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 سياسة الاقحصاد ألاخضر في البلدان العربية

(جزائري ل)حالة الاقحصاد ا  

ن. بً شعمة طلُمة                                                                                                          

ن. مظُلُتي هبُلة                                                                                                           

ة واإلاالُة  الاقحـاد ألاخلس هقلة هىعُة مً الاقحـاد الافةراض ي القائماملخلص:  أطاطا على اإلالازبات العقاٍز

قا حدًدا لححىه مظحدام في عالم عسبي محغجر ،ؤلاهحاجئلى الاقحـاد الحقُقي القائم على   .ألهه ًفحح هٍس

 الملمات اإلافحاحُة :الاقحـاد ألاخلس، الاقحـاد الافةراض ي، ثحىه مظحدام

Résumé :.  

L'économie verte est un changement qualitatif de l'économie virtuelle basée principalement sur 

la spéculation immobilière et financière vers une économie réelle fondée sur la production, car 

elle ouvre un nouveau chemin vers une transformation durable dans un monde arabe changeant. 

 مقدمة:

عة الىمى، ٌعحبر  و الري أطاطه ًقىم على الاقحـاد ألاخلس همىذج حدًد مً هماذج الحىمُة الاقحـادًة الظَس

اإلاعسفة لالقحـادًات البُئُة و التي تهدف ئلى معالجة العالقة اإلاحبادلة ما بجن الاقحـادًات ؤلاوظاهُة و الىظام 

البُئييي الوبُ،ييي، وألارييس  العلنيي ي لليؼيياهات ؤلاوظيياهُة علييى الحغجيير اإلاىييا،ي والاححبيياض الحييسازي، و ييى ًىيياقم مييا 

ري أطاطه ًقىم على الىقىد الحجيسي مليا الفحيم و البةيروه و الغياش الوبُ،يي، ئذا ٌعسف باالقحـاد ألاطىد و ال

الاقحـييياد ألاخليييس ًححيييىي عليييى الواقييية اليليييساو والتيييي ثىلُيييد ا ًقيييىم عليييي أطييياض الواقييية اإلاح يييدد  ،بيييدال ميييً 

 الىقىد ألاحفىزي و املحافظة على مـادز الواقة و اطحخداماتها كمـادز هاقة فعالة

همىذج الاقحـاد ألاخلس  في خلق ما ٌعسف بفسؾ العما اليلساو، وكمان الىميى الاقحـيادي   را عدا أ مُة

، و مييً  ييرا اإلاظييحدام و الحقُقييي، ومىييو الحلييىذ البُئييي و الاححبيياض الحييسازي، واطييحثراف اإلاييىازد و الةراحييو البُئييي

خليس فيي اليدوه العسبُيةا و ميا واقيو اإلاىولق ثوسح ئػمالُة مداخلحىا  و اإلاحمللة في آلاجي: ما طُاطة الاقحـياد ألا 

ذلييين فيييي اقحـييياد الجصائيييسا ذلييين ميييا طيييِحم ؤلاحابييية  عىيييه ميييً خييياله  ييير  الىزقييية البحلُييية باالعحمييياد عليييى املحييياوز 

 الحالُة: 

خُة عً الاقحـاد ألاخلس ومفهىمه املحىز ألاوه:  ملحة ثاٍز

 املحىز اللاوي: اطةراثُ ُة الىمى ألاخلس ومحولبات الاهحقاه 
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 في الجصائسواقو الاقحـاد ألاخلس  ىز اللالث:املح

خُة عً الاقحـاد ألاخلس ومفهىمهاملحور ألاول   : ملحة ثاٍز

 :_ملحة ثاريخية1

حيييا ثفعُيييا أميييم اإلاححيييد  للبِ ييية "ميييً كمبيييادز  قيييدمها بسهيييام  ألا  2008ظهيييس مفهيييىم "الاقحـييياد الاخليييس" العيييام "

وليييى حيييروز  يييرا اإلافهيييىم ليييم ثبيييدأ ميييو  ييير  اإلابيييادز . فاملحاولييية ألا ال ان ئالحىمُييية اإلاظيييحدامة والقلييياو عليييى الفقيييس"، 

ً، حييجن  الىكييعُة علييى حظيياس الفلظييفة  ظهييس ان ثقييدم العلييىم لييي"الحخلجر"، بييدأت فييي مىحـييا القييسن العؼييٍس

وأًيييية علييييىم اوظيييياهُة اخييييسي، قييييد ثييييس، فرييييازا طييييلبُة وخوجيييير  حميييية، فبييييدأ  عييييم الفالطييييفة بالحييييدًث عييييً كييييسوز  

