤϟ�ήѧϴϏ�Ϧѧϣ�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠϋϥأنإذ، النشاط المطلوب دولیاأوعند الفعل أیضا

على الحكومات إذ،أوروباالحمضیة التي تھبط على الدول القریبة من األمطاریقللوا على نحو طوعي من 

�ΎϬπاإلجراءاتتتخذ  أن όΑ�ϊϣ�Δϣί ϼϟξ όΒϟ�ΐ Βγ�ϙΎϨϫϭ�ˬήѧΧ�ϮѧΤϧ�ϰѧϠϋ�ϢѧϬϣ�Ϯѧϫϭ�ΕΎѧϣϮϜΤϟ�ϞΧΪѧΘϟ

�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϝΎόϓ�ϮΤϧ�ϰϠϋ�ΩέϮϤϟ�ϚϠϤϳ�Ϧϣ�ΩϮΟϭ�ϡΪόϟ�ΐ أنشیخاص بالنسبة للقضایا البیئیة، و  Βδϟ

Ϻϟ�ΐ Ϝϣ�ήΒΘόϳ�ϱάϟ�ΥΎϨϤϟ�ΕΎΛΎόΒϧ�ΔϴϜϠϣ�ϡΪϋ�ΐ δΑ�Δϳί Ύϐϟ�ήѧψϧ�ΔѧϬΟϭ�Ϧѧϣ�ΐ δϜϠϟ�ϰόδϳ�Ωήϓ�ϞϜϓ�Ϫϟ�ΪΣ

�ϪϟΎϤόΘѧγ�ΔѧΟέΪϟ�ήѧτΧ�ϲѧϓ�ϥϮѧϜϳ�ΩέϮѧϤϟ�ϥΎϓ�άϬΑϭ�ˬΕΎΛΎόΒϧϻ�ϞϴϠϘΗ�ϡΪϋ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΔϴΗάϟ�ϪΤϟΎμ ϣήѧΜϛ

بل  الموارد الطبیعیة ؟إدارةالسوق في لماذا تفشل الحكومات كما یفشل :، وھنا نطرح السؤال 1مما یتحمل

  ؟ فشال في ھذا المجالأكثروربما تكون الحكومات 

�ϲϓ�ϭ�ΔϠόΘϔϣϥΎѧϴΣϯأحیانعدیدة لھذا الفشل حیث تكون في أسبابھناك  ήѧΧ�ϰѧϠόϓ�ˬ�ΪѧϤϋ�ήѧϴϐΑ

�ξ ѧόΑ�ϲϓ�ΔϴϣϮϜΤϟ�ΕΎϓήμ Θϟ�ξ όΑ�ϊ ΠθΗ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγϥΎѧϴΣϷ�ΎѧϤϣ�Γ˯ΎѧϔϜϟΎΑ�ϢѧδΘΗ�ϻ�ήϴΑΪѧΗ�ΫΎѧΨΗ�ϰѧϠϋ

�Ϧϣϭ�ˬΔϴΌϴΑ�ΔϠΜϣѧϓ�ΔѧϣϮϋΪϤϟ�ΔϗΎτأضرارایحدث بدوره  ϟ�ϚϟΫ�ϲѧϓ�έΪѧϬϟ�Ϧѧϣ�Ϊѧϳΰϳ�ΎѧϤϣ�ϝϭΪѧϟ�Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�ϲ

الدعم المقدم لمیاه الرعي خاصة في الجزائر ومصر ویوغسالفیا الذي أناستھالكھا والتلوث الھوائي، كما 

یتم توفیر المیاه بشكل رئیسي من )تركیا(أزمیرلتوفیر المیاه، وفي من التكالیف الھامشیة %20یصل الى 

�ΔѧѧϴϓϮΠϟ�ϩΎѧϴϤϟϻ·�ϩΎѧѧϴϤϟ�ϰѧϠϋ�ϡϮѧѧγέ�ν ήѧѧϔΑ�ΕΎϳΪѧѧϠΒϠϟ�Ϥѧδϳ�ϻ�ϪѧѧϧΓήΌΘѧѧδϤϟ�ϦѧϣέΎѧѧΑϵ�ϊϓΪѧѧΗϭ�Δѧѧλ ΎΨϟ

2.بكثیر من تكالیف جلب المیاه من مصادر بعیدةادنيالشركات تكالیف الضخ فقط وھي 

.)مقدمة في علم اقتصاد البیئة(84-82:ي ، مرجع سبق ذكره، صدمحم صالح تركي القریش-1
.34:دوناتو رومانو، مرجع سبق ذكره ، ص-2
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اقتصادیة حول التلوث البیئيتحلیلیة دراسة .1.2

�ϰѧϠϋ�ϪѧΗέΪϘϟ�ΩϭΪѧΣ�ϻ�ΡϮѧΘϔϣ�ϡΎψϧ�ΎϬϧ�ϰϠϋ�ϪΘΌϴΑ�ϊϣ�ϥΎδϧϹ�ϞϣΎόΗ�Ϧϣ�ϲΌϴΒϟ�Ι ϮϠΘϟ�ΔϠϜθϣ�́θϨΗ

�ϰѧѧϟ�ΕΩ�ΔѧѧϘϳήτ Α�ϪѧѧΗΎΟΎΣ�ωΎΒѧѧηϹ�ΔѧѧΣΎΘϤϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϝϼϐΘѧѧγ�ϲѧѧϓ�ϑ ήѧѧγϺϟ�ϪѧѧόϓΩ�ΎѧѧϤϣ�ΏΎόϴΘѧѧγϻϭ�ΩΪѧѧΠΘϟ

�Ϊѧϗϭ�ˬΔѧΌϴΒϟΎΑ�ΓέΎѧπ ϟ�ΕΎѧϔϠΨϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧϴΜϜϟ�ΖѧΠΘϧϭ�ΩέϮϤϟ�Ϧϣ�ήϴΜϜϟ�ϑ ΰϨΘγέΩϙϥΎѧδϧϹ�ήΧΆѧϣϥ

�ΎϫέϮλبسفینة فضاءأشبھھي نظام مغلق إنماالبیئة لیست نظاما مفتوحا و �ΎϤϛώϨϳΪѧϟϮΑ�ΖϴϨϛ�ϱΩΎμ Θϗϻ ،

�έΩΎѧμإعالةقدرة ھذه السفینة على نأحیث  ϣ�Ϧѧϣ�ϩΪϤΘѧδΗ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�Ύѧϣϭ�ΔѧΣΎΘϤϟ�ΩέϮϤϟΎѧΑ�ΩϭΪѧΤϣ�ΎѧϫΩϭέ

.الطاقة الخارجیة 

البیئيحول التلوث مفاھیم .1.2.1

:التلوث البیئيب المقصود.1.2.1.1

�ΔѧΛϮϠϤϟ�ϞѧϣϮόϟϭ�ΩϮѧϤϟ�Ϧϣ�ΔѧΌϴΒϠϟ�ΕΎѧϴϤϜΑϭ�ΓΪѧϤϟ�ΕΎϔѧλأيیتواجد في البیئة أنیقصد بالتلوث 

�ΔѧϘϳήτ Α�ϱΩΆѧΗ�ΔϴϨϣίϭϯ ήΧ́ѧΑ�ΓήѧηΎΒϣ�ˬϭήѧηΎΒϣ�ήѧϴϏΓ�ΎϫΪѧΣϭ�ˬϭ�ϰѧϟ�ΎѧϫήϴϏ�ϊ ѧϣ�ϞѧϋΎϔΘϟΎΑέήѧο Ϲ

1.الممتلكات البیئیةباالستفادة  أونحو من االستمتاع أيتنقص على  أوبالصحة العامة 

�ϲѧϤϛ�ήѧϴϐΗϭ�ϰѧϠϋ�ΎϬΗέΪѧϗ�ϲѧϓ�ΎΒϠѧγ�ήΛΆѧϳϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ΕΎѧϧϮϜϣ�ϲѧϓ�ϲѧϔϴϛΏΎόϴΘѧγϻأيكما یقصد بھ 

.ویؤثر في مقدرة النظم البیئیة على اإلنتاج حیوان أوإنسانالحیة من الكائناتوینتج عنھ ضرر بحیاة 

�ΩϮѧΟϭ�ϲѧϓ�ϲѧΌϴΒϟ�Ι ϮϠΘϟ�ϞΜϤΘϳ�άϬΑϭѧϣ�ΩϮΔϴϓΎѧο ·�˯ΎѧϤϟ�ˬ˯ ϮѧϬϟ�ϲѧϓϭ�˯ΎѧϨΒϟ�ϲѧϓ�Γήѧϴϐϣ�ΔѧΑήΘϟ

�Ϟѧϛ�ϲѧϨόϳ�Ύѧϣ�ˬΎϴϔϴϛ˯ϲѧηέΎѧο�ϲѧΘϟ�˯ΎϴѧηϷ�ΔѧόϴΒρ�Ϧѧϣ�ήѧϴϐϳ�ϞѧϴΧΩأوا یالطبیعي لھذه الموارد تغییرا كم

˯ˬ�،رائحوأدخنةمواد صلبة، سائلة، غازیة، (تحیط باإلنسان یعتبر ملوثا للبیئة  Ύο ϮοΕΎϋΎόѧη·ˬ�ΓέήѧΣ

.غیر مباشرة الى تلویث البیئة أوتؤدي بطریقة مباشرة اإلنسانتنتج عن فعل ) اھتزازاتأو

·03/10�ϲѧϓ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ϖϠόΘϤϟέΎѧρالمشرع الجزائري فعرف البیئة من خالل القانون رقم أما

�ΔϣΪΘѧѧδϤϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟΎѧѧϬϧ́Α":ϴϐΗ�Ϟѧѧϛ�ήѧѧηΎΒϣ�ήѧѧϴϭΒϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧηΎΒϣ�ήѧѧϴϏ�Ι ΪѧѧΤϳ�Ϟѧѧόϓ�Ϟѧѧϛ�ΐ ѧѧδΑ�ΔѧѧΌϴϭ�Ι ΪѧѧΤϳ�Ϊѧѧϗ

�Δϣϼѧγϭ�ΔΤѧμ Α�Γήѧπ ϣ�Δϴόο ϭϥΎѧδϧϹϭ�˯ΎѧϤϟϭ�ϮѧΠϟϭ�˯ϮѧϬϟϭ�ΕΎѧΒϨϟϭ�ϥϮѧϴΤϟϭν έϷ�ΕΎѧϜϠΘϤϤϟϭ

2.الجماعیة والفردیة

نحو دور "عبد هللا الصعیدي ، دراسة في بعض االعتبارات االقتصادیة لمشكلة اإلخالل بالتوازن البیئي ، بحث مقدم الى مؤتمر -1
.10:، ص1999ماي -3-2اإلمارات العربیة المتحدة ، في الفترة الممتدة من فعال للقانون في حمایة البیئة ، دولة 

.الجریدة الرسمیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،مرجع سبق ذكره -2
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:البیئةملوثات .1.2.1.2

�Ϟѧϛ�ΔΌϴΒϟ�ΕΎΛϮϠϣ�ϞϤθΗ˯ΎϴѧηϷΔϴϋΎϨѧμ ϟ�ήѧϴϏϭ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ�ˬΔϳϮѧπ όϟ�ήѧϴϏϭ�ΔϳϮѧπ όϟˬ�ΔΒϠѧμ ϟ

�ΕΎѧΛϮϠϣ�ϢϴѧδϘΗ�ϢΘϴѧγ�ϲѧϠϳ�ΎѧϤϴϓϭ�ˬ˯ Ύѧο Ϯπ ϟϭ�ΓέήΤϟΎѧϛ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ϞѧϣϮόϟ�ξ όΑ�Ϛϟάϛϭ�Δϳί Ύϐϟϭ�ΔϠΎδϟϭ

1:البیئة الى قسمین

:طبیعیةملوثات .أ

�ΕήѧθΤϟ�ϞѧΜϣ�ΔѧϴΟϮϟϮϴΒϟ�ΕΎѧΛϮϠϤϟ�ϦϤπ ΘΗ�ϲϬϓ�ˬΎϬΑ�ΪΟϮΗϭ�ΎϬδϔϧ�ΔΌϴΒϟ�ΕΎϧϮϜϣ�Ϧϣ�ΔόΑΎϧ�ϲϫϭ

�ΎϫήϴϏϭ�ΕΎΑϭήϜϴϤϟϭ�ΕΎϴϠϴϔτ ϟϭήѧθΒϟ�ϊ Ϩѧλ �Ϧѧϣ�Ζѧδϴϟ�ϲѧϫϭ�ˬϥΎѧδϧϹ�ϡΪѧϗ�ΔѧϤϳΪϗ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΕΎѧΛϮϠϤϟΎϓ�ˬ

�ϰѧϠϋ�ήѧμ ΘϘΗ�Ϣѧϟϭ�Δϴο έϷ�ΓήϜϟ�τ γ�ϰϠϋ�ΔϴΤϟ�ΕΎϨΎϜϟ�έϮϬυ�ΪΑ�άϨϣ�˯ΎϤϟ�ϲϓ�ΕΎϔϠΨϤϟ�ΕΪΟϭ�ΚϴΣ

�άѧΨΘΗ�Ύѧϣ�ΎѧΒϟΎϏ�ϲѧΘϟϭ�ΔѧΘϴϤϟ�ΔϳϮѧπ όϟ�ΓΩΎѧϤϟ�Ύѧπ ϳϭ�ϞѧΑ�ΐ ѧδΤϓ�ΔϴΤϟ�ΕΎϨΎϜϟ�ϡΎδΟϷ�ΔϴόϴΒτ ϟ�Εϼπ ϔϟ

.في الممرات المائیة كاألنھار والمحیطات والبحیرات طریقا لھا

:الملوثات البیولوجیة .ب

�ΖѧϧΎϛ�ΔѧϴΗΎΒϧ�ˬΔѧϴήϣ�ήѧϴϏϡ�ϲѧΌϴΒϟ�ςأوویقصد بھا وجود كائنات حیة مرئیة  ѧγϮϟ�Ι ϮѧϠΗ�ΔѧϴϧϮϴΣ

تیریا، البیئیة المختلفة البكلألوساطومن بین ھذه الكائنات التي تسبب التلوث البیولوجي ) تربة ء،ما ،ھواء(

�ξ ѧѧόΑ�ΓΎѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϳΪόϣ�ΕΎѧѧϨΎϛϭ�ΕΎѧѧϗήϴϟϭ�ΕΎѧѧπ ϳϮΒϟΎϛ�ΔѧѧϘϴϗΩ�ΕΎѧѧϨΎϛ�ΪѧѧΟϮΗ�ΎѧѧϤϛ�ˬΕΎѧѧϳήτ ϔϟ�ˬΕΎѧѧγϭήϴϔϟ

�ϥΪѧϳΩϭ�ˬΔѧϳΪΒϜϟ�ΓΩϭΪѧϟϭ�ΎѧϳέΎϬϠΒϟΎϛ�ΕΎѧϴϠϴϔτأمالكائنات نباتیة كانت  ϟ�ξ ѧόΑ�ϞѧΜϣ�ϲѧΌϴΒϟ�ς ѧγϮϟΎΑ�ΔѧϴϧϮϴΣ

ϟ�ϩάϫ�Ϧϣϭ�ϞѧΜϣ�ΓΩήΠϤϟ�ϦϴόϟΎΑ�ϯ...وغیرھا البعوضالحشرات مثل أیضاالقناة الھضمیة، و ήϳ�Ύϣ�ΕΎϨΎϜ

�ϪѧѧΘϳ΅έ�ϦѧѧϜϤϳ�ϻ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϣϭ�ΔѧѧϴΎϤϟ�ΕΎѧѧΗΎΒϨϟϭ�ΐ ѧѧϟΎΤτ ϟϻ·ϡΪΨΘѧѧγΎΑˬΎѧѧϳήϴΘϜΒϟ�ϞѧѧΜϣ�ήѧѧϬΠϤϟ�ΖѧѧϧΎϛ�ΎѧѧϤϠϛϭ

.سھالأمراالبیئیة األوساطالكائنات دقیقة كلما كان انتشارھا في جمیع 

�ΎѧѧϤϛ�ϦѧѧϜϤϳϥ�ΎѧѧϴΎϘϠΗ�ϞѧѧϠΤΘΗ�ΕΎѧѧΛϮϠϣ�ϰѧѧϟ�ΕΎѧѧΛϮϠϤϟ�ϢѧѧδϘϧϭ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�ϞѧѧϣϮόϟ�ϞѧѧόϔΑϭ�ΔѧѧϴΟϮϟϮϴΒϟ

ϭ�ˬΖѧϗϮϟ�έϭήϤΑϯأخطارھاومن ثم تقل )البكتیریا بصفة خاصة( ήѧΧήѧΜϛ�ϯ ΪѧϤϟ�ϰѧϠϋ�Δѧλ ΎΧ�ΓέϮѧτ Χ

باقیة في البیئة أثارھا، ومن ثم تضل 2صمودا تجاه عوامل التحلل الطبیعیة أكثرالبعید، وھذه الملوثات 

�ΕΎѧѧΒϛήϣ�ϊ ѧѧϣ�ΕΎѧѧΛϮϠϤϟ�ϞѧѧϋΎϔΘΗ�Ϊѧѧϗϭϯ ήѧѧΧأو�ϲѧѧϓ�ΎϬѧѧπ όΑ�ϊ ѧѧϣϑ ϭήѧѧυ�ΕΎѧѧΒϛήϣ�ΎѧѧϬϨϋ�ΞΘѧѧϨϳϭ�ΔѧѧϤϼϣήѧѧΜϛ

.ھذه النوعیة من الملوثات بمرور الوقتأخطارتزداد  بالتاليوللبیئة،تلویثاخطورة و

سنة عصام حمدي الصفدي ، نعیم الظاھر، صحة البیئة و سالمتھا ، دار البازوني للنشر و التوزیع ، عمان ، الطبعة األولى، -1
.126، ص2002

دمحم أمین عامر، مصطفى محمود سلیمان، تلوث البیئة مشكلة العصر، دراسة عملیة حول مشكلة التلوث و حمایة صحة البیئة، دار -2
.30:، ص2003الكتاب الحدیث، الكویت، الطبعة الثانیة، سنة 
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:التلوث البیئي  مشكلة أبعاد.1.2.1.3

المحیط الحیوي حیث تتمثل ھذه المكونات في التربة،أوبتعدد مكونات البیئة  ةالبیئیالمشاكلتتعدد 

�ΐأنواعأیضاكنتیجة لھذا التعدد تتعدد واألرضیةكرة لالماء، الھواء الذي یحیط با ϴѧμ Η�ϲѧΘϟ�ϲΌϴΒϟ�Ι ϮϠΘϟ

:المكوناتھذه 

:تلوث الھواء .أ

�ΩϮѧѧΟϭ�ϪѧѧΑ�Ϊѧѧμ Ϙϳϭϱ�ήѧѧμ Ϩϋϭ�ϲѧѧϓ�ΕήѧѧϴϐΗ�Ι ΪѧѧΤϳ�Ϊѧѧϗ�ϞϜѧѧθΑ�ΕΎϔѧѧλ ϮϤΑϭ�ΕΎѧѧϴϤϜΑ�ήѧѧλ ΎϨϋ

�ΓΎѧϴΣ�έήѧπأوالمكونات الفیزیائیة  Η�ϰѧϟ�ϱΩΆΗϭ�˯ϮϬϠϟ�ΔϴΟϮϟϮϴΒϟϥΎѧδϧϹأو�ϥϮѧϴΤϟϭ�ΐ ΒѧδΘΗϭ�ΕΎѧΒϨϟ

�ϰѧϠϋ�ϞΧΪѧΗ�ϲѧΘϟ�ΔΒϳήϐϟ�ΩϮϤϟ�ϲϓ�˯ϮϬϟ�Ιاإلنسانفي عدم قدرة  ϮϠΗ�ήλ ΎϨϋ�ϞΜϤΘΗϭ�ˬΓΎϴΤϟΎΑ�ϊ ΘϤΘϟ�ϰϠϋ

ϖρΎѧϨϤϟ�ϲѧϓ�Δѧλاإلنسانبصحة  اإلضرار، وتؤدي الى مكونات الھواء الرئیسیة ΎΧ�ϪΘϴϫΎϓέ�ϭ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ

.التي لم تضع معاییر السالمة في االعتبار

:ھماى محورین رئیسیین و قد ركزت الدراسات المتعلقة بالتلوث الھوائي عل

�ΔѧѧϴϮϬϟ�ΕΎѧѧΛϮϠϤϟ�ΰѧѧϛήΗ�Δѧѧϗϼϋ�ϰѧѧϠϋ�Εΰѧѧϛέ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧγέΪϟѧѧϣ�Δϋήѧѧδϟ�ΚѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣ�ΡΎѧѧϳήϟ�ϊϩΎѧѧΠΗϻϭ

�ϮѧΠϟ�ϲϓ�ΕΎΛϮϠϤϟ�ϙϮϠγϝϮΣϷΎѧΑ�ΔѧϘτیتأثرأيودرجة الحرارة،  ϨϤϟ�ϲѧϓϭ�Ι ΎѧόΒϧϻ�ΔѧτϘϧ�ΪѧϨϋ�ΔѧϴΧΎϨϤϟ

�Δϋήѧγ�ΩΩΰѧΗ�ΓΩΎѧόϟ�ϲѧϓϭ�ˬ˯ ϮѧϬϟ�ϲѧϓ�ΕΎѧΛϮϠϤϟ�ϞѧϘϧ�έΎѧδϣ�ΓήϴΒϛ�ΔΟέΪΑ�ΡΎϳήϟ�ΔϛήΣ�ήϴϐΗ�Ϊϗϭ�ˬΔτϴΤϤϟ

.ومن ثم یزداد انتشار الملوثات المنبعثة األرضالریاح كلما زاد االرتفاع عن سطح 

�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ϲΗΎΒϨϟ�˯Ύτ ϐϟ�ϰϠϋ�Εΰϛέ�ϲΘϟ�ΕΎγέΪϟ�ϖѧϔΘϳ�ΚѧϴΣ�ˬΙ ϮѧϠΘϟ�έΪѧμ ϣ�Ϧѧϣ�ΏήѧϘϟϭ�ΔϓΎѧδϤϟ

�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ϖρΎѧϨϤϟ�ϚѧϠΗ�ϲѧϓ�˯ϮѧϬϟ�ΕΎѧΛϮϠϣ�ΰϴϛήΗ�ϞϴϠϘΗ�ϲϓ�ϲΗΎΒϨϟ�˯Ύτاألثرالباحثون على  ϐϠϟ�ϲΑΎΠϳϻ

.امتصاص نسبة كبیرة من الملوثات

-ثاني أكسید الكربون %0.934،األرغون %20.9،األكسجین%78.08كمادة من النتروجین -الھواء-یتكون الغالف الجوي ،
، أكسید %0.00005، ھدروجین %0.00011، كربتون %0.00015، میثان %0.00052، ھلیوم %0.00182نیون ،0.03%

.%0.000009،زینون %0.00005النتروز
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بعض الغازات الملوثة للھواء و مصادرھا:)2-1(الجدول رقم 

مقدر بملیون طنتایالكمالمصادر الطبیعیةالمصادر الصناعیةالغاز

مصدر طبیعيمصدر صناعي

�ϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛΪϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϛ

الكبریت



�ϦϳΰѧѧѧϨΒϟϭ�ϢѧѧѧΤϔϟ�ϕήѧѧѧΣ

وصھر الخامات

12-1466البراكین

�ΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΘϳήΒϛ

الھدروجین



�ΔѧѧѧѧϴΎϴϤϴϜϟ�ΕΎϋΎϨѧѧѧѧμ ϟ

�ϑήѧѧμ ϟ�ϩΎѧѧϴϣ�ΔѧѧΠϟΎόϣϭ

الصحي

�ϦϴϛήѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒϟ+�ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϨϟ

البكتیري في البرك

330-10

Ϊϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϛأول

الكربون



�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΎϐϟ�ϖѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧήΣعادم السیارات

�ΕϮѧѧϳΰϟ�ϦϴѧѧΑ�ΕϼϋΎѧѧϔΘϟϭ

�ΔѧѧѧϴϧϮΑήϛϭέΪϬϟ�Δѧѧѧϳήτόϟ

المتطایرة

  3000من  أكثر300

النتروجینأكسید



�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϱήѧѧѧѧѧϴΘϜΒϟ�ρΎѧѧѧѧѧθϨϟحرق مواد الطاقة

التربة

50�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ



60-270�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧρ

�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ



ϷΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧϮϣ



200-04100تحلیل المواد العضویةالنفایات

النتروزأكسید



�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϱήѧѧѧѧѧϴΘϜΒϟ�ρΎѧѧѧѧѧθϨϟالمخصبات النتروجینیة

التربة

  450- 100  17من  أكثر

�ΕΎѧϨΎϜϠϟ�ϱϮπحرق مواد الطاقةھدروكربونات όϟ�ρΎθϨϟ

الحیة

881600-400

) )

200�ΕϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳί

طیارة

�ϲϧΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΛΪϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϛ

الكربون

Ύѧϣ�Ϧѧϣ�ϱϮπ˯�الطاقةحرق مواد  όϟ�ϞϴϠΤΘϟ

المحیطات

15000150.000

.120:صذكره،مرجع سبق  سلیمان،عامر، مصطفى محمود أمیندمحم  :المرجع

:تلوث المیاه.ب

�ϩΎϴϤϟ�Ι ϮϠΘΑ�Ϊμ ϘϳΔϓΎѧο ·�ΔѧϳΩΎϣ�ΕΎѧϧϮϜϣϪѧϴϟ·أو�ϪѧϠόΠΗ�ΚѧϴΤΑ�ϪѧΗέήΣ�ΔѧΟέΩ�ϊ ѧϓέέΎѧο�˯Ϯѧγ

�ϥϮѧϴΤϟϭϭ�ΕΎѧΒϨϟ˯ΎѧϴΣϷ�ΩϮѧϣ�ϰѧϠϋ�ϱϮѧΘΤΗ�ϩΎѧϴϣ�ϲѧϫ�ΔѧΛϮϠϤϟ�ϩΎѧϴϤϟΎϓ�ˬΔѧϣΎϋ�Δϔѧμأولإلنسان Α�ΔѧϴΎϤϟ

ΏϮѧϏήϣ�ήѧϴϏ�ΩϮѧϤϟ�ϩάѧϫ�ΖѧϧΎϛ�˯Ϯѧγ�ΎѧϬϴϓΎѧΣϼϣ�ΔϣΎѧγϭ�ΔѧΒΫ�ΩϮѧϣ�ˬΔϣΎѧγ�ήѧϴϏϭ�ΔѧΒΫ�ήѧϴϏضارة
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�ΔϳήѧθΤϟ�ΕΪϴΒϤϟ�ˬϲΤμ،الخ...عضویةغیر أوعضویة  ϟ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�ΔϓΎο ·�ΐ ΒδΑ�Ι ϮϠΘϟ�άϫ�ΞΘϨϳϭ

�Δѧϴϋέΰϟ�ΕΎρΎѧθϨϟ�Ϧϋ�ΔϔϠΨΘϤϟ�ΓέΎπومبیدات األعشاب و ϟ�ΔϴΎϴϤϴϜϟ�ΕΎΒϛήϤϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ�ν έϮϘϟ

والكیمیائیة لھ وتسممھ والصناعیة لإلنسان وتؤدي ھذه المواد المضافة  للماء الى تغییر الصفات الفیزیائیة 

ϣ�ήѧϴϏ�ϭ�ΓήѧηΎΒϣ�ΔѧϘϳήτ Α�ΕΎΛϮϠϤϟ�ϩάϫ�ΖϠλ ϭ�Ύϣ�Ϋ·ϭ�ˬϪϴϓ�ΔϴΎϤϟ�˯ΎϴΣϷ�ϰϠϋ�ϲπ ϘΗϭ�ϢѧδΟ�ϰѧϟ�ΓήѧηΎΒ

.الحیوان أو النبات أصابتھ بالضرر سواء ظھر ذلك أجال أم عاجالاإلنسان أو

�ϰѧϠϋ�ϪѧϮΘΣ�ϰѧϨόϤΑ�ϲΟϮѧϟϮϴΒϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϞϤѧθϳ�ϞѧΑ�ϲΎѧϴϤϴϜϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϰѧϠϋ�˯ΎϤϟ�Ι ϮϠΗ�ήμ ΘϘϳ�ϻϭ

�ϚϠϬΘδϳ�ϱάϟ�ΕΎΒϨϟ��ϩΎѧϴϤϟ�ϚѧϠΗأوالحیوان أولإلنسانة تسبب الضرر تمیأوكائنات عضویة مجھریة حیة 

1.الحیاةأغراضغرض من أيفي  أوالسقي أوالملوثة سواء للشرب 

الثقیلةالكیماویةتلوث المیاه بالعناصر اإلنسان بسببالتي تصیب األمراض:)3-1(الجدول رقم 

الناجمة عن تلوث الماءاألمراضالعناصر الكیمیائیة 

.في الصدرآالمبول دموي وإسھال،صداع، البطن،آالم  بقئالز

.المخ والكبد والكلىإتالفالعصبي،فقدان الشھیة، التشنج قي،، أنیمیاالرصاص

�Ώήτοالدمویة،خلل في الدورة الزرنیخ ˬϲѧϠϘϋ ت�ϒѧϠˬΪѧΒϜϟ�Δѧϴϧήϗ�ϲѧϓ�ΪϳΪѧη�ΏΎѧϬΘϟˬϦϴѧόϟϥΎρήѧγ

.المعویةالقناةتقرح المعدة والرئة،

ϲ(تسمم بولي  الدم،ارتفاع ضغط النحاس ϟϮѧΒϟ�ϡΪѧϟ�ϢϤѧδΗ(،ˬΔѧΑϮΒϴϏ�ΔѧότϘΘϣ�ϰѧϤΣ)ΔΑΎѧλ ϹϰϤΤϟΎѧΑ

.)ترات متقطعةفى لع

.، شللإسھال، قيء، )تكون اللعاب بصورة مفرطة(لعاب مفرط الباریوم

�ΪѧϘϓΎѧϧΎϴΣϭ�ήѧμالدم،قيء، انخفاض ضغط عصبي،توتر  حمى،الطحال،تلف الكبد والكلى والسلنیوم  Βϟ

.الموت

.قيء، فشل كلويالزنك

ϲѧѧѧѧѧѧγΪγ�ϡϭήѧѧѧѧѧѧϜϟ

التكافؤ

.السرطانبالمرض،مركز الجھاز العصبي إصابةتقرح القناة المعدیة، الكلى،التھاب 

  . شلل العظام،تشوه في رئوي،التھاب الدم،انخفاض ضغط إسھال،الكوبالت 

.223:عامر، مصطفى محمود سلیمان ، مرجع سبق ذكره ، صأمیندمحم :المرجع

:تلوث التربة .ت

1971�ΔѧΑήΘϟ�ήΒΘόΘϓέΪѧμالمتحدة حول البیئة عام األمممن خالل تقریر  ϣ�ήѧϴϏϭ�ΩϭΪѧΤϣ�ϲѧόϴΒρ

�ΔϠѧλأنحاءالھدر یصبح ھذا المصدر في كثیر من واإلھمالقابل لالستبدال وفي حالة  Ύϓ�ΩϭΪΣ�ϢϟΎόϟϡΎѧϣ

�Ύѧϣϭ�ϱήѧθΒϟ�ϊأي ϤΘΠϤϟΎѧΑ�ϖΤϠϳ�ϡΪϘΗϥ�ΓΎѧϴΤϟ�Ϧѧϋ�ΔѧΑήΘϟ�ϒѧϗϮΘΗϭ�ϊ ѧϣ�ϲΟϮѧϟϮϴΒϟ�ΩϮѧΟϮϟ�ϡΪѧόϨϳ�ϡΪѧόϨΗ

.120:دمحم أمین عامر، مصطفى محمود سلیمان، مرجع سبق ذكره، ص-1
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ϟ�ΔѧϘϴϗήϟ�ΔѧΑήΘϟ�ΔѧϘΒρ�ΐ،1حلول عواقب وخیبة على البشر ϴѧμ ϳ�ϱάѧϟ�ήϴϣΪΘϟ�Ϫϧ́Α�ϪϔϳήόΗ�ϦϜϤϳϭτ ѧδ�ΔϴΤ

ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΔѧΑήΘϠϟ�ΓέΎѧο �ΩϮѧϣ�ΔϓΎѧο ·�ϭ�ϊ ѧο ϭ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘϳ�ϱ�ˬ˯ άѧϐϟ�Ϣѧψόϣ�ϮѧϤϨϳ�ΚϴΣ�ϥΎѧδϧϹ�ΔѧγέΎϤϣ

�ϝί ΎѧϨϤϟϭ�ωέΰѧϤϟϭ�ϊ ϧΎѧμ Ϥϟ�Ϧѧϣ�ΞΘѧϨΗ�ϲѧΘϟ�ΔΒϠѧμ ϟ�ΕΎϔϠΨϤϟϭ�ΩϮϤϟ�ϢϛήΗ�ΔΠϴΘϧ�ϡΎϋ�ϪΟϮΑϭ�ˬϪΗΎρΎθϨϟ

2.على سطح األرض أو دفن النفایات السامة تحت سطح األرض

بعض النفایات الخطرة و مصادرھا :)4-1(الجدول رقم 

النفایات الخطرةالمصدرالقطاع 

خدمات السیارات الخدمات والزراعة

المطارات

الجافالتنظیف

المحوالت الكھربائیة 

المستشفیات

المزارع والمتنزھات

بقایا الزیوت 

الزیوت والسوائل

المھجنةالمحالیل 

PCBالفینوالت الثنائیة المكلورة 

الفضالت الجرثومیة والمعدیة

الحاویات المفرغةالمستعملة،المبیدات 

معالجة المعادن الصناعات الخفیفة 

التحمیض

معالجة النسیج

الطباعة

الدباغة

والعناصر الثقیلة األحماض

والفضةاألحماضالمحالیل و

المعدنیةاألحماضالكادیوم و

األصباغواألحبارمحالیل 

ورلالمحالیل الكیمیائیة والك

مصافي البترولالصناعات الثقیلة

وصیدالنیةصناعات كیمیائیة 

الكلورإنتاج

فضالت البترول والعوامل المساعدة

مخالفاتوكیماویةمحالیل 

الزئبق

.246:عبد القادر عابد، غازي سفاریني، مرجع سبق ذكره، ص:المرجع

:الضوضائيالتلوث .ث

�ϦѧϜϤϳ�ΚѧϴΣ�ˬϲΎϳΰϴϔϟ�Ιأشكالالضوضاء ھي شكل من أوالضجیج  ϮϠΘϟϥ�ϪѧϧϮϛ�ϲѧϓ�ϪѧϠϤΠϧϱ

أنإذ، �ΎѧϬΘΣέϭ3األنفسإجھادصوت یؤثر في السمع ویؤدي الى أيأوصوت غیر مرغوب في سماعھ 

�ϊ ϧΎѧμ Ϥϟ�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�˯Ύѧο Ϯπ ϟ�ˬέΎѧϬϧ�ϼϴѧϟ�ήϴδΗ�ϲΘϟ�ϞϘϨϟ�ϞΎγϭ�ϒϠΘΨϣ�ϦϴΑ�ΔϋϮϨΘϣ�ΞϴΠπ ϟ�έΩΎμ ϣ

ϭ�Γήϴϐѧѧμ ϟ�ΕΎѧѧηέϮϟϭ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ΕϼѧѧΤϤϟϭϝΎѧѧϤϋϷ�ΔѧѧϴϜϴϧΎϜϴϤϟΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�˯Ύѧѧο Ϯπ ϟ�ϰѧѧϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΠΗΎϨϟ

،دار المیسرة للنشر و التوزیع،عمان،الطبعة 14000ISO،عبد هللا النقار،إدارة البیئة نظم و متطلبات و تطبیقاتنجم العزاوي-1
105:، ص2010الثانیة،سنة 

خالد مصطفى قاسم ، إدارة البیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ، الدار الجامعیة الجدیدة ، اإلسكندریة ،سنة -2
.140:،ص2007

.193:عبد القادر عابد ، غازي سفاریني ، مرجع سبق ذكره، ص-3
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�ϲѧϓ�˯Ϯѧγ�ϢϫΪѧΟϮΗأماكنالتلفزیون والرادیو والمسجالت، فھو محیط بالبشر من كافة مجاالت نشاطاتھم و

�ΡϮϤѧδϤϟ��˯Ύѧοاألقصىالحد أنعلى  لماءفي الطرق وقد اتفق العأوفي المسكن أوالعمل  Ϯπ ϟ�ΓΪѧθϟب�ΎѧϬ

�νأن، حیث ال ینبغي *Bdاختصارا أوDécibelدیسبل 65ھو  ήόΘϳϥΎѧδϧϹήѧΜϛϷ�ΔѧΟέΪϟ�ϩάѧϫ�Ϧѧϣ

�ϻ�ϰѧѧΘΣ�ΕϮѧѧμ ϟ�ΓΪѧѧη�ϦѧѧϣήΛ́ѧѧΘϳ�ΐ ѧѧϨΠΘϳϭ�ϪόϤѧѧγέΎѧѧΛϵ˯Ύѧѧο Ϯπ ϟ�ϩάѧѧϬϟ�ΓέΎѧѧπ ϟ�ΔϴΟϮϟϮϴѧѧδϔϟ.1�ѧѧο Ϯϳϭ

�ϪόϤѧδΗ�ΩΎѧϜΗ�ϱάϟ�ΕϮμأنعلى السامع انطالقا من اعتبار تأثیرھاالجدول الموالي مصادر الضوضاء و ϟ

0ϱάѧϟ�ΕϮѧμالسلیمة تماما ھو األذن ϟ�ΪѧΣ�ΎϤϨϴΑ�ϞΒδϳΩ�ΐ Βѧδϳϡϻϵ�ϲѧϓϥΫϷ120-130�ϦϴѧΑϭ�ϞΒѧδϳΩ

:على سبیل المثال كما یلي أقسامھذین الرقمین قسم الجدول الى 

على السمعتأثیرهوھمصادر الضجیج وحدة قیاس:)5-1(الجدول رقم 

اإلنسانعلى  التأثیرالدیسبل-وحدة القیاس مصدر الضجیج

في السمع نيآتخریب 150  متر 1انفجار قذیفة على بعد 

اآلالمحد 130

دقیقة7.5تخریب في السمع بعد 120  متر 200طائر نفاثة على بعد إقالع

تخریب في السمع في ساعتین100ناریة قویةدراجة

ساعات8تخریب في 90حركة المرور الكثیفة

ساعات متتالیة8الحد المسموح بھ 80موسیقى كالسیكیة عالیة

عدم االستمرار في التركیز70الكھربائیةالمكنسة

تقطع في الحدیث60المحادثة العادیة

ھدوء40غرفة النوم

ھدوء شدید20الھمس

بالكاد یسمع10الشجرأوراقحركة 

*4000HZ-1000حد السمع 0  متر 4البعوضة على بعد 

*Hertz اختصاراHZ في  فاألذنالثانیة،في  موجات الصوتعدد أيوحدة قیاس تردد الصوتωΎѧο ϭϷ�ϊ ϤѧδΗ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ
.ذلكمن  أدنىأوأعلىو ال تسمع ما ھو 20000HZو 16الواقعة بین األصوات
.195:عبد القادر عابد ، غازي سفاریني ، مرجع سبق ذكره، ص:المرجع 

.44:، ص2001احمد مجدي حجازي، المجتمع االستھالكي و مستقبل التنمیة في مصر، نشر الكتروني، القاھرة، سنة -1
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التقییم االقتصادي للتلوث البیئي.1.2.2

�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘϳ�Ιأنا ѧϨعرف   ϮѧϠΘϟέήѧο Ϸ�ϰѧϟ�ϱΩΆѧΗϭ�ΔѧΌϴΒϟΎΑ�ϖѧѧΤϠΗ�ϲѧΘϟι ΎѧϘϧ·�ΎϬΗέΪѧϗϰѧϠϋ�ήϴϓϮѧѧΗ

�ϩάѧѧϫ�ϊ ѧѧϗϮϟ�ϲѧѧϓϭ�ˬΔϳήѧѧθΒϠϟ�ϰѧѧϠΜϤϟ�ΓΎѧѧϴΤϟέήѧѧο Ϸ�ϊ Ϩѧѧλ �ϦѧѧϣϥΎѧѧδϧϹ�ϪρΎѧѧθϨΑ�ϡϮѧѧϘϳ�ΎϣΪѧѧϨϋϲΟΎѧѧΘϧϹ

ϭ�ϲϛϼϬΘѧѧγϻϲ ΉѧѧΗ�ΓΩϮѧѧμ Ϙϣ�ήѧѧϴϏϭ�ΎѧѧϬϴϓϼΗ�ϦѧѧϜϤϳ�ϻ�ϦѧѧϜϟϭ�ΔѧѧόϗϮΘϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ΎѧѧϤΑέϭ�ΰϓΎѧѧΣ�ϙΎѧѧϨϫ�ϥϮѧѧϜϳ�ϻ

األقربالشيءولكن االقتصاديبالنشاط یثقارتبط ارتباطا و م ألنھي انھ ال یمكننا تجنبھ لتالفیھا، وھذا یعن

�ΎѧϬϓήόϧ�ΎϤϛ�ΔϳΩΎμإیجاداقتصاد أينقلل من حجم ھذا التلوث، فكما یحاول أن Θϗϻ�ΔϠϜθϤϟ�ήλ ΎϨόϟ�ϝϮϠΣ

ΩΎѧΠϳ·�ΔϠϜѧθϣ�ϲѧϓϼΘϟ�ςΑϮѧοأیضایتعین )ماذا ننتج، كیف ننتج، لمن ننتج( ϭ�ϝϮѧϠΣ�ϲѧΘϟϭ�ϲѧΌϴΒϟ�Ι ϮѧϠΘϟ

.تؤثر بدورھا في االقتصاد ذاتھ

:تكالیف التلوث.1.2.2.1

�ϦϤΜѧϟ�ΔѧψϫΎΑ�ϥΎϴΣϷ�ΐ ϟΎϏ�ϲϓ�ϥϮϜΗ�ϒϴϟΎϜΗ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ρΎθϨϟ�ΐ ΒδΑ�ΔΌϴΒϟΎΑ�έήο Ϲ�Ϧϋ�ήΠϨϳ

�ϒϴϟΎѧϜΘϟ�ϩάѧϫ�ϞѧΜϤΘΗ�ΚѧϴΣ�ˬϲΟΎѧΘϧϹ�ρΎѧθϨϟ�Ϧѧϋ�ΓΪѧϟϮΘϤϟ�ϊϓΎѧϨϤϟ�ήѧΛ�Ϧϣ�ϞϠϘΗ�ϊ ϤΘΠϤϟ�ΎϬϠϤΤΘϳ�ϢѧΠΣ�ϲѧϓ

�ΔϴΣϼѧλ �Ϟѧϗ�ΔѧΌϴΒϟ�ϞѧόΠϳ�ϱάϟ�Ι ϮϠΘϟ�ϞϜθϣ�ϱ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΔΌϴΒϟ�ΩΎδϓ·�ϝΪόϣϭ�ΔϓΰϨΘδϤϟ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ

.و أكثر ضررا بصحة اإلنسان

�Ι.أ ϮѧѧϠΘϟ�ϊ ѧѧϨϣ�ϒϴϟΎѧѧϜΗ:�˯Ϯѧѧγ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟ�ΎѧѧϬϠϤΤΘϳ�ϲѧѧΘϟ�ϒϴϟΎѧѧϜΘϟ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϲѧѧϫΩήѧѧϓϷأو�ΕΎѧѧϋΎϤΠϟ

�ρΎθϨϟ�Ϧϋ�ϢΟΎϨϟϭ�ϲΟΎѧΘϧϹ�άѧϫ�ϥΎѧϛ�˯Ϯѧγ�ˬϲالحكومات لمنع حدوث التلوثأوالشركات أو ϛϼϬΘѧγϻ

�Ϧѧϣ�Δѧϳίالمرشحاتمنع التلوث نذكر تكالیف استخدام أمثلةجزئیا، ومن أوالمنع كلیا  Ύϐϟ�ΕΎѧΛΎόΒϧϻ�ΔϴϘϨΘϟ

ΎѧγΎγ�ΔѧϔϠϜΗ�ϲѧϓالتكالیفوتتمثل ھذه جزئیا،أوكلیا إمااألتربةمصانع االسمنت وھذا لغرض منع تسرب 

�Ϛϟάѧϛϭ�ˬΕΎΤѧηήϤϟ�ϩάѧϫ�ϞΜϣ�ϞϴϐθΗϭ�ΐ ϴϛήΗϭ�˯ήηήѧϣϷ�ϲѧϓ�ϱέήѧΣ�Ι ϮѧϠΗ�Ι ϭΪѧΣ�ϊ ѧϨϣ�ΔѧϟϭΎΤϣ��ΪѧϨϋ

�ρΎѧθϨϟ�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΪѧϳήΒΘϟ�ϩΎѧϴϣ�ΔѧΠϟΎόϣ�ΕΎѧτالمجاري المائیة وھذا عن طریق Τϣ�ΐ ѧϴϛήΗ�ϒϴϟΎѧϜΗ�ϞϤΤΗ

ˬΔѧѧϴΎϤϟ�ϱέΎѧѧΠϤϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϨϣ�κ ϠΨΘѧѧϟ�ϞѧѧΒϗ�ϲϋΎϨѧѧμ ϟ�ΎѧѧϤϛϥ�ϞѧѧϤΤΘΗ�ΔѧѧϟϭΪϟΎѧѧπ ϳϦѧѧϣ�ϊ ѧѧϨϣ�ϒϴϟΎѧѧϜΗ�ΎѧѧϬΘϬΟ

�ϊ Ϩϣ�ϒϴϟΎϜΗ�ϚϟΫ�ϝΎΜϣϭ�ˬΙ ϮϠΘϟήϴΛ́ѧΗ لمخ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧΌϴΒϟ�ϰѧϠϋ�ϲΤѧμ ϟ�ϑ ήѧμ ϟ�ΔѧΠϟΎόϣ�ΕΎѧϔ�Ϧѧϋ�άѧϫϭ

1.والصیانةالتركیبومحطات معالجة میاه الصرف الصحي التي تتطلب نفقات التجھیزإنشاءطریق 

�ϦѧϜϳ�ϢϟϥΎѧϜϣϹΎΑيأفعال، یظھر ھذا النوع من التكالیف عند وقوع التلوث:تكالیف تجنب اثر التلوث.ب

�ϡϮϘϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ˬΙ ϮϠΘϟ�ϊ ϨϣΩήѧϓϷ�ΐ ѧϨΠΗ�ΔѧϟϭΎΤϤΑ�ΕΎѧΌϴϬϟϭέΎѧΛϵ�Ϧѧϋ�ϥΎѧϛ�˯Ϯѧγ�Ι ϮѧϠΘϠϟ�ΔϴΒϠѧδϟ

ΔϴΎϗϭ�ϡΎѧϴϗ�Ιإجراءاتباتخاذ أوطریق معالجة ھذا التلوث  ϮѧϠΘϟ�ΐ ϨΠΗ�ϒϴϟΎϜΗ�ΔϠΜϣ�Ϧϣϭ�ˬΩήѧϓϷ�˯ΎѧϨΘϗΎΑ

�ϒϴϟΎѧϜΗ�ϥϮѧϠϤΤΘϳ�ϢѧϬϠόΟ�Ύѧϣ�Ϯѧϫϭ�ΔѧϴϘϧ�ϩΎѧϴϣ�ϰѧϠϋ�ϝϮѧμ Τϟ�ν ήѧϐΑ�ΔѧΛϮϠϤϟ�Ώήѧθϟ�ϩΎѧϴϣ�ΔѧϴϘϨΘϟ�ΕΎΤѧηήϣ

في العلوم التجاریة ، تخصص اقتصاد جلولي بوجمعة ، اثر سیاسة الحد من التلوث على التنافسیة الصناعیة، مذكرة ماجستیر-1
.20، ص 2011التسییر ،جامعة تیارت، الجزائر، سنة كلیـة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوموتنمیة ،
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�ΎѧϤϛباالبتعاد عن التموطن الى جانب المصانع الملوثة للبیئة،األفرادذاتھ ینطبق على قیام األمر، وإضافیة

�ϦѧϜϤϳ�ΔѧΌϴΒϟ�ϦϴѧδΤΗ�ΞϣΎϧήΒϟΎѧϬΟέΩ·�ήѧψϧ��ΐة من طرف الدولةخصصالماإلعتماداتأن ѧϧΎΠϟ�άѧϫ�ϲѧϓ

.والمجتمعاألفرادالسلبیة على اآلثارلكونھا توجھ لحل مشاكل التلوث الواقعة في مكان ما بغیة تجنب 

:التكالیف الخارجیة للتلوث .1.2.2.2

�ΪѧΣ�ΔѧΠϴΘϧ�ϊللتلوث فيتتمثل التكالیف الخارجیة  ϤΘΠϤϟ�ΎϬϠϤΤΘϳ�ϲΘϟ�ΔϔϠϜΘϟΔτ ѧθϧϷΔϳΩΎѧμ Θϗϻ

�ΔѧϔϠϜΘϟ�ϲѧϓ�ϱΩΎѧμیأخذھافي حین ال  Θϗϻ�ρΎѧθϨϟ�ϲϓ�έΎΒΘϋϻ�ϥϮϜϳ�Ύϣ�ΎΒϟΎϐϓ�ˬέΎΒΘϋϻ�ϲϓ�ι ΎΨϟ�ΞΘϨϤϟ

�ΞΘѧϨϣϭ�ΔѧϟϭΎΤϣ�ϱΩΎѧμأي، فھدف اإلنتاجیةفي العملیة اإلنتاجالخاصة التي یتم تحملھا من اجل  Θϗ�ρΎѧθϧ

1:المختلفة و المواد الخام والسلع الوسیطیة التي تحققاإلنتاجزج المثالي لعناصر الم

 أوتكلفة كلیة ممكنة، بأدنىإنتاجأقصىالوصول الى

أوربح ممكن، أقصى

المبیعاتمن  اكبر حجم.

�ΔѧѧϴϠϤόϟ�Ϧѧѧϣ�ϮѧѧΟήϤϟ�ϑ ΪѧѧϬϟ�ϥΎѧѧϛ�ΎѧѧϤϬϤϓΔѧѧϴΟΎΘϧϹ�ρΎѧѧθϨϟ�ϲѧѧϓ�ϥήΛΆѧѧϳ�ϦϳήѧѧϴϐΘϣ�ϙΎѧѧϨϬϓ�ˬϲΟΎѧѧΘϧϹ�έήѧѧϗϭ

:، ھما اإلنتاج

 ؛ في السوقاإلنتاجالسعر الخاص بھذا 

باإلضافة المختلفةاإلنتاجتكالیف عناصر أينتاج المباشرة تكالیف اإل ϡΎѧΨϟ�ΩϮѧϤϟ�ΔѧϔϠϜΗ�ϰѧϟ�ϊ Ϡѧδϟϭ

.یطیة سالو

�ϕϮѧδϟ�ϲѧϓ�ΩΪѧΤΘϳ�ϱάϟ�ήόδϟ�ϥΎϓ�ϲϟΎΘϟΎΑϭالخاصة،المنتج یعكس التكالیف الحدیة عرضفمنحى   

�ΎѧѧϬϴϠϋ�Ϟѧѧμ Τϳ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϳΪΤϟ�ΔѧѧόϔϨϤϟϭ�ΞΘѧѧϨϤϠϟ�Δѧѧλ ΎΨϟ�ΔѧѧϳΪΤϟ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ϦϴѧѧΑ�ϝΩΎѧѧόϳ�ΐ ѧѧϠτ ϟϭ�ν ήѧѧόϟ�ϞѧѧϋΎϔΘΑ

ΔόϠѧѧδϠϟ�ϪϛϼϬΘѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ϚϠϬΘѧѧδϤϟ�ΔѧѧϴϤϜϟ�ϝΩΎѧѧόΘΗ�ΚѧѧϴΣ�ˬϕϮѧѧδϟ�ϥί ϮѧѧΗ�ΔѧѧτϘϧ�ѧѧο Ϯϳ�ϲ ϟϮѧѧϤϟ�ϰѧѧϨΤϨϤϟϭ�ˬ

.المعروضة مع الكمیة المطلوبة

السیدة إبراھیم مصطفى، احمد رمضان نعمة هللا، دمحم عزت دمحم إبراھیم غزالن، أسامة احمد دمحم الفیل، اقتصادیات الموارد و -1
.207:، ص2007البیئة، الدار الجامعیة الجدیدة، اإلسكندریة، سنة 
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منحنى التكلفة الخارجیة للتلوث:)2-1(رقم  شكلال

Source: Hervé Déville, Op.cit, page : 12.

غیر التكالیف المباشرة التي یھتم اإلنتاجیة تكالیف تصاحب العملیة 

ϮѧϬϟ�ϰϠϋ�ήΛΆϳ�˯Ϯγ�Ι˯�اجیة ϮϠΗ�ΎϬΒΣΎμ ϳϭ�˯ΎѧϤϟϭϲѧο έϷ

�ΔϥΎѧδϧϹϲѧΘϟ�ΔϴΤѧμ ϟ�ϒϴϟΎѧϜΘϟΎϓ�ˬ�ϲѧϓ�ϞΧΪѧΗ�ϻ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ΎѧϬϠϤΤΘϳ

�ΝΎѧΘϧϹ�ϢѧΠΣ�Ωί �ΎѧϤϠϛϭ�ϲΟΎѧΘϧϹ�έήѧϘϟ�ϲϓ�ήΛΆΗ�ϻ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ��ˬϲΟ

�ϖѧθϟ�ϞѧΜϤΗ�ΓήѧηΎΒϤϟ�ήѧϴϏ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ϩάѧϬϓ�ˬϊ ϤΘΠϤϠϟ�ΓήηΎ

ˬΞΘѧѧϨϤϟ�ΎѧѧϬϠϤΤΘϳ�ϲ�ΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ϭ�ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϖѧѧϠτ ϳϭ

. و إنما یتحملھا المجتمع أو فئة معینة منھ

�ΔѧϴϤϛϭ�ήόγ�ϥΎϓ�ϲΌϴΒϟ�Ιاألخذفانھ في حالة عدم  ϮϠΘϟ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ

�ΔѧϴΣϯ ήѧΧ�άѧϫΝΎѧΘϧϹ�ϦѧϜϤϳϥ�ϦѧϤΛ�ΎѧϬϟ�β ϴѧϟ�ήѧλ ΎϨϋ�ϪΒΣΎѧμ ϳ

ϰѧϨΤϨϣ�νإزاحةالى  ήѧϋΝΎѧΘϧϹ�ϦѧϣOϰѧϟO')أي�ϝΎѧϘΘϧϻ�Ϧѧϣ

P*ήѧΜϛ�ήόѧδϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϋΎϔΗέϝϭϷمحددا لسعر )حدیة االجتماعیة

.Qاألولىة 

�ϦϴѧΠΘϨϣ�ΎϨϳΪѧѧϟ�Ϫѧѧϧ�ν:�Ϣѧѧϗέ�ΞΘѧѧϨϤϟ)1(�Ϣѧѧϗέ�ΞΘѧϨϤϟϭ)2(�ΚѧѧϴΣ�ˬϥ

�Ϫѧϧ�ν ήϔϨϟ�ϭ�ˬΓήΤϟ�ΔδϓΎϨϤϟ�ϕϮγ�ϲϓ�ΎϬόϴΒΑΝΎѧΘϧϹ)Q(�ν ήѧϔϳ

�Ϧѧϣ�ΞΘѧϨΗ�Ι ϮѧϠΘϟ�Ϧϣ�ΓΝΎѧΘϧ·)Q(ΔόϠѧδϟ�Ϧѧϣ�ΓΪѧΣϭ(�Ι ϮѧϠΘϟ�άѧϫϭ

، سلسلة العلوم االقتصادیة 02تصادي للمشكالت البیئیة، مجلة تشرین، العدد 

ص تكلفة حدیة خا

تكلفة حدیة اجتماعی
السع

تكلفة حدیة اجتماعیة

*

*

D

’

O

ة

ة

Pر
ھل توجدا،

إنتعملیة ي

Τѧμ Α�ήΛΆѧϳ

ΎΘϧϹ�ρΎθϨ

ΒϤϟ�ήϴϏ�Δϔ

ΓήѧѧηΎΒϤѧѧΘϟ

ملھا المنشأة

حنى السابق 

Ύϧ�Ϧѧϣ�ϦѧϜϟϭ

عیة وتؤدي 

ى التكالیف ال

ف عن الكمی

ήѧϔϧ�Ύϴѧѧο

)Q(�ϡϮϘϳϭ

Q(ΪΣϭ(یة 

ر، التحلیل االق
.2008ة 

حجم
Q  
P

P

Q
 Q
O

ھنعنھ نتساءلوما 

  ؟ اإلنتاجيبھا النشاط 

فأنعم، بأنھونجیب 

ϭ�ˬρΎѧθϨϟ�ΔϘτ ϨϤΑ�ΔτϴΤϤϟ

ϟΎΑ�Δλ ΎΨϟ�ϒϴϟΎϜΘϟ�ΏΎδΣ

ϠϜΘϟ�ϚϠΗ�ϯ ϮΘδϣ�ϊ ϔΗέ�ΎϤϠϛ

ϟ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ΐ ѧѧϧΎΟ�ϰѧѧϟ�ϲϧΎѧѧΜϟ

لإلنتاج، وھذه التكلفة ال تتح

المنفبالرجوع الى

�ΪѧϨϋ�ϥϮϜΗ�ϥί ϮΘϟQوP�ˬ

وتدخل في التكالیف االجتما

التكالیف الحدیة الخاصة ال

P وموافق لكمیةQ*تختل

ѧѧϟΫ�ϴѧο ϮΘϟϭΎϳέ�Ϛ

ینتج السلعة)1(المنتج رقم 

مثال كم(e(Q)تكلفة جانبیة 

e(Q)یؤذي المنتج بمقدار 
1.

خوري عصام، نعاسة عبی-1
، سوریة، سن)30(والقانونیة،مجلد 
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Q�Ϯѧϫ�ϕϮδϟ�ϲϓP�ΞΘѧϨϤϟ�ϑسعر السلعة أنأیضاولنفرض  ήѧρ�Ϧѧϣ�ΔѧΠΘϨϤϟ�ΔόϠѧδϟ�ϞѧϫΎΠΗ�ϊ ѧϣˬϲ ϧΎѧΜϟ

:التاليربح البد من تحقیق أعظموبالتالي لتحقیق 

πଵ = maxொ ൣܲ (ொ) − ൧(ொ)ܥ

πଶ = −e(ொ)

  1بالنسبة للمنتج ) Q(السلعة إنتاجمن  األعظمالربح : π ،أنحیث 

C(Q):نتاج ل دالة تكلفة اإل)Q(

e(Q): دالة التكلفة الخارجیة ل)Q(

�ϥϮѧϜϳϭQX�ΔѧϤϴϘϟQ�ϱάѧϟ)1(من وجھة نظر المنتج األمثلتین المعادلتین، وللوصول الى الحل اوبحل ھ

:یحل المعادلة 

ܲ = ᇱ(ொ)ܥ = ܳ

ΎѧϬϧ�ΪѧΟ�ΓήѧϴΒϛإالمنتجھا أرباحتعظم  أنھابالرغم من QXالمنتجة من السلعة وبالتالي فان الكمیة 

�ΐ ѧΟϮϟ�ΔѧϴϤϜϟ�ϰϟ�Ϟμ ϧ�ϲϜϟϭ�ˬϊ ϤΘΠϤϟ�ήψϧ�ΔϬΟϭ�ϦϣΎѧϬΟΎΘϧ·�ΐ ѧΠϳ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ήѧψϧ�ΔѧϬΟϭ�ϦѧϣϥάѧΧ́ϧ

�Ϧѧϣ�ΔѧΠΘϨϤϟ�ΔѧϴϤϜϟ�ΪѧϳΪΤΗ�ΪѧϨϋ�έΎѧΒΘϋϻ�ϦϴѧόΑ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔϔϠϜΗQ�ϦϴѧΠΘϨϤϟ�ΞѧϣΩ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ϚѧϟΫ�ϢΘѧϳϭ)1(

�ϲѧϓ�ήѧηΎΒϣ�˯ΰѧΠϛ�Ι)2(و ϮѧϠΘϟ�ΔϔϠϜΗ�ϞΧΪΗ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�ΪΣϭ�ΞΘϨϤϛ�ΎόϣΝΎѧΘϧϹ�ΔόϠѧδϠϟQت أي�Βѧμ�ΔѧϟΩΎόϣ

:بالشكل التالي األرباحتعظیم 

πଵ = maxொ ൣܲ (ொ) − (ொ)ܥ − e(ொ) ൧

�ϞѧΜϣϷ�ϞѧΤϟ�ϥϮѧϜϳϭQeϲϓϮΘѧδϳ:+ e" (Q)C" (Q)P=،�ΚѧϴΣϥQe�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ϮѧϫϞѧΜϣϷ�ϦѧϣΝΎѧΘϧ·

السلعةإلنتاجیساوي بین المنفعة الحدیة للمنتج والتكلفة الحدیة االجتماعیة ألنھبالنسبة للمجتمع   Qالسلعة

Q.

Qeأنومما سبق نالحظ  < QX،المؤثر الخارجينأأي�Ι ϮѧϠΘϟϥ·�ϰѧϟ�ϱΩΆϴѧγ�έΎѧΒΘϋϻ�ϦϴѧόΑ�άѧΧΆϳ�Ϣѧϟ

.من السلعة المنتجة للتلوث اكبر مما ھو مقبول اجتماعیا إنتاجحجم 

تلوث مواد ال تعتبر نادرة أواإلنتاجیةوتظھر التكالیف الخارجیة بوضوح عندما تستخدم الوحدات 

�ΔѧϴΎϤϟ�ϱέΎѧΠϤϟ�ϲϓ�ΔϴϋΎϨμاإلنتاجیةالمؤسسات إحدىمن وجھة نظرھا، فعندما تتخلص  ϟ�ΕΎϔϠΨϤϟ�Ϧϣ

ΕΎϔϠΨϤϟ�Ϧϣ�κˬ�فإنھا ϠΨΘϠϟ�ΔϴϧΎΠϣ�ΔϠϴγϭ�ϚϟΫ�ήΒΘόΗΎѧϣ�ϮѧϬϓ�ϲϧΎѧΜϟ�ϞϳΪѧΒϟϥѧΗ�ΕΎѧϳΎϔϨϟ�ϚѧϠΗ�Ϧѧϣ�κ ϠΨΘ

�ϞѧϤΤΗ�ϰϟ�ΔϳΩΎμسیضطر، وھذا البدیل طبعا األرضتعقیمھا وعزلھا في باطن عن طریق Θϗϻ�ΕΪΣϮϟΎΑ

�ϰѧϟ�ΎѧϬϔϴϟΎϜΗ�Ϧѧϣ�ϞѧϴϠϘΘϟ��ϰѧϟ�ϑأنمالیة للتخلص من النفایات، و بما أعباء ΪϬΗ�ΔδγΆϤϟϰѧμ ϗ�ΪѧΣΎѧϬϧΈϓ
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�ΔѧѧϘϳήτ ϟ�έΎΘΨΘѧѧγϰѧѧϟϭϷ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧѧϣ�κ ϠΨΘѧѧϠϟϱ�Ϫѧѧόϣ�ΪѧѧϳΰΗϭ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΩΩΰѧѧϳ�ϚϟάѧѧΑϭ�ˬΔѧѧϴϧΎΠϤϟ�ΔϠϴѧѧγϮϟ

1.التكالیف الخارجیة التي یتحملھا المجتمع

:للتلوثاألمثلالحجم .1.2.2.3

�ϞѧѧΜϣ�Ιإن ϮѧѧϠΘϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΤϠϟ�ΔѧѧϔϠΘΨϣ�ήϴϳΎѧѧόϣ�ϖѧѧϴΒτΗΔѧѧϣΎϗ·�ϞѧѧΒϗ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ΕΎѧѧϔϠΨϤϠϟ�ΔѧѧΠϟΎόϣ�ΕΪѧѧΣϭ

ϮѧϬϟ�ϲѧϓ�ΎϬΜόΑ�ϞΒϗ�ΔϣΎδϟ�Εί˯بأسالیبالتخلص منھا واالستعانة  Ύϐϟ�Ϧϣ�κ ϠΨΘϠϟ�ΔΜϳΪΤϟ�ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟأو

�ΓέΎѧѧο �ήѧѧϴϏ�ΓέϮѧλ �ϰѧѧϟ�ΎѧϬϠϳϮΤΗϭ�ΎϬΒΣΎѧѧμ ϳ�ΔѧѧϨϴόϣ�ΕΎϣΪΨΘѧγ�ϮѧѧΤϧ�ΎѧѧϬϬϴΟϮΗϭ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ϕήѧѧτΑ�ΎѧϬόϴϤΠΗ

2�ϲѧϓ�ΎѧϨϫ�ΔϠϜθϤϟ�ήμاإلنتاجيانخفاض في التكالیف الخارجیة التي یتحملھا المجتمع نتیجة النشاط  ΤϨΗϭ�ˬ

ΎϔϤϟ�ΪѧϳΪΤΗ�ΔϠϜθϣ�ϲϫ�ϯ ήΣϷΎΑ�ϭ��ΎϣΎϤΗ�Ι ϮϠΘϟ�ϰϠϋ�˯Ύπ Ϙϟ�ϲϓ�β ϴϟϭ�Ι ϮϠΘϠϟ�ΔϔϠΘΨϣ�ΕΎϳϮΘδϣ�ϦϴΑ�ΔϠο

�ΔѧΑήΗھواء، ماء،(الحجم األمثل للتلوث أو الحجم األمثل للضرر الذي یلحق بكل عنصر من عناصر البیئة 

الن تكلفة الحصول على مستوى صفر من التلوث ستكون فادحة التلوث،ولیس القضاء التام على ھذا ،)...

3.حیث یعني وقف استخدام واستھالك كافة السلع والموارد البیئیة

:ومما سبق نخلص الى 

�ΎϬϴϓ�ΪϳΪΠϟ�ϦϜϟϭ�ΔϤϳΪϗ�ΓήϫΎυ�Ϯϫ�Ιأن- ϮϠΘϟΎѧϬϧΖΤΒѧλ �ˬΔϠϜѧθϣϱΎѧϬϧ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϥϻ�ˬϞΧΪѧΘϠϟ�ΝΎѧΘΤΗ

Ϸ�ΪΤϟ�ϕΎϓΤΗ�ϦѧϜϤϳ�ϰѧΘΣϭ�ϞΜϣ�ΔϠϜѧθϤϟ�ϩάѧϫ�ϞѧΤϟ�ϞΧΪѧΘϟ�ΔѧόϴΒρ�ΪѧϳΪϲѧϐΒϨϳΎѧϣ�ΪѧϳΪΤΗѧϫو �ϢѧΠΤϟϞѧΜϣϷ

للتلوث ؛

-�ϢѧΠΤϟ�ΪѧϳΪΤΗ�ϦϜϤϳ�ϰΘΣϞѧΜϣϷ�Ι ϮѧϠΘϠϟϲѧϐΒϨϳ�ρΎѧθϨϟ�Ϧѧϣ�Ι ΪѧΤϳ�Ι ϮϠΘϟΎѧϓ�ˬΙ ϮѧϠΘϟ�Ι ΪѧΤϳ�ϒѧϴϛ�Δѧϓήόϣ

ΎϣΪѧϨϋ�ϥϮϜϳ�Ιاإلفراطواالستھالك، واإلنتاجحاجاتھ المادیة من خالل إلشباعفي سعیھ اإلنساني ϮϠΘϟ�ϲϓ

�ΪѧΟϮϳ�ϻϡΰѧϟ·�ϱάѧѧϟϭ�Ϊѧΰϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔѧΠϴΘϧ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ρΎѧθϨϟ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ΒѧѧδΘϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ϒϴϟΎѧϜΘϟ�ϊϓΪѧΑ

.الطبیعیة للبیئةاالستیعابیتعدى في نفس الوقت قدرة 

�ΐ ѧѧΠϳ�ϱάѧѧϟ�ϢѧѧΠΤϟ�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϤϓϥ�ΫΎѧѧΨΗϻ�ϩΪѧѧϨϋ�ϒѧѧϗϮΘϧϭ�ϖѧѧϴΒτΗΐ ϴϟΎѧѧγ�ΪѧѧϳΰϤϟ�ΐ ѧѧϨΠΘϟ�ϒѧѧϠΘΨϣ�Ϧѧѧϣ

  ؟ التلوث

:ثوللتل األمثلذلك نستعین بالمنحنى الموالي الذي یبین الحجم إلبرازو

.26:ق ذكره، صاحمد مندور ، احمد رمضان نعمة هللا ، مرجع سب-1
السیدة إبراھیم مصطفى، احمد رمضان نعمة هللا، دمحم عزت دمحم إبراھیم غزالن، أسامة احمد دمحم الفیل، مرجع سبق ذكره، -2

.313:ص
ة، سنة رمضان دمحم مقلد ، احمد رمضان نعمة هللا ،احمد عبد العزیز عاید ، اقتصادیات الموارد و البیئة، الدار الجامعیة، اإلسكندری-3

.373:، ص 2008
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للتلوثاألمثلتحدید الحجم :)3-1(رقم  شكلال

Source : Hervé Déville, Op.cit, p:139.

Dm�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔѧϔϠϜΗ�Ϧѧϋϱ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ϩΎѧϘϠΘϳ�ϱάѧϟ�έήѧπ Ϡϟ�ϱΪѧϘϨϟ�ήϳΪѧϘΘϟ˯ί ·

�ϢϴϘΘѧδϤϟ�ςأدى حجم ھذا الخیر كلما  ѧΨϟ�ϞѧΜϤϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬέήπ ϟ�ΓΩΎϳί �ϰϟ�ϚϟΫ

�ϰѧϠϋ�ϝΩ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϢΠΤϟ�Δμ ϗΎϨΘϣ�ΔϟΩ�Ϯϫϭ�Ύϣ�ϱΩΎμ Θϗ��ρΎθϨϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�Ι ϮϠΘϟ

�ΩϮѧѧϬΟ�ΕΩί �ΎѧѧϤϠϛ�ΚѧѧϴΣ�ˬΙ ϮѧѧϠΘϟ�ΔѧѧΠϟΎόϣ�ΔΒѧѧδϧ�ΓΩΎѧѧϳί �ϊ ѧѧϣ�ν ΎѧѧϔΨϧϻ�ϮѧѧΤϧ�

Ϯ�ϙΎѧϨϫ�ϥϮѧϜϳ�ϻ�ΎϣΪѧϨϋ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ϩάѧϫ�ϡΪѧόϨΗϭ�ˬήѧΒϛ�ϒϴϟΎѧϜΗ�ϞѧϤΤΘΗ�Ιϱ�ΪѧϬΟ

.Wm كمیة الصادرات من التلوث أعظمیة مساویة ل 

قیود فسوف تبحث عن تدنیة تكالیفھا وبالتالي ستنتج بحیث یكون أيسسة الى 

ϟ�ϩάϫΙ ϮѧϠΘϟ�ΔѧΤϓΎϜϣ�ΔѧϔϠϜΗ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ρΎθϨϟ�άϫ�ϞϤΤΘϳ�ϻ�ΔϟΎΤ)0, Wm(

�ϪѧϨϋ�ήѧΒόϣ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�Ϫѧϟ�ν ήѧόΘϳ�ϱάѧϟ�έήѧπ ϟ�ϥΎΒѧδΤϟΎΑ��άΧϷ�ϰϠϋ�ϱΩΎμ

�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ΩΪѧΤΘϳϭ�ϲΟέΎѧΧ�ήѧΛ�ϙΎѧϨϞѧΜϣϷ�Ι ϮѧϠΘϠϟWe�ΔѧτϘϨϟ�ΪѧϨϋE�ΚѧϴΣ

الذي یتحملھ المجتمع )تكلفة التلوث(والضرر الحدي *Cm لمكافحة التلوث 

�ϝΩΎѧόΘΗ�ϱάϟ�ΪΤϟ�ϰϟ�Ι ϮϠΘϟ�Ϧϣ�Ϧϴόϣ�έΪμ ϣ�Ϧϣ�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϲϓ�έήϤΘγϻ

�ΎѧѧϬϠϤΤΘϳ�ϲѧѧΘϟ�ϒϴϟΎѧѧϜΘϟ�ϲѧѧϓ�ξ ѧѧϔΨϟ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ΞΘѧѧϨϤϟ�ΎѧѧϬϠϤΤ

.ات التلوث

حجم اإلنتا
m

eA

A e

m

اثر خارجي ایجاب اثر خارجي سلب

0

0

التكالی
Q ج

Q

�ϰѧϨ

رتفع

�ξ

ΔѧѧϔϠϜ

ϠΘϟ�

صبح

لمؤ

�ϲϓ

Θϗϻ

ϫ�ϥϮ

حدیة

�ΐ Π

Θϳ�ϲ

ستوی

و حجم التل
w ث
W
W
Q
 Q
W

ي
 ي
E
Dm
Cm
Cm=Dm
ف

ΤϨϤϟ�ήѧΒόϳ�ΚϴΣ

نالحظ انھ كلما اوالتلوث 

CmϴϔΨΘϟ�ΔϳΪΤϟ�ΔϔϠϜΘϟ

Θϟ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ�ϩΎѧѧΠΗ

ϢΠΣ�Ϧϣ�ΪΤϠϟ�ΕΎδγΆϤϟ

لمعالجة التلوث، ولذلك ت

لم تتعرض افإذا

ϭأعظميمستوى التلوث 

�άϫ�ϞϤϋ�Ύϣ�ρΎθϨϟإذاو

ѧϜϳ�Ϧѧϟ�ΔϴΟέΎΨϟ�ΔϔϠϜΘϟΎΑ

تتساوى كل من التكلفة ال

Dm*.

ϳوھذا یعني انھ

ѧѧΘϟ�ΔѧѧϴϠϜϟ�ϒϴϟΎѧѧϜΘϟ�ϩΪѧѧϨϋ

المجتمع نتیجة الحد من م
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كیف یمكن حل مشكلة التلوث البیئي.1.2.3

ϭ�Ιإن ϮѧѧϠΘϟ�ΔѧѧΤϓΎϜϣϹέήѧѧο�ϝΩΎѧѧΒΘϟϭ�ϕϮѧѧδϟ�ϥϻ�ˬΕΎѧѧϣϮϜΤϟ�ϞΧΪѧѧΗ�Γέϭήѧѧπ ϟΎΑ�ΐ ѧѧϠτΘϳ�ϲѧѧΌϴΒϟ

�ήΤϟΩήѧϓϸϟΔϴѧπ Ϙϟ�ϩάѧϬΑ�ϰѧϨόϳ�ϻ�έΎѧΒΘϋΎΑϥ�Ϯѧϟϭ�ˬϦϴѧΠΘϨϤϟ�έήѧϗ�Ϧѧϋ�ΔѧΟέΎΧ�ΔѧϴϋΎϤΘΟ�ΔѧϔϠϜΗ�Ι ϮѧϠΘϟ

سیعیدون النظر في حجم نشاطھم فإنھمالملوثین على تحمل تكلفة تلویثھم للبیئة إجباراستطاعت الحكومات 

ϭ�ˬρΎѧѧθϨϟ�άѧѧϬϟ�ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ϊ ѧѧϣ�ρΎѧѧθϨϠϟ�ΔѧѧϳΪΤϟ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ϯ ϭΎѧѧδΘΗ�ΚѧѧϴΣ�ϪѧѧϧϮϟΪόϳϭϥ�Ϯѧѧϟ�ΔѧѧϣϮϜΤϟ

�ΪѧϨϋ�ΎѧϬϔϴϗϮΗϭ�ΔѧΛϮϠϤϟالنشاطاتتتدخل بالتحدید المباشر لحجم فإنھاللتلوث األمثلاستطاعت تحدید الحجم 

�ϢѧѧΠΤϟ�ϊ ѧѧϣ�ϖѧѧϔΘϳ�ϱάѧѧϟ�ϢѧѧΠΤϟϞѧѧΜϣϷϮѧѧϠΘϠϟ�Ι1�����������ϢϜΤΘѧѧϟ�ϖѧѧϳήρ�Ϧѧѧϋ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔϠϜѧѧθϣ�ϞѧѧΣ�ϦѧѧϜϤϳ�Ϫѧѧϧ�ΚѧѧϴΣ�ˬ

�ΔΛϮϠϤϟ�ΕΎρΎθϨϟ�ϰϠϋ�Γήτϴδϟϭ·�ΕΎѧϋΎτϘϟ�ΪѧΣ�Ϧѧϣ�ϡΎѧϋ�ϩΎѧΠΗΎΑ�Ύѧϣϥ�ϭ�ΔѧϨϴόϣ�ΔϳΩΎѧμ Θϗ�ΔѧγΎϴγ�ϥϮѧϜΗ

.تجعل من االتجاه العام قانونا مفروضا على القطاع المسبب للتلوث أو الضرر

:العام للتحكم في مشكلة التلوث البیئي االتجاه.1.2.3.1

�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϦϜϤϤϟ�ϦϤϓΪѧΒϤϟ�Ϫѧϴϓ�ϢϜΤΘѧϟأساسیة،بصفة  اإلنتاجيالتلوث ھو حصیلة النشاط أنبما   

2:بثالث طرق

؛ رتب علیھ زیادة التلوثالتعقیم المباشر في أعقاب أي نشاط یت 

 ؛ للتلوثإحداثاطرق تكنولوجیة جدیدة تكون اقل بإدخالاإلنتاجتغییر وسائل 

 المسببة للتلوث األنشطةمنع.

�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόϳ�ϱΩΎѧμاألفضلیةولن ترقى طریقة الى مستوى  Θϗ�έήϗ�ΎϤϬϨϴΑ�έΎϴΘΧϻϭ�ˬΎϫήϴϏ�ϥϭΩ

Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔϠϜѧѧθϣ�ϞѧѧΤϟ�ήѧѧψϧ�ΔѧѧϬΟϭ�ΎѧѧϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ϞѧѧΜϤΗ�ΕΎѧѧϫΎΠΗ�ΓΪѧѧϋ�ϙΎѧѧϨϫϭ�ˬΎѧѧϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ϖѧѧϴΒτΗ�ΔѧѧϔϠϜΗˬ�ΔϴΤѧѧπ Θϟ

�ϙήΘѧηϻاالختیاریة من جانب ممارسي النشاط المسبب للتلوث، إدماج البعد البیئي منذ البدایة في النشاط،

ˬΔѧϔϴψϧ�ΔѧΌϴΑ�ϲѧϓ�ϢϬϗϮѧϘΤΑ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΎϳΎΤο �ΔΒϟΎτϣ�ˬΔϴϠΤϤϟ�ΕΎϋΎϤΠϟϭ�ϦϴϨρϮϤϠϟ�ϞϣΎϜϟ�ϲϣϮѧϜΤϟ�ϞΧΪѧΘϟ

:حدىھذه االتجاھات كل على وفي ما یلي سنشرح بعض ...المباشر، العمل مع القطاع الخاص

:للتلوثالمسببالتضحیة االختیاریة من جانب ممارسي النشاط .أ

ϭ�ϲϋϮѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧϔΗήϣ�ϯ ϮΘѧѧδϣ�ΩϮѧѧΟϭ�ν ήΘϓΎѧѧΑ�ϩΎѧѧΠΗϻ�άѧѧϫ�ϰѧѧϨΒΘϳϭα ΎѧѧδΣϹ�ϯ Ϊѧѧϟ�ϲϋΎѧѧϤΘΟϻ�ήϴϤѧѧπ ϟΎΑ

�ΚѧϳϮϠΗ�ϊبإیقافممارسي النشاط المسبب للتلوث  ѧϨϣϭ�ΓήѧηΎΒϣ�˯ϮѧϬϟ�ϲѧϓ�Εί ΎѧϏ�Ϧѧϣ�ϢϬϨΧΪϣ�ϪΑ�ϑ άϘΗ�Ύϣ

�Ϧѧϣ�ϞѧϠϘΗ�ϰѧΘΣأوالمیاه بمخلفات مصانعھم وتحویل تكالیف التخلص من ھذه المخلفات بالطریقة التي تمنع 

.395:رمضان دمحم مقلد ، احمد رمضان نعمة هللا ،احمد عبد العزیز عاید ، مرجع سبق ذكره ، ص -1
.29:احمد مندور ، احمد رمضان نعمة هللا ، مرجع سبق ذكره، ص-2
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التخلص من تكالیفقلما یتوفر الدافع االختیاري لتحمل أنھاحجم التلوث، وتتمثل صعوبة ھذه الطریقة في 

1.في المجتمعباآلخرینبالطرق الصحیة من اجل الرفاه الخاص المخلفات 

حتى التقلیل من معدالت التلوث بالفشل والتعبیر أونستطیع الحكم على ھذا االتجاه كوسیلة للقضاء 

�ϒϴϟΎѧϜΗ�ϞѧϤΤΘϟ�Ιأواالقتصادي لھذا الفشل یكمن في انعدام الحافز لدى الشركات  ϮѧϠΘϠϟ�ΔΒΒѧδϤϟ�ΕΎδγΆϤϟ

ϳ�άϟϭ�ˬϪόϨϣϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ΚѧϳϮϠΗ�Ϧѧϋ�ϊ ѧϨΘϤΘϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕΪѧΣϮϟ�ϯ Ϊѧϟ�ΰϓϮΤϟ�ϖϠΧ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�ϡΰϠέΎѧΒΟ·�ϚѧϠΗ

.قواعد خاصة عند مباشرتھا ألنشطتھا التي تزید من معدالت التلوث إتباعالوحدات قانونیا على 

:مطالبة ضحایا التلوث بحقھم في بیئة نظیفة .ب

�ϑ ήѧρ�Ϧѧϣ�ΓέΩΎΒϤϟ�ϰϠϋ�ϩΎΠΗϻ�άϫ�ϡϮϘϳι ΎΨѧηϷ�ϦϳάѧϟϢϬΑΎѧλ �ΐ ΒѧδΑ�έήѧπ ϟΙ ϮѧϠΘϟˬΎѧϨϫϭ

2:یمكن التمییز بین حالتین

؛ منھیقوم ضحایا التلوث بخلق حافز مادي لمسبب التلوث للتقلیل أنإما 

نظافة أكثرحقھم القانوني في بیئة إثباتبمحاولة أن یقومواأو . 

.البیئیة األضرارالمسؤولیة عن أحكامیطرح نفسھ یتمثل في عدم وضوح إشكالویبقى في ھذا االتجاه 

:المباشرالتدخل الحكومي .ت

�ΔѧϔϠϜΘϟ�ϦϴѧΑ�ϝϼΘѧΧϻ�Ωίأنمبدأمن    �ΎѧϤϠϜϓ�ˬΎѧϬΘϳΎϤΣ�ΔѧϣϮϜΤϟ�ϰѧϠϋ�ϡΰѧϠϳ�ϪѧϧΎϓ�ΔѧϣΎϋ�ΔѧϴϜϠϣ�ΔѧΌϴΒϟ

Δѧѧλ ΎΨϟ�ΎѧѧϤϠϛ�ϲѧѧΌϴΒϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ϞϛΎѧѧθϤϟ�ΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΔѧѧϔϠϜΘϟϭϯ Ω�ΫΎѧѧΨΗΎΑ�ΔѧѧϟϭΪϟ�ϞΧΪѧѧΗ�ϰѧѧϟ�ϚѧѧϟΫΕ˯ήѧѧΟϹ

�ϊ ѧϨϤϟ�ΔϴϧϮϧΎϘϟϝϼѧΧϹϟΎѧΑϲѧΌϴΒϟ�ϥί ϮΘ�ΓΪѧΤϟ�ΎѧϔϴϔΨΗ�ΎѧϬΗΎϋήϣ�ϡΰѧϠϳ�ήϴϳΎѧόϣ�ΓΪѧϋ�ϊ ѧο ϭ�ΔѧϣϮϜΤϠϟ�ϦѧϜϤϳϭ�ˬ

3:التلوث وھي

 ؛ اإلنتاجیةعند مباشرة عملیاتھم المنتجونوضع مواصفات خاصة للمدخالت التي یستخدمھا 

 فمثال لو كان احتراق كمیة من الدیزل الوقود التي یلزم استخدامھا مثل الدیزل و البنزین،أنواعتحدید

الحد من استخدام الدیزل ؛أویسبب نفس حجم التلوث التي تسببھ كمیة مضاعفة من البنزین فھنا یلزم منع

˯Ύѧѧθϧ·�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧѧϘΤΑ�Δѧѧλ ΎΧ�ϕϮѧѧγ:�ωΩϮΘѧѧδϤϛ�ΔѧѧΌϴΒϟ�Ϧѧѧϣ�˯ΰѧѧΟ�ϡΪΨΘѧѧγ�ϖѧѧΣ�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϨϫ�ΩϮѧѧμ ϘϤϟϭ

�άѧϫ˯ήѧΟϹ�ϰѧϠϋ�ϝϮѧμأنأي، "�ΔѧΌϴΒϟ�ϡΪΨΘѧγ�ϖΣ�˯ήη"للمخلفات وتسمى ΤϟΎΑ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϲΒΒѧδϣ�ϡΰѧϠϳ

·�ϢϬϴѧϠϋ�έΪѧϘϟ�άѧϫ�Ϧѧϋ�Ϊѧϳΰϳ�Ύѧϣϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ϲѧϓ�ϢϬΗΎϔϠΨϣ�ϦϣωΎѧΒΗقدر معینتراخیص تسمح لھم بالتخلص من 

�ϞѧΜϤϟ�ΔѧΑήΘϟϭ�˯ΎѧϤϟϭ�˯ϮѧϬϟ�ϡΪΨΘγ�Ϊϳήϳ�Ϧϣ�ϞϴϤΤΗ�ΎϨϫ�ΓήϜϔϟϭ�ˬϪϨϣ�κ)التعقیم(الوسائل الصحیة  ϠΨΘϠϟ

�ϙΎѧϨϫϭ�ΩϭΪΤϣ�ΔϴϘϨϟاألرضروض من الھواء والماء وعالمإجماليأنعبئا مالیا مباشرا، واألغراضھذه 

.31:احمد مندور ، احمد رمضان نعمة هللا ، مرجع سبق ذكره، ص-1
www.arab-opi.org:2005المفاھیم و القضایا البیئیة األساسیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، صالح العصفور، -2
.نفس المرجع السابق-3
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�ΔΌϴΒϟ�ϡΪΨΘγ�ϖΣ�ήϴόνسضرورة لت ήѧϏϷ�ΎϣΪѧϨϋ�ΎѧϴϠϣ�ΞΘѧϨϤϟ�ήϜϔϴѧγ�ΎϫΪѧϨϋϭ�ˬΕΎѧϔϠΨϤϟ�Ϧѧϣ�κ ϠΨΘѧϟ

.استخدامھ للبیئة سعر نظیریجد نفسھ مضطرا لدفع 

:العمل مع القطاع الخاص .ث

�έϭΎѧΤΘϟΎΑ�ϢΘѧϳ�ϩΎѧΠΗϻ�άѧϫ�ϥΎϓ�ˬΔϨϤϴϬϟ�ϭ�Γήτϴδϟ�ϭ�ϢϜΤΘϟ�Ϧϣ�ϻΪΒϓ�ˬϖΒγ�ΎϤϟ�ϒϟΎΨϣ�ϩΎΠΗϻ�άϫ

�ϊϣ�ϚϟΫ�ϞϤόΗ�ΔϣϮϜΤϟϭ�ˬΎϬΘΒϗήϣ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΔϴΌϴΒϟ�ΞϣήΒϟ�ϥΎθΑ�ν ϭΎϔΘϟϭΏΎΤѧλ ѧμ Θϗϻ�ρΎѧθϨϟ�ϱΩΎ

�ΓΩέϮѧϤϟ�ΕΎϋΎϨѧμ ϟ�ϚѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϤΑ�ϢϴѧϘϟ�Ϧѧϣ�ΔϠѧδϠγ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕΎϨϴѧδΤΘϟ�ϊ ϴΠѧθΗ�ϰϠϋ�ΔΌϴΒϟΎΑ�ϢΘϬϤϟ

�Δѧλ ΎΨϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕΎϘϓΪѧΘϟ�ΐ ѧϠΟ�ϲѧϓ�ί έΎѧΑ�έϭΩ�ϞϘΘѧδϤϟ�ϖϳΪμ Θϟϭ�ϲΗάϟ�άϴϔϨΘϟ�ΕΎτ τΨϣ�ΐ όϠΗϭ�ˬϊ ϠδϠϟ

1996�ϚѧϨΒϟ�ΔѧϋϮϤΠϤϟ�ΔѧόΑΎΘϟ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧδγΆϤϟ�Ζμبخدمة البیئة، مثلما حدثت عام  μ Χ�ΚϴΣ�ˬ

�ΔѧΌϴΒϟ�ϦϴѧδΤΗ�Δτاإلحیائيلمخاطر التنوع رأسمالیاالدولي صندوقا  θϧ�ϮΤϧ�ι ΎΨϟ�ϞϳϮϤΘϟ�ϪϴΟϮΗ�ϢΗ�Ϊϗϭ

1....كمرافق معالجة النفایات وتحسین كفاءة الطاقة وغیرھا

:من التلوث أدوات السیاسة االقتصادیة للحد .1.2.3.2

�ϞϛΎѧθϤϟ�Ϧѧϋ�ΔѧϤΟΎϨϟ�ΔѧϴΟέΎΨϟˬΔѧϴΌϴΒϟϰϟΈѧϓ�ϞΧΪѧΘϟ�ΐاآلثارإدماجتعتمد ھذه السیاسة على  ѧϧΎΟ

2:فیما یليا نلخصھالمباشرلتدخل غیر ل أسالیبالمباشر للدولة یوجد عدة 

إنتاجيعلى حجم االئتمان الممنوح للشركات المختلفة وفقا لمساھمة كل نشاط التأثیر�Ι ϮѧϠΘϟ�ΓΩΎѧϳί �ϲѧϓ

 ؛ البیئي

 ؛ االستثماري الالزم للحد من التلوث وعالجھاإلنفاقلتغطیة األجلمنح قروض میسرة طویلة 

 إنتاجيالحكومیة لكل قطاع اإلعاناتالتمییز بین حجم الضرائب وحجم�ωΎѧτ ϗ�Ϟѧϛ�ΔϤϫΎѧδϣ�ϯ ΪѧϤϟ�ΎѧόΒΗ

 ؛ البیئةفي زیادة تلوث 

 نظیفة ؛إنتاجتقنیات إیجادتمویل مجھودات البحث والتطویر الھادفة الى

 سترادھا من الخارج إصة بالحد من التلوث التي یتم اوالمعدات الخاألجھزةجمركیة على إعفاءاتمنح

�Ϧϣ�ϚϟΫ�ήϴϏϭΐ ϴϟΎѧγϷϨϟ�ϞΧΪѧϳϭ�ˬΔѧϔϠΘΨϤϟو�ϥΎѧϋϝϭϷ�ϲϧΎѧΜϟϭ�ϲѧϓέΎѧρ·�ΎϫΩΪѧΤϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϳΪϘϨϟ�ΔѧγΎϴδϟ

�ΪѧϳΪΤΘΑ�ϖѧϠόΘΗ�ϲѧΘϟϭ�ΔѧϣϮϜΤϠϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΔγΎϴδϟ�ϕΎτ ϧ�ϲϓ�ϥϼΧΪϴϓ�ϊΑήϟϭ�ΚϟΎΜϟ�ωϮϨϟ�Ύϣ�ˬϱΰϛήϤϟ�ϚϨΒϟ

�ΪѧΣ�Ϧϣ�Ϯϫ�βاإلنفاقأوجھالدولة الضریبیة وإیرادات ϣΎΨϟ�ωϮϨϟϭ�ˬϲϣϮϜΤϟΐ ϴϟΎѧγ�ΔѧϳέΎΠΘϟ�ΔѧγΎϴδϟ

.السیاسة الجمركیةأیضاوالتي تسمى 

:البیئيوفیما یلي سنناقش بعض السیاسات التي یمكن من خاللھا مواجھة مشكلة التلوث 

برني لطیفة، دور اإلدارة البیئیة في تحقیق المزایا التنافسیة في المؤسسة الصناعیة، دراسة حالة مؤسسة بسكرة -1
ENT.CA.BISKRAلعلوم االقتصادیة ،تخصص اقتصاد مؤسسة ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم ، مذكرة ماجستیر في ا

.49:، ص 2007التسییر،جامعة بسكرة ،الجزائر، سنة 
السیدة إبراھیم مصطفى، احمد رمضان نعمة هللا، دمحم عزت دمحم إبراھیم غزالن، أسامة احمد دمحم الفیل، مرجع سبق -2

.316:ذكره،ص
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:الضرائباستخدام .أ

�ΔϠϜѧθϣ�ϊأولPigouلقد كان االقتصادي  ѧϣ�ϞѧϣΎόΘϟ�ϝϭΎѧΤΗ�ϲѧΘϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕΎѧγΎϴδϟΎΑ�ϢΘѧϫ�Ϧϣ

Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔΒѧѧγΎϨϣ�ΔϠϴѧѧγϮϛ�ΔΒϳήѧѧο �ν ήѧѧϓ�ΡήѧѧΘϗϭ�ϪѧѧΑΎΘϛ�ϲѧѧϓ�ϚѧѧϟΫϭ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔѧѧΤϓΎϜϤϟ�ϡΎѧѧϋ�ϩΎѧѧϓήϟ�ΕΎϳΩΎѧѧμ Θϗ

�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΔѧϳΪΤϟ�ΔѧϔϠϜΘϟϭالفرق بین التكلفة الحدیة الخاصة البیئیة الضریبة، حیث تعادل ھذه 19201

�Ιف ،للنشاط الملوث للبیئة ϮѧϠΘϟ�Ϧϣ�ΓΩΪΤϣ�ΔϴϤϛ�ΎϬΒΣΎμ Η�ΔΠΘϨϤϟ�ϊ Ϡδϟ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ϞϜ�ΔΒϳήѧο �ν ήѧϓ�ϦѧϜϤϳ

�ΎѧѧϬϴϠϋόϓΪѧѧΑ�ΞΘѧѧϨϤϟ�ϡΰѧѧΘϠϳ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ΔϳϭΎѧѧδϣϭ�ΎѧѧϴϧϮϧΎϗ�ΎϬϥ·ΞΘѧѧϨϤϟ�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϛ�ϰѧѧϠϋ�ωί Ϯϴѧѧγ�ΎѧѧϬΌΒϋ�ϥΎѧѧϛ

�ϖѧϘΤϳ�ϱάѧϟ�ΞΘѧϨϤϟ�ΎѧϬϠϤΤΘϳ�ΔϟΩΎϋ�ΔΒϳήο �ϚϟάΑ�ϥϮϜΗϭ�ϚϠϬΘδϤϟϭΎѧΣΎΑέ�ϚϠϬΘѧδϤϟϭ�Ι ϮѧϠϤϟ�ρΎѧθϨϟ�Ϧѧϣ

2�ξالمنتوج الذي بسبب التلوثستھالك باینتفع الذي  ѧόΑ�ΎѧϬΘόΒΗ�ϢΛ�ΔϴϠϤόϟ�ϩάϫ�ΪΑ�ΪϠΑ�ϝϭ�ΪϳϮδϟ�ήΒΘόΗ�Ϋ·�ˬ

�ΎѧѧΑϭέϭ�ϝϭΩ�ϝϭΪѧѧΠϟ�ϲѧѧϓ�ϚѧѧϟΫ�ΰΟϮϨѧѧγϭ�Ύѧѧδϧήϓϭ�ΎѧѧϴϟΎτ ϳϭ�ΎѧѧϴϧΎϤϟ�ΎѧѧϬϴϟ·�ΖϤѧѧπ ϧ�ΕΎϨϴόѧѧδΘϟ�ήѧѧΧϭ�ϝϼѧѧΧϭ

:الموالي

سنوات تطبیق الضرائب البیئیة في بعض البلدان من العالم:)6-1(الجدول رقم 

�ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧϋ�ϝϭϭ�ΪѧѧѧѧѧѧѧѧϠΒϟ

تطبق الضریبة فیھ

*الدخل المحولرفع الضرائب علىخفض الضرائب على

)%(

1.9انبعاثات الكربون والكبریتالدخل الشخصي1991السوید 

˯ˬ��ΩϮѧѧѧѧϗϭ�ΕΎѧѧѧόϴΒϣˬΕΎѧѧѧϛήΤϤϟالدخل الشخصي1994الدنمرك ΎѧѧѧѧΑήϬϜϟ�ˬϢѧѧѧѧΤϔϟ

المخلفاتالمیاه، حرق

2.5

0.2مبیعات وقود المحركاتاألجور1995اسبانیا

0.1الطبیعي والكھرباءمبیعات الغازاألجورالدخل الشھري و1996ھولندا

2.1مبیعات الطاقةاألجور1999ألمانیا

0.2مبیعات الوقود االحفورياألجور1999ایطالیا

�ϩΎѧѧϴϤϟ�ΕΎѧѧόϴΒϣ�ΔѧѧϣΎϤϘϟ�ΐ.الدخل الشخصي  2000    فرنسا ѧѧϟΎϘϣ�ˬΔѧѧϗΎτϟ�ΕΎѧѧόϴΒϣ

.نازلالم

0.9

.جمیع المستویات الحكومیةمعبرا عنھ بالنسبة لحصیلة الضرائب التي تفرضھا *

ϊرالم ѧѧΟ:�ΔΒϳήѧѧπ ϟ�ϢϳϮѧѧϘΗ�ˬ�ϱϭΎϨѧѧθϟ�Ϊϴѧѧδϟ�ຼ �ϭήѧѧϤϋΓΏѧѧϛ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϭ�ΔѧѧϴϧϮϧΎϘϟ�Ι ϮѧѧΤΒϟ�ΔѧѧϠΠϣ�ˬ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ΔѧѧγΎϴδϟ

.436-435:، ص2011سنة  كلیة الحقوق ـ جامعة المنصورة ،مصر،،49،العدد

:المواليبیانیا حسب المنحنى وكمیة اإلنتاجاألثر الضریبي على مستویات األسعار رویمكن تصو

.129:مرجع سبق ذكره ، صدوناتو رومانو،-1
- الضرائب البیئیة ھي تلك الضرائب المفروضة على الملوثین الذین یحدثون أضرارا بیئیة من خالل نشاطاتھم االقتصادیة المختلفة

على أساس نسبة الناجمة عن منتجاتھم الملوثة أو الملوثة ، و استخدامھم لتقنیات إنتاجیة مضرة بالبیئة ، و یتم تحدید نسبة ھذه الضریبة
Lesو كمیة و درجة خطورة االنبعاث المدمرة بالبیئة و تدعي taxes pigouvienne عن فارس مسدود ، مرجع سبق ذكره ،

316:،ص
.396:رمضان دمحم مقلد ،احمد رمضان نعمة هللا ،احمد عبد العزیز عاید ، مرجع سبق ذكره ، ص -2
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اإلنتاجو كمیة األسعارمستویات الضریبي على األثر:)4-1(رقم  شكلال

�ˬ�ϲϨѧѧδΣ�ϦѧѧδΣ�έΩ�ˬ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ˬ�ϕί ήѧѧϟ�ΪѧѧΒϋ�ΩϮѧѧϤΤϣ�ΪѧѧϣΎΣ�ΩϮѧѧϤΤϣ

�ΔΒѧδϨϟΎΑΕΎѧΠΘϨϤϠϟ�ΔΒΒѧδϤϟاإلنتاجوكمیة األسعاربي على مستویات 

�ΎѧϤϨϴΑ�ΎѧϴϋΎϤΘΟέΎόѧγϷϊاألمثل ینخفض عند المستوى  ѧϔΗήΗ�ϑ Ϯѧγ

�ξϡΎѧϣ�Ϧѧϣ�ϦϴѧΠΘϨϤϟP�ϰѧϟPc�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔΒϳήѧο �Ί ѧΒϋ�ϥΎѧϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ

ˬΎѧόϣ�ϚϠϬ�ϪѧΘϤϴϗ�Ύѧѧϣ�ϊϓΪѧϳ�ϚϠϬΘѧδϤϟΎϓab�ΔѧϤϴϗ�ϊϓΪѧϳ�ΞΘѧϨϤϟϭbc�Ϧѧѧϣ

.أعالهحنى

�νاألمثلاإلنتاجضرائب للوصول الى  ήѧϓ�ΪѧόΒϓ�ˬ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ΔѧϴΣΎϧ�Ϧϣ

:1التاليالسلعة الملوثة على الشكل 

πଵ = maxொ ൣܲ (ொ) − (ܿொ) + t

C" (P=

= e" (Qt" (Q)�ϱϭΎѧѧδϳ�ϞѧѧΜϣϷ�ΝΎѧѧΘϧϹ�ϥϮϜϴѧѧγQe�ϲѧѧϨόϳ�άѧѧϫϭϥ

�ϰѧϠϋ�ΔѧΛϮϠϤϟ�ΔόϠδϟ�ΞΘϨϣΝΎѧΘϧ·ΎѧϴϋΎϤΘΟ�ΔΒѧγΎϨϤϟ�ΔѧϴϤϜϟˬΎѧϣإللزام

: توضیحھ في المنحنى التالي

.ره

b

c

e

e

P

C

P

�ΩϮѧѧϤ

47.

ضری

وف

ϔΨϨ

ΘѧѧδϤ

لمن

 ال

نتج 

(ொ)

+Q)

:)

ب 

مكن

ق ذك

Cms
a

Cmp
Τϣ�Δ

6:ص

الر

سج

PΗϭ

ϟϭ�Ξ

اسب 

خدام

بة لم

൧

t"

ΚѧѧϴΤ

ضرائ

ث فی

جع سب

Q

Q
Q
P

P

D

Ϥϟϊ ѧѧΟή:ΩϮѧѧΗ�ϞϴѧѧθϴϣѧѧϤΟήΗ�ˬέϭ

، 2006ة نالمریخ، الریاض ، س

األثمن خالل منحنى 

اإلنتا حجم أنللتلوث، نالحظ 

eالى Pستھلكین من مالأمام

ΘѧϨϤϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ϪѧϠϤΤΘϳ�ϑ Ϯѧγ

وھذا حacالضریبة إجمالي

ریاضیا فانھ باستأما

لة بالنسأالضریبة تصبح المس

(Q):یستوفيQویكون الحل 

Α�ΔΒϳήѧѧοإذاو �ν ήѧѧϓ�ϢѧѧΗ�Ύѧѧϣ

الحكومة تستطیع استخدام ال

في تقلیل التلوألثرھا بالنسبة

عصام خوري، عبیر نعاسة، مر-1
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اثر فرض الضریبة في الحد من التلوث :)5-1(رقم  شكلال

�ϝϮѧѧΣ�ϲѧѧϨρϭ�ϰѧѧϘΘϠϣ�ˬ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΕϼϜѧѧθϤϟ�ΔѧѧϬΟϮϣ�ϲѧѧϓ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΔѧѧγΎϴδϟ�ΔѧѧϟΎόϓ�ˬ�ϝ

.2006جوان 7-6الجزائر،كز الجامعي یحیى فارس  المدیة ، 

اء على الثروة السمكیة، المؤسسة تقوم بتلویث نھر ما یؤدي الى القضأن 

�Ϧѧѧϣ�ξ ϴѧѧϔΨΘϠϟ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟΎΑ�ΔѧѧϠϤΤϤϟ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ΕΪѧѧΣϭ�Ϧѧѧϣ�ΓΪѧѧΣϭ�Ϟѧѧϛ�ϰѧѧϠϋ�ΔΒϳ

�ϰѧϟ�ΔѧδγΆϤϠϟ�ΔέΎѧΛ�ΔѧϴϠΧΩ)Δѧλ ΎΧ�ΔѧϔϠϜΗ(Ϥϟ�ϰѧϠϋ�ν ήѧϔϳ�ΎѧϤϣؤ�Δѧδγ

�ϒϴϟΎϜΗ�ϥϮϜΗ�ΎϣΪϨϋ�άϫϭΔѧΠϟΎόϤϟ�ΪѧΟϭ�ΔѧόϔΗήϣ�ήѧϬϨϟ�ϥϮѧϜϳالضریبة، 

 ؛ یات

ϭ�ΏΎΤѧδϧϻΔѧϟϭΰϣ�Ϧѧϣ�ρΎѧθϨϟϭ�ϡΎѧϴϘϟˬΔѧΠϟΎόϤϟΎΑ�ϥϮѧϜΗ�ΎϣΪѧϨϋ�ϚѧϟΫϭ

 ؛ یبة

ΰѧΠϟ�ϰϠϋ�ΔΒϳήπ˯�اآلثارلى معالجة جزء من صناعیة ع ϟ�ϊϓΩϭ�ΔϴΟέΎΨϟ

ѧψ�ΎѧϬΤΑέ�Ϣتع أنخسارة وتحاول أدنىالمؤسسة تتحمل أنلك بیانیا حیث 

أماحیث یتعادل فیھا كل من التكلفة الحدیة والضریبة المفروضة، Kطة 

�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ΔѧΠϟΎόϤϟ�ϡΪѧϋ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�Δѧο ϭήϔϤϟ�ΔΒϳήπ ϟ�Ϧϣ�ήΒϛ�Βμ Η�Δ

.بدیل كأمثلحمل دفع الضریبة 

.بق ذكره

ومی الضریبة الحك

التكلفة الحدیة للمعالج

ت  وحدا ال

النقدیة

U
 ة
ة

ϻ

ر

ض

ή

ѧϴ

ع

ا



ر

ذ

نق

Π

ت

س

وح ال

المعال
وج  ت المنت دا

ج
K
Ϥϟϊ ѧѧΟή:Ω�ΔϨϴϤѧѧγ�ϦѧѧΑ�ˬ�ΡΎѧѧΘϔϣ�ϟΎѧѧλ

اقتصاد البیئة و التنمیة المستدامة ، الم

شرح ذلك نفر ألجلو

ѧѧο �ν ήѧѧϔΑ�ϡϮѧѧϘΗ�ΔѧѧϣϮϜΤϟ�ϥΎѧѧϓ

�ϝϮΤΘΘϓ�ˬΓήϫΎψϟέΎѧΛϵΟέΎΨϟ

1:ثالث بدائل

ودفاإللقاءاالستمرار في إما

النفللتخلص من  األساسيالمكان 

إما�έήϗ�ΫΎΨΗΔѧϟί ·�Ι ϮѧϠΘϟ

تكلفة المعالجة اقل من قیمة الض

تعمل ھذه المؤسسة الأنإما

.المعالجغیر 

یوضح أعالهوالمنحنى 

مما یقلل من معدل التلوث الى ال

KϟΎόϤϟ�ΔϔϠϜΗ�ϥΎϓبعد المستوى 

تتوقف المؤسسة عن المعالجة وت

صالح مفتاح، بن سمینة دالل، مرجع -1



دراسة نظریة للبیئة واالقتصاد البیئي:ولاأل الفصل 

37

:اإلعانات.ب

�ΪѧόΗϭ�ˬϑ ήѧμ Θϟ�ϞѧΒϗ�ΎѧϬΘΠϟΎόϣ�ϢΘѧϳ�Ι ϮѧϠΗ�ΓΪѧΣϭ�Ϟѧϛ�ϢѧϋΩ�ϚϟάѧΑ�Ϊμ ϘϳϭΕΎѧϧΎϋϹ�ΐ ήѧπ Ϡϟ�ϼϳΪѧΑ

�ξ ϴѧѧϔΨΘϠϟ�ϊϓϭΪѧѧϟ�β ѧѧϔϧ�ήϴϓϮѧѧΘϟ�ϖѧѧϓϭ�Ϯϓήѧѧμ Θϳ�ϲѧѧϛ�ϦϴѧѧΠΘϨϤϠϟ�ϲΑΎѧѧΠϳ�ϲϟΎѧѧϣ�ΰϓΎѧѧΣ�ήѧѧΒΘόΗ�ϲѧѧϬϓ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�Ϧѧѧϣ

�ϞѧΒϗ�ΔѧΠϟΎόϤϠϟاألمثلھو المستوى Kالبیئیة، وتوضح ھذه السیاسة حسب المنحنى الموالي، حیث األھداف

�ϥϮѧѧϜΗ�ϯ ϮΘѧѧδϤϟ�άѧϫΕΎѧϧΎϋϹϓ�ΔѧѧΠϟΎόϤϟ�ΔѧϔϠϜΗ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΒϛ�ΔѧѧΣϮϨϤϤϟΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�ΔѧѧΠϟΎόϣ�ϲѧѧϓ�ΔѧδγΆϤϟ�ήϤΘѧѧδΘ

K�Ϧѧϣ�ήѧΒϛ�ΔѧΠϟΎόϤϟ�ΔѧϔϠϜΗ�Βѧμبعد المستوى أماوینخفض معدل التلوث  ΗΕΎѧϧΎϋϹ�ΔѧΣϮϨϤϤϟϭ�ϒѧϗϮΘΗ

1.المؤسسة عن المعالجة

في الحد من التلوثاإلعاناتثر ا:)6-1(رقم  شكلال

.ذكرهسبق  جع

2:ویمكن حصرھا في قة للبیئة،

�ΔѧΌϴΒϟ�βتمادات ѧϤΗ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΕΎϣΪѧΨϟϭ�ΕΎѧΠΘϨϤϟ�ϙϼϬΘѧγ�ΔѧϴϗήΗ�ϰϟ

�ˬΐ ѧθΨϟϭ�ϢΤϔϟ�ϲΗΩΎϣ�˯ΎϨΜΘγΎΑ�ΦΒτ ϟϭ�ΔΌϓΪΘϟ�ϲϓ�ΔϠϤόΘδϤϟ�ΕΎϗϭήΤ

�ΓΩΪѧѧΠΘϤϟ�)ΔϴѧѧδϤη�ˬΔѧѧϴϮϫ(�ˬΕΩΎѧѧϤΘϋϹ�Δѧѧλ ΎΨϟΓΪϤѧѧγϷΎΑ�ϑ ΪѧѧϬΑ

البیئیة ؛

�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϰ:�ϢѧѧϋΩ�ˬΔѧѧϴΎΒΟ�Εΰѧѧϴϣ�ϨѧѧϤϛ�ˬΕΎѧѧϴϨϘΗ�ΓΪѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϢΘѧѧϳϭ

ϴϠϴѧπ ϔΘϟ�ΔѧϴϛήϤΠϟإل ة�ϰѧϠϋ�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟ�ΕΪѧόϤϟ�ΩήΘѧγΔѧϟί ·�Ι ϮѧϠΘϟ

.ذكره

ت  وحدا ال

النقدیة

K

U

، مرل

صدی

اإلع 

ϤϟΎΑ�

ΔѧѧϗΎτ

ظمة

ѧѧϠϋ�Δ

�Εΰ

 سبق 
53.

التكلفة الحدیة للمعالجة
دالسمینة 

قروض 

تھدف:

Δλ ΎΨϟ

ϟΎΑ�Δѧѧλ

األنتھدد 

ѧѧψϓΎΤϤϟ

ѧϴϤϟ�ˬϝ

 

الل، مرجع
:كره، ص

ومیة ت الحك اإلعانا

وحدا

المعال
وج  ت المنت

ج

بن مفتاح،صالح  :رجعالم

:اإلعتمادات.ت

ھي عبارة عن 

التحفیز بدل الحضر 

المالیةاإلعتماداتمثل 

ΕΩΎѧѧϤΘϋϹΎΨϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ

راعات التي تقلیص الز

�ΕέΎϤΜΘѧѧγϻ�ΰѧѧϔΣ

Ϥϟ�άѧϫ�ϲϓ�ϊ ϳέΎθϤϟΎѧΠ

؛ )التكنولوجیا النظیفة(

صالح مفتاح، بن سمینة د-1
برني لطیفة، مرجع سبق ذ-2
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�Ϧѧϣϭ�ˬΎϴΌϴΑ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϞϳϮϤΘϟΔѧϠΜϣ�ѧΠϧأداةوتعد ھذه المصارف :المصارف الخضراءإنشاء

�ϙϮϨΒϟ�ϲΌϴΒϟ�ϑ ήμ Ϥϟ�ΔϴΌϴΒϟ�ϊ ϳέΎθϤϟ�ϞϳϮϤΗ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ΔϴϟΎόϟϲϧΎѧϤϟϷ�ώѧϠΑ�ΚѧϴΣ500�ϊ ѧϣ�ϭέϭ�ϥϮѧϴϠϣ

.خبیر 120كما وصل عدد خبرائھ الى 2005بدایة 

:قوى السوق لحمایة البیئة .ث

ΎѧϬϬϴΟϮΗϭ�ϕϮδϟ�ΔϴϜϴϧΎϜϴϣ�Ϧϣ�ΓΩΎϔΘγϻ�ϮΤϧ�ήϴδϳ�ΔϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪϟ�ϲϓ�ΚϳΪΤϟ�ϩΎΠΗϻ�ϖѧϴϘΤΘϟإن

�ΔѧϴϣϮϴϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕέήѧϘϟ�ϰѧϠϋ�ήΛΆѧΗ�ϲѧΘϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕΰѧϔΤϤϟ�ϡΪΨΘѧγ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ΔϴΌϴΒϟ�ϑ ΪϫϷ

ѧόΟ�ΪѧΒϣ�ήѧΒΘόϳϭ�ˬΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϮΤϧ�ΎϬϬϴΟϮΗϭ�ΕΎϣϮϜΤϟϭ�ϝΎϤϋϷ�ϝΎΟέϭ�Ωήϓϸϟ�Ϧѧϣ�Ϯѧϫ�ϊϓΪѧϳ�Ι ϮѧϠϤϟ�Ϟ

�άѧϫ�ϖѧϴϘΤΘϟ�ΔΛΪΤΘѧδϣ�ΕϭΩϭ�Ϣѧψϧ�ΓΪѧϋ�ϙΎѧϨϫϭ�ˬϝϭΪѧϟ�ϚѧϠΗ�Ϧѧϣ�ήϴΜϜϟ�ϲϓ�ΎϴϟΎΣ�ΎϬΑ�ϝϮϤόϤϟ�ΉΩΎΒϤϟ�Ϣϫ

1:المبدأ، نذكر منھا

�ΓήϴόѧδΗ�ϊ ѧο ϭ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�Ι ϮϠΘϟ�ϒϴϟΎϜΗ�Ϟϴμ ΤΗϭ�ΔΒϳήѧο �ϢѧγέˬΙ ϮѧϠΘϠϟ�ϦѧϤΛ�Ι ϮѧϠϤϟ�ϊϓΪѧϳ�ΎϣΪѧϨόϓ

 ؛ ملوثاتھ فان ھذا سیكون دافعا لھ على عدم التلویث

 بأكثربیع تصاریح للتلوث للجھات المختلفة بحیث ال یسمح في كل تصریح �ΡϮϤѧδϤϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΩϭΪΣ�Ϧϣ

�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϳΎϤΤϟ�ΔѧϴϣϮϜΤϟ�ΞϣήѧΒϟ�ϞѧϳϮϤΗ�ϲѧϓ�ϳέΎѧμ Θϟ�ϚѧϠΗ�ϝϼϐΘγ�ϦϜϤϳ�ϭ�ˬΔϋϮο ϮϤϟ�ήϴϳΎόϤϠϟ�ΎϘϓϭ�ϪΑ

ϭ�ϦѧѧϜϤϳ�Γ́ѧѧθϨϤϠϟأو�ΕΪѧѧΣϮϟΔѧѧϴΟΎΘϧϹ�Δѧѧλ ΎΨϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ϳέΎѧѧμ Η�Ϧѧѧϣ�ΎϬΘѧѧμ Σ�ϞѧѧϣΎϜϟΎΑ�ϡΪΨΘѧѧδΗ�Ϣѧѧϟ�ϲѧѧΘϟ

�Ϧѧϣ�ΪѧόΑ�ΎϬϨϜϤΗ�ϡΪόϟ�Ιالمنشأةالى بیعھا بنشاطھا  ϮϠΘϟ�ϳέΎμ Η�Ϧϣ�ΪϳΰϤϟ�ϰϟ�ΔΟΎΤΑ�ϥϮϜΗ�ϲΘϟ�ϯ ήΧϷ

.اإلنتاجیةتخفیض مستویات التلوث المصاحبة لعملیاتھا 

�ϩάѧѧϫΕ˯ήѧѧΟϹѧѧη�Ϧѧѧϣأننھا أ�ϊϓΪѧѧΗ�ΔѧѧϳΎϤΤϟ�ΐ ϴϟΎѧѧγ�ΫΎѧѧΨΗ�ϰѧѧϟ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΕΎρΎѧѧθϨϟ�ΏΎΤѧѧλ 

.الالزمة وتحفیزھم على استخدام طرق وفنون إنتاجیة بدیلة وموارد اقل إضرارا بالبیئة 

االھتمام العالمي بالقضایا البیئیة.1.3
.316:السیدة إبراھیم مصطفى احمد رمضان نعمة هللا، دمحم عزت دمحم إبراھیم غزالن، أسامة احمد دمحم الفیل، مرجع سبق ذكره، ص-1
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�ϞΒϘΘѧδϤϟΎϓ�ˬϪѧϴϠϋ�Ϫѧοإن ήϔϧ�ϱάѧϟ�ϲѧΌϴΒϟϭ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ΝΫϮѧϤϨϟ�ϞѧϤΤΗ�Ϧϋ�ΰΠόϳ�ΪΑ�ϲΌϴΒϟ�ϡΎψϨϟ

�ϲѧϓ�ΓΪϫΎѧθϣϭواقعیةأكثرتخرج عن السیطرة لتصبح األمور بدأتأناألمرنغیره، فحقیقة أنیتطلب منا 

�έϮϫΪΘϟ�ϞυΎѧπ Ϙϟ�Ϧѧϣ�ΎϬΘϳΎϤΣϭ�ΔΌϴΒϟ�ΎϳΎπ ϗ�ΪόΗ�ϢϠϓ�ˬϩΪϬθϧ�ϱάϟ�υϮΤϠϤϟ�ϲϤϟΎόϟ�ΎѧϬϛέΩ·�ϭ�ΔϴѧθϣΎϬϟ�Ύϳ

.ة مثلى اولیس مجرد مسالة رفاھیة و شروط لحیلإلنسانمرتبط بالبعد االقتصادي واالجتماعي والصحي 

المسؤولیة العالمیة عن المشاكل البیئیة.1.3.1

ϭ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ΓέϮѧѧΜϟ�ϊ ѧѧϣϡΎѧѧϣ�ΝΎѧѧϴΘΣϻ�ϝϼϐΘѧѧγ�Γέϭήѧѧο ϭ�ΕϭήѧѧΜϠϟ�ΪѧѧϳΰΘϤϟΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�έΩΎѧѧμ Ϥϟ

�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳίأعدادواالرتفاع المتزاید في  �Ϧѧϣ�ϲѧϤϠόϟ�ϡΪѧϘΘϟ�ϖѧϓέ�Ύѧϣϭ�ΔѧθϴόϤϟ�ΕΎϳϮΘѧδϣ�ϑ ϼΘѧΧϭ�ϥΎϜѧδϟ

�ΔѧѧϗΎτ ϟ�ΔѧѧϴΟΎΘϧϹ�ΓΎѧѧϴΤϟ�ΩΪѧѧϬϳ�ϱάѧѧϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧΛ�Ϫѧѧϟ�ϥΎѧѧϛ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ωέΎѧѧδΗϭ�ΕϻΎѧѧΠϤϟ�ϰΘѧѧη�ϲѧѧϓ

ϭϣ�ΩΎѧϳΩί �ΪѧόΑ�ί έΎѧΑ�ΎѧϧΎϜϣ�ΎѧϬϴϠϋ�ΔѧψϓΎΤϤϟϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔϠϜѧθϣ�ΖѧϠΘΣΎϓ�ˬΎϫήϤΘγ�ΔΤѧλ �ϰѧϠϋ�Ι ϮѧϠΘϟ�έΩΎѧμ

.والثروات الحیوانیة والطبیعیة اإلنسانوسالمة 

�Ιأنفحل المشكالت البیئیة التي تمتد على التراب الوطني تتطلب تعاون دولي باعتبار  ϮѧϠΗ�ΔϠϜθϣ

ΎѧϬΘϳΎϤΤϟ�ϊ ϴϤΠϟ�ΔϴϟϭΆδϣ�ΖϧΎϛ�άϬϟϭ�ϝϭΪϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϥϭΩ�ΔϟϭΩ�κ ΨΗ�ϻ�ϲϬϓ�ΩϭΪΣ�ϑ ήόΗ�ϻ�ΔΌϴΒϟˬ إال

تختلف في الدول المتقدمة عنھا في الدول المتخلفة، فالدول المتقدمة ھي صاحبة النصیب األعظم حدتھاأن 

�ϲϟϮѧΣ�ΞΘϨΘϓ�ΔϴϤϟΎόϟ�ΩέϮϤϟ�Ϣψόϣ�ϚϠϬΘδΗ�Ϋ·�ˬΔϴϤϟΎόϟ�ΓέΎΠΘϟϭ�ΔϋΎϨμ ϟ�Ϧϣ70%�ΝΎѧΘϧϹ�ϲϟΎѧϤΟ·�Ϧѧϣ

όΗϭ�ˬϢϟΎόϟ�ϲϓ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�ΔϗΎτ%75العالمي وتستھلك حوالي  ϟ�ϲϟΎϤΟ·�Ϧϣ�Ι ΎѧόΒϧ�Ϧѧϋ�ΔϟϮΌδϤϟ�Ϊ85%

�ΕΎѧΛΎόΒϧ�Ϧѧϋ�ΔϟϮΌѧδϣ�ϝϭΪѧϟ�ϩάѧϫ�ϥ�ΓΪѧϳΪϋ�ΕΎѧγέΩ�ΖѧΘΒΛ�Ϊѧϗϭ�ˬϢϟΎѧόϟ�ϲѧϓ�ϥϮѧΑήϜϟ�Ϊϴѧδϛ�ϲϧΎΛ�ί ΎϏ�Ϧϣ

�Ϧѧϣ%80و ϲϤϟΎѧόϟ�ϢѧΤϔϟ�ΝΎΘϧ·�Ϧϣ%90المواد والغازات التي تھدد سالمة البیئة، حیث تستھلك حوالي 

ϮΌδϣ�ϥϮϜΗ�ΎϬϧ�Ϛη�ϻϭ�ˬΔϴϤϟΎόϟ�ϝϭήΘΒϟ�ΕΎΠΘϨϣ�ΔѧϴϧϮΑήϜϟ�ΕΎΛΎόΒϧϻ�Ϧϣ�έΩΎμ ϟ�ϲϤϟΎόϟ�Ι ϮϠΘϟ�Ϧϋ�Δϟ

�ϙϼϬΘѧγ�Ϧѧϋ�ΔϟϮΌѧδϣ�ΎѧϬϧ�Ϧѧϋ�ϼѧπ ϓ�ˬϥϭί ϭϷ�ΔѧϘΒρ�Ϟѧϛ΄Η�ˬν έϷ�ΓέήΣ�ωΎϔΗέ�ΕϼϜθϣ�ΐ ΒδΗ�ϲΘϟ

91%�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�έΩΎѧμ Ϥϟ�Ϧѧϣ�ΪѧγϷ�ΐ ϴѧμ ϧ�ϚϠϬΘδΗ�ΔϴϋΎϨμ ϟ�ϝϭΪϟ�ϩάϬϓ�ˬϲόϴΒτ ϟ�ί Ύϐϟ�Ϧϣف�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠό

�ϱήѧδϳϮγ�ϦρϮѧϣ�ϚϠϬΘδϳ�ϝΎΜϤϟ�ΎϬϜϠϬΘѧδϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϤϜϟ�ϱϭΎѧδΗ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�έΩΎѧμ Ϥϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϤϛ�ΪѧΣϭ)40(

�Δ˰ѧϴϠϤϋ�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΩϮ ѧ˰Ϥϟ�ϊ ѧ˰ϴϤΟ�Ϧ˰ϣ�κ ϠΨΘϟΎΑ�ϊ ϧΎμ Ϥϟ�ϡϮ Ϙ˰Η�Ύ˰ϣ�Ύ˰ΒϟΎϏϭ�ϝΎ˰ϣϮμ ϟ�Ϧϣ�ΎϨρϮϣ�ϥϮόΑέ

��ΔѧϔϠΨΘϤϟ�ϝϭΪϟ�ϰϟ�ΓήτΨϟϭ�Γέاكما أنھا اعتادت تصدیر المبیدات الض،1التصنیع والتي لیست بحـاجة لھا

�ϥ�ϰѧϟ�ΕΎѧγέΪϟ�ήϴѧθΗϭ�ˬΔѧϠΎρ�ΎѧΣΎΑέ�ϚϟΫ�˯έϭ�Ϧϣ�ϖϘΤΗϭ25%�ΕΎѧϳϻϮϟ�ΎѧϬΠΘϨΗ�ϲѧΘϟ�ΕΪѧϴΒϤϟ�Ϧѧϣ

2.المتحدة األمریكیة تتكون من مواد ممنوعة ومحظور استخدامھا في الداخل ألقصى درجة

أثر تلوث البیئة في التنمیة االقتصادیة فــي الجزائــر،  أطـروحة مقدمـة ضمن متطلبات الحصول على شھادة ـ رشیــد سالمــي،1
جامعــة الجزائـر، الجزائر، سنة في العلوم االقتصادیـة، فــرع التسییـــر، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،دكتوراه،

.33:،ص2006
.45-44:دمحم صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص ص-2
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ΔѧϔϠΨΘϤϟϭ�ΔϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪϟ�ϲϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ�ΔϴΌϴΒϟ�ΕϼϜθϤϟ�ΔόϴΒρ�ϲϓ�ο ϭ�ϕήϓ�ϙΎϨϬϓ�άϬΑϭˬ�ϲѧϔϓ

�ΔѧѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧѧϟήѧѧΒΘόΗ�ϝϭΪѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ΔѧѧϴϫΎϓέϭ�˯ήѧѧΛ�ΔϠϜѧѧθϣΔѧѧϔϠΨΘϤϟ�ϱΩΎѧѧμ Θϗ�ϒѧѧϠΨΗϭ�ήѧѧϘϓ�ΔϠϜѧѧθϣ

�ϝϭΪѧϟ�ΔϴϟϭΆѧδϣ�Ϧϣ�ήΒϛ�ϲΌϴΒϟ�ϥίاإلخاللورغم ذلك فان مسؤولیة الدول المتقدمة عن واجتماعي، ϮΘϟΎΑ

�ϑأنالنامیة، كما  ϼΘѧΧϻ�ήѧψϧ�ΔѧϔϠΨΘϤϟ�ϝϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬϨϋ�ΔѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧϟ�ϦϴѧΑ�ΕϭΎѧϔΘΗ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΔϠϜθϤϟ�ΓΪΣ

�ˬΎѧѧϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ϑ ϭήѧѧυف�ϰѧѧϟ�ήϴѧѧθΗ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΔϠϜѧѧθϤϠϟ�ΔѧѧϴϤϛήΘϟ�ΔѧѧόϴΒτ ϟΎϥ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧѧϟΔϟϮΌѧѧδϤϟ�ϞϜѧѧθΑ

ΓΪѧϳΪϋ�ΩϮѧϘϋ�έΪѧϣ�ϰѧϠϋ�ΕΪѧϳΰΗ�ΔϔϠΘΨϣ�ΖϠѧλ ألنشطة، فما یحدث الیوم في العالم ھو ثمرة أساسي ϭ�ϰѧΘΣ

.اآلنھي علیھ الى ما

�Ϧϣ�ΪΤϠϟ�ςΑϮοدفعفتفاقم المشاكل البیئیة العالمیة  �ϊ ο ϭ�ϰϟ�ϢϟΎόϟ�ϝϭΩ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟέΎѧτΧ�ΚѧΒόϟ

�έΪѧλأبرزھام ا ظھرت سلسلة من القوانین و التشریعات كان بالبیئة، ففي الو �ϱάѧϟ�ϒϴψϨϟ�˯ϮϬϟ�ϥϮϧΎϗ

1946�ϡΎѧϋ�άѧϨϣ�ΎѧδϤϨϟ�ϲѧϓ�ϦϴϧϮϘϟ�ξعام  όΑ�ΕήϬυ�ϦϴΣ�ϲϓ1811�ϲѧϓϭΎѧϴϧΎϤϟ1909 1920و�ϲѧϓϭ

ΔѧϴΌϴΒϟ�Ιفإنھا، ورغم ھذه التشریعات 1932وفي فرنسا عام 1912ایطالیا عام  έϮѧϜϟ�Ι ϭΪΣ�Ϧϣ�ΪΤΗ�Ϣϟ

1.تقلل بشكل مباشر من مخاطر التلوثأو

ϭ�ΔϴѧγΎϴγ�ΓΪѧϳΪϋ�ϞѧϣϮϋ�ΔϠѧμاألوجھ،مشكلة البیئة متعددة أنمما سبق نستنتج    Τϣ�ϲѧϬϓΔϳΩΎѧμ Θϗ

.تراكمیةطبیعة بأنھا ذاتوتتسم أنماطھا،وباالستھالكیرتبطاألخروالبعض باإلنتاجیتعلق فبعضھا

2:لذلك نحصر دوافع االھتمام العالمي بالمشكالت البیئیة في النقاط التالیة

 أنھا، بمعنى األثرمسببات المشكالت البیئیة عالمیة�ΔѧϴϠΤϣ�Ϧѧϋ�ήѧψϨϟ�ϑ ήμ Α�ϞϜϛ�ϢϟΎόϟ�ΔΌϴΑ�ϲϓ�ήΛΆΗ

�Ϧѧϣ�Ύѧϣ�ϥΎѧϜϣ�Ϧѧϣ�ϖѧϠτاإلشعاعاتمصادر التلوث، فالغازات الكربونیة وإقلیمیةأو ϨΗ�ϲѧΘϟ�ΎϫήϴϏϭ�Δϳέάϟ

�ϰѧѧϟ�ϱΩΆѧѧΗ�Δϴѧѧο ήϟ�ΓήѧѧϜϟ�τ ѧѧγέήѧѧο ϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϳΪόϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴΌϴΑمѧѧϨا�ϖρϯ ήѧѧΧϷ�Ϧѧѧϋ�ήѧѧϴΜϜΑ�ΪѧѧόΒΗ�Ϊѧѧϗ�ϲѧѧΘϟ

للتلوث ؛األصليالمصدر 

�ϙΎϨϫѧΜϤΗ�ΔѧϴΌϴΑ�ήѧλ ΎϨόΑ�ΓήѧηΎΒϣ�ΔϠѧλ �ΕΫ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕϼϜθϤϟ�ξ όΑل �ΎѧϴϤϟΎϋ�ΎϛήΘѧθϣ�ΎѧΛήϴϣΔϴϧΎѧδϧϺϟ

ѧδϳ�ΎѧϤϣ�ϲΟέΎѧΨϟ�˯Ύѧπ ϔϟϭ�ϱϮѧΠϟ�ϑ ϼѧϐϟϭ�έΎΤΒϟ�ϥΎόϴϗϭ�ΕΎτϴΤϤϟΎϛ�ϞϜϛت�Ϣѧψϧϭ�ΕΎόϳήѧθΗ�ϊ ѧο ϭ�ϡΰϠ

 ؛ بھااإلضرارعالمیة لحمایتھا وعدم 

 أنمن حیث مصدرھا غیر إقلیميأومحلي ثمة مشكالت بیئیة ذات طابع�ϢϟΎѧόϟ�ϝϭΩ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ΕΎϧΎόϣ

 ؛ عالمیةمشكلة  أوناطق المختلفة یجعل منھا ظاھرة مفي ال

.289:، ص2006حسین علي السعدي ، أساسیات البیئة و التلوث ، دار البازوني للنشر و التوزیع ،عمان ،سنة -1
ة دراسة في المفھوم و الظاھرة و األبعاد ـ ، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ، سن ـممدوح دمحم منصور ، العولمة -2

.145:،ص2003
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ήϴΑΪѧѧΘϟ�ΫΎѧѧΨΗ�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ�ΩϮѧѧϬΠϟ�ήϓΎѧѧπ Η�ϡΰϠΘѧѧδϳ�ΔѧѧϣΎϋ�Δϔѧѧμ Α�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΕϼϜѧѧθϤϠϟ�ϱΪѧѧμ Θϟ

.حلول جذریة وفعالة لھذه المشكالت إلیجادعالمیة الطابع تمكینا وأاألطرافوالترتیبات الدولیة متعددة 

البیئیة العالمیة القضایا.1.3.2

.سنتناول فیما یلي بعض المشكالت البیئیة العالمیة 

:نحباس الحراري اال.أ

�ˬϱ έήѧΤϟ�α ΎѧΒΤϧϻ�ΕΎϴϤδΗ�ΓΪόΑ�ΓήϫΎψϟ�ϩάϫ�ϑ ήόΗ˯ϑ ΪѧϟˬϲΧΎѧϨϤϟ�ήѧϴϐΘϟ�ˬϲ ϧϮѧϜϟ�ΓήϫΎѧυ

�ϲΟΎѧѧΟΰϟ�ΖѧѧϴΒϟϭ�ΓέήѧѧΣ�ωΎѧѧϔΗέν έϷϲѧѧδϧήϔϟ�ϢϟΎѧѧόϟ�Ϊѧѧόϳϭ�ˬJ.Fourierأول�ΓήϫΎѧѧυ�ϒѧѧθΘϛ�Ϧѧѧϣ

�ϡΎѧѧϋ�ϱέήѧѧΤϟ�α ΎѧѧΒΤϧϻ1824ϲΗΎϴϔѧѧδϟ�ϢѧѧϠόϟ�ΓήϫΎѧѧψϟ�ϩάѧѧϫ�έΎѧѧΒΘΧϭ�ΔѧѧγέΩ�ϲѧѧϓ�ωήѧѧηϭ�ˬSavante

Arrhenius إذ1896عام�˯ήѧϤΤϟ�ΖѧΤΗ�Δόѧηϸϟ�ϮѧΠϟ�ϲѧϓ�Εί Ύѧϐϟ�ι Ύμ Θϣ�ΓήϫΎυ�α έΩ)�ΕΎѧΟϮϤϟ

�ί)الحراریة ΎѧϏ�ΪϳΪΤΗϭ�ΩϮϗϮϟ�ϕήΘΣ�Ϧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�Εί Ύϐϟ�Δλ ΎΧϭ�ΪϳΪΟ�Ϧϣ�ν έϷ�ϰϟ�ΎϬΛΎόΘΑ�ΓΩΎϋ·ϭ

1.األرضؤدي الى ارتفاع درجة حرارة یي ذثاني أكسید الكربون ال

�Ϧѧϣ�ϒѧϠΘΨΗ�ΐ ѧδϧ�ϲѧϫϭ�ˬϱέήѧΤϟ�α ΎѧΒΤϧϻ�ϲѧϓ�Εί Ύѧϐϟ�ΔϤϫΎѧδϣ�ΔΒѧδϧ�ο Ϯϳ�ϲ ϟϮϤϟ�ϞϜθϟϭ

�ήѧѧϳήϘΗήѧѧΧϷ�ˬΎѧѧϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ΔϤϫΎѧѧδϣ�ϯ Ϊѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�έϮѧѧμ Η�ϡΪѧѧϘΗ�ΎѧѧϬϨϜϟϭΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ϲϧΎѧѧΛ�ί ΎѧѧϏ�έΪѧѧμ ϣ�ϰѧѧϟΪϴѧѧδϛ

.بشري المنشأ الالكربون 

غازات الدفیئة:)7-1(الشكل رقم 

مصادر غاز ثاني أكسید الكربون)ب(نسبة غازات الدفیئة في الجو           )أ(

.178:، مرجع سبق ذكره ، صعبد القادر عابد ، غازي سفاریني : رجعالم

�Δϔѧμ Α�ϊ ϴϨѧμ Θϟϭ�ΔѧϣΎϋ�Δϔѧμ Α�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ρΎѧθϨϟΎΑ�ς ΒѧΗέ�Ϊѧϗ�ϢϟΎόϟ�ΓέήΣ�ΔΟέΩ�ϲϓ�ωΎϔΗέϻ�άϫ

فالبشر منذ الثورة الصناعیة األوروبیة خاصة، الذي انتشر مع تزاید مجاالت التصنیع في كافة دول العالم،

wwwموقع نضوب الموارد:43:، ص2008، علم البیئة و فلسفتھا، عمان، سنة أیوب ابودیا-1 .Modhoob .com
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ثاني اكسید 
الكربون

49%

میثان
18%
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27%
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33%
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في مصافي و 
ابار البترول
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سنة كانوا ومازالوا یرسلون الى الجو مجموعة من الغازات القادرة على حبس الحرارة في جو 150قرابة 

ي الى تسخین سطح األرض، األرض بسبب المخلفات الصناعیة خاصة غاز ثاني أكسید الكربون الذي یؤد

�ΔϴѧδϤθϟ�ΔϗΎτϠϟ�ΔϴϋΎόηϹ�ΞΗϮϨϟ�ϢΘϛیعمل علىزیادتھا وتراكمھا داخل الغالف الجوي لألرض أنحیث 

�ϲѧϓ�ϲΠϳέΪΘϟ�ωΎϔΗέϻ�ϰϟ�ϱΩΆϳ�ΎϤϣ�ˬν έϷ�τ δΑ�ΎϬϣΪτ λ �ΪόΑ�ϲΟέΎΨϟ�˯Ύπ ϔϟ�ϰϟ�ΎϫΩΪΗέ�ϡΪϋϭ

2075�ΓέήѧΣ�ϥΎѧΑبؤ بما سیكون علیھ الوضع عام ، وتدل بعض الدراسات المستعملة للتن1حرارة األرض 

CO2�ϒόѧο، وأن السبب المباشر لذلك ھو كمیة 4,5%و1,5الجو سترتفع بین  �Βѧμ Θγ�ΎѧϬϧ�ΪѧϘΘόϳ�ϲѧΘϟ

2.نبعاثاتھا الحالیةإما ھي علیھ اآلن إذا استمر انبعاث الغازات بنسبة 

�ϲѧϓ�ΎѧϤΑ�ΓήϣΪѧϤϟ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ϰѧοاألرضجو  إحماءویترتب على  Ϯϔϟ�Ϧϣ�ΔϟΎΣ�ϖϠΧϥΎѧΑϭΫ�ϚѧϟΫ�ϢѧϤϘϟ

�Ϛϟάѧϛϭ�ΔϴϠΣΎѧδϟ�Γ́ѧθϨϤϟϭ�Ίآالفالجلیدیة وارتفاع مستویات البحار واندثار  ϧϮѧϤϟϭ�ϥΪѧϤϟ�ΪѧϳΪϬΗϭ�έΰΠϟ

الى فیضانات وسیول مما یؤدي الى اختفاء مساحات واسعة أخرىیؤدي الى تعرض مناطق الى الجفاف و

3.لزراعیةااألراضيمن 

:األوزونطبقة  تأكل .ب

�ί ΎѧѧϏϥϭί ϭϷ�ΔѧѧΒϛήϣ�ΕϼϋΎѧѧϔΗ�ΓΪѧѧϋ�Ϧѧѧϣ�ΞΘѧѧϨϳΎѧѧϬϤϫΪϴѧѧδϛϦϴΟϭήѧѧΘϨϟأولوΪϴѧѧδϛ�ϥϮѧѧΑήϜϟ

�ϮѧΠϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϴϠόϟ�ΔϘΒτاألوزون، ویعتبر 4وكذلك غاز المیثان الھدروكربوناتواألكسجینو ϟ�ϲϓ�ΩϮΟϮϤϟ

5)منھا %98-97(فوق البنفسجیة التي تبعثھا الشمس األشعةمن  األرضیةمفیدا للحیاة، فھو یحمي الكرة 

�Ϧϴϴѧδϧήϔϟ�ϦϴϤϟΎѧόϠϟ�Ϟѧπ ϔϟ�ΩϮѧόϳϭHenri Bwsson ,Charles Fabry�ΔѧϘΒρ�ϑ ΎѧθΘϛΎΑϥϭί ϭϷ�ϡΎѧϋ

لدراسة ومراقبة 1958-1928مركز للرصد بین عام  بإنشاء  G. Dabsonثم قام العالم االنجلیزي1913

ΓήϫΎѧѧψϟ�ϩάѧѧϫѧѧϓ�ˬأ�ΔѧѧϘΒρ�ϝϼΤϤѧѧο �ϲѧѧϓ�ΓΪϋΎѧѧδϤϟ�ΕΎѧѧΒϛήϤϟ�Ϣϫϥϭί ϭϷ�ϥϮѧѧΑήϛϭέϮϠϓϭέϮϠϜϟ�ΔѧѧΒϛήϣ�ϲѧѧϫ

�ΓέϮѧμ Α�ΔΒϠѧμ ϟΔϴѧγΎγ�ι Ύѧμ Θϣ�ϲѧϓ�ΕΎѧѧΒϛήϤϟ�ϩάѧϫ�ϢϫΎѧδΗ�ΎѧϤϛ�ˬΔόѧηϷ�Ϧѧѧϣ�ΓέΩΎѧμ ϟ�˯ήѧϤΤϟ�ΖѧΤΗ

�ΓέήѧΣ�ΔѧΟέΩ�ϊالشمس ϔΗήΘϓ�ΎϫΪλ �ϭν έϷ�ΔΒѧδϧ�ΪѧϳΰΗ�ΐ ѧϧΎΟ�ϰѧϟ�ϱέήѧΤϟ�α ΎѧΒΤϧϻ�ΓήϫΎѧυ�ϢϗΎѧϔΘΘϟ

في الجو، و یستخدم ھذا المركب في المكیفات غازات الدفیئةالكربون وغاز المیثان وغیره من أكسیدثاني 

.51:دمحم صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص-1
.180:عبد القادر عابد ، غازي سفاریني ، مرجع سبق ذكره ، ص-2
.52:صدمحم صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، -3
.63:، مرجع سبق ذكره، صدمحم محمود سلیمان-4
.39:عصام حمدي الصفدي ، نعیم ظاھر ، مرجع سبق ذكره ،ص-5
- في منع إنتاج مركبة1978شرعت السوید عامCFCS التي كانت تنتجھا في األوعیة المضغوطة ثم تبیعھا للوالیات المتحدة

كنھا مازالت تنتجھ في الصناعات األخرى كالثالجات و أجھزة التبرید و في مركبات التنظیف األمریكیة ، كندا   و النرویج ، و ل
فوق القطب الجنوبي ، فھرع العالم الى  في  العام ذاتھ لصیاغة 1985الصناعي ، إال أن الوضع تغیر بعد اكتشاف ثقب األوزون عام 

للحد من إنتاج تلك المركبات ، وتلتھا عدة 15/09/1987اتفاقیة عالمیة اتفاقیة فینا بھذا الصدد و تم في برتوكول مونتریال توقیع
، مرجع سبق دمحم محمود سلیمان:، راجع 2000بروتوكوالت تعدیال للسابق حتى أصبح إنتاج المواد الضارة باألوزون ممنوعا عام 

.66:ذكره ، ص
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�ΔϋΎϨλ �ϲϓ�Ϛϟάϛϭ�ΕΎΟϼΜϟϭΞϨϔѧγϹ�ϲѧϓ�ϡΪΨΘѧδϤϟ�ΐ Ϡѧμ ϟϭ�ϮѧΧήϟΙ ΎѧΛϷ�ϼѧπ ϓ��ΔѧϳέήΤϟ�ϝί Ϯѧόϟϭ

�ϲѧϓ�ϪϣΪΨΘγ�Ϧϋ˯ΎѧϔρϹ�ΕΎϋΎϨѧμ ϟ�ΕΎϣΪΨΘѧγ�ΐ ѧϧΎΟ�ϰѧϟ�ϥϮϟΎѧϬϟ�ΓΩΎѧϤϛϯ ήѧΧϷ�ϥΎѧϓ�άѧϟ�ˬ�ΕΎѧγέΪϟ

�ΎϬϜϠϬΘѧδϳ20%�ϥΎϜѧγ�Ϧѧϣνاألوزونمن المواد المسببة لثقب %90أنأكدتالعلمیة  έϷ�ΏϮόѧη�Ϣѧϫϭ

كان قد بدا تآكلھأن، غیر 1985فوق القطب الجنوبي عام األوزونطبقة  تأكل، واكتشف 1الدول المتقدمة 

�ϡΎѧϋ%70قرابة أصبحو %50تأكلھبلغ  1989ـ  1987أعواممنذ الستینات من القرن العشرین، و في 

1990�φΣϮѧѧϟ�Ϊѧѧϗϭ�ˬϪѧѧϠϛ΄ΗΎѧѧπ ϳ�ΎѧѧϤϣ�ϲϟΎϤѧѧθϟ�ΐ ѧѧτϘϟ�ϕϮѧѧϓϯ Ω�ϢϟΎѧѧόϟ�ϝϭΩ�ϊ ѧѧϴϤΠϟ�ήѧѧτΨϟ�α ϮϗΎѧѧϧ�ϕΩ�ϰѧѧϟ

2.األوزونفي طبقة التآكلھذه إلنقاص

�ϡΎѧѧϋ�˯ΎѧѧϤϠόϟ�φѧѧΣϻϭ2003�ΫΎѧѧΨΗ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�ΪѧѧϘϋ�ϮѧѧΤϧ�ΪѧѧόΑ�ϊ ѧѧΟήΘϳ�άѧѧΧ�ϥϭί ϭϷ�ΔѧѧϘΒρ�Ϟѧѧϛ΄Η�ϥ

�ϮѧΠϟ�ϲѧϓ�ϰѧϘΒΗ�ΔѧΒϛήϤϟ�ϥϻ�ήѧΜϛ�Ζѧϗϭ�ϰѧϟ�ΝΎѧΘΤΗ�Δϟأˬ�CFCSѧδϤϟ�ϦϜϟ�ϭإجراءات حاسمة بشأن مركبة 

100�Ϟѧϗ�ϰѧϠϋ�Ϧϳήѧθόϟϭ�ϱΩΎѧΤϟ�ϥήѧϘϟ�ϝϮѧρ�ήϤΘѧδϴγ�Ύϫέήѧοلعقود طویلة وربما نحو �ϥΎѧϓ�Ϛϟάϟ�ˬϡΎϋ

3.تقدیر

:الحمضیةاألمطار.ت

�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΔϴΒϠѧδϟ�ήϫΎѧψϤϟ�ΪѧΣ�Ϯѧϫ�ϲπ ϤΤϟ�ήτ Ϥϟت�ΕΎѧϴϠϤϋ�ΪѧϳΰΗ�ΐ ΒѧδΑ�ΔѧΌϴΒϟ�Ι ϮѧϠ�ϕήѧΣ·

�ϱϮѧѧπ όϟ�ΩϮѧѧϗϮϟ)ϢѧѧΤϓ�ˬϝϭήѧѧΘΑ(�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧγϮΘϟ�ΔѧѧΠϴΘϧϭ˯Ύѧѧθϧ·�ΕΎѧѧΒϛήϤϟϭ�ΔѧѧϳέήΤϟ�ΔѧѧϗΎτ ϟ�ΪѧѧϴϟϮΗ�ΕΎѧѧτ Τϣ

�ϡΪΨΘγ�ΓΩΎϳί ϭ�ΔϤΨπ ϟ�ΔϴϋΎϨμ ϟΕΎѧϴϟѧο �ΕΎѧϴϤϛ�ϕήѧΣ�ϰѧϟ�ϱΩΆѧϳ�ΎѧϤϣ�ΚϳΪѧΤϟ�ϞѧϘϨϟ�ΩϮѧϗϮϟ�Ϧѧϣ�ΔϤΨ

ϭ�ϥϮѧΑήϜϟ�ΎѧϬϨϣ�ΔѧϴΎϴϤϴϛ�ήѧλ ΎϨϋ�ϰѧϠϋ�ϱϮѧΘΤϳ�ϱάϟΖѧϳήΒϜϟ�ϲѧϓ�ϪѧϗήΘΣ�ΪѧϨϋ�ϲѧτ όϳ�ϱάѧϟ�ϦϴΟϭήѧΘϨϟϭ

Ϧѧϣ�ϼΎϫ�ΎϤϛ�˯ϮϬϟίأكسجینوجود  ΎѧϏ�ϲϧΎѧΛΪϴѧδϛϭ�ΖѧϳήΒϜϟϭ�ϦϴΟϭέΪѧϬϟ�ΪѧϴΘϳήΒϛΪϴѧδϛ�ϦϴΟϭήѧΘϨϟ

�ΎѧϬόϴϤΟ�ϙήΘѧθΗ�ϲѧΘϟاألمونیامثل المركبات العضویة المتطایرة واألخرىالى بعض المكونات  باإلضافة

4�ϡΎѧϋ�ϲѧϓ�ϻ·�ΓήϫΎѧψϟ�ϩάѧϫ�ϲѧΑήϐϟ�ϊفي صنع ظاھرة المطر الحمضي  ϤΘΠϤϟ�ϒθΘϜϳ�Ϣϟϭ�ˬ1967�ΎϣΪѧϨϋ

�Ϧϣΰѧϟ�έϭήѧϤΑ�ΎϬΘο ϮϤΣ�ΩΩΰΗ�ΔϳΪϳϮδϟ�ϖρΎϨϤϟ�ξ όΑ�ϕϮϓ�ςϘδΗ�ϲΘϟ�έΎτϣϷ�ϥ�ϱΪϳϮδϟ�ϢϟΎόϟ�φΣϻ

μ Η�ΓΩΎϳΰϟ�ΔΠϴΘϧ�ϩάѧϫ�ΎϬΛΪѧΤΗ�Ϊѧϗ�ϲѧΘϟ�ΓήϣΪѧϤϟ�έΎѧΛϵ�ϰѧϟ�ϪѧΒϧϭ��ϊ ϧΎѧμ Ϥϟ�ϞΧΩ�Ϧϣ�Δϴπ ϤΤϟ�Εί Ύϐϟ�ΪϋΎ

ˬΔѧΌϴΒϟ�ήѧλ ΎϨϋ�ϒѧϠΘΨϣ�ϲѧϓ�έΎτϣϷ�ϥ�ϥϭΪѧϘΘόϳ�ϮϧΎѧϛ�ΪѧϘϓ�ˬϢϟΎѧόϟ�άѧϫ�έΎѧϜϓ�ϊ ѧϣ�ϥϭήѧϴΜϜϟ�ΏϭΎѧΠΘϳ�Ϣѧϟϭ

ϟΎѧѧϛ�ΎѧѧϬϴϓ�ϥΎѧѧδϧϺϟ�ϞѧѧΧΩ�ϻϭ�Ι ΪѧѧΤΗ�Ϊѧѧϗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�ήϫϮѧѧψϟ�ξ ѧѧόΑ�ϰѧѧϟ�ΩϮѧѧόΗ�Δϴѧѧπ ϤΤϟ�έΎѧѧτϣϷ�ϦϴϛήΒ

5.وحرائق الغابات الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة أو عملیات تحلل البقایا النباتیة والحیوانیة

.55:دمحم صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص-1
.172:عابد ، غازي سفاریني ، مرجع سبق ذكره ، صعبد القادر -2
.66:، مرجع سبق ذكره، صدمحم محمود سلیمان-3
 ـ ادرارالعلمي جامعةوالبحثالعاليالتعلیموزارةحمودة دمحم ، التوازن البیئي ، یوم دراسي حول حمایة البیئة من منظور شرعي-4

.69،ص2004ماي 4، الجزائر ،البیئةوالبیئة مدیریةاإلقلیمـ وزارة البیئةالدینیة الشؤونمدیریةالدینیةالشؤونوزارة
.57:فاتح بن نونة ، مرجع سبق ذكره ، ص-5
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�ΔѧѧΠΗΎϨϟ�ήϫΎѧѧψϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϲѧѧπ ϤΤϟ�ήѧѧτ Ϥϟ�ήѧѧΒΘόϳˬϪѧѧδϔϧ�ϒѧѧϴψϨΘΑ�ϱϮѧѧΠϟ�ϑ ϼѧѧόϟ�ϡΎѧѧϴϗ�ϦѧѧϋϭέΎѧѧθΘϧϩ

�ήѧѧϴΒϛ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϟ�ς ΒΗήѧѧϳϑ ϭήψϟΎѧѧΑΔѧѧϴΧΎϨϤϟ�ϞѧѧϘϨΗ�ϲѧѧΘϟ�ΡΎѧѧϳήϟ�ϩΎѧѧΠΗ�Δѧѧλ ΎΧϭ�ΓΪΎѧѧδϟ�ΖѧѧϳήΒϜϟ�ΪϴѧѧγΎϛ

�ϝΎѧΤϟ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϛ�ΎѧϬϟ�ΔΒΒѧδϤϟ�ΔѧϟϭΪϟ�ΩϭΪѧΣ�ΝέΎѧΧ�ϰϟ�ΓήϴΜϛأحیاناوالنتروجین وغیرھا الى مسافات بعیدة و

ϭέΎѧτϣϷاألمریكیةالحمضیة الھاطلة في جنوب شرق كندا ومصدرھا الوالیات المتحدة بالنسبة لألمطار

1.غربیة الصناعیة  الأوروباھا دول رسكندنافیة ومصدالھاطلة في البلدان اإل

ѧѧϠΨΗ�ΚѧϴΣف έΎѧτϣϷ�Δϴѧѧπ ϤΤϟέΎѧѧΛ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗ�ήΎѧδΧ�ΎѧѧϬϨϋ�ΐ ѧѧΗήΘϳϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓήϣΪѧϣΔѧѧψϫΎΑ

�Ϧѧϣ�ήѧϴΜϜϟ�ϲѧϓ�Δϴѧπاألمطارجمیع مكونات البیئة الحیة وغیر الحیة فتسبب تأثیراتھاوتشمل  ϤΤϟϥΎѧϴΣϷ

β ΘѧγϮθΗΎγΎϣ�Δѧϳϻϭ�Ζϓήϋ�ΚϴΣ�ˬΏήθϠϟ�ΔΤϟΎμ ϟ�ϩΎϴϤϟ�ΔϴϋϮϧ�ήϴϐΗ�ϲϓΔѧϴϜϳήϣϷ�ΎѧϬΗΎϧΰΧ�ΪѧΣ�ϝϮѧΤΗ

�Ιأدتالحمضیة علیھ، وقد األمطارتوالي سقوط  بعدالى میاه حمضیة  ϭΪѧΣ�ϰϟ�Δϴπ ϤΤϟ�ϩΎϴϤϟ�ϩάϫϞѧϛ΄Η

ѧγϼϟ�ΔΤϟΎѧλاѧϴϤϟ�ϩάѧϫأصبحتفي قنوات المیاه وبعض معدات التخزین وبھذا  �ήѧϴϏ�ϩ�ήѧτΧ�ϞѧΜϤΗϭ�ϡΪΨΘ

�ϞѧΜϤΗ�ΎѧϬϧ�ΔΟέΪϟ�ϥΩΎόϤϟ�ϰϠϋأثارالمباني ولھ  تأكلالمطر الحمضي یسبب أن، كما 2على الصحة العامة 

3.مشكلة اقتصادیة

:التلوث باستخدام الطاقة النوویة .ث

�άѧϨϣ�ΔѧϳϭϮϨϟ�ΔѧϗΎτ ϟ�ϡΪΨΘγ�ΪΑϝϭ�ΓϮѧϘΑ�ϞѧϤόϳ�ΔѧϴϜϳήϣϷ�ΓΪѧΤΘϤϟ�ΕΎѧϳϻϮϟΎΑ�ϱϭϮѧϧ�ϞѧϋΎϔϣ300

ΗΎϴϔѧδϟ�ΩΎѧΤΗϻ�ΎϬΘϣΪѧϘϣ�ϲѧϓϭ�ΞϬϨѧϤϟ�άѧϫ�ϝϭΪѧϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ΖѧΠϬΘϧ�ˬρϮϠϴϛي ϭ�ˬϖΑΎѧδϟѧϛ�άѧϨϣ�άѧϫ�ϥΎ

ΔϴΎΑήϬϜϟ�ΔϗΎτˬ�ھدفھاسلمیة إلغراضالخمسینات واستخدمت  ϟ�ΪϴϟϮΗΎѧϣΖѧΤΑ�ϱήϜѧδϋ�ϲϧΎѧΜϟ�ν ήѧϐϟ

�ϑأي ήѧѧϋ�Ϊѧѧϗϭ�ˬϠѧѧδΘϟ�ν ήѧѧϐΑϥΎѧѧδϧϹέΎѧѧΛϵ�ΓήϣΪѧѧϤϟϭ�ΓήѧѧϴτΨϟΕΎϋΎόѧѧηϺϟ�Ύѧѧϣϭ�ΔѧѧϳϭϮϨϟϪѧѧΘΛΪΣ�Ϧѧѧϣ

1945�ΔѧϠΒϨϗϭϲأوتقنبلة ھیروشیما بالیابان في ألقیتأنبعد  اإلنسانبالبیئة وبحیاة أضرار ϛί ΎѧΟΎϧ�ΪѧόΑ

�ΏέΎѧϘϳ�Ύѧϣ�ΓΎѧϓϭ�ϭ�ϦϴΘϨϳΪѧϤϟ�ϦϴΗΎϫ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�˯ΰΟ�ήϴϣΪΗ�ϰϟ�ΕήϴΠϔΘϟ�ϩάϫ100.000�Ωήѧϓأدتفقط وأیام

4.باإلشعاعاتاإلصابةبعد سنوات نتیجة آخردة عداعدد كبیر بحروق و وفإصابةمن السكان و

�ΓΪѧϳΪϋ�ΔѧϳϭϮϧ�ϊأوسعو في  ѧϗϮϣ�ϝϮΣ�ΖϤΗ�ΔγέΩ)136(ϭ�Ύѧδϧήϓϭ�ΎѧϴϧΎτ ϳήΑ�ϲѧϓ�ϊ ѧϗϮϣΕΎѧϳϻϮϟ

9�ΔΒѧδϨΑ�ΕϮϨѧγدون األطفالإصابةواسبانیا والیابان وكندا تم التوصل الى زیادة نسبة األمریكیةالمتحدة 

Ύѧϣ�ΚѧϴΣ�Ϧѧϣ�ϥΎϜѧδϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϳϭϮϨϟ�ΕϼϋΎѧϔϤϟ�ήѧΛ�ρΎѧΒΗέϻ�ΔѧγέΩ�Ιˬ�5%20الى 14تتراوح بین  ΪѧΣ

�ϲѧѧϓ�ΖѧѧϤΗ�ΪѧѧϘϓ�ΎѧѧϤϬϨϴΑ�ΔϠѧѧλ Ύϔϟ�ΔϓΎѧѧδϤϟΎѧѧϴϧΎϤϟ�ϡΎѧѧϋ�Εήѧѧθϧϭ2008�ΓΩΎѧѧϳί �ϰѧѧϟ�ΖϠѧѧλ ϭ�ˬήѧѧΛϷ�ϊ ѧѧϣ�ΎѧѧϳΩήρ

.133:، مرجع سبق ذكره، صدمحم محمود سلیمان-1
.58:فاتح بن نونة ، مرجع سبق ذكره ، ص-2
.133:عصام حمدي الصفدي، مرجع سبق ذكره ، ص-3
مذكرة ماجستیر في -حالة الجزائر–القادر بلخضر ، إستراتیجیة الطاقة ة و إمكانیات التوازن البیئي في ظل التنمیة المستدامة عبد  -  4

.53:، ص2005كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة البلیدة ،الجزائر، سنة علوم التسییر  ، تخصص إدارة أعمال ،
5 - Baker PJ , Hoel .D.Meta , Analysis of standardized incidence and mortality rates of childhood
leukaemais in proximity to nuclear , Eur Jcancer care ,2007, p:355-363



دراسة نظریة للبیئة واالقتصاد البیئي:ولاأل الفصل 

45

ϞϋΎϔϤϟ�Ϧϣ�ΏήΘϗϻ�ϲѧϓ�ϦϴѧϤϴϘϤϟ�ϥΎϜѧδϟ�ϰѧϠϋ�ήѧΛϷ�ϥ�ϲѧϓ�ϞΜϤΘϳ�ϥΎϛ�ήτΧϷϭ�ϢϫϷ�ϑ ΎθΘϛϻ�ϦϜϟϭ�ˬ

�Ϊѧϗ�ΔѧϘτ ϨϤϟήΘϣϮѧϠϴϛ�ϦϴόΒѧγ�ϰѧϟ·�Ϟѧμ ϴϟ�ΪѧΘϣ�ˬΫΈѧϓέѧγ�Ύѧϫήτ ϗ�ϒѧμ ϧ�ΓήѧΩ�ΎϨϤ70�ΔѧϘτ Ϩϣ�ϝϮѧΣ�ήΘϣϮѧϠϴϛ

�ΎϬΒϴѧμأنفانھ یمكننا  ما مفاعل Η�ϑ Ϯѧγ�ϲΘϟ�ϖρΎϨϤϟ�ήμ Τϧέήѧο Ϸ1�ΎѧϨϠόΠϳ�άѧϫϭ�ˬϝ˯ΎѧδΘϧ�ϯ Ϊѧϣ�Ϧѧϋ

.المتوقعة لدى العاملین داخل المنشأة النوویة األضرار

�ϡΪѧϋ�ϲѧϓ�ΔѧϠΜϤΘϤϟ�Δѧλأنكما    ΎΨϟ�ΎϬΘόϴΒτ ϟ�ήψϧ�ΔϠϜθϣ�ϪΗΫ�ΩΎΣ�ϲϓ�ΔϳϭϮϨϟ�ΕΎϳΎϔϨϟ�Ϧϣ�κ ϠΨΘϟ

�τاإلنسانالسلبیة على البیئة وصحة أثارھااختفاء  ѧγ�ΖѧΤΗ�ϖϴϤόϟ�ΎϬϨϓΩ�ϊϣ�ϰΘΣν έϷΫΈѧϓ�ΎѧϨϓήϋϥ

�ϪѧΗΎϴΣ�ΓήΘϓ24ϒѧϟϮѧλ تعتبرھذه النفایات تحتوي على عنصر البلومونیوم و Ϯϟ�ϥΎѧϓ�ˬΔϨѧγ�ΔѧϠΣήϣ�ϰѧϟ�ϝ

مرور حوالي ربع ملیون سنة لیصبح أيحیاتھ أنصافیتطلب مرور عشرة مراحل من تأثیرهموتھ وعدم 

�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϭϮϨϟ�ΎѧѧϬΗΎϳΎϔϧ�ϦϓΪѧѧϟ�ΔѧѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧѧϟ�ϲόѧѧγ�Ϊѧѧόϳ�Ϛϟάѧѧϟ�ˬΓέϮѧѧτΨϟ�ϢϳΪѧѧϋϲѧѧο έ�ϒѧѧϠΨΘϤϟ�ϢϟΎѧѧόϟ�ϝϭΩ

2ξجریمة في حد ذاتھا  ѧόΑ�ΎϬΑ�ϡϮϘΗ�ϲΘϟ�ΔϳϭϮϨϟ�ΏέΎΠΘϟ�ϥΎϓ�Ϛϟάϟϭ�ˬ�ϲѧϓ�ΔϣΪΨΘѧδϤϟ�ΕΎѧτ ΤϤϟϭ�ϝϭΪѧϟ

�ΔϗΎτ ϟ�ΪϴϟϮΗΔϴΎΑήϬϜϟ�Ϧѧϣ�ΪѧόΗ�ΕΎϔϠΨϣ�Ϧϣ�ΎϬϨϋ�ΞΘϨϳ�Ύϣϭ�Ι ΩϮΣ�Ϧϣ�ΎϬΑ�ϊϘϳ�Ύϣϭ�ˬήѧτΧ�ϲѧΘϟ�έΩΎѧμ Ϥϟ

�ΓέήΤϟϭϲѧΘϟ�ΎѧϬϘϠΨΗ�ΎѧϬϠϛاإلشعاعاتالكم الھائل من الغازات وأنلنوویة حیث اباإلشعاعاتتلوث البیئة 

.األوزونتعمل على تدمیر طبقة 

اللقاءات العالمیة ألجل حمایة البیئة.1.3.3

1 - Kaatsch P, Spix C, Schulze-Rath R, Schmiedel S, Blettner M: Leukemias in young children living
in the vicinity of German nuclear power plants. International Journal of Cancer 2008, 721-726.

.447:خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص-2
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�ΎѧѧϬϴϠϋ�ΔѧѧψϓΎΤϤϟϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔϠϜѧѧθϣ�ΖѧѧϠΘΣϭ�ΎѧѧϬϋϮϨΗϭ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�έΩΎѧѧμ ϣ�ΓΩΎѧѧϳί �ΪѧѧόΑ�ί έΎѧѧΑ�ΎѧѧϧΎϜϣΎѧѧϫέΎΛ

�ϑأنوسالمتھ وعلى الثروات الطبیعیة والحیوانیة، وبما اإلنسانالخطیرة على صحة  ήѧόΗ�ϻ�ΔΌϴΒϟ�ΔϠϜθϣ

�ΐ ѧϠτΘΗ�ΔѧϴϨρϮϟ�ΩϭΪѧΤϟ�ήѧΒϋ�ΪѧΘϤΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕϼϜѧθϤϟ�ϞѧΣ�ϥΎѧϓ�ΎѧϫήϴϏ�ϥϭΩ�ΔϟϭΩ�ξ ΨΗ�ϻ�ϲϬϓ�ΩϭΪΣ

البیئیة األضرارھذا شھد النظام العالمي عدة تجمعات معنیة بالبیئة كخطوة لمواجھة  ألجلالتعاون الدولي، 

:ألھمھاو فیما یلي عرض 

:1972)مؤتمر استكھولم(لبیئة اإلنسانیة مؤتمر األمم المتحدة ل.أ

للتصدي لظاھرة األساسیعد ھذا المؤتمر اكبر تجمع دولي لبحث المشاكل البیئیة والذي یعد حجر 

�ΎϬΘѧѧγέΩϭ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ϲѧѧϓ�ϢϟϮϬϜΘѧѧγ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧϘϋ�ˬΎѧѧϬΘΠϟΎόϣϭ�ϦόϤΘѧѧΑ05ѧѧΟ1972ان و�Ϫѧѧϟ�Εήѧѧπ Σ113�ˬΔѧѧϟϭΩ

�ΖϨϤѧπ ةوثیقة بشان العالقات الدولیأولبإبراموانتھى المؤتمر  Η�ΔѧΌϴΒϟ�ι Ϯμ ΨΑ109�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�Δϴѧλ ϮΗ

:1فیما یلي أھمھاحمایة الحیاة ومواجھة المشكالت البیئیة نذكر 

-ϭˬΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΕϭήѧΜϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧψϓΎΤϤϠϟ�Ϊϴѧηήϟ�ήѧϴϏ�ϝϼϐΘѧγϻ�Ϧѧϣ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϳΎϤΤΑ�ΪϳΪѧθϟ�ϡΎѧϤΘϫϻ�ΫΎѧΨΗ

Ε˯ήѧΟϹѧΜϟ�ϩάѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧψϓΎΤϤϠϟ�ΔѧϠϴϔϜϟ�ΎѧϤϋ�ΔѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧϟ�ΔϴϟϭΆѧѧδϣϭ�ΕϭήΏΎѧѧλ ΔѧΌϴΒϟ�ϝϭΪѧѧϟ�ϲѧϓ

النامیة من تدھور؛

 ؛ االستغاللالبشریة في االستفادة من ھذا إشراكاستغالل الموارد الطبیعیة بشكل یمنع نفاذھا و-

-�ΎѧϤϠϛ�ΎϬΛϭΪѧΣ�ϊ ϨϤϟ�ΎϬϋϮϗϭ�ϞΒϗ�ΎϬΑ�ΆΒϨΘϟϭ�ΔϴόϴΒτ ϟ�Ι έϮϜϟΎΑ�Δλ ΎΨϟ�ΔϴΌϴΒϟ�ΕΎγέΪϟΎΑ�ϡΎϤΘϫϻѧϜϣن 

 ؛ وقوعھابعد  أثارھاإزالةوسائل وذلك،

 ؛ النوویةاألسلحةاالعتراض الشدید على برامج اختبارات -

وتطویر القانون الدولي فیما اآلخرینبالبیئة لدى اإلضرارحق الدول في استغالل مواردھا بشرط عدم -

یتعلق بالمسؤولیة وتعویض ضحایا التلوث ؛

 ؛ ضرورة االھتمام بالتوعیة-

-�ϱΩΎѧѧѧϔΗϭ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϟ�ΕΎѧѧѧΒϠτΘϣϭ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧѧϳΎϤΣ�ϦϴѧѧѧΑ�ϖѧѧѧϴϓϮΘϟέΎѧѧѧΛϵϥΪѧѧѧϤϟ�ςϴѧѧѧτΨΗ�ΪѧѧѧϨϋ�ΔѧѧѧΌϴΒϟΎΑ�ΓέΎѧѧѧπ ϟ

 ؛ والمستوطنات البشریة

�ϥΎϜѧδϟ�ΎϳΎѧπ Ϙϓ�Ι ΪѧΤϳ�Ϣϟ�ϞϣΎϜΘϟ�άϫ�ϥΎϓ�ˬΩΎμ Θϗϻ�ϲϓ�ϲΌϴΒϟ�ΪόΒϟ�ΞϣΪϟ�ΓϮϋΪϟ�Ϧϣ�ϢϏήϟ�ϰϠϋϭ

ѧϟ�ϱΩΆѧϳ�ΔѧϣΎϋ�Δϔѧμ Α�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ρΎθϨϟϭ�ήϴϤόΘϟϭى έήϤΘѧγϻ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϝϼϐΘѧγ�ϲѧϓ

.57:،ص2011عبد العزیز قاسم محارب ، االقتصاد البیئي مقوماتھ و تقنیاتھ، دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة ، مصر ، سنة-1
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التلوث والمشاكل البیئیة، وكان دافع ھذا المؤتمر مبني على االستغالل المتواصل للموارد البیئیة مع حمایة 

1.البیئة

:1987مونتریالبروتوكول .ب

�ΖѧΤΗ�ϝϮѧϛϮΗϭήΒϟ�άϫ�ϥΎϛϑ ήѧη·ϢѧϣϷ�ΔϨѧγ�ΓΪѧΤΘϤϟ1987�ˬΚѧϴΣ�ήϤΗΆѧϤϟ�άѧϫ�ν ήѧόΗϢѧϫϷ

�ϲѧϫϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ΎѧϬϟ�Ζѧο ήόΗ�ϲѧΘϟ�ϞϛΎѧθϤϟϞѧϛ΄Η�ΔѧϘΒρϥϭί ϭϷˬϲΑϮѧϨΠϟϭ�ϲϟΎϤѧθϟ�ΐ ѧτ Ϙϟ�ϦϴѧΑ�άѧϫ�˯ΎѧΟϭ

ϓ�ΎϬΘΒδϧ�ΕΩί �ϲΘϟ�ΔϴΎϴϤϴϜϟ�ΕΎΒϛήϤϟ�ξ όΒΑ�ϒϳήόΘϠϟ�ΎϴϤγέ�ωΎϤΘΟϻ�ι Ϯѧμ Ψϟ�ϪΟϭ�ϰϠϋϭ�˯ϮϬϟ�ϲ

CFC 2�ϝϮѧϛϮΗϭήΒϟ�άѧϫ�ϦϤπمركبة Ηϭ�ˬ20ήϤϟ�ϩάѧϫ�ΰѧϴϛήΗ�Ϧѧϣ�ϞѧϴϠϘΘϟ�ϰѧϟ�ϑ ΪѧϬΗ�ΓΩΎѧϣ�ΓέΎѧπ ϟ�ΕΎѧΒϛ

3:التوصیات التي خلص بھا البروتوكول ما یليأھمومن بین 

 إضافیةسنوات 10وضع مدة سماح�ϊ ѧϨϤϟ�ΓΩΪΤϤϟ�ΪϴϋϮϤϟ�ϰϠϋΝΎѧΘϧ·�ΔѧϴΎϴϤϴϜϟ�ΕΎѧΒϛήϤϟ�ϙϼϬΘѧγϭ

 ؛ CFC كما یمنع تصدیربالبیئة،الضارة 

˯Ύѧѧθϧ·�ϙϼϬΘѧѧγϭ�ϡΪΨΘѧѧγ�ϊ ѧѧϨϤΑ�Δѧѧτ ΒΗήϤϟ�ϞϛΎѧѧθϤϟ�ΔѧѧϬΟϮϣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϴϣΎϨϟ�ϝϭΪѧѧϟ�ΓΪϋΎѧѧδϤϟ�ϕϭΪϨѧѧλ

 ؛ التكنولوجیاومساعدتھا على نقل لألوزون،المدمرة الكیمیائیةالمركبات 

ϭ�ΔѧѧϴΎϴϤϴϜϟ�ΕΎѧѧΒϛήϤϟ�ϙϼϬΘѧѧγ�ΕϻΪѧѧόϣ�ς Βѧѧο �ΓέϭήѧѧοΎѧѧϬΟΎΘϧ·�ϝϭΪѧѧϠϟ�ϱϮϨѧѧδϟϑ ήѧѧρϷ�ΎѧѧϬΘϧέΎϘϣϭ

ϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩΪѧѧΤϤϟ�ΕΎѧѧϴϤϜϟΎΑ�ϞѧѧϴϠϘΘϟ�ϑ ΪѧѧϬΑ�ϲϨρϮѧѧϟ�ϯ ϮΘѧѧδϤϭ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΤϟΎѧѧϬΟΎΘϧ·�ΖѧѧϗϮϟ�ϝϮѧѧϠΤΑ�ΎϬϛϼϬΘѧѧγϭ

.في االتفاقیةاألطرافویحضر على ھذه الدول االتجار في ھذه المواد مع الدول غیر المحدد،

:1988مؤتمر نیروبي .ت

500�Ϧѧϣ�Ϊϓϭ94�ΔѧϟϭΩ، ولقد اشترك في ھذا المؤتمر 1988سنة  بكینیاعقد ھذا المؤتمر بنیروبي 

من مساحة التربة في %19حوالي أيملیون كیلو متر مربع 30أنلمناقشة مشاكل التصحر، حیث وجد 

4:مجموعة من التوصیات كان من بینھاراإصد تم مھددة بالتصحر، حیثاألرضیةالكرة 

 العاجلة لمكافحة التصحر ؛اإلجراءاتاتخاذ

�Δλ ΎΧ�ήϴΑΪΗ�ΫΎΨΗϭ�ϪΘϳΎϤΣϭ�ϢΎϘϟ�ϲΗΎΒϨϟ�˯Ύτ ϐϟ�ϰϠϋ�ΔψϓΎΤϤϟΓΩΎѧϋϹ�ϲѧΘϟ�ϖρΎѧϨϤϠϟ�ϲΗΎѧΒϨϟ�˯Ύѧτ ϐϟ

 ؛ منھجردت 

 إلدارةالمتدھورة وتطبیق النظم المناسبة األراضيلمنع التصحر وتحسین حالة إجراءاتوجوب اتخاذ

�ϑلإلنتاجالرعي والثروة الحیوانیة والحیاة البریة، ووضع نظم متنوعة ومتكاملة أراضي ϭήѧψϟ�ϦϴδΤΗϭ

المعیشیة لسكان ھذه المناطق ؛

1 - Peter Bartelmus , Quantitative ECO- nomics , How sustainable are aur economies ?, Printed in
library of congress, 2008, p: 07.
2 - Hervé Déville , Op.Cit, page :26 .

.26:برني لطیفة، مرجع سبق ذكره، ص-3
.60-57:عبد العزیز قاسم محارب، مرجع سبق ذكره، ص-4
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اإلعالمواإلرشادللتدریب،األولویةإعطاء�ϡΎѧϤΘϫϻ�ϊ ѧϣ�ΔϴϨρϮϟ�ΞϣήΒϟ�ϲϓ�ήΤμ Θϟ�ϥΎθΑѧΑϑ ϭήψϟΎ

.الخاصة للدول المعنیة

:1992األرضمؤتمر قمة .ث

�ϡΎѧϋ�Ϟѧϳίاألرض مؤتمر قمةانعقد  ήΒϟΎΑ�ϭήϴϴϧΎѧΟ�ϱΩϮѧϳέ�ϲѧϓ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ΔΌϴΒϠϟ1992�ΔѧϳΎϤΣ�ϑ ΪѧϬΑ

�ϞΎѧγϮϟ�ΪѧϳΪΤΗϭ�ΔѧϴΌϴΒϟ�Ιاألرضكوكب  έϮѧϜϟ�ϦϣΔѧϣί ϼϟ�ΓΎѧϴΤϟ�ϰѧϠϋ�υΎѧϔΤϟϭ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ϒѧϗϮϟ

Ύѧγ΅έ�Ϧѧϣ�ΔѧΎϣ˯� نѧϣأكثردولة حضره 178والحیوانیة والموارد الطبیعیة، و ضم المؤتمر ممثلي النباتیة

1.الدول والحكومات

ѧѧο ήόΗ�Ϊѧϗϭت �ϞѧΜϣ�ΔѧѧϴϤϠϋ�ΕΎΤϠτ ѧѧμ ϣ�ϰѧϟ�Ϯѧѧϳέ�ΔѧϤϗ:ˬΔѧΌϴϓΪϟ�ΔѧѧϓήϏ�ΔѧѧϘΒρ�ϝϼΤϤѧѧο ϥϭί ϭϷˬ

�ϲϧΎѧѧΛ�ί ΎѧѧϏ�ϢϛήѧΗ�ˬήΤѧѧμ Θϟ�ˬϲϤϟΎѧѧόϟ�ΥΎѧѧϨϤϟ�ήѧѧϴϐΗ�ˬϱέήѧѧΤϟ�α ΎѧΒΘΣϻΪϴѧѧδϛΎϐϟ�έΎΛΪѧѧϧ�ˬϥϮѧѧΑήϜϟѧѧΑ�ˬΕΎ

�ΓέήѧΣ�ωΎѧϔΗέ�ΔѧϬΟϮϤϟ�ΔѧϴϗΎϔΗ�Γήѧϣألولالكلوروفلوروكربون، ووضعت استنزاف التربة، تلوث الجو و

ϝϮΤΗ�ΔτϘϧ�Ϊόϳ�ήϤΗΆϤϟ�άϫ�ˬϱϮϴΤϟ�ωϮϨΘϟ�ΔϳΎϤΤϟϭ�ϲόѧδϟϭ�ΔѧΌϴΒϟΎΑ�ϡΎѧϤΘϫϻ�ϥΎѧϛ�ΚϴΣ�ˬΩΎѧΠϳϹاألرض

�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΤϟήϴΒϛ�ήϛάѧϧ�ϖΎѧΛϭ�ΓΪѧϋ�Ϫѧϴϓ�ΖθϗϮϧϭ�ˬΓΪѧϨΟ�ϥήѧϘϟ21�ϲѧΘϟإجراءاتالتزامات دولیة باتخاذ 

�ΔѧϴϤϨΘϟ�ΕΎѧΟΎϴΘΣΎΑ�ϲѧϔΗ�ΔѧϴΌϴΑ�ΕΎѧγΎϴγ�ϊإرشادھدفھاالعمل البیئي و برنامجحدد فیھا  ѧο ϭ�ϰѧϟ�ΕΎѧϣϮϜΤϟ

:بنودھا أھمالمستدامة، وكان من 

البعد البیئي في صنع القرار ؛إدماج-

 ؛ الجفافمكافحة التصحر و-

حفظ التنوع الحیوي ؛-

-�Ϟѧѧϛϭ�ΕΎѧѧτϴΤϤϟ�ΔѧѧϳΎϤΣωϮѧѧϧΔϴϠΣΎѧѧδϟ�ϖρΎѧѧϨϤϟ�ΔѧѧϳΎϤΣϭ�έΎѧѧΤΒϟΔѧѧϴΤϟ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�ΎѧѧϫΩέϮϣ�ΔѧѧϳΎϤΣϭ

 ؛ تنمیتھاو

.البیئةدعم األوساط العلمیة والتكنولوجیة وتسخیر العلم والتكنولوجیا لخدمة أغراض -

:1997بروتوكول كیوتو .ج

160�ήϴΑΪΘϟ�ΔθϗΎϨϤϟ�ΪϠΑϡί، حیث اجتمع 1997انعقد ھذا المؤتمر في دیسمبر  ϼѧϟ�ϩΎѧΠΗ�ΎѧϫΫΎΨΗ

ˬϱέήѧѧΤϟ�α ΎѧѧΒΘΣϻϭ�ΓΩήѧѧϔϨϣ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ϝϭΪѧѧϟ�ϞѧѧϔϜΗ�ϰѧѧϟ�ΎѧѧϋΩ�ϪѧѧϧΎϓ�ν ϭΎѧѧϔΘϟ�ΔΑϮόѧѧλ �ϢѧѧϏέϭ�ΔѧѧόϤΘΠϣ

��Ώ�ΔѧΌϴϓΪϟ�Εί ΎѧϏ�ΕΎѧΛΎόΒϧ�ξ ϴϔΨΘΑ5.2%�ϦϴѧΑ�Ύѧϣ�ΓΪѧΘϤϤϟ�ΓήѧΘϔϟ�ϲѧϓ2008-2012ϩϮΘѧδϤϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ

�ΎѧϤϬϴϠϋ�ΐاألوروبيفاالتحاد، وھذه الوعود تختلف باختالف البلدان، 1990سنة  ΟϮΘϳ�ϥΎΑΎϴϟϭϥ�Ύѧπ ϔΨΗ

�ϢѧѧΠΣΙ ΎѧѧόΒϧϻ�ϦϴѧѧΑ�Ύѧѧϣ6�ϰѧѧϟ8%ϭ�α ϭήѧѧϟ�ˬ�ϝΪѧѧόϣ�ΖѧѧϴΒΜΗ�ΎѧѧϤϬϴϠϋ�ΐ ѧѧΟϮΘϳ�ΎѧѧϴϧήϛΙ ΎѧѧόΒϧϻˬΎϴϟήΘѧѧγ

.61:، صعبد العزیز قاسم محارب، مرجع سبق ذكره-1
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�Εί%8معدل ثابت عند ا ستالند لدیھمإو ΎѧϏ�ΕΎѧΛΎόΒϧ�ϲѧϓ�ΕΎѧπ ϴϔΨΘϟ�ϩάѧϬΑ�ΔѧϴϨόϣ�ήϴϏ�ΔϴϣΎϨϟ�ϝϭΪϟ�ϭ�ˬ

.1الدفیئة 

�Είإنبعاثاتھاالبروتوكول ثالث آلیات مرنة لتتمكن الدول الصناعیة من تخفیض دو قد حد ΎѧϏ�Ϧϣ

2:ھياآللیات، وھذه 1990الدفیئة وتثبیتھا وفقا لمستویاتھا عام 

 االنبعاثاالتجار بحصص�ΔѧϟϭΩ�Ϧѧϣ�ϕϮѧϘΤϟ�ϩάϫ�˯ήη�Ύϣ�ΔϟϭΪϟ�ϖΤϳ�ϚϟΫ�ΐ ΟϮϤΑ�ΚϴΣ�ˬϝϭΪϟ�ϦϴΑ�Ύϣ

 ؛ أراضیھام الدولة المشتریة بتخفیض كمیة الغازات المنبعثة من مما یؤدي الى عدم التزاأخرى

 العمل على تطویر مشاریع تھتم بالحفاظ على البیئة في الدول الفقیرة كمشاریع تولید الطاقة من مصادر

 ؛ متجددة فضال عن الترتیبات والتدابیر المتصلة بحمایة الغابات في الدول النامیة

�ϝϭΩ�ϟΎѧѧμ ϟ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ϝϭΪѧѧϟ�ΎѧѧϬΑ�ϡϮѧѧϘΗ�ϊ ϳέΎѧѧθϣ�ήϳϮѧѧτΗ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϤόϟϰѧѧϠϋ�ϯ ήѧѧΧϝΎѧѧΜϤϟ�ϞϴΒѧѧγ�άѧѧϴϔϨΗϭ

.الشرقیةأوروباكفاءة في دول أكثرالغربیة لمشاریع تولید الطاقة أوروبا

ϧ�ΎѧόΟήΗ�Ιرأتاألمریكیةالوالیات المتحدة أنإالولكن رغم المزایا المقدمة في ھذا البروتوكول  ΪΤϴγ�Ϫ

ϲѧѧϓ�κ ϠϘΘΘѧѧγϭ�ϮѧѧϤϨϟΎѧѧϬΣΎΑέ�ΎѧѧϫέΎΒΘϋΎΑϝϭ�έΪѧѧϘΗ�ΚѧѧϴΣ�ΔѧѧΌϴΒϠϟ�Ι ϮѧѧϠϣ�Ώ�ΎѧѧϬΗΎΛΎόΒϧ·4/1�ϦѧѧϣΙ ΎѧѧόΒϧϻ

التوقیع على ھذا البروتوكول حفاظا على إیران،موناكو ،في العالم، كما رفضت كل من استرالیااإلجمالیة

3.مصالحھم

:2002قمة جوھانسبورغ .ح

�ΔѧѧϤϗ�ΕΎѧѧϋΎϤΘΟ�ΕέϮѧѧΤϤΗν έϷ�Ϯѧѧϳέ+10�ΏϮѧѧϨΟ�ΔϤѧѧλ Ύϋ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧϘόϨϤϟΎѧѧϴϘϳήϓ·�ΓήѧѧΘϔϟ�ϝϼѧѧΧ

�ΔѧϳΎϤΤϟϭ��ΔϴϋΎϤΘΟϻϭ�ΔϳΩΎμأحواللتحسین 2002سبتمبر  04وأوت26الممتدة ما بین  Θϗϻ�ΕΎόϤΘΠϤϟ

�ϢϟΎѧѧόϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩϭΪѧѧΤϤϟ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�έΩΎѧѧμ Ϥϟ�ΩΪѧѧϋ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϴΒϜϟ�ϲϣΎѧѧϨΘϟ�˯Ϯѧѧο �ϲѧѧϓϢϟΎѧѧόϟ�ϥΎϜѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ϪѧѧϘϓήϳ�Ύѧѧϣϭ

�ϲѧϓ�ήψϨϟ�ϥΪϠΒϟ�ΪϴόΗρΎѧϤϧأن، ویسعى ھذا المؤتمر الى 4والموارد الغذائیة استھالك كبیر للطاقة والمیاه 

5:والسلیم بیئیا، وقد ركزت على القضایا التالیة المسئولتلتزم بالنمو االقتصادي أنوإنتاجھااستھالكھا و

تقلیص الفجوة بین دول الشمال و دول الجنوب ؛أھمیة

 عدواالفقر الذي یعتبر آفةالمادیة والبشریة للقضاء على اإلمكانیاتتوفیر�ϝϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϠϟ

 ؛ اآلفةالتضافر العالمي للقضاء على تلك أھمیةالفقیرة و

 حیث تم في ھذا المؤتمر مراجعة ما تم عملھ خالل 1992ریواعتبار قمة جوھانسبورغ امتدادا لمؤتمر

.ومدى وفاء الدول بالتزاماتھا 21القرن جندةألعشر سنوات الماضیة من تحقیق 

1 - Hervé Déville , Op.Cit, p p : 28-29.
.419:خالد مصطفى قاسم، مرجع سبق ذكره، ص-2
.219:عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص-3
.149:أیوب ابودیا ، علم البیئة و فلسفتھا ، مرجع سیق ذكره، ص -4

www.greenline. com. :، بحوث وتقاریر، موقع )جوھانسبورغ(مؤتمر القمة العالمي للتنمیة المستدامة "إیمان المطیري، - 5
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:2005مونتریالمؤتمر .خ

�ϱάϟ�ϮΗϮϴϛ�ϝϮϛϮΗϭήΒϟ�ϪϤϴϴϘΗ�ΔϴΣΎϧ�ϦϣΒѧλأھدافكان لھ مونتریالمؤتمر    �ΪѧόΑ�ΎѧϨϜϤϣ�ϪѧϘϴΒτΗ

ϡΎϤѧѧπ ϧ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΕΎѧѧϳϻϮϟϭ�ΎϴѧѧγϭέΔѧѧϴϜϳήϣϷ�˯ΎѧѧϬΘϧ�ΪѧѧόΑ�ΔѧѧϟϭάΒϤϟ�ΩϮѧѧϬΠϟ�α έΪѧѧΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧθϗΎϨϤϟ�ϰѧѧϟ

�ϲѧϓ�ϩΩΎѧϤΘϋ�ϢѧΗ�ϱάѧϟ�ϲΧΎѧϨϤϟ�ήѧϴϐΘϟ�ΔѧΑέΎΤϤϟ�έΎѧδϤϟ�ϞϴόϔΗ�ϰϠϋ�ϖϓϮΘϟ�ϢΗϭ�ˬϮΗϮϴϛ�ϝϮϛϮΗϭήΑ�ΔϴΣϼλ

�Ϯѧѧϳέ�ΔѧѧϤϗ1992�ϮѧѧΗϮϴϛ�ϲѧѧϓ�ϢѧѧΛ1997�Ϯϔϧ́Θѧѧγ�Ϧϳάѧѧϟ�ϦϴѧѧϠΜϤϤϟ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϫΩΎϤΘϋ�ϢѧѧΗ�ϖѧѧϳήτ ϟ�ΔѧѧρέΎΧ�ˬ

7�Ϧѧϣ�ΔѧΣϮϤτیة في أفاق المناقشات للمرحلة الثان ϟ�ϑ ΪѧϫϷϭ�ΕΎѧϴϗΎϔΗϻ�ϴΤѧμ Ηϭ�ΔѧθϗΎϨϣ�ϞѧΟϷ�ΕϮϨѧγ

أساسي بین الوالیات المتحدة األمریكیة  بشكلتفاق االاجل تخفیض معدل انبعاثات غازات الدفیئة، حیث تم 

77�ΎѧϬϟϼΧ�Ϧѧϣ�ϦѧϜϤϳ�ϲѧΘϟ�ΔϳέήϤΘѧγϻ�ΔθϗΎϨϣ�ϞΟ�Ϧϣ�Ϧϴμوالیابان وكندا ومجموعة  ϟϭ�ΪϨϬϟ�ΎϬϨϴΑ�Ϧϣ

المواصلة في مشروع كیوتو بدون الدخول في مشروع تفاوض جدید، كما خلص الى التزامات جدیدة على 

1:الدول المصنعة العمل بھا

تبني نظام مقید من اجل تقلیل انبعاثات غازات الدفیئة ؛

 لصالح الدول الفقیرة ؛األموالخلق

˯Ύѧπ ϣ·�ϲѧϓ�ΕΎѧѧϴϗΎϔΗέΎѧѧρ·�ΔόϨѧμ Ϥϟ�ϥΪѧѧϠΒϟ�ϲѧϓ�ΔѧѧΌϴΒϠϟ�ϲѧϋήϤϟ�ϮѧѧϤϨϟ�ΕΎѧϣΰϴϧΎϜϴϣت�ϖѧѧϴϘΤΗ�Ϧѧϣ�ΎѧѧϬϨϜϤ

�ϝΩΎѧΒΘΑ�ϚѧϟΫϭ�ΔѧΌϴϓΪϟ�Είاألھداف ΎѧϏ�ΕΎѧΛΎόΒϧ�ΔΒѧδϧ�ϞϴϠϘΘϟΙ ΎѧόΒϧϻΔϴϓΎѧο Ϲ�ϝϭΪѧϟ�ϊ ѧϣΔѧϔϠΨΘϤϟ�ϞѧΑΎϘϣ

.تجنب النفایات 

:2006مؤتمر نیروبي .د

2:مؤتمر نیروبي على تمل شا

الى غایة سنة أيعلى مرتین االنبعاثالمباحثات اعترفت الدول بالحاجة الى تقسیم إطارمرة في ألول

 ؛2050

Ϸ�ΔΒϗήϣ�ΞΎѧΘϧ�ϊ ѧϣ�ϒѧϴϜΘϟ�ϊ ϳέΎѧθϣ�ϞѧϳϮϤΘΑ�ΏϮόѧθϟ�ϩάϬϟ�ϤδΗ�ϲΘϟ�ΓήϴϘϔϟ�ϝϭΪϟ�ϰϟ�ΔϬΟϮϤϟ�ϝϮϣ

التغیر المناخي ؛

 كذلك بضرورةالدول اعترفواΎϣΰϴϧΎϜϴϣ�ϊ ϳέΎθϣ�ϢϴδϘΗ�Ε�ΎѧϤϛ�ˬΔѧϴϣΎϨϟ�ϝϭΪѧϟ�ϊ ѧϣ�ΔѧΌϴΒϠϟ�ϲϋήϤϟ�ϮϤϨϟ

�ϲϤϟΎѧϋ�ϝΎѧϣ�ϖѧϠΧ�ϰѧϟ�ϪѧΘϬΟ�Ϧѧϣ�ϲѧΑϭέϭϷ�ΩΎѧΤΗϻ)ϝΎϤѧγέέΎѧτΧϺϟ(�ϰѧϠϋ�ΔѧϴϣΎϨϟ�ϥΪѧϠΒϟ�ϊدعا ϴΠѧθΘϟ

.االستثمار الخاص في المشاریع المتعلقة بفاعلیة الطاقة والطاقة المتجددة

1 - Hervé Déville , Op.Cit, p :33 .
2 -Ibid, p :34 .
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:2007مؤتمر بالي .ذ

2007�ΖѧΤΗ�ϕΎѧϔΗ�ϰѧϟ�ϪѧΘϳΎϬϧ�ϲѧϓ�Ϟλجزیرة بالي االندونیسیة في دیسمبر عقد المؤتمر في  ϮΗϭ�ˬ

�ϊقررتھذه الخطة "خریطة طریق بالي"مسمى  ѧϣ�ΉΩΎѧΒϤϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϣϮψϨϤΑ�ΔѧϣϮϋΪϣ�ν ϭΎѧϔΘϟ�ΔϴϠϤόΑ�ΪΒϟ

2012�ϞѧϳϮρ�ϑقلیل من التفاصیل المحددة التفاقیة ما بعد  Ϊϫ�ϰϟ�ϮϋΪΗ�ϲϫϭ�ˬΪѧϣϷ ل�ξ ϴѧϔΨΘ�ΕΎѧΛΎόΒϧϻ

�Ϧѧѧϣ�ΪѧϳΪόϟϭ�ΔѧϴϤϟΎόϟΕ˯ήѧΟ·ξ ϴѧѧϔΨΘϟ�έήѧѧϗ�ΚѧϴΣ�ˬΔѧϴϣΎϨϟϭ�ΔѧѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧϠϟήϤΗΆѧϤϟ�ϙΎѧѧϨϫ�ϥϮϜΘѧγ�Ϫѧѧϧ

العالمیة لتحقیق الھدف النھائي لالتفاقیة، كما طالب بالوصول االنبعاثاتحاجة الى خفض كبیر في مستوى 

2009�ϝϼѧΧ�ϦѧϣΔѧϳ΅έΎѧόΘϟ�ϞѧϤόϠϟ�ΔϛήΘѧθϣ�ϞѧϳϮρ�ϲϧϭΪѧϣϷ�ϑالى اتفاقیة بحلول سنة  ΪѧϬϟ�ϚѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϤΑ

�Ϧѧϣ�ΐعلى المدى البعیدالعالمي  ѧϟΎρ�ΎѧϤϛ�ˬϲѧΌϴΒϟ�ϡΎѧψϨϟΎΑ�ήτΨϟ�ϱήθΒϟ�ϞΧΪΘϟ�ϊ ϨϤϟ�ΕΎΛΎόΒϧϻ�ξ ϴϔΨΘϟ

:التالیة بعین االعتباراإلجراءاتجمیع الدول المتقدمة اخذ 

�ϲϨρϮѧϟ�Ϊϴόѧμاإلبالغالتخفیض القابلة للقیاس وإجراءاتالتزامات و" ϟ�ϰѧϠϋ�ΔΒѧγΎϨϤϟ�ΎϬϨϣ�ϖϘΤΘϟϭ�ΎϬϨϋ

بعین األخذوالجھودللمقارنة بین ھذه للتخفیض مع القابلیةأھدافاولإلنبعاثاتوالتي تتضمن حدودا قصوى 

"االعتبار االختالفات في الظروف الوطنیة 

:الى ابالنسبة للدول النامیة فالقرار یدعوأما

"Ε˯ήѧѧΟ·�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ϕΎϴѧѧγ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϣΎϨϟ�ϝϭΪѧѧϟ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ΓάѧѧΨΘϤϟϭ�ϲϨρϮѧѧϟ�Ϊϴόѧѧμ ϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔΒѧѧγΎϨϤϟ�ξ ϴѧѧϔΨΘϟ

ϭ�α ΎѧϴϘϠϟ�ΔѧϠΑΎϗ�ΔѧϘϳήτ Α�ΕέΪѧϘϟ�˯ΎѧϨΑϭ�ϞϳϮϤΘϟϭ�ΎϴΟϮϟϮϨϜΘϟΎΑ�ΔϣϮϋΪϤϟϭ�ΔϣΪΘδϤϟύϼѧΑϹ�ϖѧϘΤΘϟϭ�ΎѧϬϨϋ

�ϯ"منھا  Ϯѧμ ϗ�ΩϭΪѧΤϟ�ήѧϛΫ�ΪΟϮϳ�ϻ��ΔϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪϟ�ϑ �ϼΨΑϭ�ˬΕΎѧΛΎόΒϧϺϟΎѧϴϤϛ�ΔѧγΎϘϣوأ�ξ ϴѧϔΨΘϟ�ϑ Ϊѧϫ

1.نبعاثات في الدول النامیة اال

:2008مؤتمر بوزنان .ر

�ήΒϤѧѧδϳΩ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧϘόϧ2008ΔѧѧϳΪϨϟϮΒϟ�ϥΎѧѧϧί ϮΑ�ΔѧѧϨϳΪϤΑ�ˬϳ�ϮѧѧΤϧ�ϊ ϴΠѧѧθΘϟ�ϰѧѧϟ�ήϤΗΆѧѧϤϟ�άѧѧϫ�ϑ ΪѧѧϬΩΎѧѧΠϳ·

�ΔϨѧγ�ϲϓ�ϪΘϴΣϼλ �ϲϬΘϨΗ�ϱάϟ�ϮΗϮϴϛ�ϝϮϛϮΗϭήΑ�ν ϮόΗ�ΓΪϳΪΟ�Εέήϗ2012�ϲѧϨΒΘΑ�ήϤΗΆѧϤϟ�άѧϫ�ϰѧϬΘϧ�ˬ

2009�ΓΪѧΘϤϤϟ�ΓήѧΘϔϟ�ϲϓ�ΔϴϛέΎϤϴϧΪϟ�ΔϤλفي سنة  التي تسمحخارطة الطریق  ΎόϟΎΑ�ϦϏΎϬϨΑϮϛ�ΔϤϗ�ϲϓ�Ύѧϣ

2009�αدیسمبر 19-7بین  ΎѧΒΘΣϻ�Ϧϣ�ϞϴϠϘΘϟ�Δϴϔϴϛϭ�ϲΧΎϨϤϟ�ήϴϐΘϟ�ϲϓ�ΚΤΒϠϟ�ϑ ΪϬϳ�ϲϤϟΎϋ�έήϗ�ϲϨΒΘΑ

3:، حیث دارت محاوره حول2الحراري 

 الدفیئة للدول الصناعیة ؛دة لكبح انبعاثات غازات یجد أھدافتحدید

 ؛ الالزممساھمة الدول الصناعیة في التمویل 

اثر تغیر المناخ على البلدان العربیة، تقریر المنتدى العربي للبیئة -تغیر المناخ–مصطفى كمال طلبة، نجیب صعب، البیئة العربیة -1
.139:، ص2009و التنمیة، بیروت، سنة 

2 -Hervé Déville , Op.Cit, p :35 .
.220:عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص-3
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الموافقة على خطة عمل في مجال تبادل الكربون ؛

:والمتمثلة فيأخرىالمتحدة على محاور  باألمملجنة تغیر المناخ أشارتكما 

 ؛ األرضیجب خفض االنبعاثات للحد من خطورة ارتفاع درجة حرارة -

.على التغیر المناخي اإلنسانتأثیرالبحث عن معلومات حول -

�ξ ϴѧѧϔΨΘΑ�Δϴѧѧδϴήϟ�ΔѧѧϴϣΎϨϟ�ϝϭΪѧѧϟ�ΪѧѧϬόΗ�Ϯѧѧϫϭ�ΎѧѧϤϬϣϭ�Ϊѧѧϋϭ�έϮѧѧτΗ�ΪϬѧѧη�ήϤΗΆѧѧϤϟ�άѧѧϫϭΎѧѧϬΗΎΛΎόΒϧ·

�ΓήѧϴΗϭ�ξالكربونیة ϴѧϔΨΘΑ�Ϟϳί ήΒϟ�ΕΪϬόΗ�ΚϴΣ�ˬϱήϫϮΟ�ήϴϐΗ�ϮϫϭΔѧϟί ·�ϝΪѧόϤΑ�ΕΎѧΑΎϐϟ70%�ϝϮѧϠΤΑ

كما ستخفض  خالل العقد المقبل،%40-30ما سیؤدي الى تخفیض انبعاثات الكربون بنسبة 2017  سنة

�ϚϴѧδϜϤϟΎѧϬΗΎΛΎόΒϧ·�ΔΒѧѧδϨΑ50%�ΕΎϳϮΘѧδϣ�Ϧѧϣ2002�ΔϨѧγ�ϝϮѧѧϠΤΑ2050�ξ ϴѧѧϔΨΘΑ�Ϧϴѧμ ϟ�ϡϮϘΘѧѧγ�ΎѧϤϛ�ˬ

، ھذه الطاقة الشمسیةإنتاجستقوم الھند بتعزیز قدرتھا على و، 2010بحلول سنة %20كثافة الطاقة بنسبة 

�Ϧѧϣ�ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ϞѧϘϧϭ�ϲϟΎϤϟ�ϢϋΪϟ�ϯ ϮΘδϣ�ϰϠϋ�ήϴΒϛ�ϞϜθΑ�ΎϫάϴϔϨΗ�ΪϤΘόϳϭ�ΔϴϋϮρ�ΎϬϧϮϜΑ�ΰϴϤΘΗ�ΕΪϬόΘϟ

2009�ΓΪѧϳΪΠϟ�ΓΩΎѧϴϘϟ�ϰϠϋ�ΪϤΘόϳنجاح كوبنھاغن أنالكثیر من المراقبین یعتقدون أنكما  ،المتقدمةالدول 

�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΕΎѧѧϳϻϮϟ�ϞѧѧΒϗ�ϦѧѧϣΔѧѧϴϜϳήϣϷ�ΚѧѧϴΣ�ˬϥ�β ϴήѧѧϟϲѧѧϜϳήϣϷ�ϰѧѧϟ�ΓΩϮѧѧόϟ�Ϊѧѧϳήϳ�Ϫѧѧϧ�ϝΎѧѧϗ�ΎѧѧϣΎΑϭ�ϙήѧѧΑ

�ΔѧϬΟϮϤϟأمریكاطاقة إستراتیجیةن وجود أب أیضا، وھو یؤمن 2020ة بحلول سن1990مستوى انبعاثات 

�ΔѧϤϴϘΑ�ΕέΎϤΜΘγ�ϰϟ�ΎϋΩϭ�ΩΎμایجابیایساھم أنتغیر المناخ یمكن  Θϗϻ�ϦδΤΗ�ϲϓ150�Ϧѧϣ�έϻϭΩ�ϥϮѧϴϠΑ

1.في السنین العشرة المقبلةاءخضرمالیین وظیفة 5اجل خلق 

.141:نجیب صعب، مرجع سبق ذكره، صمصطفى كمال طلبة، -1
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خاتمة الفصل األول

�ήѧϴϜϔΗ�ϲϋΪΘѧδΗ�ΕϼϜѧθϣ�ΎѧϬϠΟϭ�ϡϮѧϴϟ�ϢϟΎѧόϟ�ΎѧϬΑ�Ξѧόϳ�ΔѧϤϗΎϔΘϣϭ�ΓήѧϴΜϛ�ΕϼϜѧθϣ�Ϧѧϣ�ΔѧΌϴΒϟ�ϲϧΎόΗ

�ϞѧϫΎϛ�Ϧѧϋ�ΔϴΒϠѧδϟ�ΎѧϬΠΎΘϧϭ�Ύѧϫ˯ ΎΒϋ�ϒѧϴϔΨΘϟ�ΎѧϬϟ�ΔΒγΎϨϤϟ�ϝϮϠΤϟ�ϊ ο ϭ�ϰϠϋ�ΪϋΎδΗ�Δϴϧ́Θϣ�ΔγέΩϭ�ΎϘϴϤϋ

�ΔϳήθΒϟ�ϲѧΌϴΒϟ�ϡΎѧψϨϟ�ΓέΪѧϗ�ΔϴϟΎΤϟ�ΕήϴΛ́Θϟ�ί ϭΎΠΘΗ�ϥ�Ϧϣ�ϑ ϮΨϟ�Ϧϋ�ϚϴϫΎϧ�ˬϙΎϨϫϭ�ΎϨϫ�ΎϬΑ�ΔϣϭΪμ Ϥϟ

�Ϫѧϴϓ�ζ ϴѧόϳ�ΎѧϴΣ�ΎѧΒϛϮϛ�Ϫϔѧλ ϮΑ�˯ΎѧϘΒϟ�ϰѧϠϋ�ν έϷ�ΐ ѧϛϮϛ�ΓέΪѧϗϭ�ϩέήϤΘѧγϭ�Ϫѧϧί ϮΗ�ϰѧϠϋ�ΔѧψϓΎΤϤϟ�ϰϠϋ

.اإلنسان وغیره من الكائنات الحیة

قة بالبیئة واالقتصاد البیئي، حیث نجد أن المفاھیم لھذا جاء ھذا الفصل متطرقا ألھم الجوانب المتعل

ΔϨѧγ�ϢϟϮϬϜΘγ�ήϤΗΆϣ�ΩΎϘόϧ�ϊϣ�Δλ ΎΧ�έΎϜϓϷ�ΐ όθΗϭ�ΩΪόΘΑ�ΖϋϮϨΗϭ�ΕΩΪόΗ�ΔϴΌϴΒϟ1972�ϰѧτ ϋ�ϱάѧϟ

�ϊ ѧΟήΗ�ϞϛΎѧθϣ�Ι ϭΪѧΣ�ϲѧϓ�ΐ ΒѧδΗ�ΔѧΌϴΒϟ�ϊ ѧϣ�ΔϳήѧθΒϠϟ�Ϊϴѧηήϟ�ήѧϴϏ�ϞѧϣΎόΘϟ�ϥ�ϻ·�ˬΔѧΌϴΒϟΎΑ�ΔϠλ �ΕΫ�ϢϴϫΎϔϣ

لى النشاط االقتصادي فظھر علم اقتصاد البیئة عن طریق ربط النشاط االقتصادي أسبابھا بالدرجة األولى ا