 ".الىكعُة"ثخلجر" العلىم 

ذا مو ثقدم علم الاًمىلىحُا الري اظهس عدم كفاًية العليىم الىكيعُة الحقلُدًية ئوؼأت فلس  "ثخلجر العلىم" "

يياو واللُمُيياو والبُىلىحُييا لفهييم الظييىا س البُئُيية  جيير الوبُعُيية الىاحميية عييً حليياز  الاوظييان الحييدًث،،  كالفجًر

ا ميييً والييري اظهييس اًلييا ان مظييحىي الىاقييو الييري ثدزطييه ؤلاً مىلىحُييا، أي اإلاىظىمييات ؤلاًمىلىحُيية، أكتيير جعقُييد 

مظحىي الىاقو اليري ثدزطيه العليىم الوبُعُية ألاخيسي... اذ ٌؼيما المائىيات الحُية وألاوطيان اإلاادًية املحُوية  هيا 

أًليا. ولميي ثحيُى ؤلاًمىلىحُيا  هيرا الىاقيو، كيان علتهيا أن جظيحعجن بالفسوا/اإلاىيا الا العلمُية الاخيسي، او ميا طي ي 

ً كسد فعا على الثرعيات  "الحعددًة اإلاىهجُة" او "البِىمىهجُة"،  ر  اإلافا ُم التي وؼأت أواطى القسن العؼٍس

الحخــييُة التييي ا سقييد فييي الحخـييف علييى حظيياس الللجيير مييً الظييىا س. وبحظيي  جعبجيير  ظييساس هُمىلظييمى فييي 

ر، ميييً قبيييا مىيييا الا محعيييدد ، ال مىهجُييية"، فيييان جعددًييية اإلاىيييا الا جعضيييو بدزاطييية مىكيييىا واحيييد مؼييية بيييرغكحابيييه "ال

صييحُح ان   ٌظييحوُو اي ماهييا بمفييسد  ان ًسؿييد كييا مظييا س ، بمييا ًييإدي الييى ان هخييسج بمعسفيية ا ضييو عييً اإلاىكييىا

فليييس  "ثخلييييجر العليييىم" وجعييييدد اإلاىييييا الا قيييد أدت خدميييية كبجيييير  لعليييم الاًمىلىحُييييا وإلاعسفيييية وج ييييُف الللجيييير مييييً 

للحـييدي لجييى س اإلاؼييملة البُئُيية التييي ظلييد ثحفيياقم  iهييا لييم ثلييً كافُييةاإلاؼياكا البُئُيية اإلاعقييد  واإلاظييح د ، الا ا 

عييىد ألاميس فييي ذلين حظيي  اعحقادهيا، الييى ئ ميياه  حتيو حييدود اليال عييىد ، وحيدود كييسس وثيدمجر كييا أطييع الحُيا . َو

فالحعددًييية اإلاىهجُييية أدخليييد الللجييير ميييً اإلاىيييا الا الىكيييعُة للفهيييم أكتييير، وللاهيييا أ مليييد  الجاهيي  الفلظيييفي للعليييىم

 لىم ؤلاوظان هفظه، او ما ٌظ و "العلىم ؤلاوظاهُة". ع
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م ف  ُ م وقيي اإلوظييان هفظييه  ييى الييري هييىز وخييسس، وكييان علُىييا ان هفهييم أكتيير إلايياذا ث ا ييا كييا فريياز ثوييىز  وكُييا قييى 

ميا وؼيهد  الُيىم  أػُاو وأ ما أػُاو أخسي، بىياو عليى اًية فلظيفة، مليمس  او معلىية، واعُية او  جير واعُيةا فهيا

مييً كييىازذ هبُعُيية ي ئوظيياهُة،  ييى هخُ يية ثوييىز العلييىم وثساحييو الفلظييفةا هخُ يية ثقييدم البحييث العل ييي وثساحييو 

الفلس الىقدي. والطُما الفلس الىقدي الحـالحي الري كان ًفةرق ان ٌظيا م فيي حيا الثراعيات وثفلُين ألالغيام 

 شااإلاحعدد  التي طسعان ما ثىف س قبا او  عد كا اه ا

يية، لييم ًحوييسص التهييا مفهييىم "الاقحـيياد الاخلييس" وال مبحييدعى ،   يير  الاطيي لة،  يير  الح سبيية،  يير  اليلفُيية الفلٍس

 ."ولرلن طخبقى مقازبة الاػمالُات اإلاوسوحة طوحُة ولً جظحوُو ان جعالالا اإلاؼاكا اإلاوسوحة مً حروز 