.بالحفاظ على البیئة 

�ΕΎѧѧϳϭΎϤϴϜϟϭ�ΕΎѧѧϴϨϘΘϟ�ϡΪΨΘѧѧγ�˯Ϯѧѧγϭ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϝϼϐΘѧѧγ�ΔѧѧϓΎΜϛ�ΕΩ�Ϧϫήѧѧϟ�ΖѧѧϗϮϟ�ϲѧѧϓϭ

ΨΘѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩΎѧѧϗ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϥ�Ϧѧѧϣ�ϢϏήѧѧϟ�ϰѧѧϠϋϭ�ˬϲѧѧΌϴΒϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔϠϜѧѧθϣ�έϮѧѧϬυ�ϰѧѧϟ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ξ ѧѧόΑ�Ϧѧѧϣ�κ Ϡ

�ϰѧϠϋ�ΔѧΌϴΒϟ�ΰѧΠόΗ�ΎѧϨϴόϣ�ΪѧΣ�Ι ϮѧϠΘϟ�ί ϭΎѧΠΗ�Ύѧϣ�ΫΈѧϓ�ΔѧϘϠτϣ�Ζѧδϴϟ�ΓέΪѧϘϟ�ϚѧϠΗ�ϥ�ϭΪѧΒϳ�ΎѧϬϠϴϠΤΗϭ�ΕΎΛϮϠϤϟ

.التعامل معھ وتظھر علیھا أعراض التدھور

�ΔϴϟϭΆѧδϣ�ϲѧϫ�ΎѧϤϧ·ϭ�ϝϭΪѧϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϫήϴϏ�ϥϭΩ�ΔϟϭΩ�κ ΨΗ�ϻϭ�ΩϭΪΣ�ϑ ήόΗ�ϻ�ΔΌϴΒϟ�ΕϼϜθϤϟ�ϩάϬϓ

قیام الدول بإصدار القوانین والتشریعات لحمایة البیئة من ھذه األخطار ففرضت جماعیة، وھو ما أدى الى 

.علیھا عقوبات كما منحت لھا إعانات وھذا لتحقیق ھدف واحد وھو التحكم في مستوى التلوث 

�ϡΪѧϘΘϟϭ�ϒѧϠΨΘϟ�ϦϴѧΑ�ϯ ΪѧϤϟ�ϥ�ΔѧΟέΪϟ�Ϧϳήθόϟϭ�ΪΣϮϟ�ϥήϘϟ�Δϓ�Ϯϫ�ϲΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ�ϥ�ΐ ϳέ�ϻϭ

.بمعیار حمایة اإلنسان من مخاطر البیئة وحمایة البیئة من تعدي اإلنسانأصبح یقاس 
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مقدمة الفصل الثاني 

�Ϣѧѧѧѧϫ�Ϧѧѧѧѧϣ�Ϫѧѧѧϧ�Ϋ·�ˬΔϳΩΎѧѧѧѧμ Θϗϻ�ΓΎѧѧѧѧϴΤϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϴϤϫϷ�ώϟΎѧѧѧѧΑ�ΎϋϮѧѧѧο Ϯϣ�ϱΩΎѧѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧѧϤϨϟ�ήѧѧѧΒΘόϳ

�ϭ�ΎѧѧѧѧϬϨϣ�ΔѧѧѧѧϣΪϘΘϤϟ�˯Ϯѧѧѧѧγ�ΕΎѧѧѧѧϣϮϜΤϠϟ�ΔϴѧѧѧѧγΎγϷ�ϑ ΪѧѧѧѧϫϷ������������ϲѧѧѧѧγΎγ�ϞѧѧѧѧϣΎϋ�ϰΤѧѧѧѧο �ϪѧѧѧѧϧϮϛ�ΔѧѧѧѧϔϠΨΘϤϟ

�ΎϬΗΎρΎѧѧѧѧθϧϭ�ΎѧѧѧѧϬΗϮϗ�ΖѧѧѧѧϧΎϛ�ΎѧѧѧѧϤϠϜϓ�ΕΎѧѧѧѧόϤΘΠϤϟϭ�ϢѧѧѧѧϣϷ�ϡΪѧѧѧѧϘΗϭ�ϲѧѧѧѧϗέ�α Ύѧѧѧѧϴϗ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎϴϤѧѧѧѧγέ�ϪѧѧѧѧϴϠϋ�ΪѧѧѧѧϤΘόϣϭ

ήϣ�ϲϟϮѧѧѧΗ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬυϮψΣ�ΕΩί �ΎѧѧѧϤϠϛ�ΓΰѧѧѧϔΤϣ�ΎѧѧѧϬϴϓ�ήѧѧѧηΎΒΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ϑ ϭήѧѧѧψϟϭ�ΓέϮѧѧѧτΘϣ�ΔϳΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ΐ ѧѧѧΗ

.أعلى في سلم الترتیب العالمي 

Ϧѧѧϋ�ΰѧѧΠόϳ�ΪѧѧΑ�ΎѧѧϨΒϛϮϛ�ϥ�ήѧѧϴϏ�ΎϨѧѧѧδϔϧ�ΪѧѧΠϨϓ�ˬϪѧѧϴϠϋ�Ϫѧѧο ήϔϧ�ϱάѧѧϟ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΝΫϮѧѧϤϨϟ�ϞѧѧϤΤΗ

�ϞѧѧѧѧϣΎόϟ�ΏΎѧѧѧѧδΣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϱΩΎѧѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧѧϤϨϠϟ�ΔѧѧѧѧϳϮϟϭϷ�ϨѧѧѧѧϤΗ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧѧϴΟΎΘϧϹ�Δϴѧѧѧѧο ήϔϟ�ˬϦϴΘϴѧѧѧѧο ήϓ�ϡΎѧѧѧѧϣ

�ΔѧѧΒϳήϗϭ�ΓΪѧѧϴόΑ�έήѧѧο ΄Α�ϲѧѧΌϴΒϟ�ϡΎѧѧψϨϟ�ϕΎѧѧΤϟΈΑ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϟ�ϡΎѧѧϬΗ�ϰѧѧϟ�ϩΎѧѧΠΗϻ�άѧѧϫ�ΐ ϫάѧѧϳϭ�ϲѧѧΌϴΒϟ

ѧѧѧѧϴϘΤΗ�Ϯѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧδϴήϟ�ϑ ΪѧѧѧѧϬϟϭ�ϯ ΪѧѧѧѧϤϟ�ˬϯ ήѧѧѧѧΧϷ�ήѧѧѧѧλ ΎϨόϟ�ΔѧѧѧѧϓΎϛ�ΏΎѧѧѧѧδΣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϱΩΎѧѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧѧϤϨϟ�ϖ

.والفرضیة البیئیة التي تتھم النمو االقتصادي بإلحاق الضرر بالعناصر البیئیة 

�ωϮѧѧѧϨΘϟ�έΎѧѧѧϘϓ·�ˬΔѧѧѧΑήΘϟ�ˬ˯ ΎѧѧѧϤϟ�ˬ˯ ϮѧѧѧϬϟ�ΚѧѧѧϳϮϠΗ�ϰѧѧѧϟ�ϱΩΆѧѧѧΗ�ΔѧѧѧϴϟΎΤϟ�ΔѧѧѧϳϮϤϨΘϟ�ΕΎѧѧѧϫΎΠΗϻ�ϞѧѧѧϜϓ

ϼϜѧѧѧθϣ�ΐ ѧѧѧϨΠΗ�ΐ ѧѧѧϠτΘϳϭ�ˬΕΎѧѧѧΑΎϐϟ�έϮϫΪѧѧѧΗϭ�ήΤѧѧѧμ Θϟ�ˬϲΟϮѧѧѧϟϮϴΒϟ�Ϯѧѧѧϫϭ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϠϟ�ΪѧѧѧϳΪΟ�έΎѧѧѧδϣ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�Ε

�ΔѧѧѧѧϴΒϠΗ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧѧϠΒϘϤϟ�ϝΎѧѧѧѧϴΟϷ�ΓέΪѧѧѧѧϘΑ�α ΎѧѧѧѧδϤϟ�ϥϭΩ�ήѧѧѧѧο ΎΤϟ�ΕΎѧѧѧѧϴΟΎΣ�ϲѧѧѧѧΒϠΗ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ΔϣΪΘѧѧѧѧδϤϟ�ΔѧѧѧѧϴϤϨΘϟ

�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧѧϤϟ�ΔѧѧѧϳΎϤΣϭ�ΝΎѧѧѧΘϧϹ�ϦϴѧѧѧΑ�ϊ ѧѧѧϤΠϳ�ΪѧѧѧϳΪΟ�ϼΧΪѧѧѧϣ�ΔϣΪΘѧѧѧδϤϟ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϟ�ΐ ѧѧѧϠτΘΗ�ΚѧѧѧϴΣ�ˬΎѧѧѧϬΗΎΟΎΣ

.وتعزیزھا 

:لدراسة األجزاء التالیةوعلى ھذا األساس تناول ھذا الفصل من ا

التدھور البیئي النمو االقتصادي و.2.1

التدھور البیئي والنمو االقتصادي في النظریات االقتصادیة.2.2

التنمیة المستدامة.2.3
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النمو االقتصادي والتدھور البیئي .2.1

والتنمیة االقتصادیة من المواضیع ذات االھتمام الواسع من قبل المفكرین والباحثین على یعد النمو

ΔѧϴϤϨΘϟ"�ΏήѧΤϟ�ϞѧϴΒϗ�ϻ·�ΎѧϤϬϨϴΑ�ϢΘѧϳ�Ϣѧϟ"و"ϮѧϤϨϟ"اختالف توجھاتھم الفكریة، حیث أن التمییز بین كلمتي 

ساسي یعتمد في قیاس العالمیة األولى، ویعتبر النمو االقتصادي موضوع بالغ األھمیة كونھ أضحى عامل أ

ΩΎѧμرقي وتقدم األمم والمجتمعات إال أن  Θϗϻ�ϮϤϨϟ�άϫѧϓ�ϱΔѧΌϴΒϟ��ϰѧϠϋ�ΔѧϤϘϧ��ϥϮѧϜϳ��ϥΎѧϴΣ�ϲ�ΩέϮѧϤϟϭ

  . جزءمن خالل ھذا الإلیھا، ھذا ما سنحاول التطرق ھالبیئیة فیؤثر ویتأثر ب

اإلطار المفاھیمي للنمو االقتصادي والتنمیة .2.1.1

االقتصادیین الى استعمال مصطلح النمو االقتصادي والتنمیة باعتبارھما مترادفین في یتجھ بعض 

�ΚѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΧϷ�Ϧѧѧϋ�ΎѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ϒѧѧϠΘΨϳ�ήѧѧϣϷ�ΔѧѧϘϴϘΣ�ϲѧѧϓ�ϦѧѧϜϟϭ��ΪѧѧΣϭ�ϰѧѧϨόϣ�ϲѧѧϓ�ϥΎΒѧѧμ ϳϭ�ΎѧѧϤϫήϫϮΟ

ѧϨΗ�Ϧϳάѧϟ�ϦϴϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΩΪѧόΘϟ�ΎѧόΒΗ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ��ΔϴϤϨΘϟϭ�ϮϤϨϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ϢϴϫΎϔϤϟ�ΩΪόΘΗ�άϬϟϭ�ˬϥϮϤπ Ϥϟ�ϮϟϭΎ

.ھذا الموضوع باعتبار أن كل منھم یراھا وفقا لنظرة تختلف عن األخر

:مفھوم النمو االقتصادي.2.1.1.1

یرتبط مفھوم النمو االقتصادي بالسؤال عن كیفیة زیادة الموارد والطاقات اإلنتاجیة التي تعظم من 

.ثروة االقتصاد ككل 

1."زیادة مستمرة في متوسط الدخل الفردي الحقیقي مع مرور الزمنفالنمو االقتصادي یتمثل في حدوث "

(1.2)
الكلي الدخل

السكان عدد
= الفردي الدخل  متوسط

�ϥ�ϲѧϨόϳ�Ύϣ�ˬϊ ϤΘΠϤϠϟ�ϲϠϜϟ�ϞΧΪϟ�Ϧϣ�Ωήϔϟ�ΐ ϴμ ϧ�ς γϮΘϣ�ϰϟ�ήϴθϳ�Ϯϫϭ�β ϴѧϟ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ

�ϼΜѧϤϣ�Ωήѧϔϟ�Δѧθϴόϣ�ϯ ϮΘѧδϣ�ϲѧϓ�ϦδΤΗ�Ι ϭΪΣ�ϲϨόϴϟ�ϚϟΫ�ϯ ΪόΘϳ�ΎϤϧ·ϭ�ϲϠϜϟ�ΞΗΎϨϟ�ϲϓ�ΓΩΎϳί �Ι ϭΪΣ�ΩήΠϣ

في زیادة نصیبھ من الدخل الكلي، وھذا ال یحدث إال إذا فاق معدل نمو الدخل معدل النمو السكاني، كما انھ 

:حیث أن یس النقدي،یشیر الى حدوث زیادة في الدخل الفردي الحقیقي ول

(2.2)
النقدي الدخل

لالسعار العام المستوى
= الحقیقي الدخل

�Ϟѧπ ϳ�ϑ Ϯѧγ�ϲѧϘϴϘΤϟ�ϞΧΪѧϟ�ϥΎѧϓ�έΎόѧγϸϟ�ϡΎѧόϟ�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ΔΒδϧ�ΓΩΎϳί �β ϔϨΑ�ϱΪϘϨϟ�ϞΧΪϟ�Ωί �ΫΈϓ

�έΎόѧγϷ�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳΰϟ�ϝΪѧόϣ�Ϧѧϣ�Ϟѧϗ�ϝΪѧόϤΑ�ϲѧϘϴϘΤϟ�ϞΧΪϟ�ΓΩΎϳί)�ϢΨѧπثابتا، أما إذا كانت Θϟ�ϝΪѧόϣ(�ϥΎѧϓ

.13-11:، ص2000اتجاھات حدیثة في التنمیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، سنة عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، -1
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�ϥϮѧϜϳ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϝΪόϣ�ϥΎϓ�ϪϴϠϋϭ�ˬϲ θϴόϤϟ�ϯ ϮΘδϤϟ�έϮϫΪΘϳϭ�ξ ϔΨϨϳ�ϑ Ϯγ�ΩήϔϠϟ�ϲϘϴϘΤϟ�ϞΧΪϟ

:على الشكل التالي 

معدل التضخم –معدل الزیادة في الدخل الفردي النقدي =معدل النمو االقتصادي الحقیقي 

:أنج تومن التعریف السابق نستن

؛ النمو االقتصادي ظاھرة مستمرة ولیست مؤقتة 

�ϞѧϜϴϬΑ�ϢΘѧϬϳ�ϥ�ϥϭΩ�ΕΎϣΪѧΨϟϭ�ϊ Ϡѧδϟ�Ϧѧϣ�ΩήѧϓϷ�ϪѧϴϠϋ�Ϟμ Τϳ�ϱάϟ�ϢϜϟ�ϰϠϋ�ΰϜΗήϳ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ

.توزیع الدخل الحقیقي بین األفراد أو نوعیة السلع والخدمات التي یحصلون علیھا

Simonأما االقتصادي  Kuzent�Ϫѧϧ�ϰϠϋ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϑ ήόϴϓ":�ϲѧϓ�ϞѧΟϷ�ϞѧϳϮρ�ωΎѧϔΗέ

�ΔѧѧϴϨϘΘϟ�ϰѧѧϟ�ΕΎѧѧϴϧΎϜϣϹ�ϩάѧѧϫ�ΪϨΘѧѧδΗϭ�ˬϥΎϜѧѧδϠϟ�ΪѧѧϳΰΘϣ�ϞϜѧѧθΑ�ΔѧѧϋϮϨΘϣ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗ�ϊΎѧѧπ Α�ν ήѧѧϋ�ΕΎѧѧϴϧΎϜϣ·

1ΓήϫΎѧυ�ϱΩΎѧμ."المطلوب لھا اإلیدیولوجيالمتقدمة والتكییف  المؤسسي و Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ήΒΘόϳ�ϱ�Ύѧϣ�ΔѧϴϤϛ

.یعني انھ الزیادة المستمرة في الناتج القومي والمتناسبة طردیا مع النمو السكاني 

�ϲϠΧΪѧϟ�ΞΗΎѧϨϟ�ϲϟΎѧϤΟ·�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳί �Ι ϭΪΣ�ϭ�ϖϴϘΤΗ�Ϫϧ́Α�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϑ ήόϧ�ϥ�ϦϜϤϳ�ΎϣϮϤϋϭ

.الخام مما یؤدي الى تحقیق زیادة في متوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي بشكل دائم 

:مفھوم التنمیة االقتصادیة.2.1.1.2

ϭ�ϞΧΪѧϟ�ϊ ѧϳί ϮΗ�ϞѧϜϴϫ�ϲѧϓ�ήѧϴϐΗ�Ι ϭΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϟ�ϱϮτ ϨΗϟ�ΝΎѧΘϧϹ�ϞѧϜϴϫ�ϲѧϓ�ήѧϴϐΘ

تغیر في نوعیة السلع والخدمات المقدمة لألفراد الى جانب التغیر في كمیة السلع والخدمات الباإلضافة الى 

�ΪѧΘϤΗ�ΎѧϤϧ·ϭ�ϲϤϜϟ�ήϴϐΘϟ�ϰϠϋ�ςϘϓ�ΰϜΗήΗ�ϻ�ΔϴϤϨΘϟ�ϥ�ϰϠϋ�ϝΪϳ�ΎϤمالتي یحصل علیھا الفرد في المتوسط، 

3:، فتعریف التنمیة یقتضي إضافة عدة أبعاد أھمھا2لتشمل التغیر النوعي والھیكلي 

�ΝΫΎѧϤϧ�Ϣѧψόϣ�ϥ�ΔѧΑήΠΘϟ�ΖѧΘΒΛ�ΚѧϴΣ�ϊ ѧϤΘΠϤϠϟ�ΔѧϴΗάϟ�ϯ ϮѧϘϟ�ϰѧϠϋ�ϰϟϭϷ�ΔΟέΪϟΎΑ�ΔϴϤϨΘϟ�ΔϴϠϤϋ�ΪϨΘδΗ

التنمیة المقتبسة من الدول المتقدمة باءت بالفشل عند تنفیذھا، فال خیر في تنمیة وافدة ؛

�Ύѧѧϧί ϮΗ�ϖѧѧϘΤΗ�ϥΕΎѧѧϋΎτ ϗ�ϦϴѧѧΑ�Ϯѧѧϫ�Ύѧѧϣ�ϦϴѧѧΑ�Ϟѧѧμ ϔϟ�ϡΪѧѧϋ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϴϓήϐΠϟ�ϪѧѧϤϴϟΎϗϭ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟ

 ؛ اقتصادي وما ھو اجتماعي

�ϰѧϠϋ�ΔѧϴΑΎΠϳ�ΕΎѧγΎϜόϧ�έϮѧϬυ�ϰѧϟ�ΔϓΎѧο ·�ΔѧϳΩΎϤϟ�ΔѧϴϫΎϓήϟ�ϭ�ΔѧόϔϨϤϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ϲϓ�ϦδΤΗ�ϰϟ�ϱΩΆΗ�ϥ

 ؛ الخ...أنماط ومستویات المعیشة لدى األفراد مثل تحسن مستوى التعلیم، الصحة، االستھالك 

1 -Todaro & Smith ,Economic Development , 8th edition , Addison Wesley,2003 , p : 85.
.16:عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، مرجع سبق ذكره، ص-2
، مذكرة 2004-1994البیئیة و دورھا في تحقیق التنمیة المستدامة مع دراسة حالة الجزائر عبد هللا الحرستي حمید ، السیاسة -3

 2005سنة الجزائر،جامعة شلف ، ،كلیة العلوم اإلنسانیة و العلوم االقتصادیةتخصص نقود و مالیة ، ،في العلوم االقتصادیةماجستیر
.6، ص 
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�ΔѧѧϠϣΎϛ�ΓέϮѧѧμ Α�ϢΘѧѧΗ�ϥˬΔϠϣΎѧѧη�ϪѧѧϤϴϟΎϗϭ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟ�ΕΎѧѧϋΎτ ϗ�ϦϴѧѧΑ�Ύѧѧϧί ϮΗ�ϖѧѧϘΤΗ�ϥ�ϰѧѧϨόϤΑ

 ؛ الجغرافیة

 ؛ المجتمعأن تحقق قدرا اكبر من العدالة بین أفراد المجتمع مع تلبیة احتیاجات الغالبیة العظمى ألفراد 

.ظرفیة أو طارئةأن تتم ھذه العملیة على مدى طویل ومتواصل بمعنى أنھا غیر

�ϞѧϛΎϴϬϟ�ϲѧϓ�Δϴѧδϴέ�ΕήѧϴϐΗ�ϦϤѧπ ΘΗ�ϲѧΘϟϭ�ΩΎѧόΑϷ�ΓΩΪѧόΘϣ�ΔѧϴϠϤϋ�ΎѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬϴϟ·�ήѧψϨϳ�ϥ�ΐ Πϳ�ΔϴϤϨΘϟΎϓ

�ϡΪѧϋ�ϞѧϴϠϘΗϭ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ΔѧϠΠϋ�ϊ ѧϓΩ�ϰѧϟ�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ΔϴϣϮϗ�ΕΎΌϴϫϭ�ΔόΎη�ΔϴΗΎϴΣ�ΐ ϴϟΎγϭ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ

�ήϫϮΠϓ�ˬϪΗΩΎΑ·�ϭ�ήϘϔϟ�ΔΑέΎΤϣ�ήϴΧϭ�ΓϭΎδϤϟ�ΎѧϬϠϣΎϜΑ�ΕήѧϴϐΘϟ�ΔϠѧδϠγ�ϞΜϤϳ�ϥ�ΐ Πϳ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϟ

�ϞѧΧΩ�ΓΩΪόΘϤϟ�ΕΎϋΎϤΠϟϭ�ΩήϓϷ�ΕΎΟΎϴΘΣϭ�ΕΎΒϏέ�ϊϣ�ϪϠϣΎϜΑ�ϱΩΎμ Θϗ�ϡΎψϧ�ϖϓϮΘϳ�ϥ�ΎϬϨϴΑ�Ϧϣ�ϲΘϟϭ

1.ذلك النظام

���ϞϣΎѧη�ήѧϴϴϐΗ�Ι ΪΤϳ�ΎϬϟϼΧ�Ϧϣ�ϲΘϟ�ΔϴϠϤόϟ�ΎϬϧ�ϰϠϋ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϟ�ϑ ήόϧ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϡΎϋ�ϪΟϮΑ

ΓήѧϴϘϔϟ�ΔѧϘΒτ ϟ�ϟΎѧμ ϟ�ϞΧΪѧϟ�ϊ ѧϳί ϮΗ�ϲѧϓ�ϦѧδΤΗϭ�ϲѧϘϴϘΤϟ�ϞΧΪѧϟ�ς ѧγϮΘϣ�ϲѧϓ�ΓΩΎϳΰΑ�ΏϮΤμ ϣ�Ϟλ ϮΘϣϭ

.اإلنتاجوتحسن في نوعیة الحیاة ة وتغیر ھیكلي في 

:الفرق بین النمو االقتصادي والتنمیة االقتصادیة .2.1.1.3

�ϡΪΨΘδϳ�ϥΎϛ�ϲο ΎϤϟ�ϥήϘϟ�Ϧϣ�ΕΎϨϴδϤΨϟ�Ϟϭ�ϲϓ�ΎѧϤϬϧ́ϛ�ΔѧϴϤϨΘϟϭ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϲΤϠτ μ ϣ

�ϲѧѧϓ�ϒѧѧϠΘΨΗ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ϥ�ήѧѧϣϷ�ΔѧѧϘϴϘΣ�ϦѧѧϜϟ�ˬήѧѧΧϷ�Ϧѧѧϣ�ϻΪѧѧΑ�ΪѧѧΣϮϟ�ϝΎϤόΘѧѧγ�ϦѧѧϜϤϳϭ�ϥΎѧѧϓΩήΘϣ

�Δτ ѧγϮΑ�ΎѧϬϴϟ·�Ϟѧλ ϮΘϟ�ϢΘѧϳ�Δѧτ τ Ψϣ�ΔѧϳΩέ·�ΔѧϴϠϤϋ�ΎѧϬϧ�ΐ ѧϧΎΟ�Ϧѧϣ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϡϮϬϔϣ�Ϧϋ�ΎϬϧϮϤπ ϣ

ήѧΒΑ�ΎѧϬϨϋ�ήѧΒόϳ�ΔѧϨϴόϣ�ήϴΑΪΗϭ�Ε˯ήΟ·�ΩΪѧόΘΗ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�α έΪѧϤϟ�ΩΪѧόΘϟ�ήѧψϧϭ�ˬΕΎѧγΎϴγϭ�ς ѧτΧϭ�Ξϣ

.التعاریف غیر انھ یجمعھما قاسم مشترك وھو كیفیة مواجھة التخلف وتجدید عوامل التقدم االقتصادي

أن النمو االقتصادي لیس سوى عملیة توسع اقتصادي تلقائي تتم في ظل تنظیمات اجتماعیة "فیقول بونیھ 

�ϻΎѧόϓ�ήϳϮѧτثابتة ومحددة تقاس Η�ν ήѧΘϔΗ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϥ�ϦϴѧΣ�ϲϓ�ˬΔΛΩΎΤϟ�ΔϴϤϜϟ�ΕήϴϐΘϟ�ϢΠΤΑ

�ΔѧϟϭΪϠϟ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎϤϴψϨΘϟ�ϲϓ�ΕήϴϴϐΗ�˯ήΟ·�ϱ�Ύϴϋϭϭ".�ϝϮѧϘϴϓ�ϥϮΘѧγϮϛ�έϮѧΟ�Ύѧϣ"�ϦϴѧΑ�ϕήѧϔϟ�ϥ

ن تراكم رأس نظریات التنمیة ونظریات النمو یكمن في أن نظریات التنمیة تركز اھتمامھا على الموازنة بی

�έΎѧΧΩϻϭ".�ΪѧϛΆΗϭالمال والزیادة السكانیة في حین أن نظریات النمو تركز على التوازنات بین التوظیف

�ϥ�ϰѧѧϠϋ�β Ϝϴѧѧϫ�ϻϮѧѧγέϭ"�ϝϼϐΘѧѧγΎΑ�ΰѧѧϴϤΘΗ�ϲѧѧΘϟϭ�ΎϳΩΎѧѧμ Θϗ�ΔѧѧϣΪϘΘϤϟ�ϥΪѧѧϠΒϟ�ϰѧѧϠϋ�ϖѧѧΒτ Ϩϳ�ϮѧѧϤϨϟ�ϡϮѧѧϬϔϣ

Βτ Ϩϴϓ�ΔϴϤϨΘϟ�ϡϮϬϔϣ�Ύϣ�ˬϞϣΎϛ�ϪΒη�ϼϐΘγ�ΔϓϭήόϤϟ�ΎϫΩέϮϣ�ΕΎѧϴϧΎϜϣ·�ϚѧϠΘϤΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϔϠΨΘϤϟ�ϥΪϠΒϟ�ϰϠϋ�ϖ

�Ι"ویأتي شومبیتر فیعرف النمو ."التقدم ولكنھا لم تقم باستغالل مواردھا  ΪѧΤϳ�ϢψΘѧϨϣ�ϲΠϳέΪΗ�ήϴϴϐΗ�Ϫϧ́Α

.55:میشیل تودارو ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
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�ϯ Ϯѧϗ�ϞѧόϔΑ�ήѧϬψΗϭ�Ϟѧμ Θϣ�ήѧϴϴϐΗ�ϲѧϬϓ�ΔѧϴϤϨΘϟ�Ύѧϣ�ˬΩέϮѧϤϟ�ϲѧϓ�ΔѧϴϤϜϟ�ΓΩΎѧϳΰϠϟ�ΔѧΠϴΘϧ�ϞѧϳϮτ ϟ�ϯ ΪϤϟ�ϰϠϋ

1."توسعیة ضاغطة 

ϫ�Ϧϣϭ�ΚѧϴΣ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ϡϮѧϬϔϣ�Ϧϣ�ϻϮϤη�ήΜϛ�ΔϴϤϨΘϟ�ϡϮϬϔϣ�ϥ�ΎϴϠΟ�ΎϨϟ�ϦϴΒΘϳ�ϒϳέΎόΘϟ�ϩά

أن التنمیة االقتصادیة تتضمن باإلضافة الى زیادة اإلنتاج وزیادة عناصر اإلنتاج وكفاءتھا إجراء تغییرات 

ادیة، ومنھ یمكن القول في ھیكل الناتج وھو ما یتطلب توزیع عناصر اإلنتاج بین مختلف القطاعات االقتص

:أن التنمیة ھي نموا مصاحبا بالسعي الى 

القطاعاتمن إعادة توزیع عناصر اإلنتاج بین ذلكتغییر ھیكلي في ھیكل الناتج مع ما یقتضیھإحداث

 ؛

ضمان الحیاة الكریمة لألفراد ؛

�ΔѧϴΒϠΗ�ΪѧόΑ�ϲѧϘΒΘϤϟ�ϭ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ξ Ύѧϔϟ�ϖϓΪѧΗ�ΔϳέήϤΘѧγ�ϥΎϤѧο �ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϮѧϤϨϟ�ΔϳέήϤΘѧγ�ϥΎϤο

.لالستثمارحاجات األفراد والموجھة 

عناصر النمو االقتصادي وتكالیفھ.2.1.2

�ϱΩΎѧμاألھدافأھمإن Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�έΩΎμ ϣ�ΪϳΪΤΗϭ�Δϓήόϣ�Ϯϫ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�Δϳήψϧ�ΎϬΜΤΒΗ�ϲΘϟ

�ϖѧϳήρ�Ϧϋاإلنتاجیزید من الناتج الذي ھو حاصل عملیة أنمجتمع یمكنھ أن أيوكیفیة التحكم فیھ، حیث 

�ϦϴѧδΤΗΔѧϴΟΎΘϧ·�ˬΩέϮѧϤϟ�ϩάѧϫϻ·�ϮѧϤϨϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϴϠϋ�ΕΎϳϮΘѧδϣ�ϰѧϟ�ϝϮѧλأوزیادة الموارد المستخدمة  ϮϠϟ�Ϫѧϧ

ѧϳΎϏ�ϰѧϟ�ϝϮѧλ ϮϠϟ�άѧϫϭ�ϒϴϟΎѧϜΗ�ϞѧϤΤΘΑ�ΔϴΤѧπ Θϟ�Ϧϣ�ΪΑϻ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϩάѧϫ�ϰѧϟ�ϕήѧτΘϟ�ϢΘϴѧγϭ�ˬΓΩϮѧθϨϣ�Δ

.الجوانب فیما یلي 

:االقتصاديعناصر النمو .2.1.2.1

�ΓήѧηΎΒϣ�ΪѧϨϋ�ΎѧϬΜΤΑ�ΐ ѧΠϳ�ήѧλ ΎϨϋ�ϙΎѧϨϫ�ΔϣΎϋ�ΓέϮμ Αϱ�ϥΎѧϓ�ϑ ϭήѧόϣ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϜϓ�ˬΔѧϳϮϤϨΗ�ΔѧϴϠϤϋ

ϞϤϋ�ϦϣϝΎϤγέ�ΔѧϴόϴΒτˬ�اإلنتاجتعتمد على استعمال عوامل اإلنتاجیةالعملیات  ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ˬϲѧϨϘΘϟ�ϡΪѧϘΘϟ�ˬ

�ΕΎѧϴϠϤόϟ�ϱάѧϔϨϣϭ�ϲѧτ τ Ψϣ�ϡί ϼѧΗ�ϲѧϬϓ�ˬϞѧϳϮτ ϟ�ϯ ΪϤϟ�ϲϓ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϢϋΩϭ�ΖΑΎΛ�ϮϤϧ�ϥΎϤπ ϟ

:ھي كالتاليوعملیة نمو ترتكز على ھذه العوامل أيأنإذالتنمویة باستمرار، 

�ϞѧѧϤόϟ:�ϞѧѧϤόϟΎΑ�Ϊѧѧμ.أ Ϙϳ"�ΎϬϣΪΨΘѧѧδϳ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϴϓΎϘΜϟϭ�ΔѧѧϴΎϳΰϴϔϟ�ΕέΪѧѧϘϟ�ωϮѧѧϤΠϣϥΎѧѧδϧϹΝΎѧѧΘϧϹ�ϊ Ϡѧѧδϟ

2�ϞϤόϠϟ�ϲόϴΒτ."لتلبیة حاجاتھالالزمةوالخدمات  ϟ�έΪμ Ϥϟ�Ϣϫ�ϥΎϜδϟΎϓϪѧϧ�ΚѧϴΣ�ϥΎϜѧδϟ�ϢѧΠΣ�Ωί �ΎѧϤϠϛ

�ϮѧϤϧ�ΕϻΪѧόϣ�ΓΩΎϳίاإلنتاجیعتبر من العناصر المھمة في زیادة وزادت القوة العاملة في المجتمع،  �ϲ ϟΎΘϟΎΑϭ

علوم  في، مذكرة ماجستیر ـدراسة حالة الجزائرـحمزة مرادسي،دور جودة التعلیم العالي في تعزیز النمو االقتصادي -1
سنة   الجزائر،جامعة باتنة ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر،،تخصص اقتصاد تطبیقي و تسییر منظمات ،التسییر
.36:،ص2010

2 - Longatte & Vanhove ,Economie Generale, Dunod, PARIS ,2001 ,page :56.
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�ήѧѧλ ΎϨόϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϤόϟ�Γ˯Ύѧѧϔϛ�ϲѧѧϓ�ήϤΘѧѧδϤϟ�ϦϴѧѧδΤΘϟ�ήѧѧΒΘόϳ�ΚѧѧϴΣ�ϞѧѧϤόϟ�ΔѧѧϴϋϮϧ�ϰѧѧϠϋ�ΰѧѧϴϛήΘϟ�ΐ ѧѧΠϳϭ�ˬΞΗΎѧϨϟ

�ήϳϮѧτاإلنتاجیةالمھمة في زیادة  Η�ϰѧϟ�ϱΩΆѧϳ�Ύѧϣ�ϝΎѧϤόϟ�ϢϴѧϠόΗϭ�ΐ ϳέΪѧΗ�ϲϓ�έήϤΘγϻ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ϢΘϳ�άϫϭ

النسبیة للعناصر الخاصة بالمدخالت األھمیةحاول فیھا تقدیر دوارد افندینش الذيمستواھم، ففي دراسة إل

�Ϊѧϗϭ�ΔѧϤϴϘϟ�ϊأنمن العمالة توصل الى نتیجة مفادھا  ѧΑήΑ�ΞΗΎѧϨϟ�ϊ ѧϓέ�ϲϓ�ϢϫΎδϳ�ΔϟΎϤόϟ�ΕϼΧΪϣ�ϲϓ�ΓΩΎϳΰϟ

1.األخرىأرباعالعمل بثالث إنتاجیةساھمت زیادة 

ϝΎϤѧγέ�ϞΜϤΘϳ�ϯ:رأسمال .ب Ϊѧϣ�ΚѧϴΣ�ˬΔѧϨϴόϣ�ΔѧψΤϟ�ϲѧϓ�Ύѧϣ�ΩΎѧμ Θϗ�ϲѧϓ�ΪѧΟϮΗ�ϲѧΘϟ�ϊ Ϡѧδϟ�ωϮѧϤΠϣ�ϲѧϓ

�ΕΩΪѧѧΤϤϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΒΘόϳ�ϪѧѧϤϛήΗ�ϝΪѧѧόϣϭ�ϩήϓϮѧѧΗΔϴѧѧγΎγϷ�ΔѧѧϗΎτϠϟΔѧѧϴΟΎΘϧϹˬΕΎѧѧόϤΘΠϤϟ�ϲѧѧϓ�ϡΪѧѧϘΘϟ�ϯ ϮΘѧѧδϣϭ

ϝΎϤѧγέ�ϰѧѧϟ�ϝΎϤѧγέ�ϢϴѧѧδϘΗ�ϦѧϜϤϳϭϲΟΎѧѧΘϧ·�ϲѧѧϓ�ϞѧΜϤΘϣΕϻϵ�ϲѧѧϓ�ϡΪΨΘѧδΗ�ϲѧѧΘϟ�ϡΎѧΨϟ�ΩϮѧѧϤϟϭ�ΕΪѧόϤϟϭ

�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ϮѧϬϓ�ϲϋΎѧϤΘΟϻϰѧϨΒϟΔϴѧγΎγϷ�ϚϜѧγϭ�ϕήѧρ�Ϧѧϣ�ϊرأسمالأمانتاجیة،اإلالعملیة  ѧϤΘΠϤϟ�ϲѧϓ

اإلنتاجیةومستشفیات ومدارس وشبكات المیاه التي تساھم في العملیة األخرىحدیدیة ووسائل المواصالت 

تؤدي الى الزیادة كمیة رأسمنأحیثعبارة عن التجھیزات الجماعیة المتوفرة في االقتصاد الوطني،أي

.رفع مستوى النمو االقتصادي

�ΪѧϛΆϤϟ�Ϧϣϥ�ϊ:الطبیعیة الموارد.ت ѧΘϤΘϟν έ ѧ́Α�ϡΎѧϫ�Ϊϴѧλ έ�Ϯѧϫ�ϥΩΎѧόϤϟΎΑ�ϲѧϨϏ�ν έ�ϦρΎѧΑϭ�ΔΒѧμ Χ

�ΪѧѧѧΠϧ�ΚѧѧѧϴΣϥ�ΩέϮѧѧѧϤϟ�ϰѧѧѧϟ�ήѧѧѧϘΘϔΗ�ϥΪѧѧѧϠΑ�ϙΎѧѧѧϨϫΔѧѧѧϴϟϭϷΎѧѧѧϗϮϣήϣ�ΎϳΩΎѧѧѧμ Θϗ�έΎѧѧѧϫΩί �Ζѧѧѧϓήϋ�ϚѧѧѧϟΫ�ϊ ѧѧѧϣϭ

�Ϣѧϟ�ϭ�ΔѧϴόϴΒτ توصلتو ϟ�ΩέϮϤϟΎΑ�ΔϴϨϏ�ϥΪϠΑ�ΪΠϧ�ϚϟΫ�β Ϝϋϭ�ˬϱΩΎμ Θϗϻ�ϩΎϓήϟ�Ϧϣ�ΪΟ�ϝΎϋ�ϯ ϮΘδϣ�ϰϟ

�ϖѧѧϴϘΤΘϟ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϞϐΘѧѧδϳ�ϱήѧѧθΒϟ�ϊ ϤΘΠϤϟΎѧѧϓ�ˬΎϳΩΎѧѧμ Θϗ�ϖѧѧϠτ ϨΗϑ ΪѧѧϫϷ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΕΎѧѧϳΎϐϟϭ

�Γέϭήѧπأنواالجتماعیة للمجتمع، كما  ϟΎΑ�Ζѧδϴϟ�Ύѧϣ�ΪѧϠΒϟ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ΔϴϤϛϭ�ΔϴϋϮϧ�ϦѧϜϤϤϟ�ϦѧϤϓ�ΔѧΘΑΎΛ

�Ύѧѧϣ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟϥ�ϒѧѧθΘϜϳϥ�ϭ�ϲѧѧϓ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϟ�ΓΩΎѧѧϳί �ϰѧѧϟ�ϱΩΆѧѧΗ�ΚѧѧϴΤΑ�ΓΪѧѧϳΪΟ�ΔѧѧϴόϴΒρ�ΩέϮѧѧϣ�έϮѧѧτ ϳ

.المستقبل 

�ϲѧϓ�ϞϤόΘѧδΗ�ϲѧΘϟ�ΓέϮѧτ:التقدم التقني .ث ΘϤϟϭ�ΔѧΜϳΪΤϟ�ΕΎѧϴϨϘΘϟϭ�ϢψϨѧϟ�ωϮѧϤΠϣ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�ϮϫΝΎѧΘϧϹ

ѧϘϟ�βاإلنتاجتھدف الى الوصول الى اكبر قدر من  ϔϨΑ�ΕϼΧΪѧϤϟ�Ϧѧϣ�έΪϭΝΎѧΘϧ·�Ϧѧϣ�ΔѧϴϤϜϟ�β ѧϔϧΝΎѧΘϧϹ

�ΪѧѧϳΪΟ�ϢϴѧѧψϨΗ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϮѧѧϬϓ�ˬΕϼΧΪѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϗ�ΕΎѧѧϴϤϜΑΝΎѧѧΘϧϺϟΔѧѧѧΣΎΘϤϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϝΎϤόΘѧѧγΎΑ�Ϥѧѧδϳ

ˬ��ΔѧϴϠϤόϟ�ϲѧϓΔѧϴΟΎΘϧϹ�ϢϫΎѧδΗ�ϲѧΘϟ�ϞѧϣϮόϟ�Ϧѧϣ�ήѧΒΘόϳ�ϮѧϬϓبطریقة جدیدةأوكفاءة أكثروتوظیفھا بطریقة 

�ϞѧϴϟΩ�ήѧϴΧ�ήθϋالتاسعاالختراعات التي حدثت في القرن الثامن و ىعللفي تحدید النمو االقتصادي وأیضا

�ΓΪѧΤΘϤϟ�ΕΎѧϳϻϮϟϭ�ήΘϠΠϧ�ϲϓ�ΕΎϋήΘΨϤϟ�ϩάϫ�ϖϓέ�ϱάϟ�ϱΩΎμ Θϗϻ�έϮτ Θϟ�ϯ Ϊϣ�ϰϠϋΔѧϴϜϳήϣϷˬ�Ϛϟάѧϟ

.81:، ص2001دمحم ناجي حسن خلیفة، النمو االقتصادي، دار القاھرة، القاھرة،-1
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�ϲѧΘϟ�ΓήϤΘѧδϤϟ�ΩϮѧϬΠϟ�ϲѧϨόϳ�ϮѧϬϓ�ˬΕΎϋήΘΨϤϟ�έϮϬυ�ϦϣΎѧϬϐϠΒϳϟ�ϝϼϐΘѧγ�ΓΩΎѧϳΰϟ�ϊأكثرفھو یمثل  ѧϤΘΠϤ

.الموارد االقتصادیة المتاحة 

:تكالیف النمو.2.1.2.2

�ϦϤΜѧϟ�ϞѧϤΤΗ�Ϧѧϣ�ϊ ѧϤΘΠϤϠϟ�ΪѧΑϻ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϠϟ�ΔϴϟΎϋ�ΕϻΪόϣ�ϖϴϘΤΘϟϭ�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎϴΤѧπ Θϟ

1:ھذه التضحیات ما یلي أھم ىالمطلوبة، ولعلاألھدافعلى الوصول الى 

�ϊ:اآلنیةالتضحیة بالراحة .أ ѧϤΘΠϤϠϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΩέϮѧϤϟ�ϝϼϐΘѧγΎΑ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ϝΪѧόϣ�ΓΩΎϳί �ϦϜϤϳ

�ϥϮѧϜϳ�ϑأواالستخدام بزیادةتحقیق ذلك بصورة دائمة أمكنإذا كامالاستغالال  Ϯѧδϓ�ϞѧϤόϟ�ΕΎϋΎѧγ�ΓΩΎϳΰΑ

�ϲѧϓ�ΓΩΎϳΰϟ�ϩάϫΝΎѧΘϧϹ�ΪѧΑϻϥ�ΔϴΤѧπأنإال، اإلنتاجزیادة مكانباإل Θϟ�ΔѧΟέΪΑ�α ΎѧϘΗϭ�ϥΎѧϛ�ϲѧΘϟ�ΔѧόΘϤϟ

�ϦѧϜϤϳΩήѧϓϹϭ�ϞѧδϜϟ�β ϴѧѧϟ�ΔѧΣήϟΎΑ�ΩϮѧμ ϘϤϟϭ�ˬΎѧѧϬΑ�ϊ ѧΘϤΘϟ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟΎѧѧϤϧ·�ϲѧϓ�ϝΎϐΘѧѧηϻ�ϦϴѧΑ�έΎѧϴΘΧϻϡΎѧѧϳ

�ξأي،األسبوعلیومین مثال في أوتفضیل الراحة لیوم أوكلھا األسبوع όΑ�ΐ Ϗήϳ�ΪϗϷϲѧϓ�Ωήϓ�ΔѧγέΎϤϣ

:بأنھافیمكن التعبیر عن قیمة الراحة األمریكن ومھما ،إضافیةبعض الھوایات بدال من االشتغال ساعات 

الدخل الذي كان یمكن تحقیقھ لو اشتغل ذلك الوقت في العمل لقاء اجر معین ؛

إنتاجفي  اإلسھام�ϲѧΘϟ�ΕΎϣΪѧΨϟϭ�ϊ Ϡѧδϟ�ξ όΑϳ�ΔѧϨϴόϣ�ΕΎѧϳϮϫ�ΔѧϴϠϋΎϔΑ�ΎѧϬϘϴϘΤΗ�ϦѧϜϤ)ήѧΟ�˯ΎѧϘϟ�β ϴѧϟ(

˯ΩήѧϓϷ�Ϧѧϣϭ�ϕϮѧδϟ�Ϧѧϣ�Ύϫأولئكوالتي كان على  ήѧηΔѧϠΜϣϷ�ξ ѧόΑ�ΎѧϬΑ�ϡϮѧϘϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϴϟΎόϔϟ�ϩάѧϫ�ϰѧϠϋ

.األخرىالبیتیة األعمالكالتصویر، البستنة، النجارة واألفراد

�ΔϴΤπ.ب ΘϟϙϼϬΘѧγϻΎΑ:�ϡΪѧϋ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓΔѧϴϧΎϜϣ·�Ϧѧϣ�ϞѧϬϓ�ϼϣΎѧϛ�ϻϼϐΘѧγ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΩέϮѧϤϟ�ϝϼϐΘѧγ

�ϚѧϟΫ�ϖѧϴϘΤΗ�ϞϤΘΤϤϟ�Ϧϣ�ˮ�ϱΩΎμأوالفرد الواحد إنتاجالممكن في ھذه الحالة زیادة  Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϝΪόϣ�ΓΩΎϳί

Ϲ�ΓΩΎѧϳί �ϲ ϟΎѧΘϟΎΑϭ�έΎϤΜΘѧγϻ�ΓΩΎѧϳΰϟ�ϞΧΪѧϟ�ϊ ѧϳί ϮΗ�ΔϟΪϋϭ�ϙϼϬΘγϻ�ΪϴηήΗ�ρήθΑ�ϦϜϟ�ϞΒϘΘѧδϤϟ�ϲѧϓ�ΝΎѧΘϧ

�ϢϬϤϟΎѧϓالمضحى بھا تصبح مؤشرا لقیاس التكلفة الحقیقیة للنمو في مجتمع معین،االستھالكنسبة  أنحیث 

.و نوعیة االستثمارھم ھالمإنماواإلنتاجلیس كمیة االستثمار من اجل زیادة 

�ΐ:اآلنیةالتضحیة بالرغبات .ت ѧϠτΗ�ΎѧϤϠϛ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϝΪόϣ�ΓΩΎϳί �ϲϓ�ΎϨΒϏέ�ΎϤϠϛήѧϣϷ�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳί

�˯Ϯγ�ΔϴΤπ ΘϟϞѧϴΌΘΑ�ΔѧΣήϟϭ�ΔѧϤϴϗ�ΔѧϧέΎϘϣ�Ϧѧϣ�ΪѧΑϼϓ�άѧϟ�ϙϼϬΘѧγϻΎΑϭ�ΐ ѧϏήϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎϴΤѧπ Θϟ�ΔѧϔϠϛ

.تحقیق معدل معین من النمو االقتصادي مع قیمة المنافع التي تتحقق في المستقبل  ألجلالتخلي عنھا 

ϔϟ�ˬϊ:التردي البیئي .ث ϴϨѧμ Θϟ�ΎѧϬϴϓ�ΎѧϤΑ�ΔόѧγϮϟ�ΕΎѧϋΎτϘϟ�ΞΎѧΘϧ�Ϧϣ�ΎϴϠΟ�ήϬψϳال�ϱήѧΤΒϟ�Ϊϴѧμ ϟ�ˬΔѧΣ

�ϮϤϨϟ�ΕϻΪόϣ�ωΎϔΗέ�Ϧϋ�ϚϴϫΎϧ�ΕΎϣΪΨϟϭ�ϞϘϨϟ�ϥΪѧϠΒϟϭ�Δѧλ ΎΧ�ΔѧϣΪϘΘϤϟ�ϥΪϠΒϟ�ϲϓ�ϱΩΎμ Θϗϻϯ ήѧΧϷ

ϮϬϟΎѧΑ�ϖѧϠόΗ�Ύϣ�˯Ϯγ�ϲΌϴΒϟ�Ι˯�أنواععلى وجھ العموم حدوث مختلف  ϮϠΘϟϭ�˯ΎѧϤϟϭ�ΪѧΠϧ�Ϛϟάѧϟ�ˬΔѧΑήΘϟ

،مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة2004ـ  1990ـ عائشة مسلم ،اتجاھات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة 1
.26ـ  25:،ص ص 2007اقتصاد كمي ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ، الجزائر ،سنة تخصص 
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زد ΏΎόϴΘѧγϻ�ϰѧϠϋ�ΎϬΗέΪϘل إذا فاق الحد الطبیعيھذه القطاعات تصبح مضرة أنالى اإلشارةاألھمیةمن 

�ϲѧϓ�ΎϤϴѧγϻ�ϮѧΠϟ�ϲѧϓ�ΕΎѧϗϭήΤϤϟϭعدد السیارات الذي یؤدي بدوره الى تصاعد الغازاتعلى ذلك ارتفاع 

Ϯѧϫ�ϭ�ϥΎϜδϟΎΑ�ΎѧϤϛ�βالمكتظةالمدن  ϔϨѧΘϟ�ΔΑϮόѧλ �˯ήѧΟ�ΔѧϣΎόϟ�ΔΤѧμ ϟ�ϰѧϠϋ�ήѧτΧ�ϞϜѧθΗ�ϪѧϨϋ�ήѧδϔϳ�Ύѧϣ

ϭ�ϒѧϳήϟϭ�ϥΪѧϤϟ�ϦϴѧΑ�ΔѧϳϮΠϟϭ�ΔѧϳήΒϟ�Εϼѧλ ϮϤϟ�ϕήѧρ�έΎθΘϧ�ΓήϫΎψϟΎѧϫήΛ�ΔѧΣήϟ�Ϯϔѧλ �ήѧϴϜόΗ�ϰѧϠϋ

ϭ�ϢήѧΠϟ�έΎθΘϧ�ΐأزیزالعامة بتصعید ضجیج السیارات و ϧΎΟ�ϰϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕήΎτ ϟΕΎѧϓϵ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ

ΎѧϬϋϮϧ́ΑϒϴϟΎѧѧϜΘϟ�ϦϴѧѧΑ�ϥί ϮѧѧΘϟ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϧ�ϖѧѧϴϘΤΗ�Ϧѧϣ�ΪѧѧΑϼϓ�ˬΔѧѧϴϋΎϤΘΟϻϭ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΓΎѧѧϴΤϟ�ΪѧѧϴϘόΘϟ�ΔѧѧΠϴΘϧ

.بة للمجتمع في الوقت الحاضر والمستقبل والمنافع المترتبة على النمو االقتصادي بالنس

2.1.3.ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϞѧѧѧϴϠΤΘϟ�ΔѧѧѧϗϼόϠϟΩέϮѧѧѧϤϟ�ϦϴѧѧѧΑΔѧѧѧΌϴΒϟ�ˬήѧѧѧϘϔϟ�ˬ�ϮѧѧѧϤϨϟϭ

االقتصادي

ϳ�ϡΪΨΘѧγϻϭ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϠϟ�ϲѧδϴήϟ�ΐ Βѧδϟ�Ϫѧϧ�ϰѧϠϋ�ϊ ѧγϭ�ϕΎѧτ ϧ�Ϟѧϋ�ϲϧΎϜѧδϟ�ϮѧϤϨϟ�ϰѧϟ�ήψϨ

�Ϊѧϗ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϠϟ�ϲѧδϴήϟ�ΐ Βѧδϟ�Ϫѧϧ�ϰѧϠϋ�ϩΪѧΣϮϟ�ϲϧΎϜѧδϟ�ϮѧϤϨϟ�ϰϟ�ήψϨϟΎϓ�ˬΩέϮϤϠϟ�ΪϳΰΘϤϟϭ�ϊ ϳήδϟ

�ϊ ϴѧπ Η�ΔѧϴΌϴΒϟ�ήλ ΎϨόϟΎϓ�ˬΔϠϜθϤϟ�ΔϘϴϘΣ�ϪϳϮθΗ�ϰϟ�ϱΩΆϳΎѧπ ϳϮϜΤϟ�ΕΎѧγΎϴδϟ�ΐ ΒѧδΑ�Ϟѧθϓϭ�ΔѧϠψϤϟ�Δѧϴϣ

�ΏΎѧδΣ�ϲѧϓ�ϕϮδϟ�ϡΎψϧέΎѧΛϵ�ΔΤϠѧμ ϣϭ�ΔѧϴΟέΎΨϟϝΎѧϴΟϷϭ�ˬΔѧϣΩΎϘϟϰΤѧο �ϡϮѧϴϟ�ΪѧϛΆϤϟ�Ϧѧϣϥ�ϮѧϤϨϟ

ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΎϳΎѧѧπ Ϙϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΌϴΒϟϭ�ήѧѧϘϔϟϭΔϴѧѧγΎγϷϲϤϟΎѧѧόϟ�ϝΎϐѧѧθϧϻ�ΰѧѧϴΣ�ϲѧѧϓ�ΓήѧѧΒΘόϣ�ΔѧѧϧΎϜϣ�ΖѧѧϠΘΣ�ϲѧѧΘϟ

�ϦϴѧѧΑ�ςΑήѧΘϟϭ�ϞϛΎѧѧθϤϟ�Δѧѧϓήόϣ�ϲѧϓ�ϦϴΜΣΎѧѧΒϟ�ΕΎѧѧϣΎϤΘϫ�ΖѧϨϳΎΒΗϭ�ΔϠϜѧѧθϣϭ�ήѧѧϘϔϟ�ΓήϫΎѧѧυϭ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϟ

.بھ فیما یلي اإلحاطةالبیئة، ھذا ما سنحاول 

:االقتصاديالموارد والنمو .2.1.3.1

ϝΎϤѧγέϭ�ϱήѧθΒϟ�ήѧμفي  األوليتعد الموارد الطبیعیة العنصر  Ϩόϟ�ΐ ѧϧΎΟ�ϰѧϟ�ΝΎѧΘϧϹˬϱΩΎѧϤϟ

�ΔѧϴϠΑΎϘϟ�ί ΰѧόΗ�ϑ Ϯѧγ�Ύѧϣ�ϲѧϨρϭ�ΩΎѧμ Θϗϻ�ΓήϓϮѧΘϤϟ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ΔѧϴϤϛ�ΓΩΎѧϳί �ϥΎϓ�ϚϟάϟΔѧϴΟΎΘϧϹ�Ϛϟάѧϟ

�ϰѧѧϨΤϨϣ�ϲѧѧϓ�ϻΎѧѧϘΘϧ�ΔΒΒѧѧδϣ�ΩΎѧѧμ ΘϗϻΕΎѧѧϴϧΎϜϣ·ΝΎѧѧΘϧϹ�ϑ ϼΘѧѧΧ�ϰѧѧϠϋ�ΔϳήѧѧθΒϟ�ΕΎѧѧόϤΘΠϤϟ�ΔѧѧϓΎϜϓ�ˬΎѧѧϬΘϤψϧ

ΎϤΘϫϻ�Ϧϣ�ήϴΜϛ�Ϧѧϣ�ϖΜΒϨϳ�ϡϙέΩ·�ΎѧϫΩΎϔϣ�ΔѧϘϴϘΣأناالقتصادیة تواجھ مشكل ندرة الموارد الطبیعیة حیث 

یقابل الموارد البیئیة المحدودة، أنالذي یمكن إلیھالممكن الوصول السكانيھناك عدد محدد من التعداد أن

ϥΎϜѧδϟϭ�ΩέϮѧϤϟ�ϦϴΑ�Δϗ:ΎϤϫΪѧΣ·�ϯالفلھذا یسود العالم وجھتي نظر تجاه مستقبل الع ήѧΘϓ�Δϴϣ̈́ΎѧθΗ�Γήѧψϧ

ϤΘѧγ�ΕήϝϮѧΣϷ�ϪѧϴϠϋ�ϲѧϫ�Ύѧϣ�ϰѧϠϋ�ΔѧϨϫήϟϥϵΔѧϔϠΨΘϤϟ�ϥΪѧϠΒϟ�ϲѧϓ�Δѧλإذااستمرار تزاید المشكلة  ΎΧ

�ΓήѧѧψϨϟϭ�ˬϥΎϜѧѧδϟ�ϮѧѧϤϧ�ϝΪѧѧόϣ�ωΎѧѧϔΗέΎΑ�ΰѧѧϴϤΘΗ�ϲѧѧΘϟ�ΓήѧѧϴϘϔϟϭϯ ήѧѧΧϷ�ϯ ήѧѧΗ�Δѧѧϴϟ̈́ ΎϔΗϥ�ϲΟϮѧѧϟϮϨϜΘϟ�ϡΪѧѧϘΘϟ
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�ϦϴΑ�Δϗϼόϟ�ϴο ϮΗ�ϦϜϤϳϭ�ˬΔϠϜθϤϟ�ϰϠϋ�˯Ύπ ϘϟΎΑ�ϥϼϴϔϛ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟϭϲ ϟΎѧϤΟ·�ήѧϴϐΘϤϛ�ϲϣϮѧϘϟ�ΞΗΎѧϨϟ

1:في الدالة التالیة أخرىالمال من جھة والموارد الطبیعیة من جھة رأستابع لكل من العمل و

(௧)ܤܫܲ = ℱ (௧)ܴ(௧)൧ൣܮ (3.2)

ܴ(௧) = ݃ ଵ(௧)൧ൣܮ (4.2)

(௧)ܮ + ଵ(௧)ܮ = (௧)ܮ

�ΚѧѧϴΣϥ:PIB(t):�ΞΗΎѧѧϨϟ�ϲϟΎѧѧϤΟ·ˬϲ ϨρϮѧѧϟR0(t):�ΩέϮѧѧϤϟˬΔѧѧϴόϴΒτ ϟL0(t):ˬϞѧѧϤόϟL1(t):�α έϝΎѧѧϤϟˬ

L(t):جملة العمل ورأس المال.

�ϦѧѧϜϤϳ�Ύѧѧϳήψϧ�ϦϴѧѧΒΗ�ΚѧѧϴΣ�ˬΔόϠѧѧδϠϟ�ΪѧѧΎόϟ�ΔѧѧόϴΒτ ϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϠϟ�ΝΫΎѧѧϤϧ�Ι ϼѧѧΛ�ϦϴѧѧΑ�ΰѧѧϴϴϤΘϟ

�ϦϴѧΑ�α ΎѧϤΘϟ�ρΎѧϘϧ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϲόѧγϮΘϟ�έΎѧδϤϟ�ΩΪѧΤΘϳ�ΎѧϤϛ�ˬΪΎόϟ�άϫ�ΔόϴΒρ�ΔϴΟΎΘϧϹ�ΕΎϴϧΎϜϣϹ�ΕΎϴϨΤϨϣ

:منحنیات اإلمكانیات اإلنتاجیة ومنحنیات السواء للناتج القومي وذلك حسب النحو التالي

�ΔѧϴόϴΒρ�ΩέϮѧϣ�ϚѧϠΘϤΗ�ϻ�ϲѧΘϟ�ϥΪѧϠΒϟ�άѧϬΑ�κ:حالة الندرة الجزئیة .أ ΘΨΗΔϴϓΎѧο ·�ϲѧϓ�ΓΩΎѧϳΰϟ�ΕϻΪѧόϣϭ

�ϝΪѧόϣ�ϥϮѧϜϳ�άϬϟ�ΔϴόϴΒτرأسمدخالت العمل و ϟ�ΩέϮϤϟ�ΔϴϤϨΗ�ΕϻΪόϣ�ϕϮϔΗ�ϝΎϤϟϝϼѧΣϹ�ϩΎѧΠΗ�ΪѧϳΰΘϣ

بینماناحیة الیمین دال على تزایدھا L0اتجاه التولیفة أدناهالمال، حیث یبین المنحنى رأسموردي العمل و

�ΕήϳΪѧϘΘϟ�Ϟѧϗ�ΪϨϋ�ΎϬϟΎΣ�ϰϠϋ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ϞψΗϭ�Ϧѧϣ�ΕΎѧϔϴϟϮΘϟ�ΪѧϳΰΗ�ϝΪѧόϣ�Ϧѧϣ�Ϟѧϗ�ϝΪѧόϤΑ�ΪѧϳΰΘΗ

.المال رأسالعمل و

.الممر التوسعي في حالة الندرة الجزئیة:)1-2(رقم  شكلال

.52:ص

موار
الناتج الوطن
د 
63

.53:ذكره، صع سبق 

، 2011، سنة األولى، الطبعة اإلسكندریةمؤسسة رؤیة، الزراعیة،صادیة 

طبیعیة

العمل و رأس الما

R0

L 0
0

الممر التوسع

منحنى إمكانیات اإلنتا
ل

ي

ي

ج

مرجمصطفى،دمحم مدحت :المرجع

الموارد االقتمصطفى،دمحم مدحت  -  1
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�ΓΩΎѧѧΣϟ�ΓέΩѧѧϧϟ�ΔѧѧϟΎΣ:ΩέϮѧѧϣ�ήϓϮѧѧΗ�ϡΪѧѧϋ�Ϧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧόΗ�ϲѧѧΘϟ�ϥΪѧѧϠΒϟ�ΔѧѧϟΎΤϟ�ϩάѧѧϬΑ�κ.ب ΘѧѧΨΗ�ΔѧѧϴόϴΒρ

ΔϴϓΎѧѧѧο ·�ϲѧѧѧϓ�ϢΨѧѧѧπ Η�Ϧѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧόΗ�ΖѧѧѧϗϮϟ�β ѧѧѧϔϧ�ϲѧѧѧϓϭΩΪѧѧѧϋ�ˬΎϬϧΎϜѧѧѧγάѧѧѧΧ́ϴϓ�ϩάѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ϲόѧѧѧγϮΘϟ�έΎѧѧѧδϤϟ

�ϩΎѧѧѧΠΗϻ�ΔѧѧѧϟΎΤϟϲѧѧѧϘϓϷ�ΪѧѧѧόΑϥ�ϢѧѧѧΗ�Ϊѧѧѧϗ�ϥϮѧѧѧϜϳϒѧѧѧϴυϮΗ�ϞѧѧѧϛΡΎѧѧѧΘϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧѧѧϤϟ�ϦѧѧѧϣΔѧѧѧϠΣήϤϟ

ΘϟΎϤϟ�ϩΎѧѧѧΠΗϻΎΑ�Ϫϔѧѧѧλ ϭ�ϦѧѧѧϜϤϳϭ�ΔϘΑΎѧѧѧδϟϭ�ˬΔϴϣ̈́ΎѧѧѧθΗ�Γήѧѧѧψϧ�ϞѧѧѧΜϤϳ�ϪѧѧѧϧϮϜϟ�ήѧѧѧψϧ�ϲѧѧѧδ�ϞϜѧѧѧθϟϩΎѧѧѧϧΩ�ѧѧѧο Ϯϳ

:مستمراأفقیااتجاھا لیأخذللممر التوسعي المتزایدھذه الحالة حیث یتوقف االتجاه 

الممر التوسعي في حالة الندرة الحادة:)2-2(رقم شكلال

.55:صره، 

�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ϲϓ�ΓήϓϮϟ�ΕΔϴϓΎѧο Ϲ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ˬت�ϥϮѧϜ

رأسالعمل و"ھناك توافق بین تولیفات ممر التوسعي حیث یكون 

�ΔϬΟϯ ήΧϭ�ˬ�ΎϬϧϮϜΑ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϢΟήΘΗϊ ѧγϮΘϟ�ϲϓ�ΔΒΣέ�ϕΎϓ�ΕΫ

في حالة وفرة الموارد

.55:ه، ص

الممر التوسع

نحنى إمكانیات اإلنتا

الناتج الوطني

موار

طبیعیة

R0 (5)

R0 (1)

0
L0 (1) L0 (5)

موار

طبیعیة
الناتج الوطني مر التوسع

منحنى إمكانیات اإلنتا

0
L0

R0
ي

م
ج
ذك سبق 

Ϋ�ϥΪϠΒ

 طول ال

�Ϧϣ�Δϴό

:

توسعي 

ذكرسبق 

العمل و رأس الما

الم
ل

د 
مرجعمصطفى،دمحم مدحت :المرجع

ϟ�κ:حالة وفرة الموارد.ت ΨΗ

میول منحنیات السواء ثابتة على

ϭ�ΔϬΟ�ϦϣϴΒτ"المال  ϟ�ΩέϮϤϟ

المنحنى أدناه یوضح ذلك بیانیاو

الممر ال:)3-2(رقم شكلال
د 
ي

ع 

العمل و رأس الما
ل

ج

مرج مصطفى،دمحم مدحت  :المرجع
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:البیئةالفقر و.2.1.3.2

ϭΪόϧΔѧϟΪόϟ�ϡ�ˬΫ·�ϰѧϟ�ΕΎѧγέΪϟ�ϊةالالمساواواالجتماعيیعكس الفقر صورة التمایز  ѧϴϤΟ�ήϴѧθΗ

�Δѧλاألسبابالفقر ھو احد أنحقیقة مفادھا  ΎΧ�ϲΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϠϟ�ΔΛΪΤϤϟΫ·�ΓέΪѧϗ�˯ήѧϘϔϟ�ΕΎѧΟΎϴΘΣ�ΕΪѧϳΰΗ

ϭ�ˬΩΪΠΘϟ�ϱήθΒϟ�ήϘϔϟ�ήηΆϣ�νإمكانیةالموارد البیئیة المتوفرة حیث ال تتیح لھا  ήϋ�ϦϜϤϳѧϟ��ϝϭΪѧϟ�ξ όΒ

:في الجدول التالي 

العربیةمؤشر الفقر البشري في بعض الدول :)1-2(الجدول رقم

ιالدول ΎΨѧѧѧѧѧѧѧηϷ�ϻ�Ϧϳάѧѧѧѧѧѧѧϟ

�ϊ ѧѧϗϮΘϳϥ�ϰѧѧΘΣ�Ϯѧѧθϴόϳ

�ϦѧѧѧγϦϴѧѧѧόΑέϷ%�Ϧѧѧѧϣ

2005-2000المجموع

�ϝΪѧѧѧѧѧόϣΔѧѧѧѧѧϴϣϷ�ϦϴѧѧѧѧѧΑ

�ϦϴϐϟΎѧѧΒϟ%�ϢѧѧϬϟ�ϦѧѧϤϟ

سنة فما فوق  15

�ϻ�ϥΎϜѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ

�ϰѧѧѧϠϋ�ϥϮϠѧѧѧμ Τϳ

% مأمونةمیاه 

ϝΎѧѧѧϔρ�ΔѧѧѧδϣΎΨϟ�ϥϭΩ

�κ ѧѧѧѧѧϘϧ�Ϧѧѧѧѧѧϣ�ϥϮϧΎѧѧѧѧόϳ

%الوزن 

دلیل الفقر 

البشري 

7.730.5151021.5الجزائر

8.247.7191033.4المغرب

7.528.62620  مصر

4.625.77417.9  تونس

14.648.8473239.2موریتانیا

18.645.9334638.0الیمن

048.5..6.3لبنان

5.27.6856.6فلسطین

ϊ ѧΟήϤϟ:�ϡΎѧόϟ�ΔѧϴΑήόϟ�ΔϴϧΎѧδϧϹ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ήѧϳήϘΗ�ˬ�ϲΎѧϤϧϹ�ΓΪѧΤΘϤϟ�ϢѧϣϷ�ΞϣΎѧϧήΑ2009�ϥΪѧѧϠΒϟ�ϲѧϓ�ϥΎѧδϧϹ�Ϧѧϣ�ΕΎϳΪѧΤΗ�ˬ

.237:ص،العربیة 

ϱϭΎѧδΗ�ϲѧΘϟ�ήηΆϤϟ�ΔϤϴϗأماعلى انتشار متدن للفقر %10حیث تدل قیمة المؤشر التي تقل عن 

.البشريتدل على انتشار مرتفع للفقر %30تفوق أو

ˬ�ϭ�ήϘϔϟ�ϦϴΑ�Δϗϼό�ΔΟϭΩΰϣ�Δϗϼϋ�ΔΌϴΒϟϪΟϭϷ�έΎѧΒΘϋΎΑ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ΕΎΒΒѧδϣ�ΪѧΣ�Ϯϫ�ήϘϔϟΎϓفال  

ϭ�ΕΎγέΎϤϤΑ�ϡΎϴϘϟ�ϞѧΜϣ�ΔѧΌϴΒϠϟ�ΓήϣΪѧϣ�ΕΎϛϮϠγρήѧϓϹ�Ϊϴѧλاألحیانمعیشة الفقراء تعني في كثیر من  �ϲѧϓ

�ήΛΎϜΘϟ�Δλإعطائھاق غیر سلیمة دون استخراجھا بطرالحیوانات البحریة و ήϓΎѧϫΩέϮϣ�ΪϳΪΠΗϭˬ�Ι ΪѧΤϳϭ

،كما 1على الموارد الطبیعیة أساسیةي مجتمعات فقیرة تعتمد بصورة أوالبیئیة التي تاألنظمةھذا عادة في 

�ϥΎϜѧγ�Ϧѧϣ%20أناالستھالك الزائد في الدول الغنیة یھدد باستنزاف المیراث الطبیعي للمعمورة فنجد أن

�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϢϬΘѧΌϴΑ�ήϴϣΪΗمن الموارد الطبیعیة في نفس الوقت الذي یستمر الفقراء في%80العالم یستھلكون 

.50:، ص2001البیئي، الدار العربیة للنشر و التوزیع، القاھرة، سنة احمد عبد الوھاب عبد الجواد، التكافل االجتماعي -1
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ΔѧΌϴΒϟ�ήϴϣΪѧΗ�ϰѧϟ�ϱΩΆѧϳ�ΐإنمانتیجتھ لیس فقط التدھور البیئي و، فالبقاء فقط Βγ�Ϯϫˬ�ϲѧϫ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ϞϛΎѧθϤϟΎϓ

Βρ�ΕΫ�ϞϛΎθϣϭ�ϥϭΎѧόΘϟ�ϰѧϟ�ΝΎΘΤΗ��ΔϴϤϟΎϋ�Δόϴ�ϖϴѧδϨΘϟѧϟϲϟϭΪ�ΎѧϤϛ�ΎѧϬϠΤϟϥ�ΐ ѧΠϳ�ΔѧϴϤϟΎϋ�ΔϠϜѧθϣ�ήѧϘϔϟ

�ΎѧϬΘϬΟϮϣΏΎΒѧѧγϷ�ΔѧѧΟέΪϟΎΑ�ΔѧϴΌϴΑϰѧѧϟϭϷ�ϢѧΛΏΎΒѧѧγϷΔϴϧΎѧѧδϧ·�ΎѧϴϧΎΛ1�ϲϧΪѧѧΘϓ�ˬ�˯ήѧѧϘϔϟ�ν ήѧѧόϳ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϴϋϮϧ

�Δѧϴϔϳήϟ�ΕΎѧόϤΘΠϤϟ�ϲѧϓ�ΎϤϴγϻ�˯ήϘϔϟ�ΔΤλأھمالتلوث البیئي من أن، حیث للخطر �ϰϠϋ�ΓήΛΆϤϟ�ϞϣϮόϟ

�ΐاألمراضمن  %20فحوالي  ϴѧμ Η�ϲѧΘϟΩήѧϓϷϭ�ϰѧϟ�ΩϮѧόΗ�˯ήѧϘϔϟ�ϲѧδϴέ�ϞϜѧθΑΏΎΒѧγϭ�ˬΔѧϴΌϴΑήѧΜϛ

3�ϢϬϨѧϣ�κحواليمأساویة على ذلك انھ األمثلة Ψѧη�Ϧϴѧϳϼϣ80%ϝΎѧϔρ�ΐ ΒѧδΑ�ΎϳϮϨѧγ�ϥϮѧΗϮϤϳϝΎϬѧγϹ

ϭ�ˬϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�Ϧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�ΪѧΠϧΎѧπاألمراضتأثیراتالى  باإلضافةالناتج عن تلوث المیاه السطحیة  ϳ

�ϲѧϓ�˯ήѧϘϔϟ�ϞΧΩ�Ϧϣ%33معالجة المالریا تستنزف حوالي أناالقتصادیة فتشیر الدراسات الى یراتالتأث

2.فقط من دخلھم%4بینما تستنزف في الدول الغنیة إفریقیا

�ϒѧϗϭأولیس الخیار بین تخفیف الفقر أصبحتلة أالمسقة الفقر بالبیئة نتیجة حتمیة ومنطقیة وفعال  

من  إالیأتيھو ال واألخرھدف إال بالسعي لتحقیق الھدف أيحقیقة استحالة تحقیق  ثمةالتدھور البیئي بل 

ϭ�ˬΔϳΎϤΤϠϟ�ΔΌϴΒϟ�ΕΎΟΎϴΘΣϭ�ήϘϔϟ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ϦϴΑ�ϖϴϓϮΘϟ�ϝ�ΞϣΎѧϧήΑ�ϡΪѧϘϳ�ϝΎѧΠϤϟ�άѧϫ�ϲϓϢѧϣϷΓΪѧΤΘϤϟخال

3:ھي سین حیاة الفقراء وب تحقیقھا لتحللتنمیة المستدامة االحتیاجات العشر التي یج

 ؛ السلیمةالتغذیة 

 وقائیا ؛التي یمكن تجنبھا طبیا واألمراضالحمایة من

كافیة ؛لقدرة على العیش في بیئة نظیفة وا

كافیة ؛ درة على الحصول على میاه نظیفة والق

؛ األمراضمتع بھواء نظیف ال یحمل التلوث والت 

الطھي ؛ول على الطاقة الكافیة للتدفئة والحص

القدرة على استخدام العالجات التقلیدیة ؛

االجتماعیة ؛االقتصادیة و ةالقدرة على استخدام عناصر الطبیعة للممارس

 الزالزل ؛واألعاصیرالقدرة على التكیف مع الصدمات الطبیعیة مثل

 الموارد المتاحة بشكل مستدام إدارةالقدرة على اتخاذ قرارات حرة حول.

ΎΑ�ϊأنحیث نجد  ѧΘϤΘΗ�ϲѧΘϟ�ϢϟΎѧόϟ�ϥΎϜѧγ�Ϧѧϣ�ΪѧΟ�ΔϠϴϠϗ�ΕΎΌϓ�ϙΎϨϫϭ�ΔϘΑΎѧδϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ί ϭΎѧΠΘΗ�ϻ�Ϊѧϗ

�ήѧΒΘόϳ�ΎѧϤϨϴΑήѧΜϛ�Ϧѧϣ4/3النظیفة،الشمالیة األمریكیةلتي تعیش في المناطق األوروبیة والفئات السكانیة ا

.بالمفھوم البیئيمن سكان العالم فقراء 

.111-110:عبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، ص ص-1
.119:ص،2003باتر دمحم علي وردم ، العولمة و مستقبل األرض ، األھلیة للنشر و التوزیع ، عمان ، -2
.120:المرجع السابق، ص-3
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:النمو االقتصاديوالبیئة.2.1.3.3

ϭ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϦϴΑ�ςΑήϟ�Δѧϗϼϋ�ϲϓ�έϮΤϤΘϳ�ΔΌϴΒϟήϴΛ́ѧΘϟϭήΛ́ѧΘϟΎΒΘϤϟ�ϮѧϤϨϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ϦϴѧΑ�ΔѧϟΩ

المتاحة یؤثر الموارد الطبیعیةنفاذ إمكانیةلة ندرة وأالنمو االقتصادي بمسیتأثر، فبینما االقتصادي والبیئة

ѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧϤϟ�ΓΩϮѧΟϭ�Γήѧϓϭ�ϲѧϓ�ωέΎѧδΘϤϟ�ϮϤϨϟ�ΖϗϮϟϭ�ΔѧΣΎΘϤϟ�ΔϲϟΎѧΘϟΎΑ�έϮϫΪѧΘϟ�ϰѧϟ�ϱΩΆѧϳ�Ϊѧϗ في نفس

ϭ�ˬϲѧѧΌϴΒϟ�ΎѧѧϤΑϥ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΕΎρΎѧѧθϨϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘϳ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϟΔѧѧϴΟΎΘϧϹ��Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ΐ ѧѧϠτΘΗ�ϲѧѧΘϟ

�ήѧλالتكنولوجیاالمال ورأس، من عمل بشري، الموارد الطبیعیةاإلنتاجعناصر  ΎϨϋ�ϲѧϓ�ΔϟΩ�ϮϬϓΝΎѧΘϧϹ

ΔѧόϔϨϣ�ΕΫ�ΪѧϳΪΟ�ϊإیجادھدفھ  Ϡγ�ˬϻ·أنѧϴϠϤόϟ�ϩάѧϫة Ι ϮѧϠΘϟ�ΐ ΒѧδΗ�ΕΎѧϔϠΨϣ�έϮѧϬυ�ϰѧϟ�ϱΩΆѧΗϭϝϼѧΧϹ

ϭϟΎѧΑ�αاإلنتاجيالمنافع المتولدة عن زیادة النشاط أنمن ذلك یتبین بالتوازن البیئي و ΎϘΗ�ϲΘϟح�ϲѧϘϴϘΤϟ�ϢΠ

ϭ�ϚѧϟΫ�ϰϠϋ.1البیئةإفسادللدخل ال تمثل المنفعة الصافیة حیث یقابل ذلك تكالیف اجتماعیة تتمثل في معادلة 

ھواء،(ستھالكي یؤدي الى ظھور مخلفات وفضالت تكون موارد البیئة االواإلنتاجيفان ممارسة النشاط 

�ΎϬΗϻΪѧόϣ�ΪѧϳΰΗ�ΚѧϴΣ�ΎѧϬϟ�ΎѧϧΰΨϣ�ϱΩΎѧμ) تربةماء ، Θϗϻ�ρΎѧθϨϟ�ΕϻΪѧόϣ�ΓΩΎѧϳΰΑѧϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ϦϴѧΑ�Δѧϗϼόϟ�ϥΎ

:فقا للمنحنى المواليوتمثیلھا عبارة عن عالقة طردیة یمكناإلنتاجيحجم النشاط مستویات التلوث و

نتاج و التلوثالعالقة بین حجم اال:)4-2(رقم  شكلال

Source : Hervé Déville, Op.cit, page : 241.

�Ϧѧϣ�Ωήѧϔϟ�ΐ بالتاليتعتبر زیادة في الدخل القومي واإلنتاجیادة في  ϴѧμ ϧ�ϲѧϓ�ωΎϔΗέ

ϭ�ΔѧϳΎϤΤϟ�ΕΎϘϔϧ�ϞϤΤΗ�ΐالبیئیة باألنظمة رضیأية البیئیة  ΟϮΘϳ�ΎϤϣΔѧΠϟΎόϤϟ�ϲѧΘϟ

.تج عن التلوث البیئي االضرر النوأھذه ھي التبعیة االقتصادیة ث و

20:ن نعمة هللا ، مرجع سبق ذكره ، ص

نصیب الفرد من الدخنصیب الفرد من الدخ

المخلفات 

للفرد
ل
ل
وثات مل
co2

للفرد
كل زأنحیث 

تخفیضا للنوعیالدخل و

تزید بزیادة حجم التلو

رمضااحمد مندور احمد -1
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النمو االقتصادي في النظریات االقتصادیةوالتدھور البیئي .2.2

�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧΘϠϟ�ϱΪѧѧѧϴϠϘΘϟ�ϞѧѧѧϴϠΤΘϟ�Ϧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϰѧѧѧϟ�ϕήѧѧѧτΘϟ�˯ΰѧѧѧΠϟ�άѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ϢΘϴѧѧѧγ

��ΕΎѧѧγέΩThomas Malthus, David Ricardo , John Stewart Mill�ν ήόΘϨѧѧγ�ΎѧѧϤϛˬ

έΎѧѧѧѧѧѧϜϓ�Ϧѧѧѧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧѧѧѧϛ�ΪѧѧѧѧѧѧϨϋ�ϝΎѧѧѧѧѧѧΠϤϟ�άѧѧѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧѧѧϓ�ΚϳΪѧѧѧѧѧѧΤϟ�ϞѧѧѧѧѧѧϴϠΤΘϟ��ϰѧѧѧѧѧѧϟ,SolowRamcy–Cass–

KoopmansGrossman &Krueger,Stokey .AKنموذجو ,

التفسیر التقلیدي للتلوث البیئي.2.2.1

�ωϭήѧϓ�ϭ�ΕΎϋϮѧο Ϯϣ�ϦϴѧΑ�ΎϴΒδϧ�ΔΜϳΪΤϟ�ϊ ϴο ϮϤϟ�Ϧϣ�Ι ϮϠΘϟ�ϭ�ΔΌϴΒϟ�ΩΎμ Θϗ�ωϮο Ϯϣ�ϥϮϛ�ϢϏέ

�Ύѧϣ�ϭ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ρϮϐπ Ϡϟ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϙέΩϹ�ϥ�ϻ·�ΩΎμ Θϗϻ�ϢϠϋ�β ϴѧϟ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ϰѧϠϋ�Ϊѧϴϗ�Ϧѧϣ�ϪѧϠΜϤΗ

�ϪѧΒϧ�ϭ�ΔϳΪϴϠϘΗ�ΔϳΩΎμأمس Θϗ�ΕΎϳήψϧ�ϲϓ�ϪϟϭΎϨΗ�ϢΗ�ΚϴΣ�ˬ�Ϫδϔϧ�ΩΎμ Θϗϻ�ϡΪϗ�ϢϳΪϗ�ϙέΩ·�Ϯϫ�ΎϤϧ·�ϭ�ΔΜϳΪΣ�Δϟ

�Ϟѧϛ�ϞѧϴϠΤΘϟ�ν ήѧϋ�ϲϠϳ�ΎϤϴϓ�ϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϠϟ�ΪϳΰΘϤϟ�ϡΪΨΘγϻ�ΓέϮτ Χ�ϰϟ�ϦϴϳΪϴϠϘΘϟ�ϦϴϳΩΎμ Θϗϻ�Ϣψόϣ

  . Thomas Malthus, David Ricardo , John Stewart Millمن 

Thomasتحلیل .2.2.1.1 Malthus:

Malthus)1767-1832(�ϦѧϣϞѧϭ�ϙϼϬΘѧγϻ�ΓέϮѧτیعتبر Χ�ϰѧϟ�ϮѧϬΒϧ�Ϧϳάѧϟ�ϦϴϳΩΎѧμ Θϗϻ

�˯ΎѧϤϠϋ�ΎѧϬϨϋ�ϢϠϜΘѧϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϳΩΎόϟ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΔѧϟΩΎόϤϟ�ΩϭΪѧΣ�ΓΎѧϋήϣ�Γέϭήѧο �ϭ�Δϴάϐϟ�ΩέϮϤϠϟ�ΪΤϟ�Ϧϋ�Ϊΰϟ

ϲΟϮѧѧϟϮϜϳϻ�ϡϮѧѧϴϟ1ϝ�ϥΎѧѧϛˬMalthusآراءه�ΔѧѧγέΪϤϟ�Ϣϴѧѧϋί �ϩέΎѧѧΒΘϋΎΑ�ϲϧΎϜѧѧδϟ�ϮѧѧϤϨϟ�ϲѧѧϓ�ΓέϮϬѧѧθϤϟ

�ϡΎѧѧϋ�ϥΎϜѧѧδϠϟ�β ΘϟΎѧѧϣ�Δѧѧϳήψϧ�ϢѧѧγΎΑ�ΔѧѧϓϭήόϤϟ�ΔϴϧΎϜѧѧδϟ�ϪѧѧΘϳήψϧ�ϊ ѧѧο ϭ�ϱάѧѧϟ�ϭ�Δϴϣ̈́ΎѧѧθΘϟ1789�ΓήѧѧϜϔϟ�ϭ�ˬ

ϳΰΘϴѧγ�ϪѧϧΎϓ�ςΒѧπإذاعدد السكان أنفي نظریتھ ھي Malthusأوردھاتي لالرئیسیة ا ϳ�Ϣѧϟ�ΔѧϴϟϮΘϤϟ�ΎѧϘϓϭ�Ϊ

�ΔϴѧγΪϨϫϱ�ΔѧϟΪϟ�ΎѧϘϓϭΔϴѧγϱ ѧ́ϛΩϭΪѧΤϣϼϟ�ϞѧγΎϨΘϟ�ϰѧϠϋ�ΓέΪѧϘϟ�Ϫѧϟ�ϲѧΣ�ϦΎѧϛإذا�ΩέϮѧѧϤϟ�ϪѧϳΪϟ�ΕήϓϮѧΗ

�ΪѧѧϳΰΘϳ�ϻ�ϦϴѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ΔѧϴάϐϟΝΎѧѧΘϧ·�ϖѧϓϭ�Δѧѧϴάϐϟ�ΩέϮѧѧϤϟϦѧѧδΣϑ ϭήѧѧψϟإالΔϴΑΎѧѧδΣ�ΔѧѧϴϟϮΘϤΑ�β ѧѧϔϧ�ϝϼѧѧΧ

.الفترة

.357:، مرجع سبق ذكره ،ص،احمد رمضان نعمة هللا ،احمد عبد العزیز عایدرمضان دمحم مقلد -1
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نمو السكان و حد الكفاف:)5-2(رقم  شكلال

.)علم اقتصاد التنمیة(57:مرجع سبق ذكره ، ص،

�ΎѧϴΣ�Ωήϔϟ�ϰϠϋˬ�ϱ(w0,N) ظتحافالكمیة الصغرى من إنتاج الغذاء التي ى

�ΔѧϴΟΎΘϧϹ�ΔѧϴϠΑΎϘϟ�Ϧѧϋ�ήѧΒعیN�ϥΎѧϛ�ΫΈѧϓ�ˬ�˯ΎѧϴΣ�ΩήϓϷ�ϦϣP0حافظة على 

N0سیقود الى مستوى مستقر من السكان عند Malthus عندئذ فان اعتقاد 

�ΪѧϴϟΎϘΘϟ�ϭ�ΕΩΎѧόϟ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ΎѧϴϋΎϤΘΟ�έήϘΘϳ�ϥ�ϰϟ�ϞϴϤϳ�ϑ ΎϔϜϟ�ΪΣ�ϥΎϓ�ΪϘΘό

�Ϧѧѧϣ�ϑ ΎѧѧϔϜϟ�ΪѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ΓΩΎѧѧϳW0�ϰѧѧϟW1�ϝΪѧѧόϣ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϴϠϘΗ�ϰѧѧϟ�ϱΩϮѧѧϳ�ϑ Ϯѧѧγ

N1�ΪѧϨϋ�ϡ̈́ان عند  ΎѧθΘϟ�ΔѧϴϤΘΣ�ϲѧϓ�ϝΪѧΠϠϟ�ϲϧΎѧΜϟ�έΪμ Ϥϟ�ϥ·�ˬMalthus

�ΓΪѧϳΪΟ�ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϭ�ΓΪѧϳΪΟ�Δѧϓήόϣ�ϥ�ϭ�ϮϤϨϟ�ϰϠϋ�ΩϮϴϘϟ�Ϧϣ�ϒϴϔΨΘϠϟ�ϲΟϮϟ

بوصفھ تأجیال إلیھو ھذا یمكن أن ینظر (0p1)الى (0p0)انیات اإلنتاج من 

1.مفتوحة أو متفائلةن عن النمو بسبب الندرة أو الى احتمالیة 

الل نظریتھ أن یظھر وجھ الخطورة بین زیادة السكان بنسبة اكبر من زیادة 

أن Malthusالختالل بین السكان و الغذاء ھو أمر مؤكد في النھایة ، فیرى 

�ΔѧϠϏ�κ ϗΎѧϨΗ�Ϧѧϋ�ΔϟϮΌѧδϤϟ�ϲѧϫ�ήϤΘδϤϟ�ϥΎϜδϟ�ΪϳΰΗ�Ϟυ�ϲϓ�ΎϫΪϳΰΝΎѧΘϧϹ

�ϲѧϓ�ϪΤϴѧο ϮΗ�ϦѧϜϤϳ�Ύѧϣ�άѧϫ�ϭ�˯άѧϐϟ�ΝΎѧΘϧ·�ϮѧϤϧ�ϖΒѧδϳ�ϝΪѧόϤΑ�ΔѧϳΎϬϨϟ�ϲϓ�ϥΎ

�ΔѧѧϔϠϜΗ�α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ϥΎϜѧѧδϟ�ϮѧѧϤϨΑ�ς ΒΗήѧѧΗ�ΝΎѧѧΘϧϹ�ϲѧѧϓ�ΓΩΎѧѧϳί �ϱ�ΝΎѧѧΘϧϺϟ�ΓΪѧѧϳΰΘϣ

.58-57:سبق ذكره ، ص ص
.64:عمة هللا ، مرجع سبق ذكره ، ص

السكا

اإلنتا

0

1

0
1

ن

ج

0

P

P

W1N
 W
0
N

N
N
دمحم صالح تركي القریشي:المرجع

W0الو ھو حد الكفاف یشیر

تمثل كمیة الغذاء المطلوبة للم

العظمى مع حجم سكان متزاید

Malthusϳ، و لكن كما كان 

ΰϟ�ϥ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϴΑ�β ϴѧѧϟ�ϭ

الوالدات و استقرار حجم السك

ϮϨϜΘϟ�ϡΪϘΘϟ�ΔϴϠΑΎϗ ىعل یرتكز

لإلنتاج سوف تقلل منحنى إمك

للتاریخ الذي یتوقف فیھ السكا

من خMalthusأراد 

الموارد الغذائیة و أن حدوث ا

Η�ϝΪόϣ ضآلةوندرة الموارد

Ϝδϟ�ϮϤϧ�Ϧϣ�ϪϴϠϋ�ΐ ΗήΘϳ�Ύϣ�ϭ

ϥ�ΚѧѧϴΣ�ϲϟϮѧѧϤϟ�ϰѧѧϨΤϨϤϟ

2.اإلضافي

دمحم صالح تركي القریشي ، مرجع -1
احمد دمحم مندور ، احمد رمضان ن-2
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-الناتج عند تزاید اإلنتاج –لتكلفة اإلنتاج اإلضافي Malthusنموذج :)6-2(رقم  شكلال

.65:مة هللا ، مرجع سبق ذكره ، ص

ѧτΑ�ϭ�ΔѧόϴΒτ ضبطم یتم  ϟ�ѧη�ϥΎϓ�ΔϳέΎϴΘΧ�ΔϘϳήτ Α�ϞδϨϟأ �ΎѧϫΩέϮϣ�ϮѧϤϧ

�ΎϬϧΎѧη�Ϧϣ�ϲΘϟϥاألوبئةكالحروب و الحیاةستساھم في تقصیر أخرىع 

Malthus�ΪѧΣ�ήѧΒΘόϳ�άѧϫرأي، و �ϰѧϠϋΔѧϟΎϋϹاألرضناسبة مع قدرة 

1.استمرار البیئة في دعمھا للنمو االقتصادي المضطردإمكانیةل 

David Rica:

1772-1832(�ΰѧϛήϤϟ�ϲѧϋέΰϟ�ωΎτϘϟ�ϞΘΣϝϭϷ�ϦѧϣΔѧϴϤϫϷ�ΚѧϴΣ�ˬ

�ϦϴΘϣΎѧѧϋΩ�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧϠϴϠΤϦϴΘϴѧѧγΎγ�Δѧѧϳήψϧ�ΎѧѧϤϫMalthus�ϭ�ϥΎϜѧѧδϠϟѧѧϗنانو

Rأن�ϱάѧϟ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ρΎѧθϨϟ�ϲѧϓ�ϡΎѧϬϟ�ϭ�ϲѧδϴήϟ�ωΎѧτϘϟ�ϲѧϫ�Δѧϋέΰϟ

�ϯأخرىیجة التسابق بین الغذاء من ناحیة و السكان من ناحیة  ήѧϳ�ϥΎѧϜϓ�ˬ

�ϲѧϓ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ�ΓέϮѧΜϟ�ΐ ΣΎѧλΎѧΑϭέϭ�ϭήѧΘϠΠϧ�ΩϮϴϘϟΎѧΑ�ΎѧϤΘΣ�ϡΪτ ѧμ ϴγ

Ricardo �ϰѧϟ�ϪΘϳήψϧ�ϲϓϥ�ΩΪѧΤΘϳ�ϊر ظعیة الخصبة و ین ѧϳήϟ�ϯ ϮΘѧδϣ

�ϰѧϠϋ�ΐ ѧϠτ ϟ�ϢѧΠΣ�ϥϻ�ϚѧϟΫ�ϭ�ΔѧϴϋέΕΎѧΠΘϨϤϟѧϫ�Δѧϴϋέΰϟ�ΩΪѧΤϳ�ϱάѧϟ�Ϯ

�ξاألرضعرض أنس Ύѧϓ�έϮѧϬυ�ϰѧϟ�ϱΩΆϴѧγ�άѧϫ�ϥΎѧϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑ�ϭ�ΖѧΑΎΛ

 Ricardo  عنMalthus �ΚѧϴΣ�ϦϣΔѧϴϤϫ��ΔѧϠϐϟ�κ ϗΎѧϨΗ�ϥϮϧΎѧϗ�ϕΎѧΒτ ϧ

�ΔѧϳΩϭΪΤϣ�ϭ�ΓέΪѧϨϟΝΎѧΘϧ·ϳ�Ϣѧϟ�ϭ�Δѧϴϋέΰϟ�ϊ Ϡѧδϟ�ϢΘѧϬRicardo�ΔΣΎѧδϤϟΎΑ

Malthus�ϭΎѧѧϤϧ·ѧѧϴϣز �ΕΎѧѧΌϓ�ϦϴѧѧΑϭ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧѧϴϋϮϧν έϷ�ΐ ѧѧδΣ

:ضح من المنحنى الموالى 

.358:، مرجع سبق ذكره ،ص هللا ،احمد عبد العزیز عاید

النات

التكلف

الحدی
ج

ة 

ة

احمد مندور احمد رمضان نع:المرجع

لإذااألساسو على ھذا 

خلق دوافیسوف الغذائیةخاصة 

السكان و تجعلھا متأعدادتضبط 

الھامة للقلق المعاصر حواألسس

rdoتحلیل .2.2.1.2

(Ricardoفي تحلیل 

Ricardo�ϰѧѧϨΑ��ϩέΎѧѧϜϓΗ�ϭأن

icardoتناقص الغلة ، و یقرر 

تناقص الغلة نتقانون یخضع الى 

�ϱάѧϟ�ϞΎϬϟ�ϱΩΎμأن Θϗϻ�ϮϤϨϟ

الزرااألرضالتي تفرضھا ندرة 

�ϰѧϠϋ�ΐ ѧϠτ ϟ�ΔϟΎΤΑΕΎѧΠΘϨϤϟΰϟ

أساالسلع الزراعیة على أسعار

یحصل علیھ المالك، و لم یختلف

�ΓήѧϜϓ�ϰѧϠϋ�ϪѧΘϳήψϧ�ΕΪϤΘϋ�ΪϘϓ

�ΩέϮѧѧϤϟ�ΔѧѧϴϠϜϟν έϷ�Ϟѧѧόϓ�ΎѧѧϤϛ

كما یتأفضلیتھاأودرجة جودتھا 

،احمد رمضان نعمةضان دمحم مقلد رم-1
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الزراعیةاألراضيلتدھور Ricardoنموذج :)7-2(رقم  شكلال

.66:ضان نعمة هللا ، مرجع سبق ذكره ،ص

�έϮѧѧμ Η�ϥΎѧѧϓ�ϰRicardo�ϥϮѧѧϛ�ϲѧѧϓ�έϮѧѧΤϤΗϪѧѧϧ�ΕΩί �ϭ�ϥΎϜѧѧδϟ�ΩΪѧѧϋ�Ωί �ΎѧѧϤϠϛ

�ΩέϮѧϤϟ�ѧθϓ�ˬ�ΓΩϮѧΟ�Ϟϗأخرىجودة الى أكثرتج كلما انتقلنا من قطعة ارض 

ˬ��ΔѧΌϴΒϟ�˯ΎϤϠϋ�ϩΎθΨϳ�Ύϣ�Ϯϫ�ϭ�ϮϤϨϟ�ϰϠϋϥϵ�ϥϮѧϜϳ�ϚϟάѧΑ�ϭستضغط في النھایة

Ύμأسسضع  Θϗ�ϊ ѧϣ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ΔϠϏ�κ ϗΎϨΗ�ϲϫ�ϭ�Γήλ ΎόϤϟ�ΔΌϴΒϟ�ΕΎϳΩ

.على التجدد إمكانیاتھاوق 

John Stewart Mill:

1806-1873(Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ϖѧτ ϨϤϟ�ϪѧϟϮΒϗ�Ϧѧϣ�ϢϏήѧϟ�ϰѧϠόϓ�ˬ�ϪϴϘΑΎѧγ�ϞѧΜϣ�ΎϤΎѧθΘϣ

�ϱάΰѧѧϛήϳ�ϰѧѧϠϋϥاألرض�ΓΩϭΪѧѧΤϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ΔѧѧϳΎϬϨϟ�ϲѧѧϓϻ·�ΎѧѧϋΎϨΘϗ�Ϟѧѧϗ�ϥΎѧѧϛ�Ϫѧѧϧ

�ϥήѧϘϟ�ϒѧμمة في الواقع الع ΘϨϣ�ϲϓ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�Ι ϭΪΣ�ϪδϔϨΑ�ΪϬη�Ϊϗ�ϭ�ϲϠ

اإلنتاج،فرغم اعتقاده بسریان قانون تناقص الغلة في 1ن التزاید السكاني السریع 

�ΔѧϴϧΎϜϣ·�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϡΪΨΘѧγ�Γ˯Ύѧϔϛ�Ϧѧϣ�ϊ ѧϓήϳ�ϲѧϨϓ�ϭ�ϲѧϤϠϋ�ϡΪѧϘΗ�Ι ϭΪѧΣ

�άѧϫ�ˬ�ΔѧϠϐϟ�κϱήѧϟ�ϝ�ϞѧΎϔΘϤϟMill�ϡΪѧϘϳα ΎѧγϷ�ΕΎϳΩΎѧμ Θϗ�ϲѧϓ�ϞѧΎϔΘϤϟ

:ث اتجاھات 

�ϰѧϠϋ�ΎϬΗέΪѧϗ�ϭ�ΔΌϴΒϟ�ΔϗΎρ�Ϛϟάϛ�ϭ�ΓΩϭΪΤϣ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮΏΎόϴΘѧγ�ϭ�ΕΎѧϳΎϔϨϟϥ

ѧѧϠϋ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ϡΎѧѧψϨϟ�ΓέΪѧѧϗ�Ϧѧѧϣ�κ ϘϨѧѧϳ�ϭ�ΓΩϭΪѧѧΤϤϟ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ΫΎϔϨΘѧѧγ�ϰѧѧϟى 

ѧѧѧϤϨϟ�ΔϳέήϤΘѧѧѧγ�ϥΎϤѧѧѧο �ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ΓέΪѧѧѧϗ�ξ ϴѧѧѧϔΨΗ�ϲϟΎѧѧѧΘϟΎΑ�ϭ�ΔϳήѧѧѧθΒϟ�ΕΎѧ و

.68:ن نعمة هللا ، مرجع سبق ذكره ، ص

النات

التكلفة 

الحدیة

أرا

الدر

األول

أراضي

الدرجة

الثانیة

أراضي

الدرجة

الثالثة
ج

ضي

جة

ى

مراحمد مندور احمد :صدرالم

ѧѧϨΤϨϤϟ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ

التكلفة الحدیة مع زیادة النا

و ندرة مواردھا الطبیعیة

Ricardo  من وأوائلمن

زیادة المستخدم منھا بما یف

تحلیل .2.2.1.3

�ϦѧϜϳ�ϢѧϟMill)

Malthus وRicardoѧѧϟ

بحتمیة انطباق تناقص الغل

التاسع عشر على الرغم م

ϯإالالزراعي  ήѧϳ�ϥΎѧϛ�Ϫѧϧ

ϗΎѧϨΗ�ϥϮϧΎѧϗ�ϥΎϳήѧγ�ϞΟΆϳϭ

ثالاآلنالبیئة التي یسودھا 

Ϥϟأنیرى :األولاالتجاه 

�ϱΩΆϴѧѧγ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϟ

ΏΎόϴΘѧѧѧγѧѧϳΎϔϨϟ�ϭ�Εί Ύѧѧѧϐϟ

احمد دمحم مندور ، احمد رمضا-1
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�ΪΣ�ϙΎϨϫϰѧμأنالى الرأيھذا أنصاراالقتصادي الى ما ال نھایة ، و یذھب  ϗ�ΔѧϴϤϜϟΝΎѧΘϧϹ�ϦѧϜϤϳ�ϱάѧϟ

�ΩΪѧΠΘϣ�έΪѧμإنتاجھاللنظام البیئي  ϣ�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόϳ�ΩέϮѧϤϟ�ήϳϭΪѧΘϟ�ϡΎѧψϧ�Ϟѧυ�ϲѧϓ�ΔѧϤψΘϨϣ�ϭ�ΓήϤΘδϣ�ΔϘϳήτ Α

ΔѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧϤϟ�Ϧѧϣ�ΐ Τѧδϟ�ϝΪѧόϣ�ϯ ϭΎѧδΘϳ�ΚϴΤΑ�ΔϴδϤθϟ�ΔϗΎτ ϟ�ϞΜϣ�ΔϗΎτϠϟ�ϰѧϠϋ�ΩέϮѧϤϟ�ϩάѧϫ�ΓέΪѧϗ�ϊ ѧϣ

.التجدد

�ϯاألولتناوال من االتجاه األكثرو ھو :االتجاه الثاني  ήϳ�ϭέΎѧμ ϧ�ϩΎѧΠΗϻ�άѧϫϥ�Ϧѧϣ�ϙϼϬΘѧγϻ�ΪѧϳΰΗ

�ΪϴѧηήΘϟ�ϮѧΤϧ�ΎѧϤΩ�ϱήѧθΒϟ�ϙϮϠѧδϟ�ϊϓΪѧΗ�Δϳήόѧγ�ΰϓϮѧΣ�ϖϠΨϴѧγ�ΓΩΪѧΠΘϤϟ�ήϴϏ�ϭ�ΓΩΪΠΘϤϟ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϟ

�ϝΪѧόϣ�Ϧѧϣ�ΪѧϳΰΗ�ϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϟ�ϰϠϋ�ήηΎΒϤϟ�ΩΎϤΘϋϻ�Ϧϣ�ϞϠϘΗإنتاجیةفنون و البحث عن بدائل و ابتكار 

�ήϳϭΪѧѧΘϟϱأنΔѧѧϴϜϴϧΎϜϴϣ�κ ϴѧѧμ ΨΘϟ�ϩΎѧѧΠΗ�ΎѧѧϤΩ�ϊϓΪΘѧѧγ�ϕϮѧѧδϟϞѧѧΜϣϷ�ΩέϮѧѧϤϠϟήѧѧϣϷϳ�ϱάѧѧϟѧѧόΒ�ϮѧѧϤϨϟ�Ϊ

�ˬ�ΩέϮѧѧϤϟ�ΓέΪѧѧϨΑ�ϡΪτ ѧѧλ ϻ�ήѧѧτΧ�Ϧѧѧϋ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻϥ·�ϲѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧϣΎϫ�ΔѧѧϘϴϘΣ�ϞѧѧϫΎΠΘϳ�ϩΎѧѧΠΗϻ�άѧѧϫϥ�Ϣѧѧψόϣ

�ϭ�ΕΎѧτϴΤϤϟ�Ϧϣ�ΓΩΎϔΘγϻΎϓέΎѧϬϧϷ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ΕΎѧΑΎϐϟ�ϭϥ يقیقحبالمعنى الأسواقالموارد البیئیة لیس لھا 

.األمثلالسوق على الوجھ بأسلوبیتم 

كانت میكانیكیة السوق تعجز عن تخصیص الموارد إذاھذا االتجاه یرون انھ أنصار:االتجاه الثالث 

اإلعاناتالمختلفة مثل الضرائب و بالسیاساتتتدخل  أنالحكومات یمكن البیئیة تخصیصا امثل فان 

إساءةوالتراخیص و تحدید حقوق الملكیة لتدعیم میكانیكیة السوق في تخصیص الموارد البیئیة و الحد من 

.1استخدامھا حتى تظل قادرة على مواصلة الوفاء باالحتیاجات البشریة

التلوث البیئي  ةنمذج .2.2.2

الذي یجمع عملیة النمو االقتصادي مع البیئة ، ففي علم االقتصاد االقتصاديالنموذجسیتم إظھار

تربط بالبیئة التي تصف أنتتمثل المشكلة االقتصادیة في التقنیات التكنولوجیة و التفضیالت و یجب 

2:باالقتصاد من خالل العناصر التالیةالعملیة الطبیعیة التي تتمیز بتراكم التلوث ، فالبیئة ترتبط

 االقتصادیة؛للوحدات االستھالكو اإلنتاجالتلوث البیئي ناتج عن عملیات

ومثال في البیئة الطبیعیةالتلوثالمولدة عن الوحدات االقتصادیة تؤثر في  تدفق و تراكم  اإلشعاعات

تراكم الفسفور أوالكربون في الجوأكسیدثاني  غازالكبریت ، الضوضاء ، تراكمأكسیدإشعاعات(ذلك 

 ؛)الخ...في الماء

؛ األفرادأداءضار على تأثیرالبیئي لھ التلوث 

.360:، مرجع سبق ذكره ،ص،احمد رمضان نعمة هللا ،احمد عبد العزیز عایدرمضان دمحم مقلد -1
 Anastasios Xepapadeas , Economic Growth and the Environment , 1Prepared for the Handbook of ـ 2
Environmental Economics ,University of Crete, Department of Economics, University Campus,
74 100, Rethymno, Greece, August 24, 2003 ,P P : 4 – 5.
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 في اثر بینما تحسین نوعیة البیئة ربما یكون لھ اإلنتاجیةضارة على أثاریحدث أنالتلوث البیئي یمكن

.اإلنتاجیةتعزیز 

تدفق حیث أن ، التلوث البیئي ةنمذجبھا على طول طریق الدراسة المتعلقة العناصر السابقة یمكن صیاغت

اإلنتاج، و یعطي النموذج الكالسیكي دالة اإلنتاجلكل وحدة زمنیة تتعلق بشكل رئیسي بحجم اإلشعاعات

:الكلیة لالقتصاد كما یلي 

ܻ = (ܮܣ,ܭ݂) (5.2)

في  اإلشعاعاتتمثل العمل الفعلي ، فالسماح للعمل بدمج التغیر التقني یؤدي الى تدفق :AL:حیث 

:، و یكتب على الشكل التالي tالزمن 

௧ܼ = ൫ܻ߭ ൯(ݐ) (6.2)

:على الشكل التاليبطریقة بسیطة (6.2)رقمالدالة یمكن كتابة

 Z=θY   

، التكنولوجیا التي تخفض إنتاجیةلكل وحدة اإلشعاعاتأي، اإلشعاعاتتمثل معامل وحدة   θ :أن حیث 

R⊂k∍k+اجل  من k*(θ(>  0 مع  f(k) اإلشعاعاتمعامل  أیضاتدمج  أنیمكن اإلشعاعات

، و مخزون أنظفالمال یساھم في استعمال تقنیات جدیدة رأستعكس ھذه الصیغة فرضیة بان تراكم 

KPمال الذي یولد التلوث الرأسالمال المنتج و ھو ذلك رأسیكون ابعد انشقاق الى أنالمال یمكن رأس

المال ، في ھذه الحالة یمكن كتابة دالة رأسمن مخزونالتلوث یخفضأنأي، Kaرأسمالو یخفض 

:على الشكل التالي اإلنتاج

Y = ݂ (K୮, AL, Kୟ) (7.2)

:یليیكتب كما أنیمكن اإلشعاعاتو تدفق 

ܼ = ܻ(ܭ)ߠ

1973)لالقتصادي أخرىفي صیاغة  , Brock) تدفق التلوث بالسماح في  اإلنتاج، تساھم وظیفة:

ܻ = ܭ݂) (ܼܤ,ܮܣ, (8.2)

البیئة الى تدھور ةلنمذج أخرىالتغیر التقني ، و في طریقة إدخالتدفق التلوث بزیادة BZ:أن حیث 

في تدھور اإلنتاجیةیؤثر معدل ،في ھذه الصیاغةإنتاجيعن نوعیة البیئة  و ھو عامل E، یعبر اإلنتاج

:تكتب على الشكل التالي أنیمكن اإلنتاجصحة العمال ، و دالة  كذلال علىمثكالبیئة 

ܻ = (ܧ,ܮܣ,ܭ݂) مع
∂y

∂E
> 0 (9.2)
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لكل وحدة زمن مثل الدخان اإلشعاعاتبتدفق  أیضامن التلوث البیئي یمكن ربطھا األضرارأوالخسائر 

دن الثقیلة ، في حین المعاأوتراكم التلوث في محیط البیئة مثل غازات البیت الزجاجي أوالضوضاء و

:في شكل الدالة التالیةفان تراكمھ یمثل Pیرمز لحجم التلوث ب 

Ṗ = Z − mP + nP                                                                                                     (10.2)

أسيیمثل تدھور :m،حیث

Pn: داخليتحمیل أحیانایمثل ارتداد الخطي و یدعى.

تكون مھمة في تحلیل العالقة بین النمو االقتصادي أنخطیة یمكن الاالبیئي التعلیقات النظامفي عرض 

البیئیة یشیر في الكثیر من الحاالت الى استعمال الدینامیكیة الخطیة مثل األنظمةعرض أنوالبیئة ، حیث 

التركیبأنطبیعیة قد ال یكون تقدیر جید و ، فتشكیل عملیةاآلسيالمفھوم الضمني للتدھور 

ل العام المستعمل في زائفة ، و الشكPnمالئمة ، و عموما الدالة أكثریكون بأنھخطي یقنع بالردود الا

n(p)التطبیقات ھو =P2/1+P2 ،خطیة قد یحجب خصائص مھمة جدا تالحظ في الواقع الافإھمال

.تكون مھمة في اكتشاف طبیعة العالقة الحقیقیة بین النمو االقتصادي و البیئة أنویمكن 

یمثل من قبل الصیغة التي أنبشكل مكافئ تطور مخزون السلع البیئیة یمكن وأتطور النوعیة البیئیة 

:أوتجدد الموارد البیئیة ، أیضاتكافئ تشكیل النوعیة البیئیة و 

Ė = R(E) − Z                                                                                                             (11.2)

دالة التجدد البیئي :R(E)،حیث

Z: من خالل عملیة شبھ اإلشعاعاتالمال الطبیعي من تدفق رأسوأتمثل التدني في النوعیة البیئیة ،

.البیئةلوصف حالة  (11.2)وأ(10.2)استعمال الدالة إماانھ من الواضح فستخالصیة إ

�ΖϘΘѧѧη�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΔѧѧϴϋϮϨϟ�ϭ�ϙϼϬΘѧѧγϻ�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϛ�ϦϤѧѧπإن ΘΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧόϔϨϤϟ�ΔѧѧϟΩ�ϲѧѧϓ�ϑ ήѧѧόϤϟ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ΪѧѧόΒϟ

�˯Ύѧѧο έ�έήѧѧϘΗ�ϲѧѧΘϟ�ϞѧѧϣϮόϟ�ϞѧѧΒϗ�ϦѧѧϣϷΩήѧѧϓ�ήѧѧϬψΗ�ϭΓήѧѧπ ϣ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΔѧѧϴϋϮϨϟˬΙ ϮѧѧϠΘϟ�άѧѧϬϟ�ΎϨϳΪѧѧϟi

:و دالة المنفعة ھي كالتالي الفرد،تمثل 

U (C୧, Z), او U (C୧, P)

شكل  یأخذاناالجتماعي،المخطط وأاالجتماعیة و الوظیفة المعیاریة للحكومة األمثلةو عند مناقشة 

:مماثلینأفرادتقدیرات دالة المعالجة مع القیمة المضافة بمرور الوقت و 

න eିρ୲
∞



N(t) U ൫Cത(t) , P(t)൯dt

tفي الزمنالسكان:N(t)،أنحیث 

للفرد االستھالك ∶ Cത
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P≥ 0: للمنافع المستقبلیة ، معدل التفضیل الزمنياإلھمالیمثل معدل.

:التاليالتحلیل الموافق من ناحیة النوعیة البیئیة و الدالة السابقة تكتب على الشكل ذنإ

න eିρ୲
∞



N(t) U ൫Cത(t) , E(t)൯dt

االقتصاديللتدھور البیئي و النمو التفسیر الحدیث .2.2.3

�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϛ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγέΩ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϳ�Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϝϭΎϨΘϨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγSolowRamcy–Cass–

KoopmansGrossman &Krueger,Stokey ,�ϭΝΫϮѧѧѧѧϤϧAK�ϮѧѧѧѧϤϨϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧѧΘϟ�ϝϮѧѧѧѧΣ

.االقتصادي

:Solowالتلوث البیئي في نموذج .2.2.3.1

�ΔϴϜϴγϼϛϮϴϨϟ�ΔϳήψϨϟ�ΎϬϴϟ·�ΖϠλ ϮΗ�ϲΘϟ�ΞΎΘϨϟ�ΔγέΩ�ϢΘϴγ�ΕήΧΪѧϤϟ�ΔΒѧδϧ�ΕΎѧΒΛ�ϊ ѧϣ�ΩΎѧμ Θϗϼϟ

�ϲѧϠϜϟ�ΝΎѧΘϧϹ�ΔϟΩ�α ΎϴϘΑ�ΪΒϧ�ˬ�Ι ϮϠΘϟ�ϢϛήΗ�ϒμ Η�ΔϴΌϴΑ�ΓΪΣϮΑ�ΝϮϣΪϣ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ΝΫϮϤϨϟ�ϥϮϜϳ�ΎϣΪϨϋϭ

:مع غلل حجم ثابتة و عامل التقني متغیر خارجي ، أي 

ܻ = (ܮܣ,ܭ݂) (12.2)

. خارجي كمتغیر یدمج للعمل التقني التغیر معدل ∶
̇ܣ

A
= ݃

. خارجي كمتغیر یدمج السكاني النمو معدل ∶  
̇ܮ

L
= ݊

:التاليالمال و الناتج معرف على النحو رأسأنحیث 

. العمل من فعالة وحدة لكل الناتج ∶ =ݕ
ܻ

ܮܣ
= ܻ݁ି(ା)௧

. 1 العمل من فعالة وحدة لكل المال ∶ راس ݇=
ܭ

ܮܣ
= ௧(ା)ି݁ܭ

�ϊ ѧϣ1= A(0) = L(0) وδ �ˬϝΎѧϤϟ�α έ�ϒѧϠΗ�ΔΒѧδϧf(k)�ΔѧϳήψϨϟ�ΕΎϴѧο ήϓ�ϖѧϓϮΗ�ϲѧϫ�ϭ�ΝΎѧΘϧϹ�ΔѧϟΩ

حیث  θالنیوكالسیكیة ، بافتراض أن طریقة اإلنتاج تولد ملوثات و ھي ثابتة المستوى لكل وحدة من الناتج 

:أن تلك المضرة من التلوث ال تأخذ في الحسبان و التلوث یتراكم في البیئة وفقا للمعادلة التالیة

ܲ̇ = θY − mP                                                                                                            (13.2)

:التلوث لكل وحدة عمل 

1 - Ha Minh Naguyen (B. Ec (Honours) ,Endogenous Growth ,International Trade and the Environment
,Submitted in Partial Fulfilment of the Requirement for the Degree of Master or Economics by
Research at the University of ADELIAD ,AUSTRALIA ,August 2004, P:08
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=
ܲ

ܮܣ
= ܲ݁ି(ା)௧

:معادلة تراكم التلوث تصبح على الشكل التالي 

ܲ̇ = θ (ܭ݂) − (m + g + n)p (14.2)

�Γ˯Ύѧϔϛ�ΓΪѧΣϭ�ϲѧϓ�ϝΎѧϤϟ�α(14.2)و (12.2)في اقتصاد وصف من قبل بالمعادلة  έ�ϥϭΰѧΨϣ�ΔϟΎΣ�ΕΎΒΛ�ˬ

:یصبح (12.2)مكتسبة من خالل المعادلة 

݇∗: ݂ݏ (݇∗) = +ߜ) ݊+ ݃)݇∗

:ھو Kلكون معدل النمو 

y୩ = ݂ݏ ( )݇/݇= +ߜ) ݊+ ݃)

�ΕΪѧΣϮϟ�ϲϓ�ϝΎϤϟ�αالناتج، االستھالك،Yk= 0عندئذ    ،K*بموجب شروط قیاسیة في حالة ثبات  έ�ϭ

�ΔΒѧѧδϨϟ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϮѧѧϤϨΗ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ)g+n(،�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϰѧѧτ όΗ�ΝΎѧѧΘϧϹ�ΕΪѧѧΣϭ�ϲѧѧϓ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ϥϭΰѧѧΨϣ�ΕΎѧѧΒΛ�ϭ

  :كالتالي (14.2)المعادلة 

∗ = θ (݂݇∗)/(m + g + n)

ΪѧϨϋ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΕΪѧΣϮϟ�ϲѧϓ�έΪѧϗ�Ϊѧϗ�Ι ϮѧϠΘϠϟ�ϲѧϠϜϟ�ΝΫϮϤϨϟ�άϫ�ϥ�ο Ϯϟ�ϦϣP�ϮѧϤϨϟ�ϭ(n+g)�άѧϫ�ϲѧϓ

�ΔѧϴΑΎΠϳ�ΔΒѧδϨΑ�ϢϛήѧΘϳ�Ι ϮϠΘϟΎѧϓ�ˬ�ΝΎѧΘϧϹ�ϭ�˯ΩϷ�Ζѧϗϭ�ϲѧϓ�ΔѧϔϠϜΗ�ϖѧϠΨϳ�Ϣѧϟ�Ι ϮϠΘϟ�ϥ�φΣϮϟ�ϭ�ˬ�ΩΎμ Θϗϻ

�ϲΟέΎѧΧ�ήѧϴϏ�ϮϤϧ�ϙΎϨϫ�ϥ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ςϘϓ�ΔΘΑΎΛ�ϭn = g = 0�ϲѧϓ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϊ ѧϤΠΗ�ϒϗϮΘϴѧγ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ

�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΕΪѧΣϮϟ�ϭ�ϝΎѧϤϟ�α έ�Ϧѧϣ�ϙϼϬΘѧγϻ�ϭ�ΝΎѧΘϧϹ�ϒѧϗϮΘϳ�ϯ ήΧ�ΔϴΣΎϧ�Ϧϣ�ϭ�ˬ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΕΪΣϮϟ

:عن النمو أیضا ، و ھذا یعني 

ܻ̇

Y
=

Ċ

C
=

K̇

K
= 0

ϭ�ϞѧѧϤόϟ�ΔѧѧϴΟΎΘϧ·�ξ ϴѧѧϔΨΗ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�άѧѧϫ�ϭ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ϢϛήѧѧΗ�Ϧѧѧϣ�ΩΎѧѧμ Θϗϼϟ�ΔϴΒϠѧѧγ�ΕήϴΛ́ѧѧΗ�ϞϜѧѧθΗ�ϦѧѧϜϤϳ�ϮѧѧϤϧ

�ΪѧϳΪΤΘϟΎΑ�ϥΎϜѧδϟg = g (P)�ϊ ѧϣg`< n،و 0 = n(P)�ϊ ѧϣn`< 0�ΏΎѧδΣ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ˬk وP

n = n(P)  ،gمع (12.2)یتطلب حلول مستقلة للمعادالت التي تشملھا المعادلة  = g (P)

ܲ̇ = θ (ܭ݂) − ݁[()ା()]௧−  m P    

�ΝΎѧΘϧ·�ΕΎϴϨϘΗ�ϝΎϤόΘγ�Ϯϫ�ϭ�ΝΫϮϤϨϟ�άϫ�ϲϓ�Ι ϮϠΘϟ�ϢϛήΗ�ϊ ϨϤϟ�ΓΪΣϭ�ΔϘϳήρ�ϙΎϨϫϒѧψϧ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�άѧϫ�ϭ

:یليیعالج معدل إشعاع الوحدة من ناحیة كثافة رأس المال كما 

 (k)→0, lim k→∞θ(k)f(k)→0θ  limK→∞ و(k) <0 `θ   مع=θ(k) , θ  
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�Ϣѧϟ(12.2)فضل و مخزون رأس المال الثابت في المعادلة و ھذا یظھر إمكانیة الحصول على تقنیة إنتاج أ

�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�Δѧϔϴψϧ�ΕΎѧϴϨϘΗ�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�ΔϴϓΎѧο ·�ΕΎϣΪѧΧ�Ωϭΰϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϝΎϤϟ�α έ�ϥ�ΔϘϴϘΣ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϪϴϠϋ�ήΛΆϳ

:التلوثالحالة معدل نمو تراكم 

γp = p˙/p = φ (݇∗) f (݇∗) /p − (m +  n +  g)

.(12.2)توازن رأس المال للوحدة على المدى الطویل محدد من قبل المعادلة K*حیث أن 

�Ώ�ϪѧѧϨϋ�ήѧѧΒόϣ�Ιإذا ϮѧѧϠΘϟ�ϢϛήѧѧΗ�ϥϭΰѧѧΨϣ�ϥΎѧѧϛP�ΔΒѧѧδϨΑ�ϮѧѧϤϨϳ�ΔѧѧϴόϴΒτ ϟ�ΕΪѧѧΣϮϟ�ϲѧѧϓ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ϥΎѧѧϓ(n+g)

�ΝΎѧΘϧϹ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�ϙΎѧϨϫ�β ϴѧϟ�ϥ�ΓήѧϜϔΑ�Ϟѧμ Θϣ�Ι ϮѧϠΘϟ�ξ ϴѧϔΨΗ��ϥ�ϦϜϤϳ�ϒψϧϷ�ΝΎΘϧϹ�ΔϴϨϘΗ�ϥΎΑ�ΩΎϘΘϋϻΎϓ

θ �Ϧѧϋ�ϞϘΘѧδϣ�ϭ�ΖѧΑΎΛKأنظف و  ����������������������ϲΟέΎѧΧ�ϝΪѧόϤΑ�ϮѧϤϨϳ�ϝί Ύѧϣ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΕΪѧΣϮϟ�ϲѧϓ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϚѧϟΫ�ϊ ѧϣ�ϭ

*K  0و >f(k*) *)K (θ �ΎѧѧϨϠόΟ�Ϋ·�Ι ϮѧѧϠΘϟ�Δѧѧϟί ·�ϦѧѧϜϤϳ�ˬk�ϱΪѧѧΤϟ�ΞΗΎѧѧϨϟ�ϭ�ϝΪѧѧόϤϟ�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϛ�ϭ�ϮѧѧϤϨϳ

:لرأس المال محدد من قبل 

)δ  +g  +n (أوlim k→∞[f(k) /k] = lim k→∞[f`(k)=M>(n+g+ g)/s>0

�ϲѧϓ�ˬ�ΔϳΎϬϨϟ�ϲϓ�ϒϗϮΗ�ϝΎϤϟ�αلالتي تشیر الى أن اInadaتنتھك ھذه الفرضیة شروط  ήϟ�Δμ ϗΎϨΘϤϟ�ϞϠϐ

:ینمو بدون حد ،لكن kایجابیة و تعني أن kھذا النموذج النسبة الثابتة لنمو 

=(-m+n+g)yp وlim k→∞θ(k) f(k) =0  وھذا یعني أن التلوث یزال في النھایة ،.

������ϝΎѧѧϤϟ�α ήѧѧϟ�Ϥѧѧδϳ�ϭ�ΓΪѧѧΣϮϟ�ΕΎϋΎόѧѧη·�ϝΪѧѧόϣ�ξ ѧѧϔΨϳ�ϲѧѧϨϘΗ�ϡΪѧѧϘΗ�ϞϴϜѧѧθΘϟ�Δѧѧϴόϗϭ�ήѧѧΜϛϷ�ΔѧѧϘϳήτ ϟ�ΎѧѧϤΑέ�ϭ

�ϝΎѧѧϤϟ�α έ�ΪѧѧϟϮϳ�ϱάѧѧϟ�ΝΎѧѧΘϧϹ�ϭ�ΔѧѧϴΟΎΘϧϹϭKY�ϦѧѧϜϟ�ϭ�ΞΘѧѧϨϣ�ήѧѧϴϏ�Ϯѧѧϫ�ϱάѧѧϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ξ ϴѧѧϔΨΗ�ϝΎϤѧѧγέ�ϭ

�˯ΰѧΠϟ�ϥΎϓ�Ϛϟάϟ�ˬ�ϝΎϤϟ�α έ�Ϧϣ�ϦϴϋϮϧ�ϰϟ�ΕήΧΪϤϟ�ϢδϘΗ�Ϋ·�ˬ�ΞΗΎϨϟ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ϞϜϟ�ΕΎϋΎόηϹ�ξ ϔΨϳ

SY من الناتج مستثمر إجماال في رأس المال المنتج ، بینماSa  مستثمر في رأس المال الذي یخفض التلوث

:راكم التلوث تشكل على النحو التالي فمعادلة رأس المال و ت

݇̇୷ = s୷݂൫ܭ௬൯− (݊+ +ߜ ݃) ݇

݇̇ୟ = sୟ݂൫ܭ௬൯− (݊+ +ߜ ݃) ݇

Ṗ = θ (kୟ)݂൫ܭ௬൯+ (݉ + +ߜ (݃

Lim ka→∞  θ (ka) , lim ka→∞  θ (ka) f (ky)  → 0 

�ΔѧϟΩΎόϤϟ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ΩΪѧΤϣ�ϝΎѧϤϟ�α ήѧϟ�ϱΪѧΤϟ�ΞΗΎѧϨϟ�ϭ�ϝΪѧόϣ�ϥΎѧΑ�ΎѧΘϴϧΎΛ�ν ήΘϓ(12.2) (n+δ+g) ΎϣΪѧϨϋ

K→∞  التلوثو ھذا النموذج یؤدي الى إزالة.
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فھناك Pافترض بأنھ في المرحلة األولى للتنمیة االقتصادیة تكون البیئة نظیفة نسبیا مع قیمة منخفضة ل 

المبكرة التلوث أیضا المرحلة، بینما ینمو االقتصاد في ھذه K∈kمن اجل P˙<0حیث 1kفترة فاصلة 

:ینمو في الوحدات الطبیعیة ، فبینما االقتصاد ینمو معدل إشعاعات الوحدة ینخفض و نعرف ذلك كما یلي 

 ݇ →  ∞ , ̇ → /  −(݉ + ߜ + ݃) , و ܲ˙ /ܲ = ̇ / + (݊ + ݃)  →  −݉

/crKϞѧΜϣ)n+g(-=pوھناك بعض القیم حرجة 
·

pو/p =0
·

p�ϞѧΟϷcrKk=�ϮѧϤϨϳ�ΩΎѧμ Θϗϻ�ΎѧϤϨϴΒϓ�ˬ

.>crKkألجل  P/˙P>0یتوقع أن 0معدل اإلشعاع یتجھ نحو 

فیما یتعلق Solowنتیجة لذلك االقتصاد ینمو ، التلوث یزداد أوال ثم ینخفض إجماال ، في نموذج 

بتراكم التلوث فان الضرر من التلوث لم  یؤخذ في الحسبان و في حالة غیاب تخفیض التلوث فالتقدم 

التقني یمكن أن یخفض من اإلشعاعات بما فیھ الكفایة لكل وحدة من الناتج ، فالتلوث في الوحدات الطبیعیة 

نتائج تشیر الى انھ ال یوجد مستوى متوازن سینمو في نفس النسبة كبقیة المتغیرات في االقتصاد ، ھذه ال

أي أن التلوث یبقى حتى إذا غیرنا تركیبة النموذج و قدمنا احتماالت Solowوثابت للتلوث في نموذج 

1.أكثر واقعیة ، فھو یعتبر كمساھمة في وظیفة اإلنتاج

Ramcyنموذج .2.2.3.2 – Cass – Koopmans البیئيللتلوث:

�ΪѧѧόΒϟ�ϥ·ν ήΘϓΎѧѧΑ�ΔϠϜѧѧθϤϟ�ϲѧѧϓ�ϡΪѧѧϘϣ�ϲѧѧΌϴΒϟC(t)ϖϓΪѧѧΗ�ϙϼϬΘѧѧγϻˬΩήѧѧϔϠϟ�ϲϟΎѧѧϤΟϹ�ϥϭΰѧѧΨϤϟ

�Ι ϮѧѧѧϠΘϠϟP(t) أوU(C(t) , P(t))�ϙϼϬΘѧѧѧγϻ�ϲѧѧѧϓ�ΓήѧѧѧόϘϣ�ϭ�ΓΪѧѧѧϳΰΘϣ�ΔѧѧѧόϔϨϤϟ�ΔѧѧѧϟΩ�ΓέΎѧѧѧΒόϟ�ϩάѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ

limc⟶∞Ucأي (C,P)=0تضمن حلول داخلیة متناقصة و محدبة تماما في حجم التلوث.

�ΝΫϮѧϤϨϟ�ϲϓ�ϲϟΎѧΜϤϟν ήѧΘϔϧ�ϲϧΎϜѧγ�ϮѧϤϧ�ϙΎѧϨϫ�β ϴѧϟ�Ϫѧϧ�ϲΟέΎѧΧ�ϲѧϨϘΘϟ�ήѧϴϐΘϟ�ϭn = g = 0،�ήѧΒΘόϳ�ϭ

  :كالتاليالمستھلك مستوى التلوث ثابت و تكون المعادلة 

max
{(௧)}

න ݁ି௧
∞



ܷ( )ܿ − ݐ݀ (15.2)

.معدل خصم المنفعة خاضع لقید المیزانیة :ρ ،حیث

න ݁ିୖ(୲)c (t)dt = K(0) + න eିୖ(୲)
∞



∞



w (t)dt (16.2)

.االبتدائيحصة رأس المال :K(0)حیث،

1 - Anastasios Xepapadeas , op.cit , p : 8 – 11.
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الزمن߬. في الحقیقیة الفائدة نسبة تمثل )ݎ )߬ حیث (ݐ)ܴ = න )ݎ )߬݀߬
௧

ఛ

:العامل المخفض المالئم ، ثم طریقة االستھالك محددة على الشكل التالي e-R(t)لھذا 

̇ܥ

C
=

1

n
r − ρ +

ܷ
ܷ

ܲ̇൨, n = −
Uୡୡ

ܷ
(17.2)

υ�ϪѧϴϠϋ�ϝΪѧϳ�ϱάѧϟ�ΡΎΑέϸϟ�ϰμفي  ϗϷ�ΪΤϟ�ϖϴϘΤΗ�ˬ�ΔϣΎΘϟ�ΔδϓΎϨϤϟ�Ϟf' (k)=r+δ  �ΩΎѧμ Θϗϻ�έϮѧτΗ�ϥΎѧϓ

:معبر عنھ بالنظام التالي حیث أن كل المتغیرات قیست في الوحدات الطبیعیة

̇ܥ

C
=

1

n
f ′(k) − r − ρ +

ܷ
ܷ

ܲ̇൨ (18.2)

K̇ = f ′(k) − C − δk (19.2)

و تعبر على أن أي زیادة في التلوث لن تزید معدل نمو االستھالك  UcP≤0واضح أن (18.2)من المعادلة 

��ϥΎѧϛ�Ϋ·�ξ ϔΨϨѧϳ�ϑ Ϯѧγ�ϙϼϬΘѧγϻ�ϝΪѧόϣ�ϦϴѧΣ�ϲϓ�ˬUcP<0�ΔѧϟΩ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·�ήΛ́ѧΘϣ�ήѧϴϏ�ϥϮϜϴѧγ�Ϫѧϧ�ϻ·ˬ

:مشكلة القیمة الحالیةالمخططالمنفعة مفصولة عن االستھالك و التلوث ، و من جھة أخرى تواجھ

ℋ =  ܷ( ,ܿܲ) + q (f (k) −  c −  δk) + λ (θf (k) −  mP ) (20.2)

  :ة تتضمن ییترجم تكلفة تراكم التلوث ، الشروط الضروریة لألمثل0λ<(t)، (20.2)في المعادلة 

Uc (c, P) =q (21.2)

q̇ = ߩ) + − ߜ   ݂̀ ( )݇) − ݍ ߠߣ   ݂́ ( )݇ (22.2)

λ̇ = (ρ + m)λ −  UP (c, P ) (23.2)

:نحصل على دینامیكیة االقتصاد كالتالي  (22.2)من  q إلزالةبالنسبة للزمن و یستعمل (21.2)اشتقاق 

̇ܥ

C
=

1

n
f ′(k)൬1 +

θλ

ܷ( ,ܿܲ)
൰− ρ − δ +

ܷ
ܷ

ܲ̇൨ (24.2)

�ΔѧѧѧѧϟΩΎόϤϟ�Ϧѧѧѧѧϣ(19.2)،(23.2) (13.2)و�ν ήѧѧѧѧΘϔΗ�ΔϴѧѧѧѧδϓΎϨΘϟ�ϭ�ς ѧѧѧѧτΨϤϟ�ΔϠϜѧѧѧѧθϣ�ϦϴѧѧѧѧΑ�ξ ϗΎѧѧѧѧϨΘϟϥ

UcP = 0�ϰѧѧѧϠϋ�ϝΪѧѧѧϳ�Ϯѧѧѧϫ�ϭϥ�ϪѧѧѧΘϧί Ϯϣ�ήѧѧѧΒΘόΗ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϡΎѧѧѧψϨϟωήѧѧѧγ�ϱάѧѧѧϟ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ϡΎѧѧѧψϨϟ�Ϧѧѧѧϣ

�ΔѧѧѧΌϴτΒϟ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΕήѧѧѧϴϐΘϤϟ�ΔѧѧѧΠϟΎόϤΑ�ΐ ѧѧѧδΘϜϣ�ϊ ϳήѧѧѧγ�Ζѧѧѧϗϭ�ϲѧѧѧϓ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�έϮτ ΘϟΎѧѧѧϓ�ˬ�˯ς ΒѧѧѧΑ�έϮѧѧѧτΘϳ

:و تعطى على الشكل التالي كثوابت ،

̇

େ
=

ଵ

୬
ቂf ′(k)ቀ1 +

θλ

(,)
ቁ− ρ − δቃ (25.2)

ب (18.2)و نتیجة السوق التنافسیة یصبح واضحا إذا قارنا المعادلة اجتماعیااالختالف بین الحل المثالي 

، و كنتیجة لذلك فان ثبات محزون رأس المال و بالتالي توازن حجم التلوث  و یكون اقل (25.2)المعادلة
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�ΝΫϮѧϤϧ�ϲϓ�άϜϫ�ϭ�ˬ�ΔϴδϓΎϨΘϟ�ϲϓ�ϪϨϣ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ρΎγϭϷ�ϲϓRamcy�ϲѧϓ�ήΛΆѧΗ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ΕΎѧΒΛ

.البیئة 

:تعطى ضرائب التلوث المثالیة على الشكل التالي 

(ݐ)߬ =
(ݐ)ߣߠ−

ܷ( ,ܿܲ)
(26.2)

�ϖѧϳήτ ϟ�ϝϮρ�ϰϠϋ�έΪϘϣ�ΕήϴϐΘϤϟ�Ϟϛ�ΚϴΣˬϲ ϟΎѧΜϤϟ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�έήѧο Ϸ�β ѧϜόΗ�ΐ ήѧπ ϟ�ϥ�ѧο ϭ

θλ (t)من تراكم التلوث بسبب زیادة الناتج بوحدة واحدة

max


π = f (k) −  (r + δ)k −  τ [θf (k)] (27.2)

:بشرط

f ′(k) = 1 +
−θλ (t)

ܷ( ,ܿܲ)
= r + δ 

1.فالمخطط االجتماعي یمكنھ الوصول الى مجتمع مثالي لمستویات الناتج و التلوث بفرض ضریبة

:بغلل متزایدة AKنموذج .2.2.3.3

AK�ΐفي نموذج  ѧΘϜΗ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϭ�ϲΟέΎΧ�ήϴϐΘϣ�ϲϨϘΘϟ�ήϴϐΘϟ�ϭ�ϥΎϜδϟ�ΕΎΒΜΑ�ΔϴϠϜϟ�ΝΎΘϧϹ�ΔϟΩ�ˬ

:التاليعلى الشكل 

y = Ak

:حیث

K:�α έ�ϭ�ϱΩΎѧϤϟ�ϝΎѧϤϟ�α έ�ˬ�ΝΎѧΘϧϹ�ΕϼΧΪѧϣ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�ϞϤθϳ�ϱάϟ�ϊ γϮϤϟ�ϪϣϮϬϔϤΑ�ϝΎϤϟ�α έ�ϞΜϤϳ

.المال البشري

0>A: التكنولوجيمستوى الیعكس.

:بفرض تراكم التلوث طبقا للدالة التالیة

Ṗ = θk – mP , θ > 0 (28.2)

:التاليو مشكلة المخطط االجتماعي یمكن أن تكتب على الشكل 

min
{(௧)}

න eିρ୲U(c , P)
∞



dt

.ݐ.ݏ ݇̇= ܭܣ − ܿ− −ߙ ݇ߜ

:معدل نمو االستھالك على طول طریق النمو المثالي محدد كالتالي

1 - Anastasios Xepapadeas , op.cit , p : 16 – 20.
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̇

େ
=

ଵ

୬
ቂAቀ1 +

λθ

ౙ
ቁ− –ߩ  +ߜ

ು


ܲ̇ቃ (29.2)

UcP=0�ΝΫϮѧϤϨϟ�ΔϴѧγΎϴϘϟ�ΔѧΠϴΘϨϟ�ϢΛو  λ=  0یمكن بسھولة إدراك انھ إذا لم یأخذ التلوث في الحسبان یعني

AK بالنسبة لA>ρ+δ �ΔѧϴΑΎΠϳϻ�ΔΒѧδϨϟ�β ϔϧ�ϲϓ�ϮϤϨϳ�ΞΗΎϨϟ�ϭ�ϝΎϤϟ�α έ�ϭ�ϙϼϬΘγϻ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϥ�ϲϨόΗ

.، بدون الحاجة الى افتراض أن التغیر التقني متغیر خارجي  y= 1/n (A-ρ-δ)على المدى البعید 

�Ι ϮѧϠΘϟ�άѧΧ�ΪѧϨϋ�ϲѧΌϴΒϟ�ϝ�ΔѧγέΩ�ήѧϬψΗ�ˬ�ϥΎΒѧδΤϟ�ϲѧϓ(1995 , Michel & Rotillon)�ΔѧϟΪϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ

�ΔϟϮѧѧμ ϔϣ�ΔѧѧόϔϨϣUcP = 0�έϮѧѧϔϨϟ�ΕήϴΛ́ѧѧΗ�ν ήѧѧόΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧόϔϨϤϟ�ΔѧѧϟΪϟ�ϭUcP< 0�ΕΎѧѧΒΛ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�ˬ

*)P,*k,*c(دل نمو ایجابي ال یمكن و مع) ینمو فقط إذا كانUcP>0.(

�ϝΎѧϤϟ�αالتلوث،النمو المتواصل اإلیجابي في المدى البعید ممكن إذا أدخلنا تخفیضات  έ�ϊ ϳί ϮΗ�ϢΗ�Ϋ·�ϱ

:االجتماعيو قیود المخطط قسمیھ،في 

k̇ = Aky −  c −  δk

Ṗ = θky −  ψka −  mP 

k = ky + ka

�ϰѧϨόϤϟ�β ѧϔϧ�ϲѧϓb , Xepapadeas)1997(�ϝΎѧϤϟ�α έ�Ϧѧϣ�ϦϴϋϮѧϨΑ�ΝΫϮѧϤϨϟ�α έΪѧϳ:�ϝΎѧϤϟ�α έ

المنتج إلنتاج الناتج و رأسمال التخفیض لتخفیض التلوث الذي یخفض اإلشعاعات لكل وحدة من الناتج مع 

�ΪѧΤϟ�ϖѧϴϘΤΗ�ΔϠϜѧθϤϟ�ϲѧϓ�ΩϮѧϴϘϟ�ˬ��ϝΎѧϤϟ�α έ�Ϧѧϣ�ϦϴϨΛϻ�ϲϓ�Δϓήόϣ�ϭ�ϲϠϜϟ�ϝΎϤϟ�α έ�ϲϓ�ΓΪϳΰΘϣ�ϞϠϏ

:قصى للرفاه االجتماعي تأخذ الشكل التالي ، بعدد شركات مستویة الوحدات األ

k̇୨= k୨k୨(I୨/k୨) , j = y, α

Ṗ = θ ൫Kୟ , Kୟ , K୷൯݂ ൫K୷, K୷൯ −  mP 

݂൫ K୷, K୷൯= c −  I୷ – Iα

�ΚѧϴΣKy وKα�ˬϲ ϟϮѧΘϟ�ϰѧѧϠϋ�Ι ϮѧϠΘϟ�ξ ϴѧѧϔΨΗ�ϝΎѧϣ�α έ�ϭ�ΞΗΎѧѧϨϟ�ΝΎѧΘϧ·�ϝΎϤѧѧγέ�ϥϼΜѧϤϳIy وIα�ϥϻΪѧѧϳ

,θ (ka, Kaعلى االستثمار في كل قطاع و  Ky)�ϝΎѧϤϟ�α έ�ϲѧϓ�ΓΪѧϳΰΘϣ�ϞѧϠϐΑ�ΰϴϤΘϳ�ΓΪΣϮϟ�ωΎόη·�ϝΪόϣ

�Ι ϮѧϠΘϟ�ξ ϴѧϔΨΗ�ϲѧϓ�ΓΪϳΰΘϣ�ϞϠϐϟ�Ϋ·�ϖϘΤΘϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�Ι ϮϠΘϟ�ϢϛήΗ�ϥϭΪΑ�ϢΪϟ�ϮϤϨϟΎϓ�ˬ�ΕΎπ ϴϔΨΘϠϟ�ϲϠϜϟ

.0و تخفیض معدل إشعاع الوحدة تجاه 

�ΝΫϮѧϤϨϟ�ϯ ήѧΧ�ΔγέΩ�ϲϓAK(1996 , Mohtadi)�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϴϋϮϧ�ξ ѧϔΨϳ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϢϛήѧΗ�ΚѧϴΣ

  :كالتاليالحالة مشكلة المخطط معرفة 



عالقة التدهور البیئي بالنمو االقتصادي :الثانيالفصل 

82

min
{(௧)}

න eିρ୲U(c , E)
∞



dt , U > 0

.ݐ.ݏ ݇̇= ܭ(ܧ)ܣ − )ܧܿ, )݇ < 0

A(E)�ϰϠϋ�ΔϴΌϴΒϟ�ΔϴϋϮϨϟ�ήϴΛ́Η�ϞΜϤϳˬΝΎѧΘϧϹ�ΎϣϮϋΪѧϣ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϴϋΎϤΘΟ�ϲϟΎѧΜϤϟ�ϯحیث  ϮΘѧδϤϟΎϓ

�ΝΫϮѧϤϨϟ�ϡΎѧόϟ�έΎѧρϹ�β ѧϔϧ�ϲϓ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϧΎϋϹϭ�ΔϴϟΎΜϤϟ�ΔΒϳήπ ϟ�ΎϬϴϠϋ�ήτϴδΗ�ΕΎτ τΨϤϟ�Ϧϣ�ΔϋϮϤΠϤΑ

AK التلوثو تقنیات تخفیض.

)في نموذج مماثل تتأثر معدالت اإلنتاج االیجابیة بالبیئة ،  1996 , Gradus & Smulders)

یعرفان تخفیض التلوث و یبینان انھ إذا تم التأثیر في  معدل اإلنتاجیة وتخفیض معدل التكلفة الھامشیة 

للتلوث یمكن أن یؤدي الى ارتفاع معدل النمو المثالي ، و مثل ما سبق یمكن الحصول علیھ عن طریق 

,(الضریبة و اإلعانات المالیة ، Rubio & Aznar2000(سیاسة البیئیة ضمن سیاق یناقشان تصمیم ال

، یتأثر معدل اإلنتاجیة ایجابیا من النوعیة البیئیة و تخفیض التلوث و یریان بان AKمماثل لنموذج 

الضریبة على اإلنتاج و اإلعانات على تخفیض التلوث یمكن أن ترفع من معدل النمو إذا كانت مكاسب 

ن ھناك حالة إمكانیة أیعتبر (Reis,2001)، أما معدل اإلنتاج من تخفیض التلوث عالیة بما فیھ الكفایة

اكتشاف تقنیة تزیل التلوث حیث انھ إذا كان ھذا االحتمال ایجابي ثم النمو ایجابي  یمكن أن یكون النمو 

1.مثالي

:البیئي Kuznetsمنحنى  .2.2.3.4

:البیئيKuznetsالنظریة لمنحنى األسس ( 1995, Grossman &Krueger)

مستندة على تحقیق EKCالمناقشة في أساسالتلوث تشكل –النظریة لعالقة الدخل األسس

التدفق من التلوث ولد في كل نقطة بمرور الوقت أنلنفرض بیئیة،الدینامیكیة لنماذج باعتبارات األمثلة

:التالیةاإلشعاعمعبر عنھ بدالة 

Ζ = (ߙ,ߢ߭)

.tتمثل تخفیض التلوث في الوقت :  α ،حیث 

و دالة المنفعة المنشأفترض ال وجود للنمو السكاني و التغیر التقني خارجي تكلة المخطط االجتماعي شو م

:ھي

ܯ {(௧)}ܽݔ න ݁ି௧
∞



[ܷ( )ܿ − [ݐ݀(ܼ)ܦ <ሖܦ/ ≤ ሖሖܦ,0 0                                  (30.2)  

1 - Anastasios Xepapadeas, op.cit, p: 30 – 32.
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.ݐ.ݏ ݇̇= (݂ )݇ − ܿ− −ߙ ݇ߜ

:التلوثكالسیكیة و تدفق قیمة النیواإلنتاجدالة f(K)حیث 

ℋ = ܷ( )ܿ − )ܦ ((ߙ,ߢ߭) + )ݍ (݂ )݇ − ܿ− −ߙ ݇ߜ )

  :على األوليتدل شروط الطلب 

ܷ( )ܿ = ݍ (31.2)

ሖ߭ܦ ఈ(ߙ,ߢ) = ݍ (32.2)

Cل القصیر كدالة األجلتوضح المستوى المثالي لتخفیض التلوث في أنن كیم(32.2)و (31.2)حیث 

:فیما یتعلق بالزمن و جعل البدائل مالئمة النظام الدینامكي الذي یصور(31.2)بتمییز أوkو

ߙ = (ߙ,ߢ)ߙ

:ھو  c ,k)(اء ضتطور االقتصاد في ف

̇ܥ

C
=

1

n
ቈ݂ሖ(k) −

ሖజ಼ܦ ( ((ߙ,ߢ)ߙ݇,

ܷ( )ܿ
  − − ߩ  ߜ  (33.2)

݇̇= ݂ ( )݇  −   ܿ − )ߙ ,ܿ )݇ – ݇ߜ (34.2)

كدالة cیظھر الذي)8 -2(مماثل للمنحنى  ةنقطة خاصیة تقارب ثابتالذهلھأنف (*c*, k)فرض ثبات ب

  :معرفة كالتالي PIRالتلوث –لعالقة الدخل األساسیةالدالة أعطت، c=ĉ(k) األساسیةھذه الدالة ،kل

P IR =  {(Z, y) ∶  Z =  ߭(k,ߙ( Ƹܿ(k) , k)) , y = ݂ (k)} (35.2)

(*c*,k)بفرض ثبات البیئي  Kuznetsمنحنى تقارب في الخاصیة :)8-2(رقم  شكلال

Source: Anastasios Xepapadeas, op.cit.

M

0

g g
 K
̇ܭ =
̇ܥ = 0
K
P
 K

m
 K
c
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,حسب طریقة ل و  Mulligan & Sala-i-Martin)1993( الدالة األخیرة یمكن أن تحدد بشكل عددي

:نحصل على المعادلة التفاضلیة التالیة (34.2)على  (33.2)وقت اإلزالة ، و بتقسیم 

Cሖ(k) =

1
n ቈ݂ሖ(k) −

ሖజ಼ܦ ( )തߙ݇, Ƹܿ(k) , k))

ܷ( Ƹܿ(k))
  − − ߩ  ܿߜ  Ƹ(k)

݂ ( )݇  − Ƹܿ (k)  − )ߙ Ƹܿ(k) , k) – ݇ߜ
(36.2)

�ΕΎѧϧΎϴΒϟˬ�ΎѧϴϋΎϤΘΟ�ϲϟΎѧΜϤϟ�ϖѧϳήτ ـ تمثل عالقة الدخل(35.2)المعادلة  ϟ�ϰϠϋ�ΩΎμ Θϗϻ�ϞΑΎϘΗ�ϲΘϟ�Ι ϮϠΘϟ

�ϞΧΪѧϟ�ϦϴΑ�ΔϴΒϳήΠΗ�Δϗϼϋ�ήϳΪϘΘϟ�ϞϤόΘδΗ�ΔϳΩΎμ Θϗϻـ �ϞѧϤΘΤϳ�ϻ�ϭ�Ι ϮѧϠΘϟϥ�ϰѧϠΜϤϟ�ΔѧϘϳήτ ϟ�ϰѧϠϋ�ϥϮѧϜΗ

�Ιالتلوث مولدة من نموذج–في ھذه الحالة عالقة الدخل  ϮѧϠΘϟ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ήΒΘόϧ�ˬ�ϒϠΘΨϣ�ϞѧϤϬϳ�β ϴѧϟϭ

:ھناك تعلیمة بیئیة ، دینامیكیة االقتصاد معطاة كالتالي 

̇ܥ

C
=

1

n
ൣ݂ሖ(k) − − ߩ  ൧ߜ  (37.2)

݇̇= ݂ ( )݇  −  ܿ – ݇ߜ

:الدالةفي  معطاةالتلوث –و عالقة الدخل 

P IR  =  {(Z, y) ∶  Z =  ߭( ,݇ 0) , y = (݂ )݇} (38.2)

:األرباحالمؤسسات التنافسیة تعظم ،إشعاعبضریبةتحت التعلیمة البیئیة 

max
୩,ୟ

݂ ( )݇ − −ߙ−݇(ߜ−ݎ) ߬߭ (ߙ,ߢ)

:بشرط

ሖ݂( )݇ = +ݎ +ߜ ߬߭ (ߙ,ߢ) (39.2)

1 = ߬߭ (ߙ,ߢ)ߙ (40.2)

:شرطالقصیر تحت اآلجللتوضیح التخفیض في (40.2)و استعمال (37.2)ب (39.2)استبدال 

:، دینامیكیة االقتصاد معرفة كالتالي ߙ = ߙ (߬,ߢ)

̇ܥ

C
=

1

n
ൣ݂ሖ(k) − ߬߭ ൫݇ ,ߢ)ߙ, )߬൯− − ߩ ൧ߜ 

݇̇= ݂ ( )݇ −  ܿ ,ߢ)ߙ– )߬ − ݇ߜ 

  :معرفةالتلوث –و عالقة الدخل 

P IR ℛ =  {(Z, y) ∶  Z =  ߭൫݇ ,ߢ)ߙ, )߬൯, y = (݂ )݇} (41.2)
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:مختارة بشكل مثالي فان اإلشعاعضریبةكانت  إذا(41.2)في المعادلة 

࣮ =
)ሖ߭)ܦ ,݇ )ߙ݇, Ƹܿ(ߢ)ߢ)))

ܷ൫ܿ Ƹ(ߢ)൯

�ΐ ѧϴϛήΘϟ�ι Ϯѧμ ΨΑ�ΔѧϠΛΎϤϣ�ΔΠϴΘϧϲѧγΎγϷ�ϞϜѧθϟEKCϞѧΒϗ�Ϧѧϣ(2001 ,Andreoni & Levinson)

(2002, Levinson),&�ϝ�ϦϛΎѧγ�ςϴѧδΑ�ΝΫϮϤϨϟRobinson-Crusoe�ΚѧϴΣC�έΪѧμ ϣ�Ϯѧϫ�ϙϼϬΘѧγϻ

:التلوث ، و المنفعة معرفة كالتالي 

ܷ =  ܿ − Z

  :معرفة و دالة التلوث 

Z =  ܿ −  ܿβαζ

:حیث

التلوث التخفیض على یدالن ∶ ܿβαζ

التخفیض جھد ∶  α

تمثل قید الموارد: Y = c + α 

:مبینة كالتالياألمثلةو  مشكلة تحقیق 

max
ୡ,ୟ

ܿ– Z , Z =  ܿ −  ܿஒα

=ܿ.ݐ.ݏ ܿ+  α

  :معرفةالتلوث –ثم عالقة الدخل 

Z(௬) = (ܿ௬)   −  cൣ(௬)൧
β

αൣ(௬)൧
ζ

:حیث

 1 = β + ζ  ألجل  α(௬) =
ζ

β + ζ
, c(௬) =

β

β + ζ

�ΎѧϤϨϴΑ�ˬ�ϲΑΎѧΠϳ�έΪѧΤϧΎΑ�ςΧ�ϞΜϤΗ�Ι ϮϠΘϟ�ϞΧΪϟ�ΔϗϼϋϞѧΟϷ 1  >ζ  +β �Ι ϮѧϠΘϟ�ϞΧΪѧϟ�Δѧϗϼϋ�ϥΎѧϓάѧΧ́Η

.U1شكل مقلوب 

Kuznets�Ωήѧϔϟ�ϞѧΧΩ�ςو بطریقة ابسط معادلة  ѧγϮΘϣ�ϲѧϓ�ΔϟΪϛ�ΔϴΌϴΒϟ�ΓΩϮΠϟ�ϯ ϮΘδϣ�ϒμ Η�ϲΘϟ�ΔϴΌϴΒϟ

:2لتلك الدولة و ھي موضحة كالتالي

1 - Anastasios Xepapadeas, op.cit, p: 37 – 41.
قتصاد البیئي ، الجزء الثاني ، النشر العلمي و المطابع ، الریاض كولستارد ، ترجمة احمد یوسف عبد الخیر ، اال-تشارلس د-2
.491:، ص2005،
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log(ܼ) = α log(ܰ) + β log(ܻ ܰ⁄ ) + log(ܼ ܻ⁄ ) + δ log( )݁ (42.2)

.اللوغاریتمیمثل :log:حیث 

Z:التدھور الكلي.

N: السكانعدد.

.الخطأ العشوائي:  ℯ ,ߙ ߚ, ߜ,

Y/N:متوسط نصیب الفرد من الدخل كمؤشر لمرحلة نمو البلد.

Z/N            :كثافة �ϲѧϓ�ΔϣΪΨΘѧδϤϟ�ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ΔόϴΒτΑ�ς ΒΗήϳ�ϱάϟ�ϞΧΪϟ�Ϧϣ�ΓΪΣϭ�ϞϜϟ�ϲΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ

.اإلنتاجیةالعملیة

�ΔѧϓΎΜϛ�ϲѧϓ�ϮѧϤϨϟ�ϝΪѧόϣ�ϥΎѧϓ�ΩήѧϔϠϟ�ϞΧΪѧϟ�ς ѧγϮΘϣ�ϲѧϓ�ϮѧϤϨϟ�ϝΪѧόϣ�ϰϠϋ�ΪϤΘόϳ�ϲ ϧΎϜδϟ�ϮϤϨϟ�ϝΪόϣ�ϥΎϛ�ΫΈϓ

:یليالتدھور البیئي لكل وحدة من الدخل تكتب كما 

ܼ̇

Z
=

Ẏ N⁄

Y N⁄
+

Ż Y⁄

Z Y⁄
+
ܰ̇

N

�ϞѧϣϮόϟ�˯ΎѧϘΑ�Ϟѧυ�ϲѧϓ�ϱΩήѧϔϟ�ϞΧΪѧϟ�ςأنو ما یالحظ في ھذه المعادلة  ѧγϮΘϣ�ΪϳΰΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ΩΩΰϳ�Ι ϮϠΘϟ

.حالھاعلى  األخرى

:البیئي Kuznetsمنحنى 

�ϦϴѧΑ�Δϗϼόϟ�οأومقلوب Uالبیئي یعرض عالقة حرف  Kuznetsمنحنى  إن Ϯϳ�ϮϬϓ�ˬ�α ϮϜόϣ

والتدھور Zو كل من التدھور البیئي Y/Nمتوسط الدخل الفردي كمؤشر لمرحلة النمو التي یمر بھا البلد 

�ΩήѧѧϔϠϟ�ϲѧѧΌϴΒϟZ/NϞΧΪѧѧϟ�ΓΪѧѧΣϭ�ϞѧѧϜϟ�ϲѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧΘϟ�ΔѧѧϓΎΜϛ�ϭZ/Y�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ΔѧѧόϴΒτΑ�Δѧѧτ ΒΗήϤϟ�ϭ

Kuznets�ϮѧϤϨϳمن التصنیع فان التلوث في منحنى األولى، ففي المرحلة اإلنتاجیةالمستخدمة في العملیة 

�ϦϴΒϏέ�α ΎϨϟ�ϥϻ�ΔϋήδΑήѧΜϛ�ϞΧΪѧϟ�ϭ�ϞѧϤόϟ�ι ήѧϓ�ϲѧϓήѧΜϛ�˯ϮѧϬϟ�ϲѧϓ�ϢϬΘѧΒϏέ�ϦѧϣϒѧϴψϨϟ�˯ΎѧϤϟ�ϭ

�Δϔϴόѧοالسیطرةالتنظیم و أنتدفع لمنع التلوث كما أنوالمجتمعات الفقیرة جدا ال تستطیع  �ΔѧϴΌϴΒϟ�ήѧϴϏϥ

�ήѧϴϐΘϳ�ϊ ѧο Ϯϟ�άϫϭ�ΎѧϤϠϛ�β ϜόϨѧϳ�ϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ϮѧΤϧ�ΐ ѧΟϮϤϟ�ϡΎѧϤΘϫϻ�ΩΩΰѧϳ�ΚѧϴΣ�ϞΧΪѧϟ�ϊ ѧϔΗέάѧΧ́ϳ

.1درة على تطبیق قواعد فعالة لحمایة البیئة تلك الدول قاأنھذا بافتراض (مؤشر نوعیة البیئة في التحسن 

.)مقدمة في علم اقتصاد البیئة (، 216:دمحم صالح تركي القریشي ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
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)عالقة التدھور البیئي بالدخل (البیئي  Kuznetsمنحنى : )9-2(الشكل رقم 

Source: Peter Bartelmus , Quantitative Eco-nomics - how sustainable

Springer , 2008 p: 199.

ϼόϟ�ϰϠϋ�ΰϴ�ΪѧϠΒϟ�ΎѧϬΑ�ήѧϤϳ�ϲΘϟ�ϮϤϨϟ�ΔϠΣήϤϟ�ήηΆϤϛ�ϱΩήϔϟ�ϞΧΪϟ�ς γϮΘϣ�ϦϴΑ�Δϗ

Z�ΪѧΤϟ�ϲϓ�ϞΜϤΘϳ�ϱάϟϰѧμالكلي  ϗϷ�ϱάѧϟ�Ι ϮѧϠΘϠϟϡ˯ ϼΘѧϳ�ΔѧϗΎτ ϟ�ϊ ѧϣΔϴΑΎόϴΘѧγϻ

�ϰѧϨΤϨϣKuznets�Δѧϗϼόϟ�Ϧѧϋ�ήѧΒόϳ�ϲѧΌϴΒϟأنالستنزاف الموارد المتجددة ، حیث 

�ΕήѧϴϐΘϯ ήѧΧϷ�ΔѧϠϗΎϧ�ΕήѧϴϐΘϣ�ϲѧϫ�ΎϘΑΎѧγ�ΓέϮϛάѧϤϟ)�ϰѧϟ�ϰѧϨΤϨϤϟ�ϞѧϘϨΗϰѧϠϋϷ

1994)النظریة ل  باألسسالتي تتعلق  , Lopez ) EKC�Ύѧϳήψϧ�ΎΟΫϮϤϧ�ϞϤόΘδϳ

Ϩϋ�Ιإذابین انھ  ϮѧϠΘϠϟ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΔѧϳΪΤϟ�ΔϔϠϜϟ�ϥϮΠΘϨϤϟ�ϊϓΩد�ϦϴѧΑ�Δѧϗϼόϟ�ϥΎѧϓ�άѧ

�ΚѧϴΣ�ΔδϧΎΠΘϣ�Εϼϴπفإذامد على خصائص التكنولوجیا و التفضیالت ،  ϔΘϟ�ΖϧΎϛ

�ϑاإلنتاجعندئذ  فان الزیادة  في ویة للزیادة فیما یستھلك خل تقود الى نسبة مسا Ϯѧγ

�ΚѧϴΣ�ΔѧδϧΎΠΘϣ�ήѧϴϏ�Εϼϴπإذاوث ، و لكن  ϔΘϟ�ΖϧΎϛϥϕΎѧϔϧϹ�ϙϼϬΘѧγϻ�ϰѧϠϋ

�ϲΒѧδϨϟ�ήѧτΨϟ�ΐ ѧϨΠΗ�ΔѧΟέΩ�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόΗ�ϮѧϤϨϠϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔΑΎΠΘѧγ�ϥΎѧϓ�άѧΪϨϋ�Ϟ�ϭϥ

ΝΎѧΘѧΑ�ΔѧϳΪϴϠϘΘϟ�ΕϼΧΪѧϤϟ�ϭ�Ι ϮѧϠΘϟ�Ϧϴ1�ˬΎѧϣ(1995 , Selden & Song )�ΪѧϘϓ

K المقلوبU�Ι ϮϠΘϟ�ϦϴΑ�ΔϗϼόϠϟϞѧΜϣϷ�ϥϭΰѧΨϣ�ϭα έ�ϊ ѧϔΗήϳ�ϑ Ϯѧγ�Ϫѧϧ�ϭ�ϝΎѧϤϟ

�ˬ(1996 , Beltratti)�ϖѧϠΨϳEKC�Ι ϮѧϠΘϟ�ϢϛήѧΘΑ�ΔѧϴϟΎΜϤϟ�ϮѧϤϨϟ�ΝΫΎѧϤϧ�ΝέΪѧΘΑ

�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬ�(2001, Jones & Manuelli)�ϦϴѧΑ�ςΑήѧϳ�ϒѧϠΘΨϣ�ΝΫϮѧϤϧ�ϥέϮѧτ ϳ

�Κϥ�ϦѧѧѧϜϤϳ�ϭ�ΔΤѧѧѧο ϭ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΔѧѧѧγΎϴδϟϥάѧѧѧΧ́Η�ΐ ήѧѧѧο �Ϧѧѧѧϣ�ϞϜѧѧѧθϟωΎόѧѧѧηϹ

.)مقدمة في علم اقتصاد البیئة (، 219:، مرجع سبق ذكره ، ص
Y/N
Z

are our economies ,

ϛήΘϟ�ΔϟΎΣ�ϲϔϓ

Y/N و التدھور البیئي

األقصىو الحد للبیئة 

ZϤϟ�ϥΎѧϓوY/Nبین 

)األسفلأو

األدبیاتو في 

عاما على نحو معتدل لی

و الدخل تعتاالنبعاثات

نسبة الزیادة في الدأن

ینتج عنھا زیادة في التل

ΧΪѧϟ�ϊ ѧϔΗήϳ�ΎѧϤϠϛ�ήϴϐΘϳ

�ΔϧϭήϣϼѧΣϹϝ�ϲѧϓϧϹ

uznetsاشتقا منحنى 

�ΪѧϳΰΘϣ�ϝΪѧόϤΑ�ϚѧϟΫ�ΪόΑ

Ϫѧπاإلنفاقو ϴϔΨΗ�ϰѧϠϋ

ѧѧѧϴΣ�ˬ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ϭ�ΔѧѧѧγΎϴδϟ

دمحم صالح تركي القریشي -1
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�ΐالمنخفضالدخل المستویات الدنیا للتكنولوجیا ففي البلدان ذاتأو ήѧο �Ωήϓ�ϞϜϟωΎόѧη·�ϦϜΘѧϟ�ϭ�ΓέΎѧΘΨϣ

1.معكوسVعلى ھیئة المنحنىو عندما یزداد الدخل فالضرائب تكون ایجابیة و 0

:البیئيللتلوث Stokeyنموذج .2.2.3.5

عملیة تخفیض التلوث ضمني في التحلیل و المخطط یختار طریقة ،),Stokey1998(في تحلیل

�ΕΎѧѧϴϨϘΗ�ϭ�ϙϼϬΘѧѧγϻΝΎѧѧΘϧϹ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ΖϣΪΨΘѧѧγ�ΎѧѧϤϛ« Z »�ΞΗΎѧѧϨϟ�ϦϴѧѧΑ�ςΑήѧѧϟ�ΕΎѧѧϴϨϘΗ�έΎѧѧϴΘΧ�έήѧѧϘϳ�ϭ

  :كالتاليو تعطى عالقتھما االستثمار،أوالمتاح لالستھالك Yو الناتج النھائي Fالمحتمل

ܻ = ܼܨ

:التاليعلى الشكل معطاةبینما دالة التلوث الكلیة 

ߚ > 1 اجل من ܧ = Ζܧ
ఉ

�ΕΎѧϴϨϘΘϠϟ�έΎѧϴΘΧϻ�άѧϫ�Ϣѧϛ�Δϳ΅ήϟ�ϭ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ϲѧϓ�ήѧϴϴϐΘϟ�ϰѧϠϋ�ϞѧϤόϧ�ˬ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔѧϓΎΜϛ�ξ ѧϔΨϳ)Z =θ-1 (  

�ϚѧѧϟΫ�ΪѧѧόΑϭe(θ) =(1-θ) β ϞѧѧΟϷ 1 >β �ϞϬѧѧδϟ�Ϧѧѧϣ�ϭ�ˬϥϵ�Δѧѧϳ΅έϥ�ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ΓέΎѧѧΘΨϤϟ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ

�ΔϟΪϟ�Ϧϴόϣ�ϞϜηΕΎϋΎόѧηϹΪѧΒΗ وھ e(θ) منشأ إن،  θتخفیض التلوث أویقابلھا اختیار كثافة المخططین

�ΔΘΑΎΜϟ�ϞϠϐϟ�ΕΎϴο ήϓ�ϦϣϝΎѧτΑϹΙ ϮѧϠΘϟ أنو�ΔѧΠϴΘϧ�ϥϮѧϜϳ�Ι ϮѧϠΘϟΝΎѧΘϧϺϟ�ΎѧϨΟΫϮϤϧ�ν ήѧΘϔϳ�ϭ�ˬ0�ϡΪѧϘΗ

�ϲΟϮѧѧϟϮϨϜΗϝΎѧѧτΑϹ�ϰѧѧϨΒΘϳ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�Ι ϮѧѧϠΘϟStokey�ΔѧѧϟΩ�ϭ�ΎϘΑΎѧѧγ�ΩΪѧѧΤϤϟ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔѧѧϟΩCobb-Douglos

:والنموذج یوصف كالتالي 

ܻ = 1)ܨ − (ߠ

ܨ = (ܮܤ)ఈܭ

̇ܭ = −ݕݏ ݇ߜ (43.2)

=̇ܮ ܮ݊

̇ܤ = ܤ݃

ܧ = ܨ (ߠ݁) = 1)ܨ − ఉ(ߠ

�έΎѧѧΒΘΧϻΔѧѧϴϧΎϜϣ·�ΓέϮϫΪѧѧΘϣ�ΔѧѧΌϴΑ�ϊ ѧѧϣ�ϥί ϮѧѧΘϤϟ�ϮѧѧϤϨϟΪѧѧΒϧ�ΔѧѧϟΩΎόϤϟΎΑΓήѧѧϴΧϷ(43.2)�ΔѧѧϟΩ�ϰѧѧτ όΗ�ΚѧѧΣ�ˬ

  :كالتالي  اإلشعاعات

ܩ = αG + (1 − α)(g + n) + Gୣθ (44.2)

�Ιو إالسالب  أو0یكون أنیجب GEأنیذكر  ϮѧϠΘϟ�ΔѧϟΩ�ϲѧϓ�ϲΟϮϟϮϨϜΘϟ�ϡΪϘΘϟ�ΏΎϴϏ�ϲϓ�ˬ�έϮϫΪΘΗ�ΔΌϴΒϟ

�ϒѧϳήόΘϠϟ�ˬ�ΎΒϟΎѧγ�ϥϮѧϜϳأنو یجب  Ge(θ)لكل وحدة من الناتج ھواإلشعاعاتمعدل نمو أنھذا یدل على 

1 - Anastasios Xepapadeas , op.cit , p : 42.
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Y/Kϟ�ϼϛ�ϢδϘϧ�ˬ�ΖΑΎΛѧτ�ϲѧϓ�Ϧϴϓήذلك النمو المتوازن یتطلب  ألجلو GKھذا قد یدل علیھ النمو ، نزیل 

  :نجد  Yαعلى  خیرةاألالمعادلة 

ܩ = ܩ = ݃+ ݊+
Gୣθ

(1 − α)B
(45.2)

�νاإلشعاعاتو لتحدید نمو النھائي،معدل نمو الناتج :GYحیث  Ϯѧόϧ�ϥί ϮѧΘϤϟ�ϮѧϤϨϟ�ϖѧϳήρ�ϝϮѧρ�ϰϠϋ

  :نحصل على  (44.2)ي ف (45.2)

ܩ = ݃+ ݊+
Gୣθ

(1 − α)B
+

ܤ) − 1)Gୣθ

ܤ
(46.2)

�ϮѧϤϨϟ�ϢΠΣ�ήΛ�ϞΜϤϳϱ�ϮѧϤϧ�ϝΪѧόϣΕΎϋΎόѧηϹ�ϝϮѧρ�ϰѧϠϋ�ήѧϬψϳ�ϱάѧϟ(n+g)لھذا التعبیر األولالشرط 

ϮѧѧϤϨϟ�ϖѧѧϳήρϭ�ˬ�ϲ ϧΎѧѧΜϟ�ρήѧѧθϟΫ·�ϥΎѧѧϛθ ˬΖѧѧΑΎΛ�ΔѧѧϟΩΎόϤϟ�Ϧѧѧϣ�ѧѧο ϭ�άѧѧϫ�ϭ(43.2)�ˬΫΈѧѧϓ�ϥΎѧѧϛθ ϥΎѧѧϓ

0=Ge(θ)  تأثیراأكثر، و ھما یمثالن خلق تقنیات�ϖѧϳήρ�ϝϮѧρ�ϰϠϋ�ΞΘϨΗ�ΓΪΣϭ�ϞϜϟ�Ι ϮϠΘϟ�ξ ϴϔΨΗ�ϲϓ

�Ϧϣ�ϥϮϜϣ�ϪδϔϧϦϳΰѧΟ�ϑالتأثیرالنمو المتوازن ، و ھذا  ήѧΤϧϻ�ΐ ΒѧδΑ�ΞΗΎѧϨϟ�ϮѧϤϧ�ϝΪѧόϣ�ϲѧϓ�ξ ϴѧϔΨΘϟ�ˬ

یتجاوز الناتج النھائي بكمیة Fالذي یزداد على طول طریق النمو ، معدل النمو  θ اإلشعاعاتالى تخفیض 

�ΔѧϴϨϘΘϟξتأثیرو لھذا مكون B [θ /1(1- θ)]Gθ e(θ)  - = Ge(θ)و   θمعدل نمو  ѧϔΨϳ�ϭ�Ι ϮѧϠΘϟѧ́τ Βϳ

.(45.2)سرعة نمو الناتج النھائي حسب المعادلة 

�ΰѧϛήϣ�ϞϜѧθΑ�Ιلتأثیرن الثاني والمك ϮѧϠΘϟ�ξ ϴѧϔΨΘϟ�ϖѧϠΧ�ΞΗΎѧϨϟ�Ϧѧϣ�ΓΪѧΣϭ�ϞѧϜϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ξ ϴϔΨΗ�ϲϓ�ΔϴϨϘΘϟ

ˬήѧѧΜϛ�ϱέϭήѧѧπ ϟ�Ϧѧѧϣ�β ϴѧѧϟ�ϭ�ΔϴѧѧγΎϴϘϟ�ΝΫΎѧѧϤϨϟ�ϲѧѧϓ�ΰѧѧϴϣ�ϱέΎѧѧϴόϤϟ�ϥϮѧѧϜϤϟ�άѧѧϫϥ�ξ ϴѧѧϔΨΘϟ�ήѧѧϴΒϛ�ϥϮѧѧϜϳ

:تخفض لجعل التلوث اقل ما یمكن أنیجب اإلشعاعاتأي، (46.2)المعادلة ھالتلوث و ھو ما توضح

(ఏ)ܩ− > 
݃+ ݊

1 + ߙ] [(1 − ⁄[ܤ(ߙ ]
൨ (47.2)

�ΞΗΎѧϨϟ�ΔѧΑΎΘϜϟ�Ιاإلنتاجلرؤیة ھذا التوازن نستعمل دالة  ϮѧϠΘϟ�ΔѧϟΩ�ϭ�ϲΎϬϨϟˬϲϓΎѧμ ϟ�ϥΎѧϛ�Ϯѧϟ�ΎѧϤϛΝΎѧΘϧϹ

  :فنجد الناتج،مساھمة في 

ܻ = ܨ
ଵି

ଵ
ఉܧ

ଵ
ఉ (48.2)

�ϞѧϳΰϨΘϟ�ΔѧϳΎϔϜϟ�Ϫѧϴϓ�ΎϤΑ�ϥϮϜϳΕΎϋΎόѧηϹأنیجب اإلشعاعاتتبین بان الھبوط في كثافة (47.2)فالمعادلة 

نحن عند نمو ایجابي في إذیكون كبیرا جدا أنھذا المقدار نفسھ ال یجب أنتبین (45.2)في حین المعادلة 

:مع بعض التالعب نحصل (47.2)المعادلةو تعویضھا في(45.2)، فحل المعادلة الدخل لكل فرد 

݃ > (ఏ)ܩ− > 
݃+ ݊

+ߙ (1 + ܤ(ߙ
൨ (49.2)

:نحلل العالقة بین نمو السكان و النمو المستدام أنیمكن (49.2)فبمساواة جانبي المعادلة 
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݃[(1 − (ߙ (1 − 1 ⁄ߚ )] > ݊
1

ߚ
൨ (50.2)

المعادلة استعمال(السلع النھائیة إنتاجتمثل بالضبط مساھمة العمل في (50.2)الجھة الیسرى من المعادلة 

F(�ϲѧϨϘΘϟ�ϡΪѧϘΘϟ�ΞϣΪѧΗ�ϲѧΘϟ�ϞѧϤόϟ�ΔΒδϧ�βو تعرف ب (48.2) ϴϘΗ�ϲΘϟg�ΔϤϫΎѧδϣ�ϞѧΜϤΗ�ϰѧϨϤϴϟ�ΔѧϬΠϟ�ˬ

.السكانیمثل نسبة نمو β/1  ،n  اإلشعاعاتالنمو في 

�ήϳΪѧϘΗ�ϰѧϟ�ΝΎѧΘΤϧ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΔѧγΎϴδϟ�ΪѧϳΆϳ�Ϟѧλ ϮΘϣ�ϮѧϤϨϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�ήϳΪѧϘΗ�ϞϴϜѧθΘϟϭβ Ge(θ) , α , �ϞϤόΘѧδϧ�ˬ

:(43.2)المعادلة 

(ߠ)ܩ =
ாܩ
ܻ

ܤ

ܤ − 1

:(43.2)و یمكن استعمال المعادلة النھائي،لكل وحدة من الناتج اإلشعاعاتمعدل نمو :GE/Yحیث،

E

Y
= (1 − θ)βଵି

:حیث

β = 1 −
ாܩ ܻ⁄

ߠܩ

1 − θ

θ
൨ (51.2)

α : اإلنتاجالمال في رأسمساھمة.

Gθ:  التلوثمعدل نمو تكلفة تخفیض.

θ  : االعتبارمتوسط تخفیض التلوث على طول فترة.

1:(45.2)و تكتب مثل  βللتخلص من  (51.2)حیث یمكن استعمال المعادلة 

ܩ = ݃+ ݊−
ܩ

1 − ߙ

ߠ

1 − ߠ

1- William A. Brock, M. Scott Taylor, Economic Growth and the Environment: A Review of Theory
and Empirics, September 14, 2004, p: 8- 23.
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التنمیة المستدامة.2.3

�ϯ ϮΘѧδϣ�ϊ ѧϓέ�ϰѧϠϋ�ΰѧϴϛήΘϟ�ΔѧΠϴΘϧ�ϥΎѧϛ�ϲϤϟΎѧόϟ�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧϴΌϴΑ�ΕϼϜѧθϣ�Ϧϣ�Ι ΪΣ�Ύϣ�ϮѧϤϨϟ

�έΎѧѧΛϵΎΑ�ϡΎѧѧϤΘϫϻ�ϥϭΩ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϝϼϐΘѧѧγ�ΓΩΎѧѧϳί �ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΔϳήѧѧθΒϟΎΑ�ΓέΎѧѧπ ϟ�ΔΒϴϠѧѧδϟ

ΎϬτϴΤϤΑϭΎϬϧ�ΎϓΪϫ�ϩέΎΒΘϋΎΑ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϰϠϋ�ϥΎϛ�ΰϴϛήΘϟΎϓ�ˬϭ�Ύϫήϣ�ϞϤϫ�ΪϘϓ�ΔΌϴΒϟ�Ύϣ�Ύϴ�ϲѧϓ�ϦϜΗ�Ϣϟ

ϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϻ·�ϱϮϤϨΘϟ�ϩΎΠΗϻ�έΎρ·�ΩέϮϤϟ�Ϧϣ�ϞΎϫ�ϥϭΰΨΔѧϳΪϴϠϘΘϟ�ΔѧϴϤϨΘϟΎΑ�ϑ ήѧόϳ�Ύѧϣ�Ϯѧϫϭ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ˬ

البیئة جزء ال  برتعالتنمیة ظھر مفھوم التنمیة المستدامة الذي یثبوت مفھوم العالقة بین البیئة وغیر انھ مع 

.یتجزأ من العملیة التنمویة

المفاھیمي للتنمیة المستدامة اإلطار.2.3.1

ΘΑ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϡϮϬϔϣ�ςΒΗέΔϴΌϴΒϟ�ϞϛΎθϤϟ�˯ί ·�ϲϋϮϟ�Ϊϳΰ�ΔϠѧλ ϮΘϣ�ΔϴϠϤϋ�ΔϴϤϨΘϟ�έΎΒΘϋΎΑ�ˬ

ϩάѧϫ�ϥ�ϻ·�ΪѧϠΒϠϟ�ϲϣϮϘϟ�ϞΧΪϟ�ΓΩΎϳί �ϲϓ�ϢϫΎδΗϭ�ΓΩήѧτ Ϥϟ�ΓΩΎѧϳΰϟ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�Δτ ѧθϧϷ�ϦϴѧΑ�ΓΪϳΪѧθϟ�ΔѧδϓΎϨϤϟ

ϭϭ�ϲΌϴΒϟ�Ι ϮϠΘϟ�ϞϣϮϋ�ϒѧϘΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎϳΪΤΘϟ�ΓΪϋΎϗ�ΎϬόϴϤΟ�ϞϜθΗ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϟ�ϡΪΨΘγ�ϲϓ�ϑ ήγϹ�ϲѧϓ

تنمیتھا العمل على فظة على ھاتھ الموارد المتوفرة والتي تتمثل في المحامواجھتھا مجموعة من األھداف و

.الحد من التلوثو

:التنمیة المستدامة مفھوم.2.3.1.1

�ϝϮѧΣ�ϢϟϮϬϜΘѧγ�ήϤΗΆѧϣ�ϝϼѧΧ�ίأولتنمیة المستدامة الى السبعینات ویعود ظھور مصطلح ال ήΑ�Ύϣ

ΔѧΌϴΒϟΎΑ�ϲϤϟΎѧόϟ�ϡΎѧϤΘϫϼϟ�ˬέΎѧη΄ϓ�Γέϭήѧοاألولىحیث كان بمثابة الخطوة 1972سنة  اإلنسانیةالبیئة  �ϰѧϟ

�ΕέΎѧѧѧΒΘϋϻ�ϊ ѧѧѧο ϭϭ�ΔѧѧѧϳϮϤϨΘϟ�ΕΎѧѧѧγΎϴδϟ�ϦϤѧѧѧο �ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�Ύѧѧѧϫ˯ ΎϘΑ�ϦϤѧѧѧπ ϳ�ϞϜѧѧѧθΑ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧѧϤϟ�ϡΪΨΘѧѧѧγ

.واستمرارھا

ϭ�ΎѧϤΑϥϟϭ�ΔѧѧΌϴΒϟΎΑ�ς ΒΗήѧΗ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘ�ΎѧϫΩέϮϣϥΈѧϓϠτ ѧѧμ Ϥϟ�άѧϫϳ�ϢϳΪѧϗ�ήѧΒΘόϟϝϭΪѧΘ�ΚѧѧϴΣ

�Δѧϳήψϧ�ϞѧΜϣ�ΔϤϳΪϗ�ΔϳΩΎμ Θϗ�ΕΎϳήψϧ�ϲϓ�ΕΪΟϮΗMalthusϭ�ϥΎϜѧδϟ�ϦϴѧΑ�ΎѧϬϴϓ�ς ѧΑέ�ϲѧΘϟ�κ ϗΎѧϨΗ�ϥϮϧΎѧϗ

ΎϬϴϟ·ϭ�ˬΩΪѧόΗ�άϬΑΕϭ�ϢϴϫΎѧϔϤϟ�Ϧѧϋ�ΕήѧΒϋ�ϲѧΘϟ�ΕΎΤϠτاإلشارةالتي سبق األخرىالنظریاتالغلة و ѧμ Ϥϟ

ϭ�ΔϳήθΒϟ�ΔϴϤϨΘϟΎΑ�έϭήϣ�ΔϴϤϨΘϟϻϮѧλ ϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϰѧϟϞѧϳϮρ�ΦϳέΎѧΗ�ήѧΒϋ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟѧϘϠρ΄ϓ�ˬت 

ˬ�1972�ΚѧϴΣعبارة التنمیة البیئیة على مفھوم التخطیط الذي روجھ أصال برنامج األمم المتحدة للبیئة عام 

�ϰѧϟ�Ϟѧλناقش ھذا المؤتمر ϮΘϟ�ϢѧΗϭ�ϢϟΎѧόϟ�ϲѧϓ�ΔϴϤϨΘϟ�ΏΎϴϏϭ�ήϘϔϟΎΑ�ΎϬΘϗϼϋϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ΎϳΎπ Ϙϟ�ϰϟϭϷ�ΓήϤϠϟ

ϭ�ϝϭΪѧϟ�ΕΪѧϘΘϧ�ϯیابغكون الفقر و ήѧΧ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣϭ�ΔѧΌϴΒϟ�˯Ϊѧϋ�Ϊѧϟ�ΎϤϫ�ΔϴϤϨΘϟ�ϝΰѧΗ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϣϮϜΤϟ

ϟ�ϞϫΎΠΘΗϭ�ΔϴϤϨΘϟ�ςϴτΨΗ�ΪϨϋ�ΔΌϴΒ�ΕΎѧϤψϨϤϠϟ�Δѧλ ΎΨϟ�Δѧϣϼόϟ�ϲѧϫ�ΓέΎѧΒόϟ�ϩάѧϫ�ΖΤΒѧλ �ΖѧϗϮϟ�ϚѧϟΫ�άϨϣ

�ϱΩΎѧμالدولیة المعنیة بتحقیق التنمیة البیئیة كما استعملت للتحفیز على التداول في Θϗϻ�ήѧϴϐΘϟ�ϦϴѧΑ�Δѧϗϼόϟ



عالقة التدهور البیئي بالنمو االقتصادي :الثانيالفصل 

92

ϭϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ΓΪϋΎϗήϴϴϐΘϟ�άϫ�ΎϬϴϠϋ�ϡϮϘϳ�ϲΘϟ�Δϴόϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ΖϠο �ϭ�ˬ�Δѧπ ϣΎϏ�ΓήѧΘϔϟ�ϩάѧϫ�ϝϼΧ�ΔϣΪΘδϤ

مقتصرة على الندوات العلمیة المغلقة التي كانت تحاول اإلجماع على تعریف مقبول لھذا المصطلح فكان و

ϨΘϟ�ςϴτΨΘϟΎϛ�ήѧϴϏ�ΔϳΩΎѧμیق تنمیة منسجمة مع متطلبات البیئةالجمیع یتساءل إن كان باإلمكان تحق Θϗ�ΔϴϤ

ϭ�ΔΌϴΒϟΎΑ�ΓέΎοΕΎѧΣϮϤρ�ϰѧϠϋ�ΔѧϟϮΒϘϣ�ήѧϴϏ�ΩϮѧϴϗ�Ϫδϔϧ�ΖϗϮϟ�ϲϓ�ϊ π Η�ϻ�ϲѧϗήϟϭ�ϡΪѧϘΘϟ�ϖѧϴϘΤΘϟ�ΔϳήѧθΒϟ

.متواصلةوإن كان باإلمكان أن تكون التنمیة مستمرةوالنمو االقتصادي واالجتماعي و

المتحد برئاسة األمم، عادت لجنة 19821  سنة أيبعد عشر سنوات من انعقاد مؤتمر استكھولم و

Madame Gro Herlem Bruntlan�ϲѧϓ�ϭ�ϞϳΪѧΑ�ϱϮѧϤϨΗ�ΝΫϮϤϨϛ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�Ρήτ ϳ�ξ όΒϟ�Ρέ

�ϦϴѧΑ�Ύѧϣ�ϡΎΠѧδϧϻ�ϞѧόΠΗ�ΔѧϴϤϨΗ�ΩϮѧΟϭ�Ϧѧϣ�ϦѧϜϤΗΔѧϳΎϤΣϭ�ϱΩΎѧμإستراتیجیة تھذا الصدد وضع Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ

ϭ�ςϴΤϤϟϴόΑ�άΧϷΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ΕΎѧΒϠτΘϤϟ�έΎѧΒΘϋϻ�Ϧˬϭ�ΔϨѧγ�ϲϤѧγέ�ϞϜѧθΑ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ήѧϴΒόΗ�ήѧϬυ

ن ϭ�ΓήΘϔϟ�ϚϠΗ�ϝϼΧ�ϲΠϳϭήϨϟѧϋ�ήѧϴΒόΘϠϟ��ϡΪΨΘѧγ�Ϊϗاألولللوزیر "مستقبلنا المشترك "في تقریر 1987

2.یةالمستقبلالحالیة واألجیالالمساواة بین السعي لتحقیق نوع من العدالة و

ϭ�ήϤΗΆѧѧϣ�ΪѧѧϘόϧ�ΎѧѧϤϟϢѧѧϣϷϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�Ϧѧѧϋ�ΓΪѧѧΤΘϤϟΔϨѧѧγ�ΔϣΪΘѧѧδϤϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ1992�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΓήѧѧϜϓ�Εί ήѧѧΑ

ϲϤϟΎѧόϟϭ�ϲϨρϮѧϟ�ϞѧϤόϟ�ΪѧϋϮϗ�Ϧѧϣ�ΓΪѧΣϮϛѧοالمستدامة ϭϭ�ˬع �ΔѧϠΜϤϣ�ΔѧϘϴΛϭ�ήϤΗΆѧϤϟ�ϲѧϓ�ϞѧϤόϟ�ΞϣΎѧϧήΒΑ

ϭ�ΪѧΣϮϟ�ϥήϘϟ�Ϧϳήѧθόϟ"ΓΪѧϨΟϥήѧϘϟ21"ϭ�ˬϡΎѧϋ�ϲѧϓ2002�ήϤΗΆѧϣ�ΪѧϘόϧϢѧϣϷ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϝϮѧΣ�ΓΪѧΤΘϤϟ

ΔΑΎΠΘѧѧγ�ΔϠϴѧѧμ Σ�ϊ ѧѧΟήϴϟ�ΔϣΪΘѧѧδϤϟΔϣΪΘѧѧδϤϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΓήѧѧϜϔϟ�ϢϟΎѧѧόϟ�ˬϥΫ·�ΔѧѧΌϴΑ�ΓήѧѧϜϓ�Ϧѧѧϣ�έϮτ ΘϟΎѧѧϓϥΎѧѧδϧϹ

1972ϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΓήѧѧϜϓ�ϰѧѧϟΔѧѧϴϤϨΘϟ1992ΔϣΪΘѧѧδϤϟ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΓήѧѧϜϓ�ϰѧѧϟ2002�Ξѧѧο Ύϧ�ϡΪѧѧϘΗ�ϰѧѧϠϋ�ϱϮѧѧτ Ϩϳ

�ΔΤѧλحا أثارقتصر على تالبیئة ال واإلنسان،فالعالقة بین  �ϰϠϋ�ΔΌϴΒϟ�ΔϟϥΎѧδϧϹ�ΪѧϘΘϋ�ΎѧϤϛΔϨѧγ1972

�ΎѧϬϟϮΤϳ�ϲѧΘϟ�ΩέϮϤϟ�ϥΰΧ�ϲϫ�ΔΌϴΒϟϥΎѧδϧϹϭ�ϩΪѧϬΠΑ�Ϟѧλأنھو أخرللعالقة وجھ إنماو ϮΗ�ΎѧϤΑϪѧϴϟ·�Ϧѧϣ

ϭ�ΔѧѧϴϤϠόϟ�ϑ έΎѧѧόϤϟ�ϦѧѧϜϤϳ�ΚѧѧϴΤΑ�ΕϭήѧѧΛ�ϰѧѧϟ�ΔѧѧϴϨϘΘϟ�ϞΎѧѧγϮϟϝΎѧѧϴΟϸϟϯ ϮΘѧѧδϤϟ�β ϔϨѧѧΑ�ζ ϴѧѧόϟ�ΔѧѧϠΒϘϤϟ

.یمثل جوھر التنمیة المستدامةھو ماوأفضلأو

�ϲѧΘϟ�ϒϳέΎѧόΘϟ�ϒѧϠΘΨϣ�ϥΎѧϴΑ�ΎѧϨϨϜϤϳ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟΖѧϴτمفھوممن خالل استدراجنا لتطور  ϋ

ήψϨϟ�ΕΎϬΟϭ�ϒϠΘΨϣ�Ϧϣϭ�Ϡτ μ Ϥϟ�άϬϟ�ϰѧϠϋ�ΰѧϛήΗ�ϒϳέΎѧόΘϟ�ξ όΒѧϓ�ˬϥ�ϲѧϓ�ϦѧϤϜΗ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ

ϭ�ΔѧѧϴόϴΒτاإلدارة ϟ�ΩέϮѧѧϤϠϟ�ϰѧѧϠΜϤϟ�ΪѧѧΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ϝϮѧѧμ Τϟ�ϰѧѧϠϋ�ΰϴϛήΘϟΎѧѧΑ�ϚѧѧϟΫϰѧѧμ ϗϷ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ϊϓΎѧѧϨϣ�Ϧѧѧϣ

:نوعیتھا ة وعلى خدمات الموارد الطبیعیالمحافظةاالقتصادیة بشرط 

ـ فاطمة الزھراء زرواط ،إشكالیة تسییر النفایات و أثرھا على التوازن االقتصادي و البیئي ـ دراسة حالة الجزائر ـ ،رسالة لنیل 1
،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة شھادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة ،تخصص القیاس االقتصادي 

.51:،ص2006الجزائر،الجزائر، سنة 
2 -Lavoisier, Le Développement Durable, Revue Française De Gestion, N°152, HERMES, 2004, p: 18.
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"�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϠϟ�ΔѧϴϤϟΎόϟ�ΔѧϨΠϠϟ�ϑήѧρ�Ϧϣ�ΎϬϔϳήόΗ:�ϥϮѧϨόϤϟ�ΎѧϫήϳήϘΗ�ϲѧϓ"�ϙήΘѧθϤϟ�ΎϨϠΒϘΘѧδϣ.أ

�ϰѧϟ�ΔϨΠϠϟ�ΖϠλ ϮΗϥϟ�ΪѧϳΪΟ�ϖѧϳήρ�ϰѧϟ�ΔѧΟΎΣ�ϙΎѧϨϫΔѧϴϤϨΘϠ�ΩήѧΠϣ�ϲѧϓ�ϻ�ϱήѧθΒϟ�ϡΪѧϘΘϟ�ϢϳΪΘѧδϳ�ϖѧϳήρ�ˬ

�ΓήѧϜϠϟ�ϞѧΑ�ϦϴϨγ�ϊأوأماكن π ΒϟΔϴѧο έϷΎϫήѧγ΄ΑϭΘѧδϤϟ�ϰѧϟ�ϻϮѧλϭ�ˬΪѧϴόΒϟ�ϞΒϘ�άѧϫ�Ζѧϓήϋ�ΔѧϨΠϠϟ�ϩάѧϫ

�ΕΎѧΟΎΣ�ϲѧΒϠΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϲѧϫ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟήѧο:"كما یلي 1987المصطلح خالل تقریرھا سنة  ΎΤϟ

"المقبلة على تلبیة حاجاتھملاألجیادون المساومة على قدرة 

:1989تعریف الفاو للتنمیة المستدامة الذي تم تبنیھ عام .ب

"�ϲѧϫ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟΓέΩ·ϭ�ΔѧϳΎϤΣΓΪѧϋΎϗ�ϲѧδγΆϤϟϭ�ϲѧϨϘΘϟ�ήѧϴϐΘϟ�ϪѧϴΟϮΗϭ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ

�ΔϳήѧθΒϟ�ΕΎΟΎΤϟϝΎѧϴΟϸϟΔϴϠΒϘΘѧδϤϟϭ�ΔѧϴϟΎΤϟ�ˬϥ·�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϚѧϠΗإرضاءاستمراریة بطریقة تضمن تحقیق و

ϭ�ΕΎΑΎϐϟϭ�Δϋέΰϟ�ϲϓ�Δλ(المستدامة  ΎΧ�ΔϴϜϤѧδϟ�έΩΎμ Ϥϟ(�ϲѧϤΤΗν έϷϭ�ϩΎѧϴϤϟϭϤϟ�ΔѧϴΛέϮϟ�έΩΎѧμ

ϭ�ΔѧϴϨϔϟ�ΔѧϴΣΎϨϟ�Ϧѧϣ�ΔϤϼϣ�ΔϳΩΎѧμبأنھاتتسم النباتیة والحیوانیة وال تضر بالبیئة و Θϗϻ�ΔѧϴΣΎϨϟ�Ϧѧϣ�ΔΒѧγΎϨϣ

1."ومقبولة من الناحیة االجتماعیة

�ΕΎѧΟΎϴΘΣ�ϦϴѧΑ�Δϳέϭήѧοأنھالة على أیعالج المس الھذا التعریف  �ϥϮѧϜΗ�Ϊϗ�ΔϟΩΎόϣϝΎѧϴΟϷ�ΔѧϴϟΎΤϟ

.المستقبلیةو

:1992المستدامة التنمیةالمتحدة للبیئة واألممتعریفھا وفقا لمؤتمر .ت

�ήϤΗΆѧϣ�ϲϓ�έήϘΗ�ϱάϟ�ΚϟΎΜϟϢѧϣϷϭ�ΔѧΌϴΒϠϟ�ΓΪѧΤΘϤϟϲѧϓ�ΪѧϘόϧ�ϱάѧϟ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟالمبدأعرف 

�ϡΪΘѧδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϲϓ�ϖΤϟ�ί"بأنھاالتنمیة المستدامة 1992جانییرو عام ریودي ΎΠϧ�Γέϭήο"�ϊ ѧϣάѧΧϷ

�Ϫѧϧ�ϰѧϟ�ήϤΗΆѧϤϟ�ϩήѧϗ�ϱάѧϟ�ϊالمبدأأشار، وفي االعتبار أجیال المستقبل ѧΑήϟ"�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϖѧϴϘΤΘϟ

أنأي"ϭ�ΔϴϤϨΘϟ�ΔϴϠϤϋ�Ϧϣ�ΎѧϬϨϋ�ϝΰѧόϤΑ�ΎϬϴϓ�ήϴϜϔΘϟ�ϦϜϤϳ�ϻیتجزأتمثل الحمایة للبیئة جزءا ال أنینبغي 

�ϲѧϓ�ΔϟΪόϟ�ϖϴϘΤΗرفاھیتھ مع مراعاةواإلنسانالتنمیة المستدامة ھي عملیة مخططة من اجل تلبیة حاجات 

2.القادمةلألجیالالحفاظ على الموارد البیئیة توزیع الدخل و

ϭ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�Ζѧϓήϋ�ΎϤϛ�ϦѧϜϤϳ�ϲѧΘϟϥ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�Ι ΪѧΤΗΔϴΠϴΗήΘѧγ·�ϲѧΌϴΒϟ�ϥί ϮѧΘϟ�άѧΨΘΗ

�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϖѧϘΤΘϳ�ϱάѧϟ�ϥί ضابطكمحور  ϮΘϟ�ϚϟΫ�ΎϬϟέΎѧρϹϭ�ϲϋΎѧϤΘΟϻ�ϱάѧϟ�ϲѧΌϴΒϟϑ ΪѧϬϳ�ϊ ѧϓέ�ϰѧϟ

الثقافیة التي تحافظ على تكامل من خالل النظم السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة واألفرادمستوى معیشة 

έΎѧѧρϹϦѧѧϣ�ϲѧѧΌϴΒϟѧѧγ�ϝϼѧѧΧΖѧѧϗϮϟ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΘϴϤϨΗ�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϤόΗϭ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϡΪΨΘ�άѧѧϫ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ˬ

:مختلفین تماما  نالتعریف یمكن الحصول على معنیی

.56:ص:دوناتو رومانو ، مرجع سبق ذكره -1
2- Parris .T.M, Kutes .R.W, Characterizing and Measuring Sustainable Development, Annual –review
of Environment and Resource, volume 28, 2003, p: 228.
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إن�ϦѧѧϜϤϳ�ϲѧѧόϴΒτ ϟ�ϝΎϤѧѧγέ�ϥϭΰѧѧΨϣϥ�ΎϤϴϠѧѧγ�ϰѧѧϘΒϳϝΎѧѧϴΟϸϟϭ�ΔѧѧϣΩΎϘϟ�ϰѧѧϨόϤΑήѧѧΧ�ΩέϮѧѧϤϟ�ΏϮѧѧπ ϧ

�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΐ ѧΠϳ�ΓΩΪѧΠΘϤϟ�ήϴϏϥ�ϞѧΟ�Ϧѧϣ�ϒѧϗϮΘϳϥϟ�ϙΎѧϨϫ�ϥϮѧϜϳ�ϻ�ϲѧϓ�ΏϮѧπ Ϩϟ�Ϧѧϣ�ΪѧϳΰϤα έ�ϝΎѧϤϟ

 ؛ الطبیعي

أن، بمعنى خروآل بین جیینخفضال  أنالمال المصنع یجب رأسمخزون أن�ϦϴѧΑ�ΔѧϟΩΎόϣ�ϙΎѧϨϫ�ϥϮϜϳ

�ΎѧϤϟΎρ�έήΒϣ�ϲόϴΒτرأسنضوب أنالمال المصنع ورأس المال الطبیعي ورأس ϟ�ϝΎϤϟϥ�έΎϤΜΘѧγ�ϙΎѧϨϫ

.اإلجمالياالصطناعیة بشكل یحافظ على المخزون أوفي البدائل الطبیعیة 

:التنمیة المستدامة أبعاد.2.3.1.2

άϟ�Ϯϳέ�ήϤΗΆϣ�ϝϼΧ�Ϧϣϭ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ΓήϜϓ�ϰϨΒΗ�ϱ�ΔѧτΧ�έϮѧΤϣ�ΎѧϬϠόΟ�ΎϬόѧο ϭ�ϲѧΘϟ�ϞѧϤόϟ

�ΎѧϬϴϠϋ�ΪѧϤΘόΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴϨϘΘϟ�ϞΎѧγϮϟΎΑ�Ϟѧμأبعادالعشرون خصص لھا للقرن الواحد و ΘΗ�ϒѧϠΘΨϣ�ϲѧϓ�ΔϳήѧθΒϟ

ΔϳΩΎѧμاألبعاد:رئیسیة أبعادالتنمیة المستدامة من ثالث  تتألف مجاالت التنمیة،  Θϗϻ�ˬΩΎѧόΑϷ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ

�ΎΒϠѧγ�ήΛΆϴѧγ�ϲϋΎѧϤΘΟϻأوالبعد البیئيإغفالأنالبیئیة وھي لیست منفصلة عن بعضھا البعض واألبعادو

:خالل الشكل المواليھو ما یمكن توضیحھ منوعلى البعد االقتصادي

أبعاد التنمیة المستدامة:)10-2(رقم الشكل

.21:، ص2011 جانفيالرباط ،تقریر عن تفعیل المیثاق الوطني للبیئة و التنمیة المستدامة ، الدورة السابعة ،:المرجع

:االقتصاديالبعد .أ

�ΔѧΌϴΒϟ�ϰϠϋ�ΩΎμ Θϗϼϟ�ΔϨϫήϟ�ΕΎγΎϜόϧϻ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϠϟ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ΪόΒϟ�ϲϨόϳΫ·�ΔϟΎѧδϣ�Ρήѧτ ϳ

ϭ�ϞѧѧϳϮϤΗϭ�έΎѧѧϴΘΧ�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ΕΎѧѧϴϨϘΘϟ�ϦϴѧѧδΤΗϒѧѧϴυϮΗτ ϟ�ΩέϮѧѧϤϟΔѧѧϴόϴΒ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϡΎѧѧψϨϟΎϓ�ˬ

ϭ�ήϤΘѧδϣ�ϞϜѧθΑ�ΔϴϫΎϓήϟ�ϖϴϘΤΗاإلنسانیةالحاجات إلشباعالخدمات السلع وبإنتاجالمستدام ھو الذي یسمح 

ΔѧόϴΒτاإلضراریؤدي ذلك الى أندون  ϟϭ�ΔΌϴΒϟΎΑ�ˬέϮψϨϤϟΎѧϓϟ�Ϧѧϣ�ωϮѧϨϟ�άѧϬϟ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�Ϧѧϣ�ϊΑΎѧϧ�ΔѧϴϤϨΘ

ϭ�ϲϜϴѧѧγϼϜϟ�ήѧѧϜϔϟ�ΔϳΩΎѧѧμ Θϗϻ�ΔѧѧϴϫΎϓήϟ�ϢϴѧѧψόΗ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϚѧѧϟΫϝϮѧѧρϷϭ�ΔѧѧϨϜϤϣ�ΓήѧѧΘϓϟم�ΐ ѧѧϠϏ�ϲѧѧϓ�α ΎѧѧϘ

ϥΎѧѧϴΣϷѧѧϴϤϨΘϟ�ΕήѧѧηΆϤΑϤϟ�ϯ ϮΘѧѧδϤϟ�ϞѧѧΜϣ�ΔϳήѧѧθΒϟ�Δ�ϲѧѧϤϴϠόΘϟϭ�ϲΤѧѧμ ϟϭ�ϲѧѧθϴό...Φѧѧϟ�ˬΎѧѧϣ�ΔѧѧϴΣΎϨϟ�Ϧѧѧϣ
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�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϲόϴΒτرأسالبیئیة فاالھتمام بنصب على  ϟ�ϝΎϤϟΔѧΑήΘϟ�ϞѧΜϣ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ξ όΑˬΕΎѧΗΎΒϨϟ�ˬ

.تنقیة المیاهت النظام البیئي كتنظیف الھواء والحیوانات، خدما

:االجتماعيالبعد .ب

�ΔΌϴΒϟ�ϦϴΑ�Δϗϼόϟ�ϰϟ�ήϴθϳϭϭ�ήθΒϟϭ�ΔϴΤѧμ ϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ϰϠϋ�ϝϮμ Τϟ�ϝϼΧ�Ϧϣ��ΔϴϫΎϓήϟ�ϖϴϘΤΗ

ϭ�ήϴϳΎѧѧόϤϟ�ϊ ѧѧο ϭϭ�ΔѧѧϴϤϴϠόΘϟΔѧѧϴϨϣϷϭ�ϕϮѧѧϘΣ�ϡήѧѧΘΣϥΎѧѧδϧϹϭ�ΔѧѧϣΪϘϤϟ�ϲѧѧϓ˯Ύѧѧτ ϋ·ΔѧѧϴϤϫ�έϭΪѧѧϟ�ΓήѧѧϤϟ

�ϝΰѧϨϤϟ�ϲѧϓ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧϤϠϟ�ήϴѧδϤϟ�ΎϫέΎΒΘϋΎΑ�ΎϬΘϛέΎθϣϭΔϓΎѧο ϹΎΑ�ϰѧϟΎѧϬϧϞѧϔτϠϟ�ϢѧϠόϤϟϭ�ϲѧΑήϤϟ�ΎѧϤϛ�ˬ

�ϲϐΒϨϳΗ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ϊ ѧϣ�Δѧϧί ϮΘϤϟ�ήϴϏ�ΔϴϧΎϜδϟ�ΓΩΎϳΰϟ�ϥϻ�ϥΪϠΒϟ�ϲϓ�ϲϓήϐϤϳΪϟ�ϮϤϨϟ�ΖϴΒΜΗ�Ι ΪѧΤ

ϭ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϰѧѧϠϋ�Ύτ ϐѧο�ΕΎϣΪѧѧΨϟ�ήϴϓϮѧѧΗ�ϰѧѧϠϋ�ϥΎϜѧδϟ�ΕΎѧѧΟΎϴΘΣ�ΔѧѧϴΒϠΗ�ϲѧϓ�ΕΎѧѧϣϮϜΤϟ�ΓέΪѧѧϗ�ϰѧѧϠϋ

  .متاحة تقلص من الموارد الطبیعیة الذه الزیادة سوف تحد من التنمیة وھأنالى  باإلضافة

:البعد البیئي للتنمیة المستدامة.ت

�ΔѧϣΎΗ�ϪΒѧη�ΔѧϋΎϨϗ�ϙΎϨϫ�ϥϮϜت أنالبیئیة التي ظھرت  خالل العقدین الماضیین الى المشاكلأدتلقد   

ϮΘϣ�ϞϜθΑ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϟϭ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ΔѧϴϠϤόϟ�Γέϭήѧοإدارةأن �ήΒΘόϳ�ϥί�ϙΎѧϨϫ�έΎѧλϙέΩ·�ΪѧϳΰΘϣϥ�ήѧϘϔϟ

�Ϧѧϣ�ήΒΘόϳ�ϞѧϣϮόϟ�ί ήѧΑϭ�ΪѧϳΪϬΗ�ϲѧϓ�ΔΒΒѧδΘϤϟѧϤϣ�ΔѧϴϣΎϨϟ�ϥΪѧϠΒϟ�ϲѧϓ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ΐ ѧϳήΨΗ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΔѧϨΠϠϟΎΑ�ϊ ѧϓΩ�Ύ

�ΔѧϴϤϨΘϠϟ�ΪϳΪΟ�ϡϮϬϔϤΑϖѧϠρѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϪѧϴϠϋϭ�ΔϣΪΘ�ΕΎѧΟΎΣ�ϲѧΒϠΗ�ϲѧΘϟیأخذتقریر بإصدارالبیئة للتنمیة و

ΔϣΩΎϘϟѧϓ�ϥϭΰѧϛήϳ�ΔѧΌϴΒϟ�ϝΎѧΠϣ�ϲѧϓ�ϥϮμاألجیالالجیل الحالي دون استنزاف حاجات  ΘΨϤϟΎϓ�ˬ�ϢϬΘΑέΎѧϘϣ�ϲ

ϟ�ΔϴϤϨΘϠϟϭ�ΔΌϴΒϟ�ΩϭΪΣ�ϡϮϬϔϣ�ϰϠϋ�ΔϣΪΘδϤ�ϲϨόΗ�ϲΘϟϧ�ϞϜϟ�ϥΔѧϨϴόϣ�ΩϭΪѧΣ�ϲόϴΒρ�ϡΎψ�Ύѧϫί ϭΎΠΗ�ϦѧϜϤϳ�ϻ

ρήѧϓϹ�ϩάѧϫ�ϑأنمن االستغالل و ΰϨΘѧγ�ϲѧϓϲѧΌϴΒϟ�ϡΎѧψϨϟ�έϮϫΪѧΗ�ϲѧϨόϳ�ΩέϮѧϤϟ�ϥΎѧϓ�άѧϬϟ�ˬϝϭ�ϲѧϓ�ΪѧϨΑ

ϭΎΤϣ�Ϯϫ�ΔϣΪΘδϤϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϡϮϬϔϣ�ϡΎψϨϟ�ϦϴΑ�Δϧί ϮϤϟ�Δϟϭ�ϲΌϴΒϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϑ ΰϨΘγ�ϥϭΪΑ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϡΎψϨϟ

ϭ�ήϘϔϟ�ϰϠϋ�ϞΧΪѧϟ�ϯالقضاءأصبحقد البیئي، واألمنمراعاةالطبیعیة مع  ϭΫ�ϟΎμ ϟ�ϞΧΪϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ϦϴδΤΗ

Ϙϓ�β ϴϟ�Γέϭήο �ξ ϔΨϨϤϟϭ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϟΪόϟ�έϮψϨϣ�Ϧϣ�ςΎѧϤϧ·Ύѧπ ϳ�ϖѧϴϘΤΗϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϳΎϤΣ�έϮѧψϨϣ�Ϧѧϣ

1.التوازن البیئي

.163-161:صعبد المجید قدي، مرجع سبق ذكره، -1
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:نظریات التنمیة المستدامةنظریة حدود النمو و.2.3.2

ϫ�Βλ �ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϠϟ�ΪϳΰΘϤϟ�έϮϫΪΘϟ�Ϟυ�ϲϓϭ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϦϴѧΑ�ϖѧϴϓϮΘϟ�ΔϠѧπ όϣ�ϙΎϨ�Ύѧϣ�Ϯѧϫϭ�ΔѧΌϴΒϟ

�ϦϴΑ�ϝΪΠϟ�έΎΛϭ�Γέϭήο �ϯ ήϳ�Ϧϣ�ϙΎϨϬϓ�ϦϴϳΩΎμ Θϗϻ�ΐ ϫάѧϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ϞѧΟ�Ϧϣ�ϮϤϨϠϟ�ΩϭΪΣ�ϊ ο

�Γέϭήѧѧο �ϰѧϟ�ήѧѧΧϷ�ξ όΒѧϟ�ϲѧΘϟ�ΔϣΪΘѧѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟΎΑ�ϚѧѧδϤΘϟέΎѧΒΘϋϻ�ϦϴѧѧόΑ�ϲѧΌϴΒϟ�ΪѧѧόΒϟ�άѧѧΧ́Η�ϦϴѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ˬ

.نظریة التنمیة المستدامة جاءت كرد فعل على نظریة حدود النمو التي ركزت فقط على القیود المادیة 

:نظریة حدود النمو .2.3.2.1

�ϡΎѧѧϋ�Ϟѧѧϳήϓ�ϲѧѧϓ1968�ΔѧѧϴϤϳΩΎϛ�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧϤΘΟ"ζ Ϩѧѧϴϟ�ϱΩ"�Ϣѧѧπ ϳ�Ύѧѧμ Ψη�ϦϴѧѧΛϼΛ�Ϧѧѧϣ�ϖѧѧϳήϓ�ΎѧѧϣϭήΑ

�Ύѧϣϭέ�ϱΩΎѧϨΑ�ϑ ήѧϋ�Ύѧϣ�˯Ύѧτ Ϗ�ΚѧΤΗ�ϮθϗΎϨϴϟ�ˬϦϴϴγΎϴγϭ�ϝΎϤϋ�ϝΎΟέ�ˬϦϴϳΩΎμ Θϗ�ϪΟϮϴѧγ�ϱάѧϟ�ήѧτΨϟ

ˬ�ϭγ�ϲΘϟ�ΔϴΛέΎϜϟ�ΞΎΘϨϟ�ϲϓ�ϞΜϤΘϤϟΔѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ΔѧΠϴΘϧ�ϢϟΎόϟ�ϝΎτΘ�ήѧθϨΑ�Ύѧϣϭέ�ϱΩΎѧϧ�ϡΎѧϗ�ΚѧϴΣالبشریة

الدراسة اختبرت قضایا جوھریة ، 1972جماعتھ حول القیود على النمو عام وMeadowsتقریر من قبل 

�ήϫϮψΑ�ς ΒΗήΗ�ϝΪΠϠϟ�ΓήϴΜϣΔϴѧγΎγϭ�ϢϟΎѧόϟ�ΎϫΪϬѧηѧϠϠΣت �ϰѧϠϋ�ΪѧϳΰΗ�ΔѧϴϨϣί �ΓΪѧϤϟ�ΎѧϬϨϴΑ�Δѧϗϼόϟ30 عΎѧϣΎ�ˬ

1:حیث تتمثل في خمسة متغیرات عالمیة كالتالي

 ؛ السكاننمو 

؛ استنزاف الموارد الطبیعیة 

؛ زیادة اإلنتاج الصناعي 

؛  التدھور البیئي  

نقص الغذاء.