 :_مفهوم الاقحصاد ألاخضر2

ىحُد  هي اهه اعاد فحح الباس واطعا امام هقاغ عمُق، حىه كُفُية لعا حظىة مفهىم "الاقحـاد ألاخلس" ال"

اليسوج مً ألاشميات الاقحـيادًة والبُئُية التيي ٌعياوي ماهيا كىكبىيا. ولليً إلاياذا ال ٌظيحوُو  يرا اإلافهيىم الجدًيد ان 

ةا  2ii"ٌظا م في  ر  اإلاهمة العاإلاُة اإلالح 

  الحعٍسا، فما اإلاقـىد بي"الاقحـاد الاخلس"اوال مً الاهوالص مً أحابة على  را الظإاه ال بد لل  

يييً فيييي " ف بسهيييام  الاميييم اإلاححيييد  للبِ ييية دالُىهِييي ه الاقحـييياد ألاخليييس بمىهيييه "الاقحـييياد اليييري ًييييح  عىيييه ثحظ  ٌعيييس 

وظيييييييان واإلاظييييييياوا  الاححماعُييييييية". كميييييييا "ًقليييييييا بـيييييييىز  ملحىظييييييية ميييييييً امليييييييياهس البُئُييييييية وهيييييييدز  اإلايييييييىازد زفا ُييييييية ؤلا

قا ف  ُه اهبعاذ اللسبىن وثصداد كفاو  اطحخدام اإلاىازد، كما ٌظحىع  حمُو الف اتالاًمىلىحُة. ٍو

الاححماعُييييية". وفيييييي الاقحـييييياد ألاخلييييييس، "ً ييييي  ان ًميييييىن الىمييييييى فيييييي اليييييدخا وفيييييسؾ العمييييييا ميييييدفىعا ميييييً حاهيييييي  

 ات للححفجييير واليييدعم عيييًالاطيييخلمازات العامييية والياؿييية التيييي ثقليييا الاهبعاريييات والحليييىذ. وثححييياج  ييير  الاطيييخلماز 

يييق ؤلا  ض اإلاييياه أؿيييالح الظُاطيييات وجغُجييير الليييىائح. عليييى ان ًحييياف  مظييياز الحىمُييية عليييى ز ئهفييياص العيييام اإلاىحيييه و هٍس

ميييياهم وهمييييى حُيييياتهم علييييى الوبُعيييية. أالوبُ،ييييي باعحبيييياز  مـييييدزا للمىفعيييية العاميييية، خاؿيييية الفقييييساو الييييرًً ٌعحمييييد 

ييييد مييييً الحىكييييُح ثإكييييد الُىهِيييي   ن أحييييا محييييا "الحىمُيييية اإلاظييييحدامة"، بييييا ن مبييييدأ "الاقحـيييياد الاخلييييس" ال ًأ"وإلاٍص

يييا و أؿيييالح الاقحـيييياد. و ئثحقُيييق الاطيييحدامة ًسثلييييص عليييى  ن "ثخليييجر" الاقحـيييياد أن الاطيييحدامة ال ثيييصاه  ييييدفا حٍُى

 .iii"ٌظا م في الىؿىه الى  را الهدف

س الُىهِ   ٌعحميد عليى ن فلس  "الاقحـاد ألاخلس" أثد كسد على همىذج "الاقحـاد البضيي"، اليري أكما ًىحي ثقٍس

، 2008ملُيياز دوالز العييام  650ن الييدعم اإلاقييدم لهييرا الىييىا مييً الىقييىد البضييي والييري ث يياوش أالىقييىد الاحفييىزي، و 

يا حيصو ميً  يرا أن م يسد اطيخبداه أخليس، و طاطيُا اميام الواقيات اإلاح يدد  والاقحـياد ألا أٌؼيما عائقيا  و ثحٍى

 . اليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدعم، ًمليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييً ان ًحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا اإلاؼيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييملة

"، اي اليييييدعم اإلايييييادي ثملُيُيييييهد الاخليييييس"، ثقةيييييرح "الُىهِييييي " اً ييييياد ميييييا جظيييييمُه "ظيييييسوف لالهحقييييياه اليييييى "الاقحـيييييا

ييية واإلاظييياعدات... التيييي ثمُيييا حالُيييا اليييى "الاقحـييياد البضيييي". وميييً  والحيييىافص والهُاكيييا القاهىهُييية والظيييىقُة والح اٍز
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اليييدعم اإلاليييس بالبِ ييية الامللييية عليييى الظيييسوف الحملُيُييية عليييى اإلاظيييحىي القيييىمي، جغُجييير الظُاطيييات اإلاالُييية وثقلُيييا 

ص قدز   .كبر مً الحعاون الدوليأوثىحُه الاطخلمازات لقواعات خلساو... عبر جعٍص

س "الُىهِييييي "  ن ثخليييييجر الاقحـييييياد ال ًمىيييييو ميييييً بىييييياو التيييييرو  وال ً جييييي  فيييييسؾ العميييييا وال ٌعُيييييق أوثوميييييان ثقييييياٍز

ولليييييً مفهيييييىم الاقحـييييياد ألاخليييييس ال   الاطييييخلمازات، وكيييييا اإلاوليييييىس  يييييى هقيييييا الاطيييييخلمازات ئلييييى قواعيييييات حدًيييييد .

ً الغيرايي ًىفـا عً القلاًا الاححماعُة وال عً أشمة ثأمجن الواقة في العالم وثحدًات ئداز  اإلاُا  وثأمجن ألامي

وثمييدد وهمييى اإلاييدن وأشميية ئداز  امليلفييات والىفاًييات واإلاىح ييات اللُمُائُيية والحعييدًالت الجُيُيية وقليياًا الح يياز  

هيييس ألاميييم اإلاححيييد  وقلييياًا ومؼيييلالت اقحـييياد الظيييىص أدواز القوييياا اليييياؾ وكيييعا أوكيييعا اليييدوه وثىيييامي 

يييدم ها فيييي ومؼيييلالت جغجييير اإلاىيييا. العيييال ي... اليييم فهيييا ٌعبييير مفهيييىم الاقح ـييياد ألاخليييس عليييى كيييا  ييير  الححيييدًات ٍو

  زؤٍة ػاملة ومحماملة للخ يُف واقةراح الحلىها  را  ى الححدي الري هخىاوله في  ر  الىزقة

 .:iv ؼما محبادهجعاٍزا مخحلفة في الحفاؿُا ومـولحات محعدد  جظحخدم أحُاها 

 

 

 ما  ى "أخلس" الُىم لِع باللسوز  "أخلس"  دا.ف

 فهىا، دزحات مخحلفة مً" ألاخلس "أو ما  ى مالئم للبِ ة.

 في الجى س، ثحفق الحعاٍزا مو جعٍسا بسهام  ألامم اإلاححد  للبِ ة:

يييا ، دون أن هظيييام ميييً ألاوؼيييوة الاقحـيييادًة التيييي ميييً ػيييأ ها _ أن ثحظيييً هىعُييية حُيييا  ؤلاوظيييان عليييى اإلايييدي الوٍى

 ثحعسق ألاحُاه القادمة ئلى مخاهس بُئُة أو هدز  أًمىلىحُة خوجر .

ا ئلييى طُاطييات و بييسام  عمييا لييدي اإلاىظمييات _ ثحعييدد اإلاقازبييات وألادوات الححلُلُيية وكُفُيية ثسحميية  يير  الحعيياٍز

ة خلساو، الـىادًق اليلساوالدولُة دوظائا خلساو، طُاطات ث ا   .هٍز

 

 

 

  الىمو ألاخضر ومحطلبات الاهحقالستراثيجية ا املحور الثاوي:

 (21،ص2111:عملية الاهحقال إلى الاقحصاد ألاخضر )إلاسكوا 1الشكل 

  وظائف خضراء اقتصاد منخفض الكربون نمو أخضر
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س العسبي اإلاىحظس للبِ ة     مىذحيا بيدًال ه"عالم عسبي محغجر، ًقةرح و الحىمُة حىه الاقحـاد الاخلس في ئن الحقٍس

في الحىمُة فاالقحـاد ألاخلس ًلمً الحىاشن بجن الىمى الاقحـادي والعدالة الاححماعُة و الاطيحدامة البُئُية، 

كمييا ًملىييه  واقييةفاالقحـيياد الاخلييس ًملييً أن ًلييو حييدا للفقييس  و البواليية و ًحقييق ألامييً فييي اإلايياو والغييراو و ال

قثحقُق ثىشَو أكتر عدال للدخا   :v".  لرا ً   أن وغجر اإلاظاز والححىه ئلى اقحـاد أخلس عً هٍس

ا ، 10ئن ثخلجر قواا الصزاعة العسبي ًإمً _الزراعة :1 الححيىه ئليى ممازطيات شزاعُية ليرا مالًيجن وظُفية طيىٍى

ا.بلُىن دًىا 100مظحدامة ًإرس على البلدان العسبُة بحىالي   ز طىٍى

% ميً الاطيالهال، الحيالي فيي اليسي كميا فيي الاطيحخدامات اإلاثرلُية و 40كفاو  اإلاُا  وحيد ا ًملاهيا أن ثيىفس _املياه: 2

ا كمُية ثلفيي لحعب ية  بسكية  30000الـىاعُة، فملال بسهام  ثىشَو القويو اإلاقحـيد  للمُيا  فيي أبيىظفي ًيىفس طيىٍى

ا ًيحم  ملُىن مةر ملعي  اإلاىح ية ميً مُيا  الـيسف 250طباحة أوإلابُة، معظم  اطيحعمالها فيي شزاعية حيدائق طيىٍى

 اإلادن أو لحغرًة خصاهات اإلاُا  الصزاعُة.