ان ك�ΓήϜϔϟ�ϞΜϤΘΗΔϴѧγΎγϷ�ϲѧϓ�ϮѧϤϨϟ�ΩϭΪѧΣ�Δѧϳήψϧ�ΎѧϬϴϠϋ�ϡϮѧϘΗ�ϲѧΘϟϥ�ϮѧϤϨϟϷϲѧγѧδϠϟفي حین

�ΔѧϳΪϋΎϘϟ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ΔϳΩϭΪΤϣ�Ϟυ�ϲϓ�ϱΩΆϴγ�ΔϴϤϨΘϟ�Ϟπ ϔΑ�ΔθϴόϤϟ�ΕΎϳϮΘδϣ�ϲϓ�ΪϳΰΘϤϟ�ϦδΤΘϟϭ

دوافع التدھور البیئي أما،لبیئي الى االنھیار التام للعالماستفحال ظاھرة التلوث او)األرض، الطاقة، الماء(

ΪѧϠΒϟ�ΐأھمیتھارئیسیة تختلف أسبابتمثل في ثالث تنادي روما حسب تقریر  ѧδΣ�ϲѧϫϭ�ϥ)�ϥΎϜѧδϟ�ϢѧΠΣ

Ϊѧϟ�ϲѧϓ�ήѧΒϛ�ήѧΛ�Ϫѧϟ�ϭ�ς ѧγϮΘϤϟ�ϱΩήѧϔϟ�ϙϼϬΘγϻ�ϯ ϮΘδϣ��ΔϔϠΨΘϤϟ�ϝϭΪϟ�ϲϓ�ήϴΒϛ�ήΛ�ϪϟϭϭΔѧϣΪϘΘϤϟ�ϝˬ

)طبیعة التكنولوجیا ولھ اثر اكبر في الدول المتقدمة

 نادي روما ھو عبارة عن منظمة ذات مكانة علمیة مرموقة، تھتم بدراسة الظواھر االقتصادیة واالجتماعیة والطبیعیة التي تسود في
.العالم

.)مقدمة في علم اقتصاد البیئة (، 58:دمحم صالح تركي القریشي ، مرجع سبق ذكره ، ص-1
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:خصائص نظریة حدود النمو

:سى للمتغیرات الخمسةالنمو األ-

�ΝΎѧΘϧϹ�ˬ˯ άѧϐϟ�κ ѧϘϧ�ˬϥΎϜѧδϟ�ΚѧΤΒϟ�ϊ ѧο Ϯϣ�ΔϴѧγΎγϷ�ΔѧδϤΨϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϥ�ϥΎѧϴΒΑ�ΔѧγέΪϟ�ΪΒΗ

�ϡΎѧϋ�Ϟѧϛ�ΪѧϳΰΘΗ�ˬΓΩΪѧΠΘϤϟ�ήѧϴϏ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϙϼϬΘγϭ�ˬΙ ϮϠΘϟ�Ϧϋ�ϢΟΎϨϟ�ϲΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ�ˬϲϋΎϨμ ϟ

غیر منتظمة نتیجة لتأثیر بما یسمیھ علماء الریاضیات بالنمو األسي الذي یتمیز بكونھ ینمو بطریقة كبیرة و

�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠόϓ�ˬΎϘΑΎγ�ΓέϮϛάϤϟ�ΔδϤΨϟ�ΕήϴϐΘϤϠϟ�ϲγϷ�ϮϤϨϟ�άϫ�ϱάϐΗ�ϲΘϟ"سترجاعیةحلقات التغذیة اإل"

1650ѧ˰˰˰Α�έΪѧϘϳ�ϮѧϤϧ�ϝΪѧόϤΑ�ΔϤѧδϧ�έΎѧϴϠϣ�ϒμالمثال نجد أن عدد سكان العالم سنة  ϧ�ώϠΑ:0.3%ˬΎϳϮϨѧγ

و ھو ما یوضح بأن  %2.1:ملیار نسمة بمعدل نمو یقدر بــ3.6ارتفع عدد السكان إلى 1970وفي عام 

�ΔѧϳάϐΘϟ�ΔѧϘϠΣ�ήϴΛ́ѧΗ�ΖѧΤΗ�ΓήѧϴΒϛ�ΔϋήѧδΑ�ΪѧϳΰΘϳ�ϥΎѧϛ�ϥΎϜδϟ�ϮϤϧ�ϝΪόϣΔϴϋΎΟήΘѧγϹ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘϤϟ�ΔѧΒΟϮϤϟ

الكبیرة لسكان العالم، األسیةارتفاع نسبة الموالید مقارنة بنسبة الوفیات في العالم، مما أدى إلى ھذه الزیادة 

ϭ�ΔѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΗ�ϲѧϓ�Δϴѧδϴέ�Δϔѧμ Α�ΐ ΒѧδΘϳ�ϲ ϧΎϜѧδϟ�ϮѧϤϨϟ�ϥΎϓ�Ι ϮϠΘϟ�Ϧϋ�ϢΟΎϨϟ�ϲΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ�κ Ψϳ�ΎϤϴϓ

�Ϧѧѧϋϖѧѧϳήρϭ�Δѧѧϳί Ύϐϟ�ˬΔϠΎѧѧδϟ�ˬΔΒϠѧѧμ ϟ�ϙϼϬΘѧѧγϻ�ΕΎѧѧϔϠΨϣ�ϲѧѧϣέ�ΪѧѧΠϧ�ϪѧѧϴϠϋϥ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΕΎѧѧϘϠΤΑ�Ι ϮѧѧϠΘϟ

ΔϴϋΎΟήΘѧγϹϭ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϜϟΝΎѧѧΘϧϹϭ�ϲϋΎϨѧѧμ ϟΘѧѧγ�ϰѧѧϟ�ϱΩΆѧѧϳ�ΎѧѧϤϣ�ΔѧѧϴϨϘΘϟ�ϡΪѧѧϘΗ�ϝΎΤϔ�έϮϫΪѧѧΘϟ�ΔϠϜѧѧθϣ

.البیئي

:العالميتحقیق التوازن -

ϟ�άϫ�ϲϓϭ�ΔδϧΎΠΘϣϭ�ΓΪΣϭ�ΔϠΘϛ�ϢϟΎόϟ�ήΒΘϋ�ΝΫϮϤϨ�ϰѧϬΘϧϮόѧο ϭ�ϰѧϟ�ΝΫϮѧϤϨϟϥ�ϮѧϤϨϟϲѧγϷ

�ϪѧϨϋ�ΞΘѧϨϳ�ΎѧϤϣ�ΔѧΘΑΎΛ�ΔϴόϴΒρ�ΩϭΪΤΑ�ϡΪτ μ ϴγ�ΎϘΑΎγ�ΓέϮϛάϤϟ�ΔδϤΨϟ�ΕήϴϐΘϤϠϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϗ�ϲѧϓ�ϢϟΎѧόϟ�έΎѧϴϬϧ

ϭ�ˬϡΎѧѧϋ�ΔѧѧΎϣ�ΐ ѧѧδΣΏΎΤѧѧλ �ΔѧѧϳήψϨϟΪѧѧΒϳ�ΝΫϮѧѧϤϨϟ�ϦϤѧѧο �ήѧѧϴϐΘϣ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ϲΠϳέΪѧѧΗ�ν ΎѧѧϔΨϧ�ϲѧѧϓ�έΎѧѧϴϬϧϻ

ϭѧϔΗέϻ�ΔѧΠϴΘϧ�ϥΎϜѧδϟ�ϢѧΠΣ�ν"نوعیة الحیاة"لریاضي یعبر عن ا ΎϔΨϧ�ϰϟ�ΪόΑ�ΎϤϴϓ�ϱΩΆϳ�ϱάϟعا�ϝΪѧόϣ

�ΔѧϳήψϨϟ�ΐ-،  ولتحقیق التوازن ألمد طویل الوفیات بسبب تفاقم التلوث ѧδΣ–�ΕΎϳϮΘѧδϤϟ�ΪѧϳΪΤΗ�Ϧѧϣ�ΪѧΑϻ

ˬϥΩΎѧόϤϟϭ�ΔѧΑάόϟ�ϩΎѧϴϤϟϭ�ν έϷΎѧϛ�ΔϴѧγΎγϷ�ΖѧΑϮΜϟΎΑ�ΎѧϤϬΘϗϼϋϭ�ϝΎѧϤϟ�α έ�ϢѧΠΣ�ˬϥΎϜѧδϟ�ΩΪόϟ�ΔϴΒδϨϟ

1.وھذا لتوفیر ما یكفي من اإلنتاج والغذاء إلعالة كل فرد

نقد نظریة حدود النمو -

ϴѧγΎγϷ�ΕΩΎѧϘΘϧϻ�Ϧѧϣϭ�ˬϚϟάѧϟ�ν ήѧόΘΗ�Ζϟί ϻϭ�ˬΓΪϳΪη�ΕΩΎϘΘϧϻ�ϮϤϨϟ�ΩϭΪΣ�Δϳήψϧ�Ζο ήόΗ ة

:األتي 

.68-66:جلولي بوجمعة ، مرجع سبق ذكره ،ص-1
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�ϱήѧθΒϟ�β ϨѧΠϠϟ�ϡϮѧΘΤϣ�ήϴμ Ϥϛ�ΔΛέΎϜϟΎΑ�ΔϨϣΆϣ�ϡ̈́ ΎθΘϟ�ϲϓ�Δρήϔϣ�ΔϳήψϨϟΎϓ�ˬΔϳήψϨϠϟ�ϲ ϣ̈́ΎθΘϟ�ϪΟϮϟ

�ϒѧϗϮΗ�ϰѧϟ·�ϲѧϬΘϨΗ�ϲΘϟ�έϮϫΪΘϟ�ήϫϮυ�˯ϮΘΣ�Ϧϋ�ϲΌϴΒϟ�ϡΎψϨϟ�ΰΠϋϭ�ˬΔΌϴΒϟ�έϮϫΪΗϭ�ΩΎδϓ·�ϞϣϮϋ�ϞόϔΑ

  ؛ النمو

�ϢϟΎѧόϟ�ϝϭΩ�ϊ ѧϴϤΟ�ϥ ѧ́ϛϭ�ϲϋΎϨѧμ ϟ�ϮϤϨϟ�Ϧϋ�ΔϳήψϨϟ�Ι ΪΤΘΗ�ώѧϠΒΗ�Ϣѧϟ�ΔѧϴϣΎϧ�ϝϭΩ�ΔѧϴΒϟΎϐϟ�ΎѧϤϨϴΑ�ΔϴϋΎϨѧλ

�ϻ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ϲѧγϷ�ϮѧϤϨϟ�ΓήѧϜϔϟ�ϊ ѧο ΎΨϟ�ΔѧϳήψϨϟ�ν ϭήѧϓ�ΪѧΣ�έΎѧϬϨϳ�ϢΛ�Ϧϣϭ�ˬΪόΑ�ϲϋΎϨμ ϟ�ϡΪϘΘϟ�ΔϠΣήϣ

  ؛ تتحقق كل النتائج التي تلیھ

Ύѧϣ�ϊϣ�ˬϪϧϭΩ�ΔϟϮϠϴΤϟ�ϭ�ΔΌϴΒϟ�έΎϴϬϧ�ϕί ΄ϣ�˯ϮΘΣ�ϰϠϋ�ϱήθΒϟ�ϞϘόϟ�ΓέΪϗ�ϩΎΠΗ�ΔϳήψϨϟ�ϡ˯ ΎθΘΗ�ϞѧϘόϠϟ

�ΩϮѧϛήϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϟΎΣ�ϰѧϨόϳ�ϚѧϟΫ�ήѧϴϐΑ�ϝϮѧϘϟϭ�ˬΎѧϬϴϠϋ�ΐ ѧϠϐΘϟϭ�ΕϼϜѧθϤϟ�ΪѧϘϋ�ΔѧϬΟϮϣ�ϲϓ�ωΪΑ·�Ϧϣ�ϱήθΒϟ

�ΩέϮѧϤϟ�έϮѧμ ϗ�Δϴѧο ήϓ�ϥΈѧϓ�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠϋϭ�ˬΩέϭ�ήѧϴϏ�ήѧϣ�Ϯѧϫϭ�ϝϮϠΤϟ�ωΪΘΑ�Ϧϋ�ΰΠόϟϭ�ϲϤϠόϟ

�άѧΧϷ�ϲѧϓ�ΎϬϠѧθϔϟ�Ύѧϫ́τ Χ�ΖѧΒΛ�Ϊϗ�ˬΔϳήψϨϟ�ϩάϫ�ϲϓ�Ύϣϭέ�ϱΩΎϧ�ΎϬΑ�́ΒϨΗ�ϲΘϟ�ΕΎѧϴϟ�έΎѧΒΘϋϻ�ϲѧϓ"�ΎϫΪѧϮϋ

."االقتصادیة 

ϮѧϤϨϟ�ΩϭΪѧΣ�Δѧϳήψϧ�ϰѧϟ�ΖϬΟϭ�ϲΘϟ�ϯرغم االنتقاداتو ήѧΧ�Δѧϳήψϧ�έϮѧϬψϟ�ΓϮѧϧ�ΖѧϧΎϛ�ΎѧϬϧ�ϻ·�ˬ

�ϦϴϣϮѧϬϔϤϟ�ϦϴѧΑ�Δϗϼόϟ�ϰϟ·�ήψϨΗϭ�Ι ϮϠΘϟ�Ϧϣ�ΪΤϟ�ΕΎγΎϴγϭ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϟ�ΐ Ϡτϣ�ϦϴΑ�ϖϴϓϮΘϟ�ϝϭΎΤΗ

�ϥϮѧϜϧ�ϻ�ϭ�Ύѧόϣ�ϥϮѧϜϧ�ϥ�αلیس على أساس التفضیل بین التنمیة Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ϞѧΑ�Ι ϮϠΘϟ�Ϧϣ�ΪΤϟ�ΕΎγΎϴγϭ

.أبدا، وھذه النظریة ھي التي عرفت حدیثا باسم  التنمیة المستدامة أو التنمیة المتواصلة

:نظریات التنمیة المستدامة .2.3.2.2

ѧѧϘϟد ϳήѧѧψϧ�ΞΘϧ́ѧѧϓ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϝΪѧѧΠϟ�έϮѧѧτΗ�ΔѧѧϴϤϨΘϠϟ�ϦϴΘѧѧδϓΎϨΘϣ�ϦϴΘΔϣΪΘѧѧδϤϟ�ϼѧѧϛ�ϥ�ϻ·�ˬ

δϤϟ�ϝΎϴΟϷ�ΔϴϠΑΎϗ�ϰϠϋ�ΔϣϭΎδϤϟ�ϥϭΪΑ�ΔϴϟΎΤϟ�ΕΎΟΎΤϟ�ωΎΒη·�ϊ ϣ�ϦϴΘϘδΘϣ�ϦϴΗήϴψϨϟ�ϰѧϟ�Ϟѧμ Η�ϥ�ΔϴϠΒϘΘ

.تختلف النظریتان في كیفیة تحقیق التنمیة المستدامة و،تحقیق حاجاتھا

:شر قیاسھا ؤموللتنمیة المستدامةنظریة الصیغة الضعیفة.2.3.2.2.1

�ϝΎѧϤϟرأسأنالعنصر المركزي في صیغة االستدامة الضعیفة ھو االفتراض الذي ینص على إن

ϭ�ϲѧόϴΒτرأسیحل محل أنالمصنوع من قبل البشر یمكن  ϟ�ϝΎѧϤϟ�ΎѧϫήϓϮΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎϣΪѧΨϟΔѧϤψϧϷ�ΔѧϴΌϴΒϟ

لفھم شروط استمرار النمو االقتصادي 1974و زمالئھ عام Solowمن عمل مبكر ل م،طور ھذا المفھو

�ϱάѧϟ�ςأن1992عام Solow، فیرى دود المواردفي عالم مح ѧΨϟ�Ϯѧϫ�ϲϨρϮѧϟ�ΩΎѧμ Θϗϼϟ�ϡΪΘѧδϤϟ�ς ѧΨϟ

�ΎѧϬϴϠϋ�ΖϠѧμ Σ�ϲѧΘϟ�ΎϬѧδϔϧ�Δѧλ ήϔϟΎΑ�ϲϠΒϘΘѧδϣ�ϞϴΟ�ϞϜϟ�ϤδϳϝΎѧϴΟϷΔϘΑΎѧδϟ�ˬ�Ύѧϣ(1986, Repetto)

ϴϟΎΤϟ�ΕέήϘϟ�ΐأنجوھر االستدامة ھو أنیرى  ѧΠϳ�Δϥ�ϊ ѧϨϤΗ�ϻϭ�ϪѧΟϮΑ�ϒѧϘΗ�ϻϕΎѧϓ�ϰѧϠϋ�ΔѧψϓΎΤϤϟ

·ϭ�ΓΩϭΪѧΤϣ�ΩέϮϤϟ�ΖϧΎϛ�ϙΎѧϨϫ�ϥΎѧϛϝϼѧΣإذاھنا انھ المبدأوتحسینھااییس مستوى المعیشة المستقبلیة ومق
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،  فاالستھالك الفردي ال یكون مستداما فيالموارد الطبیعیة والمصنوعة من قبل البشرأنواعقلیل جدا بین 

ϭ�ˬήϤΘѧδϣ�ϞϜѧθΑ�ϥϭήΛΎѧϜΘϳ�ϪϧΎϜѧγ�ϢϟΎѧϋ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϯ έ(1979, Dasgupta & Heal)إذا�ϥΎѧϛϝϼѧΣ·

�ϝΎѧϤϟωϮϨѧμرأس Ϥϟ�ϞѧΤϣ�ήѧθΒϟ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣα έϭ�ΔϠѧλ ϮΘϣ�ΔѧϴϠϤϋ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ϝΎѧϤϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�άѧΪϨϋ�ΔѧϨϜϤϣ

ϟ�ΔϴόϴΒτ ϟϭ�ϥΎϜδϟ�ϰϠϋ�Ϊϴϗ�ϞϜθΗ�ϻ�ΔΒο ΎϨΘΣ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ϡΪѧϘΘϟ�ΏΎϴϏ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϰϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϲѧϓ�ˬ

�ϦϴѧѧΣ(1977,Hartwick)�ϝϼϐΘѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ΐ ѧѧγΎϜϤϟ�ϥΎѧѧϓ�ϱΩήѧѧϔϟ�ϙϼϬΘѧѧγϻ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΘΑΎΛ�ΕΎϳϮΘѧѧδϣ�ΔϣΪΘѧѧγϻ

ΎϤϟ�αأوالمال الطبیعي رأساستثمارھا في إعادةالمورد الطبیعي یجب  έ�ήѧΒϋ�ήѧθΒϟ�ϞѧΒϗ�Ϧϣ�ϊ Ϩμ Ϥϟ�ϝ

�ϞѧΤϣ�ήѧθΒϟ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ωϮϨѧμرأس�ϒϴϟΎϜΘϟϝϼΣΈѧϓ–المنفعة ستنادا الى قاعدة اأو، الزمن Ϥϟ�ϝΎѧϤϟα έ

�ΓέΎѧδΨϟأوالمال المصنع یعوض الفقدان لرأساإلنتاجیةالزیادة في القدرة أنمبررا طالما الناضبالمال 

1.المال الطبیعي رأسمن  اإلنتاجیةفي القدرة 

ϝΎѧϤϟ�ΚѧϴΣϳϣ�˯ΎѧϘΑ�ήѧΒΘό�ϥϭΰѧΨαˬرأس�ϒѧϠΘΨϣ�ϦϴΑϝΎϜѧηاإلحاللفھذه النظریة تفترض درجة من  έ

�ϲѧόϴΒτ"المال رأسأيالبیئیة،شرطا كافیا لضمان االستدامة األقلالمجمع ثابتا على اإلجماليالمال  ϟ+

  . ثابت" = المالي +البشري +التكنولوجي

ϭ�ϲѧϠΤϤϟ�ΞΗΎѧϨϟ�ϒѧϴϜΗ ضبطفمن الطرق التي تقیس لالستدامة،فیما یتعلق بمؤشرات الصیغة الضعیفة أما

:كما یلياألخضرالناتج المحلي إیجادأيحسب التغیرات البیئیة اإلجمالي

PIB/GD=PIB/GDP–)أجرةΩΪѧΠΘϤϟ�ήѧϴϏ�ΩέϮϤϠϟ�ϚϨϠΘϳϮϫ(–)ϒϴϟΎѧϜΗΙ ϮѧϠΘϟ�ϰѧϠϋ�Γήτϴѧδϟ(

)البیئيالمباشرة األخرى التي تعود الى التراجع التكالیف

:لالستدامة نظریة الصیغة القویة .3.2.2.2.

,1991)یرى  Vector)رأسإحالللة أانھ كلما كانت مس�ΔΒѧο ΎϨϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϝΪΑ�ϊ Ϩμ Ϥϟ�ϝΎϤϟϭ

�ϝϮѧΣ�ϡΎѧϤΘϫϻΎΑ�ΔѧΟΎΤϟ�ΖѧϠϗ�ΎѧϤϠϛ�ΎϨϜϤϣ�ΔϴϋϮϨϟ�ΔϴϧΪΘϣ�ΔΔѧϴϤϨΘϟ�ΔϣΪΘѧγ�ϰѧϠϋ�ΔѧΌϴΒϟ�ΓέΪѧϗ�ˬΕΪѧϛ�ϩάѧϫ

ˬ��ωϮϨΘϟ�ϰϠϋ�ΓέΪϘϟ�ϞϤΤϟ�ΔϴΌϴΒϟϲΎѧϴΣϹϭ�ΔѧϴϣΎϤΘϟϭΔѧϳϮϴΤϟ�ΔѧϴϋϮΟήϟ�ϦѧϤϓالضروراتظریة على 

ΔѧΌϴΒϟ�ΎϫήϓϮΗ�ϲΘϟ�ΔϳϮϴΤϟ�ΕΎϣΪΨϠϟ�ϼϳΪΑ�ϥϮϜϳϭ�ΞѧΠΤϟأنالمال البشري ال یمكن رأسفان المنظور 

:ي تدعم نظریة الصیغة القویة لالستدامة ھي كما یلي

.)مقدمة في علم اقتصاد البیئة (، 361:دمحم صالح تركي القریشي ، مرجع سبق ذكره ، ص
P
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عدم الیقین:�ΚѧϴΣϥ�κ ϗΎѧϨΗα έϭ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ϝΎѧϤϟ�ϒΎѧυϭ�ΪѧϘόΗ�ϯ ΪѧϣΔѧϤψϧϷ�ϦѧϜϤϤϟ�ήѧϴϏ�ΔѧϴΌϴΒϟ

ΎϬΑ�ϊϴτΘѧδϧ�ϼϓ�ˬϥѧ́ΒϨΘϧ�ϦϴϣΎѧπالتنبؤ ϤΑϝΎѧόϓϷ�ΔѧϴϟΎΤϟϭϭ�ΔѧϳέΎΠϟ�ϦѧϜϤϳ�ϒѧϴϛϥ�ήѧπ Ηα ήѧΑ�ϝΎѧϤϟ

�ξرأسنقرر المستوى المالئم من االستثمار في أنلھذا السبب ال نستطیع الطبیعي و ϳϮѧόΘϠϟ�ϱΩΎѧϤϟ�ϝΎϤϟ

.المال الطبیعي رأسأصابعن الضرر الذي 

 أصنافالى انقراض األفعالمن خالل الممارسات البشریة في البیئة تؤدي ھذه :االنعكاس عدم�ΔѧϨϴόϣ

�Ϧѧϣ�ΔϨϴόϣαأشكالتؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الكون فتدمیر أومن الحیوانات  έ�ϞѧΜϣ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ϝΎѧϤϟ

αاإلحیائيالتنوع  ΎѧϜόϧϼϟ�ϞѧΑΎϘϟ�ήϴϏ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬα έϤϳ�ήѧθΒϟ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ωϮϨѧμ Ϥϟ�ϝΎѧϤϟ�ϦѧϜΓΩΎѧϋ·�Ϧѧϣ�ϩ˯ΎѧϨΑ

�κاألجیالتعویض باإلمكانجدید على الرغم من انھ  ϗΎѧϨΗ��Ϧϋ�ΔϴϠΒϘΘδϤϟα έ�ϮѧΤϧ�ϰѧϠϋ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ϝΎѧϤϟ

ϭ�ϲѧόϴΒτلرأسالتي سوف تعطى لألسعارال نملك المعلومات على نحو كاف  فإننادائم  ϟ�ϝΎѧϤϟα έѧϤϟل ا

.الى مقیاس صیغة االستدامة جة اف البشر لذلك لیس لدینا طریق یفي بالحرالمصنوع من ط

 التي افترضت في نظریة الصیغة الضعیفة لالستدامة، المستمر وبالتأثیرالبد من عالقة السبب :الحجم

Ϝϳ�ΎϤΑήϓϭ�ΔϳέήϤΘγϻ�ϡΪϋ�ΔϟΎΣ�ΎϨϳΪϟ�ϥϮήϴΛ́ѧΗϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠόϓ�ΔѧΒΘόϟˬإن�ωϮѧϧ�ϥΪѧϘϓ�ϭ�Ϧϴѧόϣ�ϒϨѧλ

ربما أخرىأنواعأوأصنافعلى النظام البیئي بینما فقدان صغیرتأثیرواحد من الحیوانات ربما یكون لھ 

.یسبب انھیارا في النظام البیئي نفسھ 

�ϝϮѧϘΗ�ϲΘϟ�Δϳ΅ήϟΎΑ�ΰϴϤΘΗ�ΔϣΪΘγϼϟ�ΔϳϮϘϟ�Δϐϴμإن ϟ�Δϳήψϧϥ�ϙΎѧϨϫϻϼѧΣ·�ϦϴѧΑ�ΪѧΟ�ϼϴѧϠϗα έ

�ϊϴτΘѧδϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎϣΪΨϟ�Ϧϣ�ϖϓΪΘϟ�Δϐϴμرأسالمال المصنوع من قبل البشر و Α�ϲόϴΒτ ϟ�ϝΎϤϟα έ�ϝΎѧϤϟ

.یوفرھاأن

�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΔѧϴϋϮΟήϟ�βأما ϴϳΎϘϣ�ϦϤπ ΘΘϓ�ΔϣΪΘγϼϟ��ΔϳϮϘϟ�Δϐϴμ ϟ�β ϴϘΗ�ϲΘϟ�ΕήηΆϤϟ�κ Ψϳ�ΎϤϴϓ

1.البیئیةاآلثارومنھا صافي المنتوج الخام واإلحیائيمثل التنوع 

.)مقدمة في علم اقتصاد البیئة (،  363ـ 362: ـ دمحم صالح تركي القریشي ، مرجع سبق ذكره ، ص1
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النمو االقتصاديالبیئیة واالستدامة.2.3.3

�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϠϟ�ϲѧΌϴΒϟ�ΪѧόΒϟ�ϝϮѧΤΗ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ϖѧϴϘΤΘϟ�ΔΌϴΒϟ�ϰϠϋ�ΔγέΎϤϤϟ�ρϮϐπ ϟ�ϊϣ

�ϡϮѧѧϬϔϣ�Ϧѧϣ˯ΩϷ�ϞѧѧϋΎϔΗ�ϲѧѧϓ�κ ΨϠΘѧѧϳ�ϱάѧѧϟ�ϲѧѧΌϴΒϟΕѧѧθϨϤϟ�ϝϼϐΘѧѧγ�Δѧѧϴϔϴϛ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧτϴΤϤϟ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϊ ѧѧϣ

ϭ�ΔϴόϴΒτإدارةو ϟ�ΩέϮϤϟ�β ѧϜόϳ�ΚѧϴΣ�ΔѧϴΌϴΒϟ�Γ˯ΎѧϔϜϟΎΑ�ς ΒΗήϳ�ϱάϟ�ΔϣΪΘγϻ�ϡϮϬϔϣ�ϰϟ�Ι ϮϠΘϟ�ϲϓ�ϢϜΤΘϟ

�ΔϠλ ϮϤΑ�ϲϟΎΤϟ�ϞϴΠϠϟ�ϤδΗ�ϲΘϟ�ΔϴΌϴΒϟ�Γ˯ΎϔϜϟ�ϯ ϮΘδϣΝΎѧΘϧϹϭ�ήѧπ ϳ�ϻ�ΎѧϤΑ�ϙϼϬΘѧγϻϭ�ϊ ѧϨϤϳϝΎѧϴΟϷ

)ˬΝΎѧΘϧϙϼϬΘѧγ·(، حیث یرتبط تحقیق االستدامة البیئیة تغییر نمط الحیاة المستقبلیة من استخدام مواردھا

.الى نمط صدیق للبیئة 

:البیئیةمؤشرات االستدامة .2.3.3.1

�Δϴѧѧδϴέ�ϦϳϭΎѧѧϨϋ�ΔѧѧδϤΧ�ϦϤѧѧο �ΓΩΪѧѧΤϣ�ΕϻΎѧѧΠϤϟ�ϰѧѧτ όΗ�ΕΎѧѧϣϼϋ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ΕήѧѧηΆϤϟ�α Ύѧѧϴϗ�ϢΘѧѧϳ

1:وھي

 ؛ ارضھواء،،األنظمة البیئیة ماء

تخفیض الضغط على البیئة ؛

 ؛ الصحةمستوى المعیشة و

المؤسساتیة ؛االجتماعیة والتكنولوجیة والقدرة 

.المشاركة في الجھد العالمي لحمایة البیئة

:مؤشرات على النحو التالي 6الى 3یتم تصنیف كل مكون من ھذه المكونات من و

:یصنف الى خمس مؤشراتكونات الخاصة باألنظمة البیئیة والم

1-������������������������ΓΎѧѧѧѧϴΤϟ�ΓΩϮѧѧѧѧΟ2-�ωϮѧѧѧѧϨΘϟ��������������������������ϱϮѧѧѧѧϴΤϟ3- ������������������������������������������������ϩΎѧѧѧѧϴϤϟ�ΓΩϮѧѧѧѧΟ�ΔѧѧѧѧϴϋϮϧ

.األرض-5نوعیة المیاه                            -4

:مؤشرات على النحو التالي 6یتضمن مكون خفض الضغوط البیئیة و

خفض ضغط السكان -3خفض ضغط النظام البیئي         -2خفض تلوث الھواء                   -1

.إدارة الموارد الطبیعیة-6خفض ضغط المیاه                  -5خفض ضغط االستھالك             -4

:مؤشرات على النحو التالي 3الصحة یحتوي على مكون مستوى المعیشة و

1-�����������������������������������������������������������������������ΔΤѧѧѧѧѧμ ϟ2- �����������������������������������������������������������ΔϳήѧѧѧѧѧθΒϟ�ΓΎѧѧѧѧѧϴΤϟ�ΕΎϳέϭήѧѧѧѧѧο

.الضغط البیئي المرتبط بالقابلیة للضرر من الكوارث الطبیعیة-3

1 - Maskus .E .K , “ Trade and Competitiveness A SPECTS OF Environmental and Labor Standars in
East ASIA “, East ASIA Integrates : A trade Policy , Agenda for Shared Growth ,World Bank , 2003 ,
p:163-183.
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:المؤسساتیة مؤشرات كالتالي الجتماعیة والتكنولوجیة ومكون الخاص بالقدرة اكما یتضمن ال

استجابة القطاع الخاص    -3الكفاءة البیئیة    -2)الحكومي الجید للبیئةاألداء(الحكومة البیئیة -1

.العلوم و التكنولوجیا-4

:مؤشرات3یتضمن مكون المشاركة في الجھد العالمي لحمایة البیئة األخیرفي و

1-��������������������������������ϲϟϭΪѧѧѧѧϟ�ϥϭΎѧѧѧѧόΘϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧѧѧθϤϟ�ΩϮѧѧѧѧϬΟ2-������ΔѧѧѧѧϴϤΤϤϟ�Εί Ύѧѧѧѧϐϟ�ΕΎѧѧѧѧΛΎόΒϧ

.خفض الضغط البیئي عبر الحدود-3

ϭ�ΎѧϬϠϤΠϣ�ϲѧϓ�ϥϮѧϜΗ�ϲѧΘϟ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ΔϘΑΎѧδϟ�ΕήѧηΆϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧηΆϣ�Ϟϛ�ϦϤπ Θϳ68

ϴϐΘϣѧδϣϭ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�Γήϓϭ�β Ϝόϳ�ήϭ�ήѧο ΎΤϟϭ�ϲѧο ΎϤϟ�ϲѧϓ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΕΎϳϮΘ�ϦϴѧδΤΘϟ�ϊ ѧϤΘΠϤϟ�ΓέΪѧϗ

.البیئياألداء

:المؤشرات السابقة لالستدامة البیئیة في أھمیةتتمحور و

قویة ؛ى معطیات تحلیلیة ثابتة ودقیقة لصنع القرار البیئي بناءا علمھمة وأداة

؛ الدولالناتج المحلي كمقیاس لتقدم بدیل لمؤشر التنمیة البشریة و 

 البیئياألداءوسیلة مفیدة تعكس.

:1أھمھاذلك لعدة عیوب التشكیك في مصداقیة ھذا المؤشر والبعض یذھب الى أنحیث 

 ؛ البیئیةالحد من الضغوط واألنظمةفعلى سبیل المثال ھناك فصل بین المكونات،عدم تكامل 

االختم ربط العنصران الرابع وϤϟ�β ϣ�ΓέΪϘΑ�ϥΎϘϠόΘϭ�ΔѧϴϨρϮϟ�ΕΎѧδγΆϤϟ�ϞѧϤΤΗ�ϲѧϓ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΔϛέΎѧθϤϟ

�ϲϧΎѧΛ�ΕΎѧΛΎόΒϧ�ΕΎϳϮΘδϤΑ�ΔϴϟϭΆδϤϟΪϴѧδϛ�ϥϮѧΑήϜϟco2ϭ�ˬ�ΥΎѧϨϤϟ�ήѧϴϐΗ�ϕΎѧϔΗ�ϰѧϠϋ�ΰѧϴϛήΘϟϭ�ϞѧΜϤΗ�ϲѧϫ

وجھة نظر ضیقة للتعامل مع القضایا البیئیة ؛

�ΔϐϠΑ�ΎϬγΎϴϗ�ΐ όμ ϳ�ΕήηΆϣ�ϙΎϨϫϡΎѧϗέϷϭ�ΎѧϬόϴϤΟ�ϲѧϫϲ ΉѧΗϟ�ΕΎѧϬΟϭ�Ϧѧϣ�ΓΪΎѧδϟ�ήѧψϨ�ϝϭΪѧϟ�ϲѧϓ

�έΎΒΘϋϻ�ϲϓωΎѧο تأخذال الصناعیة و ϭϷ�ΔѧϴϓήϐΠϟ�ϖρΎѧϨϤϟ�ϲѧϓϯ ήѧΧϷϦѧϣ�ϝϭΪѧϟ�ϲѧϓ�Δѧλ ΎΧϭ�ϢϟΎѧόϟ

ΔϴϣΎϨϟ�β ϣΎѧΨϟ�ήѧμ Ϩόϟ�ϲѧϓ�ϞΧΪѧϳ�Ϣѧϟ�Ϫϧ�ΎϤϛ�ˬ"�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΩϮѧϬΠϟ�ϢѧϋΩ"�ϢϋΪѧΑ�ΔѧϣΪϘΘϤϟ�ϝϭΪѧϟ�ϡΰѧΘϟ�ϯ Ϊѧϣ

الدول النامیة ؛

أنھا االقتصادیة حیث نجد في االعتبار جمیع الدول دون مراعاة قدراتاألخذ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϣΎϧ�ΔѧϟϭΩ�ϪѧϘϘΤΗ�Ύѧϣ

�ήѧϴΒϛ�ΰϳΎѧϤΗ�Ϟѧυ�ϲѧϓ�ΔѧϣΪϘΘϣ�ΔѧϟϭΩ�ϪѧϘϘΤΗ�Ύѧϣ�ϊϣ�ϥέΎϘϳ�ϻ�Εί ΎΠϧΕΎѧϴϧΎϜϣϺϟϭ�ϲѧΘϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕέΪѧϘϟ

تمتلكھا كل منھا مما یجعل المقارنة غیر عادلة ؛

 األساسیكون أنكان البد�ϲѧϓ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ΩϮѧϬΠϟ�ϪϴϠϋ�ϡϮϘΗ�ϱάϟΩΎѧΠϳ·ΔѧΌϴΑϜϣ�Ϯѧϫ�ΔϣΪΘѧγϼϟ�ΔѧϠΑΎϗا�ΔѧΤϓ

ϭ�ϲϫ�ϪΘΤϓΎϜϣϯالتي تواجھ البشریةاألساسیةیبقى الفقر المشكلة إذ، للمواطنینتوفیر الصحة الفقر و ΪѧΣ·

.10:، ص2002، جوان 51، العدد 07محمود عبد الرحیم ، عندما یرسب الممتحن في االمتحان ، مجلة البیئة و التنمیة ، المجلد -1
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�ϝΎѧΠϤϟ�άѧϫ�ϲϓ�ΔϴϋΎϨμأنالتنمیة حیث بیئة وعلیھا مؤتمرات الأكدتالتي األولویات ϟ�ϝϭΪϟ�ΩϮϬΟ�ϢϳϮϘΗ

.ما تحققھ من دعم للدول الفقیرة أساستكون مقاسة على 

:المستدام بیئیا بالنموتغییر المفاھیم المرتبطة .2.3.3.2

ѧѧδϤϟ�ϮѧѧϤϨϠϟ�ΔѧѧϘΣϼϤϟ�ϢϴϫΎѧѧϔϤϟ�ϦϤѧѧπ ΘΗϭ�ΕΎѧѧϗϼόϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ΎѧѧϴΌϴΑ�ϡΪΘ�ΔѧѧϴϜϴϣΎϨϳΪϟ�ΕϻϮѧѧΤΘϟ

ΒϠϟ�ϲϋήϤϟ�ϮϤϨϟ�ϖϴϘΤΗ�ϑ ΪϬΑ�ΔτΒΗήϤϟϭ�ϢϴϫΎϔϤϟ�ήϴϴϐΗ�ΐ ϠτΘϳ�ϱάϟ�ΔΌϴ�ΔϤψϧϷ�ϞѧϣΎϜΗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΔѧϴΌϴΒϟ

.ام تعاوني بینھما ظخلق ناالقتصاد والبیئة و

:من التحكم في التلوث الى تحسین الكفاءة البیئیة .أ

�ΰѧϴϛήΘϟ�ϥΎѧϛ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϠϟ�ϲΌϴΒϟ�ΪόΒϟ�ϝϼΧ�Ϧϣϭ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟ�ϰѧϠϋ�ϰѧϠϋ�ϝΪѧϳ�Ύѧϣ�Ϯѧϫ

ϭ�ϥΎϜѧδϟ�ΪѧϳΰΗϭ�ΩέϮѧϤϟ�ΔϳΩϭΪΤϣ�Ϟυ�ϲϓ�Ϫϧ�ϖѧϴϘΤΘΑ�ϡΎѧϤΘϫϻإالاستخدام أفضلاستخدام الموارد البیئیة 

ϭ�Ϧѧϣ�ϻΪѧΑ�ΔѧϴΌϴΒϟ�Γ˯ΎѧϔϜϟ�ΓΩΎѧϳίاإلنتاجالنمو المستدام بیئیا المرتبط بكل من  �ϮΤϧ�ΰϴϛήΘϟ�ϝϮΤΗ�ϙϼϬΘγϻ

ϭ�ΎϴΒδϧ�ΪϳΪΟ�ήϴϜϔΗ�ϞΜϤΗ�ϲϫϭѧϤΘϫϻ�Ϧѧϣ�ϻΪѧΑ�ΔϳΩΎμالتحكم في التلوث Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϟ�Βμ Η�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϡΎ

ϟ�ν ήϋ�ΓΩΎϳΰϛ�ΩΎμ Θϗϼϟ�ν ήόϟ�ΐ ϧΎΠΑΩέϮѧϤϟ�ΔѧϟΎΣϭ�ϙϼϬΘѧγϻ�ϦϴѧδΤΘΑ�ΔѧϧέΎϘϣ�ΩέϮѧϤ�Γ˯ΎѧϔϜϟ�ϥΎѧϓ�ˬ

�ϲϓ�ϢϜΤΘϟΎϛ�ΐ Ϡτ ϟ�ΐ ϧΎΟ�ϰϠϋ�ΰϴϛήΘϟ�ΐ ϠτΘΗ�ΔϴΌϴΒϟέΎόѧγϭ�ΩέϮѧϤϟϕΎѧϔϧϹϟ�ϰѧϠϋ�ϕήѧτ ϟϭ�Εϼѧλ ϮϤ

.ھذا ما یمكن اعتباره طریق لدفع النمو االقتصادي لتحسین كفاءة االستھالك و

:لیست عبئا على النمو البیئة كقائد للنمو و.ب

ѧγΎϴδϟ�ϲѧτاألولىفي المراحل  τ Ψϣ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ΩέϮѧϤϟ�κ ϴѧμ ΨΗ�ϞѧΜϤϳ�ΔѧϴϤϨΘϠϟ�ΎѧΌΒϋ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�Δ

ϭ�ΔϴϤϨΘϟ�ϰϠϋΨϟ�ΕέΎϤΜΘγϻ�ϊ ΟήΘΗ�Ϛϟάϟϭ�ˬϲѧΌϴΒϟ�ωΎѧτϘϟΎΑ�Δλ Ύ�ϦѧϣΪѧΒϣ�ΔѧΟέΪϟ�ϲѧΌϴΒϟ�ωΎѧτϘϟ�ΝΎѧϴΘΣ

�ϖѧϠΧ�ϝϼΧتصبح الصناعة البیئیة مروج جید للنمو االقتصادي منأنعالیة من االستثمارات فمن المتوقع 

�ΕέΎϤΜΘѧγϻΎΑ�ϢΘѧϬΗ�ϲϟΎѧΤϟ�ΖѧϗϮϟ�ϲѧϓآسیاكمثال على ذلك العدید من دول شرق المزید من فرص العمل و

�ΔϴΌϴΒϟΔϴγΎγϷ�ϕήѧη�ΏϮѧϨΟ�ϝϭΩ�ξ ѧόΑ�ϊϣ�Ϧϴμ ϟ�ϪΠΘΗ�ΚϴΣ�ˬΎϴѧγΔѧϣΎϗϹ�ΔѧϴΌϴΑ�ΔϳέΎϤΜΘѧγ�ΕΎϋϭήѧθϣ

ϝϭΪѧϟ�ϩάѧϫ�ϲϓ�ϱΩΎμبالتوظیفعلى نطاق كبیر فمثل ھذه االستثمارات سوف تدفع  Θϗϻ�ϮϤϨϟϭ�ˬΫΈѧϓ�ϥΎѧϛ

�ΔϔϠϜΗ�ϞΜϤϳ�ϲΌϴΒϟ�έΎϤΜΘγϻ�ϥΎΑ�ΪϘΘόϳΔϴϓΎѧο ·ϭ�ΩΎѧμ Θϗϻ�ϰѧϠϋ�ΔόΎѧοϻ·�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�Ϫѧϧ�ϦϴѧΑ�ϥϭΎѧόΗ�ϖѧϠΧ

.النمو االقتصادي للتوظیف واالستثمار البیئي فرصة االقتصاد یعد البیئة و

:إضافیةلیس تكلفة الخاص واألعماللقطاع البیئة كفرصة .ت

�ΔѧѧϔϠϜΗ�ϞѧѧΜϤΗ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϝΰѧѧΗ�ϻΔϴϓΎѧѧο ·�ωΎѧѧτϘϟϝΎѧѧϤϋϷ�ΕϻΎѧѧΤϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϳΪόϟ�ϲѧѧϓ�ι ΎѧѧΨϟϻ·أن�ϮѧѧϤϨϟ

ϱΩΎѧѧμ ΘϗϻϭѧѧΤϳ�ϞΧΪѧѧϟ�ΓΩΎѧѧϳίϭ�ϊ ϠѧѧδϠϟ�ΐ ѧѧϠτ ϟ�ϝϮΕΎѧѧΠΘϨϤϟ�ϑ ήѧѧόΗ�ΚѧѧϴΣ�ΔѧѧΌϴΒϠϟ�ΔϘϳΪѧѧμ ϟΎѧѧϬϧ́Α�ϲѧѧΘϟ�ϊ Ϡѧѧδϟ

ϭ�ΩέϮѧϣ�ϡΪΨΘδΗ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϰѧϠϋ�φϓΎѧΤΗ�ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΗϭ�ϚѧϠΗΕΎѧΠΘϨϤϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�ΎѧϴΌϴΑ�ΔϠѧπ ϔϣ�ΪѧόΗ�ϲѧΘϟ

ΕΎѧѧΠΘϨϤϠϟΎѧѧϬϟ�ΔѧѧϠΜϤϤϟ�ˬΎѧѧϣϦϴϤѧѧδϗ�ϰѧѧϟ�ϢѧѧδϘϨΗ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΕΎϣΪѧѧΨϟ�ϢѧѧδϘϟ�ˬϝϭϷ�Δѧѧλ ΎΨϟ�ΕΎϣΪѧѧΨϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘϳ
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في حین یتضمن )الخ...، خدمات الطرق النفایاتمثل فصل الكربون، خدمات التعامل مع (البیئیة باألنظمة

�ϲѧϓ�ϝϮΤΘϟإن، )تلوث المیاه إدارةمثل (البشریة للمشاكل البیئیة  باألنشطةالقسم الثاني الخدمات المرتبطة 

Ηϻ�ΓΪѧϳΪΟ�Δѧλ ήϓ�ϲѧτ όϳ�ϲΌϴΒϟ�ϩΎΠϝΎѧϤϋϷι ΎѧΨϟ�ωΎѧτϘϟ�ϦѧϜϤϳ�ΚѧϴΣ�ˬϱϷ�Δϛήѧηϥ�ϲѧϓ�ΔϗΎΒѧγ�ϥϮѧϜΗ

ϴϣ�ΏΎδΘϛ�ϰϠϋ�ΔϴδϓΎϨΗ�Γΰϭ�ϲѧϠΤϤϟ�ϯ ϮΘѧδϤϟ�έΎѧϜΘΑΎΑ�ϲΟέΎѧΨϟΕΎѧΠΘϨϣϭ�ΔѧΌϴΒϠϟ�ΔϘϳΪѧλ �ΎѧϴΟϮϟϮϨϜΗϭ�ΪѧόΗ

�ΓήѧΘϓ�ϲѧϓ�ΔѧϴϤϟΎϋ�ΔϴѧδϓΎϨΗ�Γΰϴϣأكسبتھاالتي العضویة الصدیقة للبیئة والمنتجاتالبرازیل نموذجا في تنمیة 

�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�Γήϴѧѧμ ϗ�ΔѧѧϴϨϣίέΪѧѧλ ·�ι ΎѧѧΧ�ϥϮϧΎѧѧϗ�ΔѧѧϴϠϳί ήΒϟ�ΔѧѧϣϮϜΤϟΝΎѧѧΘϧΈΑΕΎѧѧΠΘϨϤϟ�ΔϳϮѧѧπ όϟ�Δѧѧϴϋέΰϟ

ϭ�ϙϼϬΘѧγϭ�ϩάѧϫ�ήϳΪѧμبإنتاجالمتعلق )2003لعام 831.10قانون رقم ( ΗΕΎѧΠΘϨϤϟ�ωέΰѧϤϟ�ΩΪѧϋ�ώѧϠΒϓ�ˬ

مصدرا ھاما لھذه أصبحتومزرعة في البرازیل ألف2004،19أوائلحتى  اإلنتاجالمتخصصة في ھذا 

ΕΎѧΠΘϨϤϟѧѧϓϭ�ϲϤϟΎѧѧόϟ�ϕϮѧѧδϟ�ϲ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ήѧѧμ Ϩϋ�ϝϮѧѧΤΘϳ�άѧѧϬΑΔϴϓΎѧѧο Ϲ�ι ήѧѧϓ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϳΪόϠϟ�ϝΎѧѧΠϣ�ϰѧѧϟ�ΔѧѧΌϴΒϠϟ

.الجدیدة األعمال

:المحلیةاألنظمةتغییر .ث

ΔѧϴϠΤϤϟاألنظمةمثل ھذا التحول في المفاھیم حول ما یطلق علیھ النمو الذكي یتطلب تغییرا في إن

:التالیةالتي یمكن توضیحھا في النقاط والعالمیة و

أنالخاص فالبد من األعمالباعتبار البیئة فرصة لقطاع في ظل التحول البیئي و�ϝϮΤΘϟ�ϚϟΫ�ϊ ΒΘϳΔѧϴϟ

ϭ�ϊ ϠѧδϠϟ�ήϴόδΗ�ϞΧΪѧΘϟ�Ϧѧϋ�ΪѧϴόΑ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕΎϣΪѧΨϟΫ·تی�ΔѧϔϠϜΘϟ�β ѧϜόΗ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ϢϴѧϴϘΗ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤ

الحقیقیة للبیئة احد المشاكل الرئیسیة في القطاع البیئي ؛

ϔϜϟ�ϡϮϬϔϣ�ϮΤϧ�ϝϮΤΘϟ�Ϟυ�ϲϓ�ϕήѧρ�ϲϓ�ήϴϴϐΗ�ΐ ϠτΘΗ�ϲΘϟ�ΔϴΌϴΒϟ�Γ˯ΎΝΎѧΘϧϹϭ�ϊ ѧϓέ�ϑ ΪѧϬΑ�ϙϼϬΘѧγϻ

�ΔϴΌϴΒϟ�Γ˯ΎϔϜϟ�ϰϠϋ�ΰϛήϳϭ�ϙϼϬΘѧγϻϭ�ΝΎѧΘϧϺϟ�ΪѧΑϻ�ϲѧΘϟأنالنمو االقتصادي فالنظام الخاص بالدولة البد 

 ؛ االجتماعیةل في تخطیط التنمیة االقتصادیة وتدخ أنمن 

تكوینϭ�ΔΌϴΒϟ�ϦϴΑ�ϲϧϭΎόΗ�ί ΎϬΟ�έΎѧΒΘϋΎΑ�ΩΎμ Θϗϻϥ�ϲѧΌϴΒϟ�έΎϤΜΘѧγϻΒѧλ ΔϴѧδϓΎϨΘϟ�ΕΎѧϋΎτϘϟ�Ϧѧϣ

القطاع الخاص ؛أمامفرصا و

�ϲѧѧϓέΎѧѧρ·�ϖѧѧϴϘΤΘϟ�ΔѧѧϴϤϟΎόϟ�ΕΎѧѧϬΟϮΘϟΔϣΪΘѧѧγϻ�ϖѧѧϴϘΤΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ�ΩϮѧѧϬΠϟ�ΔϤϫΎѧѧδϣ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΑϻ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ

ϭϻ�ϲϓ�ϙϼϬΘγΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϣΎϨϟ�ϝϭΪϟˬϭ�Ϧѧϣلإلنتاجاالستدامة البیئیة من خالل نشر مفھوم الكفاءة البیئیة 

.خلق نظام تعاون دولي یدعم تمویل اتجاه النمو المراعي للبیئة في الدول النامیة أخرىجھة 
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خاتمة الفصل الثاني 

�ϦϴѧѧѧΑ�Δѧѧѧϗϼόϟ�ί ήѧѧѧΑϹ�ϦϴϳΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧϳΪόϟ�ΎѧѧѧϬΑ�ϡΎѧѧѧϗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϴΒϳήΠΘϟ�ΕΎѧѧѧγέΪϟ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ

�έϮϫΪѧѧѧΘϟϭ�ϲѧѧѧΌϴΒϟΪѧѧѧΠϧ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧϤϨϟϭ�ΪѧѧѧΣϭ�ϩΎѧѧѧΠΗ�ϲѧѧѧϓ�ΐ ѧѧѧμ Η�έΎѧѧѧϜϓϷ�ϥ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧΘϟ�ϥ�Ϯѧѧѧϫ

.نتیجة حتمیة للنمو االقتصادي

Thomas,في ھذا اإلطار نبھ الفكر التقلیدي في كل من تحلیل و Malthus , David Ricardo

John Stewart Millمیة وأكدوا أھخطورة االستخدام المتزاید للموارد البیئیة الى مسالة نفاذ الموارد و

االتجاه الحدیث في كل من قام، بینماناسبة مع قدرة األرض على اإلعالةجعلھا متضبط أعداد السكان و

,Solowأفكار Ramcy–Cass–Koopmans, Grossman &Krueger, StokeyنموذجAK

یتبین أن من خالل ھذا ،تصادي وال مفر منھابتفسیر ھذا التدھور البیئي على انھ نتیجة حتمیة للنمو االق

مثل تحسین (ر االیجابي الذي یمكن أن یحدثھ ، فرغم األثالقتصادي یمكن أن ینطوي على حدودالنمو ا

یمكن أن یمثل نمط اإلنتاج تھدیدا للموارد البیئیة من خالل ظھور ...)مؤشرات الدخل الفردي ، الرفاه

.المشكالت البیئیة كالتلوث، الندرة و النفاذ

ΎѧѧѧϤΘϫϻ�ΐ ѧѧѧΟϮΘϳ�Ϛϟάѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΩϮѧѧѧϴϘϟ�έΎѧѧѧΒΘϋϻ�ϦϴѧѧѧόΑ�άѧѧѧΧ́Η�ϲѧѧѧΘϟ�ΔϣΪΘѧѧѧδϤϟ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϟ�ϡϮѧѧѧϬϔϤΑ�ϡ

ϨΘϠϟ�ΚѧѧѧϟΎΜϟ�ϱήϫϮѧѧѧΠϟ�ΪѧѧѧόΒϟ�ϲѧѧѧϓ�ϞѧѧѧΜϤΘΗ�ΔѧѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϟ�ΕΎѧѧѧγΎϴγ�ϦϤѧѧѧο�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ΪѧѧѧόΒϟ�ϱ�ΔϣΪΘѧѧѧδϤϟ�ΔѧѧѧϴϤ

ϭϟ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ϚѧѧѧϟΫϭ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΕέΎѧѧѧΒΘϋϻ�ϦϴѧѧѧΑ�Δѧѧѧϧί ϮϤϘΤΗ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϠΜϤΘϤϟ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϟ�ΕΎѧѧѧϳϮϟϭ�ΕϻΪѧѧѧόϣ�ϖѧѧѧϴ

�ϮѧѧѧϤϨϠϟ�ΔѧѧѧϴϟΎϋϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϟΎѧѧѧμ ϟ�ϞѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧѧϤϟ�ΏΎѧѧѧδΣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϢΘѧѧѧϳ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧϤϨϟ�ϞѧѧѧόΠϧ�ϼѧѧѧϓ�ˬ

.البیئة أو مراعاة لھا على األقل 
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مقدمة الفصل الثالث 

�ϞϛΎѧѧѧθϣ�Ϧѧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧѧόΗ�Ϋ·�ˬ�ϯ ήѧѧѧΧϷ�ϢϟΎѧѧѧόϟ�ϝϭΩ�ϲѧѧѧϓ�ϪѧѧѧϨϋ�ήѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ϊ ѧѧѧο Ϯϟ�ϒѧѧѧϠΘΨϳ�ϻ

�ΔѧѧѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧѧѧϤϟ�ϝϭΰѧѧѧΑ�ΩΪѧѧѧϬΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΔѧѧѧϴϋΎϤΘΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϩΩΎѧѧѧόΑ�ϭ�ϩήϫΎѧѧѧψϣ�ϒѧѧѧϠΘΨϤΑ�Ι ϮѧѧѧϠΘϟ

�ϢϟΎѧѧόϟ�ϝϭΩ�ϥΎѧѧη�ϚѧѧϟΫ�ϲѧѧϓ�ΎϬϧΎѧѧη�ήѧѧΰΠϟ�ΎѧѧΠϠΗ�ϥ�ΎѧѧϴόϴΒρ�ϥΎѧѧϛ�Ϛϟάѧѧϟ�ˬ�ϲѧѧϧϼϘόϟ�ήѧѧϴϏ�ϝϼϐΘѧѧγϻ�ϞѧѧόϔΑ

ϒѧѧѧѧϠΨΘϤϟ�ϭ�ϡΪѧѧѧѧϘΘϤϟ�ϝϮѧѧѧѧϠΤϟ�Ϧѧѧѧѧϋ�ΚѧѧѧѧΤΒϠϟϝϼѧѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧѧϣ�ΕϭΩ�ϭ�ϞΎѧѧѧѧγϭ�ϡΪΨΘѧѧѧѧγ�ϭ�ΕΎѧѧѧѧγΎϴγ�ϲѧѧѧѧϨΒΗ

�ˬ�ΎѧѧѧϬΘϳΎϤΣ�ϭ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ϰѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧϔΤϟ�ν ήѧѧѧϐΑΚѧѧѧϴΣ�άѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳήΰΠϟ�ΕΩϮѧѧѧϬΠϤϟ�ΕέϮѧѧѧτΗ�ϭ�ΕΩΪѧѧѧόΗ

ϋ�ϝΎѧѧѧѧΠϤϟ�ΔѧѧѧѧϠϳϮρ�ΔѧѧѧѧϴϨϣί �ΓήѧѧѧѧΘϓ�έΪѧѧѧѧϣ�ϰѧѧѧѧϠ�ΐ ήѧѧѧѧπ ϟ�ϡΪΨΘѧѧѧѧγ�ΓάѧѧѧѧΨΘϤϟ�ΕΎѧѧѧѧγΎϴδϟ�ϦϴѧѧѧѧΑ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϥΎѧѧѧѧϛ�ϭ

.كوسیلة للوقایة من التلوث قدر المستطاع

�ϱΩΎѧѧѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧѧѧϤϨϟ�ϭ�ϲѧѧѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧѧѧΘϠϟ�ϱήѧѧѧѧѧψϨϟ�α ΎѧѧѧѧѧγϷ�ΔѧѧѧѧѧγέΩ�ΪѧѧѧѧѧόΑ�ϭ�ϥ ѧ́ѧѧѧѧθϟ�άѧѧѧѧѧϫ�ϲѧѧѧѧѧϓ

ϰѧѧѧѧϠϋ�υΎѧѧѧѧϔΤϠϟ�ΕάѧѧѧѧΨΗ�ϲѧѧѧѧΘϟ�Ε˯ήѧѧѧѧΟϹ�Ϣѧѧѧѧϫ�ϢѧѧѧѧΛ�ήѧѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΔѧѧѧѧϴΌϴΒϟ�ϞϛΎѧѧѧѧθϤϠϟ�ν ήѧѧѧѧόΘϟϭ�ΔѧѧѧѧΌϴΒϟ

�Ϧѧѧѧϣ�ΎϨϳΪѧѧѧϟ�ήϓϮѧѧΘϳ�ΎѧѧѧϤΑ�ϡΎѧѧϋ�ϲѧѧѧγΎϴϗ�ΝΫϮѧѧϤϧ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧѧΣϭήτ Ϥϟ�έΎѧѧϜϓϷ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧϠϤΟ�ΔϏΎϴѧѧѧλ �ϝϭΎΤϨѧѧγ

�ΪѧѧѧѧϤΘόΗ�ϑ Ϯѧѧѧѧγ�ϲѧѧѧѧΘϟ�ΔϴѧѧѧѧγΎϴϘϟ�ϕήѧѧѧѧτ ϟ�ϒѧѧѧѧϠΘΨϣ�ν ήόΘѧѧѧѧγ�ϝϼѧѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧѧϣ�ΔϳΩΎѧѧѧѧμ Θϗ�ΔϴΎѧѧѧѧμ Σ·�ΕΎѧѧѧѧϴτ όϣ

�ΕΎѧѧѧϧΎϴΑ�Ϯѧѧѧϫ�ΎϨϳΪѧѧѧϟ�ΓήϓϮѧѧѧΘϤϟ�ΕΎѧѧѧϣϮϠόϤϟ�έΪѧѧѧμ ϣ�ϥ�ΚѧѧѧϴΣ�ˬ�ΞΎѧѧѧΘϨϟ�ϒѧѧѧϠΘΨϣ�ν ήѧѧѧϋ�ϢѧѧѧΛ�ΔѧѧѧγέΪϟ�ΎѧѧѧϬϴϠϋ

�ϚѧѧѧϨΒϟ�ϚѧѧѧϟΫ�ϭ�ϢѧѧѧΠΣ�ϞϜѧѧѧη�ϰѧѧѧϠϋ�ΖѧѧѧΟέΩ�ϲѧѧѧΘϟ�ϭ�ΔѧѧѧϴϤϟΎόϟ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϟ�ΕήѧѧѧηΆϣ�ΓΪѧѧѧϋΎϗ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ϲϤϟΎѧѧѧόϟ

.2011الى غایة سنة 1970خالل الفترة الممتدة من سنة 

:و علیھ سیتناول ھذا الفصل من الدراسة األجزاء الثالث التالیة

تحلیل الوضع البیئي في الجزائر.3.1

في التكفل بحالة البیئة سیاسة الدولة الجزائریة .3.2

التدھور البیئي على النمو االقتصادي في الجزائر ألثر يقیاسالالتحلیل.3.3
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تحلیل الوضع البیئي في الجزائر.3.1

�ϲѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧΘϟ�ΪѧѧόϳѧѧθϤϟ�Ϣѧѧϫ�ΪѧѧΣا�ϪѧѧΗΎϤψϨϣ�ϭ�ϪѧѧΗϭΩ�ϞѧѧϜΑ�ϱήѧѧθΒϟ�ϊ ѧѧϤΘΠϤϟ�ϕέΆѧѧΗ�ϲѧѧΘϟ�Ϟϛ

كجزء ومؤسساتھ السیما  في ضوء تزاید الضغوط الواقعة على بیئة كوكب األرض ، و الشك أن الجزائر 

�ΎϬΗΎϴϋΪѧΗϭ�ΓήϫΎѧψϟ�ϩάѧϬΑ�ϥΪѧϠΒϟ�Ϧѧϣ�Ύѧϫήϴϐϛ�ήΛ́ѧΘΗ�ϥϮѧϜϟ�άѧϫ�ΎϴϓήϐΟ�ϭ�ΔϴόϴΒτ ال ϟ�ΔϣϮψϨϤϟ�Ϧϣ�ΰΠΘϳ

.بھ الجزائروعلیھ سیتم في ھذا الجزء تسلیط الضوء على أھم القضایا البیئیة التي تجا

عوامل الضغط البیئي في الجزائر.3.1.1

�ϰѧѧϟ�˯ΰѧѧΠϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϕήѧѧτΘϟ�ϢΘϴѧѧγήѧѧΰΠϟ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ς ϐѧѧπ ϟ�ϞѧѧϣϮϋ�ΔѧѧγέΩ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�ϮѧѧϤϨϟ

ΔΌϴΒϟ�ϰϠϋ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ�ϭ�ήϘϔϟˬ�ΔϴόϴΒτأثرهاالقتصادي في الجزائر و  ϟ�ΩέϮϤϟ�ϰϠϋ�ϲϧΎϜδϟ�ς ϐπ ϟ�ˬ

.في الجزائر

على البیئة هأثرالنمو االقتصادي في الجزائر و .3.1.1.1

�ϖѧϳήρ�ϲѧϓ�ήΎѧγ�ΪѧϠΒϛ�ΎѧϬΘϟΎΤϟ�ΎѧϤϼϣ�ΎΟΫϮϤϧ�ήΰΠϟ�ΕέΎΘΧ�ϝϼϘΘγϻ�ΖϠΗ�ϲΘϟ�ΕϮϨδϟ�ϝϼΧ

�ΔѧϴϤϨΗ�ϰѧϠϋ�ΎѧδγΆϣ�ϥΎѧϛ�ΝΫϮѧϤϨϟ�άѧϫ�ϭ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϠϟ�Ύόϳήѧγ�ήѧμ ΘΨϣ�ΎѧϘϳήρ�Θѧϔϳ�ϥ�ϊ ϴτΘδϳ�ϮϤϨϟ

ϴϤϴϜϟ�ΕΎϋΎϨμ ϟ�ΔϴΠϴѧδϨϟ�ˬ�ΔѧϴΎΑήϬϜϟ�ˬ�ΔѧϴϜϴϧΎϜϴϤϟ�ˬ�ΔѧϴϨϳΪόΘϟ�ΕΎϋΎϨѧμ ϟ�Ϛϟάϛ�ϭ�ΔϴΎϴϤϴϛϭ�ήΘΒϟ�ϭ�ΔϴΎ

�ΚѧѧϴΣ�ΕΎϨϴόΒѧѧδϟ�ΕϮϨѧѧγ�ΔѧѧϴϠόϓ�Δѧѧϗϼτ ϧ�Ζѧѧϓήϋ�ΎѧѧϬϠϛ�˯ΎѧѧϨΒϟ�ΩϮѧѧϣ�Ϛϟάѧѧϛ�ϭ�Δѧѧϴϋέΰϟ�Δѧѧϴάϐϟ�ΕΎϋΎϨѧѧμ ϟϭ

�ϡΎѧΨϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ΞΗΎϨϟ�ϮϤϧ�έϮτ Η�ϲϟϮϤϟ�ϝϭΪΠϟ�ο ϮϳPIBϱήѧΰΠϟ�ΩΎѧμ Θϗϼϟ�ϲϤѧγϻ�ΓΪѧΘϤϤϟ�ΓήѧΘϔϠϟ

  :كالتالي  2012-1970من سنة 

الى 1990تطور الناتج الداخلي الخام بالقیم االسمیة للفترة الممتدة من سنة :)1-3(الجدول رقم 

ملیون دج:الوحدة 2012

199019911992199319941995السنوات

554الناتج الداخلي الخام  388,1862 132,81 074 695,81 189 724,91 487 403,62 004 994,7

PIB22نصب الفرد من 156,033 620,640 908,144 237,654 095,371 453,8

1996199719981999200020012002

2 750 028,92 780 168,02 830 490,73 283 197,54 123 513,94 227 113,14 522 773,3

89 968,195 719,395 926,1108 066,0135 570,6136 892,8144 234,9
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2003200420052006200720082009

5 252 321,16 149 116,77 561 984,38 501 635,89 352 886,811 043 703,59 968 025,3

164 918,4189 998,7229 805,6253 924,2274 310,4319 265,2282 636,5

201020112012

11 991 563,914 519 807,515 843 022,8

333 302,7395 451,9422 536,9

Source : Office Nationale des Statistiques, collection statistique économique série « e » no

640, Alger, Juillet 2013, voire le site WAB : http:/www.ons.dz

ϡΎѧѧΨϟ�ϲϠΧΪѧѧϟ�ΞΗΎѧѧϨϟ�ΔѧѧϤϴϗ�ϦϴѧѧΒϳ�ϖΑΎѧѧδϟ�ϝϭΪѧѧΠϟ�ϥ�ΚѧϴΣPIB�ΔϨѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ΓΪѧѧΘϤϤϟ��ΓήѧѧΘϔϠϟ��ϲϤѧѧγϻ

554إذ تغیر من1990-2012 1990�ΔϨѧγ�Ϟμملیون دج لسنة 388,1 ϴϟ2012�ϰѧϟ·15 843 022,8

�ΖѧϧΎϜϓ�ϡΎѧΨϟ�ϲѧϠΤϤϟ�ΞΗΎѧϨϟ�Ϧѧϣ�Ωήѧϔϟ�ΐ،ملیون دج  ϴѧμ ϧ�έϮѧτΘϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�Ύπ ϳ�φΣϼϳ�Ύϣ�Ϯϫ�ϭ

Δѧο ϭήόϤϟ�ΓήѧΘϔϟ�ϝϼѧΧ�ήϤΘѧδϣ�ωΎϔΗέ�ϲϓ�ϪΘϤϴϗϦѧϣ�ήѧϴϐΗ�Ϋ·22 156,0�ΔϨѧδϟ�ΝΩ�ϥϮѧϴϠϣ1990

422إلى 2012لیصل سنة  �ΔѧϴϘϴϘΤϟ�ϢϴϘϟΎѧΑ�ήϴΧϷ�άϫ�έϮτ،ملیون دج536,9 Η�ο Ϯϳ�ϲ ϟϮϤϟ�ϞϜθϟ�ϭ

:رة لنفس الفت

�ΔϨѧγ�Ϧѧϣ�ΓΪѧΘϤϤϟ�ΓήѧΘϔϠϟ�ΔѧϴϘϴϘΤϟ�ϢϴϘϟΎѧΑ�ϡΎѧΨϟ�ϲϠΧΪϟ�ΞΗΎϨϟ�ϝΪόϣ�έϮτΗ1990:)1-3(الشكل رقم 

2010الى 

Source : Office Nationale des Statistiques, collection statistique économique série « e » no

166, Alger, novembre 2011, voire le site WAB : http:/www.ons.dz
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�ϱΩΎѧμˬق2009ϻ�ϮѧϤϨϟ�ϝΪѧόϣ�ϲѧϓ�ΕΎΑάΑάΗـ  1990شھدت الفترة بین أعالهمن خالل الشكل  ΘΫ·

�ϡΎѧϋ�ϪѧϟΪόϣ�ΖϠλ ϭ1991�ϰѧϟ23.55%�ΕΎϨϴόѧδΘϟ�ΓήѧΘϓ�ΕΪϬѧη�ΚѧϴΣˬΔѧϣί �ϲϨρϮѧϟ�ΩΎѧμ Θϗϼϟ�ΔѧϴϘϴϘΣ

�ΎΒϠѧγ�βاألمنیةاالقتصادیة و االجتماعیة و األزمةالنفط و تفاقم أسعارنتیجة انھیار  ѧϜόϧ�ΎѧϤϣ�ήѧΰΠϟ�ϲѧϓ

�ΓήѧΘϔϟ�ϝϼѧΧ�ϮϤϨϟ�ΕϻΪόϣ�ϰϠϋ1992ѧ˰1994�ΕϮϨѧδϟ�ϩάѧϫ�ϝϼѧΧ�ϮѧϤϨϟ�ϝΪѧόϣ�ϥΎѧϛ�ΚѧϴΣ�ϲϟϮѧΘϟ�ϰѧϠϋ

5.33-%،8.55-%،3.12-% ،�ϦϴѧѧΑ�Δόѧѧο ϮΘϣ�ϮѧѧϤϧ�ΕϻΪѧѧόϣ�ϭ1994 1999ـ�έΎόѧѧγ�ϦѧѧδΤΗ�ϊ ѧѧϣ�ϭ�ˬ

�ϡΎѧѧϋ�Ϧѧѧϣ�˯ΪѧѧΘΑ�ςϔϨѧѧϟ2000ѧѧδϤΑ�ωΎѧѧϔΗέϻ�ϮѧѧϤϨϟ�ΕϻΪѧѧόϣ�ΕΩϭΎѧѧϋ�ΔϨѧѧγ�Ϟѧѧλ ϭ�ΚѧѧϴΣ�ΎϴΒѧѧδϧ�ΔτϴѧѧδΑ�ΕΎϳϮΘ

.%20.3الى 2010

�ΎѧϬϬΟϭ�ϲѧΘϟ�ϪѧΘϣί �ΪѧόΑ�ΎѧΒϳήϘΗ�ΕϮϨѧγ�ήθϋ�άϨϣ�ήϤΘδϣ�ϱΩΎμ Θϗ�ϮϤϨΑ�ϱήΰΠϟ�ΩΎμ Θϗϻ�ϊ ΘϤΗ

�ϲѧϓ�άѧΧ́Η�Ϣѧϟ�ρϭήѧη�ϲϓ�ϩάϴϔϨΗ�ϢΗ�ΞϬΘϨϤϟ�ϱΩΎμفي التسعینیات من القرن الماضي، Θϗϻ�ϮϤϨϟ�έΎδϣ�ϥ�ϻ·

���ΔѧϴΌϴΒϟ�ΎϳΎѧπ ϘϟΎΑ�ϡΎѧϤΘϫϻ�ϰѧϠϋ�ΖѧΒϠϐΗ�ΩΎμ Θϗϼϟ�ΔϴϋΎϨμ ϟ�ΕΎϴϠϤόϟΎϓ�ˬ�ΔϴΌϴΒϟ�ϕϮϘΤϟ�ϭ�ΕΎΒΟϮϟ�ϥΎΒδΤϟ

ϟ�ϞΎѧγϮϟ�Γήѧϓϭ�ϭ�ϖρΎϨϤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�άϴϔϨΘϟ�ΔϟϮϬδϟ�ϝΎϤθϟ�ϭ�ΔϴϠΣΎδϟ�ϖρΎϨϤϟ�ϡΪΨΘγ�ΖϠπ ϓ�ϭ�Δϳέϭήѧπ

�ΪѧϘϓ�ΔϋΎϨμ)ماء ، كھرباء و غاز (لسیر األشغال  Ϡϟ�ΔΣϮϨϤϤϟ��ΕΎϳϮϟϭϸϟ�ήψϧ�ϭ�ήϴΛ́Θϟ�ΕΎγέΩ�ΏΎϴϐϓ�ˬ

�ΔѧѧϴϘϴϘΤϟ�ϞϴΠѧѧδΘϟ�ΔѧѧϴϠϤϋ�ϲѧѧϔϳήϟ�ΡϭΰѧѧϨϟ�ϊ ѧѧΒΗ�ϭˬ�ΔѧѧϴΣϼϔϟ�ϲѧѧο έϷ�Ϧѧѧϣ�Δόѧѧγϭ�ΕΎΣΎѧѧδϣ�ϙϼϬΘѧѧγ�ϢѧѧΗ

ϴΠѧδΘϟ�ΔѧϴϠϤϋ�ΓΪѧΣ�Ϧѧϣ�ϚϟάѧΑ�Ωί �ϭ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΕΎρΎθϨϟ�ϰϠϋ�Δο ϭήϔϤϟ�ϯ ήѧΧ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ϭ�ˬ�ϲϧΎϜѧδϟ�Ϟ

�ΔѧѧΌϴΒϠϟ�ΔѧѧϴΎϗϮϟ�ϞΎѧѧγϮϟ�κ ѧѧμ ΨΗ�Ϣѧѧϟ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ΕΪѧѧΣϮϟ�ΐ ѧѧϠϏ�ϑ ήѧѧρ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ΐ ϴϟΎѧѧγϷ�έΎѧѧϴΘΧ

�έΎѧθΘϧ�ϭ�ΔϣΎѧδϟ�ΕΎѧϳΎϔϨϟ�ϢϛήѧΗ�ˬ�ϱϮѧΠϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ˬ�ϞΣΎѧδϟ�ϩΎѧϴϣ�ϭ�ϩΎϴϤϟ�Ι ϮϠΗ�ˬ�ΔϴΌϴΒϟ�ΔϤψϧϷ�έϮϫΪΘϓˬ

ΎϘΣ�ΖΤΒλ �ΎϬϠϛ�ΔΒϗήϤϟ�ήϴϏ�ϞΑΰϤϟ�ΓήϫΎυ�ϊ ѧϣ�ΓήϳΎѧδΘϣ�ϭ��ΔѧϤϏΎϨΘϣ�ϦѧϜΗ�Ϣѧϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ΩϮѧϘόϓ�ˬ�ΔѧϘϠϘϣ�ϖ

.حمایة البیئة 

:الضغط السكاني على الموارد الطبیعیة .3.1.1.2

�ΎρϮϐѧο �ϞϜѧθΗ�ΎѧϤϛ�ΔѧϳϮϤϨΘϟ�ΞϣήѧΒϟ�ΕΎѧϴΑΎΠϳ�Ϟѧϛ�ϚϠϬΘδΗ�ΓήϴΒϛ�ΎρϮϐο �ΔϴϧΎϜδϟ�ΓΩΎϳΰϟ�ϞϜθΗ

Ϧѧϣ�ΪѧϳΪόϟ�ϲѧϓ�ΐ ΒѧδΘΗ�ϭ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΓϭήΜϟ�έΩΎμ ϣ�ϰϠϋ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬΘϬΟϮϣ�ΐ ѧϠτΘϳ�ϱάѧϟ�ήѧϣϷ�ΔѧΌϴΒϟ�ϞϛΎѧθϤϟ

�ήΰΠϟΎѧϓ�ˬ�ΎѧϬΗΫ�ΩέϮѧϤϟ�ΔϴϤϨΗ�ϭ)جانب الطلب على الموارد (محورین السیطرة على اتجاه نمو السكان 

ѧΗϮΑ�ϲѧϓήϐϤϳΩ�ϮѧϤϧ�Ζѧϓήϋ�ϢϟΎѧόϟ�ϝϭΩ�Ϧϣ�Ύϫήϴϐϛائ�ΩΪѧϋ�Ϟѧλ ϭ�ΚѧϴΣ�ϝϼϘΘѧγϻ�ΓΪѧϏ�ΎϤϴѧγϻ�ϭ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ή

19621�ώѧϠΑ�ΚѧϴΣ�ΎϴϧΎϜγ�έΎΠϔϧ�ήΰΠϟ��ϑة سنة ملیون نسم10.2السكان الى  ήϋ�ΕΎϨϴόΒδϟ�ϝϼΧ�ϭ�ˬ

1977�ϲϟϮѧΣ�Ϧѧϣ�ϥΎϜѧδϟ�ΩΪϋ�ϞϘΘϧ�ΚϴΣ�ΪΟ�ΔϴϟΎϋ�ΔΒδϧ�Ϯϫ�ϭ12و 1970ما بین %3.6معدل النمو 

%3.4ملیون ، أما فترة الثمانینات فعرفت انخفاضا في معدل النمو الدیمغرافي الى 17ملیون الى حوالي 

.8:، ص2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر، وزارة تھیئة اإلقلیم و البیئة، الجزائر، سنة -1
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1989�ϲϟϮѧΣ�Ϧѧϣ�ϥΎϜѧδϟ�ΩΪѧϋ�ωΎѧϔΗέ�ϭ18.119�ϲϟϮѧΣ�ϰѧϟ�ΔϤѧδϧ�ϥϮѧϴϠϣ24.349و 1979بین سنة 

�ΓήΘϔϟΎѧΑ�ΔѧϧέΎϘϣ�ϲϧΎϜѧδϟ�ϮϤϨϟ�ϝΪόϣ�ϊ ΟήΗ�ΕΎϨϴόδΘϟ�ΓήΘϓ�ϝϼΧ�Ϫϧ�ϻ·�ΔϤδϧ�ϥϮϴϠϣ1980–1990�Ϧѧϣ

2.9%�ϰѧϟ1.8%ѧϣ�ΔΒόѧμ ϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ϭ�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ϑ ϭ�ήѧπ ϟ�ϰѧϟ�ΎѧγΎγ�ϊ ѧΟέ�ϚѧϟΫ�ϭ�έϮϫΪѧΗ�Ϧ

�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϭ�ˬ�ϞδϨϟ�ΪϳΪΤΘΑ�ϰϨόΗ�ΔϴϧΎϜγ�ΔγΎϴδϟ�ΔΠϴΘϧ�β ϴϟ�ϭ�ϲθϴόϤϟ�ϯ ϮΘδϤϟ�˯Ϯγ�ϭ���Δϴήθϟ�ΓέΪϘϟ

�ΔϨѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ϲϧΎϜѧѧδϟ�ΩΪѧѧόΘϟ�έϮѧѧτΗ�ѧѧο Ϯϳ�ϱάѧѧϟ�ϲϟϮѧѧϤϟ�ϰѧѧϨΤϨϤϟ1990ѧѧγ�ϰѧѧϟ2012ة ن�ϮѧѧϤϨϟ�ϥ�φѧѧΣϼϧ

.السكاني في تزاید مستمر 

2012الى سنة 1990تطور التعداد السكاني في الجزائر من سنة :)2-3(الشكل رقم

ملیار نسمة:الوحدة 

Source : Office Nationale des Statistiques, collection statistique économique série « e » no

640, Alger, Juillet 2013, voire le site WAB : http:/www.ons.dz

فھذا النمو السكاني السریع نجم عنھ ضغط ثقیل على الموارد الطبیعیة و النظام البیئي خاصة 

وأن المجموعات السكانیة موزعة عبر التراب الوطني توزیعا غیر  متوازن ، فإذا أخذنا بعین االعتبار 

من  %17تمثل ضیق مساحة الشریط الساحلي نالحظ تفاقم ھذا االختالف ، حیث أن ھذه المنطقة التي 

في الجنوب فإنھا 2نسمة في كلم 1من عدد السكان ، فبینما قدرت الكثافة %37مساحة البالد یعیش فیھا

في الشمال ، إن الكثافة السكانیة الكبیرة بمنطقة الشمال تمثل ضغطا متصاعدا 2نسمة في كلم 300بلغت 

ة ، إن كل المجھودات الفعلیة التي بذلت على األراضي الخصبة و أیضا الحساسة من الناحیة االیكولوجی

التطھیر تتالشى أمام ھذه الكثافة وو شبكات الطرقات و الطاقة في مجال تطویر شبكات توزیع المیاه

السكانیة ، و یضاف الى النمو الدیمغرافي السریع و التمركز السكاني في مناطق معینة عامل أخر و ھو 

الذي كان في األصل ریفیا تحول بسرعة الى مجتمع حضري بفعل التمدن السریع ، فالمجتمع الجزائري

الھجرة الداخلیة التي كانت مرتبطة ببرامج التصنیع التي أنجزت حول المراكز الحضریة الكبرى ، حیث 
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تظھر الدراسات بشان تطور توزیع السكان بین المدن و األریاف ما ھو أسوء فمن المتوقع أن یتجاوز 

.و ھو ما یوضحھ الجدول الموالي %70نسبة 2020المدن سنة التركیز السكاني في

�Ϣѧѧѧѧϗέ�ϝϭΪѧѧѧѧΠϟ)3-2(:ϯ ήѧѧѧѧΒϜϟ�ΔѧѧѧѧϴόϴΒτϟ�ϖρΎѧѧѧѧϨϤϟ�ΐ ѧѧѧѧδΣ�ϑΎѧѧѧѧϳέϷ�ϭ�ϥΪѧѧѧѧϤϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϥΎϜѧѧѧѧδϟ�έϮѧѧѧѧτΗ

)2020توقعات سنة (

آالف نسمة :الوحدة

التوزیع

البیان                                    

2020سنة 

األریاففي  %  في المدن%سكان المدنسكان األریاف

6270146307030المناطق التلیة

4150124507525المناطق السھبیة

166550257525المناطق الجنوبیة

120953215072,627,4الجزائر

.146:صذكره،مرجع سبق  ،عبد هللا الحرستي حمید ، :المرجع 

فھذه الكثافة السكانیة بمعدالت مرتفعة تؤدي الى تكوین مجتمع شاب أكثر استھالكا و ھذا االرتفاع 

�Ϯѧϫ�ϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϟ�ϰϠϋ�ΐ Ϡτ ϟ�ΓΩΎϳί �ϱ�ϥΎϜδϠϟ�ΔϴϛϼϬΘγϻ�ΕΎΟΎΤϟ�ΓΩΎϳί �ΐ ϠτΘϳ�ϲϠϜϟ�ϙϼϬΘγϻ�ϲϓ

Ϝθϣ�ϰϟ�ΎϧΩϮϘϳ�Ύϣ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ϭ�ϙϼϬΘѧγϻ�άѧϫ�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�Εϼπ ϔϟ�Ϧϋ�ϚϴϬϧ�ΔϬΟ�Ϧϣ�ΩέϮϤϟ�ΏϮπ ϧ�ΔϠ

�ϮѧѧϤϨϟ�ήѧѧΒΘόϳ�ΚѧѧϴΣ�ϊ ѧѧϔΗήΗ�ϑ Ϯѧѧγ�έΎόѧѧγϷ�ϥΎѧѧϓ�ΓΪѧѧϳΰΘϤϟ�ΕΎѧѧΟΎΤϟ�ϩάѧѧϬϟ�ΔѧѧϴΒϠΗ�ϙΎѧѧϨϫ�ϦѧѧϜϳ�Ϣѧѧϟ�ϥ·�ϯ ήѧѧΧ

.و التدھور البیئي الدیمغرافي عامل مؤثر في ارتفاع أسعار السلع و الخدمات

:التدھور البیئي في الجزائرالفقر و .3.1.1.3

��ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ΕΎΒΒѧѧδϣ�ΪѧΣ�ήѧϘϔϟ�Ϊѧόϳϓˬ�ΐ ѧѧδΤϩΎѧϧΩ�ϝϭΪѧΠϟφѧΣϼϧѧѧϘΘϧا�Ϧϳάѧѧϟ�ϥΎϜѧδϟ�ΔΒѧδϧ�ϝ

�ΔϨѧγ2004%1.6لتصل الى 1.9%الى2002سنة  % 2یعیشون تحت حد الفقر الغذائي أو المدقع من

�Ϧѧѧϣ�ϡΎѧѧόϟ�ήѧѧϘϔϟ�ϯ ϮΘѧѧδϣ�ϞѧѧϘΘϧ�ΎѧѧϤϛˬ12.1%�ϰѧѧϟ%6.8�Ϧѧѧϣ�ΕϮϨѧѧδϟ�ϝϼѧѧΧ2000�ϰѧѧϟ2004�ϥ�ήѧѧϴϏ

�ϩάѧϫ�ѧο Ϯϳ�ϲ ϟϮѧϤϟ�ϝϭΪѧΠϟϭ�ϰѧϠϋ�ΐ ѧϟΎτϣ�ϯ ϮΘδϣ�ϮΤϧ�ΕΎΟΎΤϟ�ϝΎϘΘϧ�ΐ ΠΤϳ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϻ�ήϘϔϟ�ϊ ΟήΗ

.اإلحصائیات

2004الى سنة 2000تقدیر نسبة الفقر في الجزائر من سنة :)3-3(الجدول رقم 

2000200220032004

معدل الفقر

%

3,12,01,91,6الفقر الغذائيحد 

12,18,586,8حد الفقر العام
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 www. data.Worldbank.org/ data:2013يقاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة الصادرة عن البنك الدول:جعالمر

Catalog

حیث بینت الدراسات في جمیع أنحاء العالم أن الفقراء ھم أول من یتأثر بالتدھور البیئي ، و قد اقر 

2000�ΔϠϜѧθϣ�ѧοالتقریر الوطني حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر سنة  ϭ�ϞϜѧθΑ�ϢϗΎѧϔϳ�ήϘϔϟ�ϥΎΑ�ˬ

ϱάѧϟ�˯Ύѧμ ϗϹ�ϭ�ήѧϘϔϟ�ΔΤϓΎϜϤϟ�ϲϨρϮϟ�ήϤΗΆϤϟ�ήϳήϘΗ�ϥ�ΎϤϴγϻ�ϭ��ΔΌϴΒϟ�ϲѧϓ�ΔѧϳήΰΠϟ�ΔѧϣϮϜΤϟ�ϪѧΘϤψϧ

28�ήΑϮѧѧΘϛ2000�ϦϴѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�Ύѧѧμ Ψη�ϥ�Ϊѧѧϛ�ˬ5�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�ζ ϴѧѧόϳ�ι ΎΨѧѧηѧѧϣ�ΐ ѧѧϧΎΟ�ϰϟΈѧѧϓ�ˬ�ήѧѧϘϔϟ�Ϧ

�ϙϼϬΘѧγ�ϰѧϟ�ϢϫΪѧϨϋ�ΔѧΟΎΤϟ�ϭ�ί Ϯѧόϟ�ΔѧϟΎΣ�ΩΩΰѧΗ�ϲΌϴΒϟ�Ι ϮϠΘϟ�έΎτΧϷ�˯ήϘϔϟ�ϥΎϜδϠϟ�ΪϳΰΘϤϟ�ν ήόΘϟ

ھنا ال یمكن مناقشة أن السلوك البیئي ایجابي أوعقالني الموارد البیئیة دون مراعاة و ھذا لضمان حیاتھم ، 

�ΔѧΌϴΒϟ�ήѧλ ΎϨϋ�ΏΎѧδΣ�ϰѧϠϋ�˯ΎѧϘΒϟ�ϞѧΟ�Ϧϣ�ωήλ �ϲϓ�ϪϠΧΪϳ�ΎϤϣ�ΓΎϴΤϟ�ΕΎϳέϭήο �ς δΑ�Ωήϔϟ�ΪϘΘϔϳ�ΎϤϨϴΑ

الطبیعیة ، غیر أن الجزائر أدرجت بشكل واضح ضمن اإلستراتیجیة الوطنیة للبیئة و مخطط العمل البیئي 

1.الفقر و العمل على النمو المستدامضرورة تقلیص ظاھرة 

حالة البیئة في الجزائر .3.1.2

�ΔϴΤѧο �Ζѧόϗϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ϩάѧϬϓ�ˬ�ΔѧϋϮϨΘϣ�ϭ�ΓΪѧϳΪϋ�ΔѧϴΌϴΑ�ϞϛΎѧθϣ�ϢϟΎόϟ�ϥΪϠΑ�έήϏ�ϰϠϋ�ήΰΠϟ�ϲϧΎόΗ

�ΔѧϴϋϮΟέϼϟ˲�ΩϭΪѧΣ�ΖѧϐϠΑ�ΔѧΟήΣ�ωΎѧο ϭ�ϪϨϋ�́θϧ�έήϜΘϤϟ�ϭ�ωϮϨΘϤϟ�ϯ ΫϷ�Ϧϣ�ΓήϴτΧ�ωϮϧ�ϭ��ρϮϐπ ϟ

37.5یة بمتوسط بفضل تراخي السلطات و تھاونھا الممدود األمد ، و السیناریو یستند الى فرضیة دیمغراف

�ΔϨѧѧγ�ΔϤѧѧδϧ�ϥϮѧѧϴϠϣ2012 44.3و�ΔϨѧѧδϟ�ΔѧѧόϗϮΘϣ�ΔϤѧѧδϧ�ϥϮѧѧϴϠϣ2020�ΎѧѧϤΘΣ�ΚѧѧόΒΗ�ΞΎѧѧΘϧ�ϰѧѧϟ�ϱΩΆѧѧϳ�άѧѧϫ�ϭ

.باالنشغال و القلق بالنسبة الى بیئة و مستقبل التنمیة في الجزائر

:ظاھرة التصحر.3.1.2.1

�Ϫѧѧϴϓ�ΪѧѧϠΒΑ�ήѧѧΰΠϟ�ϲѧѧϓ�ήΤѧѧμ Θϟ�ϊ ѧѧϗϭ�Ϧѧѧϋ�Ι ΪѧѧΤΘϧ�ΎϣΪѧѧϨϋ2ϢѧѧϠϛ�ϥϮѧѧϴϠϣ2˯ήΤѧѧλ �Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ

2�ΐكلم 381740و ѧϠϏΎϓ�ˬ�ϒѧϴΨϣ�ϭ�ϢѧϠψϣ�ϊ ѧϗϭ�ϡΎѧϣ�ΎϨѧδϔϧ�ΪѧΠϧ�ΔѧϓΎΠϟ�ϖρΎϨϤϟ�ϲϓ�ΎϬΒϠϏ�ϊϘΗ�ϖτ Ϩϣ�ϲϫ

�ϖѧѧϓήϤϟ�ϭ�ΔѧѧϴΘΤΘϟ�ϰѧѧϨΒϟ�ϭ�ΕΎѧѧΣϮϟ�ϭ�ϯ ήѧѧϘϟ�ΩΪѧѧϬϳ�ΎѧѧϤϣ�ϞѧѧϣήΘϟ�ΓήϫΎѧѧυ�Ϧѧѧϣ�ϲϧΎѧѧόΗ�ΏϮѧѧϨΠϟ�ϲѧѧϓ�ϖρΎѧѧϨϤϟ

�ϲѧϓ�ήΤѧμاالقتصادیة كالطرق و خطوط السكك الحدیدیة ، و یمكن تلخیص أھم Θϟ�ϲϓ�ϢϫΎδΗ�ϲΘϟ�ϞϣϮόϟ

�ΎѧϤϣ�ΔϴΒϬѧδϟ�ΔѧϘτعددالعناصر التالیة نمو ϨϤϟ�ϲѧϓ�ϲѧηϮϤϟ�α ϭ΅έ�ΩΪѧϋ�ωΎѧϔΗέ�ˬ�ΔϴΒϬѧδϟ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϥΎϜγ

�ϰѧѧϠϋ�Ρϼѧѧμ Θγ�ϝΎѧѧϤϋ�˯ήѧѧΟ·�ϖѧѧϳήρ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϋϭέΰϤϟ�ΕΎΣΎѧѧδϤϟ�ϊ ѧѧγϮΗ�ˬϲѧѧϋήϤϟ�ϑ ΰϨΘѧѧγ�ϲѧѧϓ�ΐ ΒѧѧδΗ

ΎϘϟ�ϡΎψϨϟ�ϭ�ΔϤϼϤϟ�ϲο έϷ�ΝέΎΧ�ϊ ϘΗ�Δθϫ�ϲο έ�ΖѧϧΎϛ�ΔϴΒϬѧδϟ�ϲο έϷ�ϥ�ΚϴΣ��ϲο έϸϟ�ϲϧϮϧ

�ϲѧϋήϟ�ϥϮϧΎϗ�έϭΪμ Α�ΔϟϭΪϟ�ϰϟ�ΎϬΘϴϜϠϣ�ΖϠϘΘϧ�ϭ�ωϮϴθϟ�ϰϠϋ�ϊ ϴϤΠϠϟ�ΔϛϮϠϤϣ�ϲο έ ϛ́�ΔϠϳϮρ�ΓΪϤϟ�ήΒΘόΗ

�ΔϨѧѧγ1975�ΐ ѧѧϧΎΟ�ϝΎѧѧϤϫ·�ϰѧѧϟ�ΔϓΎѧѧο ·�ˬ�ϪΗΎϴϟϭΆѧѧδϤϟ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϥϭΩ�ϲѧѧΑήϤϠϟ�ϝΎѧѧϘΘϧϻ�ϖѧѧΣ�ΩΎϨѧѧγ·�ϯ Ω�Ϊѧѧϗ�ϭ�ˬ

.30:،الجزائر، ص2001البیئة ، دیسمبر المخطط الوطني لألعمال من اجل البیئة و التنمیة المستدامة ، وثیقة من وزارة اإلقلیم و -1
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ήϤϟ�έϮϫΪΗ�ϰϟ�ΎϬϴϠϋ�έΎϤΜΘγϻ�ϲΗΎѧΒϨϟ�˯Ύѧτ ϐϟ�ϭ�ϸѧϜϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϫΩέϮϣ�ΩΪѧΠΗ�ϡΪϋ�ϭ�ϲϋ1�ϰѧϟ�ΎϨϔѧο �ΫΈѧϓ�ˬ

�ϝΪѧόϣ�ώѧϠΑ�ΚѧϴΣ�ΔϴϧΎϜδϟ�ΓΩΎϳΰϟ�Ϯϫ�ϭ�ΔϴϤϫ�ήΜϛ�ϞϣΎϋ�ϞϣϮόϟ�ϩάϫ31�ΔϨѧγ�ΔϤѧδϧ�ϥϮѧϴϠϣ2003�ΪѧΠϧ�ˬ

�ΓήΤѧѧμ Θϣ�ϖρΎѧѧϨϣ�ϰѧѧϟ�ΎϬϤϴѧѧδϘΗ�ϦѧѧϜϤϳ�ΔϴΒϬѧѧδϟ�ϖρΎѧѧϨϤϟ�ϥ�ϰѧѧϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ήϴѧѧθΘϓ�ˬ�ѧѧϠϣ�ϞϜѧѧθϣ�ϡΎѧѧϣ�ΎѧѧϨϧ

ϭ�ϖρΎϨϣΔϴѧγΎδΤϟ�ΓΪϳΪѧη�ϯ ήѧΧ�ϭ�ΔϴѧγΎδΤϟ�Δτ γϮΘϣ�ϖρΎϨϣ�ˬ�ΔγΎδΣ�άѧϫ�ϭ�ˬ�ΔѧγΎδΣ�ήѧϴϏ�ϖρΎѧϨϣ�ϭ

ΓήΤѧμ ΘϤϟ�ΕΎΣΎѧδϤϟ�ѧο Ϯϳ�ϱάѧϟ�ϲϟϮѧϤϟ�ϝϭΪΠϟ�ϲϓ�ϦϴΒϣ�ήѧΰΠϟ�ϲѧϓ�ΏϮϬѧδϟΎΑ�ήΤѧμ ΘϟΎΑ�ΓΩΪѧϬϤϟ�ϭ

.2003لسنة 

2003سنة المساحات المتصحرة و المھددة بالتصحر بالسھوب في الجزائر ل:)4-3(الجدول رقم 

ھكتار:الوحدة 

�ρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϧ
�ϖρΎѧѧѧѧѧѧѧѧϨϤϟ
�Δѧѧѧѧѧѧο ήόϤϟ

  للتصحر

�ϲϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤΟ·
�ΕΎΣΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϤϟ

السھبیة المھددة

�ήѧѧѧϴϏ�ϖρΎѧѧѧϨϤϟ
الحساسة

�ϖρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϤϟ
�ΔτѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϮΘϣ

الحساسیة

�ϖρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϤϟ
الحساسة

�ϖρΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨϤϟ
الحساسة جدا

�ϖρΎѧѧѧѧѧѧѧϨϤϟ
المتصحرة

13.820.5302.379.1703.677.0355.061.3882.215.035487.902المساحة  
%�Ϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

اإلجمالي 
100%17.21%26.61%36.62%16.03%3.53%

:من خالل الموقعللغابات،اإلدارة العامة الریفیة،الفالحة و التنمیةوزارة التصحر،برنامج العمل الوطني لمكافحة :جعرالم

www. Unccd.int/ action programmes/africa/national/2004/algeria-fre .pdf

�ήΛΆѧϳ�ϲѧο έϷ�έϮϫΪѧΗ�ϥ�ΚѧϴΣ�ΪѧϴόΒϟ�ϯ ΪѧϤϟ�ϰѧϠϋ�ΓήϴτΧ�ΩΎόΑ�ΕΫ�ΔϠϜθϣ�ήΤμ Θϟ�ΔϠϜθϣ�ϥΫ·

�ϮѧΤϧ�ΚѧϴΣ�ˬ�ϲϨρϮѧϟ�ΩΎѧμ Θϗϻ�ϰѧϠϋ�ϲϟΎѧΘϟΎΑ�ϭ�ΕΎѧΑΎϐϟ�ˬ�ϲѧϋήϤϟ�ˬ�ϲѧϋέΰϟ�ΝΎѧΘϧϹ�ϰϠϋ�ήηΎΒϣ�ήϴΛ́Η

44%�Ϧѧϣ�ήΜϛ�ϭ9ϲѧΰΠϟ�ήΤѧμ ΘϟΎΑ�ΓΩΪѧϬϣ�ϥϵ�ϲѧϫ�ΔѧΣϮϠϔϤϟ�ϲѧο έϷ�Ϧѧϣ�έΎѧΘϜϫ�Ϧϴѧϳϼϣ�ϪΒѧη�ϭ

�ΔϴѧѧηΎϤϟ�ΔѧѧϴΑήΘϟ�ΔѧѧϳΪϴϠϘΘϟ�ρΎѧѧϤϧϷ�Ϧѧѧϣ�ϝΎѧѧϘΘϧϻ�ϰѧѧϟ�ϝϭϷ�ϡΎѧѧϘϤϟ�ϲѧѧϓ�ΕΪѧѧϳΪϬΘϟ�ϩάѧѧϫ�ΐ Βѧѧγ�ϊ ѧѧΟήϳ�ϭ��ϞѧѧϣΎϜϟ

�ήѧѧΰΠϟ�ήѧѧδΨΗ�ωΎѧѧο ϭϷ�ϩάѧѧϬϟ�ΔѧѧΠϴΘϧ�ϭ�ˬ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔѧѧϤψϧϷ�ϰѧѧϟ�Δѧѧϋέΰϟϭ7�ΐ ΒѧѧδΑ�ΎϳϮϨѧѧγ�έΎѧѧΘϜϫ�ϑ ϻ

�ϦϴΗήѧϣ�ΓέΎѧδΨϟ�ΕϻΪѧόϣ�ϒϋΎπ ΘΗ�ϥ�ϊ ϗϮΘϳ�ϭ��ήΤμ ΘϟΕήѧϣ�Ι ϼѧΛ�ϭ�ΔѧϴΟϼϋ�Ε˯ήѧΟ·�άѧΨΘΗ�Ϣѧϟ�Ϋ·

2.عاجلة

�ΔϠϜѧѧѧθϣ�ΎѧѧѧϬϤϫ�ΔѧѧѧϴΌϴΑ�ΎϳΎѧѧѧπ ϗ�Ϧѧѧѧϣ�ϪѧѧѧΠϟΎϋ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ν έϷ�ΔѧѧѧϤϗ�ήϤΗΆѧѧѧϣ�ϝΎѧѧѧϤϋϹ�ΩΪѧѧѧΘϣ�Ϫѧѧѧϧ�ΚѧѧѧϴΣ

�κ ѧμ ΨΗ�ΚѧϴΣ�ˬ�ήΤѧμ Θϟ�Δѧόϗέ�Ϧѧϣ�ΪΤϠϟ�ΓήΒΘόϣ�ώϟΎΒϣ�κ ϴμ ΨΘΑ�ήΰΠϟ�ΖϣΎϗˬήΤμ Θϟ800ϥϮѧϴϠϣ$

7�ΩΪѧϬϣ�ΖѧϧΎϛ�έΎΘϜϫ�Ϧϴϳϼϣمالیین ھكتار ضمن 3سنویا لتنفیذ ھذا المشروع و قد تم استرجاع ما یقارب 

.بفضل حمالت معالجة األراضي القاحلة عن طریق التشجیر 1996منذ سنة 

.39:نفس المرجع السابق ، ص-1
،، تحدیات امن اإلنسان في البلدان العربیة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، األمم المتحدة2009تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام -2

.42:، ص.2009سنة 
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:التلوث البیئي في الجزائر .3.1.2.2

�ϝΎϜѧη�ϭ�ΕϻΎѧΠϣ�ϲѧϓ�ί ήѧΒΗ�Ϋ·�Ι ϮѧϠΘϟ�ϞϛΎѧθϣ�Ϧѧϣ�ΪѧϳΪόϟ�ϑ ήѧόΗ�ϢϟΎѧόϟ�ϥΪϠΑ�έήϏ�ϰϠϋ�ήΰΠϟ

.متعددة بتنوع التلوث

:تلوث الماء .أ

�ξ ϴѧѧΑϷ�ΐ ϫάѧѧϟ�Δѧѧϴϔϟ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧΜϟΎΜϟ�ΔѧѧϴϔϟϷ�ϥ�ϲϤϟΎѧѧόϟ�ϯ ϮΘѧѧδϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧΌϴΒϟ�˯ΎѧѧϤϠϋ�ϊ ѧѧϤΠϳ"�ϩΎѧѧϴϤϟ

1�ϪѧϴϠϋ�ϲϤϟΎѧόϟ�ΐ"الصالحة للشرب ѧϠτ ϟ�ϲϓ�ΓΩΎϳΰϟ�ϞΑΎϘϣ�ήϴΧϷ�άϫ�ν ήϋ�ϲϓ�κ Ϙϧ�ϊ ϗϮΘϟ�ήψϧ�άϫ�ϭ�ˬ

�ήϴϏ�ΔϘϳήτ Α�Δϋί Ϯϣ�ϭ�ΩϭΪΤϣ�ΔϴΎϤϟ�ΩέϮϤϟ�ˬ�ήΰΠϠϟ�ΔΒδϨϟΎΒϓ�ˬ�ϲѧϓ�ϲΎѧϤϟ�ϥϭΰѧΨϤϟ�ϥΎѧϛ�ΫΈѧϓ�ˬ�ΔϟΩΎϋ

3�ϲϟϮѧΣ�ϰѧϠϋ�Ϟѧμملیار م19الجزائر یقدر ب  Τϧ�ϞѧΑΎϘϤϟ�ϲϓ�ϪϧΎϓ�ˬ�ΔϨδϟ�ϲϓ6003م�Ϧѧϣ�ˬ�ΎϳϮϨѧγ�ΩήѧϔϠϟ

�ϥ�έΎѧΒΘϋΎΑ�άѧϫ�ϭ�ΔѧϴΎϤϟ�ΩέϮѧϤϟ�Ϧѧϣ�ΓήѧϴϘϔϟ�ϝϭΪѧϟ�ϦϤο �ϊ ϘΗ�ήΰΠϟ�ϥ�ΎϨϟ�π Θϳ�ΕΎϴτ όϤϟ�ϩάϫ�ϝϼΧ

3�Ώ�έΪѧϘΗ�ΎϳϮϨѧγ�Ωήѧϔϟ�Δѧμم1000عند عتبة البنك العالمي اقر بان حد الندرة  Σ�ΖѧϧΎϛ�Ϊϗ�ϭ�ˬ�ΎϳϮϨγ�ΩήϔϠϟ

3�ϲΎѧϣ�ϥϭΰѧΨϣ�ϞΑΎϘϣ�ϲϓ�ΔϨδϟ�ϲϓ�ΩήϔϠϟم500الى 1999لتتراجع عام 1962للفرد في سنة 3م1500

3�ϭ�ΔϴΤτملیار م12.4سنویا منھا 3ملیار م14.2یتوزع  ѧδϟ�ϩΎѧϴϤϟ�Ϧѧϣ1.8ϡ�έΎѧϴϠϣ3�ΔѧϴϓϮΠϟ�ϩΎѧϴϤϟ�Ϧѧϣ

:یمكن توضیح نصیب الفرد من الموارد المائیة العذبة المتجددة في الجدول المواليو،2غیر قابلة للتجدد

نصیب الفرد من الموارد المائیة العذبة الداخلیة المتجددة          :)5-3(الجدول رقم 

السنة/3م:الوحدة 

1992199720022007السنوات 

3423.601384.708357.803331.793نصیب الفرد من المیاه م

.ذكرهمرجع سبق  ،2013يقاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة الصادرة عن البنك الدول:جعالمر

نصیب الفرد من الموارد المائیة العذبة الداخلیة المتجددة :)3-3(الشكل رقم 

.اعتمادا على بیانات الجدول السابق:المرجع

، الجزائر، سنة 1، عدد 10، مجلد )م ع ا (مجلة اإلدارة –دراسة عملیة على الجزائر –بقة الشریف ، الماء كسلعة اقتصادیة -1
.167:، ص2001

2 - Ministère de ressources en eau , Direction des études et des aménagement hydrauliques , les
ressources en eau D’algérie , october 2001 ,p : 03.
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نالحظ أن تزود األفراد بالمیاه العذبة في تناقص مستمر من سنة ألخرى حیث نجد أن كمیة التزود 

، حیث یالحظ تباین في ھذا التراجع من 2007لسنة 331.793الى 1992لسنة  3م423.601انتقلت من 

�ΔѧϴϋϮϧ�Ϧѧϋ�ΔѧϴΎϤϟ�ΩέϮѧϤϠϟ�ΔѧϴϨρϮϟ�ΔѧϟΎϛϮϟ�ΎѧϬΑ�ΖϣΎϗ�ϲΘϟ�ΕΎγέΪϟ�ϦϴΒΗ�ϭ�ˬ�Δο ϭήόϤϟ�ΕϮϨδϟ�ϝϼΧ

�ϥ�ΔϜϠϬΘѧδϤϟ�ϩΎϴϤϟ40%�ˬ�ΓΪѧϴΟ�ΔѧϴϋϮϧ�ΕΫ�ΎѧϬϨϣ45%�ΎѧϤϨϴΑ�Δϴѧο ήϣ�ΔѧϴϋϮϧ�ΕΫ15%�ΔѧϴϋϮϧ�ΕΫ

�ΫΈѧϓ�ˬ�˯ΎѧϤϟ�ΩέϮѧϣ�ϰѧϠϋ�ΐ ѧϠτ ϟ�έϮѧτΗ�ϲѧϓ�ϡΎѧϫ�ϞѧϣΎϋ�ϥΎϜѧδϟ�ΩΪѧϋ�ΪѧϳΰΗ�ϥ�ϰѧϟ�ΓέΎηϹ�έΪΠΗ�ϭ�ˬ�ΔΌϳΩέ

�ΔϨѧγ�Ϟѧμ ϴγ�ΔϴϨϜѧδϟ�ΕΎѧόϤΠϤϟ�ϲѧϓ�ϥΎϜѧδϟ�ΩΪѧϋ�ϥΎѧϓ�ωΎϔΗέϻ�ϲϓ�ϲϧΎϜδϟ�ϮϤϨϟ�ϩΎΠΗ�ήϤΘγ2020�ϰѧϟ

ملیون 46.432و ) متوسطة فرضیة (ملیون نسمة 44.162و )فرضیة ضعیفة (ملیون نسمة 42.120

�ΔѧΌϴϬΘϟ�ϝΎѧϤϋ�ΔѧϳήϳΪϣ�ϥΎѧϓ�ΕΎϴΎѧμ)فرضیة عالیة ( نسمة  ΣϺϟ�ϲϨρϮѧϟ�ϥϮϳΪϟ�ΕΎϴτ όϣ�ϰϟ�ΩΎϨΘγ�ϭ�ˬ

�ϖѧϓ�ϲѧϓ�ΔϋΎϨѧμ ϟ�ϭ�Ώήѧθϟ�˯Ύϣ�ΕΎΟΎϴΘΣ�ΕέΪϗ�ˬ�ϱήϟ�ΓΎθϨϤϟ�ϯ ήΒϜϟ2020�ΔϴϟΎϤѧθϟ�ήѧΰΠϠϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ

3ملیون م4600ن إجمالي االحتیاجات یصل الى قرابة و إذا أضفنا الجنوب وجدنا أ3ملیون م3830بنحو 

:1حسب التاليموزعة تبعا للمنطقة الھیدروغرافیة 

تطور االحتیاجات الى میاه الشرب و الصناعة:)6-3(الجدول رقم 

السنة/3مملیون :الوحدة 

االحتیاجات الى میاه الشرب و الصناعةاألحواض الھیدروغرافیة 

199520002020

400460650الشط الشرقي /القطاع الوھراني 

310370640الزھرة/الشلف 

89010401600الحضنة/الصومام/األوسطالقطاع 

560650940المالق/سیبوس/القطاع القسنطیني 

520570750الجنوب

368030904580المجموع

28.24731.51744.127)أالف نسمات (مجموع السكان 

9598104*لكل فرد في السنة 3طلب م

.الصناعة و التجارةاإلدارة،بما في ذلك *

.51:صذكره،مرجع سبق  الجزائر،تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في :جعرالم

�ϥΎѧϓ�ϱϮѧΟ�Ι ϮѧϠΗ�Ϧѧϣ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ�ΓΎѧθϨϤϟ�ϪѧϔϠΨΗ�Ύѧϣ�ϰѧϟ�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ϪѧϧΎϓ�ϲΎϤϟ�Ι ϮϠΘϟ�κ Ψϳ�ΎϤϴϓ�ϭ

�ϊ ϧΎμ Ϥϟ�ϩΎѧϴϣ�Ι ϮѧϠΘΗ�ΚѧϴΣ�ˬ�ΓέϮѧτΨϟ�ΔѧϳΎϏ�ϲѧϓ�ΎѧϳήΤΑ�ΎѧΛϮϠΗ�ΐ ΒѧδΗ�ΔѧϳήΰΠϟ�ϞΣϮѧδϟ�ήѧΒϋ�ΓΰϛήϤΘϤϟ

ΔόѧѧθϤϟ�ΩϮѧѧϤϟ�ϭ�ΔѧѧϴϟϭήΘΒϟ�ΕΎѧѧϔϠΨϤϟΎΑ�ΔѧѧϴϓϮΠϟ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ϭ�ΕΎѧѧτϴΤϤϟ�ϭ��έΎѧѧΤΒϟ�Δѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧϠϴϘΜϟ�ϥΩΎѧѧόϤϟ�ϭ

.48:صذكره،مرجع سبق  الجزائر،ول حالة و مستقبل البیئة في تقریر حـ1



النمو االقتصادي في الجزائرالتدهور البیئي و            :لثالثاالفصل 

117

67�ήΰΠϟ�ϲϓ�ϲϣϮϤόϟ�ωΎτϘϠϟ�ΔόΑΎΗ�ΔϴϋΎϨλالرصاص ، فنذكر على سبیل البیان  �ΔδγΆϣ�ϩάѧϫ�ϒϟ́ѧΘΗ�ϭ

�ϲϟϮѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�ΕΎѧѧδγΆϤϟ240˯ΎѧѧϤϟ�ωΎѧѧτ ϗ�ϲѧѧτ ϐΗ�ΝΎѧѧΘϧ·�ΓΪѧѧΣϭ�ϊ ϟΎѧѧϘϤϟ�ϭ�ϢΟΎѧѧϨϤϟ�ˬ�ΕΎѧѧϗϭήΤϤϟ�ˬ�ΔѧѧϗΎτ ϟ�ϭ

ΔѧѧϴϜϴϧΎϜϴϤϟ�ϭ�ΔѧѧϴϨϳΪόΘϟ�ΔѧѧϳΪϳΪΤϟ�ΕΎϋΎϨѧѧμ ϟˬ�ϦΪѧѧϠϟ�ϭ�ρΎѧѧτ Ϥϟ�ˬ�˯ΎѧѧϴϤϴϜϟ�ˬ�˯ΎѧѧϨΒϟ�ΩϮѧѧϣ�ˬ�ΔѧѧϴΎΑήϬϜϟ�ϭ

Ϸ�ϭ�ΩϮѧϠΠϟ�ˬ�ΕΎΟϮѧδϨϤϟ�ˬ�Δѧϴάϐϟ�Δѧϴϋέΰϟ�ΕΎϋΎϨѧμ ϟˬ�ΞΎѧѧΘϧ�ϦϴѧΒΗ�ϕέϮѧϟ�ϭ�ϦϴѧϠϔϟ�ϭ�ΐ ѧθΨϟ�ˬ�ΔѧѧϳάΣ

100�αالتقدیر التصنیعي التي أجریت استنادا الى عینة من  ΎѧϴϘϟ�ϢѧΗ�Ϊѧϗ�ϭ�ϡΎѧόϟ�ωΎѧτϘϠϟ�ΔόΑΎΗ�ΔϴΟΎΘϧ·�ΓΪΣϭ

Logicielالتقدیري التصنیعي بواسطة  GE SPOL�ήѧΜϛ�ΔϨѧδϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬϨϋ�ΞΘѧϨϳ�ΔϴϨρϮϟ�ΕΎδγΆϤϟ�ϥ�ˬ

:1من المیاه المستعملة 3مملیون220 من

  ؛ DBOSطن من 55.000أكثر من -

طن من المواد المعلقة ؛134.000أكثر من -

.Nالمعبر عنھا ب (زوتیة طن من المواد اال800أكثر من - (

�ΔѧΑΎϨϋ�ϲѧϫ�ΕΎϋΎϨμ ϟ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ΔυϮϔϠϤϟ�ϩΎϴϤϟ�ϡΎΠΣ�ΚϴΣ�Ϧϣ�έήπ Η�ΕΎϳϻϮϟ�ήΜϛ�ϥ�ΚϴΣ

.%6و وھران حوالي %10من المجموع  ، سكیكدة  حوالي %50قرابة 

اإلنتاج السنوي للنفایات المنبعثة عن النشاطات الصناعیة الكبرى :)7-3(الجدول رقم 

السنة/ألف طن :الوحدة 

قطاع النشاط 

)بین قوسین (%و سنة /طن1000إنتاج النفایات 

�ϩΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϣϟ
ΔϠϣόΗѧѧѧѧѧѧѧѧγϣϟ

3م610

DBOSMESمجموع فسفورأزوت

------الماء و الطاقة 

المحروقات

25.6

)12%(

4.7

)8.6%(

1.50.6-6.8

------المناجم و المقالع 

الصناعات الحدیدیة و التعدینیة 

و المیكانیكیة و الكھربائیة 

132

)62%(

1.886.7

)64%(

4.8

)58%(

-93.3

مواد البناء

1.7-10.4

)7.7%(

--10.4

------صناعة الخزف و الزجاج 

البناء و األشغال العمومیة 

8.320.71.7

)20%(

-4.4

.63:صذكره،مرجع سبق  الجزائر،تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في ـ1
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الكیمیاء و المطاط و الدائن 

�ϭ�ώѧѧѧѧΑΗϟ�ΔѧѧѧѧϳΫϐϟ�ΕΎϋΎϧѧѧѧѧλ ϟ

الكبریت 

9.529.7

)55%(

25.3

)19%(

1.1

)13%(

-56.1

�ΕΎΟϭѧѧγϧϣϟ�ϭ�Ξϳѧѧγϧϟ�ΔϋΎϧѧѧλ

و األلبسة الجاھزة 

20.1

)9.5%(

12

)22%(

6.9--18.9

1.5--0.50.60.9الجلود و األحذیة 

الخشب و الورق و المطاط 

14.5

)6.7%(

3.52.4--5.9

------الصناعات المتنوعة األخرى 

197.3-212.254.3134.88.2المجموع

.64:ذكره، صمرجع سبق الجزائر،تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في :المرجع

و بعد تمویل الصندوق العالمي للبیئة البرامج الخاصة بمكافحة التلوث الناجم عن 1992فمنذ سنة   

�Ί ϧϮѧϤϟ�ϲѧϓ�έϭήѧϤϟ�ϢψϨѧΗ�Δѧμ ΘΨϣ�ΕέΎѧρ·�ϦϳϮϜΗ�ϭ�ϲϟϭήΘΒϟ�Ι ϮϠΘϟ�ΔΤϓΎϜϤϟ�ΕΪόϣ�˯ήθϟ�ΕΎϗϭήΤϤϟ

ѧΨϳ�ΎѧϤϴϓ�ΔѧΌϴϬΘϠϟ�ΔτΧ�ΩΪϋΈΑ�ς γϮΘϤϟ�ξ ϴΑϷ�ήΤΒϟ�ϞϤϋ�ΞϣΎϧήΑ�ΓΪϋΎδϤΑ�ΎϬΘϬΟ�Ϧϣ�ήΰΠϟ�ΕέΩΎΑˬ ص

�β ϴѧγ΄Η�ϭ�ήѧϴϬτΘϟ�ΕΎϜΒѧη�ϭ�ΏήθϠϟ�Ϡμ ϟ�˯ΎϤϟΎΑ��ϦϳϮϤΘϟ�ΕΎϜΒη�Ϟϴϫ́ΘΑ�ϖϠόΘΗ�ϊ ϳέΎθϤϟΎϓ�ϲΎϤϟ�Ι ϮϠΘϟ

�ΔѧϴΎϤϟ�ΩέϮѧϤϟ�Γέί ϭ�Ϫѧϴϓ�Ζϋήѧη�ϱάѧϟ�ΞϣΎϧήΒϟ�έΪϘϳ�ϭ�ˬ�ΎϬϴϓ�ΩΎμ Θϗϻ�ϭ�ϩΎϴϤϟ�ΔϴϋϮϨΑ�Δλ ΎΧ�ΐ ήο

1.%50ج أنجز منھ ملیون د170و المتعلق بتجدید و توسیع منشاة التموین بالماء بمبلغ 

:الجويالتلوث .ب

�ϲѧϓ�ϪΗΪϫΎѧθϣ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϴϮϫ�ΎѧΛϮϠΗ�Δϴѧο ΎϤϟ�ΕϮϨѧδϟ�ϝϼѧΧ�Ζϓήϋ�ϢϟΎόϟ�ϥΪϠΑ�Ϧϣ�Ύϫήϴϐϛ�ήΰΠϟ

�ΕΎѧΒϛήϤϟ�ωϮѧϧ�ϒѧϠΘΨϣ�ˬ�ΔϴϟΰϨϤϟ�έΩΎμ Ϥϟ�ΎϬϨϣ�ΏΎΒγ�ΓΪόϟ�ϚϟΫ�ϊ Οήϳ�ϭ�ΓΩήΠϤϟ�ϦϴόϟΎΑ�ϥΎϴΣϷ�ξ όΑ

�˯ϮѧѧϬϟ�Ι ϮѧѧϠΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϣΎϬϟ�έΩΎѧѧμ Ϥϟ�ΪѧѧΣ�ϥήѧѧΒΘόϳ�ϦϳάѧѧϠϟ�ϝΰϳΪѧѧϟ�ϭ�ϦϳΰѧѧϨΒϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϛήΣ�ΔѧѧϗΎρ�ϡΪΨΘѧѧδΗ�ϲѧѧΘϟ

�ΔѧΌϴΒϟ�ΚѧϳϮϠΗ�ϢΘѧϳ�ϪѧϧΎϓ�ΔѧϴΎΑήϬϜϟ�ΔѧϗΎτ ϟ�ΪѧϴϟϮΘϟ�ϱέϮѧϔΣϻ�ΩϮϗϮϟ�ϡΪΨΘγΎΑ�ΔϳΪϴϠϘΘϟ�ΔϗΎτ ϟ�ΪϴϟϮΗ�ΕΎτ Τϣˬ

Ϝѧθϟ�ϰѧϟ�ϪѧϠϳϮΤΗ�ϭ�ϪΘΠϟΎόϣ�˯ΎϨΛ�ϭ�ΩϮϗϮϟ�ΝήΨΘγ�ϭ�ϦϳΪόΗ�˯ΎϨΛ�ΪѧϨϋ�ήѧϴΧ�ϭ��ϪѧϠϘϧ�˯ΎѧϨΛ�ϭ�ΏϮѧϠτ Ϥϟ�Ϟ

�ΚѧϳϮϠΗ�ϲѧϓ�ΎѧϣΎϫ�έϭΩ�ΐ ѧόϠΗ�ϲѧΘϟ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ�Δτ ѧθϧϷ�ϒѧϠΘΨϣ�ϰѧϟ�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ΔϴΎΑήϬϜϟ�ΔϗΎτ ϟ�ϰϟ�ϪϠϳϮΤΗ

�έΪѧϘϳ�ΚѧϴΣ�ΔΤϴΤѧλالبیئة ،  �ήѧϴϏ�ϭ�ΔϤϴϠѧγ�ήѧϴϏ�ΔѧϘϳήτ Α�ΎѧϬϗήΣ�ϢΘѧϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧϴΒτ ϟ�ΕΎϳΎϔϨϠϟ�ϞΎϬϟ�ϢΠΤϟ�ϭ

ا یتسبب في معضلة التغیرات المناخیة التي تتجلى بارتفاع مستوى ألف طن سنویا مم124حجمھا بحوالي 

.و تالشي بعض األنواع الحیوانیة و النباتیة و انقراضھا البحار و زحف الرمال

مھدیة ساطوح ، البیئة في الجزائر واقعھا و اإلستراتیجیة المتبعة لحمایتھا ، الملتقى الوطني حول اقتصاد البیئة و أثره على التنمیة-1
.8-7:، ص 2008أكتوبر 22-21المستدامة ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة سكیكدة ،الجزائر،
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�ΕήѧϴϐΘϟ�έΎѧρ·�ϲѧϓ�ρΎѧϴΘΣϻ�ϭ�ΔѧϳΎϗϮϟ�ϰѧϟ�ϲѧϣήϟمنتریالفالجزائر بمصادقتھا على بروتوكول 

ί Ύϐϟ�ΕΎΛΎόΒϧϻ�ϒϴϔΨΘϟ�ΔϴΧΎϨϤϟϱέήѧΤϟ�α ΎѧΒΘΣϻ�ϲѧϓ�ΔΒΒѧδΘϤϟ�ϭ�ϥΎѧδϧϹ�ϞόϔΑ�ΓέΩΎμ ϟ�Δϳ�ϢϠϗ́ѧΘϟ�ϭ

�ΔϨѧγ�ϲѧϔϓ�ˬ�ϥϭί ϭϷ�ΔѧϘΒρ�ϱΫΆѧΗ�ϲѧΘϟ�ΩϮѧϤϟ�Ϧѧϣ�ΎϴΠϳέΪѧΗ�ΪѧΤϠϟ�ΕήϴϐΘϟ�ϩάϫ�ϊϣ1991�ϙϼϬΘѧγϻ�ϥΎѧϛ

25�Ύѧϣ�ϱ�ΔϤѧδϧ�ϥϮѧϴϠϣطن بالنسبة لسكان تعدادھم 2144یقدر بالوطني للمواد المؤذیة بطبقة األوزون 

�ϲѧϓ�ϱέήѧΤϟ�α،كلغ للفرد0.09یعادل ΎѧΒΘΣϻ�Εί ΎϏ�ΕΎΛΎόΒϧϻ�ϝϭϷ�έΪμ Ϥϟ�ΔϗΎτ ϟ�ωΎτ ϗ�ϞΜϤϳ�ΚϴΣ

70.17�ϞѧΜϤϳ�Ύѧϣ�ϥϮѧΑήϜϟ�Ϊϴѧδϛ�ϲϧΎѧΛ�ΊϓΎѧϜϣ�Ϧѧρ�ϥϮѧϴϠϣ39%�ΕΎѧΛΎόΒϧϻ�ϲϟΎѧϤΟ·�Ϧѧϣالجزائر بحوالي 

�ϲϧΎѧΛ�ί ΎϏ�ϲϓ�ΔϠΜϤΘϤϟ�ϱέήΤϟ�α ΎΒΘΣϻ�Εί ΎϏ�Ι ϼΛ�Ϣϫ�Ι ΎόΒϧ�Ϧϋ�ϝϮΌδϤϟ�ϮϬϓ�ˬ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϒϠΘΨϤϟ

�ΖѧϳήΒϜϟ�Ϊϴδϛ�ϲϧΎΛ�ί%78أكسید الكربون ب  ΎϏ�ˬ80%�ϥΎѧΜϴϤϟ�ί ΎѧϏϭ57%�ϢѧΠΤϟ�άѧϫ�Ωέ�ϦѧϜϤϳ�Ϋ·

ΓήѧϴΒϜϟ�ΔѧϴϤϫϷ�ϰϟ�ΔϗΎτ ϟ�ωΎτ ϗ�ϲϓ�Ι ΎόΒϧϻ�Ϧϣ�ήϴΒϜϟ�ϮѧϤϧ�ϭ�ϲϨρϮѧϟ�ΩΎѧμ Θϗϻ�ϲѧϓ�ΕΎѧϗϭήΤϤϟ�ΝΎѧΘϧϹ

.استھالك المنتجات البترولیة خاصة في قطاع النقل 

�Ϣѧѧѧѧѧѧϗέ�ϞϜѧѧѧѧѧѧθϟ)3-4(:�ΕΎѧѧѧѧѧѧϋΎτϘϟ�ΐ ѧѧѧѧѧѧδΣ�ϱέήѧѧѧѧѧѧΤϟ�α ΎѧѧѧѧѧѧΒΘΣϻ�ΕίΎѧѧѧѧѧѧϏ�ΕΎѧѧѧѧѧѧΛΎόΒϧ�ϲϟΎѧѧѧѧѧѧϤΟ·

1994االقتصادیة لسنة 

Source :Nassima Hamiduche, L’effet de serre : les émissions prévisionnelles de co2 dans le secteur

des transports routiers en Algérie, actes premières Journées scientifiques de l’économie de

l’environnement : les stratégies des acteurs, ALGER 1er 2eme 2005, Tome 2, ALGER 2007, p : 142.

2000�νفحسب تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر سنة  ήѧϣ�ΐ Βѧδϳ�˯ϮѧϬϟ�Ι ϮѧϠΗ�ϥ

�ΖϠΠѧѧδϓ�ϥΎϜѧѧδϠϟ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑ�ΔϴѧѧδϔϨΗ353.600�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΜϛϷ�Δѧѧήϟ�ϥΎρήѧѧγ�Ύѧѧϣ�ˬ�ΔΑΎѧѧλ ·�ΔѧѧϟΎΣ30�ΖϠΠѧѧγ�ΔϨѧѧγ

1522�ΖϠΠѧγ�ϮѧΑήϟ�ν ήѧϣ�ϭ�ˬ�ΔϟΎΣ54400�ΓΪѧϋ�ΕάѧΨΗ�ϥΪѧϠΒϟ�Ϧѧϣ�Ύѧϫήϴϐϛ�ήѧΰΠϟ�ϥ�ΚѧϴΣ�ˬ�ΔѧϟΎΣ

:إجراءات للتقلیص من إخطاره أھمھا 

للتزود بمحطات مراقبة نوعیة الھواء على مستوى العدید من نقاط القطر الجزائري؛تمویل عدة مشاریع-

صناعة طاقویة
39%

نقل
20%

صناعة و بناء
9%

سكن و فالحة
17%

نشاطات اخرى
15%
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-ѧμ ϣ�ϰѧϟ�ϝϮѧΤΘϟ�ϭ�ΕΎѧΛϮϠϤϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϬΗΎϔϠΨϣ�ϭ�ϲѧϫ�ΔϴϟΎΧ�ϥϮϜΗ�ΩϮϗϮϟ�Ϧϣ�ωϮϧ�έΎϴΘΧ�ΔѧϗΎτϠϟ�ΓΪѧϳΪΟ�έΩΎ

�ϝΎѧΧΩ·�ϭ�ϱΩϮѧϗϭ�ί Ύѧϐϛ�ϊ ѧϴϤϤϟ�ϝϭήѧΘΒϟ�ί ΎѧϏ�ϝΎϤόΘѧγ�ϢϴѧϤόΘΑ�ΕΪѧΑ�ΚѧϴΣ�ˬ�ΔϴѧδϤθϟ�ΔѧϗΎτ ϟ�ϭ�˯ΎΑήϬϜϟΎϛ

البنزین الخالي من الرصاص ؛

272�ϥϮѧϴϠϣ$�ΎϤϴѧγϻ�ΎѧϬΗΎϣΰΘϟ�ϡήѧΘΣϻ�ϭ�ΔѧϗϭήΤϤϟ�Είاستثمرت سوناطراك - Ύѧϐϟ�Ι ϮѧϠΗ�Ϧѧϣ�ϞѧϴϠϘΘϠϟ

حدة المتعلقة بالتغیرات المناخیة و باتفاقیة مونتریال المتعلقة بالمواد المضعفة الناجمة عن معاھدة األمم المت

�ϲѧѧϓ�ΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϊ ϴΠѧѧθΗ�ϭ�ϥϭί ϭϷ�ΔѧѧϘΒρ�ΔѧѧϳΎϤΤϟ�ΎѧѧϴϨρϭ�ΎѧѧΠϣΎϧήΑ�ϖѧѧΒτΗ�ήѧѧΰΠϟ�ϥ�ΎѧѧϤϛ�ˬϥϭί ϭϷ�ΔѧѧϘΒτ ϟ

الطاقة؛

-�ΔѧϧΎϫί �ΓΪΣϭ�ϖϠϐϛ�ϥΎδϧϹ�ΔΤμ Α�ΓέΎπ ϟ�ϭ�Ι ϮϠΘϠϟ�ΔΒΒδϤϟ�ϊ ϧΎμ Ϥϟ�ϖϠϏ�ΔγΎϴγ�ΔϳήΰΠϟ�ΔϟϭΪϟ�ϲϨΒΗ

2008�ΐبمعسكر في أوت  ΒѧδΘΗ�ΓΩΎѧϤϟ�ϩάѧϫ�ϥ�ϦϴѧΒΗ�ΚϴΣ�ˬ�ΓΪϴϠΒϟΎΑ�ΡΎΘϔϣ�ΓΪΣϭ�ϖϠϏ�ΪόΑ�ΖϨϴϣϼϟ�Γί ήϔϤϟ

.في مرض السرطان 

:النفایات.ت

Ϸ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ήѧѧΧ�έΪѧѧμ ϣ�ΔΒϠѧѧμ ϟ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�ϞϜѧѧθΗ�Ι ϼѧѧΛ�ϙΎѧѧϨϫ�ϥ�ΪѧѧΠϧ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�˯ΎѧѧϤϟ�ϭ�ϮѧѧΠϟ�ˬ�ν έ

�ΕΎѧϳΎϔϨϠϟ�ωϮѧϧ:�ΞΘѧѧϨϳ�ϱήѧΰΠϟ�Ωήѧѧϔϟ�ϥ�ϰѧϟ�ήϴѧѧθΗ�ΕΎϴΎѧμ ΣϹΎϓ�ˬ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ϭ�ΔϴΎϔѧθΘγϹ�ˬ�ΔѧѧϴϟΰϨϤϟ

0.5�ϯیومیا  ما یعاد بالقیمة المتوسطة  ήѧΒϜϟ�ϥΪѧϤϟ�ϲѧϓ�ΔΒѧδϨϟ�ϩάѧϫ�ΪѧϳΰΗ�ϭ�ΕΎϳΎϔϨϟ�Ϧϣ�ώϠϛ1�ΪѧΠϧ�ΚѧϴΣ�ˬ

1240�ϲϟϮѧΣ�ϞΒϘΘѧδΗ�ϭ�ΔϠΑΰϣ22.287.423�Ϧѧρوالیة جزائریة یتوفر فیھا 48 في 2001بالنسبة لسنة 

�ΔϨѧδϟ�ΔѧΌϴΒϟ�ϟΎѧμ ϣ�ϪѧΑ�ΖѧϣΎϗ�ϱάѧϟ�˯ΎΘϔΘѧγϻ�ϝϼϐΘѧγ�ΕΎϴτ όϣ�ΐ δΣ�άϫ�ϭ�ϡϮϴϟ�ϲϓ2001�˯Ύѧπ Ϙϟ�ϭ�ˬ

�ϯ ϮѧѧΘΤϣ�ϭ�ΔѧѧΒϴϛήΘΑ�ς ΒΗήѧѧΗ�ΓήѧѧϴΒϛ�ϖѧѧϮόΑ�ϡΪτ ѧѧμ ϴϟ�ΔϴϋΎϨѧѧλ �ΐ ϴϟΎѧѧγ�ΐ ΟϮΘѧѧδϳ�Δϳήѧѧπ Τϟ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�ϰѧѧϠϋ

�ϰѧϨϏ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΕέΎϤΜΘѧγϻ�ΎϬϴѧπ ΘϘΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϠΎϬϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�Ϧѧϋ�ϼѧπ ϓ�ΔѧϳήΰΠϟ�Δϳήѧπ Τϟ�ΔΒϠμ ϟ�ΕΎϳΎϔϨϟ

ѧѧΤϟ�ΏϮϠѧѧγ΄Α�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�Ϧѧѧρ�ΔѧѧΠϟΎόϣ�ΔѧѧϔϠϜΘϓ�ˬ�ϝΎѧѧΠϤϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϨϋ�ϒѧѧϠϜϳ�ϕή1500$�έάѧѧόΘϳ�ϭ

�ΔϨѧγ�ΕΰѧΠϧ�ΔѧγέΩ�ΕέΪѧϗ�ΎϫΪѧΣϭ�ήѧΰΠϟ�ΔѧϨϳΪϣ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ϭ�ˬ�ΔѧϴϟΎόϟ�ΔѧΑϮρήϟ�ΔΒѧδϨϟ�ήѧψϧ�Ϫѧϴϟ·�˯ϮΠϠϟ

�ΓΎѧθϨϣ�ΔϣΎϗϹ�ϲϜϳήϣ$ملیار 1.5و قام البنك العالمي بتمویلھا بمبلغ االستثمار الالزم الذي یقارب 1995

�ΔѧѧΠϟΎόϣ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩΎѧѧϗ4000�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧѧϣ�Ϧѧѧρ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�ϦϴѧѧϤΜΗ�ϭ�ΔѧѧΠϟΎόϤϟ�ήѧѧΧ�ΏϮϠѧѧγ�ϙΎѧѧϨϫ�ϭ�ˬ�ϡϮѧѧϴϟ

ΘϤϟ�Δϳήѧѧπ Τϟ�ΔΒϠѧѧμ ϟأ�ϦϴѧѧΑ�ΡϭήѧѧΘΗ�ΔΒѧѧδϨΑ�ΔϳϮѧѧπ όϟ�ΩϮѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧϔϟ60% 75و%�ΩΎϤѧѧδϟ�ΎѧѧϬΑ�ϰѧѧϨόϳ�ϭ

4�ΐالطبیعي الذي لم یجرب سوى  ΒѧδΑ�ΔѧΠϴΘϧ�ϱ ѧ́Α�ήϔѧδϳ�Ϣϟ�ϭ�ΕΎϨϴϧΎϤΜϟ�ϭ�ΕΎϨϴόΒδϟ�ΕϮϨγ�ϝϼΧ�Εήϣ

:وعیة ، أما فیما یخص النفایات الملفوظة من المستشفیات ھي كالتالي االفتقار الى سیاسة مالئمة ن

من نفایات أعمال العالج و التحالیل الطبیة؛30%

).تماثل النفایات المنزلیة (من النفایات الناجمة عن األنشطة اإلداریة و الفندقیة 70%

.113:صذكره،مرجع سبق  ،رشید سالمي-1
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ΤΘϟ�ϭ�ΝϼόϟΎΑ�ΔϠμ ϟ�ΕΫ�ΕΎϳΎϔϨϟ�Ϧϣ�ήΒϛϷ�ΔϠΘϜϟ�ΪόΗ�ΚϴΣ�ϞѧϴϟΎ)�ϲϟϮѧΣ80%ωϮѧϤΠϤϟ�Ϧѧϣ(

�ϞϮѧγ�ϞϜѧη�ΕΎѧϳΎϔϨϟ�ϩάѧϫ�ϞϤѧθΘϓ�ˬ�ν ήϣϷΎΑ�ΔΑΎλ Ϲ�ϭ�ϯ ϭΪόϟ�ϞϘϨΗ�ϢϴΛήΟ�ϱϮΘΤΗ�ΔϨϔϋ�ΔϳΪόϣ�ΕΎϳΎϔϧ

�ΕΎѧϧϮϴΤϟ�ΚѧΜΟ�Ύѧπ ϳ�ϞϤѧθΗ�ϭ�ί ήΒϟ�ϭ�ϝϮΒϟ�ϭ�˯ϲϘϟ�ϭ�ϡΪϟ�ϞΜϣ�ΔϴΟϮϟϮϳΰϴϓم�ΔѧϴΎϴϤϴϛ�ΕΎѧϳΎϔϧ�ϭ�ΔѧϳήΒΨ

Ϡϣ�α Ύѧϴϛ�ϭ�ΐ ѧϠϋ�Ϧϣ�Ύϣ·�ϒϟ́ΘΗ�ΔϴϧϻΪϴλ ϭϚϴΘѧγϼΒϟϭ�ϕέϮѧϟ�ˬ�ϥΪѧόϤϟ�ˬ�ΝΎѧΟΰϟ�Ϧѧϣ�ΖѧϧΎϛ�˯Ϯѧγ�ΔѧΛϮ

�ΔϨѧδϟ�ϲѧϓ�ΔѧΠΘϨϤϟ�ΕΎѧϳΎϔϨϟ�ΔѧϴϤϛ�ΖѧϐϠΑ�ΕΎϴϔѧθΘδϤϟ�ϲϓ�ΖϳήΟ�ΔγέΩ�ΐ δΣ124611�ΎѧϬϨϣ�Ϧѧρ6650

29200�Ϧѧϣ�ΔϨѧδϟ�ϲѧϓ�Ϧρطن في السنة من النفایات العفنة ، 21900طن في السنة من النفایات العادیة، 

�ˬΔϣΎѧѧѧδϟ�ΕΎѧѧѧϳΎϔϨϟ7008�ΔѧѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΩΎѧѧѧϤΘϋϹ�ϥ�φѧѧѧΣϼϳ�Ύѧѧѧϣ�ϭ�ˬ�Δѧѧѧλ ΎΨϟ�ΕΎѧѧѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΔϨѧѧѧδϟ�ϲѧѧѧϓ�Ϧѧѧѧρ

�ϲѧϓ�ΔѧϣΎόϟ�ΔѧϴϧΰϴϤϟ�Ϧѧϣ%1الى 0.5المخصصة للنظافة في المستشفیات زھیدة للغایة ال تزید عن نسبة 

فقط لتسییر النفایات مما یجعل تسییرھا غیر مالئم بل عشوائي و ذو طبیعة بالیة %0.5كل مستشفى منھا 

�ΔΤѧѧλ �ϰѧѧϠϋ�ήѧѧτΧ�ϞϜѧѧθΗ�Ύѧѧπ ϳ�ϲѧѧϬϓ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟΎΑ�ϖѧѧϠόΘϳ�ΎѧѧϤϴϓ�ϭ�ˬ�ΔϴΎϔѧѧθΘγϹ�ϞѧѧϛΎϴϬϟ�Ϣѧѧψόϣ�ϲѧѧϓ

185�ΓήѧϴτΧ�ΎѧϬϨϣ�Ϧѧρ�ϒϟمالیین طن من النفایات سنویا و یعتبر 5اإلنسان و البیئة ، حیث ینتج حوالي 

Ϥϳ�ϭ�ϥήϫϭ�ϭ�ϥΎδϤϠΗ�ˬ�ΔϳΪϤϟ�ˬ�ΔΑΎϨϋ�ήΰΠϟ�ΕΎϳϻϭ�ϲϓ�ΎγΎγ�ΰϛήϤΘΗ�ΔϣΎγ�ϭ�ΕΎѧϳΎϔϨϟ�ϩάѧϫ�ϊ ѧϳί ϮΗ�ϦϜ

18.000�ΔѧϴϧΪόϤϟ�ϝΎѧΣϭϷ�Ϧϣ�ΎϳϮϨγ�Ϧρطن سنویا من النفایات المعدنیة ، 55.000:الى سبعة أصناف 

 ،47.000�ΎѧѧϳΎϘΑϭ��ΔϳϮѧѧπ όϟ�ϞϮѧѧδϟ�ˬ�ϙϮѧѧϜϟ�ϢѧѧΤϓ�ΔϋΎϨѧѧλ �ϭ�ΔѧѧϴΎϴϤϴϛϭ�ήѧѧΘΒϟ�Εϼѧѧπ ϔϟ�Ϧѧѧϣ�ΎϳϮϨѧѧγ�Ϧѧѧρ

طن سنویا ، أوحال حدیدیة  وقصدیریة 25.000طن سنویا ، األوحال المحتویة على الزنك 4000الطالء 

2500�ϢѧϜϟ�άѧϬΑ�ϞѧϔϜΘϟ�ΔѧϟϭΎΤϣ�ΩϮѧόΗ�ϭ�ˬ�Ϧρطن في السنة ، رواسب صنع البالستیك و معالجتھ 2000

:عدة تدابیر منھا 1985أكتوبر 16، فاتخذت الحكومة في 1985الھائل من النفایات الصناعیة الى سنة 

ادة للتلوث التي ھي في طور مشروع أو جاري انجازھا ؛تشریع عملیة انجاز المنشاة المض-

-�ΕΎϋΎϨѧѧμ ϟ�ωΎѧѧτϘϟ�ΔѧѧόΑΎΘϟ�ϭ�Ι ϮѧѧϠΘϠϟ�ΓΩΎѧѧπ ϣ�ΔѧѧϤψϧ́Α�ΎѧѧϤΘΣ�ΎѧѧϫΰϴϬΠΗ�ΐ ѧѧΟϮϟ�ΔϴϋΎϨѧѧμ ϟ�ΕΪѧѧΣϮϟ�ϦϴѧѧϴόΗ

الصغیرة و المتوسطة؛

.منھالتقلیل وإعطاء تعلیمات وزاریة مشتركة حسب كل فرع نشاط بغرض الوقایة من التلوث -

ΎѧѧϘΘϧ�ϢѧѧΗ�ΔѧѧτΨϟ�ϩάѧѧϬΑ�ϼѧѧϤϋ253�ΎѧѧϬϨϴΑ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΛϮϠϣ�ΔϴϋΎϨѧѧλ˯�و �ΓΪѧѧΣϭ144�ΎѧѧϫΰϴϬΠΗ�ϖΒѧѧγ�ΓΪѧѧΣϭ

�ΕΪѧΣϮϟ�Ύѧϣ�Ϟϴϫ́Η�ΓΩΎϋ·�ΐوحدة55وجد أنبمنشات مضادة للتلوث و  ϠτΘΗ�ΔϠτ όϣ�ΎϬΗΰϴϬΠΗ�ΖϧΎϛ�ΎϬϨϣ

.1فإنھا عدیم أي تجھیز مضاد للتلوث139الباقیة 

  .156ـ155: صذكره،مرجع سبق  الجزائر،تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في ـ1
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:التنوع البیولوجي .3.1.2.3

�ϪѧϧΎϓ�ΔѧϳάϏϷ�ΔѧϤψϨϤϟ�ΎόΒΗ�ϭ�ϲΌϴΒϟ�ς γϮϟ�ϲϓ�ΔϴΤϟ�ΕΎϨΎϜϟ�ρΎϤϧ�ΩΪόΘΑ�ϲΟϮϟϮϴΒϟ�ωϮϨΘϟ�ϑ ήόϳ

�Ϫѧѧϴϓ�ζ ϴѧѧόΗ�ϱάѧѧϟ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ϡΎѧѧψϨϟ�ϰѧѧϟ�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ�ΔѧѧϴΛέϮϟ�ΎϬѧѧμ Ύμ Χ�ϭ�ΔѧѧϴϧϮϴΤϟ�ϭ�ΔѧѧϴΗΎΒϨϟ�ΕΎѧѧϨΎϜϟ�ϞϤѧѧθϳ

ϓ�ϲόϴΒτ ϟ�ς γϮϟ�ϥί ϮΘϟ�ϦϣΎπ ϟ�ϪϧϮϜϟ�ωϮϨΘϟ�άϬϟ�ΔϴΌϴΒϟ�ΔϴϤϫϷ�ϊ ΟήΗϭ�Ϯѧϫ�ϭ�έϮϫΪѧΘϠϟ�Ϫѧο ήόΗ�ΔѧϟΎΣ�ϲ

��ΕΎϋΎϨѧμ ϟ�ήϳϮѧτ Η�ϲѧϓ�ΔѧϴΟϮϟϮϴΒϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϰѧϠϋ�ΔϣΪϘΘϤϟ�ϥΪϠΒϟ�ΪϤΘόΗ�ΚϴΣ�ˬ�ϡΎϫ�ϱΩΎμ Θϗ�έΪμ ϣ�Ύπ ϳ

�έΪѧμ ϣ�Ϯѧϫ�ΕΎѧΗΎΒϨϟ�ϩάѧϬϟ�ϲѧϨϴΠϟ�ϥϭΰѧΨϤϟ�ϥ�ΎϤϛ�ΔϳήΒϟ�ΕΎΗΎΒϨϠϟ�ΔϴΒτ ϟ�κ Ύμ Ψϟ�ϰϠϋ�ΓΪϤΘόϣ�ΔϴϭΪϟ

�ΔϣϭΎϘϤϟ�Εϻϼδϟ�ΝΎΘϧ·�ϭ�ΕΎϋέΰϟ�ήϳϮτ Θϟ��ΔѧϴϣΎϨϟ�ϥΪѧϠΒϟ�ϲѧϓ�˯άѧϐϠϟ�ϡΎѧϫ�έΪѧμ ϣ�ήѧΒΘόϳ�ΎѧϤϛ�ν ήѧϣϺϟ

�ΔѧѧϴΟϮϟϮϴΒϟ�ΩέϮѧѧϤϟ�ϲѧѧτ ϐΗ�ΚѧѧϴΣ90%�ωϮѧѧϨΘϟ�Ϡτ ѧѧμ Ϥϓˬ�Δѧѧϴϔϳήϟ�ϖρΎѧѧϨϤϟ�ϥΎϜѧѧγ�ΕΎѧѧΟΎΣ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧΒϳήϘΗ

�ΔϨѧγ�ϲѧϓ�ΪϤΘϋ�Ϊϗϭˬ�ΔϋϮϨΘϤϟ�ϒΎυϮϟ�ϭ�ΕΎΛέϮϤϟ�ϭ�ωϮϧϷ�ϑ ϼΘΧ�ϡϮϬϔϤϟ�ΩΪΘϣ�ΩήΠϣ�Ϯϫ�ϲΟϮϟϮϴΒϟ

1992ΗΆϣ�ϲϓ�ϪδϳήϜΗ�ϢΗ�ϭ�ήѧΰΠϟ�ϲѧϓ�ΔѧϴΟϮϟϮϴΒϟ�ΓϭήΜϟ�κ ΨϠΗ�ΓΰΠϨϤϟ�ϝΎϤϋϷ�ϭ�ˬ�ϭήϴϴϧΎΠϳΩϮϳέ�ήϤ

:على النحو التالي 

عدد األنواع المعروفة و المقدرة من الثروة البیولوجیة في الجزائر:)8-3(الجدول رقم  

نوع:الوحدة

من األنواعالعدد اإلجمالي المقدرالعدد المعروف من األنواع الكائنات البیولوجیة 

20.000الى 190015الحشرات 

1000حوالي 880الفطر

200حوالى 50السلكیات

500الى 300حوالى 50الفیروسات

500/300حوالي 100البكتیریا

6000/5000حوالي 4403النباتات

600/500حوالي 468الطحالب

100حوالي 75الرخویات

500/600حوالي 880الفقریات

.85:صذكره ،مرجع سبق  الجزائر،تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في :جعالمر

�ϲΑΎѧϐϟ�ϭ�ϲϠΣΎѧδϟ�ϡΎѧψϨϟ�ϙΎѧϨϬϓ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ϢψϨѧϟ�ΩΪѧόΘΑ�ΏϮѧϨΠϟ�ϰѧϟ�ϝΎϤѧθϟ�Ϧϣ�ωϮϨΘϟ�άϫ�ς ΒΗήϳ�ϭ

�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨΗ�Δѧλ ΎΧ�ΔѧΒϴϛήΘΑ�ί ΎѧΘϤϳ�ΎѧϬϨϣ�Ϟϛ�ϭ�ϱϭήΤμ ϟ�ϭ�ϲΒϬδϟ�ϲϠΒΠϟ�ϲΌϴΒϟ�ϡΎψϨϟ�έϭΎѧΠϤϟ�ϡΎѧψϨϟ

�ϲϟΎѧΤϟ�ΖѧϗϮϟ�ϲѧϓ�ϭ�ˬ�ϡΎψϨϟ�άϫ�ϞΧΩ�ζ ϳΎόΘΗ�ϭ�ζ ϴόΗ�ϲΘϟ�ΕΎϧϮϴΤϟ�ϭ�ϲΗΎΒϨϟ�˯Ύτ ϐϟ�ΔϴΣΎϧ�Ϧϣ�˯Ϯγ

�ΓέΩΎѧϨϟ�ωϮϧϷ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ϰϠϋ�˯Ύπ Ϙϟ�ϰϟ�ΎϫέήϤΘγΎΑ�ϱΩΆΗ�Ϊϗ�ϞϣϮόϟ�Ϧϣ�ΔϋϮϤΠϤϟ�ϢψϨϟ�ϩάϫ�ν ήόΘΗ

ϩάѧϫ�ϱΩΆѧΗ�ΚѧϴΣ�ήΎѧΠϟ�ϲѧϋ�ϦϴѧΑ�ϲѧόϴΒτر، و من بین ھذه العوامل ال ϟ�ϥί ϮѧΘϟ�ϲѧϓ�ϝϼΘѧΧ�ϰѧϟ�ΓήϫΎѧψϟ
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�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϣήΤϟ�ΕΎѧѧΒϧ�έΎѧѧθΘϧΎϛ�ΔϴѧѧηΎϤϠϟ�ήϛάѧѧΗ�ΔѧѧϴάϏ�ΔѧѧϤϴϗ�ϞѧѧΜϤΗ�ϻ��ϲѧѧΘϟ�ϭ�ωϮѧѧϧϷ�ξ ѧѧόΑ�ΓΩΎϴѧѧγ�ϭ��ωϮѧѧϧϷ

�ϞϴΒѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ν ήѧѧϘϧϻ�έϮѧρ�ϲѧѧϓ�ωϮѧѧϧϷ�Ϧѧϋ�ΎϨΛΪѧѧΤΗ�Ϋ·�ϭˬ�˯ΎѧѧϔϠΤϟ�ΖѧѧΑΎϨϣ�ΏΎѧδΣ�ϰѧѧϠϋ�ΔϴΒϬѧѧδϟ�ϖρΎѧϨϤϟ

Ύμ ΨΑ�ϑ ϭήѧѧόϤϟ�ϴѧѧθϟ�ΕΎѧѧΒϧ�ϝΎѧѧΜϤϟ�ήΑϮϨѧѧμ ϟ�ϭ�ΔϴΒϬѧѧδϟ�ϖρΎѧѧϨϤϟ�ϲѧѧϓ�ΔϴѧѧηΎϤϠϟ�˯άѧѧϏ�άѧѧϛ�ϭ�ΔѧѧϴΒτ ϟ�Ϫѧѧμ

�ωϮѧϧϷ�ϭ�έϮѧϴτ ϟ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�˯ΎϔΘΧΎΑ�ΩΪϬϳ�ΎϤϣ�ήΎΠϟ�Ϊϴμ Ϡϟ�Δο ήϋ�ϲϬϓ�ΔϴϧϮϴΤϟ�ωϮϧϷ�Ϧϋ�Ύϣ�ΩϮγϷ

�άѧϫ�ΔѧϬΟϮϣ�ϲѧϓ�ϱΪѧϳϷ�ΔϓϮΘϜϣ�ήΰΠϟ�ϒϘΗ�Ϣϟ�ϭ�ˬ�ϒΜϜϣ�ϞϜθΑ�Ϊϴμ Ϡϟ�ν ήόΘΗ�ϲΘϟ�ϥϻΰϐϟ�Ϧϣ�ΓέΩΎϨϟ

�ϡΎѧϋ�άѧϨϣ�ήϴΑΪΗ�ΓΪϋ�ΕάΨΗ�ΪϘϓ1980�ϊالتناقص ѧΘϤΘΗ�ϲѧΘϟ�ϦϛΎѧϣϷ�ϭ�ωϮѧϧϷ�ΔѧϳΎϤΣ�ΎѧϬϨϣ�ϑ ΪѧϬϟ�ϥΎѧϛ�ϭ

��ωϮѧѧο ϮϤϟ�ϢѧѧΠΤΑ�ϲѧѧϔΗ�ϻ�ϭ�ΓΩϭΪѧѧΤϣ�ϰѧѧϘΒΗ�ΎѧѧϬϧ�ϻ·�ˬ�ΎϬΘѧѧηΎθϬϟ�ϭ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ΎѧѧϬϨϳϮϜΘϟ�˯Ϯѧѧγ�Δѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧόϴΒτΑ

:عدد األنواع المھددة من الكائنات كالتالي 2010وأھمیتھ ، حیث نجد انھ خالل سنة 

2010أنواع الكائنات المھددة باالنقراض لسنة :)9-3(الجدول رقم  

نوع:الوحدة

الثدییاتالنباتاتاألسماكالطیور 

11331514

.ذكرهمرجع سبق  ،2013يقاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة الصادرة عن البنك الدول:جعالمر

�ϲѧΘϟ�ΔϣΪΘѧδϤϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϡϮѧϬϔϣ�Ϧϣ�ΰΠΘϳ�ϻ�˯ΰΟ�ϮϬϓ�ϑ ήΗ�ϭ�ΔϳΎϏ�β ϴϟ�ϲΟϮϟϮϴΒϟ�ωϮϨΘϟ�ΔϳΎϤΤϓ

.ال تقف عند الحاضر و لكن تنظر أیضا الى المستقبل برؤیة واضحة و خطوة ثابتة 

:اإلستراتیجیة الوطنیة للبیئة .3.1.3

�ΩΪѧѧϋϹ�ϕϼѧѧτ ϧ�ΔѧѧτϘϨϛ�άѧѧϫ�ϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϬΟϮϳ�ϱάѧѧϟ�ϱΪѧѧΤΘϟ�ϊ ѧѧϓέ�ήѧѧΰΠϟ�ΕέΎѧѧΘΧ

�ΕΎτϠѧδϟ�ΖѧϠϤϋ�ϭ�ΔѧΌϴΒϟ�ϞѧΟ�Ϧϣ�ϝΎϤϋϸϟ�ϲϨρϮϟ�ς τΨϤϠϟ�ϞϤόϟ�ΓΪϋΎϗ�ϞϤθΗ�ϲΘϟ�ΔϴϨρϮϟ�ΔϴΠϴΗήΘγϹ

ϨρϮϟ�ΔϴϤѧγήϟ�ΕΎϬΠϟ�ξ όΑ�ϊϣ�ϥϭΎόΘϟΎΑ�ΔΌϴΒϟ�ϭ�ϢϴϠϗϹ�ΔΌϴϬΗ�Γέί ϭ�ϲϓ�ΔϠΜϤΘϣ�Δϴλ Ϯϟ�ήѧϳήϘΗ�ΩΪѧϋΈΑ�Δѧϴ

��ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϴϋϮϧ�ϥϮѧμ Η�ΔϤϳΪΘѧδϣ�ΔѧϴΎϤϧ·�ϭ�ΔϴΌϴΑ�ΔϴΠϴΗήΘγ·�Ζόο Ϯϓ�Γήϣ�ϝϭϷ�ήΰΠϟ�ϲϓ�ΔΌϴΒϟ�ΔϟΎΣ�ϝϮΣ

�ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕϻΎϐθϧϻ�ϦϴΑ�ϢΠδϨϣ�ϥί ϮΗ�ϖϴϘΤΗ�ΎϬΘϳΎϏ�ϥϮϜΗ�ϭ�ΔϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮϤϟ�ϲϋήΗ�ϭ

�έήѧο Ϸ�ϭ�ΕΎѧΛϮϠϤϟ�Ϧѧϣ�κ ϴѧϠϘΘϟ�Γέϭήѧο �ϭ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ϭ�ϥϻ�ϚѧϟΫ�ˬ�ΔѧϣΎόϟ�ΔΤѧμ ϟ�ΩΪѧϬΗ�ϲѧΘϟ�ήρΎѧΨϤϟ�ϭ

�ΔѧΌϴΒϠϟ�ΔѧϴϨρϮϟ�ΔϴΠϴΗήΘѧγϹ�ήѧλ ΎϨϋ�ϥϮѧϜΘΗ�ϭ�ΎѧϤϬϨϴΑ�ΎѧϤϴϓ�ΎѧϴϓΎϨΗ�ϭ�ήϓΎѧϨΗ�ϥΎѧο ήϔϳ�ϻ�ΔѧΌϴΒϟ�ϭ��ΩΎμ Θϗϻ

:1فیما یلي 1996والتي وضعتھا الحكومة الجزائریة حیز التنفیذ منذ سنة 

؛%25ف بلوغ نسبة تشجیر تقدر ب حمایة الغطاء النباتي و توسیعھ مع االلتزام بھد 

 الحفاظ على التنوع البیولوجي مع الحرص على حمایة كل األنواع الحیوانیة و النباتیة النادرة  والمھددة

باالنقراض ؛

.156ـ  155: صصذكره،مرجع سبق  ،عبد هللا الحرستي حمید ، - 1
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حمایة السھوب من التدھور و ذلك من خالل إصالح األراضي التي أصابھا التصحر؛

�ϊ ϳήδϟ�ϞΧΪΘϟ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ΔϴΤτ δϟ�ν ϮΣϷ�ΔϳΎϤΣ�Ϧѧϣ�ϲΎѧϤϟ�ϑ ήΠϧϻΎѧΑ�ήϴΛ́ѧΗ�ήΜϛϷ�ϖρΎϨϤϟ�ϲϓ

خالل انجاز مشاریع متكاملة یتم إشراك السكان المحللین فیھا ؛

مكافحة التلوث الصناعي بكل أشكالھ من خالل آلیات وقائیة و ترتیبات مضادة للتلوث ؛

وضع نظام وطني لتسییر النفایات الخطرة بكیفیة عقالنیة من الناحیة البیئیة ؛

�Δόѧѧο ΎΧ�ϞѧѧΑΰϣ�ΔϜΒѧѧη�Ι ΪѧѧΣ·�ϭ�ΎѧѧϬόϤΟ�ρϭήѧѧη�ϦϴѧѧδΤΗ�ϖѧѧϳήρ�Ϧѧѧϋ�Δϳήѧѧπ Τϟ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�ήϴϴѧѧδΗ�ϦϴѧѧδΤΗ

للمراقبة و أنظمة لمعالجة النفایات ؛

تنفیذ سیاسة لمعالجة النفایات الحضریة  و الصناعیة و إعادة رسكلتھا و معالجتھا و تثمینھا؛

ϜΘϣ�ΔѧγΎϴγ�άѧϴϔϨΗ�ϖϳήρ�Ϧϋ�Δϳήπ Τϟ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�ήϴϴδΗ�ϦϴδΤΗ�ϭ��ϩΎѧϴϤϟ�ϩάѧϫ�ήѧϴϬτΘϟ�ΔѧϠϣΎ�ΎϬΘϴϔѧμ Η

إعادة استعمالھا؛و

تحسین الوسط الحضري و زیادة المساحات الخضراء و مكافحة كل أشكال التلوث؛

�ϲѧο έϷ�Ϧѧϣ�ΞΗΎѧϨϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�Ϧϣ�ΔϳΎϗϮϟΎΑ�Δλ ΎΧ�ϝΎϤϋ΄Α�ϡΎϴϘϟ�ϖϳήρ�Ϧϋ�ϱήΤΒϟ�ς γϮϟ�Ι ϮϠΗ�ΔΤϓΎϜϣ

و المرتبط بنشاطات النقل البحري؛

�ΔѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧϴϗήΗ�ΔѧѧϴϋϮΗ�ϲѧѧϓ�ΔϤϫΎѧѧδϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϨϴϜϤΗ�Ϊѧѧμ ϗ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ΎϬόϴΠѧѧθΗ�ϭ�ΔѧѧϳϮόϤΠϟ

المواطنین بالمسائل المتعلقة بالبیئة ؛

 ترقیة التكوین و البحث العلمي في میدان البیئة و ترقیة األدوات االقتصادیة منھا الجبایة التي تساھم في

حمایة البیئة؛

ظیمیة بھدف تكییفھا مع واقع البالد ؛تحسین الترتیبات التشریعیة و التن

�ϲѧϓ�ΩϼΒѧϟ�ΎϬϧ́ѧθΑ�ΕΪѧϗΎόΗ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϣΰΘϟϻ�ϡήѧΘΣ�ϰѧϠϋ�ήϬδϟ�ϭ�ΔΌϴΒϟ�ϝΎΠϣ�ϲϓ�ϲϟϭΪϟ�ϥϭΎόΘϟ�ΔϴϗήΗ

.إطار تنفیذ االتفاقیة الدولیة المبرمجة في مجال البیئة

:في حین أن تنفیذ ھذه اإلستراتیجیة یتطلب 

-�ΔѧѧϟΎόϓ�ΔѧѧϣΎϋ�ΔѧѧγΎϴγ�˯ΎѧѧϨΑ�ΔϴΗΎѧѧδγΆϣ�ΕέΪѧѧϘΑ�ϊ ϳήѧѧθΘϠϟ�ϲѧѧϠόϔϟ�ϖѧѧϴΒτΘϟ�ΔѧѧόΑΎΘϣ�ϭ�ΔϴϗΪѧѧμ ϣ�ΕΫ�ϢϴψϨΘϟΎѧѧΑ

�ϯ ϮΘѧδϣ�ϰѧϠϋ�ϱ�Δѧϳΰϛήϣϻ�ήѧΜϛϷ�ϯ ϮΘѧδϤϟ�ϰϠϋ�Δλ ΎΧ�ϭ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�Ϟϛ�ϲϓ�ΔϴϋϮϧ�ΕΫ�ΔϳήθΑ�ΩέϮϣϭ

الجماعات المحلیة ؛

-ѧϴόϴΒρ�ΩέϮѧϤϟ�ϝΎϤόΘѧγ�ΎѧϬϴϓ�ϥϮѧϜϳ�ΚϴΤΑ�Γήτ δϤϟ�ΞϣήΒϟ�άϴϔϨΗ�ϥΎϤπ Α�ΔϠϴϔϛ�ΓΪϋΎϗ�ϞϴϜθΗ�ΔѧϳΎϤΣ�ϭ�Δ

.المواطنین من أضرار التلوث و تقدیم خدمات بیئیة سلیمة متوافقة مع متطلبات حمایة البیئة في الجزائر
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سیاسة الدولة الجزائریة في التكفل بحالة البیئة.3.2

�ϢψϨѧΗ�ϲΘϟ�ϦϴϧϮϘϟ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�Ϧγ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϰϟ�ϑ ΪϬΗ�ΔγΎϴγ�ΔϳήΰΠϟ�ΔϟϭΪϟ�ΖόΒΗ

�ϲѧϓ�άѧΧ́ϳ�Ϣѧϟ�Ϋ·�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ϥلحقیقة مفادھامختلف المجاالت االقتصادیة و االجتماعیة ،و ھذا راجع 

ϴѧδΘϟ�ϲόѧγ�ϱ�Ϫѧόϣ�ϞϴΤΘѧδϳ�ϞѧΑ�ΐ δΤϓ�έήϤΘγϻ�ΪΣ�ΪϨϋ�ϒϘϳ�Ϧϟ�ϪϧΎϓ�ϥΎΒδΤϟ�ήϴϴѧδΗ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧϤϟ�ήϴ

.ناجعا من الناحیة القانونیة

البیئي رھودكلفة الت.3.2.1

�ϲΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ�Ϧϋ�ΎγΎγ�ΔϤΟΎϧ�ΔϳΩΎμ Θϗ�ϒϴϟΎϜΗ�ΔΌϴΒϟΎΑ�έήο Ϲ�ϰϠϋ�ΐ ΗήΘϳΙ ϮѧϠΗ�Ϧѧϣ�ˬ˯ ϮѧϬϠϟ

األتربة و المنظومة البیئیة ككل و البد من إعطاء قیمة نقدیة و لو أن التقییم لھذه التكالیف و تحدیدھا الماء،

.عسیرباألرقام أمرا 

:اآلثار من حیث القیمة النقدیة المعیشیة.3.2.1.1

όϤϟ�ς ѧѧγϮϟ�ϭ�ςϴΤϤϟΎѧѧΑ�Δѧτ ΒΗήϤϟ�ΔѧѧϴϋϮϨϠϟ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ήΎѧѧδΨϟ�ϲѧϫ�ΔѧѧθϴόϤϟ�έΎѧѧρ·�ϰѧѧϠϋ�έΎѧΛϵϲѧѧθϴ

�ώѧѧϠΒϣ�ΔΒѧѧδϧ�ϥ�ΚѧϴΣ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΔѧϴϋϮϨϟ�έϮϫΪѧѧΗ�ϰѧϠϋ�ήѧѧΰΠϟ�ΎѧѧϬϘϔϨΗ�ϲѧΘϟ�ϒϴϟΎѧѧϜΘϟ�ѧο Ϯϳ�ϲ ϟϮѧѧϤϟ�ϝϭΪѧΠϟϭ

:1من إجمالي الدخل المحلي ، وھو ما یوضحھ الجدول الموالي0,98%یقدرإجمالي ھذه النفقات

المعیشياألقساط السنویة لألضرار المرتبطة بالمحیط و الوسط:)10-3(الجدول رقم 

السنة/دوالر أمریكي :الوحدة

األضرار

القیم البیئیة

�ΚѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣ�ΔϳϮϨѧѧδϟ�ρΎѧѧδϗϷ%�Ϧѧѧϣاألقساط السنویة

إجمالي الدخل المحلي

200الماء نوعیة توزیعھ 194 2350,47

101)سكان الحواضر(الھواء نوعیتھ  501 5430,24

31)العمارات(الھواء  920 5740,08

81)الصورة:إطار المعیشة(النفایات  327 3540,19

414المجموع 943 7060,98

.207:ص،مرجع سبق ذكرهالجزائر،التقریر الوطني حول حالة و مستقبل البیئة في :جعرالم

:اآلثار من حیث القیمة النقدیة على األصول الطبیعیة و الممتلكات و الخدمات البیئیة.3.2.1.2

�ΐ ϴѧѧμ Η�ϲѧѧΘϟ�έϮϫΪѧѧΘϟ�ωϮѧѧϧ�ϒѧѧϠΘΨϣ�ϭ�ϲѧѧόϴΒτ ϟ�ς ѧѧγϮϟ�ΔѧѧϴϋϮϨΑ�Δѧѧτ ΒΗήϤϟ�ήΎѧѧδΨϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧΜϤΘΗ

�ϲѧΘϟ�ϒϴϟΎѧϜΘϟ�ѧο،األراضي ، السھوب  Ϯϳ�ϲ ϟϮѧϤϟ�ϝϭΪΠϟ�ϭ�ˬ�ΔϴΌϴΒϟ�ΕΎϣϮψϨϤϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏ�ϭ�ΕΎΑΎϐϟ

��ΚѧϴΣ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΔѧϴϋϮϨϟ�έϮϫΪѧΗ�ϰѧϠϋ�ήΰΠϟ�ΎϬϘϔϨΗ�ϥ�ΕΎѧϘϔϨϟ�ϩάѧϫ�ϲϟΎѧϤΟ·�ώѧϠΒϣΑ�έΪѧϘϳ�ΔΒѧδϨ%2,15�Ϧѧϣ

:إجمالي الدخل المحلي ، و الجدول الموالي یوضح ذلك 

.207:صذكره،مرجع سبق  الجزائر،تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في ـ 1
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ة لألضرار المرتبطة بنوعیة الوسط الطبیعياألقساط السنوی:)11-3(الجدول رقم 

السنة/دوالر أمریكي :الوحدة

األضرار

القیم البیئیة 

�ΚѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣ�ΔϳϮϨѧѧδϟ�ρΎѧѧδϗϷ%�Ϧѧѧϣاألقساط السنویة

إجمالي الدخل المحلي

792406670,19)الموارد المطلوب معالجتھا(الماء 

3137958240,74)قیمة خفض التلوث(الھواء 

2297606190,54)التدھور و التصحر(التربة 

186066770,04المنظومة البیئیة الغابیة

444465650,11)أضرار المنظومة البیئیة(النفایات 

668742150,16)الرأسمال الطبیعي(التنوع البیولوجي 

1558268520,37)البیئیة البحریةالمنظومة (الحاشیة الساحلیة 

9085514362,15المجموع

.208:ص،التقریر الوطني حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر، مرجع سبق ذكره:جعرالم

:اآلثار من حیث القیمة النقدیة على االقتصاد .3.2.1.3

�ΎϬϨϜϟ�ϭ�ΔΌϴΒϟ�ΔϟΎΤΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ήΎδΨϟ�ϒϠΘΨϣ�ϲϓ�ϞΜϤΘΗ�ΔϠϜѧγήϟ�ϞѧΜϣ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΕΎѧϴϟΎόϔϟ�β ѧϤΗ

��ΔѧϟϭΪϟ�Δѧϴϧΰϴϣ�ΎѧϬϴϧΎόΗ�ϲѧΘϟ�ΔρήϔϤϟ�ρϮϐπ ϟ�ϭ�ϲϘδϟ�ϭ�˯ΎϤϟ�ϊ ϳί ϮΘΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ήΎδΨϟ�ϭ�ΓΰΠϨϤϟ�ήϴϏ

:1و الجدول الموالي یوضح ھذه التكالیف كنسبة من إجمالي الدخل المحلي)نفقات ال یمكن تجنبھا (

ΎδϗϷ�ΔѧϴϟΎόϓ�β:)12-3(الجدول رقم  ѧϤΗ�ϲѧΘϟ�ϲόϴΒτϟ�ςγϮϟ�ΔϴϋϮϨΑ�ΔτΒΗήϤϟ�έήο ϸϟ�ΔϳϮϨδϟ�ρ

االقتصاد

السنة/دوالر أمریكي :الوحدة

األضرار

القیم البیئیة

�ΚѧѧϴΣ�Ϧѧѧϣ�ΔϳϮϨѧѧδϟ�ρΎѧѧδϗϷ%�ϲϟΎѧѧϤΟ·�Ϧѧѧϣاألقساط السنویة

الدخل المحلي

140037690,33الماء

3801166890,90الھواء

7979408601,89النفایات

2164616910,51الشریط الساحلي

1042738750,25التراث األثري

16388308113,87المجموع

.208:ص:التقریر الوطني حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر، مرجع سبق ذكره:جعرالم

.208:صذكره،مرجع سبق  الجزائر،تقریر حول حالة و مستقبل البیئة في ـ 1
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�ϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ϝΎϤϋϷ�ΔϳΎϔϛ�ϡΪϋ�Ϧϋ�ΞΘϨΗ�ΔϴΌϴΒϟ�ϒϴϟΎϜΘϟΎϓ�ϪΒѧδϛ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϤϋ�ΓήѧϜϓ�ΎѧϨϴτ όΗ�ϲѧϬϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑ

من أرباح في حالة القیام بالتسییر الحسن للبیئة ، و ضمن ھذا السیاق یقع التقییم االقتصادي الذي یتمثل في 

�ΔѧϟΎΤϟ�ΔѧϳΪϘϨϟ�ΔѧϤϴϘϟΎΑ�ϱ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ΔѧϔϠϛ�ήϳΪϘΗ)�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΕΎѧϜϠΘϤϤϟ�ˬ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ϝΎϤѧγήϟ(�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ

.ذات الصلة بالمجتمع المیادین المتأثرة

و دورھا في خفض التلوثالبیئیة في الجزائر االقتصادیة السیاسة .3.2.2

�ΔѧϟϭΎΤϤϛ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ϡϮѧγήϟ�ϭ�ΐ ήѧπ ϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�έήѧϗ·�ϰѧϟ�ϝϭΪѧϟ�Ϧѧϣ�Ύѧϫήϴϐϛ�ήѧΰΠϟ�Ζόγ

�Ϣѧψόϣ�ϥ�ϭ�Ύѧϴτϔϧ�ΪѧϠΑ�ήѧΰΠϟ�ϥ�έΎѧΒΘϋΎΑ�˯ϮѧϬϟ�ϭ�˯ΎѧϤϟ�Ι ϮѧϠΗ�Δѧλ ΎΧ�Ι ϮϠΘϟ�ωϮϧ�ϒϠΘΨϤϟ�ΪΣ�ϊ ο Ϯϟ

ѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎѧϗ�ϝϼѧΧ�Ϧϣ�ΔϴΌϴΑ�ΔΒϳήο �ϝϭ�ϝΎΧΩ·�ϢΗ�Ϋ·�ˬ�ϲϠΣΎδϟ�ς ϳήθϟ�ϲϓ�ΰϛήΘΗ�ϊ ϧΎμ Ϥϟ�ΔϨѧδϟ�Δ1992

�ΕϮϨѧγ�ϲѧϓ�ϚѧϟΫ�ΪѧόΑ�ϢΘѧϴϟ�ΓήѧτΨϟ�ϭ�ΔѧΛϮϠϤϟ�ΕΎρΎѧθϨϟΎΑ�ϖϠόΘϤϟ�Ϣγήϟ�ν ήϓ�ϢΗ�ΚϴΣ2000�ϰѧϟ2006

و الخطرة لتصبح أكثر تحفیزا للحد من التلوث وتأسیس رسوم تعدیل معدالت الرسم على األنشطة الملوثة 

.ائر بیئیة جدیدة، و سیتم استعراض األدوات االقتصادیة البیئیة في الجز

الرسوم البیئیة .3.2.2.1

:نذكر من بینھا :الرسم الخاص بالنفایات الصلبة.أ

 رسم رفع النفایات المنزلیة:

�ϥϮϧΎѧϗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϪΗϻΪόϣ�ΔόΟήϣ�ΖϤΗ�ΔΌϴΒϠϟ�ΔΛϮϠϤϟ�ΔΜϳΪΤϟ�ϞΎγϮϟ�ΓήΜϛ�ϭ�ϊ ϳήδϟ�έϮτ ΘϠϟ�ήψϧ

:بغیة تفعیل مبدأ الملوث یدفع و تغطیة تكالیف تسییر النفایات على النحو التالي 2002المالیة لسنة 

 دج عن كل محل ذي استعمال سكني 1000دج و 500ما بین.

 دج عن كل محل ذي استعمال مھني أو تجاري أو حرفي أو ما شابھھ 10.000دج و 1000ما بین

 دج على كل ارض مھیئة للتخییم و المقطورات 20.000دج و 5000ما بین.

 100.000دج و 10.000ما بینϱέΎѧΠΗ�ϭ�ϲϋΎϨѧλ �ϝΎϤόΘγ�ϱΫ�ϞΤϣ�Ϟϛ�ϰϠϋ�ΝΩ�Ύѧϣ�ϭ�ϲѧϓήΣ�ϭ

1.شابھھ

 الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات المتعلقة بالنشاطات الطبیة:

یھدف إدخال ھذا الرسم الى خفض النفایات الصلبة الضارة و الملوثة كیمیائیا ، و یقدر مبلغ الرسم 

�ΔϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎϗ�ΐ δΣ2002 دج24.000ب/�Νϼѧόϟ�ΕέΪѧϘϟ�ΎѧϘϓϭ�ϲѧϨόϤϟ�ϥί Ϯѧϟ�ς Βѧο �ϢΘѧϳ�ϭ�ˬ�Ϧѧρ

�Ϣѧγήϟ�Ϟѧλ ΎΤϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�Ύѧϣ�ˬ�ήѧηΎΒϤϟ�α ΎѧϴϘϟ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ϭ�ΔѧϴϨόϣ�ΔѧδγΆϣ�Ϟѧϛ�ϲϓ�ϪρΎϤϧϭ�ϰѧϠϋ�ωί Ϯѧϴϓ

�ϲϟΎѧѧΘϟ�ϮѧѧΤϨϟ10%ˬ�ΕΎϳΪѧѧϠΒϟ�ΓΪѧѧΎϔϟ15%ˬ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧϨϳΰΨϟ�ΓΪѧѧΎϔϟ75%�ΔѧѧΌϴΒϠϟ�ϲϨρϮѧѧϟ�ϕϭΪϨѧѧμ ϟ�ΓΪѧѧΎϔϟ

، العدد 2002المالیة لسنة و المتضمن قانون2001دیسمبر 22المؤرخ في 01-21من القانون رقم 11الجریدة الرسمیة، المادة -1
.2001، سنة 79
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Ι ϮѧѧϠΘϟ�Δѧѧϟί ·ϭ�ϰѧѧϠϋ�ϯ ήѧѧΧϷ�Νϼѧѧόϟ�ΰѧѧϛήϣ�ϭ�ΕΩΎѧѧϴόϟ�ˬ�ΕΎϴϔѧѧθΘδϤϟ�ΰѧѧϴϔΤΗ�ϰѧѧϟ�Ϣѧѧγήϟ�άѧѧϫ�ϑ ΪѧѧϬϳ�ϭ

.تخفیض كمیات النفایات المعدیة و الملوثة كیمیائیا و ھذا لألخطار الكبیرة التي تنجر عنھا 

 أو الخطرة/الرسم التحفیزي على عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و:

Ύѧϗ�ΐ δΣ�Ϣγήϟ�ώϠΒϣ�έΪϘϳ�ΔϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧ2002 دج 10.500ب/�ΔѧϠϬϣ�ϞϐΘѧδϤϟ�ϨѧϤϳ�ϭ�ˬ�Ϧѧρ

3�ϲѧτ ϐϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ϭ�ΕΎѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧϣ�κ ϠΨΘϟΎΑ�ΔϠϴϔϜϟ�ΕΰϴϬΠΘϟ�ί ΎΠϧϻ�Ϣγήϟ�έήϗ·�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�˯ΪΘΑ�ΕϮϨγ

�ΔѧΠΗΎϨϟ�ϞϴΧΪѧϤϟΎΑ�ϖѧϠόΘϳ�ΎϤϴϓ�ϭ�ˬ�ΪϛΆϣ�ϲϋΩέ�ϭ�ϱΰϴϔΤΗ�ήΛ�Ϫϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϊ ϗϮΘϳ�άϟ�ˬ�ΔΠϟΎόϤϟ�ΔϔϠϜΗ�ΎΒϳήϘΗ

ѧѧϋ�ϲѧѧϠϳ�ΎѧѧϤϛ�ΎϬѧѧμ ϴμ ΨΗ�ϢΘѧѧϳ�Ϣѧѧγήϟ�Ϧ10%ˬ�ΕΎϳΪѧѧϠΒϟ�ΓΪѧѧΎϔϟ15%ˬ�ΔѧѧϣΎόϟ�ΔѧѧϨϳΰΨϟ�ΓΪѧѧΎϔϟ75%�ΓΪѧѧΎϔϟ

.الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث

 الرسم على األكیاس البالستیكیة:

ΔϨѧδϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎϗ�ΐ ΟϮϤΑ�Ϣγήϟ�άϫ�ϝΎΧΩ·�ϢΗ2004�ΔϴϜϴΘѧγϼΒϟ�α ΎѧϴϛϷ�ϊ ѧϴϤΟ�ϩ˯Ύѧϋϭ�Ϣѧπ ϳ�ˬ

�Ώ�ϪѧѧϐϠΒϣ�ΩΪѧѧΣ�ϭ�ΝέΎѧѧΨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΩέϮΘѧѧδϤϟ�ϭ�ΎѧѧϴϠΤϣ�ΔѧѧΠΘϨϤϟ�˯Ϯѧѧγ,510�ϪѧѧΟϮϳ�ϭ�ˬ�ΪѧѧΣϮϟ�ϡήϏϮѧѧϠϴϜϠϟ�ΝΩ

1.و إزالة التلوثالمعنون الصندوق الوطني للبیئة 302-065حاصل الرسم لحساب التخصیص رقم 

لرسم على العجالت المطاطیة ا:

�β ϴγ΄Η�ϢΗ�ΐ ѧΟϮϤΑ�ΎѧϴϠΤϣ�ΎѧϬϨϣ�ΔΠΘϨϤϟ�ϭ�ΓΩέϮΘδϤϟ�˯Ϯγ�ΓΪϳΪΠϟ�ΔϴρΎτ Ϥϟ�ΕϼΠόϟ�ϰϠϋ�Ϣγήϟ

2006�ΔѧϴϟΎΘϟ�ώϟΎΒϤϟ�ΐقانون المالیة لسنة  δΣ�άϫ�ϭ10ˬ�ΓήѧϴΒϜϟ�ΔѧΒϛήϤϟ�ϲѧϓ�ΔϠϤόΘѧδϤϟ�ΔѧϠΠόϠϟ�ΝΩ5 دج

ϟΎѧΘϟ�ϮѧΤϨϟ�ϰѧϠϋ�ωί Ϯѧϳ�Ϣѧγήϟ�άѧϫ�Ϟѧλ ΎΣ�ϥ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ΔѧϔϴϔΨϟ�ΕΎѧΒϛήϤϟ�ϲѧϓ�ϞϤόΘѧδΗ�ΔϠΠϋ�ϞϜϟ10ي%

%50لصالح البلدیات ،%25لصالح الخزینة العمومیة ،%15لصالح الصندوق الوطني للتراث الثقافي،

2.لصالح الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث

:الرسم المتعلق بالنشاطات الملوثة و الخطرة على البیئة .ب

�ΔϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎѧϗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΔѧΌϴΒϟ�ϰѧϠϋ�ΓήѧτΨϟ�ϭ�ΔΛϮϠϤϟ�ΕΎρΎθϨϟ�ϰϠϋ�ϱϮϨδϟ�Ϣγήϟ�β γ

دج 30.000و دج117�ϦϴѧΑ�Ύѧϣ�ΡϭήѧΘΗ�ΔѧϳΪΒϟ�ϲѧϓ�Ϣѧγήϟ�άѧϫ�ΔѧϤϴϗ�ΖϧΎϜϓ�ˬ750بموجب المادة 1992

ѧΗϭ�ρΎѧθϨϟ�Ϧϋ�ΞΗΎϨϟ�Ι ϮϠΘϟ�ΔΟέΩ�ϭ�ΔόϴΒρ�ΐ δΣم �ΔϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎѧϗ�ΐ ѧΟϮϤΑ�ϪѧϠϳΪόΗ2000�ΓΩΎѧϤϟ�ϲѧϓ

54�Ϣѧγέ�ώѧϠΒϣ�ν ήѧϔΑ�ϖѧϠόΘϳ�ϲϧΎѧΜϟϭ�ϱϮϨѧδϟ�ώѧϠΒϤϟ�ϊϓήΑ�ϖϠόΘϳ�ϝϭϷ�ϦϳήϴϴϐΗ�Ι ΪΣ·�ϲϓ�ϞϳΪόΘϟ�ϞΜϤΗ�ϭ

رتب حسب درجة األخطار  یلكل صنف من أصناف المؤسسات الخاضعة للترخیص ، حیث أن ھذا األخیر 

ΕϻΪѧѧόϣ�Ι ϼѧѧΛ�ϙΎѧѧϨϫ�ϭ�ϑ ΎϨѧѧλ �ΔѧѧΛϼΛ�ϲѧѧϓ�ΎϬϟϼϐΘѧѧγ�Ϧѧѧϋ�ΞΘѧѧϨΗ�ϲѧѧΘϟ�ΉϭΎѧѧδϤϟ�ϭ�ϡΎѧѧΠΣ�Ϧѧѧϣ�ϢѧѧΠΣ�ϞѧѧϜϟ

، العدد 2004و المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28المؤرخ في 22-03من القانون رقم 53الجریدة الرسمیة، المادة -1
.2003، سنة 83

2 - L’article 60 de la loi n° 5—16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de finance pour
2006 .J.O, n°85.
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�ΕΎѧѧδγΆϤϟ)�ϦϴϠϐѧѧθϤϟ�ι ΎΨѧѧηϷ�ΩΪѧѧόΑ�α ΎѧѧϘϣ�ϢѧѧΠΤϟ(�ΕΎѧѧδγΆϤϟΎΑ�ι ΎѧѧΧ�ϊ ѧѧΑέ�ϝΪѧѧόϣ�ϰѧѧϟ�ΔϓΎѧѧο ϹΎΑ

�ϲѧϓ�ѧο Ϯϣ�άѧϫ�ϭ�ˬ�ΎϘΑΎѧγ�ΓέϮϛάѧϤϟ�ΔѧΛϼΜϟ�ϑ ΎϨѧλ Ϸ�Ϧϣ�ΓέϮτ Χ�Ϟϗ�ϒϨλ �ΎϬΘϔμ Α�ϳήμ ΘϠϟ�Δόο ΎΨϟ

:الجدول الموالي 

طات الملوثة للبیئةمبالغ الرسم السنوي على النشا:)13-3(الجدول رقم 

ألف دج:الوحدة 

الحجم

التصنیف                     

�Ϧѧѧѧϣ�ήѧѧѧΜϛ�ϞϐѧѧѧθΗ�ΔϔϨѧѧѧμϣ�ΕΎѧѧѧδγΆϣ

.شخصین 

�Ϧѧѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧѧϗ�ϞϐѧѧѧѧθΗ�ΔϔϨѧѧѧѧμϣ�ΕΎѧѧѧѧδγΆϣ

شخصین

�ήϳίϮѧѧϟ�κ ϴΧήѧѧΘϟ�Δόѧѧο ΎΧ�ΕΎѧѧδγΆϣ

.المكلف بالبیئة

دج 24.000دج 120.000

�ϲϟϮѧѧϟ�κ ϴΧήѧѧΘϟ�Δόѧѧο ΎΧ�ΕΎѧѧδγΆϣ

المختص إقلیمیا 

دج 18.000دج 90.000

�β ϴѧѧέ�κ ϴΧήѧѧΘϟ�Δόѧѧο ΎΧ�ΕΎѧѧδγΆϣ

ب المختص إقلیمیا .ش.م

دج 3000دج 20.000

دج 2000دج 9000مؤسسات خاضعة للتصریح 

.2000قانون المالیة لسنة :رجعالم

:الرسم الخاص على االنبعاثات الجویة .ت

:نوعان ووھ2002تم إدخالھ بموجب قانون المالیة لسنة 

:الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي*

�ϱέΎѧδϟ�ϢϴѧψϨΘϟ�ϲѧϓ�ΩΪΤϣ�Ϯϫ�ΎϤϛ�ϢϴϘϟ�ϩΩϭΪΣ�ί ϭΎΠΘΗ�ϲΘϟ�ΔΜόΒϨϤϟ�ΕΎϴϤϜϠϟ�ΎόΒΗ�Ϣγήϟ�άϫ�ϖΒτ ϳ

2002�ϝΪѧόϣ�ϰϠϋ�ΩΎϤΘϋϻΎΑ�Ϣγήϟ�ϝΪόϣ�ΐمن قانون المالیة لسنة 205المفعول وفقا ألحكام المادة  δΤϳ�ˬ

(TAPD)ΎΣ�ϲϓ�ϭ�ϦϴѧΑ�ϝϮϤѧθϣ�ϒϋΎπ ϣ�ϞϣΎόϣ�ΎϬϴϠϋ�ϖΒτ ϳ�ΎϬΑ�ΡϮϤδϤϟ�ϢϴϘϟ�ΩϭΪΣ�ΔδγΆϤϟ�ί ϭΎΠΗ�Δϟ

5ϲѧϠϳ�ΎѧϤϛ�Ϣγήϟ�Ϟλو 1 ΎΣ�κ μ Ψϳ�ϭ�ˬ�ϢϴϘϟ�ΩϭΪΣ�ί ϭΎΠΗ�ϝΪόϤϟ�ΎόΒΗ75%�ϲϨρϮѧϟ�ϕϭΪϨѧμ ϟ�ΓΪѧΎϔϟ

1.لفائدة البلدیات%10لفائدة الخزینة العمومیة%15للبیئة و إزالة التلوث ،

:الرسم على الوقود *

1�ϻ·�ˬ�ίیقدر مبلغ الرسم ب  ΎѧΘϤϤϟ�ϭ�ϱΩΎѧόϟ�ι Ύѧλ ήϟ�ϰѧϠϋ�ϱϮѧΘΤϤϟ�ϦϳΰѧϨΒϟ�Ϧѧϣ�ήΘϟ�ϞϜϟ�ΝΩ

2007�ιانھ بموجب قانون المالیة لسنة  Ύѧλ ήϟΎΑ�ϦϳΰϨΑ�Ϣγήϟ�άϫ�ϝΪόϣ�κ ϴμ ΨΗ�ϢΗ)ί ΎѧΘϤϣ�ϭ�ϱΩΎѧϋ(

.السابق الذكر01-21من القانون رقم 205الجریدة الرسمیة،  المادة -1



النمو االقتصادي في الجزائرالتدهور البیئي و            :لثالثاالفصل 

130

0.10�ϝΰѧѧϳΩ�ϭ�ί ΎѧѧϏ�ˬήѧѧΘϟ�ϞѧѧϜϟ�ΝΩ:0.3ϦϴѧѧΑ�ϱϭΎѧѧδΘϟΎΑ�ϢѧѧδϘΗ�Ϣѧѧγήϟ�άѧѧϫ�ΔϠϴѧѧμ Σ�ϭ�ήѧѧΘϟ�ϞѧѧϜϟ�ϕϭΪϨѧѧμ ϟ

1.الوطني للطرق و الطرق السریعة و الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث

:الرسم الخاص على االنبعاثات السائلة الصناعیة .ث

:الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي*

�ΔϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎѧϗ�ΐ ΟϮϤΑ�ϲϋΎϨμ ϟ�έΪμ Ϥϟ�ΕΫ�ΔϠϤόΘδϤϟ�ϩΎϴϤϟ�ϰϠϋ�ϲϠϴϤϜΘϟ�Ϣγήϟ�˯Ύθϧ·�ϢΗ

2003�ΩϭΪѧΣ�ί ϭΎѧΠΘϳ�ϱάѧϟ�ρΎѧθϨϟ�Ϧѧϋ�ΞΗΎѧϨϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϭ�ΔѧϘϓΪΘϤϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ϢѧΠΣ�ϰϠϋ�Ϣγήϟ�άϫ�ϒϗϮΘϳ�ϭ�ˬ

ѧγήϠϟ�ϱϮϨѧδϟ�ϲѧγΎγϷ�ϝΪόϤϟ�ϰϟ�ωϮΟήϟΎΑ�Ϣγήϟ�άϫ�ώϠΒϣ�ΩΪΤϳ�ϭ�ΓΩΪΤϤϟ�ϢϴϘϟ��ΔѧΛϮϠϤϟ�Δτ ѧθϧϷ�ϰѧϠϋ�Ϣ

�ΎѧϬΑ�ΡϮϤѧδϤϟ�ϢϴϘϟ�ΩϭΪΣ�ίلتبعا لمعد 5و 1و الخطیرة على البیئة ، و معامل مضاعف یتراوح بین  ϭΎΠΗ

�ϲϟΎѧѧΘϟ�ϮѧѧΤϨϟ�ϰѧѧϠϋ�κ ѧѧμ Ψϳ�Ϣѧѧγήϟ�άѧѧϫ�Ϟѧѧλ ΎΣ�ϥ�ΚѧѧϴΣ50%�Δѧѧϟί ·�ϭ�ΔѧѧΌϴΒϠϟ�ϲϨρϮѧѧϟ�ϕϭΪϨѧѧμ ϟ�ΓΪѧѧΎϔϟ

2.تلفائدة البلدیا%30لفائدة میزانیة الدولة، %20التلوث ،

:الرسم على الزیوت و الشحوم و تحضیر الشحوم *

دج عن كل طن مستورد أو مصنوع 12.500، و یحدد ب 2006انشأ بموجب قانون المالیة لسنة 

ΔѧϣΎόϟ�ΔѧϨϳΰΨϟ�ϟΎѧμˬ%15داخل الوطن و مداخیلھ توزع على النحو التالي، ϟ35%��ΕΎϳΪѧϠΒϟ�ϟΎѧμ ϟ

3.للبیئة و إزالة التلوثلصالح الصندوق الوطني 50%

:إتاوة المحافظة على جودة الھواء.ج

�ΔϨѧѧδϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎѧѧϗ�ϦϤѧѧο �ΝέΩ1996�ϞѧѧϣΎόΘϤϟ�ήϴϴѧѧδΘϠϟ�ϲϨρϮѧѧϟ�ϕϭΪϨѧѧμ ϟ�ΏΎѧѧδΤϟ�κ ѧѧμ ΨΗ�ˬ

�ΎѧϬόϳί ϮΗ�ϭ�ϩΎϴϤϟ�ΝΎΘϧ·�ΕΎδγΆϣ�ϯ Ϊϟ�Ϟμ ΤΗ�ϭ�ΔϴΎϤϟ�ΩέϮϤϠϟ)�ΔѧϳϮϬΟ�ϭ�Δѧϴϻϭ�ΔѧϳΪϠΑ(�ϦѧϳϭϭΩ�ϯ Ϊѧϟ�ϭ

�ΔѧϳϮϬΟ�ˬ�Δѧϴϻϭ(�ϲѧϓ�ΓέϮϛάѧϤϟ�ΕΎѧδγΆϤϟ�ΔϛέΎѧθϣ�ϥΎϤѧπ(المساحات المسقیة  ϟ�ΕϭΎѧΗϹ�ϩάѧϫ�ϪѧΟϮΗ�ϭ

�ϩΎϴϤϟ�ΓΩϮΟ�ΔϳΎϤΣ�ΞϣήΑ�ΎϬϠϴѧμ ΤΘϟ�ΔϴϟΎΘϟ�ΕϻΪόϤϟ�ϖΒτΗ�ϭ�ΎϬϴϠϋ�υΎϔΤϟ�ϭ4%�ϩΎѧϴϤϟ�ΓέϮΗΎѧϓ�ώѧϠΒϣ�Ϧѧϣ

ˬ�ϝΎϤѧθϟ�ΕΎѧϳϻϮϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�ΔѧΣϼϔϟ�ϭ�ΔϋΎϨѧμ ϟ�ϭ�ΏήѧθϠϟ�ΔΤϟΎμ ϟ2%�ΔΤϟΎѧμ ϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ΓέϮΗΎѧϓ�ώѧϠΒϣ�Ϧѧϣ

للشرب  أو الصناعة أو الفالحة بالنسبة لوالیات الجنوب و من اجل اخذ الشروط الخاصة بكل منطقة بعین 

�Ϧѧϣ�ΎϬΘϳΎϤΣ�ΐ(االعتبار  ΟϮϟ�Δλ ΎΨϟ�ϖρΎϨϤϟ�ˬ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�ΔϴϋϮϧ�ˬ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�ΔϓΎΜϛ�ˬ�ϥΪϤϟ�ϢΠΣ

، العدد 2007، و المتضمن قانون المالیة لسنة 26/12/2006المؤرخ في 24-06من القانون رقم 55الجریدة الرسمیة، المادة -1
85.
، 2003و المتضمن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02انون رقم من الق94الجریدة الرسمیة، المادة -2

.2003، سنة 86العدد
3 - L’article n° 61 de la loi n° 5—16 correspondant au 31/12/2005, portant la loi de finance pour
2006 .J.O, n°85.
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ϩΎѧѧϴϤϟ�ϝΎΒϘΘѧѧγ�ς ѧѧγϭ�ΔѧѧηΎθϫ�ˬ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�έΎѧѧΛ(�ϩϼѧѧϋ�ΓέϮϛάѧѧϤϟ�ΐ ѧѧδϨϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩΎѧѧϳί �ΕϼϣΎѧѧόϣ�ϖѧѧϴΒτΗ�ϦѧѧϜϤϳ

1.كحد أقصى1.5و 1تتراوح بین 

:الحكومياإلنفاق .3.2.2.2

��ϞϤѧθΗ�ϭ�ΔѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧϤϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ϭ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔѧΤϓΎϜϣ�ήϴΑΪѧΘϟ�ΎѧγΎγ�Δѧμ μ ΨϤϟ�ΩέϮѧϤϟ�ϲϓ�ϞΜϤΘϳ

ήѧѧѧΑ�ˬ�ΔѧѧѧϴϤϨΘϟ�ϭ�ΔѧѧѧψϓΎΤϤϟ�ϭ�ήѧѧѧϴϬτΘϟ�ΕΎϜΒѧѧѧη�ί ΎѧѧѧΠϧ�ΞϣήѧѧѧΑ�ϲѧѧѧο έϷ�Ρϼѧѧѧλ ·�ϭ�ΕΎѧѧѧΑΎϐϟ�ΪѧѧѧϳΪΠΗ�Ξϣ

�ΔѧѧϴϣϮϤόϟ�ΕΎѧѧδγΆϤϟ�ΎѧѧϬϴϨΘϘΗ�ϲѧѧΘϟ�Ι ϮѧѧϠΘϠϟ�ΓΩΎѧѧπ Ϥϟ�ΕΰѧѧϴϬΠΘϟ�ΞϣήѧѧΑ�ˬ�ΏϮϬѧѧδϠϟ�ϞѧѧϣΎϜΘϤϟ�Ρϼѧѧμ Θγϻϭ

�ΕΎѧѧϘϔϧ�ˬ�ύέΎѧѧϔϤϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬΣήρ�ϭ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�ϊ ѧѧϤΠΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�ΕΎѧѧϘϔϨϟ�ˬ�ΔϋΎϨѧѧμ ϟ�ϭ�ΔѧѧϗΎτ ϟ�ωΎѧѧτ ϗ�ϲѧѧϓ�ϯ ήѧѧΒϜϟ

�ΔѧϳΎϤΣ�ΕΎѧϘϔϧ�ѧοالصحة العمومیة المتعلقة بالبیئة ، نفقات Ϯϳ�ϲ ϟϮϤϟ�ϝϭΪΠϟ�ϭ�Δϴδϴήϟ�ΕϻΎϛϮϟ�ήϴϴδΗ

.البیئة في الجزائر

نفقات حمایة البیئة من إجمالي الناتج المحلي في الجزائر :)14-3(الجدول رقم 

)من إجمالي الناتج المحلي %:الوحدة (

السنوات

المجاالت 

1980-19901990-2000

0.580.34تطھیر و تنقیة المیاه 

0.370.14إصالح األراضي ، تجدید الغابات و السھوب

0.040.15)الصناعة، الطاقة(التجھیزات المضادة للتلوث 

0.060.08النفایات 

0.050.05الصحة

0.080.08تسییر الوكاالت 

1.180.84المجموع

.38:ص:التقریر الوطني حول حالة و مستقبل البیئة في الجزائر، مرجع سبق ذكره: جعالمر

)1990-1980(من إجمالي الناتج المحلي لسنوات %1.18فھذه النفقات قد عرفت انخفاضا من 

ΕϮϨѧδϟ�ϲѧϠΤϤϟ�ΞΗΎϨϟ�ϲϟΎϤΟ·�Ϧϣ)1990-2000(�ϡΪѧϋ�ΐ%0.84الى  ΒѧδΑ�ϚѧϟΫ�ϭ·ѧϳالء ��ΔѧΌϴΒϠϟ�ΔѧϴϤϫ

�ΓήѧΘϔϠϟ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ε ΎѧόϧϹ�ΞϣΎѧϧήΑ�έΎѧρ·�ϲѧϓ�ϭ�ˬ�ΎϬΘϳΎϤΣϭ2001-2004�ϲѧϓ�ΕέΎϤΜΘѧγϻ�Δѧμ Σ�ΖѧϐϠΑ

�ϲϟϮѧΣ�ΔѧΌϴΒϟ�ωΎѧτ ϗ28.9ϩΎѧѧϴϤϟ�ΕΎϜΒѧη�ϰѧϠϋ�Δѧϋί Ϯϣ�ΝΩ�έΎѧѧϴϠϣ9���ΔϴΒϬѧѧδϟ�ϖρΎѧϨϤϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ˬ�ΝΩ�έΎѧϴϠϣ

�ν ϮѧѧΣϷϭ8.2ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�ΔѧѧΠϟΎόϣ�ˬΝΩ�έΎѧѧϴϠϣ5.5ϣ�ˬΝ�Ω�έΎѧѧϴϠϣ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔѧѧΠϟΎό3�ΔѧѧΌϴϬΗ�ˬΝΩ�έΎѧѧϨϳΩ�έΎѧѧϴϠϣ

.ملیار دج 0.3ملیار دج ،حفظ المواقع األثریة 1.2ملیار دج ، التنوع البیولوجي 1.7اإلقلیم 

.151-149:، ص 2004، 11لبیئي ، مجلة العلوم االقتصادیة ة التجارة ، العددباشي احمد ، دور الجبایة في محاربة التلوث ا-1
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:سیاسة تخفیض الدعم.3.2.2.3

إن اعتماد ھذه السیاسة ھو لحث على االقتصاد في الموارد الطبیعیة و ذلك من خالل االقتراب من 

�ήόѧѧδϟ�ΔѧѧγΎϴδϟ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧγΎϴδϟ�ϩάѧѧϫ�ΕΪѧѧΤΗ�Ύѧѧϣ�ΫΈѧѧϓ�ˬ�έΎόѧѧγϸϟ�ΔѧѧϔϴϜϣ�ΔѧѧγΎϴδϟ�ϚϟάѧѧΑ�ϥϮѧѧϜΘϓ�ΩέϮѧѧϤϠϟ�ϲѧѧϘϴϘΤϟ

�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟ�ϭ�ϮѧΠϠϟ�ΔѧΛϮϠϤϟ�ΕΎѧΛΎόΒϧϻ�Ϧѧϣ�ΪѧΤϟ�ϭ�ΔѧϗΎτ ϟ�ϙϼϬΘѧγ�ΪϴѧηήΗ�ϰѧϟ�ϝϮѧλ Ϯϟ�ΎѧϬϨϜϤϳ�ΔϴϋΎτϘϟ

و األسمدة و المبیدات الزراعیة استھالك الماء

جزائرتمویل البیئة في ال.3.2.3

�ϲѧΘϟ�κوعملت الجزائر على توفیر مصادر تم ΎѧϘϨϟ�Ϟѧυ�ϲѧϓ�ΔѧΌϴΒϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ϰѧϟ�ϲѧϣήΗ�ΔѧϔϠΘΨϣ�Ϟϳ

�ϡΪΨΘѧγϻϭ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϟ�ϦϴΑ�ϥί ϮΘϟ�ϖϴϘΤΗ�ϰϟ�ϑ ΪϬΗ�ΔΌϴΒϟ�ΞϣήΒϠϟ�άϴϔϨΘϟ�ϪϨϣ�ϲϧΎόϳ

�ήρΎΨϣ�Ϧϣ�ξ ϴϔΨΘϟ�ϭ�ΔϴΌϴΒϟ�ΩέϮϤϠϟ�ϢϳΪΘδϤϟ�ϲϧϼϘόϟ�ϭ�Ϊϴηήϟ�ΓΪѧϋ�Ι ΪΤΘѧγ�ϢΗ�άϫ�ϞΟϷ�ϭ�ˬ�Ι ϮϠΘϟ

:أجھزة تشرف على تمویل المسعى نتطرق إلیھا من خالل قسمین فیما یلي 

مصادر التمویل المحلي للمشاریع البیئیة .3.2.3.1

الملوث "تم تقسیم مصادر تمویل المشاریع البیئیة في الجزائر الى ستة مصادر تسمح بتطبیق نظام 

:فیما یلي  تتمثل" یدفع 

�ϪΒѧѧη�ϭ�ΔѧѧϴΎΒΠϟ�Ε˯ήѧѧΟϹ�ϭ�ϥϮѧѧϴϣϮϤόϟ�ϥϮϠϣΎѧѧόΘϤϟ�ϭ�ϥϮѧѧϋϷ�ϭ�ΔѧѧϟϭΪϠϟ�ήϴϴѧѧδΘϟ�ϭ�ΰѧѧϴϬΠΘϟ�ΎѧѧΘϴϧΰϴϣ

الجبائیة و التخفیضات؛

التبرعات و الھبات؛

اإلتاوات مقابل الخدمات ؛

الرسم على انتشار المواد الملوثة؛

الرسم غیر المباشر العام على منتج ملوث ؛

 المباشر العام على منتج غیر ملوث الرسم غیر.