ق ثحظجن كفاو  الواقة مو ثحقُق الدعم بيظبة %: _الطاقة3 بلُيىن  175ًىفس عليى العيسق  25وذلن عً هٍس

ا ًملً ئعاد  اطحعمالها في اطحخدامات أفلا للىقىد و في الواقات اإلاح دد   ، فىدصدوالز طىٍى

     INTER CONTINENTALو GROUNE PLAZA  في دبي FESTIVAL CITYفُلُبععحمدا بالحعاون مو  ،ا

 السائد  في ؤلاكاو  حال مبحلسا باطحخدام مـابُح  LEDالياؿة و لرا ثم ثخفُم اهبعارات راوي    

 300اطييخبداه % ، 80أكظييُد اللسبييىن بىحييى ملُييىوي كليي  فييي الظييىة بييالحىاشي مييو حفيي  اطييالهال، الواقيية بيظييبة  

مالًيييجن مـيييباح ميييىفس للواقييية فيييي البُيييىت اللبىاهُييية أدي ئليييى ثحقُيييق اهبعاريييات رييياوي أكظيييُد  3مـيييباح ثقلُيييدي س 

ا.  800 000بمعده اللسبىن   هً طىٍى

 الحىمُة اإلاظحدامة
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 ىييا، حاحيية  لييى ؿييىاعات اقييا كسبىهييا، فحخفييُم اطييالهال، الواقيية فييي الـييىاعة العسبُيية بمعييده  _الصننىاعة:3

 بلُىن دوالز 12مقداز  % ًإدي ئلى ثىفجر طىىي 30

ُييييييا ؤلا  أربخيييييييد كفيييييياو  عالُييييييية و خفليييييييد  DUBALهحييييييياج الحدًليييييية التيييييييي اعحمييييييدتها ػيييييييسكة دبيييييييي ل إلاىُييييييىم   ثلىىلىح

 الاهبعارات اللسبىهُة و كلفة ؤلاهحاج معا.

يييق كفييياو  أعليييى فيييي الواقييية وشٍييياد  فيييي اطيييحخدام 50ثخليييجر  ئن _املواصننن ت:4 % ميييً قوييياا اإلاىاؿيييالت عيييً هٍس

ا، مبادزات جعمُم الىقا  23الىقا العام و الظُازات الهجُىة ًملً أن ًىفس  العام الحيدًث فيي بلُىن دوالز طىٍى

 عاملة على الغاش.اإلاىوقة العسبُة و التي جؼما مُةرو دبي و ثسام السبان ، والححىه ئلى طُازات هاكن ي 

ا،  18حىالي  كفاو  الواقة في اإلاباوي العسبُة الجدًد  ثإدي ئلى ثىفجر_ألابيية: 5  100اطيخلماز ملُيىن دوالز طيىٍى

ًييجن فسؿيية عمييا حدًيييد  ،  4% فقييى مييً ألابيُييية القائميية بخلييق 20طييىىات بحخفييُم  10ملُييىن دوالز خيياله  مال

 % أقا مً الواقة مقازهة مو البُىت ألاخسي في ألازدن.85ٌظالهلن د الىمىذجي اإلاىفس للواقة في العقبة البِ

مؼسوا الواقة اإلاحىطوي هفر بسام  ثىفجر في الواقة في بلدان محىطوُة بُاها : الجصائس ، مـس، اإلاغسس، طىزٍا 

ُيية اإلاح ييدد  فييي لبىييان جظييحفُد مييدازض و مظخؼييفُات  للواقيية  CEDROو ثييىوع مييً خيياله بسهييام  طييُدزو  وأبي

فيي أبيىظفي ، علمياو الواقية الىظُفية اليرًً   MASDABة مً ثىفجر كبجر فيي فياثىز  الواقية، جظيحقو  مدًىية عام

 ًوىزون هاقات بدًلة ومح دد  و هظُفة.

ا،  يرا  6: ثخلجر قواا الىفاًات الـلبة ًملً أن ًيىفس عليى العيالم العسبيي هحيى _الىفاًات6 مالًيجن دوالز طيىٍى

ييإمً فسؿييا اطيي س ًخلييق الىظييائا ٍو ييد  فييي الحييدٍو ة حدًليية فٍس و ئهحيياج الواقيية، فحدًقيية ألاش ييس فييي القييا س  خلماٍز

لييه ئلييى حدًقيية عاميية خويية الاطييةرحاا التييي جعحمييد ا  ثييإمً ئهحيياج الواقيية  AVERDAهمييىذج إلاليي  هفاًييات ثييم ثحٍى

ة و الىقىد البدًا و اإلاىاد ألاولُة مً مخلفات كاهد ثسمى    خلسازا.ا عاد  و را ً عا ؤلاهحاج أكترالحساٍز

ييييياد   : الظيييييُاحة الـيييييدًقة للبِ ييييية والوبُعييييية ال_السنننننياحة7 ثح يييييي البِ ييييية فقيييييى بيييييا ثفيييييحح فسؿيييييا اقحـيييييادًة فٍص

ا، وخلييق  200% ثييإدي ئلييى دخييا ئكييافي ًح يياوش 12الدولُيية فييي الييدوه العسبُيية بيظييبة الظييُاحة  بلُييىن دوالز طييىٍى

 %.10% ئلى 4مً ًسفو حـة القواا في الحىظُا  ملُىن فسؿة عما حدًد  ما 6هحى 

ئعيييياد  الىظيييييس فييييي همىذحهيييييا الاقحـييييادي وئعييييياد  ثىحُيييييه الاطييييخلمازات العمىمُييييية واليـىؿُيييية هحيييى القواعيييييات 

 ؤلاهحاحُيية اإلاحملليية فييي الـىاعيية والفالحيية. وقييد جظييا م  يير  اإلاقازبيية اإلاؼيي عة لحىمُييية فيييسوا م يييدد  لالقحـييياد

خلييييييس وذات قُميييييية ملافيييييية عالُيييييية، فييييييي الاهييييييىق بييييييسوح اإلابييييييادز  إلوؼيييييياو الؼييييييسكات وخلييييييق مىاؿيييييي  الؼييييييغا، ألا 

بسهيييام  دزس 20% فيييييي أفيييييق    7خاؿييييية لفائيييييد  الؼيييييباس واليظييييياو، وثحقُيييييق معيييييده هميييييى أقيييييىي وأكليييييس اطيييييحدامة د

د  الطحلؼاف الوبُعة وثأمجن فىائد اقحـادًة للظمان املحلُجن   الجبا اللبىاوي ًىفس فسؿة فٍس
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فييي ألازدن وهييي واحييد  مييً طلظييلة محمُييات ثييدًس ا الجمعُييات اإلاللُيية لحماًيية الوبُعيية وفييست   DANAمحمُيية 

 .2010دوالز في طىة  770000دخال للم حمو املحلي ث اوش 

 الاقحصاد ألاخضر في الجزائر الثالث: حور امل

يييو الاقحـييياد  "ًىظييس لالقحـيياد ألاخليييس فيييي الجصائيييس عليييى أهيييه محيييىز للحىمُييية ًمليييً أن ٌظيييا م فيييي ثىَى

 وئوؼييييييياو مىاؿييييييي  الؼيييييييغا، و ميييييييا ز اهيييييييان أطاطيييييييُان باليظيييييييبة للبليييييييد. ذلييييييين أهيييييييه وفيييييييي طيييييييُاص ًخظيييييييم باإلاظيييييييا مة

ـيييييييادي دحىاليييييييي  ٍييييييياد  ميييييييً الاطيييييييخلماز فيييييييي   % 5اللعُفييييييية للـىاعييييييية فيييييييي الىميييييييى الاقح ه، ًمليييييييً أن ثحظيييييييً الص

قواعات/فيييييييييسوا الاقحـييييييييياد ألاخليييييييييس دالواقيييييييييية اإلاح يييييييييدد ، والفعالُييييييييية الواقُيييييييييية، والفالحييييييييية والـُيييييييييد البحييييييييييسي 

ُيية، والىقييا اإلاظيييحدام، والبىييياو اإلاساعيييي واملحافييي  للبِ ييية، اإلاظييحدامان، وثدبُييس اإلاُييا  والى فاًييات، والظييُاحة البُئ

ُييييً  ُيييية، اليدمييييات اإلاسثبويييية بالبِ يييية، ئليييي .ه، ومعييييده الاهدميييياج الـىاعييييي دالييييري ًحييييساوح مييييا ب و  10والىباثييييات الوب

ُيييييية و  15 ُيييييية املحل فييييييق مقازبيييييية قائميييييية علييييييى ئعيييييياد  الحييييييىاشن بُييييييً مخحلييييييا اإلاىاهييييييق داملجيييييياالت %ه والاهييييييىق بالحىم

 الةرابُييةه. 