:و ألجل ذلك اھتمت الدولة بإنشاء مؤسسات و صنادیق في إطار تمویل المشاریع البیئیة 

:صندوق البیئة و مكافحة التلوث .أ

�ΔϨѧѧδϟ�ϲѧѧϠϴϤϜΘϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎѧѧϗ�ϦϤѧѧο �Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΔѧѧΤϓΎϜϣ�ϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϕϭΪϨѧѧλ �˯Ύѧѧθϧ·�ϢѧѧΗ2001�ΪϴѧѧδΠΘϟ

�˯ΩϷ�ϦϴѧδΤΗ�ϰѧϠϋ�ΎϬόϴΠθΗ�ϭ�ΩϼΒϠϟ�ΔϨΧΎδϟ�ϖρΎϨϤϟ�ϲϓ�έήο Ϸ�ϭ�Ι ϮϠΘϟ�ξ ϔΧ�ϰϟ�Δϴϣήϟ�ϊ ϳέΎθϤϟ

�ΔѧΛϮϠϤϟ�ΕΎρΎѧθϨϟ�ϰѧϠϋ�Ϣѧγήϟ�ˬ�ΔѧϴϟΎΘϟ�έΩΎѧμ Ϥϟ�Ϧѧϣ�ϕϭΪϨѧμ ϟ�άѧϫ�ϞѧϳϮϤΗ�ϢΘѧϳ�ϭ�ˬ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϭ��ϲΌϴΒϟ

من الرسم %75  علقة بالصحة بنسبةمن الرسم ، الرسم على تفریغ الفضالت المت%75أوالخطرة بنسبة 

�ϯ Ϯѧμ Ϙϟ�ΔѧϤϴϘϟ�ί ϭΎѧΠΘΗ�ϲѧΘϟ�ϭ�ΔѧΜόΒϨϤϟ�ΕΎϴϤϜϠϟ�ϲϋΎϨλ �Ϟλ �Ϧϣ�ϲϮϬϟ�Ι ϮϠΘϟ�ϰϠϋ�ϲϓΎο Ϲ�Ϣγήϟˬ
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�ΕΎѧϧΎϋϹΎΑ�ϖѧϠόΘϳ�ΎѧϤϴϓ�Ύѧϣ�ˬ�Ϣѧγήϟ�Ϧѧϣ%50من الرسم و الرسم على البنزین العادي و الرصاص %75

ϤΟ·�έϮΤϤΘΗ�ΎϬΤϨϤϳ�ϥ�ϕϭΪϨμ ϟ�άϬϟ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ϮѧΤϧ�ΔϤΎϘϟ�ΓΎθϨϤϟ�ϞϳϮΤΘΑ�ϖϠόΘΗ�ϲΘϟ�ΕΪϋΎδϤϟ�ϲϓ�ϻΎ

التكنولوجیا األنظف و ھذا طبقا لمبدأ الوقایة ، تمویل النشاطات المتعلقة بمراقبة التلوث من المنبع ، تمویل 

�ΞΗΎѧϨϟ�ϲѧο ήόϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ΔѧϟΎΣ�ϲϓ�ΔϠΠόΘδϤϟ�ΕϼΧΪΘϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ϒϳέΎμ Ϥϟ�ϭ�ΔΌϴΒϟ�ΔϟΎΣ�ΔΒϗήϣ�ΕΎρΎθϧ

حادث ما ، تشجیع االستثمارات التي تدعم التكنولوجیا النظیفة ، تعویض القروض الممنوحة للصندوق  عن

�ι ϮѧΨϟ�ϦϴϠϣΎѧόΘϤϟ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�ΔѧϘϘΤϤϟ�Ι ϮѧϠΘϠϟ�ΔΤϓΎϜϤϟ�Ε˯ΎθϧϹΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΕΎρΎθϨϠϟ�ΔϬΟϮϤϟ�ΕΎϧΎϋϹϭ

ϟ�ϭ�ΔϴϣϮϤόϟ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΕΪΣϮϠϟ�ΎϣϮϤϋ�ϨϤΗ�ΕΎϧΎϋϹ�ϩάϫ�ϭ�ϦϴϴϣϮϤόϟϭ�ΎѧϬϨϣ�ΔϴϋΎϨѧμ ϟ�Δѧλ ΎΧ�Δλ ΎΨ

�ΔѧΒϗήϤϟ�ΕΎρΎѧθϧ�έϮѧτ Η�ϲѧΘϟ�ΕΎѧΌϴϬϟ�ϭ�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϞΟ�Ϧϣ�Ι ϮϠΘϟ�ΔΤϓΎϜϣ�ΕΎρΎθϧ�ήϳϮτ ΘΑ�ΪϬόΘΗ�ϲΘϟ

�ϡϮѧѧϘΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧϴόϤΠϟ�ϭ�ΕΎѧѧδγΆϤϠϟ�ΔѧѧϴϧΪϴϤϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ΪѧѧόΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ΐ ѧѧΗΎϜϣ�ϭ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϥΪѧѧϴϣ�ϲѧѧϓ

1.و التربیة في مجال البیئةبنشاطات التحسیس

:الصندوق الوطني للتھیئة و التنمیة المستدامة لإلقلیم .ب

1995��ϢϴѧϠϗϹ�ΔΌϴϬΗ�Εϭϼϋ�Ϩϣ�ϰϠϋ�ϞϤόϟ�ϪΘϤϬϣانشأ ھذا الصندوق بموجب قانون المالیة لسنة 

10�ΔѧϤΩ�Ϟϐѧη�ΐإنشاء مؤسسات تخلق على األقل :و المساعدة على تموقع النشاطات و تتعلق ب  ѧλ ΎϨϣ

�ϰѧϠϋ�ϖѧϠΨΗ�ΕΎѧδγΆϣ�˯Ύѧθϧ·�ˬ�ΔѧϴΟΎΘϧϹ�ΕΎρΎѧθϨϟΎΑ�Δѧτفي مناطق یراد ترقیتھا في ΒΗήϤϟ�ΕΎϣΪѧΨϟ�ϝΎѧΠϣ

�ϞѧѧϗϷ5Ϸ�ϒϨѧѧμ ϟ�Ϧѧѧϣ�ΕΎϣΪѧѧΨϟ�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ΎϘΑΎѧѧγ�ΓΩΪѧѧΤϤϟ�ϖρΎѧѧϨϤϟ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϤΩ�Ϟϐѧѧη�ΐ ѧѧλ ΎϨϣ�ϰѧѧϠϋ

ΨΘϓ�ΎѧϬΗϭϼϋ�Ϧѧϋ�Ύѧϣ�ˬѧμ�Ι)تقنیات جدیدة لالتصال ،إعالم ألي ، خدمات الطب ( ϮѧΤΒϟ�ϭ�ΕΎѧγέΪϠϟ�κ

�ϑ ήѧѧρ�Ϧѧѧϣ�ΓΰѧѧΠϨϤϟ�ϊ ϳέΎѧѧθϣ�ˬ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϭ�ϢϴѧѧϠϗϹ�ΔѧѧΌϴϬΗ�ϝΎѧѧΠϤΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�ΕΎѧѧγέΪϟ�ΐ ѧѧΗΎϜϣ�ϭ�Ι ϮѧѧΤΒϟ�ΪѧѧϫΎόϣ

�ϲѧΘϟ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ϊ ϳέΎѧθϤϟ�ˬ�ΔϴϠΣΎѧδϟ�ϖρΎѧϨϤϟ�ϲѧϓ�Ύѧλ Ϯμ Χ�ΔѧϴϧήϤόϟ�ΔΠѧδϧϸϟ�ΔѧϠϜϴϬϟ�ΓΩΎϋ·�ΕΎϴϠϤϋϭ

2.تستعمل التكنولوجیا النظیفة

:لصندوق الخاص بتنمیة مناطق الجنوبا.ت

�ΔϨѧѧγ�ϩ̈́Ύѧѧθϧ·�ϢѧѧΗ1998و�ΔϨѧѧγ�ϝϼѧѧΧ�ϻ·�ϝϮѧѧόϔϤϟ�ϱέΎѧѧΟ�Βѧѧμ ϳ�Ϣѧѧϟ2001�ΔѧѧΌϴϬΗ�Γέί ϭ�Δτ ѧѧγϮΑ

�Ώ�ϕϭΪϨѧѧμ ϟ�άѧѧϫ�ϯ άѧѧϐΘϳ�ˬ�ϪѧѧϠϤϋ�ΔѧѧϘϳήτ ϟ�ϲѧѧϤϴψϨΘϟ�έΎѧѧρϹ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ΪѧѧόΑ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϭ�ϢϴѧѧϠϗϹ1%�ΩέϮѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ

�ϰѧϟ�ΔΒѧδϨϟ�ϩάѧϫ�ϊ ϔΗήΘϟ�ΔϴϟϭήΘΒϟ�ΔϳΎΒΠϠϟ�ΔϳϮϨδϟ2%�ΔϨѧγ�Ϧѧϣ�˯ΪѧΘΑ2002�ΞϣήѧΑ�ϞѧϳϮϤΘϟ�ϪѧΟϮϣ�Ϯѧϫ�ϭ

ماء، تربة ، تنوع بیولوجي (تنمیة مناطق الجنوب و یھدف الى المحافظة على الموارد الطبیعیةومشاریع 

(�ϲΣΎϴѧδϟ�ϪѧϨϣ�Δѧλ ΎΧ�ϭ�ϱήѧΛϷ�ϭ�ϲϓΎѧϘΜϟ�Ι ήѧΘϟ�άѧϛ�ϭ�ΔϴѧγΎγϷ�ΔѧϴΟϮϟϮϜϳϻ�ΕΎϧί ϮΘϟ�ϰϟ�ΔϓΎο ϹΎΑ

1-Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement , rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement (RNE)2003 ,Algérie , p : 326.
2-Ministère de l’aménagement du territoire et l’environnement ,L’Algérie de 2020(un projet
d’aménagement du territoire intégrant les enjeux d’un développement durable) Algérie date d’édition
inconnu, p.p. :40-41.
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ѧѧΗ�ϭ�ϖρΎѧѧϨϤϟ�ϩάѧѧϬϟ�ϱΩΎѧѧμإل Θϗϻ�έΎѧѧϫΩί ϼϟ�ΔѧѧϴϘϴϘΤϟ�ρϭήѧѧθϟ�˯Ύѧѧθϧأϻ�ΕΎѧѧΟΎΤϟ�Ϧϴϣ�ΔϴѧѧγΎγϷ�ΔѧѧϴϋΎϤΘΟ

1.للسكان

�ϲΘϨѧδϟ�ϕϭΪϨμ ϟ�ϑ ήρ�Ϧϣ�ΔΣϮϨϤϤϟ�ν ϭήϘϟ�ώϠΒϣ�ϥ�ϰϟ�ΓέΎηϹ�έΪΠΗ�ϭ2001 2002و�ϲѧϫ

�ϲϟϮѧѧΘϟ�ϰѧѧϠϋ20.012�ϭ�ΝΩ�έΎѧѧϴϠϣ14,723�ϩέΪѧѧϗ�ώѧѧϠΒϣ�ϱ�ΝΩ�έΎѧѧϴϠϣ34,735�ϒѧѧϠΘΨϣ�β ѧѧϤΗ�ΝΩ�έΎѧѧϴϠϣ

�ΔΒѧδϧ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ϞΎδϤϠϟ�κ μ ΨϤϟ�ΞϣΎϧήΒϟ�ϞϜη�ΚϴΣ�ˬ�ϥΎϜδϠϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΕΎΟΎΤϟ�ΕϻΎΠϣ

10%�ωΎѧϔΗέ�ΔΤϓΎϜϣ�ˬ�ΔϠϤόΘδϤϟ�ϩΎϴϤϠϟ�ήϴϬτΘϟ�ˬ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ΔϜΒθΑ�ΎγΎγ�ϖϠόΘϳ�ώϠΒϤϟ�ϲϟΎϤΟ·�Ϧϣ

�ωϮѧѧѧϨΘϟ�ΔѧѧѧϳΎϤΣ�ϭ�ήϴΠѧѧѧθΘϟ�ΕΎѧѧѧϴϠϤϋ�ϰѧѧѧϟ�ΔϓΎѧѧѧο ·�ΔѧѧѧΒϗήϣ�ύέΎѧѧѧϔϣ�ί ΎѧѧѧΠϧ�ˬ�ήΤѧѧѧμ Θϟ�ϭ�ϖѧѧѧήΤϟ�ˬ�ϩΎѧѧѧϴϤϟ

2.البیولوجي

:الصندوق الوطني لحمایة الشواطئ و المناطق الساحلیة .ث

�ΔϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϥϮϧΎϗ�ΐقصندوانشأ ھذا ال ΟϮϤΑ2003 ت، و��ΕΎѧγέΪϟ�ϞѧϳϮϤΗ�ϲѧϓ�ΔϴѧγΎγϷ�ϪѧϣΎϬϣ�έϮѧΤϤΘ

ϟ�ϭ�Ί ρϮѧθϟ�ΔѧϳΎϤΤΑ�Δѧμ ΘΨϤϟ�Ι ϮΤΒϟϭΕΎѧγέΪϟ�ϞѧϳϮϤΗ�ˬ�ΔϴϠΣΎѧδϟ�ϖρΎѧϨϤ�Ωέ�ϲѧϓ�ΔѧϴϟϭϷ�ΕήѧΒΨϟ�ϭ

�ϖρΎѧϨϤϟ�ϭ�Ίاالعتبار للمناظر الطبیعیة ، تمویل أنشطة مكافحة التلوث لحمایة  ρϮθϟ�ϦϴδΤΗ�ϭ�ΔϴϠΣΎѧδϟ

3.، المساھمة في النفقات المتعلقة بالتدخل االستعجالي في حالة التلوث البحري المفاجئ

:الصندوق الوطني الخاص بالتنمیة االقتصادیة للھضاب العلیا.ج

�ϰѧϟ�ϑ%3، یتغذى بنسبة 2004تم إنشاؤه بموجب قانون المالیة لسنة  ΪѧϬϳ�ΔѧϴϟϭήΘΒϟ�ΔϳΎΒΠϟ�Ϧϣ

ΔѧϳΪϋΎϘϟ�ϞѧϛΎϴϬϠϟ�ΔѧϴϤϨΘϟ�ϊ ϳήѧδΗ�ϭ�ΰϳΰόΗ�άѧϫ�ϭ�ΎѧϴϠόϟ�ΏΎѧπ Ϭϟ�ΎѧϬϨϣ�ΪϴϔΘѧδΗ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ϲѧΘϟ�ΕΰѧϴϬΠΘϟ�ϭ

�ϑ ήѧѧρ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ϞѧѧϔϜΘϤϟ�ΔѧѧϴϣϮϤόϟ�ΕΰѧѧϴϬΠΘϟ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ϼѧѧϤϜϣ�Ϊѧѧόϳ�ΚѧѧϴΣ�ˬ�ΕέΎϤΜΘѧѧγϼϟ�ΎΑάѧѧΟ�ήѧѧΜϛ�ΎѧѧϬϠόΠϟ

�ϲѧϓ�ΔϳϮϴϨΑ�ϊنشاطات اقتصادیة موازنة الدولة ، كما یجب أن یعمل على خلق ϳέΎθϣ�ί ΎΠϧ�ϲϓ�ΔϤϫΎδϤϟ�ϭ

مناطق الھضاب العلیا خاصة مشاریع تسخیر و تحویل المیاه ، الھیاكل القاعدیة الطرقیة و الطرق السریعة 

�ϱήѧπ Τϟ�ϚѧγΎϤΘϟ�ϢѧϋΩ�ˬ�ΔѧϴΣϼϔϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϊ ϳέΎθϣ�ˬ�ΕϻΎμ Ηϻ�ˬ�ϱϮΠϟ�ϞϘϨϟ�ˬ�ΔϳΪϳΪΤϟ�ϚϜδϟΎΑ�ϞϘϨϟ�ˬ

.لمدن الجدیدةوانجاز ا

:صندوق مكافحة التصحر و تنمیة المناطق الرعویة و السھبیة.ح

2002έΪѧϗ�ϲѧϟϭ�ϲϟΎѧϣ�ώѧϠΒϣ�Ϫѧϟ�κتم إنشاؤه بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة  ѧμ Χ�Ϊѧϗ�ϭ�ˬب

500�ϡϮѧϘϳ�ϲѧΘϟ�Δτ ѧθϧϷ�ϭ�ϝΎѧϤϋϷ�Ϣѧϫ�ϞѧΜϤΘΗ�ϭ�ˬ�Δѧϴϔϳήϟ�ΔϴϤϨΘϟ�ϭ�ΔΣϼϔϟ�Γέί Ϯϟ�ϊ ΑΎΗ�Ϯϫ�ϭ�ΝΩ�ϥϮϴϠϣ

1-Ministère de l’aménagement du territoire et l’environnement, rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement 2003, Op.cit.p :323-324.
2-Ministère de l’aménagement du territoire et l’environnement, rapport sur l’état et l’avenir de
l’environnement 2003, Op.cit.p :326.
3-Ibid ,p :327.
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�ϲѧϓ�ϲϧϮѧϴΤϟ�ΝΎѧΘϧϹ�ΕΎѧϴϠϤϋ�ήϳϮѧτبت Η�ˬ�ϲѧηϮϤϟ�ΔѧϴΑήΗ�ΔѧϳΎϤΣ�ˬ�ήΤѧμ Θϟ�ΔѧΤϓΎϜϣ�ϲϓ�ΎϬϠϳϮϤΗ�ϭ�ΎϬϤϴϋΪ

.األوساط السھبیة ، تثمین منتجات تربیة المواشي ، حمایة مداخیل المربین و الفالحین و تنظیم المراعي 

:مصادر التمویل الخارجیة للمشاریع البیئیة .3.2.3.2

�Ϧѧϋ�ΚѧΤΒϟ�Γέϭήѧο ��ϰϋΪΘγ�Ύϣ�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϊ ϳέΎθϣ�ϞϳϮϤΗ�ϒϴϟΎϜΗ�ϊϓέ�ϰϟ�ϲΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ�ϯ Ω

�ϲϨρϮѧϟ�ς ѧτΨϤϟ�άѧϴϔϨΗ�ϕϼѧτ ϧ�ϝϮѧΣ�ϲѧϟϭΩ�ήϤΗΆѧϣ�ΩΎѧϘόϧ�ΪѧϨϋ�Ι ΪѧΣ�Ύѧϣ�Ϯѧϫ�ϭ�ϲΟέΎΨϟ�ϞϳϮϤΘϠϟ�έΩΎμ ϣ

�ϲϣϮѧϳ�ΔϤλ(PNAE–DD)لألنشطة البیئیة و التنمیة المستدامة  Ύόϟ�ήΰΠϟΎΑ�ϲγέϭϷ�ϕΪϨϔΑ17 18و

:شارك فیھ العدید من البنوك و الصنادیق الدولیة من بینھا 2002جوان 

-�ΔѧϴϤϨΘϠϟ�ϱΩϮόδϟ�ϕϭΪϨμ ϟ�ˬ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ϭ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΔϴϤϨΘϠϟ�ϲΑήόϟ�ϕϭΪϨμ ϟ�ˬ�ϲϤϟΎόϟ�ΔΌϴΒϟ�ϕϭΪϨλ

έϭϷ�ϚѧѧѧѧϨΒϟ�ˬ�ϲϟϭΪѧѧѧѧϟ�ϚѧѧѧѧϨΒϟ�ˬ�ΔѧѧѧѧϴΣϼϔϟ�ΔѧѧѧѧϴϤϨΘϠϟ�ϲϤϟΎѧѧѧѧόϟ�ϕϭΪϨѧѧѧѧμ ϟ�ˬ�ϲѧѧѧѧΑήόϟ�ΪѧѧѧѧϘϨϟ�ϕϭΪϨѧѧѧѧλ �ˬ�ϲѧѧѧѧΑϭ

.لالستثمار،البنك اإلفریقي للتنمیة ، البنك اإلسالمي للتنمیة

�ϲϋΎϨѧμ ϟ�Ι ϮѧϠΘϟ�ϰϠϋ�ΔΑΎϗήϟ�ωϭήθϣ�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ϊ ϳέΎθϤϠϟ�ϲϟϭΪϟ�ϞϳϮϤΘϟ�ΔϠΜϣ�Ϧϣ�ϭ

CPIحیث یوضح الجدول الموالي التخصیص المالي للقرض و النشاطات التي یتم تمویلھا ،:

*CPIتخصیص القرض الممنوح من طرف البنك العالمي النجاز مشروع :)15-3(الجدول رقم 

ملیون دوالر أمریكي:الوحدة 

المبلغ      األنشطة مركبات المشروع 

1-�ϲΗΎѧѧѧδγΆϤϟ�ϢϋΪѧѧѧϟ

والقانوني 

تحسین و تجدید اإلطار القانوني و التنظیمي؛-

.الوطني للبیئة تشكیل نظام متابعة النجاز المشروع و تفعیل الصندوق -

10.5

2-�έΎϤΜΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϻ

ASMIDAL

-�ΕίΎѧϐϟ�ΕΎѧΛΎόΒϧ�κ ϴѧϠϘΗ�ϊ ѧϣ�ΔϣΎѧδϟ�ΕΎѧϔϠΨϤϟ�ϭ�έΎѧΒϐϟ�Ι ΎόΒϧ�Ϧϣ�ΪΤϟ

.أكسید الكبریت و االزوت :السامة مثل 

35

3-�έΎϤΜΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϻ

ANSIDER

-�Ϧѧѧϣ�ΕΎѧѧϔϠΨϤϟϭ�ϮѧѧΠϟ�ϲѧѧϓ�ΓήϳΎѧѧτΘϤϟ�ΕΎѧѧΒϛήϤϟ�ϭ�ϚѧѧϴϧϮϣϻ�ίΎѧѧϏ�κ ϴѧѧϠϘΗ

.النفایات الصناعیة 

32.5

"عنابة و سكیكدة"، یتعلق بالشمال الشرقي للبالد و تحدیدا مدینتي 1994تم إدخالھ في *

Source : Ministère de l’aménagement du territoire et l’environnement, rapport sur l’état et

l’avenir de l’environnement 2003, Op.cit., p : 213.

ϥ�ϰѧϟ�ΓέΎηϹ�έΪΠΗ�ϭΔϘѧδϨϣ�ϭ�ΔΤѧο ϭ�ΔѧϴϋΎτ ϗ�ΔѧϳϮϬΟ�ΔѧγΎϴγ�ϭ�ΔѧϴϨρϭ�ΔѧγΎϴγ�ϝϮѧΣ�ϖѧϓϮΘϟ

والتحكم في المشاریع المقترحة و إنشاء فرق مشاریع ذات كفاءة و دوافع على العمل ضمن وكاالت التنفیذ 

رضي و المشاركة المحلیة الفعلیة في إعداد المشاریع و تنفیذھا كلھا یعد من الدوافع الكفیلة بإثارة اھتمام مق

�ς ѧѧγϮΘϤϟ�ΪѧѧϣϷ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧϤΘόϤϟ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ΔϴΠϴΗήΘѧѧγ·�ϦϴѧѧΒϳ�ϱάѧѧϟ�ϲϟϮѧѧϤϟ�ϞϜѧѧθϟ�ϪΤѧѧο Ϯϳ�Ύѧѧϣ�άѧѧϫ�ˬ�ϝϮѧѧϣϷ

.والطویل التي تھدف إلیھا الحكومة الجزائریة 



النمو االقتصادي في الجزائرالتدهور البیئي و            :لثالثاالفصل 

136

)نسب مئویة(إستراتیجیة تمویل األعمال البیئیة عبر المدى المتوسط و الطویل:)5-3(الشكل رقم 

.18:المخطط الوطني ألنشطة البیئة و التنمیة المستدامة ، مرجع سبق ذكره ،ص:المرجع 

ϝΎѧΠϣ�ϲѧϓ�ήϴѧμ Ϙϟ�ϯ ΪѧϤϟ�ϰѧϠϋ�ΕΎѧϘϔϨϠϟ�ΪѧΟ�ΓήѧϴΒϛ�ΔϴϤϫ�ϙΎϨϫ�ϥ�ϞϜθϟ�Ϧϣ�Ϫλ ϼΨΘγ�ϦϜϤϳ�Ύϣ

�ΔѧѧϳΎϤΣ�ΔϨѧѧγ�ϰѧѧΘΣ�ΔѧѧΌϴΒϟ2004�ϯ ΪѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ΔϴΠϴΗήΘѧѧγΈϓ�ˬ�ϞѧѧϳϮτ ϟ�ϯ ΪѧѧϤϟ�ϰѧѧϠϋ�κ ϗΎѧѧϨΘΗ�ΎѧѧϬϨϜϟ�ϭ

القصیر تعتمد على اإلنفاق العمومي إضافة الى التمویل الخارجي أما في المدى الطویل فیكون التمویل من 

تفیدین خالل الجبایة البیئیة و التسعیر الحقیقي للخدمات و الموارد البیئیة ، أي بمعنى إشراك األفراد و المس

�ΕΪϋΎѧδϤϟ�ϭ�ΔѧϴΌϴΒϟ�ΔѧγΎϴδϠϟ�ΔϳΩΎμ Θϗϻ�ΕϭΩϷ�ϞϴόϔΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΔϴΌϴΒϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ϭ�ΩέϮϤϟ�ϙϼϬΘγ�Ϧϣ

.الدولیة األخرى 

التدھور البیئي على النمو االقتصادي في الجزائر  ألثر يقیاسالالتحلیل.3.3

�έΎѧρϹ�νببعد الدراسة النظریة التي قمنا  ήόΘѧγ�ϲѧϓ�ΔѧϠΜϤΘϤϟ�ϭ�ΎѧϬϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϲѧϠϴϠΤΘϟ�ΔѧϗϼόϠϟ

ϲѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧΘϟ�ϦϴѧѧΑ�ϥΪѧѧϴϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧγέΪϟ�ϚѧѧϠΗ�ρΎϘѧѧγ·�˯ΰѧѧΠϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϝϭΎΤϨѧѧγ�ˬ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϟ�ϭ

�ΔϨѧγ�Ϧѧϣ�ΓΪѧΘϤϤϟ�ΓήΘϔϠϟ�ϱήΰΠϟ�ϱΩΎμ Θϗϻ1970�ΔϨѧγ�ϰѧϟ2011ΪѧϳΪΤΗ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϚѧϟΫ�ϭ�ϒѧϳήόΗ�ϭ

ستخدم في الدراسة التطبیقیة مع بیان الطریقة المتبعة في تقدیر ھذا النموذج  و مختلف النموذج القیاسي الم

.النتائج المتحصل علیھا من خالل التقدیر

:التعریف بالنموذج المستخدم في الدراسة القیاسیة .3.3.1

�ϦѧϜϤϳ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ϭ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ϦϴѧΑ�Δѧϗϼόϟ�ΔγέΩ�ϝϭΎϨΘϳ�ϱάϟ�ΎϨΟΫϮϤϧ�ΖΟάϤϨΑ�ϡΎϴϘϠϟ

�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϠϤΟ�ΔϏΎϴѧѧλέΎѧѧϜϓϷΔѧѧΣϭήτ Ϥϟ�ΕΎѧѧϴτ όϣ�Ϧѧѧϣ�ΎϨϳΪѧѧϟ�ήϓϮѧѧΘϳ�ΎѧѧϤΑ�ϲѧѧγΎϴϗ�ΝΫϮѧѧϤϧ�ϞϜѧѧη�ϲѧѧϓΔϴΎѧѧμ Σ·

ϟ�ΔΤѧο–البیئي عالقة الدخل Kuznets، و استنادا الى الدراسات التجریبیة لمنحنى اقتصادیة  ϮϤϟ�Ι ϮѧϠΘ
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2011�ΕήѧϴϐΘϣ�ήѧμالى سنة 1970و ذلك خالل الفترة الممتدة من سنة 11في الملحق رقم  Σ�ϢΗ�ΚϴΣ�ˬ

كمتغیر تابع یمثل النمو االقتصادي ، في حین PIBمتغیرات تتمثل في الناتج الداخلي الخام  5الدراسة في 

Ϊϴѧδϛ�ϥϮѧΑήϜϟ ثانيالناتجة عن انبعاث غاز األضرار قیمة DCO2تتمثل المتغیرات المستقلة في كل من 

،DFOR، صافي استنفاد موارد الغاباتDMINˬ�ΔѧϴϧΪόϤϟ�ΩέϮϤϟ�ΏϮπ ϧ�ΔϤϴϗDNGY�ΏϮѧπ ϧ�ΔѧϤϴϗ

:النموذج العام الصیغة الریاضیة التالیة یأخذو ،موارد الطاقة 

PIB =f (DCO2, DFOR, DMIN, DNGY)

:حیث

PIB :؛2005سنة  بأسعاراألمریكيالخام مقاسا بالدوالر الداخليقیمة الناتج  تمثل  

DCO2: أكسیدالناتجة عن انبعاث غاز ثاني األضرارتمثل قیمة�ώѧϠΒϤΑ�ϥϮΑήϜϟ20�έϻϭΩϲѧϜϳήϣ�ϞѧϜϟ

من الكربون المنبعثة ؛األطنانطن من الكربون مضروب في عدد 

DFOR :؛ األمریكيصافي استنفاذ موارد الغابات مقاسا بالدوالر  تمثل  

DMIN  :صافي نضوب الموارد المعدنیة و ھو یغطي القصدیر ،الذھب، الرصاص ،الزنك، الحدید تمثل

  ؛ األمریكيمقاسا بالدوالر الفوسفاتو األلمنیوم،النحاس ، النیكل ، خام 

DNGY:�ϰѧѧϟ�ΔѧѧϗΎτ ϟ�ΩέϮѧѧϣ�ϥϭΰѧѧΨϣ�ΔѧѧϤϴϗ�Ϯѧѧϫ�ϭ�ˬ�ΔѧѧϗΎτ ϟ�ΩέϮѧѧϣ�ΏϮѧѧπ ϧ�ϞѧѧΜϤΗϞѧѧΟϷ�ϲѧѧϘΒΘϤϟ�ϲѧѧϨϣΰϟ

.مقاسا بالدوالر األمریكي ، و یغطي الفحم ، النفط الخام و الغاز الطبیعي) سنة 25بحد أقصى (لالحتیاط 

�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ�ϰѧѧϠϋ�ϝϮѧѧμ Τϟ�ϢѧѧΗ�Ϊѧѧϗ�ϭΔϴΎѧѧμ ΣϹ�Ϧѧѧϣ�ΕήѧѧϴϐΘϤϟ�ϒѧѧϠΘΨϤϟϊ ѧѧϗϮϤϟ�ϚѧѧϨΒϠϟ�ϲѧѧϧϭήΘϜϟϻ

2.العالمي من خالل قاعدة البیانات لمؤشرات التنمیة العالمیة

:تعطى صیغة النموذج كما یلي و

ܦܩ ௧ܲ = ߚ + +ଶ௧ܱܥܦଵߚ +௧ܴܱܨܦଷߚ ܯܦସߚ ܰܫ ௧+ ܩܰܦହߚ ௧ܻ+ ௧ߝ

ˬΚѧϴΣ:�ΔѧϟΩΎόϤϠϟ�ϲϮѧθόϟ�́ѧτΨϟ�ΪѧΣ�ϞѧΜϤϳ)Error term(�Ύѧόϳί ϮΗ�Δѧϋί Ϯϣ�ϪѧϤϴϗ�ϥ�ν ήѧΘϔϳ�ϱάѧϟ�ϭ

(طبیعیا بوسط حسابي مساوي للصفر و تباین ثابت  2,0 N  i.(

:العرض النظري للطریقة القیاسیة المستعملة لتحلیل النموذج.3.3.2

�ϰѧϠϋ�ϞϛΎѧθϤϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϋϮϤΠϣ�ϪѧΟϮϳ�ΚϴΣ�ˬ�Ύϣ�ΓήϫΎυ�έΎΒΘΧ�ϲϓ�ϲγΎϴϗ�ΚΤΑأيیتمثل الھدف من 

�ϦϴΘϠϜѧθϣ�νأنناالمستوى التطبیقي ، و بما  ήѧϋ�ΎѧϨϴϠϋ�ϦϴѧόΘϳ�ΔϴϨϣί �Ϟγϼγ�ϞϜη�ϰϠϋ�ΕήϴϐΘϣ�ϊϣ�ϞϣΎόΘϧ

�ΔѧϠΣήϤϟ�ϲϔϓ�ˬ�ΚΣΎΒϟ�ΓΩΎϋ�ϪΟϮΗϰѧϟϭϷ�ϯ Ϊѧϣ�ΔѧϓήόϤϟ�ΓΪѧΣϮϟ�έάѧΟ�έΎѧΒΘΧ�ϞϤόΘѧδϧ·�ΔϠѧδϠδϟ�ΔϳέήϘΘѧγ

.1الملحق رقم انظر-1
.2انظر الملحق رقم -2



النمو االقتصادي في الجزائرالتدهور البیئي و            :لثالثاالفصل 

138

�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�ϰѧϟ�ϝϮѧΤΘϧ�ϢѧΛ�Ϧϣ�ϭ�ΎϫέήϘΘγ�ϡΪόϟ�ΔΠϴΘϧ�ΔϔϳΰϤϟ�ΞΎΘϨϟ�ΐالزمنیة ϨΠΗ�ϭϭ�ϦϣΰѧΘϤϟ

Engleستعمال منھجیة با & GrangerوJohansen & Juselius.

:ستقراریة السالسل الزمنیة للمتغیرات إاختبار .3.3.2.1

�ΔѧѧγέΩ�ϞѧѧΒϗϱ�ϲѧѧγΎϴϗ�ΝΫϮѧѧϤϧϭأي�Γήϴѧѧμ ϗ�ΖѧѧϧΎϛ�˯Ϯѧѧγ�Δѧѧϗϼϋϭ�ΔѧѧϠϳϮρΪѧѧϣϷ�ϱέϭήѧѧπ ϟ�Ϧѧѧϣ

�ϲѧϨόϳ�ΔѧϴϨϣΰϟ�Ϟγϼδϟ�ϲϓ�έήϘΘγϻ�Ϧϋ�ΚϳΪΤϟأندراسة خصائص السلسلة المستعملة في التقدیر حیث 

1:توفرت فیھا الخصائص التالیة إذاالمسارات العشوائیة، حیث تكون السلسلة الزمنیة مستقرة 

  E(Yt) =μثبات متوسط القیم عبر الزمن -

Varثبات التباین عبر الزمن - (Yt) =E(Yt-μ)2  

�ϙήΘѧθϤϟ�ϦϳΎѧΒΘϟ�ϦϴѧΑϱ�ΓϮѧΠϔϟ�έΪѧϘϣ�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόΗ�ϦϴΗήѧΘϓk�ϦϴΗήѧΘϔϟ�ϦϴѧΑYtأوتكون قیمة التغایر أن-

:التغایرو لیس على القیمة الفعلیة للزمن التي یحسب عندھا Yt-kو

ߣ = )ݒܿ ௧ܻ, ௧ܻି ) = )]ܧ ௧ܻ− )(ߤ ௧ܻି  − [(ߤ (1.3)

.ثوابت  kλو معامل التغایر  2δو التباین  μالوسط الحسابي أنحیث 

�ΪѧΠϧϥΪѧϋ�ϙΎѧϨϫΓ�ήϴϳΎѧόϣوالمسار،تحقق استقرار إذاتكون مستقرة الزمنیةو لھذا فان السالسل 

�έήϘΘѧѧγϻ�Δϔѧѧλ �έΎѧѧΒΘΧ�ϲѧѧϓ�ϡΪΨΘѧѧδΗϭ�ΔϠѧѧδϠδϟ�ϲѧѧϓ�ϥϮϜѧѧδϟˬΔѧѧϴϨϣΰϟ�ϞѧѧΜϤΘΗ�ϭϲѧѧϓ�ΓΪѧѧΣϮϟ�έάѧѧΟ�έΎѧѧΒΘΧ

Theلالستقرار Unit Root Test of Stationarity

األولىفي عرض ھذا االختبار بعرض النموذج التالي الذي یسمى بنموذج االنحدار الذاتي من المرتبة نبدأ

AR(1)First Order Autoregressive Model:

Y୲ = Y୲ି ଵ + μ
୲

(2.3)

:فیھالعشوائي الذي یفترض الخطأ t μ،حیث

E(μt) 0الوسط الحسابي یساوي صفر - =

2δ Var (μt)>0ثبات التباین عبر الزمن - =

cov (μi ,μj)=0قیمة غیر مرتبطة -

كان كذلك فانھ یؤدي الى وجود مشكلة جذر إذا، و 1یساوي معامل االنحدار للمعادلة السابقة أنیالحظو 

�ϭ�ΕΎѧϧΎϴΒϟ�ϲϓ�ϲϨϣίالسلسلةالوحدة التي تعني عدم استقرار بیانات  �ϩΎΠΗ�ϙΎϨϫ�ΪΟϮϳ�ΚϴΣ�ˬ�ΔϴϨϣΰϟάѧΧ́ϳ

:الصیغة التالیة 

Y୲ = ρY୲ି ଵ + μ
୲

(3.3)

.648:،ص2004،مكة المكرمة ،"عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة،الحدیث في االقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق ـ  1
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السكون ، وھي أویكون لھ جذر الوحدة و یعاني من مشكلة عدم االستقرار)Yt(فان ρ= 1حیث یتبین ان

:على النحو التالي (3.3)صیاغة المعادلة إعادةللسلسلة غیر الساكنة ، و یمكن األمثلةتمثل احد 

Yt = (ρ-1)Yt-1 +μt (4.3)

Yt =λYt-1 +μt

�ΔѧϟΩΎόϤϟ�Δϐϴѧλ، وρ =λ-1 حیث، �ϰϠϋ�ϝϮμ Τϟ�ϢΗ�Ϊϗ(4.3)�ΡήѧτΑYt-1�ΔѧϟΩΎόϤϟ�Ϧѧϣ(3.3)�ϝϮѧμ ΤϠϟ

:حیثYtللمتغیرة األولىعلى الفروق 

Δ ୲ܻ= Y୲− Y୲ି ଵ

ϡΪѧόϟ�Δϴοاآلنو  ήϓ�Βμ Η0  =λ،�Ϫѧϧ�φѧΣϼϳ�ΚѧϴΣΫ·�ϊ ѧϗϮϟ�ϲѧϓ�ΖѧΒΛϥ 0  =λ �ΔϠѧδϠδϟ�ϥΎѧϓΔϴϠѧλ Ϸ

:مستقرةتكون غیر 

Δ ୲ܻ= μ
୲

(5.3)

�ϕϭήѧѧϔϟ�ΔϠѧѧδϠγ�ΖѧѧϧΎϛϰѧѧϟϭϷ�ΔϨϛΎѧѧγ�ϲϮѧѧθόϟ�ήϴѧѧδϟ�ΔϠѧѧδϠγ�Ϧѧѧϣϭ�ΔϠѧѧδϠδϟ�ϥΎѧѧϓ�ΓήϘΘѧѧδϣإذاو 

1Integratedتكون متكاملة من المرتبة األصلیة of OrderأيI(1)�ˬΎѧϣإذا�ΔϨϛΎѧγ�ΖѧϧΎϛϭ�ΓήϘΘѧδϣ

�ϕϭήѧϔϠϟϰѧϟϭϷ(Ύѧϓϥ�ΔϠѧδϠδϟΔϴϠѧλاألولىالفرق (بعد الحصول على الفروق الثانیة  Ϸ�ΔѧϠϣΎϜΘϣ

�ϝΎϘϳ�ΔϨϛΎγΎѧϬϧ�Ϧѧϣ�ΔѧϠϣΎϜΘϣأومستقرة األصلیةكانت السلسلة إذاو ھكذا ، و I(2)أيمن المرتبة الثانیة 

.I(0)أيالرتبة صفر 

�ΎϬϣΪΨΘγ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ�ΕέΎΒΘΧϻ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ΪΟϮϳ�ϭΪѧϛ΄ΘϠϟ�ΩϮѧΟϭ�Ϧѧϣϭ�ΓΪѧΣϮϟ�έάѧΟ�ΩϮѧΟϭ�ϡΪѧϋ

  :فيالفروض التي یتعین اختبارھا تتمثل أنحیث یالحظ في ھذا الصدد منھا،سنتعرض للبعض 

غیر مستقرة Ytبیانات السلسلة الزمنیة :العدمفرضیة 

H0 : ρ =1 أو λ = 0 

مستقرة Ytبیانات السلسلة الزمنیة :البدیلةالفرضیة 

H1 : ρ <1 أو λ < 0 

�ϥΎѧϛإذا·�έήϘΘѧγϻ�ϮѧΤϻن�ΓήϘΘѧδϣ�ϥϮѧϜΗ�ϻ�ΔϴϨϣΰϟ�ΔϠδϠδϟ�ΕΎϧΎϴΑϭ�ΔѧϬΠΘϣأنفي حین یالحظ 

�ϞѧϳϮρ�ϥίاألجلمعدل التقلب قصیر  ϮѧΘϟ�ϊ ѧο ϭ�Ϧѧϣ�ΎѧϬΑέΎϘΗ�ϦϤѧπ ϳ�ΎѧϤΑ�Ύμ ϗΎϨΘϣ�ΎϬϴϓϞѧΟϷ�Ύѧϣ�Ϟѧόϟ�ϭ�ˬ

λ > 0 �ΔϠѧδϠδϟ�ΪѧϋΎΒΗ�Ϧѧϋ�ήѧΒόϳ�άϫ�ϥΎϓϦѧϋ أو ρ > 1 كانإذاأما λ < 0یكون أنیضمن تحقق ذلك ھو 

.األجلوضع التوازن طویل أيوضع االستقرار 

:االختبارات المستخدمة في اختبار جذر الوحدة في أھمو تتمثل 
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Fuller.أ – Dickey Test (FD):

�Δϐϴѧѧλ �ϲѧѧϓ�ΔѧѧϠΜϤΘϣ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ι ϼѧѧΛ�ϰѧѧϠϋ�έΎѧѧΒΘΧϻ�άѧѧϫ�ΪѧѧϤΘόϳˬΝΫϮѧѧϤϨϟ�ϯ ϮΘѧѧδϣ�ϭ�ΔѧѧϨϴόϟ�ϢѧѧΠΣ

:1فيھذا االختبار ثالثة صیغ تتمثل إجراءیستلزم والعینة،

Simpleصیغة السیر العشوائي البسیط - Random Walk:�ΖѧΑΎΛ�ΪѧΣ�ΎϬΑ�ΪΟϮϳ�ϻ�Δϐϴμ ϟ�ϩάϫ�ϞΜϣ�ϭ

   :لتالي و متغیر اتجاه زمني و ذلك على النحو ا

Yt = (ρ-1)Yt-1 +μt (6.3)

Yt =λYt-1 +εtΔ  

Randomصیغة السیر العشوائي مع حد ثابت - Walk With Drift:

୲ܻ= α + ρY୲ି ଵ + μ
୲

(7.3)

 Δ ୲ܻ= α + λY୲ି ଵ + ε୲

TrendRandomصیغة السیر العشوائي مع حد ثابت و اتجاه زمني  Walk With Dritf:

୲ܻ= α + αଵT + ρY୲ି ଵ + μ
୲

(8.3)

Δ ୲ܻ= α + αଵT + λY୲ି ଵ + ε୲

:التالیةنتبع الخطوات األولىبالصیغة DFاختبار إلجراءو 

:المحسوبة باستخدام الصیغة التالیة  τau)  (τنقوم بحساب -

τ =
ρො

ௌρො
او

λ

ௌλ

المقدرة للمعلمات المعیاریة االخطاء تمثل λܵ , ρܵො حیث،

λ =0 �ΔѧϠϳΪΒϟ�Δϴο  أو ρ =1نرفض فرضیة العدم  cτ  <tτفإذا كانت  ήϔϟ�ϞΒϘϧ�ϭρ<1  أو λ < 0 �ϲϟΎѧΘϟϭ

�ΖѧϧΎϛcτ  >tτ ϡΪѧόϟ�Δϴѧοإذاو ΓήϘΘѧδϣˬأوتكون السلسلة ساكنة  ήϓ�ϞѧΒϘϧ�ήѧϴϏ�ΔϠѧδϠδϟ�ϥϮѧϜΗ�ϲϟΎѧΘϟΎΑ�ϭ

.مستقرة

�ήѧѧϴϏϥέΎѧѧΒΘΧDickey–Fuller�ΎѧѧϤϼϣ�Βѧѧμ ϳ�ϻΫ·�ΪѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧΗΫ�ρΎѧѧΒΗέ�ϞϛΎѧѧθϣ�ΕΪѧѧΟϭ

�Δѧϗϼόϟ�ϲѧϓ�ΔѧΟέΪϤϟ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ΕΎѧϧΎϴΑ�ϥϮѧϛ�Ϧѧϣ�ϢϏήϟΎѧΑذلكو ما یسمى باالرتباط السلسلي أوالعشوائي 

FullerAugmentedیسمىأخرالى استخدام اختبار  نلجأ عندئذالمقدرة تكون مستقرة ، و  Dickey –

  .658ـ657:، صعبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، مرجع سبق ذكرهـ  1
- یجب أن نراعي ھنا أننا نقارن القیم المطلقة لكل منcτ  وtτ بغض النظر عن اإلشارة.
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Augmentedاختبار دیكي فولر الموسع .ب Dickey - Fuller Test:

ADF�ϖΒѧγ�ϲѧΘϟ�Ιیعتمد اختبار  ϼΜϟ�ήλ ΎϨόϟ�β ϔϧ�ϰϠϋΓέΎѧηϹΎѧϬϴϟ·�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓDF�άѧϫ�ϲѧϓ�ϭ

:ADFالصدد ھناك ثالث صیغ للنموذج الذي یمكن استخدامھا في حالة 

�ϩΎѧΠΗϻ�ΔѧΒϛήϣ�ϰѧϠϋ�ϻ�ϭ�ΖѧΑΎΛ�ΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ϱϮѧΘΤϳ�ϻ�Ϯѧϫ�ϭالذاتي،یسمى بنموذج االنحدار :األولالنموذج 

1:التاليو یعطى بالشكل العام،

Δ ୲ܻ= λY୲ି ଵ +  ρ
୨
ΔY୲ି ୨ାଵ

ρ

୨ୀଶ

+ ε୲ (9.3)

یعطى بالصیغة المبینة أدناه  و αالحد الثابت و یحتوي ھذا النموذج على :الثانيالنموذج 

Δ ୲ܻ= λY୲ି ଵ + ܿ+  ρ
୨
ΔY୲ି ୨ାଵ

ρ

୨ୀଶ

+ ε୲ (10.3)

و ھو مبین ،  tβالى الحد الثابت یحتوي ھذا النموذج على مركبة االتجاه العام  باإلضافة :النموذج الثالث

:في الصیغة التالیة

Δ ୲ܻ= λY୲ି ଵ + ܿ+ +ݐߚ  ρ
୨
ΔY୲ି ୨ାଵ

ρ

୨ୀଶ

+ ε୲ (11.3)

:یليو تتمثل المتغیرات المستخدمة في النماذج الثالث فیما 

YtΔ  :في السلسلة المراد اختبار استقرارھا التغیر

λ  :0ن الصفر ايیكون معنویا اقل مأنجذر الوحدة و الذي یفترض  معامل   <λ 

ρj :الزمني للسلسة التأخرأوقیم الفجوة  معاملYt

ρ  :التأخیراتالزمنیة و یتم تحدید عدد التأخیراتأوالفجوات عدد�ϲѧΘϟ�ΔΒΗήϟ�ΩΎϤΘϋΎΑ�Ι ϼΜϟ�ΝΫΎϤϨϟ�ϲϓ

�ϱέΎѧϴόϣ�ΎѧϬϴϓ�ϥϮϜϳakaike وSchwarz�ϲѧϓ�ϲΗάѧϟ�ρΎѧΒΗέϻ�ΔϠϜѧθϣ�ΐ ѧϨΠΘϧ�ΎѧϬϨϴΣ�ϭ�ΎѧϬϟ�ΔѧϤϴϗ�Ϟѧϗ�ϲѧϓ

.األخطاء

εt :أنالعشوائي الذي یفترض الخطأ حد�ήѧϴϏ�ϩήϳΎѧϐΗ�Ϣϴѧϗ�ϭ�ΖѧΑΎΛ�ϪϨϳΎΒΗ�ϭ�ήϔμ Ϡϟ�ϱϭΎδϣ�ϲΑΎδΤϟ�Ϫτ γϭ

.األبیضالتشویش أوالخطأیسمى حد  عندئذمرتبطة برتبة الفجوة الزمنیة 

ADF�ϰѧϠϋ�ϡΪѧόϟ�Δϴѧοیتم اختبار حیث ήϓ�ϱϮѧτ ϨΗ�ϭ�ˬ�ϯ ΪѧΣ�ϰϠϋ�Ϟϛ�ΔγέΪϟ�ΕΎϧΎϴΑ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ

H0 :λ = 0 �ΓΪѧΣϮϟ�έάΟ�ΩϮΟϭ�ϡΪϋ�ϰϠϋ�ΔϠϳΪΒϟ�Δϴοوجود جذر الوحدة  ήϔϟ�ϝϮΒϗ�ΪϛΆϳ�ΎϤϨϴΑ�ˬH1 :λ<0 

1 - Regris Bourbonnais, économétrie, Dunod, PARIS, 6eme édition, 2006 .P :232.
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�ϡϮѧϘϧ�ϭ�ΓήϘΘѧδϣ�ΔϠѧδϠδϟ�ΕΎѧϧΎϴΑ�ϥΎѧϓ�ϲϟΎѧΘϟΎΑ�ϭ�ΓΪΣϮϟ�έάΟ�ΏΎϴϏ�ϦϤπ ϳ�ϡΪόϟ�Δϴο ήϓ�ξ ϓέ�ϥΎϓ�άϬϟ�ϭ�ˬ

:بعد تقدیر كل صیغة من النماذج الثالث بطریقة المربعات الصغرى λالمحسوبة ل ) tau )τة بحساب قیم

τ∗
 =

λ

δλ

�ΖϧΩϮΘδϟΎѧϬϧϷ�ϭ�ϊالجد ولیةτtمع قیمةτcو ال یمكن مقارنة  ѧϳί ϮΘϟ�άѧϫ�ϊ ѧΒΘΗ�ϻΎѧϤϧ·�Ϧѧϋ�ΚѧΤΒϧ

�ϢϴѧϗτtΔѧϴϟϭ�ΪѧΠϟ�ϲѧΘϟΕΪѧϋ�ϞѧΒϗ�Ϧѧϣ�Ύѧμ ϴμ ΧFuller – Dickey�ˬΫΈѧϓΖѧϧΎϛ τt  <τcΎѧϨϧΈϓ�ξ ϓήѧϧ

H1 :λ<0  (�ΔѧϴϟΎΧ�ΔϠѧδϠδϟ�ϥϮϜΗ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϭ(و نقبل الفرضیة البدیلة )  H0 :λ = 0(فرضیة العدم

�ˬ�ΓήϘΘѧѧδϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϲϟΎѧѧΘϟΎΑ�ϭ�ΓΪѧѧΣϮϟ�έάѧѧΟ�ϦѧѧϣΎѧѧϣإذا��ΖѧѧϧΎϛτt  >τcϡΪѧѧόϟ�Δϴѧѧο ήϓ�ϞѧѧΒϘϧ�ΔѧѧϟΎΤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϔϓ

)0 :λ = 0  ( 1.السلسلة غیر مستقلةتكونو

:تزامنمالالتكامل أوالتكامل المشترك .3.3.2.2

�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�ϑ ήόϳϪѧϧ́Α�ϦϴѧΘϴϨϣί �ϦϴΘϠѧδϠγ�ϦϴѧΑ�ΐ ΣΎѧμ Η(Yt , Xt)أوήѧΜϛ�ϱΩΆѧΗ�ΚѧϴΤΑ�ˬ

�ϲѧϓ�ΕΎѧΒϠϘΘϟϯإلغاءالى إحداھماالتقلبات في  ήѧΧϷ�Ϧϣΰѧϟ�ήѧΒϋ�ΔѧΘΑΎΛ�ΎѧϤϬϴΘϤϴϗ�ϦϴѧΑ�ΔΒѧδϨϟ�ϞѧόΠΗ�ΔѧϘϳήτ Α

�ΓήϘΘѧδϣ�ήѧϴϏ�ϥϮϜΗ�Ϊϗ�ΔϴϨϣΰϟ�Ϟγϼδϟ�ΕΎϧΎϴΑΫ·�ΎѧϣΕάѧΧ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧϬϨϜϟ�ϭ�ϯأن،وھذا یعني  ΪѧΣ�ϰѧϠϋ�Ϟѧϛ

Yt)تكون السلسلتان أنمستقرة كمجموعة ، و یتطلب حدوث التكامل في حالة  , Xt)�ΔѧΒΗήϟ�Ϧѧϣ�ϥΎΘϠϣΎϜΘϣ

Ηήϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϠϣΎϜΘϣ�ΎѧϤϬϨϴΑ�Δѧϗϼόϟ�ήϳΪϘΗ�Ϧϋ�ΔϤΟΎϨϟ�ϲϗϮΒϟ�ϥϮϜΗ�ˬ�ήϔѧλأنكل على حدى و األولى �ΔѧΒϱ

Yt)حتى یكون التكامل المشترك موجود بین متغیرین  , Xt) یتعین تحقیق الشروط التالیة:

௧ܻ ∼ Ι(1)

ܺ௧ ∼ Ι(1)

௧ܻ = +ߙ +௧ܺߚ ௧߭

௧߭ ∼ Ι(0)

�ϲϗϮѧΒϟ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘϤϟ�ϲϮѧθόϟ�ΪΤϟ)tυ (�ΓέΪѧϘϤϟ�Δѧϗϼόϟ�ϑأنیالحظ في ھذه الحالة  ήѧΤϧ�β ϴѧϘϳ

.الطویل األجلالقصیر عن اتجاھھا التوازني في األجلفي 

�ήѧϴΒόΘϟ�Ϯѧϫ�ϙήΘθϤϟ�ϞϣΎϜΘϟϲΎѧμأنلھذا نجد  ΣϹ�ΔѧϠϳϮρ�ϥί ϮѧΘϟ�ΔѧϗϼόϟϞѧΟϷ�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠόϓ�ˬ

�ϊإذاالمثال  ѧο Ϯϟ�ΔѧϬΠΘϣ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧϤϬϨϴΑ�Δѧϗϼόϟ�ϥΎѧϓ�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�Δϴλ ΎΨΑ�ϥΎϔμ Θϳ�ϦϳήϴϐΘϣ�ϙΎϨϫ�ϥΎϛ

:وجود االنحرافات كما قلنا في البواقي المتمثلة في إمكانیةم من الطویل بالرغاألجلالتوازن في 

௧ܻ = +ߙ +௧ܺߚ ௧߭

.659:عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، مرجع سبق ذكره، صـ  1
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tυ �ΎϣΪѧϨϋ�ϥί=0و وفقا لھذا فان السلسلة الزمنیة تكون في وضع التوازن عندما  ϮѧΘϟ�ϡΪϋ�ΔϟΎΣ�ϭ0 ≠tυ،

:المشتركو یوجد عدة طرق الختبار التكامل 

Engleجرانج –اختبار انجل * & Granger Test

Johansenجوسیلیوس –اختبار جوھانس * & Juselius Test

Engleجرانج –اختبار انجل .أ & Granger Test:

:التالیةھذا االختبار نتبع الخطوات إلجراء

:التالیة للتكامل المشترك األصلیةالقیم إحدىالقیام بتقدیر -

௧ܻ = +ߙ +௧ܺߚ ௧߭… … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . .2

௧ܻ = +ߙ +ଵܶߚ +ଶܺ௧ߚ ௧߭… … … … … … … … … … … . … … … … … … … … … … . . .3

النموذج الثاني یحتوي على الحد الثابت دون اتجاه زمني في حین یحتوي النموذج الثالث على أنو یالحظ 

.زمنيحد ثابت و اتجاه 

:وفقا للصیغة المستخدمة ) tυ(نحصل على البواقي 

௧߭ = ௧ܻ− −ߙ ௧ܺߚ

௧߭ = ௧ܻ− −ߙ −ଵܶߚ ଶܺ௧ߚ

:الصیغ التالیة إحدىبتقدیر ) tυ(نقوم باختبار مدى سكون سلسلة البواقي 

Δ ௧߭ = ߣ ௧߭ି ଵ + ௧ߝ

Δ ௧߭ = ߣ ௧߭ି +  ௧ܲି + ௧ߝ

λ = 0 �ΔϨϛΎѧγ�ήѧϴϏ�ϲϗϮѧΒϟ�ΔϠѧδϠγ�ϥΎѧϓϱ�ϦϴѧΑ�ϙήΘѧθϣ�ϞѧϣΎϜΗ�ΩϮѧΟϭ�ϡΪѧϋتم قبول فرضیة العدم بان فإذا

Yt)المتغیرین  , Xt)إذا، و بالطبع�ϞѧϣΎϜΘϟ�Δϴѧλ ΎΨΑ�ΔόΘϤΘϣ�έΎΒΘϋϻ�ϞΤϣ�ΕήϴϐΘϤϟ�ϥϮϜΗ�β Ϝόϟ�Ι ΪΣ

.1بینھما األجلتحتوي على الوحدة مما یعني وجود عالقة طویلة أنھاأيالمشترك 

�ΕέΪѧϘϣ�ϡΪΨΘѧγ�ϢΘѧϳ�ϪѧϧΎϓ�ˬ�ΎϛήΘѧθϣ�ϼϣΎѧϜΗ�ΔѧϠϣΎϜΘϣ�ΔѧγέΪϟ�ϞѧΤϣ�ΕήϴϐΘϤϠϟ�ΔϴϨϣΰϟ�Ϟγϼδϟ�ΖϧΎϛفإذا

:حسب الصیغة التالیة الخطأالطویل في تقدیر نموذج تصحیح األجلسلسلة البواقي لعالقة 

ΔY୲= Y + αଵΔܺ௧+ αଶ( ௧ܻି ଵ − ଵܺ௧ିߚ ଵ) + ௧ߝ

ھذا االختبار أنحیث نجد األول،في النموذج المقدرة  βب  βاستبدال  بعد )OLS/MCO(و ذلك بطریقة 

�ΩϮѧΟϭ�ΔѧϟΎΣ�ϲϓ�ϭ�ϦϳήϴϐΘϣ�ϰϠϋ�ϖΒτ ϳήѧΜϛ�ΔѧϘϳήρ�ΪѧΟϮϳ�ϦϳήѧϴϐΘϣ�Ϧѧϣϯ ήѧΧήѧΜϛ�ΔѧϘϳήρ�ϲѧϫ�ϭ�Γ˯Ύѧϔϛ

Johansenالعظمى لاإلمكانیات & Juselius.

.672:رجع سبق ذكره، صعبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، مـ  1
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Johansenجوسیلیوس –اختبار جوھانس .ب & Juselius:

έΎѧΒΘΧ�ϕϮѧϔΘϳJohansen & Juselius�έΎѧΒΘΧ�ϰѧϠϋEngle & Granger�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϠϟ

�ϦϳήѧϴϐΘϣ�ϦϣΔϓΎѧοˬ�أكثرفي كونھ یتناسب مع العینات صغیرة الحجم و كذلك في حالة وجود  ϹΎΑ�Ϫѧϧ�ϰѧϟ

�έΪѧΤϧ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ςإذاعن ما یكشف  ѧϘϓ�ϙήΘθϤϟ�ϞϣΎϜΘϟ�ϖϘΤΘϳ�Ϫϧ�ϰϨόϤΑ�Ϊϳήϓ�ΎϛήΘθϣ�ϼϣΎϜΗ�ϙΎϨϫ�ϥΎϛ

�ϰѧϟ�ήϴѧθΗ�ΚѧϴΣ�ˬ�ϙήΘθϤϟ�ϞϣΎϜΘϟ�Δϳήψϧ�ϲϓ�ΓήϴΒϛأھمیةالمتغیر التابع عن المتغیرات المستقلة و ھذا لھ 

�ϭ�ϚѧθϠϟ�έΎѧΜϣ�ϞѧψΗ�Δѧϴϧί ϮΘϟ�Δѧϗϼόϟ�ϥΎѧϓ�Ϊѧϳήϓ�ϙήΘѧθϣ�ϞѧϣΎϜΗ�ΩϮΟϭ�ϡΪϋ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�Ϫϧ�ϝΪѧΠϟ1�ϞѧΜϤΘΗ�ϭ�ˬ

�ϙήΘѧθϤϟ�ϞϣΎϜΘϟ�έΎΒΘΧ�ΔϘϳήρ لJohansen & Juselius�ΔѧϴϨϣΰϟ�Ϟѧγϼδϟ�ΕήѧϴϐΘϣ�ϦϴѧΑ�ϢϴѧϤόΗ�ϲѧϓ

:لعدة متغیرات ، یشكل كالتالي DFاختبار 

ܺ୲= AଵX୲ି ଵ + AଶX୲ି ଶ + AଷX୲ି ଷ + ⋯ A୮X୲ି ୮ + ௧ߝ (12.3)

:التالیةبعض العملیات الحسابیة نحصل على العالقة إجراءو Xt-1و بطرح من طرفي المعادلة 

Δܺ୲= (Aଵ − Ι)ΔX୲ି ଵ + AଶX୲ି ଶ + AଷX୲ି ଷ + ⋯ A୮X୲ି ୮ + ௧ߝ (13.3)

:یمكن الحصول على العالقة التالیة (A1-I)و طرح  بإضافةو 

Δܺ୲= (Aଵ − Ι)ΔX୲ି ଵ + (Aଶ − Ι)ΔX୲ି ଶ + AଷX୲ି ଷ + ⋯ A୮X୲ି ୮ + ௧ߝ (14.3)

  :علىنحصل  (t=1, 2, 3, ……p)حیث ،(Ai-I)و بتكرار العملیة 

Δܺ୲= πX୲ି ୮ +  π୲ΔX୲ି ଵ

ିଵ

୧ୀଵ

+ ௧ߝ

:أنحیث 

Xt: ذات متجھ الزمنیةتمثل مصفوفة متغیرات السالسل(X1t ,X2t, X3t,…..,Xnt)` (n ×t)

A1:مصفوفة معلمات النموذج برتبة)n × n(

εi  :  1(تمثل متجھ متغیرات عشوائیة برتبة×n(

I  :مصفوفة الوحدة برتبة   تمثل)n × n(

:تحسب كما یلي  iπو  πحیث 

π = −ܫ−  A୧



୧ୀଵ

൩=  A୧



୧ୀଵ

− Ι൩

عابد بن عابد راجح العبدلي الشریف،  تقدیر محددات الطلب على واردات المملكة العربیة السعودیة في إطار التكامل المشترك  ـ 1
.5، ص2007، جامعة األزھر،السعودیة، 32وتصحیح الخطأ ، مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي ، العدد 
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π = −ܫ−  A୨



୨ୀଵ

=  A୨



୨ୀଵ

− Ι

�ΕΎѧϣϮϠόϣϝΎѧΟϵ�ΕήѧϴϐΘϣ�ϦϴѧΑ�ϞѧϳϮτ ىالتي تحتوي عل πفانھ من خالل رتبة المصفوفة و منھ  ϟ

�ΓήϘΘѧδϤϟ�ϭ�ΔϠϘΘδϤϟ�ΔϴτΨϟ�ΕΎϔϴϟϮΘϟ�ΩΪϋ�ΎϬΘΒΗέ�ϞΜϤΗ�ΚϴΣ�ˬ�ΔϴϨϣΰϟ�Ϟγϼδϟ�ΎѧϤΑ�ϭϥ�ΔϓϮϔѧμ Ϥϟ�ΔѧΒΗέ

π �ΔϓϮϔѧμ Ϥϟ�έάѧΟ�κ ΤϔΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϪϧΎϓ�ˬ�ΔϠϘΘδϤϟ�ϙήΘθϤϟ�ϞϣΎϜΘϟ�ΕΎϬΠΘϣ�ΩΪϋ�ϱϭΎδΗπ �ΪѧϳΪΤΗ�ϦѧϜϤϳ

  :ت كان إذا، حیث انھ )r(عدد متجھات التكامل المشترك 

المتغیرات لدیھا فان المصفوفة تكون صفریة و جمیع  Rank(π)) (0=مساویة للصفر πرتبة المصفوفة -

�έΪѧΤϧ�ΝΫϮѧϤϧ�ϖΑΎѧδϟ�ΝΫϮѧϤϨϟ�Βμالوحدة،جذر  ϳ�ϭ�ΎϬϨϴΑ�ΎϤϴϓ�ΎϛήΘθϣ�ϼϣΎϜΗ�ΔϠϣΎϜΘϣ�ήϴϏ�ΕήϴϐΘϤϟ�ϭ

.األولىفي الفروق VARذاتي 

-�ΔϓϮϔѧѧμ Ϥϟπ �ΔѧѧΒΗήϟ�ΔѧѧϣΎΗ=n) (Rank(π) �έάѧѧΟ�ΎѧѧϬϟ�β ϴѧѧϟ�ΕήѧѧϴϐΘϤϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϥΎѧѧϓˬΓΪѧѧΣϮϟأي�ΕήѧѧϴϐΘϣ

.مستقرة

Rank(π) �ΪѧΤϟ�ϭ�ΪѧΣϭ�ϙήΘθϣ�ϞϣΎϜΗ�ϪΠΘϣ�ΪΟϮϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ) (1=تساوي واحد  πرتبة المصفوفة -

πxt-p للنموذجالخطأھو عامل تصحیح.

�ΔϓϮϔѧμأما- Ϥϟ�ΔѧΒΗέ�ΎѧϬϴϓ�ϥϮѧϜΗ�ϲѧΘϟ�ΕϻΎΤϟ> 1) (1 < RanK(π) �ΓΪѧϋ�ΩϮѧΟϭ�ϡΪѧϋ�ϰѧϠϋ�ϝΪѧϳ�άѧϫ�ϭ

  .مشتركامتجھات متكاملة تكامال 

�ϦϳέΎѧѧΒΘΧ�ϡΪΨΘѧѧγ�ϢΘѧѧϳ�ϞѧѧϣΎϜΘϟ�ΕΎѧѧϬΠΘϣ�ΩΪѧѧϋ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ϭϦϴϴΎѧѧμ Σ·�ΔѧѧϟΩ�ϰѧѧϠϋ�ϦϴѧѧϴϨΒϣΕΎѧѧϴϧΎϜϣϹ

Likelihoodالعظمى  Ration Test (LR)�έΎѧΒΘΧ�ΎѧϤϫ�ϭήѧΛϷTraceTesttrace)λ (�ϢϴѧϘϟ�έΎѧΒΘΧ�ϭ

Maximumالممیزة العظمى Eigen Values Test)maxλ (   .   

:باألثرو یعرف اختبار 

λ௧ = −T  log λ୧

୬

୧ି ୰ାଵ

�ϡΪѧόϟ�Δϴѧο ήϓ�έΎѧΒΘΧ�ϢΘϳ�ΚϴΣϥϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�ΕΎѧϬΠΘϣ�ΩΪѧϋ 0 r ≥ �ΔѧϠϳΪΒϟ�Δϴѧο ήϔϟ�ϞѧΑΎϘϣϥ�ΩΪѧϋ

r(حیثrمتجھات التكامل المشترك تساوي  = 0, 1, 2, 3(.

:القیم الممیزة العظمى و یعرف اختبار 

λ ௫ = −T log൫1 − λ୧൯

r�ΔѧϠϳΪΒϟ�Δϴѧοعدد متجھات التكامل المشترك تساوي أنحیث یتم اختبار فرضیة العدم  ήϔϟ�ϞѧΑΎϘϣϥ�ΩΪѧϋ

r=متجھات التكامل المتزامن  + 1.
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نتائج الدراسة.3.3.3

�ΔϠϜѧθϤϟ�ΔϟΩΎόϤϟ�έΎΒΘΧ�˯ΰΠϟ�άϫ�ϲϓ�ϝϭΎΤϧ�ϞѧϴϠΤΗϭالدراسة،بعد تعریف و استعراض نموذج 

)2011-1970(حیث تم استخدام بیانات سنویة نفیھا،أونتائجھا بھدف الوقوف على مدى صحة الفرضیة 

:الدراسةو ذلك لتقدیر نموذج 

݈݊ ܾ݅ ௧ = ߚ + ଵߚ ݈݊ +ଶ௧ܱܥܦ ଶߚ ݈݊ +௧ܴܱܨܦ ଷߚ ݈݊ ܯܦ ܰܫ ௧+ ଷߚ ݈݊ ܩܰܦ ௧ܻ+ ௧ߝ

:المتغیراتاختبار استقرار و سكون  نتائج.3.3.3.1

�έΎѧѧΒΘΧ�ϡΪΨΘѧѧγΎΑ�ήϛάѧѧϟ�ΔϔϟΎѧѧδϟ�ΕήѧѧϴϐΘϤϟ�έΎѧѧΒΘΧΎΑ�ΓϮѧѧτΨϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϡϮѧѧϘϧDickey–Fuller

Augmented�˯ΎϨϐΘѧγϻ�ϢѧΗ�Ϫѧϧ�ΚѧϴΣ�ˬ�ΎϬϣΪѧϋ�Ϧϣ�ΔϴϨϣΰϟ�ΔϠδϠδϟ�έήϘΘγ�ϰϠϋ�ΚΤΒϟ�ϰϠϋ�ϞϤόϳ�ϱάϟ

�ΕήϳΪѧϘΗ�ϡΎδΗ�ϡΪϋ�ϰϟ�ϱΩΆϳ�Ύϣ�Ϯϫ�ϭ�ϲϮθόϟالخطأاالرتباط الذاتي في لتجاھلھالبسیط DFعن اختبار

�ΖѧϤΗ�ΚѧϴΣ�έΎѧΒΘΧϻ�άѧϫ�ΞΎѧΘϧ�ѧοالمربعات Ϯϳ�ϲ ϟϮѧϤϟ�ϝϭΪѧΠϟ�ϭ�ˬ�Γ˯ΎϔϜϟΎΑ�έΪΤϧϻ�ΔϟΩΎόϤϟ�ϯ ήϐμ ϟ

الزمنیةالسالسل لمختلف  اإلبطاءمن اجل تحدید عدد فترات وEviews.5اإلحصائیةاالستعانة بالبرمجة 

.Schwarzو Akaikeتم االعتماد على معیاري 
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–Dickeyنتائج اختبار :)16-3(الجدول رقم  Fuller (ADF)Augmented

الخصائص

المتغیرات

�ΓήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΘϓ
اإلبطاء

Fullerاختبار االختبار – DickeyAugmented

Trend&
Intercept

InterceptNone

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϴΘϧ
االختبار

�ϯ ϮΘѧѧѧѧδϣ
المعنویة

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϴΘϧ
االختبار

�ϯ ϮΘѧѧѧѧδϣ
المعنویة

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϴΘϧ
االختبار

�ϯ ϮΘѧѧѧѧδϣ
المعنویة

Ln GDP�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
المستوى

3t
Prob
AIC
SC

-2.43
0.3540
-4.64
-4.38

-4.21
-3.53
-3.19

-1.11
0.6986
-4.55
-4.34

-3.61
-2.94
-2.60

1.82
0.9820
-4.56
-4.39

-2.62
-1.94
-1.61

�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
�ϕϭήѧѧѧѧѧϔϟ

األولى

1t
Prob
AIC
SC

-3.62
0.0409
-4.55
-4.38

-4.21
-3.52
-3.19

-3.93
0.0042
-4.60
-4.47

-3.61
-2.93
-2.60

-2.98
0.0038
-4.49
-4.40

-2.62
-1.94
-1.61

Ln DCO2�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
المستوى

0t
Prob
AIC
SC

-4.24
0.008
1.52
1.64

-4.19
-3.52
-3.19

-2.89
0.0546

1.67
1.75

-3.60
-2.93
-2.60

0.02
0.6857

1.82
1.86

-2.62
-1.94
-1.61

�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
�ϕϭήѧѧѧѧѧϔϟ

األولى

1t
Prob
AIC
SC

-7.01
0.000
1.73
1.90

-4.21
-3.52
-3.19

-7.09
0.000
1.68
1.81

-3.61
-2.93
-2.60

-7.13
0.000
1.64
1.73

-2.63
-1.94
-1.61

Ln DFOR�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
المستوى

1t
Prob
AIC
SC

-1.14
0.9048
-1.31
-1.13

-4.26
-3.55
-3.20

-2.62
0.1005
-1.26
-1.13

-3.64
-2.95
-2.61

0.77
0.875
-1.10
-1.00

-2.63
-1.95
-1.61

�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
�ϕϭήѧѧѧѧѧϔϟ

األولى

0t
Prob
AIC
SC

-8.05
0.000
-1.33
-1.19

-4.26
-3.55
-3.20

-6.98
0.000
-1.12
-1.03

-3.64
-2.95
-2.61

-7.06
0.000
-1.14
-1.09

-2.63
-1.95
-1.61

Ln DMIN�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
المستوى

0t
Prob
AIC
SC

-1.23
0.8888

1.18
1.30

-4.19
-3.52
-3.19

-0.90
0.7769

1.19
1.27

-3.60
-2.93
-2.60

0.45
0.8077

1.16
1.21

-2.62
-1.94
-1.61

�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
�ϕϭήѧѧѧѧѧϔϟ

األولى

3t
Prob
AIC
SC

-4.76
0.0025

1.10
1.36

-4.22
-3.53
-3.20

-3.55
0.0118

1.27
1.48

-3.62
-2.94
-2.61

-3.58
0.0007

1.22
1.39

-2.62
-1.95
-1.61

Ln DNGY�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
المستوى

0t
Prob
AIC
SC

-2.30
0.4203

0.30
0.43

-4.19
-3.52
-3.19

-2.04
0.2663

0.30
0.38

-3.60
-2.93
-2.60

1.23
0.9423

0.37
0.41

-2.62
-1.95
-1.61

�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓ
�ϕϭήѧѧѧѧѧϔϟ

األولى

3t
Prob
AIC
SC

-3.73
0.0322

0.36
0.36

-4.22
-3.53
-3.20

-3.88
0.0050

0.31
0.35

-3.62
-2.94
-2.61

-3.91
0.0003

0.28
0.46

-2.62
-1.95
-1.61

.12الى الملحق رقم 03انظر الملحق رقم 
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�ΪѧѧϨϋ�ΔϴϠѧѧλ Ϸ�ΎϬΗΎϳϮΘѧѧδϣ�ϲѧѧϓ�ΓήϘΘѧѧδϣ�ήѧѧϴϏ�ΔѧѧϴϨϣΰϟ�Ϟѧѧγϼδϟ�ϥ�ϩϼѧѧϋ�ϝϭΪѧѧΠϟ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�φѧѧΣϼϧ

–Dickeyختبار و ھو ما یتضح من خالل القیم الحرجة ال%5مستوى معنویة  Fuller لكل من النموذج

��ΖѧΑΎΜϟ�ΪΤϟ�ϰϠϋ�ϱϮΘΤϳ�ϱάϟ�ϲϧΎΜϟ�ΝΫϮϤϨϟ�ˬ�ΖΑΎΜϟ�ΪΤϟ�ϭ�ϡاالثالث الذي یحتوي على مركبة االتجاه الع

ѧόϟ�ϩΎѧΠΗϻ�ΔѧΒϛήϣ�ϰѧϠϋ�ϻ�ϱϮѧΘΤϳ�ϻ�ϱάѧϟ�ϝϭϷ�ΝΫϮϤϨϟ�ϭا�ϥ�ϦϴѧΒϳ�Ύѧϣ�Ϯѧϫϭ�ˬ�ΖѧΑΎΜϟ�ΪѧΤϟ�ϰѧϠϋ�ϻ��ϭ�ϡ

�έΎѧΒΘΧϻ�ΓΩΎѧϋ·�ϢΛ�ϰϟϭϷ�ϕϭήϔϟ�ϰϟ�ΎϬϴϓ�ωϮΟήϟ�ϢΗ�ΚϴΣ�ˬ�ΔϴϠλ Ϸ�ΎϬΗΎϳϮΘδϣ�ϲϓ�ΓήϘΘδϣ�ήϴϏ�Ϟγϼδϟ

�ΖѧϧΎϛ�ΚѧϴΣˬ�ΓΪѧΣϮϟ�έάΟ�ϰϠϋ�ϱϮΘΤΗ�ΎϬϧ�ϱ�ΕήϴϐΘϤϟ�ϊ ϴϤΟ�έήϘΘγ�ϰϟ�ΎϨϠλ ϮΗ�ϯ ϮΘδϤϟ�άϫ�ϲϓ�ϭ�ˬ

�ΔѧϳϮϨόϣ�ϯ)بالقیم المطلقة(اكبر من القیم الحرجة ) مطلقةبالقیم ال(المحسوبة tقیمة  ϮΘѧδϣ�ΪϨϋ5%�ΔΒѧδϨϟΎΑ

Lnل  PIB ,Ln DNGYϯ ήѧΧϷ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓLn DCO2 , Ln DFOR ,Ln DMIN,

�ΔѧѧϤϴϗ�ΖѧѧϧΎϜϓt�ΔΑϮѧѧδΤϤϟ)ΔѧѧϘϠτ Ϥϟ�ϢϴϘϟΎѧѧΑ(�ΔѧѧΟήΤϟ�ϢϴѧѧϘϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΒϛ)ΔѧѧϘϠτ Ϥϟ�ϢϴϘϟΎѧѧΑ(�ΔѧѧϳϮϨόϣ�ϯ ϮΘѧѧδϣ�ΪѧѧϨϋ

%10 ,%5,%1ϳ�Ύϣ�Ϯϫ�ϭ�ΔѧϴϘΑ�ϰѧϟ�έϭήѧϤϟ�ϦѧϜϤϳ�ϪѧϨϣ�ϭ�ˬ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧΟέΪϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϠϣΎϜΘϣ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ϞόΠ

.االختبارات األخرى
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السالسل الزمنیة لمتغیرات الدراسة في المستویات:)6-3(رقم الشكل 
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األولىالسالسل الزمنیة لمتغیرات الدراسة في الفروق :)7-3(رقم الشكل 
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.0

.1

.2

.3

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

D(LNPIB(-1))

-3

-2

-1

0

1

2

3

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

D(LNDNGY(-1))

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

D(LNDFOR(-1))

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

D(LNDMIN(-1))



النمو االقتصادي في الجزائرالتدهور البیئي و            :لثالثاالفصل 

151

:Johansen&Juseliusالتكامل المشترك باستخدام طریقةنتائج اختبار.3.3.3.2

�ϥί ϮѧΗ�ΩϮѧΟϭ�έΎѧΒΘΧ�ϢΘϴѧγ�ϰѧϟϭϷ�ΔΟέΪϟ�Ϧϣ�ΔϠϣΎϜΘϣ�ΝΫϮϤϨϟ�ΕήϴϐΘϤϟ�ΔϴϨϣΰϟ�Ϟγϼδϟ�ϥ�ΎϤΑ

�ϞѧΟϷ�ϲѧϓ�ϑ ϼΘѧΧ�ΩϮѧΟϭ�Ϧѧϣ�ϢϏήѧϟ�ϰѧϠϋ�ΔѧΒΗήϟ�β ѧϔϧ�Ϧϣ�ϭ�ΓήϘΘδϤϟ�ΔϴϨϣΰϟ�Ϟγϼδϟ�ϦϴΑ�ϞΟϷ�ϞϳϮρ

�ΔѧϴΠϬϨϣ�ϡΪΨΘѧγΎΑ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ϦϴѧΑ�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�έΎΒΘΧ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ήϴμ ϘϟJohansen&Juselius

�ϦϳήѧϴϐΘϣ�ΩϮѧΟϭ�ΔѧϟΎΣ�ϲϓ�ϰΘΣ�Ϟπ ϓ�ήΒΘόΗ�ϲΘϟ�ϭ�ϦϳήϴϐΘϣ�Ϧϣ�ήΜϛ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗ�ϲΘϟ�ΝΫΎϤϨϟ�ϲϓ�ϡΪΨΘδϤϟ

�ήѧϴϏ�ΎѧϬϧ�ν ήѧΘϔϳ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ΔѧγέΪϟ�ϞѧΤϣ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ϦϴѧΑ�ϝΩΎѧΒΘϤϟ�ήΛϷΎѧΑ�ϤѧδΗ�ΎϬϧϮϜϟ�ϊ Οέ�άϫ�ϭ�ςϘϓ

Engle-GrangerΘΧϻ�άѧϫ�Ϧѧϋ�˯ΎϨϐΘѧγϻ�ϢѧΗ�άϬϟ�ѧοموجودة في منھجیة  Ϯϳ�ϲ ϟϮѧϤϟ�ϝϭΪѧΠϟ�ϭ�ˬ�έΎѧΒ

:مختلف النتائج

Johansenنتائج اختبار :)17-3(الجدول رقم And Juselius

فرضیة 

العدم 

لمتجھ 

التكامل 

المشترك

القیمة 

الذاتیة

اختبار 

األثر

القیمة 

الذاتیة 

العظمى

%5القیمة الحرجة عند %1القیمة الحرجة عند 

القیمة اختبار اختبار األثر

الذاتیة العظمى

اختبار القیمة اختبار األثر

الذاتیة 

العظمى

0r0.6488.1733.0876.0738.7768.5233.46

1r0.5255.0323.7954.4632.2447.2127.07

2r0.3931.2415.9835.6525.5229.6820.97

3r0.3215.2612.4120.0418.6315.4114.07

4r0.082.852.856.656.653.163.76

.13انظر الملحق رقم 
�ΔѧϴΠϬϨϣ�ϞѧΜϤΘΗJohansen & Juselius�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�ΕΎѧϗϼϋ�ΩΪѧϋ�έΎѧΒΘΧ�ϲѧϓ

VAR(�ϲѧϓ�ϲѧϨϣί(نظام متجھات االنحدار الذاتي  �ϩΎѧΠΗ�ϥϭΪѧΑ�ϭ�ϊ ρΎѧϘϟ�ΔϘϳήτ Α�έΎΒΘΧϻ�άϫ�˯ήΟ·�ϢΗ�Ϋ·

�έΎѧѧΒΘΧ�ϭ�ϞѧѧϣΎϜΘϟ�ΔѧѧϟΩΎόϣVAR�ήѧѧΛϷ�έΎѧѧΒΘΧΎΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�ϩϼѧѧϋ�ϝϭΪѧѧΠϟ�ϲѧѧϓ�ΓΩέϮѧѧϟ�ΞΎѧѧΘϨϟ�ϦϴѧѧΒΗ�ΚѧѧϴΣ�ˬ

�ΔѧϳϮϨόϣ�ϯوالقیمة الذاتیة العظمى ϮΘѧδϣ�ΪѧϨϋ�ϦϣΰѧΘϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�ΩϮѧΟϭ�ϡΪѧόΑ�ϡΪѧόϟ�Δϴѧο ήϓ�ξ ϓέ�ϦϜϤϳ�Ϫϧ

�ήѧΒϜΗ�ϲѧΘϟوήѧΛϷ�έΎΒΘΧϻ�ΔΑϮδΤϤϟ�ΔϤϴϘϟ�ϪϴϠϋ�ϝΪΗ�Ύϣ�άϫ�ϭtraceλ �Ώ�ΓέΪѧϘϤϟ�ϭ88.77%5و1%

�ϦϴΘΟήѧѧΤϟ�ϦϴѧѧΘϤϴϘϟ�ϰѧѧϠϋ76.07�ΪѧѧϨϋ�ΪѧѧϨϋ�ΔѧѧΟήΤϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ1% 68.52و�ΪѧѧϨϋ�ΪѧѧϨϋ�ΔѧѧΟήΤϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ5%

�ΪѧϨϋ�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�ϪѧΠΘϣ�ΕϻΩΎόϣ�Ι ϼΛ�ΩϮΟϭ�ϰϟ�ήΛϷ�έΎΒΘΧ�ΞΎΘϧ�ήϴθΗ�ΚϴΣ5%��ΪѧΟϮϳ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ
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�ϡΪѧόϟ�Δϴѧο%1معادالت متجھ التكامل المشترك عند  ήϓ�ϝϮΒϗ�ϦϴΒΗ�ϰϤψόϟ�ΕΎϴϧΎϜϣϹ�έΎΒΘΧ�ΞΎΘϧ�Ύϣ�ˬ

ϳ�Ϫѧϴϟ·�Ϟѧλ ϮΘϟ�ϢѧΗ�Ύѧϣ�Ϯϫ�ϭ�ϙήΘθϤϟ�ϞϣΎϜΘϠϟ�ήΜϛϷ�ϰϠϋ�ΪϴΣϭ�ϪΠΘϣ�ΩϮΟϮΑ�ΔѧϤϴϘϟ�έΎѧΒΘΧ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�Ύѧπ

:الذاتیة العظمى حیث انھ من خالل االختبار یمكن التعبیر عن معادلة التكامل المشترك على النحو التالي 

Ln PIB= - 4.65 - 0.78 Ln dco2 + 0.94 Ln DFOR + 0.20 Ln DMIN - 0.68 Ln DNGY

(0.23642) (0.23275) (0.17331) (0.27619)

Likelihood = 102.87 Log

)القیم بین األقواس تمثل األخطاء المعیاریة(

من خالل النموذج أعاله ،تبین تقدیرات متجھ التكامل المشترك أن المتغیرین األضرار الناتجة عن 

�Δѧϗϼϋ�ϰѧϠϋ�ϝΪѧϳ�άѧϫ�ϭ�ΔΒϟΎѧγ�ΎϬΗέΎѧη·�Ε˯ΎѧΟ�ΔѧϗΎτ ϟ�ΩέϮѧϣ�ΏϮѧπ ϧ�ϭ�ϥϮѧΑήϜϟ�Ϊϴѧδϛ�ϲϧΎѧΛ�ί ΎϏ�Ι ΎόΒϧ

عن انبعاث غاز مع النمو االقتصادي حیث أن مرونة األضرار الناتجة)اثر سالب (عكسیة طویلة األجل 

�Ϊϴѧδϛ�ϲϧΎѧΛ�ί-0.78ثاني أكسید الكربون على النمو االقتصادي تعادل  ΎѧϏ�Ι ΎѧόΒϧ�ΓΩΎѧϳί �ϥ�ϰѧϠϋ�ϝΪϳ�ΎϤϣ

�ΏϮѧπ%0.78یؤدي الى انخفاض الناتج الداخلي الخام بنسبة %1الكربون ب  Ϩϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑ�˯ϲ θϟ�β ϔϧ�ϭ

ϴϗ�ϥ�έΎѧΒΘϋΎΑ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΔѧϳήψϨϠϟ�ϖΑΎτϣ�άϫ�ϭ�ΔϗΎτ ϟ�ΩέϮϣ�Ϧѧϣ�ξ ϴѧϔΨΘϟ�ϰѧϟ�ϱΩΆѧΗ�έήѧο Ϸ�ϩάѧϫ�ΔѧϤ

�ϦϳήѧѧѧΧϵ�ϦϳήѧѧѧϴϐΘϤϟ�Ύѧѧѧϣ�ˬ�ΪѧѧѧϴόΒϟ�ϯ ΪѧѧѧϤϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡΎѧѧѧΨϟ�ϲϠΧΪѧѧѧϟ�ΞΗΎѧѧѧϨϟ�ϢѧѧѧΠΣDFOR وDMIN�ΖѧѧѧϧΎϜϓ

�ϱάѧϟ�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�ϪѧΠΘϣ�ϞѧϣΎόϣ�ϥ�ϦϴѧΣ�ϲѧϓ�ˬ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΔѧϳήψϨϠϟ�ϒϟΎѧΨϣ�Ϯѧϫ�ϭ�ΔѧΒΟϮϣ�ΎϤϬϴΗέΎη·

.102.87یصف العالقة طویلة األجل معنوي و قیمتھ مساویة ل 

:تقدیر نموذج متجھات تصحیح الخطأ.3.3.3.3

�ΝΫϮѧϤϨϟ�ϥΎѧϓ�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�Δϴѧλ ΎΨΑ�ϒѧμ ΘΗ�Ύѧϣ�ΓήϫΎѧυ�ΎѧϬϨϣ�ϥϮϜΘΗ�ϲΘϟ�ΕήϴϐΘϤϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·

�ΕήϴϐΘϤϟΎѧΑ�ΔѧϘϠόΘϤϟ�ΞΎѧΘϨϟ�ϝϼѧΧ�Ϧϣ�ϭ�ˬ�́τ Ψϟ�ϴΤμ Η�ΝΫϮϤϧ�Βμ ϳ�ΎϬϨϴΑ�Δϗϼόϟ�ήϳΪϘΘϟ�ΔϤϼϣ�ήΜϛϷ

�ϦϴѧΒΗ�ΔѧγέΪϟ�ϞΤϣΎѧΒΘΧ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϨϣΰϟ�Ϟѧγϼδϟ�ϥϮϜѧγ�έFuller–DickeyAugmented�ΪѧόΑ

�ΔѧϴϟΎΘϟ�ΔѧϠΣήϤϟ�ϲ ΉѧΗ�ˬ�ϙήΘѧθϤϟ�ϞѧϣΎϜΘϟ�Δϴѧλ ΎΨΑ�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ϡΎѧδΗ�Ϛϟάѧϛ�ϭ�ϰϟϭϷ�ϕϭήϔϟ�έΎΒΘΧ�˯ήΟ·

المتعلقة بنموذج متجھات تصحیح الخطأ لتقدیر سرعة تكیف أي اختالل في األجل القصیر الى التوازن في 

األجل الطویل ، و یتم ذلك بتقدیر النموذج التالي بعد إضافة قیم متباطئة كمتغیرات مستقلة بحیث ال یحتوي 

:الخطأ العشوائي على ارتباط ذاتي كالتالي
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∆݈݊ ௧ܤܫܲ = ߙ

.معلمات دالة النمو االقتصادي في األجل القصیر :،حیث

:معامل تصحیح الخطأ.

ECt-1: سرعة تكیف اإلختالالت في األجل القصیر الى التوازن في األجل (بواقي األجل الطویل

).الطویل

t: البواقي.

:Eviews.5و الجدول الموالي یوضح معلمات التكیف المقدرة و ذلك باالستعانة ببرنامج 

تقدیر نموذج متجھات تصحیح الخطأ:)18-3(الجدول رقم 

tإحصائیةاألخطاء المعیاریةالمعامالتالمتغیرات

C0.02030.008962.26

ECt-1-0.0130.011-1.20

Ln PIB0.600.213632.28

Ln DCO2-0.0050.00793-0.73

Ln DFOR0.0390.037031.05

Ln DMIN0.00350.010770.33

Ln DNGY-0.0120.01733-0.69

R20.42

S.E0.021

F- STATISTIC1.32

Log Likelihood85.61

.14انظر الملحق رقم 
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�Δѧϗϼόϟ�ϭ�ϞѧΟϷ�ΔѧϠϳϮρ�Δѧϗϼόϟ�Ϧѧϣ�Ϟѧϛ�έΎѧΒΘϋϻ�ϲѧϓ�́τΨϟ�ϴΤμ Η�ΕΎϬΠΘϣ�ΝΫϮϤϧ�Δϐϴλ �άΧ́Η

زمنیة أما لى متغیرات ذات فجوة عقصیرة األجل ، فأخذھا في االعتبار العالقة طویلة األجل یتم باحتوائھا 

�Ϧѧϣ�ήѧϴϐΘϟ�Ϧѧϋ�ήΒόΗ�ϲΘϟ�ϭ�ΎϬϴϓ�ΔϴϨϣΰϟ�Ϟγϼδϟ�ϕϭήϓ�ΝέΩΈΑ�ϢΘϳ�άϬϓ�ήϴμ Ϙϟ�ϝΎΟϵ�Δϗϼϋ�κ Ψϳ�ΎϤϴϓ

.سنة ألخرى 

�ΕΎѧѧϬΠΘϣ�ΝΫϮѧѧϤϧ�ήϳΪѧѧϘΘΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�ΞΎѧѧΘϨϟ�ϰѧѧϟ�Ϟѧѧλف   ϮΘϟ�ϢѧѧΗ�ήϳΪѧѧϘΘϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΣΎΘϤϟ�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ�ϡΪΨΘѧѧγΎΒ

�ϲϮѧѧθόϟ�́ѧѧτΨϟ�ϴΤѧѧμ Η�ΪѧѧΣ�ϥ�Ϋ·�ˬ�́ѧѧτΨϟ�ϴΤѧѧμ ΗECt-1�Ύѧѧϣ�ϥ�ΎϴΎѧѧμ Σ·�ϲѧѧϨόϳ�Ύѧѧϣ�ΔΒϟΎѧѧγ�ΓέΎѧѧη·�άѧѧΧ

���ϲѧϓ�ήѧϴϐΘϟ�ϥ�ΚѧϴΣ�ˬ�ΔϨѧδϟ�ϲϓ�ΎϬΤϴΤμ%1.3مقداره  Η�ϢΘϳ�Δϴϧί ϮΘϟ�ΕϻϼΘΧϹ�ϦϣLn DFOR�ϲѧϓ

Lnیؤدي الى ارتفاع التغیر في %1بمقدار (t-1)الفترة  PIB 3.9بمقدار%�ϱϮѧϨόϤϟ�ϒѧϴϜΘϟ�ϞϣΎόϣϭ�ˬ

Lnل  DMIN)0.003( من الفرق بین %0.3نھ في كل سنة یتالشى أیعنىLn DMIN قصیر اآلجال

.و طویل اآلجال

:تقدیر نموذج تصحیح الخطأ.3.3.3.4

ϡΪΨΘѧγ�ϖѧϳήρ�Ϧѧϋ�ϱΩΎѧμم   Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ΔѧϟΩ�ήϳΪѧϘΘΑ�ϡΎѧϴϘϟ�ΎѧϨϨϜϤϳ�ϖΒѧγ�ΎѧϤError Correction

Model)ECM(�ΕήѧϴϐΘϣ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΝΫϮѧϤϨϟ�άϫ�ήϳΪϘΗ�ΐ ϠτΘϳ�ΚϴΣˬ�ϥ�ϭ�ϙήΘѧθϣ�ϞѧϣΎϜΗ�ϲѧϓ�ΔѧγέΪϟ

ˬ�·1�ϪѧϴϠϋ�ϭ�ΎϨΗήϴϐΘϣ�ϲϓ�ΔϴϓϮΘδϣ�ρϭήθϟ�ϩάϫ�ϥ�ΪΠϧ�Ϋتكون سلسلة البواقي مستقرة في مستواھا األصلي

:سیتم استخدام المعادلة التالیة في التقدیر

݈݊ ܾ݅ ௧ = ߙ + ଵߚ ݈݊ +ଶ௧ܱܥܦ ଶߚ ݈݊ +௧ܴܱܨܦ ଷߚ ݈݊ ܯܦ ܰܫ ௧+ ଷߚ ݈݊ +௧ܻܩܰܦ ௧ିߤଵߙ ଵ + ௧ߝ

:یمثل قیمة تصحیح الخطأ المتباطئ الذي یتم تقدیره من المعادلة التالیة1tحیث 

݈݊ ݅ ௧ܾ = ߚ + ଵߚ ݈݊ +ଶ௧ܱܥܦ ଶߚ ݈݊ +௧ܴܱܨܦ ଷߚ ݈݊ ܯܦ ܰܫ ௧+ ଷߚ ݈݊ ܩܰܦ ௧ܻ+ ௧ߝ

2:في التقدیر تم الحصول على المعادلة التالیةEviews.5و باالستعانة ببرنامج 

Ln PIBt= 9.03 0.05+ Ln dco2t +0.13 Ln DFORt + 0.15 Ln DMINt + 0.08 Ln DNGYt -0.056t-1

(33.24) (1. 75) (6. 70) (6. 14) (2. 24) (-2. 85)

06.69 StatisticF 08.1DW 90.02 R

.15الملحق رقم ـ انظر 1
.16ـ انظر الملحق رقم  2
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�ϝϮѧѧΒϘϣ�ΝΫϮѧѧϤϨϟ�ϥ�ѧѧπ Θϳ�ˬ�́ѧѧτΨϟ�ϴΤѧѧμ Η�ΝΫϮѧѧϤϧ�ήϳΪѧѧϘΗ�ΔѧѧϴϠϤόϟ�ΎѧѧϬϴϠϋ�Ϟѧѧμ ΤΘϤϟ�ΞΎѧѧΘϨϟ�Ϧѧѧϣ

�ΔѧϤϴϗ�ωΎϔΗέ�φΣϼϧ�ΎϨϧΈϓ�ϲϟΎΘϟΎΑ�ϭ�ΎϴΎμ Σ·R2�ΔΒѧδϧ�ΖѧϐϠΑ�ΚѧϴΣ�ΔѧϟΩΎόϤϟ�ϲѧϓ90%�ΓϮѧϘϟ�ϰѧϟ�ήϴѧθϳ�ΎѧϤϣ

�ΕήѧϴϐΘϤϟ�ϥ�φѧΣϼϧ�ϭ�ϊ ΑΎѧΘϟ�ήѧϴϐΘϤϟ�ϰѧϠϋ�ήϴΛ́ѧΘϟ�ϲѧϓ�ΔѧϟΩΎόϤϟ�ϲѧϓ�ΔϠϘΘѧδϤϟ�ΕήϴϐΘϤϠϟ�ΔϴϟΎόϟ�ΔϳήϴδϔΘϟ

DCO2,DFORالخاصة  ب  ,DMIN , DNGY�ήѧθϴϓ�ΔϴΎѧμ Σ·�ϰѧϟ�ΩΎϨΘѧγ�ϚѧϟΫ�ϭ�ΎϴΎμ Σ·�ΔϳϮϨόϣ

:المعطاة حسب العالقة التالیة 

େܨ =
R k − 1⁄

1 − R n − k⁄

n:�ΞΎѧΘϧ�ΐدد المعلمات المقدرة وع:  kحیث، δΣ�ΓήϴΧϷ�άϫ�ΔϤϴϗ�ϥΎϓˬ�ΔϨϴόϟ�ϢΠΣEviews.5

69.06�Ώ�ΓέΪѧϘϤϟ�ΔϴϟϭΪΠϟ�ΎϬΘϤϴϘΑ�ΎϬΘϧέΎϘϤΑ�ϭ2.69�ΪѧϳΪΤΘϟ�ϞѧϣΎόϣ�ϭ�ϱϮѧϨόϣ�ΝΫϮѧϤϨϟ�ϥ�ΪѧΠϧتقدر ب

90%�ΔѧγϭέΪϤϟ�ΓήϫΎѧψϟ�ήѧδϔΗ�ΔϠϘΘδϤϟ�ΕήϴϐΘϤϟ�ϥΎϓ�ϲϟΎΘϟΎΑ�ϭ�ϊ ΑΎѧΘϟ�ήѧϴϐΘϤϟ�ϊ ѧϣ�ΔѧΒΟϮϣ�Δѧϗϼϋ�ΎѧϬϟ�ϭ

�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ΓΩΎϳί �ϲϓ�ϢϫΎδΗ�ΔϟΩΎόϤϟ�ϲϓ�έήο Ϸ�ϩάϫ�ΔϤϴϘΑ�ϪϨϋ�ήΒόϤϟ�ϭ�Ι ϮϠΘϟ�ΓΩΎϳί �ϥΎϓ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ

�ϢѧΠΣ�ΓΩΎѧϳί �ϰѧϠϋ�ΎϨϠϤϋ�ΎϤϠϛ�ΎϨϧ�ϩΩΎϔϣ�άϫ�ϭ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϠϟ�ΔϴϤΘΣ�ΔΠϴΘϧ�Ϯϫ�Ι ϮϠΘϟ�ϥ�Ϯϫ�ϚϟΫ�ήϴδϔΗ�ϭ

�ϲѧѧϨόϳ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧϤϨϟ�ΝΫϮѧѧϤϨϟ�ΕΎѧѧϤϠόϣ�ϥ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ϪѧѧϋϮϧ�ϒѧѧϠΘΨϤΑ�Ι ϮѧѧϠΘϟ�ΓΩΎѧѧϳί �ϰѧѧϠϋ�Ύѧѧπ ϳ�ϞѧѧϤόϧ�ΎѧѧϨϧ

:التي تعطى حسب العالقة التالیةtcمعنویة إحصائیا حیث تشیر اإلحصائیة 

tୡ୧=
αො୧− α୧

δෝ

�ΎѧϬΘϧέΎϘϣ�ϭ�ϩϼѧϋ�ΝΫϮѧϤϨϟ�ϲѧϓ�ΓΎѧτ όϤϟ�α ϮѧϗϷ�ϦϴΑ�ϢϴϘϟ�ϝϼΧ�ϦϤϓ�ΔѧϴϟϭΪΠϟ�ΎѧϬΘϤϴϘΑΏ�ΓέΪѧϘϤϟ

لحد تصحیح الخطأ العشوائي tتشیر الى معنویة المعلمات المقدرة و ما یؤكد ذلك معنویة إحصائیة1.69

t-1�ΎѧϤϛ�ϙήΘѧθϣ�ϞѧϣΎϜΗ�ϰѧϠϋ�ϱΩΎѧμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�ΔϟΩ�ϦϤπ ΘϤϟ�ΕήϴϐΘϤϟ�ϥ�ΪϛΆϳ�Ύϣ�ϯ ϮΘδϤϟ�β ϔϧ�ΪϨϋ

t-1�ϦѧϜϤϳ�ϲѧΘϟ�ϭ�ΔΒϟΎѧγ�ΓέΎѧη·�ϪѧϳΪϟتشیر الى عدم وجود ارتباط ذاتي، كما نالحظ أن DWأن إحصائیة  

.ختالالت السنویة یتم تصحیحھا في السنة من اال%6.5ترجمتھا اقتصادیا أن ما مقداره 
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خاتمة الفصل الثالث 

من خالل ھذا الفصل حاولنا إظھار أھم المشاكل البیئیة في الجزائر و إبراز إستراتیجیة الدولة 

الجزائریة إزاء حمایة البیئة و تم التطرق الى السیاسة البیئیة التي تم انتھاجھا في سبیل ذلك ، إذ و جدنا انھ 

دھا و تعمل على توجیھھا الوجھة رغم المجھودات الجبارة التي تبذلھا السلطات الحكومیة البد أن تسان

الصحیحة تدخالت و مساھمات األعوان االقتصادیین ، كما أن إقامة شراكات مع الدول المجاورة و الدول 

أن متابعة مسار العمل البیئي كفیل بدعم و ضمان واألجنبیة كفیل بنقل تجارب ھذه الدول الى الداخل 

.ألطراف باعتبار أن قضیة التمویل أصبحت تشكل تحدیا التمویل الدولي سواء الثنائي أو المتعدد ا

في حین انھ من خالل دراسة العالقة بین التدھور البیئي و النمو االقتصادي في الجزائر خالل 

في الجزء الثالث من ھذا الفصل بینت نتائج اختبار السكون 2011الى سنة 1970الممتدة من سنة الفترة 

DNGYأن متغیرات الدراسةDickey–FullerAugmentedللمتغیرات , PIB DMIN , DCO2

, DFOR غیر ساكنة في مستویاتھا األصلیة أي أنھا تحتوي على جذر الوحدة و ھو ما تطلب منا إجراء ,

الفرو قات األولى أین تم التوصل الى أن المتغیرات مستقرة في فروقھا األولى أي أنھا متكاملة من الدرجة 

ما أن السالسل الزمنیة متكاملة من نفس الدرجة یعني إمكانیة وجود التكامل المشترك و ھو ما األولى ، و ب

و تبین انھ یوجد متجھ تكامل Johansen&Juseliusدفعنا الى إجراء اختبار التكامل المشترك بطریقة 

مشترك بین المتغیرات ما یعني وجود عالقة طویلة األجل بین التدھور البیئي والنمو االقتصادي ، و من 

من اإلختالالت التوازنیة یتم تصحیحھا في %1.3خالل نموذج متجھات تصحیح الخطأ تبین أن ما مقداره 

معلمات النموذج معنویة قدیر نموذج تصحیح الخطأ تبین أنلنتائج المتحصل علیھا لتاستنادا لالسنة ، و 

إحصائیا و تأثیرھا ایجابي على النمو االقتصادي في األجل القصیر و ھذا ما یتوافق مع النظریة 

االقتصادیة ، فالتدھور البیئي في الوحدات الطبیعیة سینمو بنفس النسبة كبقیة المتغیرات في االقتصاد 

النمو المرتبط بزیادة أن وى أن التدھور البیئي یعتبر كمساھمة في وظیفة اإلنتاج وتشیر ھذه النتائج ال

بنسب كبیرة، وھذا ما یخلق نوع من عدم التجانس  التدھور البیئياإلنتاجیة ال یمكن أن یؤدي إلى تخفض 

بیئي ،لذا التدھور البحیث یتم البحث عن ھدفین متناقضین في نفس الوقت، ھما زیادة اإلنتاجیة و تخفیض 

وضع منظومات المثالي لعملھ،المناخ تبقى أھم وسیلة لخفض مستویاتھ ھو تشجیع القطاع الخاص وتوفیر 

تقلیل من التدھور البیئي لتضامنیة لتوفیر أفكار مشاریع وتمویالتھا ، وضع برامج بحثیة جادة لخلق طرق ل

.في الجزائر
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الخـاتمـة 

�ΔѧѧѧѧϟΩΎΒΘϣ�ΎѧѧѧѧϬϴϓ�ΕΎѧѧѧѧϗϼόϟ�ϭ�ΔϜΑΎѧѧѧѧθΘϣ�ϭ�ΔΒόѧѧѧѧθΘϣ�ΔѧѧѧѧΌϴΒϟ�Δϴѧѧѧѧπإن ϗάѧѧѧѧΧ́Η�ϢѧѧѧѧϜΤϣ�ϡΎѧѧѧѧψϧ�ΓέϮѧѧѧѧλ

�β ϴѧѧϟ�ϞѧѧϣΎϜΘϤϟ�ϞѧѧϜϟ�ϭ�ΎѧѧϬΗέϭΩ�ϭ�ΎѧѧϫέϭΩ�ΎѧѧϬϴϓ�ΔѧѧϘϠΣ�Ϟѧѧϛ�ϊ Ϩѧѧμ ϟϱϮѧѧϗϭ�Ϫѧѧϴϓ�ΔѧѧϘϠΣ�ϒόѧѧο �ϦѧѧϣϥΎѧѧδϧϹ

�ΔѧѧϘϠΤϟ�Ϯѧѧϫ�ϡΎѧѧψϨϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓϯ ϮѧѧϗϷ�ϭήѧѧΜϛϷήϴΛ́ѧѧΗ�ϮѧѧϬϓ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϪρΎѧѧθϧ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣѧѧϣثرؤ �ϭήΛ́ѧѧΘϣ

Δѧѧѧϳ΅ήϟ�ϝΎѧѧѧΠϣ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϤΩˬ ف�Ϧѧѧѧϋ�Δѧѧѧϟϭΰόϣ�ΓήΛΎѧѧѧϨΘϣ�ΕΎѧѧѧϧϮϜϣ�ϱϮѧѧѧΘΤϳ�ϱάѧѧѧϟ�ΪѧѧѧϣΎΠϟ�έΎѧѧѧρϹΎΑ�Ζѧѧѧδϴϟ�ΔѧѧѧΌϴΒϟΎ

�ρΎѧѧѧθϨϟ�ΎϬΒΒѧѧѧγ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ϞϛΎѧѧѧθϤϟ�Ϣѧѧѧψόϣ�ϥϻ�ϭ�ˬ�ΎѧѧѧϬϨϴΑ�ΎѧѧѧϤϴϓ�ϞѧѧѧϋΎϔΘϟ�ΔѧѧѧϤΩ�ΎѧѧѧϬϧ�ϞѧѧѧΑ�ξ όΒѧѧѧϟ�ΎϬѧѧѧπ όΑ

�ΪѧѧѧόΑ�ϢϟΎѧѧѧόϟ�ϝϭΩ�Ϣѧѧѧψόϣ�ϊ ѧѧѧϓΩ�ΎѧѧѧϤϣ�ϪѧѧѧϣΎϬϣ�˯Ω�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ΐ ѧѧѧϧΎΠϟ�άѧѧѧΧ́ϳ�ϻ�ϒѧѧѧγϸϟ�ϱάѧѧѧϟ�ϭ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ

ѧѧΌϴΒϟ�ήѧѧτΨϠϟ�ΎѧѧϬϛέΩ·�ΪѧѧόΒϟ�ΐ ѧѧϧΎΟ�ϰѧѧϟ�ϲѧѧΌϴΒϟ�ΪѧѧόΒϟΎΑ�ϡΎѧѧϤΘϫϻ�ϰѧѧϟ�ΔѧѧϴϫΎϓήϟ�ϩάѧѧϫ�ΓΩϮѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϠϗ�ϱάѧѧϟ�ϲ

�ΔѧѧѧϴϟϭΩ�ΓήϫΎѧѧѧψΗ�ήѧѧѧΒϛ�ϲѧѧѧϓ�ϢϟΎѧѧѧόϟ�ϑ ήѧѧѧΘϋ�ˬ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧѧϳΎϤΣ�ϰѧѧѧϟ�ΔѧѧѧΟΎΤϟ�ΡΎѧѧѧΤϟ·�Ϟѧѧѧυ�ϲѧѧѧϓϭ�ˬ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ

�ϡΎѧѧѧϋ�ϢϟϮϬϜΘѧѧѧγ�ϲѧѧѧϓ�ΕΪѧѧѧϘϋ1972�ϱ ѧ́ѧѧΑ�ϲѧѧѧϔϜΗ�ϻ�ΔѧѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΩΎѧѧѧϤΘϋϹ�ϭ�ΕΎόϳήѧѧѧθΘϟ�ϭ�ΎѧѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ϥΎѧѧѧΑ

Ϸ�Ϧѧѧѧϣ�ϝΎѧѧѧΣ�ϪΗήѧѧѧμ ΒΗ�ϭ�ϪѧѧѧΗΎΌϓ�ϞѧѧѧϜΑ�ϢϟΎѧѧѧόϟ�ϥΎϜѧѧѧγ�ΔѧѧѧϴϋϮΗ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧΑ�ϻ�ϭ�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧѧϳΎϤΣ�ϥΎϤѧѧѧπ ϟ�ϝϮѧѧѧΣ

.بالدور الذي یمكن أن یؤدیھ كل منھم من اجل حمایة البیئة و الدفاع عن مستقبلھا

�ϮѧϤϧ�ϥ�Ϋ·�ˬ�ΪѧϠΑ�ϱϷ�ϱΩΎѧμبو  Θϗϻ�ϊ ѧϗϮϟ�ϞѧϴϠΤΗ�ϲѧϓ�ΓήѧϴΒϛ�ΔϴϤϫ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮϤϨϟ�ΔγέΪϟ�ϥ�ΎϤ

Τϟ�ϲϨρϮϟ�ΞΗΎϨϟ�Ϊѧόϳ�ΎϤϛ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ϭ�ϊΎπ Βϟ�Ϧϣ�ΪϠΒϟ�ΝΎΘϧ·�ϲϓ�ΓΩΎϳΰϟ�Ϧϋ�ήΒόϳ�α ΎϴϘϣ�Ϯϫ�ϲϘϴϘ

�ϮѧѧϤϨϟ�ϊ ϴѧѧο ϮϤΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ�Ι ΎѧѧΤΑϷ�ΪѧѧόΗ�ϭ�ˬ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ϊ ѧѧο Ϯϟ�έϮѧѧτΗ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟΪϟ�ΕήѧѧηΆϤϟ�Ϣѧѧϫ�Ϧѧѧϣ

�ϱΩΎμ Θϗϻ�ήϜϔϟ�ϲϓ�ΕΎγέΪϟ�Ϣϫ�Ϧϣ�ϥΪϠΒϟ�ήΒϋ�ϱΩΎμ ΘϗϻϦѧϣ�ΪѧΑϻ�ϥΎѧϜϓϻ�ϮѧϤϨϟ�άѧϫ�ς ѧΑέ�ϱΩΎѧμ Θϗ

�ϢϳΪѧϘϟ�άѧϨϣ�ΐ ѧϧΎΠϟ�άѧϫ�ϝϭΎѧϨΗ�ϢΗ�Ϫϧ�ΪΟϭ�ΚϴΣ�ΔΌϴΒϟ�ϊϣϭϦѧϣ�Ϟѧϛ�ϪѧΒϧ,Thomas Malthus , David

Ricardo John Stewart Mill�ϲѧϓ�ΔѧΜϳΪΤϟ�ΕΎѧϳήψϨϟ�ϲϓ�Ϫϴϟ·�ϕήτ Θϟ�ϢΗ�ΎϤϛ�ΩέϮϤϟ�ΫΎϔϧ�ΔϟΎδϣ�ϰϟ

Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϛ�ΕΎѧѧγέΩ, SolowRamcy–Cass–Koopmans, Grossman &Krueger,Stokey

AK�ΎѧϤϧ·�ϭ�ϪѧΒϨΠΗ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�Ϫѧϧ�ϭ�ϱΩΎѧμنموذج, Θϗϻ�ϮѧϤϨϠϟ�ΔѧϴϤΘΣ�ΔѧΠϴΘϧ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧΘϟ�ϥ�ϦϴѧΒΗ�ΚϴΣ

�ρΎѧθϨϠϟ�ΔѧϴΒϧΎΟ�ΎѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ϞϛΎѧθϤϟ�ϩάѧϫ�ϰѧϟ�ήψϨϟΎѧΑ�Ϥѧδϳ�Ϊѧόϳ�Ϣѧϟ�ϲѧΌϴΒϟ�έϮϫΪΘϟ�ϥوالتحكم في مستواه ،

ϑ Ϊѧϫ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ϭ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ϞϛΎѧθϤϟ�ΐ Ϡλ �Ϧϣ�ϲϫ�ϞΑ�ϱΩΎμ Θϗϻ�ϮѧϤϨϟ�Ϯѧϫ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ�ΔѧγΎϴδϟ

�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ΔѧѧϴΌϴΒϟ�ΕϼϜѧѧθϤϟΎϓ�ˬ�ΔѧѧϴϤϨΘϟ�ΞϣήѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�ΰѧѧΠΘϳ�ϻ�˯ΰѧѧΟ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ϥ�ΎѧѧϤΑ�ϭ�ˬ�ϲѧѧϤϜϟ�β ϴѧѧϟ�ϭ�ϲϋϮѧѧϨϟ

�ΔѧϴϠϤϋ�Ϧѧϣ�ϱήϫϮΟ�˯ΰΟ�ΔΌϴΒϟ�ΔϳΎϤΣ�ϥΎΑ�ϝϮϘϟ�ϦϜϤϳ�ΚϴΤΑ�ˬ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�ΓέΩΎϗ�ϲϫ�ϭ�ΔϴϤϨΘϟ�ϑ Ϊϫ�ϞϗήόΗ

.ذلك على التنمیةالتنمیة و في غیاب حمایة البیئة سوف یؤثر

�ϊ ѧѧο Ϯϟ�Ϧѧѧϋ�ϭ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧΌϴΒϟήѧѧΰΠϟˬ�ΎѧѧϬϧϮϛ�Ϧѧѧϣ�ϢϏήϟΎѧѧΑ�Ϫѧѧϧ�ΔΣΎѧѧδϤΑ�ΎѧѧϴϘϳήϓ·�ΓέΎѧѧϗ�ϥΪѧѧϠΑ�ήѧѧΒϛ

�Ώ�έΪѧѧѧѧϘΗ12 381 74ϢѧѧѧѧϠϛ2�ϩάѧѧѧѧϫ�ϞѧѧѧѧΜϣ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϩέΎѧѧѧѧψΘϧ�ϦѧѧѧѧϜϤϳ�Ύѧѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΐ ѧѧѧѧγΎϨΘΗ�ϻ�ΎѧѧѧѧϫΩέϮϣ�ϥ�ήѧѧѧѧϴϏ

�ΡΎѧѧѧѧδΘϛ�ϝϼѧѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϘϘΤϣ�έΎѧѧѧѧτ Χ́Α�ΓΩΪѧѧѧѧϬϣ�ϲѧѧѧѧο έϷ�ϦѧѧѧѧδΣ�ϭ�ΐ ѧѧѧѧμ Χ�ϥ�ΪѧѧѧѧΠϧ�ΚѧѧѧѧϴΣ�ˬ�ΔΣΎѧѧѧδϤϟ
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�ΩέϮѧѧѧϣ�ήϳάѧѧѧΒΗ�ϲѧѧѧϓ�ϞѧѧѧΜϤΘϳ�ϢϟΆѧѧѧϣ�ϊ ѧѧѧϗϭ�ΪѧѧѧϟϮϳ�Ύѧѧѧϣ�Ϯѧѧѧϫ�ϭ�ˬ�Ϫѧѧѧϴϓ�ϢϜΤΘѧѧѧϟ�˯Ϯѧѧѧγ�ϭ�ωέΎѧѧѧδΘϟΎΑ�ΰѧѧѧϴϤΘϤϟ�ϥήѧѧѧϤόϟ

�ΪѧѧѧϘϓ�ήѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧϓ�ήΤѧѧѧμ Θϟ�Ϧѧѧѧϋ�Ύѧѧѧϣ�ˬ�ϪѧѧѧϴϠϋ�ΐ ѧѧѧϠτ ϟ�ΓήѧѧѧΜϛ�ϭ�ΓέΪѧѧѧϨϟΎΑ�ΰѧѧѧϴϤΘϳ�ϱάѧѧѧϟ�˯ΎѧѧѧϤϟΎϛ�ΔѧѧѧϣΎϫ�ϯ ήѧѧѧΧ

�ϪϴϟΎΠόΘѧѧѧγ�Δϴѧѧѧπ ϗ�Βѧѧѧλ ϋΪѧѧѧΗϭ�ήτΨϟΎѧѧѧΑ�έάѧѧѧϨΗ�ΕήѧѧѧηΆϤϟΎϓو ѧѧѧϟى �ΔѧѧѧϠΟΎϋ�ϝΎѧѧѧϤϋ΄Α�ϡΎѧѧѧϴϘϟل�Ϟѧѧѧϛ�ΔѧѧѧΤϓΎϜϤ

.البیئيرودھأشكال الت

:نتائج البحث

Βϟ�άѧѧѧϫ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϨϟϭΎΣ�ΪѧѧѧϘϟѧѧѧΤ�ήѧѧѧΛ�α ΎѧѧѧϴϘΑ�ΔѧѧѧϘϠόΘϤϟ�ϭ�ΔѧѧѧϤΎϘϟ�ΔϴϟΎϜѧѧѧηϹ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔѧѧѧΑΎΟϹ�Κ

ϱΩΎѧѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧѧϤϨϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧѧΘϟ�ϯ ΪѧѧѧѧϤϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ΎѧѧѧѧϤϬϨϴΑ�Δѧѧѧѧϗϼόϟ�ΔѧѧѧѧϳΩήρ�ϦϴѧѧѧѧΒΗ�Ϋ·�ήѧѧѧѧΰΠϟ�ϲѧѧѧѧϓ

ˬϞѧѧѧϳϮτ ϟ�ϯ ΪѧѧϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ΎϬΘϴѧѧѧδϜϋ�ϭ�ήϴѧѧμ Ϙϟϟ·�Ϟѧѧѧλ ϮΘϟ�ϢѧѧΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΞΎѧѧѧΘϨϟ�Ϣѧѧѧϫ�ήѧѧμ Σ�ϦѧѧѧϜϤϳ�ΚѧѧѧϴΣϴ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϬ

:ھذا البحث في النقاط التالیة

-�ˬ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧΘϠϟ�ϲѧѧѧδϴήϟ�έΪѧѧѧμ Ϥϟ�Ϯѧѧѧϫ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ρΎѧѧѧθϨϟϮѧѧѧϬϓ�ϥϮѧѧѧϜΗ�ΕϼΧΪѧѧѧϣ�ΐ ѧѧѧϠτΘϳ

�ϰѧѧϟ�ΎѧѧϤΘΣ�ϚѧѧϟΫ�ϱΩΆϴѧѧγ�ϲѧѧϧϼϘϋ�ϞϜѧѧθΑ�ΎϬϟϼϐΘѧѧγ�ϢΘѧѧϳ�Ϣѧѧϟ�ΫΈѧѧϓ�ΔѧѧϴόϴΒρ�ΩέϮѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ΎѧѧϬϤψόϣ�ϲѧѧϓ

Θѧѧѧϳ�ΎѧѧѧϤϛ�ˬ�ΎϬΑϮѧѧѧπ ϧѧѧѧϳ�Ϣѧѧѧϟ�Ϋ·�ΕΎѧѧѧΟήΨϣ�ϰѧѧѧϠϋ�ϝϮѧѧѧμ Τϟ�ΔѧѧѧϴΟΎΘϧϹ�ΔѧѧѧϴϠϤόϟ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ�Ϣتم �ΎѧѧѧϬϨϣ�κ ϠΨΘѧѧѧϟ

�ΔѧѧѧΌϴΒϟ�Ι ϮѧѧѧϠΗ�ϰѧѧѧϟ�ΎѧѧѧϤΘΣ�ϚѧѧѧϟΫ�ϱΩΆϴѧѧѧγ�ϢϴϠѧѧѧγ�ϞϜѧѧѧθΑ�ΕήϴΛ́ѧѧѧΘϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧϳΪόϟ�ί ήѧѧѧϓ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϮϤϨϟΎѧѧѧϓˬ

�ϪΒΣΎѧѧѧѧμ ϳ�ΓΪѧѧѧϳΰΘϤϟ�ΕΎѧѧѧΟΎΤϠϟ�ωΎΒѧѧѧηϹ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧϳΰϤϟ�ϖѧѧѧϴϘΤΗ�ϥ�ΚѧѧѧϴΣ�ˬ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ΐ ѧѧѧϧΎΠϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΔϴΒϠѧѧѧδϟ

ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧΒϏήϟ�ϭ�ΓΩΎѧѧѧϳΰϟ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ϥί ϮΘϟΎѧѧѧΑ�ϝϼѧѧѧΧ·�Ι ΪѧѧѧΤϳ�ΎѧѧѧϤϣ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧѧϤϠϟ�Ϊϴѧѧѧηήϟ�ήѧѧѧϴϏ�ϡΪΨΘѧѧѧγϻ

�Δϔѧѧѧμ Α�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ρΎѧѧѧθϨϟ�ϭ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΕϼϜѧѧѧθϤϟ�ϦϴѧѧѧΑ�ήΛ́ѧѧѧΗ�ϭ�ήϴΛ́ѧѧѧΗ�Δѧѧѧϗϼϋ�ΩϮѧѧѧΟϭ�ϰѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϬΘϨϧ�ΚѧѧѧϴΣ

ϴѧѧο ήϔϟ�ΔΤѧѧλ �ΎѧѧϨϟ�ΪѧѧϛΆϳ�Ύѧѧϣ�άѧѧϫ�ϭ�ϱΩΎѧѧμ Θϗϻ�ρΎѧѧθϨϟ�ωϮѧѧϨΑ�ΕϼϜѧѧθϤϟ�ϩάѧѧϫ�ΔѧѧϴϫΎϣ�ςΒΗήѧѧΗϭ�ˬ�ΔѧѧϣΎϋة 

.األولى

ϟ�ϝϼѧѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧѧϣجΐ ѧѧѧѧϧΎ�ΔϴѧѧѧѧγΎϴϘϟ�ΕέΎѧѧѧѧΒΘΧϻ�ϡΪΨΘѧѧѧѧγΎΑ�ΔѧѧѧѧγέΪϟ�ωϮѧѧѧѧο ϮϤϟ�ϲѧѧѧѧγΎϴϘϟ)�έΎѧѧѧѧΒΘΧ

:السكون للمتغیرات، اختبار التكامل المشترك، تقدیر نموذج تصحیح الخطأ

*�ΕήѧѧѧѧѧѧϴϐΘϤϠϟ�ϥϮϜѧѧѧѧѧѧδϟ�έΎѧѧѧѧѧѧΒΘΧ�ΞΎѧѧѧѧѧѧΘϧ�ϦϴѧѧѧѧѧѧΒΗFuller-DickeyAugmented�ΕήѧѧѧѧѧѧϴϐΘϣ�Ϟѧѧѧѧѧѧϛ�ϥ

�Βѧѧѧѧμ Η�ΎѧѧѧѧϤϨϴΑ�ΓΪѧѧѧѧΣϮϟ�έάѧѧѧѧΟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ϱϮѧѧѧѧΘΤΗ�ΎѧѧѧϬϧ�ϱ�ΔϴϠѧѧѧѧλ Ϸ�ΎϬΗΎϳϮΘѧѧѧѧδϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ΓήϘΘѧѧѧѧδϣ�ήѧѧѧѧϴϏ�ΔѧѧѧγέΪϟ

.مستقرة في فروقھا األولى و ھو ما یدل على أنھا متكاملة من الدرجة األولى

ΔѧϘϳήρ�ϡΪΨΘγΎΑJohansenتبین نتائج اختبار التكامل المشترك* & JuseliusϪѧϧ�ϞѧϣΎϜΗ�ϪѧΠΘϣ�ΪѧΟϮϳ

.بین التدھور البیئي و النمو االقتصادياألجلمشترك بین المتغیرات مما یدل على وجود عالقة طویلة 

*ϭ�ΓέΪѧѧѧѧϘϤϟ�ΕήѧѧѧѧϴϐΘϤϟ�ΔѧѧѧѧϳϮϨόϣ�́ѧѧѧѧτΨϟ�ϴΤѧѧѧѧμ Η�ΝΫϮѧѧѧѧϤϧ�ήϳΪѧѧѧѧϘΗ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϦϴѧѧѧѧΒΗ�ΔѧѧѧѧϳϮϨόϣ�Ϫѧѧѧѧϟ�ΝΫϮѧѧѧѧϤϨϟ�ϥ

ΔϴΎѧѧѧμ Σ·�ϲѧѧѧϨόϳ�άѧѧѧϫ�ϭϥϟ�ΎѧѧѧϬϟ�ΔѧѧѧόϤΠϣ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ΔϠϘΘѧѧѧδϤϟ�ΕήѧѧѧϴϐΘϤϟϟ�ΓέΪѧѧѧϘϊ ΑΎѧѧѧΘϟ�ήѧѧѧϴϐΘϤϠϟ�ΔϳήϴѧѧѧδϔΘ

�ΔѧѧѧϳΩήρ�Δѧѧѧϗϼϋ�ΩϮѧѧѧΟϭ�ϲѧѧѧϓ�ΎϳΩΎѧѧѧμ Θϗ�ϪѧѧѧΘϤΟήΗ�ϦѧѧѧϜϤϳ�ήϴѧѧѧμ Ϙϟ�ϯ ΪѧѧѧϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ϞѧѧѧΜϤΗ�ϲѧѧѧΘϟ�ΕήѧѧѧϴϐΘϤϟ�ϦϴѧѧѧΑ
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�ΔѧѧѧϤϴϗ�ΖѧѧѧόϔΗέ�ΎѧѧѧϤϠϛ�Ϫѧѧѧϧ�ΚѧѧѧϴΣ�ϱΩΎѧѧѧμ Θϗϻ�ϮѧѧѧϤϨϟ�ϊ ѧѧѧϣ�ΔѧѧѧγέΪϟ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧΘϟέήѧѧѧο Ϸ�ΔѧѧѧΠΗΎϨϟ

�Ι ΎѧѧѧόΒϧ�Ϧѧѧѧϋ�ϲϧΎѧѧѧΛ�ί ΎѧѧѧϏΪϴѧѧѧδϛΏ�ϥϮѧѧѧΑήϜϟ1%ѧѧѧϨϟ�ωΎѧѧѧϔΗέ�ϰѧѧѧϟ�ϱΩΆϴѧѧѧγ�ϚѧѧѧϟΫ�ϥΎѧѧѧϓ اتجϡΎѧѧѧΨϟ�ϲϠΧΪѧѧѧϟ

ΔΒѧѧѧδϨΑ5%ΓΩΎѧѧѧϳί �ϭ�ˬΔѧѧѧϤϴϗ�Ώ�ΕΎѧѧѧΑΎϐϟ�ΩέϮѧѧѧϣ�ΫΎϔϨΘѧѧѧγ1%�ΞΗΎѧѧѧϨϟ�ϊ ѧѧѧϓέ�ϰѧѧѧϟ�ϱΩΆѧѧѧϳϡΎѧѧѧΨϟ�ϲϠΧΪѧѧѧϟ

�ΔѧѧѧѧѧϤϴϗ�ΔѧѧѧѧѧϴϧΪόϤϟ�ΩέϮѧѧѧѧѧϤϟ�ϭ�ΔѧѧѧѧѧϗΎτ، و%13ب  ϟ�ΩέϮѧѧѧѧѧϣ�ΏϮѧѧѧѧѧπ ϧت�ΞΗΎѧѧѧѧѧϨϠϟ�ϤѧѧѧѧѧδϡΎѧѧѧѧѧΨϟ�ϲϠΧΪѧѧѧѧѧϟ

�ΔΒѧѧѧѧδϨΑ�ωΎѧѧѧѧϔΗέϻΎΑ15%8و%�ϝϮѧѧѧѧϘϟ�ϦѧѧѧѧϜϤϳ�ˬ�ϲ ϟϮѧѧѧѧΘϟ�ϰѧѧѧѧϠϋϥ�ϊ ѧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧѧϘϓϮΘϣ�ΖѧѧѧѧϧΎϛ�α ΎѧѧѧѧϴϘϟ�ΞΎѧѧѧѧΘϧ

.نیةو ھو ما یقودنا الى قبول الفرضیة الثاالنظریة االقتصادیة  

:االقتراحات و التوصیات

�ΕΎѧѧΣήΘϗϻ�ξ ѧѧόΑ�ϡΪѧѧϘϧ�ϥ�ΎѧѧϨϳ΄Ηέ�ΚѧѧΤΒϟ�άѧѧϫ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧϴϟ·�Ϟѧѧλ ϮΘϤϟ�ΞΎѧѧΘϨϟ�˯Ϯѧѧο �ϰѧѧϠϋ

�ήϴѧѧѧμ Ϙϟ�ΪѧѧѧϣϷ�ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�έϮϫΪѧѧѧΘϟ�ΓΪѧѧѧΣ�Ϧѧѧѧϣ�ϒѧѧѧϴϔΨΘϠϟ�ΔΒѧѧѧγΎϨϣ�Ύѧѧѧϫήϧ�ϲѧѧѧΘϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ϲѧѧѧϫ�ϭ�ϞѧѧѧϳϮτ ϟ�ϭ

:النحو التالي

-ϲѧѧѧϓ�ϲѧѧѧΌϴΒϟ�ΪѧѧѧόΒϟ�ΝΎѧѧѧϣΩ·�ϭ�ΔѧѧѧϴΌϴΒϟ�ΩέϮѧѧѧϤϠϟ�ϡΪΘѧѧѧδϤϟ�ήϴΑΪѧѧѧΘϟمالѧѧѧτ τ ΨΕΎѧѧѧϳϮϤϨΘϟة ѧѧѧθϣ�ΔѧѧѧϬΟϮϤϟكل ا

.التدھور البیئي على كل المستویات

�ѧѧѧ˰�ΔѧѧѧϴΟΎΘϧϹ�Γ˯ΎѧѧѧϔϜϟ�ϊ ѧѧѧϓέ�ϖѧѧѧϳήρ�Ϧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧϴόϴΒτ ϟ�ΩέϮѧѧѧϤϟ�ϝϼϐΘѧѧѧγ�ΪϴѧѧѧηήΗ�ΩέϮѧѧѧϣ�ϙϼϬΘѧѧѧγ�ϝϼѧѧѧΧ�Ϧѧѧѧϣ

.لى نفس المستوى من الجودةاقل مع البقاء ع

.وضع استراتیجیات للنمو الشامل الذي یراعي االعتبارات البیئیة وفقا لظروف البلد-

-�ϡΪΨΘѧѧѧѧγ�ϭ�Ι ϮѧѧѧѧϠΘϟ�ϊ ѧѧѧѧϨϤϟ�ΓΪѧѧѧѧϳΪΟ�ΓΰѧѧѧѧϬΟ�ΐ ѧѧѧѧϴϛήΘΑ�ϲѧѧѧѧΌϴΒϟ�ϊ ΑΎѧѧѧѧτ ϟ�ΕΫ�ΕέΎϤΜΘѧѧѧѧγϻ�ϲѧѧѧѧϓ�ϊ ѧѧѧѧγϮΘϟ

.طرق و أسالیب اإلنتاج األنظف

-ϭϭ�ΔѧѧѧϔϴψϨϟ�ΎѧѧѧϴΟϮϟϮϨϜΘϟ�ϞѧѧѧϘϧ�ΕΎѧѧѧϴϠϤϋ�ϢѧѧѧϋΩ�ΩήΘѧѧѧγ�Ϧѧѧѧϣ�ΪѧѧѧΤϟΎΑ�ΔѧѧѧϠϴϔϜϟ�ΕΎόϳήѧѧѧθΘϟ�ϭ�ϮѧѧѧϠϟ�ϊ ѧѧѧο

.التكنولوجیا التي تكون مصدرا لكافة أنواع التلوث البیئي 

-�ΕΎѧѧѧϗΎτ ϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧѧѧγϻ�ϭ�ΕΎѧѧѧόϤΘΠϤϟ�ήϳϮѧѧѧτΗ�ϲѧѧѧϓ�ϲΑΎѧѧѧΠϳ�ήѧѧѧΛ�Ϧѧѧѧϣ�ΎѧѧѧϬϟ�ΎѧѧѧϤϟ�ΔѧѧѧϴϤϠόϟ�Ι ΎѧѧѧΤΑϷ�ϢѧѧѧϋΩ

.المتعلمة للتخفیض من الھدر البیئي

-�ωΎѧѧτ ϗ�ΔѧѧϣΎϗ·�ϰѧѧϠϋ�ϞѧѧϤόϟϱΩΎѧѧμ Θϗ�ϲѧѧϓ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�ϭ�ΕήѧѧΒΨϟ�ήϴϓϮѧѧΘΑ�ϡϮѧѧϘϳ�ΔѧѧΌϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ

.من النفایاتاآلمنالمجاالت المختلفة لمعالجة التلوث و تقنیات التخلص 

ϮϠѧѧѧλ Ϯϴϟ�ήѧѧѧρϷ�ϒѧѧѧϠΘΨϤϟ�ΔѧѧѧΣϮΘϔϣ�ΚѧѧѧΤΒϟ�ϕΎѧѧѧϓ�ϰѧѧѧϘΒΗ�ήѧѧѧϴΧϷ�ϲѧѧѧϓ�ϭ�ˬϩΎϨϤѧѧѧγέ�ϱάѧѧѧϟ�έΎѧѧѧδϤϟ

ϥϮѧѧѧϜϳ�ϥ�ϭ�ϲѧѧѧϤϠόϟ�ΚѧѧѧΤΒϟ�άѧѧѧϫ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϨϘϓϭ�Ϊѧѧѧϗ�ϥϮѧѧѧϜϧ�ϥ�ϰѧѧѧϨϤΘϧ�ϭ�ΓΩϮѧѧѧόϟ�ϦѧѧѧϜϤϳ�ϡΎѧѧѧϫ�ΕΎѧѧѧϣϮϠόϣ�έΪѧѧѧμ ϣ

.إلیھ عند الحاجة

.تم بعون هللا
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:المراجع

مـراجـع باللـغـة العـربیـة-1

:الكـتـب-1.1

احمد عبد الوھاب عبد الجواد، التكافل االجتماعي البیئي، الدار العربیة للنشر و التوزیع، القاھرة، سنة -1

2001.

االستھالكي و مستقبل التنمیة في مصر، نشر الكتروني، القاھرة، سنة احمد مجدي حجازي، المجتمع -2

2001.

احمد مندور ، احمد رمضان نعمة هللا ، المشكالت االقتصادیة للموارد و البیئة ، مؤسسة الشباب -3

.1996الجامعیة ، اإلسكندریة ، سنة

اھیم غزالن ،أسامة احمد دمحم الفیلمصطفى،احمد رمضان نعمة هللا ،دمحم عزت دمحم إبرالسیدة إبراھیم -4

.2007،اقتصادیات الموارد و البیئة ، الدار الجامعیة الجدیدة ، اإلسكندریة ، سنة 

.2003باتر دمحم علي وردم ، العولمة و مستقبل األرض ، األھلیة للنشر و التوزیع ، عمان ، -5

كولستارد ، ترجمة احمد یوسف عبد الخیر ، االقتصاد البیئي ، الجزء الثاني ، النشر -تشارلس د-6

.2005العلمي و المطابع ، الریاض ،

.2006حسین علي السعدي ، أساسیات البیئة و التلوث ، دار البازوني للنشر و التوزیع ،عمان ،سنة -7

مة في ظل العولمة المعاصرة ، الدار الجامعیة خالد مصطفى قاسم ، إدارة البیئة و التنمیة المستدا-8

.2007الجدیدة ، اإلسكندریة ،سنة 

رمضان دمحم مقلد ،احمد رمضان نعمة هللا ،احمد عبد العزیز عاید ، اقتصادیات الموارد والبیئة،الدار -9

.2008الجامعیة، اإلسكندریة، سنة 

سالمتھا ، دار البازوني للنشر والتوزیع،عمان عصام حمدي الصفدي ، نعیم الظاھر، صحة البیئة و -10

.2002، الطبعة األولى، سنة 

عبد العزیز قاسم محارب ، االقتصاد البیئي مقوماتھ و تقنیاتھ، دار الجامعة الجدیدة اإلسكندریة -11

.2011،مصر ، سنة

النشر والتوزیع،عمان، عبد القادر عابد ، غازي سفاریني ، أساسیات علم البیئة ، دار وائل للطباعة و-12

.2004الطبعة الثانیة ، سنة 

 ة،سنعبد القادر دمحم عبد القادر عطیة، اتجاھات حدیثة في التنمیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة-13

2000.



المراجع

162

،مكة المكرمة "عبد القادر دمحم عبد القادر عطیة،الحدیث في االقتصاد القیاسي بین النظریة و التطبیق-14

،2004.

عبد المجید قدي ، االقتصاد البیئي ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة األولى ، سنة -15

2010.

دمحم أمین عامر، مصطفى محمود سلیمان، تلوث البیئة مشكلة العصر، دراسة عملیة حول مشكلة -16

.2003الطبعة الثانیة، سنة التلوث و حمایة صحة البیئة، دار الكتاب الحدیث، الكویت، 

دمحم صالح الشیخ، اآلثار االقتصادیة و المالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منھا، مطبعة اإلشعاع -17

.2002الفنیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى، سنة 

األولى دمحم صالح تركي القریشي ،علم اقتصاد التنمیة ، إثراء للنشر و التوزیع، األردن ، الطبعة -18

.2010،سنة 

دمحم صالح تركي القریشي ، مقدمة في علم اقتصاد البیئة ، إثراء للنشر و التوزیع ، عمان ، الطبعة -19

.2011األولى ، سنة 

دمحم عبد الكریم، علي عبد ربھ، مقدمة في اقتصادیات البیئة، مؤسسة جائزة زاید الدولیة -20

.2003للبیئة،دبي،سنة 

مصطفى، الموارد االقتصادیة الزراعیة، مؤسسة رؤیة، اإلسكندریة، الطبعة األولى،سنة دمحم مدحت -21

2011.

.2001دمحم ناجي حسن خلیفة، النمو االقتصادي، دار القاھرة، القاھرة، -22

دمحم محمود سلیمان، الجغرافیا و البیئة، منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة -23

.2007سنة الثقافة،دمشق، 

دراسة في المفھوم و الظاھرة و األبعاد ـ ، دار الجامعة الجدیدة  ـممدوح دمحم منصور ، العولمة -24

.2003،اإلسكندریة ، سنة 

میشیل توداور، ترجمة محمود حسن حسني ، محمود حامد محمود عبد الرازق ، التنمیة االقتصادیة -25

.2006، دار المریخ، الریاض ، ستة 

،دار المیسرة 14000ISOنجم العزاوي،عبد هللا النقار،إدارة البیئة نظم و متطلبات و تطبیقات-26

.2010للنشر والتوزیع،عمان،الطبعة الثانیة،سنة 

یوسف جحیم الطائي و آخرون ، نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجیة و الخدمیة ، دار البازوني -27

.2009، عمان ، سنة 
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:األطـروحـات و الرسـائـل الجامـعیـة-2.1

برني لطیفة، دور اإلدارة البیئیة في تحقیق المزایا التنافسیة في المؤسسة الصناعیة، دراسة حالة -28

، مذكرة ماجستیر في العلوم االقتصادیة ،تخصص اقتصاد ENT.CA.BISKRAمؤسسة بسكرة 

.2007امعة بسكرة ،الجزائر، سنة مؤسسة ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، ج

في العلوم جلولي بوجمعة ، اثر سیاسة الحد من التلوث على التنافسیة الصناعیة، مذكرة ماجستیر-29

التسییر ،جامعة التجاریة ، تخصص اقتصاد وتنمیة ، كلیـة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم

.2011تیارت،الجزائر، سنة 

دور جودة التعلیم العالي في تعزیز النمو االقتصادي ـ دراسة حالة الجزائرـ مذكرة حمزة مرادسي ، -30

ماجستیر في علوم التسییر، تخصص اقتصاد تطبیقي و تسییر منظمات ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم 

.2010التسییر ، جامعة باتنة ،الجزائر، سنة 

االقتصادیة فــي الجزائــر،  أطـروحة مقدمـة ضمن رشیــد سالمــي، أثر تلوث البیئة في التنمیة -31

متطلبات الحصول على شھادة دكتوراه، في العلوم االقتصادیـة، فــرع التسییـــر، كلیة العلوم االقتصادیة 

.2006و علوم التسییر، جامعــة الجزائـر، الجزائر، سنة 

االقتصادیة ـ حالة مؤسسة االسمنت و مشتقاتھ صلیحة بوذیع ، إدارة التكالیف البیئیة في المؤسسة -32

في العلوم االقتصادیة ، تخصص اقتصاد بیئة ، معھد العلوم ـ مذكرة ماجستیر E .C .D. Eبالشلف

  .2008سنة  ،، الجزائرالمركز الجامعي بخمیس ملیانةاالقتصادیة ،

،مذكرة ماجستیر  2004ـ  1990عائشة مسلم ،اتجاھات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة -33

في العلوم االقتصادیة ،تخصص اقتصاد كمي ،كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر 

.2007،الجزائر ،سنة 

حالة  –عبد القادر بلخضر ، إستراتیجیة الطاقة ة و إمكانیات التوازن البیئي في ظل التنمیة المستدامة -34

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم جستیر في علوم التسییر  ، تخصص إدارة أعمال ،مذكرة ما-الجزائر

.2005التسییر، جامعة البلیدة ،الجزائر، سنة 

عبد هللا الحرستي حمید ، السیاسة البیئیة و دورھا في تحقیق التنمیة المستدامة مع دراسة حالة -35

االقتصادیة ،تخصص نقود و مالیة ، كلیة العلوم ، مذكرة ماجستیر في العلوم 2004-1994الجزائر 

.2005اإلنسانیة و العلوم االقتصادیة ،جامعة شلف ، الجزائر،سنة 

، مذكرة –حالة الجزائر –فاتح بن نونة  ، سیاسة الطاقة و التحدیات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة -36

البیئة ، كلیة الحقوق و العلوم ماجستیر في العلوم االقتصادیة، تخصص اقتصاد و تسییر 

.2007االقتصادیة،جامعة ورقلة،الجزائر، سنة 
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فاطمة الزھراء زرواط ،إشكالیة تسییر النفایات و أثرھا على التوازن االقتصادي و البیئي ـ دراسة -37

،كلیة حالة الجزائر ـ ،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم االقتصادیة ،تخصص القیاس االقتصادي 

.2006العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة الجزائر ،الجزائر، سنة 

:المـجـالت و الـدوریـات-3.1

11باشي احمد ، دور الجبایة في محاربة التلوث البیئي ، مجلة العلوم االقتصادیة ة التجارة ، العدد-38

،2004.

، مجلد )م ع ا (مجلة اإلدارة –دراسة عملیة على الجزائر –بقة الشریف ، الماء كسلعة اقتصادیة -39

.2001، الجزائر، سنة 1، عدد 10

العاليالتعلیموزارةحمودة دمحم ، التوازن البیئي ، یوم دراسي حول حمایة البیئة من منظور شرعي-40

والبیئة اإلقلیمالدینیة ـ وزارة البیئةالشؤونمدیریةالدینیةالشؤونوزارة ـ ادرارالعلمي جامعةوالبحث

.2004ماي 4، الجزائر ،البیئةمدیریة

، سلسلة 02خوري عصام، نعاسة عبیر، التحلیل االقتصادي للمشكالت البیئیة، مجلة تشرین، العدد -41

.2008، سوریة، سنة )30(العلوم االقتصادیة و القانونیة، مجلد 

دوناتو رومانو ، االقتصاد البیئي و التنمیة المستدامة ، ورقة مقدمة ضمن المواد التدریبیة ، وزارة -42

.2003، المرحلة الثانیة ، دمشق ، سنة NAPCالزراعة    و اإلصالح الزراعي 

السعودیة عابد بن عابد راجح العبدلي الشریف،  تقدیر محددات الطلب على واردات المملكة العربیة -43

في إطار التكامل المشترك وتصحیح الخطأ ، مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد اإلسالمي ، العدد 

.2007، جامعة األزھر،السعودیة، 32

عمرو دمحم السید الشناوي ، تقویم الضریبة كأداة لسیاسة حمایة البیئة ، مجلة البحوث القانونیة -44

.2011ة الحقوق ـ جامعة المنصورة ،مصر، سنة ،كلی49واالقتصادیة ، العدد

حث، العدد افارس مسعود، أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خالل الجبایة البیئیة، مجلة الب-45

.2010، جامعة البلیدة، الجزائر، سنة 07

، العدد 07المجلد محمود عبد الرحیم ، عندما یرسب الممتحن في االمتحان ، مجلة البیئة و التنمیة ، -46

.2002، جوان 51
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:المـلتقیـات و المـؤتمـرات-4.1

صالح مفتاح ، بن سمینة دالل ، فعالة السیاسة االقتصادیة في مواجھة المشكالت البیئیة ، ملتقى -47

7-6وطني حول اقتصاد البیئة و التنمیة المستدامة ، المركز الجامعي یحیى فارس  المدیة ، الجزائر،

.2006جوان 

ة اإلخالل بالتوازن البیئي ، بحث عبد هللا الصعیدي ، دراسة في بعض االعتبارات االقتصادیة لمشكل-48

نحو دور فعال للقانون في حمایة البیئة ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، في الفترة "مقدم الى مؤتمر 

.1999ماي -3-2الممتدة من 

مھدیة ساطوح ، البیئة في الجزائر واقعھا و اإلستراتیجیة المتبعة لحمایتھا ، الملتقى الوطني حول -49

د البیئة و أثره على التنمیة المستدامة ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة سكیكدة اقتصا

.2008أكتوبر 22-21،الجزائر،

:تقاریر المنظمـات و المؤسسـات الدولیة و العربیة و المحلیة-5.1

المؤرخ في 03/10رقم الجریدة الرسمیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون -50

.2003، سنة 43، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، العدد 19/07/2003

و المتضمن 2001دیسمبر 22المؤرخ في 01-21من القانون رقم 11الجریدة الرسمیة، المادة -51

.2001، سنة 79، العدد 2002قانون المالیة لسنة 

و المتضمن 2003دیسمبر 28المؤرخ في 22-03من القانون رقم 53لمادة الجریدة الرسمیة، ا-52

.2003، سنة 83، العدد 2004قانون المالیة لسنة 

، و المتضمن 26/12/2006المؤرخ في 24-06من القانون رقم 55الجریدة الرسمیة، المادة -53

.85، العدد 2007قانون المالیة لسنة 

و المتضمن 2002دیسمبر 24المؤرخ في 11-02من القانون رقم 94المادة الجریدة الرسمیة، -54

.2003، سنة 86، العدد2003قانون المالیة لسنة 

المخطط الوطني لألعمال من اجل البیئة و التنمیة المستدامة ، وثیقة من وزارة اإلقلیم و البیئة ـ55

،الجزائر2001،دیسمبر 

برنامج األمم ، تحدیات امن اإلنسان في البلدان العربیة2009عربیة لعام تقریر التنمیة اإلنسانیة الـ56

 .2009سنة  ،األمم المتحدةالمتحدة اإلنمائي ،

.2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر، وزارة تھیئة اإلقلیم و البیئة، الجزائر، سنة ـ57

.2011 جانفيالتنمیة المستدامة ، الدورة السابعة ، الرباط ،تقریر عن تفعیل المیثاق الوطني للبیئة و -58
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البیئي  Kuznetsمنحنى لملخص حول بعض الدراسات التجریبیة :01الملحق رقم 
  1992سنة  Shafik & Banadyopadhyayدراسة 

نقص المیاه النظیفة
نقص صرف المیاه الحضري

مستوى الموارد الجزئیة
أكسید الكبریت

التغیر في مساحة الغابات
المعدل السنوي إلزالة الغابات

نقص األكسجین في األنھار
نفایات بلدیة لكل فرد

إشعاعات كربون لكل فرد

المتغیر 
التابع

.1990الى 1960بلد ، لفترة الدراسة من سنة 149تتضمن العینة  البیانات
لوغاریتم من الدرجة الثانیة اللوغاریتم الخطي، :تستعمل الدراسة ثالث دوال مختلفة

.، اللوغاریتم التكعیبي المتعدد الحدود في الناتج المحلي لكل فرد)ربیعي (
النموذج

لكل فرد ، نقص المیاه النظیفة و تفتقر الى   $2000عند   األشجارنقطة التحول إلزالة 
یادة الدخل الصرف الصحي الحضري بزیادة الدخل ، تمیل النوعیة النھریة الى التدھور بز

، إن اتجاه الزمن سلبي جدا $4000و$3000، نقاط التحول بالنسبة للتلوث بین دخل 
.لنوعیة الھواء ، النفایات البلدیة و إشعاعات الكربون لكل فرد بشكل واضح بزیادة الدخل

النتائج

  1992سنة   Panayotouدراسة 
SO2ثاني أكسید الكبریت

NOXأكسید النتروجین

SPMالجزیئات المعلقة
نسبة إزالة األشجار

المتغیر 
التابع

.1985بیانات عالمیة لسنة  البیانات
المعادلة المالئمة للمتغیرات الثالث للتلوث اللوغاریتم التربیعي ، إلزالة األشجار الدارس 

.یعد معادلة تحویلیة بین كثافة السكان و الدخل لكل فرد 
النموذج

، بالنسبة لكثافة السكان العینة متوسطة ، نقطة االنعطاف Uكل مقدرات المنحنى مقلوب 
لكل    $3000حوالي SO2لكل فرد ، نقطة االنعطاف لإلشعاعات $823إلزالة االشجار

الكل بالنسبة لقیمة (لكل فرد SPM4.500$لكل فرد و NOX5.500$فرد ، بالنسبة ل 
)1985الدوالر لسنة 

النتائج

  1994سنة   Cropper & Griffithsدراسة 
.إزالة األشجار المتغیر 

التابع 
.إفریقیا، أمریكا الالتینیة و آسیا:إقلیمي

.1991الى سنة 1961بلد لفترة دراسة من سنة 64عینة الدراسة 
البیانات 

.في التقدیرOLSنموذج البیانات المقاطع العرضیة باستعمال طریقة المربعات الصغرى  النموذج 
على التوالي مما سمح باستعمال 0.47الى  0.63من  R2نتائج الدراسة ضبطت في إفریقیا 

متغیرة وھمیة و ال معدل نمو السكان و ال اتجاه الزمن كان ھام في المنطقة ، أما معامل 
و في إفریقیا $5420، و نقطة التحول ألمریكا الالتینیة R2=0.13التحدید في أسیا كان

4760$.

النتائج 
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  1995سنة  Grossman & Krueger دراسة 
SO2ثاني أكسید الكبریت

الدخان 
BODالجزیئات الثقیلة 

CODاألكسجین المذوب
األكسجین الكیمیائي 

تركیز النتریت
تركیز الرصاص

تركیز الكادیوم
تركیز الزرنیخ
تركیز الزئبق 
تركیز النیكل 

المتغیر 
التابع 

1988، 1982، 1997العینة لنوعیة الھواء تتضمن السنوات من :GEMSالبیانات من 
BODبلد للدخان ، بیانات 19بلد للجزیئات الثقیلة ، SO2،29بلد بالنسبة ل 42و یشمل 

 ،COD بلد مختلف وبالنسبة 58و تتضمن 1990الى 1979و النتریت غطت الفترة من
.بلدان 10ن الثقیلة المعلومات تتضمن للمعاد

البیانات

Grossmanقدر  & Krueger عدة معادالت التي تربط بین مستوى التلوث و الدالة
.المرنة للدخل الفردي في الوقت الحالي و المستقبلي في البالد

النموذج

Grossmanبالنسبة لحالة الھواء المدني وجد كل من  & Krueger أن الزیادة في الدخل
، بالنسبة لمؤشر نوعیة المیاه $12.000و $10.000ترتبط بتركیز أوطأ عند الدخل 

للنتریت ، في $12.000و $1000، أكسجین مذوب $7500نقاط التحول على األقل 
Uالرصاص انحدار مائل، الكادیوم بدون تغیر ، الزرنیخ یشبھ عكس :حالة المعادن الثقیلة 

.$4900و نقطة التحول للزئبق 

النتائج

   1997سنة   Cole, Rayner & Batesدراسة 
CO2ثاني أكسید الكربون

CFCSو الھالون
المیثان

NOXأكسید النتروجین

جسیمات عالقة
SO2ثاني أكسید الكبریت

النفایات البلدیة
الطاقة 

االستھالك
حجم المرور  

المتغیر 
التابع

-1970، جسیمات عالقة البیانات من SO2، ثاني أكسید الكبریتNOXالنتروجینأكسید 
–1960البیانات OECD،CO2لبلدان منطقة التعاون و التنمیة االقتصادیة 1990
بلد ، النفایات البلدیة 38ل 1990–1986البیانات للفترة CFCSلسبع مناطق ،1991
بلد و بیانات 22ل 1992–1980بلد ، بیانات الطاقة الكلیة 13ل 1990–1975

  .بلد  88ل 1980المیثان 

البیانات
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Theعمم استخدام المربعات الصغرى العامة  Generalized Least Squares (GLS)

الوقت افترض متغیرات وهمیة للسماح لتأثیر الهبات الطبیعیة على النوعیة البیئیة ، اتجاه 

.خطي للسماح بتغیر التكنولوجیا و كثافة التجارة لتمثیل االنفتاح التجاري 

شكالن من الدوال استخدما للتقدیر المعادلة  التربیع واللوغاریتم التربیعي ، الدراسة ركزت 

و الهالون ركزت على اللوغاریتم CFCSعلى العالقة من الدرجة الثانیة ، بالنسبة ل 

.التربیعي 

نموذجال

:1985نقاط التحول المقدرة لإلشعاعات لكل فرد بقیمة الدوالر لسنة 
.أمریكي$:الوحدة 

متغیر 
تربیعي         

لوغاریتم 
تربیعي 

69005700یت              ثاني أكسد الكبر
98009400)مرور(ثاني أكسید الكبریت 

73008100الجزیئات العالقة
1800015000)مرور(الجزیئات العالقة 

990010100أول أكسید الكربون 
1760015100)مرور(ثاني أكسید النتروجین 
1470015100ثاني أكسید النتروجین

2500015600النتریت 
6270025100ثاني أكسید الكربون

CFCS1260015400و الھالون
65300108200حجم المرور

3470022500استعمال الطاقة

.بالنسبة للنفایات و المیثان لم یكن ھناك منعطف تحول للتقدیر

النتائج

   1998سنة   Torras & Boyceدراسة 
ثاني أكسید الكبریت

الدخان 
الجزیئات الثقیلة

األكسجین المذوب
سالمة الماء

تصریف المجاري 

المتغیر 
التابع 

بلد  42الى 19، بیانات تلوث الھواء تحتوي من 1997–1991تغطي البیانات الفترة من 
 .بلد  58، بیانات الماء 

البیانات 

مستوى التلوث POLحیث POL= f(Y, π, Z):شكل النموذج على النحو التالي 
،Z و)مثل التفاوت في الدخل ، الكتابة و الحق السیاسي (مستوى التلوث غیر االقتصاديπ

.التفاوت التكنولوجي 

النموذج

بالنسبة لثاني أكسید الكبریت تشیر المعامالت االیجابیة الى أن التلوث EKCاظھر نموذج 
في النھایة في اتجاه تصاعدي ، الجزیئات الثقیلة تقل بالدخل ، األكسجین المذوب یتحسن مع 

.الدخل ، النسبة المؤویة من تزود السكان بالماء اآلمن و تصریف المجاري تزید بالدخل 

النتائج
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   1999سنة   Panayatou , Sachs & Petersonدراسة 
ثاني أكسید الكبریت المتغیر 

التابع
1992-1960بلد تغطي فترة الدراسة 127العینة تتضمن  البیانات

CO2العالقة قدرت بین انبعاث  لكل فرد و معدل الدخل الفردي ، المتغیرات في اللوغاریتم              
ln (cit) = αI + βt + F[ln(yit)] + εit، حیثiتشیر الى البلدان وt، الى السنوات

αI اختالفات دائمة في البلدان في الشروط المناخیة ، الطاقة المتجددة (ثبات تأثیر البلدان
، و یعكس )والوقود المستخرج ، التفضیالت ، الھیكل االقتصادي و ما شبھ 

بمرور الوقت في أسعار النفط العالمیة ، التقنیات ، التفضیالت الغیر التغیرات βtالمتغیر
  . مرتبطة بالدخل 

النموذج

بین الدخل لكل فرد و اإلشعاعات Uتوصل النتائج الى أن العالقة تظھر على شكل مقلوب 
.لكل فرد ، بینما یزید الدخل بمستویات منخفضة جدا تزید اإلشعاعات في نسبة متزایدة

النتائج

  2000سنة   Bhattarai & Hammigدراسة 
إزالة األشجار المتغیر 

التابع
.1995–1972بلد من أمریكا الالتینیة، فترة الدراسة من سنة 21عینة الدراسة  البیانات

:استعملت الدراسة المعادلة التالیة
DFit = ai +b1Yit+b2Y²it+ b3Y³ it+b4I it+b5Z it

الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد،t،Yفي الزمن iإزالة األشجار في البلد DFحیث 
Iمتغیر عشوائي،Z تتعلق بسیاسات كلیة أخرى.

النموذج

ضمن مدى $6800في أمریكا الالتینیة أن نقاط التحول EKCتؤكد نتائج الدراسة ل 
العینة قریب من دخل فنزویال و األرجنتین و اقل من دخل ترنیداد و نوباكو ، تقترح 
المتغیرات في التحلیل بان تقویة المؤسسات االجتماعیة السیاسیة یخفض المستوى الحالي 

.إلزالة األشجار االستوائیة في المنطقة

النتائج
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تقدیر النموذجقائمة بیانات  المتغیرات المستخدمة في :02الملحق رقم 
ANNEE PIB r

106 $ US
DCO2r

106 $ US
DFOR r

106 $ US
DMIN r

106 $ US
DNGY r

106 $ US
1970 29042 146 0 31 1488
1971 25751 162 0 29 1430
1972 32813 245 0 31 1961
1973 34064 282 0 34 2525
1974 36617 181 0 75 6596
1975 38465 178 0 73 5432
1976 41961 219 0 45 6315
1977 43883 221 2 35 6749
1978 47927 307 7 20 6846
1979 51511 207 10 20 14025
1980 51918 261 15 27 11199
1981 53476 196 19 26 8656
1982 56898 18 22 34 7576
1983 59970 249 23 23 7057
1984 63329 335 25 22 6873
1985 65672 340 27 19 6533
1986 65934 332 29 13 3736
1987 65473 358 37 10 3802
1988 64818 413 50 20 3498
1989 67670 453 59 26 4575
1990 68212 419 83 19 5839
1991 67393 600 109 21 7096
1992 68606 602 121 20 6548
1993 67165 580 110 13 6198
1994 66561 722 123 12 6278
1995 69090 854 158 11 7527
1996 71923 822 141 12 9395
1997 72714 753 135 11 9166
1998 76422 971 128 26 7054
1999 78868 867 128 16 8715
2000 80603 767 104 22 16877
2001 82699 766 107 19 14762
2002 86585 850 106 20 13917
2003 92560 792 99 24 19714
2004 97373 663 92 29 21082
2005 102334 716 83 53 29417
2006 104386 660 77 89 28771
2007 107517 634 76 89 27112
2008 110098 520 70 321 30311
2009 112740 726 85 113 18915
2010 116799 649 78 165 19315
2011 119602 567 71 194 19819

.2013wwwيقاعدة بیانات مؤشرات التنمیة العالمیة الصادرة عن البنك الدول:جعالمر data.Worldbank.org/ data Catalog :
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:03الملحق رقم 

Ln PIB في المستوى)Level(

Null Hypothesis: LPIB has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.439080 0.3549

Test critical values: 1% level -4.219126

5% level -3.533083

10% level -3.198312

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LPIB)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 12:56

Sample (adjusted): 1974 2011

Included observations: 38 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LPIB(-1) -0.118199 0.048460 -2.439080 0.0205

D(LPIB(-1)) 0.399099 0.157960 2.526576 0.0167

D(LPIB(-2)) 0.082038 0.106050 0.773577 0.4449

D(LPIB(-3)) 0.019013 0.084229 0.225736 0.8228

C 1.263336 0.510448 2.474955 0.0188

@TREND(1970) 0.003011 0.001368 2.201372 0.0350

R-squared 0.412740 Mean dependent var 0.033051

Adjusted R-squared 0.320981 S.D. dependent var 0.026795

S.E. of regression 0.022080 Akaike info criterion -4.644354

Sum squared resid 0.015601 Schwarz criterion -4.385788

Log likelihood 94.24272 F-statistic 4.498074

Durbin-Watson stat 2.050664 Prob(F-statistic) 0.003232
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Null Hypothesis: LPIB has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.118279 0.6986

Test critical values: 1% level -3.615588

5% level -2.941145

10% level -2.609066

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LPIB)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 12:57

Sample (adjusted): 1974 2011

Included observations: 38 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LPIB(-1) -0.015504 0.013864 -1.118279 0.2715

D(LPIB(-1)) 0.395509 0.166903 2.369699 0.0238

D(LPIB(-2)) 0.101982 0.111650 0.913413 0.3677

D(LPIB(-3)) -0.001671 0.088446 -0.018890 0.9850

C 0.188447 0.157222 1.198608 0.2392

R-squared 0.323806 Mean dependent var 0.033051

Adjusted R-squared 0.241844 S.D. dependent var 0.026795

S.E. of regression 0.023331 Akaike info criterion -4.555973

Sum squared resid 0.017963 Schwarz criterion -4.340501

Log likelihood 91.56349 F-statistic 3.950649

Durbin-Watson stat 1.948518 Prob(F-statistic) 0.009964
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Null Hypothesis: LPIB has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.828031 0.9820

Test critical values: 1% level -2.627238

5% level -1.949856

10% level -1.611469

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LPIB)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 12:58

Sample (adjusted): 1974 2011

Included observations: 38 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LPIB(-1) 0.001098 0.000601 1.828031 0.0763

D(LPIB(-1)) 0.407766 0.167655 2.432168 0.0204

D(LPIB(-2)) 0.160888 0.100893 1.594632 0.1200

D(LPIB(-3)) 0.024098 0.086343 0.279099 0.7819

R-squared 0.294368 Mean dependent var 0.033051

Adjusted R-squared 0.232107 S.D. dependent var 0.026795

S.E. of regression 0.023481 Akaike info criterion -4.565991

Sum squared resid 0.018745 Schwarz criterion -4.393613

Log likelihood 90.75382 Durbin-Watson stat 1.957145
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:04الملحق رقم

Ln PIB 1(في الفروق األولىst difference(

Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.620883 0.0409

Test critical values: 1% level -4.211868

5% level -3.529758

10% level -3.196411

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LPIB,2)

Method: Least Squares
Date: 09/28/13 Time: 13:00

Sample (adjusted): 1973 2011

Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB(-1)) -0.547293 0.151149 -3.620883 0.0009

D(LPIB(-1),2) -0.206492 0.082892 -2.491108 0.0176

C 0.019238 0.012565 1.531033 0.1348

@TREND(1970) -0.000127 0.000379 -0.336083 0.7388

R-squared 0.710012 Mean dependent var -0.005606

Adjusted R-squared 0.685156 S.D. dependent var 0.042127

S.E. of regression 0.023638 Akaike info criterion -4.555022

Sum squared resid 0.019556 Schwarz criterion -4.384400

Log likelihood 92.82293 F-statistic 28.56495

Durbin-Watson stat 1.679201 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.938246 0.0042

Test critical values: 1% level -3.610453

5% level -2.938987

10% level -2.607932

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LPIB,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:02

Sample (adjusted): 1973 2011

Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB(-1)) -0.524318 0.133135 -3.938246 0.0004

D(LPIB(-1),2) -0.214586 0.078333 -2.739405 0.0095

C 0.015577 0.006189 2.516778 0.0164

R-squared 0.709077 Mean dependent var -0.005606

Adjusted R-squared 0.692914 S.D. dependent var 0.042127

S.E. of regression 0.023345 Akaike info criterion -4.603082

Sum squared resid 0.019619 Schwarz criterion -4.475116

Log likelihood 92.76010 F-statistic 43.87196

Durbin-Watson stat 1.700765 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LPIB) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.989224 0.0038

Test critical values: 1% level -2.625606

5% level -1.949609

10% level -1.611593

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LPIB,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:02

Sample (adjusted): 1973 2011

Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LPIB(-1)) -0.257500 0.086143 -2.989224 0.0049

D(LPIB(-1),2) -0.327060 0.068815 -4.752735 0.0000

R-squared 0.657889 Mean dependent var -0.005606

Adjusted R-squared 0.648643 S.D. dependent var 0.042127

S.E. of regression 0.024971 Akaike info criterion -4.492289

Sum squared resid 0.023071 Schwarz criterion -4.406978

Log likelihood 89.59963 Durbin-Watson stat 1.753344
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:05الملحق رقم 

Ln CO2 في المستوى)Level(

Null Hypothesis: LDCO2 has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.248617 0.0088

Test critical values: 1% level -4.198503

5% level -3.523623

10% level -3.192902

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDCO2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:06

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDCO2(-1) -0.660007 0.155346 -4.248617 0.0001

C 3.399770 0.796242 4.269767 0.0001

@TREND(1970) 0.028029 0.009758 2.872358 0.0066

R-squared 0.323744 Mean dependent var 0.033092

Adjusted R-squared 0.288152 S.D. dependent var 0.593285

S.E. of regression 0.500561 Akaike info criterion 1.524182

Sum squared resid 9.521340 Schwarz criterion 1.649565

Log likelihood -28.24573 F-statistic 9.095884

Durbin-Watson stat 2.021037 Prob(F-statistic) 0.000592
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Null Hypothesis: LDCO2 has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.895319 0.0546

Test critical values: 1% level -3.600987

5% level -2.935001

10% level -2.605836

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDCO2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:07

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDCO2(-1) -0.331635 0.114542 -2.895319 0.0062

C 2.020508 0.691683 2.921148 0.0058

R-squared 0.176918 Mean dependent var 0.033092

Adjusted R-squared 0.155813 S.D. dependent var 0.593285

S.E. of regression 0.545108 Akaike info criterion 1.671886

Sum squared resid 11.58858 Schwarz criterion 1.755475

Log likelihood -32.27367 F-statistic 8.382874

Durbin-Watson stat 2.356919 Prob(F-statistic) 0.006176
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Null Hypothesis: LDCO2 has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.026971 0.6857

Test critical values: 1% level -2.622585

5% level -1.949097

10% level -1.611824

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDCO2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:07

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDCO2(-1) 0.000414 0.015368 0.026971 0.9786

R-squared -0.003171 Mean dependent var 0.033092

Adjusted R-squared -0.003171 S.D. dependent var 0.593285

S.E. of regression 0.594225 Akaike info criterion 1.820971

Sum squared resid 14.12414 Schwarz criterion 1.862765

Log likelihood -36.32990 Durbin-Watson stat 2.729865
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:06الملحق رقم

Ln CO2 1(في الفروق األولىst difference(

Null Hypothesis: D(LDCO2) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.011345 0.0000

Test critical values: 1% level -4.211868

5% level -3.529758

10% level -3.196411

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDCO2,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:09

Sample (adjusted): 1973 2011

Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDCO2(-1)) -1.839850 0.262410 -7.011345 0.0000

D(LDCO2(-1),2) 0.339180 0.158317 2.142409 0.0392

C 0.109060 0.194288 0.561333 0.5781

@TREND(1970) -0.002535 0.007833 -0.323671 0.7481

R-squared 0.724938 Mean dependent var -0.014070

Adjusted R-squared 0.701361 S.D. dependent var 1.005739

S.E. of regression 0.549615 Akaike info criterion 1.737717

Sum squared resid 10.57268 Schwarz criterion 1.908338

Log likelihood -29.88548 F-statistic 30.74797

Durbin-Watson stat 2.107816 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LDCO2) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.093160 0.0000

Test critical values: 1% level -3.610453

5% level -2.938987

10% level -2.607932

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDCO2,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:09

Sample (adjusted): 1973 2011

Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDCO2(-1)) -1.834877 0.258683 -7.093160 0.0000

D(LDCO2(-1),2) 0.336801 0.156168 2.156665 0.0378

C 0.053091 0.087474 0.606941 0.5477

R-squared 0.724114 Mean dependent var -0.014070

Adjusted R-squared 0.708787 S.D. dependent var 1.005739

S.E. of regression 0.542738 Akaike info criterion 1.689423

Sum squared resid 10.60432 Schwarz criterion 1.817390

Log likelihood -29.94376 F-statistic 47.24444

Durbin-Watson stat 2.106275 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LDCO2) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.131074 0.0000

Test critical values: 1% level -2.625606

5% level -1.949609

10% level -1.611593

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDCO2,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:10

Sample (adjusted): 1973 2011

Included observations: 39 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDCO2(-1)) -1.817068 0.254810 -7.131074 0.0000

D(LDCO2(-1),2) 0.327598 0.154097 2.125918 0.0402

R-squared 0.721291 Mean dependent var -0.014070

Adjusted R-squared 0.713759 S.D. dependent var 1.005739

S.E. of regression 0.538086 Akaike info criterion 1.648322

Sum squared resid 10.71283 Schwarz criterion 1.733633

Log likelihood -30.14228 Durbin-Watson stat 2.099831



المالحق

187

Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:07الملحق رقم 

Ln DFOR في المستوى)Level(

Null Hypothesis: LDFOR has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.148040 0.9048

Test critical values: 1% level -4.262735

5% level -3.552973

10% level -3.209642

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDFOR)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:40

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDFOR(-1) -0.045995 0.040064 -1.148040 0.2603

D(LDFOR(-1)) 0.126331 0.109145 1.157461 0.2565

C 0.398333 0.142658 2.792217 0.0092

@TREND(1970) -0.006165 0.003387 -1.819984 0.0791

R-squared 0.516569 Mean dependent var 0.070205

Adjusted R-squared 0.466559 S.D. dependent var 0.162057

S.E. of regression 0.118361 Akaike info criterion -1.316935

Sum squared resid 0.406274 Schwarz criterion -1.135540

Log likelihood 25.72942 F-statistic 10.32930

Durbin-Watson stat 1.826051 Prob(F-statistic) 0.000086
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Null Hypothesis: LDFOR has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.613294 0.1005

Test critical values: 1% level -3.646342

5% level -2.954021

10% level -2.615817

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDFOR)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:41

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDFOR(-1) -0.088398 0.033826 -2.613294 0.0139

D(LDFOR(-1)) 0.181152 0.108874 1.663875 0.1066

C 0.411455 0.147865 2.782643 0.0092

R-squared 0.461352 Mean dependent var 0.070205

Adjusted R-squared 0.425442 S.D. dependent var 0.162057

S.E. of regression 0.122838 Akaike info criterion -1.269387

Sum squared resid 0.452678 Schwarz criterion -1.133341

Log likelihood 23.94489 F-statistic 12.84751

Durbin-Watson stat 1.703658 Prob(F-statistic) 0.000093
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Null Hypothesis: LDFOR has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 1 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.773420 0.8758

Test critical values: 1% level -2.636901

5% level -1.951332

10% level -1.610747

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDFOR)

Method: Least Squares

Date: 09/30/13 Time: 18:41

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDFOR(-1) 0.004551 0.005885 0.773420 0.4451

D(LDFOR(-1)) 0.387285 0.088038 4.399069 0.0001

R-squared 0.322325 Mean dependent var 0.070205

Adjusted R-squared 0.300465 S.D. dependent var 0.162057

S.E. of regression 0.135541 Akaike info criterion -1.100388

Sum squared resid 0.569515 Schwarz criterion -1.009691

Log likelihood 20.15640 Durbin-Watson stat 1.978346
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:08رقمالملحق 

Ln DFOR 1(في الفروق األولىst difference(

Null Hypothesis: D(LDFOR) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.054280 0.0000

Test critical values: 1% level -4.262735

5% level -3.552973

10% level -3.209642

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDFOR,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:48

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDFOR(-1)) -0.831057 0.103182 -8.054280 0.0000

C 0.262116 0.079622 3.292005 0.0026

@TREND(1970) -0.008427 0.002770 -3.041706 0.0049

R-squared 0.703007 Mean dependent var -0.040812

Adjusted R-squared 0.683208 S.D. dependent var 0.211404

S.E. of regression 0.118987 Akaike info criterion -1.333095

Sum squared resid 0.424738 Schwarz criterion -1.197049

Log likelihood 24.99607 F-statistic 35.50630

Durbin-Watson stat 1.926427 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LDFOR) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.984027 0.0000

Test critical values: 1% level -3.646342

5% level -2.954021

10% level -2.615817

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDFOR,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:50

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDFOR(-1)) -0.636708 0.091166 -6.984027 0.0000

C 0.029874 0.025410 1.175663 0.2487

R-squared 0.611415 Mean dependent var -0.040812

Adjusted R-squared 0.598880 S.D. dependent var 0.211404

S.E. of regression 0.133891 Akaike info criterion -1.124897

Sum squared resid 0.555727 Schwarz criterion -1.034200

Log likelihood 20.56080 F-statistic 48.77664

Durbin-Watson stat 1.948623 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LDFOR) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.061516 0.0000

Test critical values: 1% level -2.636901

5% level -1.951332

10% level -1.610747

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDFOR,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:51

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDFOR(-1)) -0.594017 0.084120 -7.061516 0.0000

R-squared 0.594089 Mean dependent var -0.040812

Adjusted R-squared 0.594089 S.D. dependent var 0.211404

S.E. of regression 0.134688 Akaike info criterion -1.141882

Sum squared resid 0.580505 Schwarz criterion -1.096533

Log likelihood 19.84105 Durbin-Watson stat 1.990917
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:09الملحق رقم 

Ln DMIN في المستوى)Level(

Null Hypothesis: LDMIN has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.238601 0.8888

Test critical values: 1% level -4.198503

5% level -3.523623

10% level -3.192902

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDMIN)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:56

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDMIN(-1) -0.111037 0.089647 -1.238601 0.2231

C 0.237120 0.304404 0.778964 0.4408

@TREND(1970) 0.008580 0.005725 1.498777 0.1422

R-squared 0.075210 Mean dependent var 0.044729

Adjusted R-squared 0.026537 S.D. dependent var 0.427840

S.E. of regression 0.422125 Akaike info criterion 1.183327

Sum squared resid 6.771217 Schwarz criterion 1.308711

Log likelihood -21.25821 F-statistic 1.545212

Durbin-Watson stat 2.373901 Prob(F-statistic) 0.226369
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Null Hypothesis: LDMIN has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.904408 0.7769

Test critical values: 1% level -3.600987

5% level -2.935001

10% level -2.605836

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDMIN)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:58

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDMIN(-1) -0.080158 0.088630 -0.904408 0.3713

C 0.313696 0.304843 1.029040 0.3098

R-squared 0.020542 Mean dependent var 0.044729

Adjusted R-squared -0.004572 S.D. dependent var 0.427840

S.E. of regression 0.428817 Akaike info criterion 1.191979

Sum squared resid 7.171490 Schwarz criterion 1.275568

Log likelihood -22.43558 F-statistic 0.817954

Durbin-Watson stat 2.313240 Prob(F-statistic) 0.371332
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Null Hypothesis: LDMIN has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.452553 0.8077

Test critical values: 1% level -2.622585

5% level -1.949097

10% level -1.611824

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDMIN)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 13:58

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDMIN(-1) 0.008818 0.019485 0.452553 0.6533

R-squared -0.006052 Mean dependent var 0.044729

Adjusted R-squared -0.006052 S.D. dependent var 0.427840

S.E. of regression 0.429133 Akaike info criterion 1.169989

Sum squared resid 7.366210 Schwarz criterion 1.211783

Log likelihood -22.98477 Durbin-Watson stat 2.462670
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:10الملحق رقم

Ln DMIN 1(في الفروق األولىst difference(

Null Hypothesis: D(LDMIN) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.762646 0.0025

Test critical values: 1% level -4.226815

5% level -3.536601

10% level -3.200320

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDMIN,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:02

Sample (adjusted): 1975 2011

Included observations: 37 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDMIN(-1)) -1.796801 0.377269 -4.762646 0.0000

D(LDMIN(-1),2) 0.469636 0.323500 1.451732 0.1566

D(LDMIN(-2),2) 0.481535 0.263479 1.827602 0.0772

D(LDMIN(-3),2) 0.392093 0.190474 2.058516 0.0480

C -0.381673 0.163218 -2.338429 0.0260

@TREND(1970) 0.019039 0.006843 2.782198 0.0091

R-squared 0.730012 Mean dependent var -0.017006

Adjusted R-squared 0.686465 S.D. dependent var 0.696503

S.E. of regression 0.390001 Akaike info criterion 1.102060

Sum squared resid 4.715129 Schwarz criterion 1.363290

Log likelihood -14.38810 F-statistic 16.76395

Durbin-Watson stat 2.389483 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LDMIN) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.556817 0.0118

Test critical values: 1% level -3.621023

5% level -2.943427

10% level -2.610263

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDMIN,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:05

Sample (adjusted): 1975 2011

Included observations: 37 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDMIN(-1)) -1.302473 0.366191 -3.556817 0.0012

D(LDMIN(-1),2) 0.076686 0.320230 0.239471 0.8123

D(LDMIN(-2),2) 0.210448 0.269353 0.781310 0.4404

D(LDMIN(-3),2) 0.285514 0.205295 1.390753 0.1739

C 0.033903 0.072391 0.468335 0.6427

R-squared 0.662596 Mean dependent var -0.017006

Adjusted R-squared 0.620421 S.D. dependent var 0.696503

S.E. of regression 0.429116 Akaike info criterion 1.270907

Sum squared resid 5.892485 Schwarz criterion 1.488599

Log likelihood -18.51179 F-statistic 15.71046

Durbin-Watson stat 2.072432 Prob(F-statistic) 0.000000
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Null Hypothesis: D(LDMIN) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.581072 0.0007

Test critical values: 1% level -2.628961

5% level -1.950117

10% level -1.611339

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDMIN,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:06

Sample (adjusted): 1975 2011

Included observations: 37 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDMIN(-1)) -1.265831 0.353478 -3.581072 0.0011

D(LDMIN(-1),2) 0.047236 0.310259 0.152248 0.8799

D(LDMIN(-2),2) 0.190409 0.262768 0.724626 0.4738

D(LDMIN(-3),2) 0.279126 0.202404 1.379058 0.1772

R-squared 0.660284 Mean dependent var -0.017006

Adjusted R-squared 0.629400 S.D. dependent var 0.696503

S.E. of regression 0.424010 Akaike info criterion 1.223684

Sum squared resid 5.932874 Schwarz criterion 1.397837

Log likelihood -18.63816 Durbin-Watson stat 2.072567
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Dickey-FullerAugmentedمخرجات اختبار:11الملحق رقم 

Ln DNGY في المستوى)Level(

Null Hypothesis: LDNGY has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.308136 0.4203

Test critical values: 1% level -4.198503

5% level -3.523623

10% level -3.192902

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDNGY)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:11

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDNGY(-1) -0.214134 0.092773 -2.308136 0.0265

C 1.823195 0.740147 2.463286 0.0184

@TREND(1970) 0.007871 0.005936 1.326051 0.1927

R-squared 0.136995 Mean dependent var 0.063151

Adjusted R-squared 0.091573 S.D. dependent var 0.286170

S.E. of regression 0.272753 Akaike info criterion 0.309856

Sum squared resid 2.826980 Schwarz criterion 0.435239

Log likelihood -3.352039 F-statistic 3.016087

Durbin-Watson stat 1.879740 Prob(F-statistic) 0.060849
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Null Hypothesis: LDNGY has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.047495 0.2663

Test critical values: 1% level -3.600987

5% level -2.935001

10% level -2.605836

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDNGY)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:13

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDNGY(-1) -0.116320 0.056811 -2.047495 0.0474

C 1.109020 0.512611 2.163472 0.0367

R-squared 0.097060 Mean dependent var 0.063151

Adjusted R-squared 0.073908 S.D. dependent var 0.286170

S.E. of regression 0.275392 Akaike info criterion 0.306310

Sum squared resid 2.957796 Schwarz criterion 0.389899

Log likelihood -4.279362 F-statistic 4.192237

Durbin-Watson stat 1.978782 Prob(F-statistic) 0.047387
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Null Hypothesis: LDNGY has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.235759 0.9423

Test critical values: 1% level -2.622585

5% level -1.949097

10% level -1.611824

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDNGY)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:14

Sample (adjusted): 1971 2011

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

LDNGY(-1) 0.006155 0.004981 1.235759 0.2238

R-squared -0.011307 Mean dependent var 0.063151

Adjusted R-squared -0.011307 S.D. dependent var 0.286170

S.E. of regression 0.287784 Akaike info criterion 0.370872

Sum squared resid 3.312778 Schwarz criterion 0.412667

Log likelihood -6.602886 Durbin-Watson stat 1.995697
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Ln DNGY 1(في الفروق األولىst difference(

Null Hypothesis: D(LDNGY) has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.735528 0.0322

Test critical values: 1% level -4.226815

5% level -3.536601

10% level -3.200320

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDNGY,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:19

Sample (adjusted): 1975 2011

Included observations: 37 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDNGY(-1)) -1.193417 0.319477 -3.735528 0.0008

D(LDNGY(-1),2) 0.125810 0.274280 0.458691 0.6497

D(LDNGY(-2),2) 0.047842 0.223870 0.213705 0.8322

D(LDNGY(-3),2) 0.061261 0.157085 0.389990 0.6992

C 0.017010 0.112238 0.151551 0.8805

@TREND(1970) 0.001083 0.004224 0.256482 0.7993

R-squared 0.616986 Mean dependent var -0.025257

Adjusted R-squared 0.555210 S.D. dependent var 0.405390

S.E. of regression 0.270365 Akaike info criterion 0.369306

Sum squared resid 2.266014 Schwarz criterion 0.630536

Log likelihood -0.832160 F-statistic 9.987414

Durbin-Watson stat 1.816307 Prob(F-statistic) 0.000009
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Null Hypothesis: D(LDNGY) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.885410 0.0050

Test critical values: 1% level -3.621023

5% level -2.943427

10% level -2.610263

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDNGY,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:21

Sample (adjusted): 1975 2011

Included observations: 37 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDNGY(-1)) -1.206749 0.310585 -3.885410 0.0005

D(LDNGY(-1),2) 0.135518 0.267660 0.506307 0.6161

D(LDNGY(-2),2) 0.053025 0.219677 0.241377 0.8108

D(LDNGY(-3),2) 0.063606 0.154512 0.411659 0.6833

C 0.042821 0.048965 0.874533 0.3883

R-squared 0.616174 Mean dependent var -0.025257

Adjusted R-squared 0.568195 S.D. dependent var 0.405390

S.E. of regression 0.266389 Akaike info criterion 0.317372

Sum squared resid 2.270823 Schwarz criterion 0.535063

Log likelihood -0.871376 F-statistic 12.84276

Durbin-Watson stat 1.803643 Prob(F-statistic) 0.000002
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Null Hypothesis: D(LDNGY) has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 3 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.914125 0.0003

Test critical values: 1% level -2.628961

5% level -1.950117

10% level -1.611339

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(LDNGY,2)

Method: Least Squares

Date: 09/28/13 Time: 14:22

Sample (adjusted): 1975 2011

Included observations: 37 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

D(LDNGY(-1)) -1.086791 0.277659 -3.914125 0.0004

D(LDNGY(-1),2) 0.039210 0.243085 0.161301 0.8728

D(LDNGY(-2),2) -0.017870 0.203443 -0.087840 0.9305

D(LDNGY(-3),2) 0.028762 0.148754 0.193352 0.8479

R-squared 0.607000 Mean dependent var -0.025257

Adjusted R-squared 0.571273 S.D. dependent var 0.405390

S.E. of regression 0.265438 Akaike info criterion 0.286937

Sum squared resid 2.325096 Schwarz criterion 0.461090

Log likelihood -1.308330 Durbin-Watson stat 1.835536
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نتائج اختبار التكامل المشترك لمتغیرات النموذج:13الملحق رقم 

5،1مستوى معنویةعند Johansen And Juselius اختبار

Date: 09/28/13 Time: 15:43

Sample (adjusted): 1980 2011

Included observations: 32 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: LPIB LDCO2 LDFOR LDMIN LDNGY

Lags interval (in first differences): 1 to 2

Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None ** 0.644337 88.11866 68.52 76.07

At most 1 ** 0.524594 55.03798 47.21 54.46

At most 2 * 0.393138 31.24324 29.68 35.65

At most 3 0.321472 15.26069 15.41 20.04

At most 4 0.085216 2.850139 3.76 6.65

Trace test indicates 3 cointegrating equation(s) at the 5% level

Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 1% level

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None 0.644337 33.08068 33.46 38.77

At most 1 0.524594 23.79474 27.07 32.24

At most 2 0.393138 15.98255 20.97 25.52

At most 3 0.321472 12.41055 14.07 18.63

At most 4 0.085216 2.850139 3.76 6.65

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at both 5% and 1% levels

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

LPIB LDCO2 LDFOR LDMIN LDNGY

2.877783 -2.247971 2.715997 0.600100 -1.984105

8.385582 -1.951359 1.823022 -2.983553 2.592156

7.507873 2.004919 -2.046260 -0.388715 -3.185927

16.11298 -3.709396 -1.110067 -3.148741 0.544719

-0.502338 -1.216221 0.642918 -2.068293 1.336962

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):
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D(LPIB) -0.004604 0.003799 -0.007261 0.000165 0.003181

D(LDCO2) 0.351553 -0.085303 -0.006932 0.136169 0.002172

D(LDFOR) -0.018987 -0.059022 0.022492 0.021704 0.008637

D(LDMIN) -0.141474 0.218748 0.018683 0.090848 -0.002656

D(LDNGY) 0.046745 0.082027 0.057738 -0.023738 0.035378

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 102.8725

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LPIB LDCO2 LDFOR LDMIN LDNGY

1.000000 -0.781147 0.943781 0.208529 -0.689456

(0.23642) (0.23275) (0.17331) (0.27619)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LPIB) -0.013250

(0.01100)

D(LDCO2) 1.011693

(0.24073)

D(LDFOR) -0.054641

(0.06583)

D(LDMIN) -0.407132

(0.23104)

D(LDNGY) 0.134523

(0.12700)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 114.7699

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LPIB LDCO2 LDFOR LDMIN LDNGY

1.000000 0.000000 -0.090804 -0.595238 0.732817

(0.11859) (0.11968) (0.17575)

0.000000 1.000000 -1.324444 -1.028958 1.820750

(0.31225) (0.31511) (0.46275)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LPIB) 0.018610 0.002936

(0.03304) (0.01109)

D(LDCO2) 0.296382 -0.623825

(0.72207) (0.24245)

D(LDFOR) -0.549573 0.157856

(0.16566) (0.05562)

D(LDMIN) 1.427195 -0.108826

(0.56440) (0.18951)

D(LDNGY) 0.822366 -0.265146

(0.35586) (0.11949)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 122.7612
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Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LPIB LDCO2 LDFOR LDMIN LDNGY

1.000000 0.000000 0.000000 -0.163109 -0.135086

(0.06115) (0.08935)

0.000000 1.000000 0.000000 5.273972 -10.83826

(1.43776) (2.10079)

0.000000 0.000000 1.000000 4.758925 -9.557982

(1.27669) (1.86544)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LPIB) -0.035903 -0.011621 0.009279

(0.03897) (0.01204) (0.01294)

D(LDCO2) 0.244334 -0.637724 0.813494

(0.94603) (0.29226) (0.31419)

D(LDFOR) -0.380705 0.202951 -0.205192

(0.20908) (0.06459) (0.06944)

D(LDMIN) 1.567467 -0.071367 -0.023692

(0.73800) (0.22799) (0.24510)

D(LDNGY) 1.255853 -0.149386 0.158350

(0.44154) (0.13640) (0.14664)

4 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 128.9665

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LPIB LDCO2 LDFOR LDMIN LDNGY

1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.457557

(0.06808)

0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 -0.411465

(0.25438)

0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 -0.149447

(0.21046)

0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -1.977029

(0.23354)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LPIB) -0.033248 -0.012232 0.009096 -0.011795

(0.06662) (0.01731) (0.01347) (0.01475)

D(LDCO2) 2.438418 -1.142828 0.662338 0.039406

(1.50025) (0.38982) (0.30322) (0.33203)

D(LDFOR) -0.030996 0.122444 -0.229285 0.087618

(0.34425) (0.08945) (0.06958) (0.07619)

D(LDMIN) 3.031305 -0.408360 -0.124540 -1.030864

(1.19562) (0.31066) (0.24165) (0.26461)

D(LDNGY) 0.873366 -0.061334 0.184701 -0.164379

(0.74758) (0.19425) (0.15110) (0.16545)
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Vector Error Correction Estimates

Date: 09/29/13 Time: 11:35

Sample (adjusted): 1980 2011

Included observations: 32 after adjustments

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Cointegrating Eq: CointEq1

LPIB(-1) 1.000000

LDCO2(-1) -0.781147

(0.23642)

[-3.30411]

LDFOR(-1) 0.943781

(0.23275)

[ 4.05494]

LDMIN(-1) 0.208529

(0.17331)

[ 1.20323]

LDNGY(-1) -0.689456

(0.27619)

[-2.49628]

C -4.653883

Error Correction: D(LPIB) D(LDCO2) D(LDFOR) D(LDMIN) D(LDNGY)

CointEq1 -0.013250 1.011693 -0.054641 -0.407132 0.134523

(0.01100) (0.24073) (0.06583) (0.23104) (0.12700)

[-1.20464] [ 4.20267] [-0.82998] [-1.76219] [ 1.05923]

D(LPIB(-1)) 0.603633 4.606688 -2.530343 -1.234687 2.110880

(0.21363) (4.67547) (1.27866) (4.48728) (2.46665)

[ 2.82564] [ 0.98529] [-1.97891] [-0.27515] [ 0.85577]

D(LPIB(-2)) -0.227663 15.15838 0.400347 -1.455371 -1.320201

(0.22784) (4.98645) (1.36371) (4.78574) (2.63072)

[-0.99924] [ 3.03991] [ 0.29357] [-0.30411] [-0.50184]

D(LDCO2(-1)) -0.005804 -0.168026 -0.004150 -0.199621 0.073495

(0.00793) (0.17361) (0.04748) (0.16662) (0.09159)

[-0.73163] [-0.96783] [-0.08740] [-1.19804] [ 0.80241]
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D(LDCO2(-2)) -0.010811 -0.217649 -0.015595 -0.119826 0.038806

(0.00703) (0.15393) (0.04210) (0.14774) (0.08121)

[-1.53707] [-1.41393] [-0.37044] [-0.81109] [ 0.47784]

D(LDFOR(-1)) 0.039140 1.171125 0.387134 0.493459 0.223505

(0.03703) (0.81052) (0.22166) (0.77790) (0.42761)

[ 1.05688] [ 1.44490] [ 1.74649] [ 0.63435] [ 0.52268]

D(LDFOR(-2)) -0.052965 -0.377381 0.148200 -0.842033 -0.167455

(0.02643) (0.57839) (0.15818) (0.55511) (0.30515)

[-2.00415] [-0.65246] [ 0.93691] [-1.51687] [-0.54877]

D(LDMIN(-1)) 0.003563 -0.073583 0.081552 -0.369258 -0.072294

(0.01077) (0.23564) (0.06444) (0.22615) (0.12432)

[ 0.33089] [-0.31227] [ 1.26550] [-1.63279] [-0.58154]

D(LDMIN(-2)) -0.009917 -0.520792 -0.006504 0.057681 0.099230

(0.01128) (0.24685) (0.06751) (0.23691) (0.13023)

[-0.87930] [-2.10978] [-0.09634] [ 0.24347] [ 0.76196]

D(LDNGY(-1)) -0.012125 0.220742 0.026589 0.463112 0.198403

(0.01733) (0.37939) (0.10376) (0.36412) (0.20016)

[-0.69948] [ 0.58183] [ 0.25626] [ 1.27185] [ 0.99123]

D(LDNGY(-2)) 0.007707 0.246036 -0.120709 -0.309554 -0.080709

(0.01738) (0.38048) (0.10405) (0.36516) (0.20073)

[0.44332] [0.64665] [-1.16006] [-0.84771] [-0.40208]

C 0.020302 -0.566862 0.071916 0.236093 -0.012103

(0.00896) (0.19618) (0.05365) (0.18828) (0.10350)

[2.26494] [-2.88952] [1.34044] [1.25393] [-0.11694]

R-squared 0.421729 0.665492 0.556819 0.311138 0.295366

Adj. R-squared 0.103679 0.481513 0.313069 -0.067736 -0.092182

Sum sq. resids 0.009349 4.478270 0.334942 4.125020 1.246456

S.E. equation 0.021621 0.473195 0.129410 0.454149 0.249645

F-statistic 1.325985 3.617213 2.284390 0.821217 0.762140

Log likelihood 84.80517 -13.94205 27.54653 -12.62739 6.520872

Akaike AIC -4.550323 1.621378 -0.971658 1.539212 0.342445

Schwarz SC -4.000672 2.171029 -0.422007 2.088863 0.892096

Mean dependent 0.026324 0.031489 0.061253 0.071004 0.010806

S.D. dependent 0.022837 0.657160 0.156140 0.439507 0.238878

Determinant resid covariance (dof adj.) 1.16E-08

Determinant resid covariance 1.11E-09

Log likelihood 102.8725

Akaike information criterion -2.367034

Schwarz criterion 0.610242
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)Level(في المستوى البواقي

Null Hypothesis: Z has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.286496 0.0008

Test critical values: 1% level -4.262735

5% level -3.552973

10% level -3.209642

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(Z)

Method: Least Squares

Date: 10/05/13 Time: 10:40

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Z(-1) -0.748324 0.141554 -5.286496 0.0000

C -0.085559 0.063847 -1.340065 0.1903

@TREND(1970) 0.002775 0.002387 1.162281 0.2543

R-squared 0.491060 Mean dependent var -0.018274

Adjusted R-squared 0.457131 S.D. dependent var 0.177136

S.E. of regression 0.130513 Akaike info criterion -1.148181

Sum squared resid 0.511009 Schwarz criterion -1.012134

Log likelihood 21.94498 F-statistic 14.47303

Durbin-Watson stat 1.513204 Prob (F-statistic) 0.000040
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Null Hypothesis: Z has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.223630 0.0001

Test critical values: 1% level -3.646342

5% level -2.954021

10% level -2.615817

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(Z)

Method: Least Squares

Date: 10/05/13 Time: 10:41

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Z(-1) -0.743243 0.142285 -5.223630 0.0000

C -0.016210 0.022851 -0.709362 0.4834

R-squared 0.468143 Mean dependent var -0.018274

Adjusted R-squared 0.450986 S.D. dependent var 0.177136

S.E. of regression 0.131250 Akaike info criterion -1.164741

Sum squared resid 0.534020 Schwarz criterion -1.074044

Log likelihood 21.21823 F-statistic 27.28631

Durbin-Watson stat 1.459923 Prob (F-statistic) 0.000011
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Null Hypothesis: Z has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Fixed)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.277810 0.0000

Test critical values: 1% level -2.636901

5% level -1.951332

10% level -1.610747

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(Z)

Method: Least Squares

Date: 10/05/13 Time: 10:42

Sample (adjusted): 1979 2011

Included observations: 33 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Z(-1) -0.744989 0.141155 -5.277810 0.0000

R-squared 0.459510 Mean dependent var -0.018274

Adjusted R-squared 0.459510 S.D. dependent var 0.177136

S.E. of regression 0.130227 Akaike info criterion -1.209245

Sum squared resid 0.542688 Schwarz criterion -1.163897

Log likelihood 20.95255 Durbin-Watson stat 1.433146
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Dependent Variable: D(LPIB)

Method: Least Squares

Date: 10/09/13 Time: 07:16

Sample (adjusted): 1977 2011

Included observations: 35 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 9.035653 0.271764 33.24818 0.0000

Z (-1) -0.065745 0.023041 -2.853411 0.0079

D(LDCO2) 0.050771 0.028879 1.758061 0.0589

D(LDFOR) 0.139502 0.020802 6.706233 0.0000

D(LDMIN) 0.159537 0.025969 6.143389 0.0000

D(LDNGY) 0.084048 0.037374 2.248826 0.0320

R-squared 0.902038 Mean dependent var 11.21105

Adjusted R-squared 0.888977 S.D. dependent var 0.265133

S.E. of regression 0.088343 Akaike info criterion -1.883623

Sum squared resid 0.234133 Schwarz criterion -1.661430

Log likelihood 37.96340 F-statistic 69.06063

Durbin-Watson stat 1.083382 Prob (F-statistic) 0.000000



:الملخص

ولكنھا في السنوات األخیرة صارت معرضة للتدھور واالستنزاف المتواصل للموارد تعد البیئة الثروة الحقیقیة لألجیال الحاضرة والقادمة،

خالل في الطبیعیة بدون حدود منطقیة لالستھالك، فالنشاط اإلنساني المتزاید والتقدم التكنولوجي والنمو االقتصادي المطرد أدى الى إحداث إ

عند ممارسة النشاطإن عدم التكفل بالبیئة وأخذھا في الحسبان .الصحة العمومیة  ىالتوازن االیكولوجي نتج عنھ تلوث بیئي اثر سلبا عل

ا من فان تدھور البیئة لن یقف عند حد االستمرار في التفاقم فحسب بل سیستحیل معھ أي سعي لتسییر الموارد البیئیة تسیرا ناجعياالقتصاد

تم اختیار جملة من المتغیرات بیانات إحصائیة ىالناحیة االقتصادیة، في ھذا الصدد ومن خالل تحلیل وضعیة البیئة في الجزائر واستنادا عل

قیمة DMIN، صافي استنفاد موارد الغاباتDFOR، قیمة األضرار الناتجة عن انبعاث غاز ثاني أكسید الكربونDCO2كل من متمثلة في 

 2011ـ  1970بھدف دراسة عالقتھا بالنمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة قیمة نضوب موارد الطاقةDNGY، الموارد المعدنیةنضوب

من خالل اختبار الوصول إلیھانتائج البحث التي تم  ةیمكن ترجم، وباستخدام مجموعة من أدوات القیاس االقتصادي لتحلیل إشكالیة البحث

كون أن الموارد البیئیة محدودة، وقدرتھا على استیعاب النفایات لیست مطلقة، وأن النمو االقتصادي سیؤدي الى استنفاذ الموارد في  الفرضیات

حتما عدم التوفیق بین التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مردهالمحدودة و ینقص من قدرة النظام البیئي على استیعاب مختلف أنواع الملوثات ھذا 

ألجل ذلك البد من تبني نمط إنتاج واستھالك یحافظ على مخزون الموارد الطبیعیة المتاحة عمال الرشید والمستدیم للمواد الطبیعیة،واالست

.ویستحدث بدائل نظیفة ال تدمر البیئة للمضي في نھج نمو اقتصادي مستدام بیئیا

، اختبار جذر الوحدة، التكامل قیاس التدھور البیئي، التوازن االیكولوجي، یائیالمستدام بالتدھور البیئي، النمو االقتصادي:الكلمات المفتاحیة

.المشترك، نموذج تصحیح الخطأ

Résumé :

L'environnement est la vraie richesse de la génération actuelle et la prochaine, mais ces dernières années

est devenue sujette à la détérioration et à l'attrition continue de ressources naturelles sans limites

logiques pour la consommation, l’activité humaine et le progrès technologique et la croissance

économique ont conduit à la création d’une brèche dans l'équilibre écologique, entraînant la pollution de

l'environnement et agissant négativement sur la santé publique .

Le défaut de prise en charge et l’ignorance de l’environnement pendant l'exercice de l'activité

économique , sont la cause de la dégradation de l'environnement qui ne s'arrête pas aux frontières

d’aggravation, mais il serait impossible de gérer efficacement les ressources environnementales, à cet

égard, et à travers l'analyse de l'état de l'environnement en Algérie, basé sur des données statistiques

qui ont été choisi pour mesurer l’impact de pollution sur la croissance économique dont les variables

explicatives choisi : la valeur des dommages causé par les émissions de dioxyde de carbone, épuisement

net des ressources forestières, la valeur d’épuisement des ressources minérales, la valeur épuisement des

ressources énergétiques afin d'étudier leur impact sur la croissance économique en Algérie durant la

période de 1970 - 2011 en utilisant un ensemble d'outils de mesure pour analyser la problématique de

recherche, et il est possible de traduire les résultats de la recherche qui ont été obtenus par des tests

d'hypothèse dans le fait que les ressources environnementales sont limitées, et leur capacité à absorber

les déchets n'est pas absolue, et que la croissance économique va conduire à l'épuisement des ressources

limitées et nuire à la capacité d’ écosystème pour s'adapter à différents types de polluants, cela est dû

certainement à l’absence de compatibilité entre le développement économique et social et l'utilisation

rationnelle et durables des ressources naturels, à l'ordre il faut adopter une méthode de production et de

consommation pour maintenir les stocks de ressources naturelles disponibles et de développer des

alternatives propres ne détruisent pas l'environnement pour aller dans l'approche de la croissance

économique durable de l'environnement .

Les mots clés: dégradation de l’environnement, la croissance économique durable de l’environnement,

l'équilibre écologique, Impact de pollution sur la croissance économique, test de racine unitaire,

la cointégration, le modèle à correction d’erreur.