كميييييييا ٌعيييييييد الاقحـييييييياد ألاخليييييييس زافعييييييية للحقيييييييدم الحلىىلىحيييييييي اليييييييري ٌؼيييييييما عىـيييييييسا أطاطيييييييُا لححظيييييييجن 

قلُليييييية الاهفحيييييياح علييييييى الابحييييييمازات، وال ثأخيييييير الاطييييييحدامة  ثىافظيييييُة الؼييييييسكات  الـغييييييسي واإلاحىطييييييوة الحييييييي ال ثييييييصاه

البُئُيييييية  ؼيييييييما كييييياف باالعحبييييييياز. ولهيييييييرا الظيييييييب ، ًحعُيييييييً علييييييى الدولييييييية أن جعيييييصش وثىطيييييييو ميييييً اطيييييييحفاد  الؼيييييييسكات 

يييً، الىلييييىج لالبح ييييا، الحمٍى يييمازات الحقىُيييةه والحأ ُييييا، وذلييين مييييً الـغيييسي واإلاحىطيييوة مييييً ثدابُيييس الدعيييم دالحمٍى

 أحييا ثملُاهييا مييً الاطييحفاد  مييً ثوييىز الحقىُييات وألاطييىاص. 

يييو الاقحـياد وثحظيييجن  لقييد باػييس البلييد عييددا مييً ؤلاؿالحييات واإلابييادزات السامُيية  ؼييما خيياؾ ئليييى ثىَى

ٍيييييييص ألاميييييييً  يييييييس فيييييييسوا الاقحـييييييياد ألاخليييييييس والاهيييييييىق باملجييييييياالت  الويييييافيمىيييييييا. ألاعمييييييياه وجعص وحماًييييييية البِ ييييييية وثوٍى

ُييييس أهييييه ً  ُيييية.   ييييص  يييير  اإلابييييادزات وزبوهييييا فييييي مييييا بُاهييييا  ؼييييما أفلييييا فييييي ئهيييياز الةراب ُيييية  اطييةراثُ ُةيييي  جعٍص وهى

للاهيييييىق باالقحـييييياد ألاخليييييس، جؼييييي و أهميييييان مظيييييحدامة للهحييييياج والاطيييييالهال، ميييييو اإلاظيييييا مة فيييييي خليييييق الليييييسوات 

لييييييىن  الاطييييةراثُ ُةير  ومىاؿيييييي  الؼييييييغا. ٍو يييييي  أن ثسثلييييييص  ييييي علييييييى مقازبيييييية معحمييييييد  علييييييى الس اهييييييات املحلُيييييية ٍو

 بمقدوز ييا الاطييح ابة لححدًييات الاطييحدامة البُئُيية. 

ًييييييييييد  د  ه لىمييييييييييى الجصائييييييييييس، الاطييييييييييخلماز فييييييييييي القواعييييييييييات 2019 -2015جؼيييييييييي و اليويييييييييية اليماطييييييييييُة الجد

ييس واطييةرحاا الىفاًييات والـىاعيية والظيييُاحةه. ًمليييً السئِظييُة  لالقحـيياد ألاخ ييلس دالصزاعيية واإلاُييا  وئعيياد  ثدٍو

ُيييير اليوييية اليماطييييُة للىميييى د  ه،والحييييي ثسكييييص  ؼيييما خيييياؾ عليييى قواعييييات  أطاطييييُة  2019 -2015أن ٌؼيييما ثىف

ييً اإلانهيو ىدطيية اإلاُييا ، والبىاو، والصحيية،  كالواقة،  ه. 19،فسؿيية باليظييبة للجصائييس ه والةربُة والحمٍى

ييً والبحييث والابحييماز، و ييي املجييياالت الحيييي مييياشاه العيييسق اإلاحىفيييس  كمييا ً يي  ثىحُييه الجهييىد هحييى الحمٍى

 vi."فتهييا الُييىم  ُييس كاف و ُييس مالئييم للمهييً الجدًييد  لالقحـيياد ألاخلييس
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 الاقحصاد ألاخضر، رافعة للحىمية والحقدم الحكىولوجي_1

ثييييسي الجصائييييس فييييي الاقحـيييياد ألاخلييييس وطييييُلة لحىفُيييير أ ييييداف الحىمُيييية اإلاظييييحدامة وخلييييق فييييسؾ الؼييييغا 

ؼييي و  ُيييف الفقيس. َو يييص الابحيييماز وثقل َيييو ؤلاهحييياج والسفيييو ميييً القُمييية اإلالافيييةه وجعٍص ودعييم الىمييى الاقحـييادي دثىى

ُيييييام باهحقيييي اثيييييه، خاؿييييية باليظيييييبة لالهحقييييياه البليييييد الق ياه ثدٍز يييييي هحيييييى اقحـييييياد أخليييييس ًأخييييير  عُيييييً الاعحبييييياز أولٍى

ـييييييياد 2019-2015الحيييييييي ثلخظيييييييي أ مُييييييية قـيييييييىي. وجعحبيييييييس اليوييييييية اليماطيييييييُة الجدًيييييييد  للىميييييييى د  الويييييافي ه  الاقح

يي. وجؼيييييييي و اليوييييييية القُيييييييام باطييييييييخلمازات فيييييييي قواعيييييييات زئِظييييييييُة ألاخليييييييس زافعييييييية للحىمُيييييييية والحقيييييييدم الحلىىلىحيييييي

ٍيييييييس الؼيييييييسكات  ًيييييييات، والـىاعييييييية  والظيييييييُاحةه وثوى ُيييييييً الىفا ٍيييييييس وثلم ـييييييياد ألاخليييييييس دالفالحييييييية، واإلاييييييياو، وثدو لالقح

 الـغييسي واإلاحىطييوة.

ادز  ليييييدي الؼيييييباس واليظييييياو فيييييي قوييييياا الاقحـييييياد وحظييييي  دزاطييييية حيييييىه القابلُييييية للخؼيييييغُا وزوح اإلابييييي 

، فلهييرا القويياا ئمماهييات مهمييية حيييدا فيييي ميييا ًحـيييا باحيييداذ فيييسؾ العميييا، للاهيييا ثظيييا  ُيييس معسوفييية  viiألاخلييس

ُييو. ذليين أهييه فييي ظيييا  ُييياس مظيييسد او دلُيييا خييياؾ بمهيييً الاقحـييياد ألا  يييً فليييس  ػييياملة للجم خليييس، ًـعييي  ثمٍى

ألييييا  450عييييييً عييييييدد مىاؿيييييي  العمييييييا اإلاحىفييييييس  فييييييي القويييييياا ألاخلييييييس. وقييييييد ًلييييييىن  ييييييرا القويييييياا قييييد وفييييس حييييىالي 

ـيييييي  ػييييييغا طييييىة  ييييييد مييييييً 2012مى ، وخاؿيييييية فييييييي  2025ملُييييىن مىـيييييي  ػييييييغا فييييي أفييييق طييييىة  1.4، وقييييييد ًىفييييييس أٍش

ييييس الىفاًييييات ، الفييي يسوا اليمييييع الحالُيييية : الواقييييات اإلاح ييييدد ، والفعالُيييية الواقُيييية، وثدبُييييس اإلاُييييا ، ومعالجيييية وثدٍو

واليدمييات اإلاسثبويية بالبِ يية وثدبُييس الفليياوات اليلييساو. وثإكييد الدزاطيية ا حميييام الؼيييباس واليظييياو  هييير  اإلاهيييً 

ًييييييد ،  ة، قائميييييية علييييييى ئدزاج مهييييييً الاقحـييييييياد الجد كمييييييا ثىؿييييييي بىكييييييو طُاطييييييية مىدم يييييية لحدبُييييييس اإلاييييييىازد البؼيييييييٍس

ىيييييات الحيييييي ًقدمهييييييا  يييييً اإلاهىيييييي اليييييري ًبيييييدو أن عيييييسق الحمٍى ألاخليييييس فيييييي مظيييييسد ألاوؼيييييوة وثحدًيييييث قوييييياا الحمٍى

 الجدًييد .  الُييىم  ُييس مالئييم لالححُاحييات 

و ميييدن خليييساو ميييً قبُيييا مؼيييسوا  ًىييدزج ئدميياج   عد الاقحـيياد ألاخلييس أًلييا فييي ئهيياز مقازبيية م الُيية بمؼيياَز

مدًىييييييية بى ييييييييصوه الحييييييييي طحخؼييييييييما ث سبيييييييية همىذحُيييييييية فيييييييي م يييييييياه اقحـيييييييياد الواقيييييييية وثلمُييييييييً الواقييييييييات اإلاح ييييييييدد  

يييييس مىاهييييييق ل وؼيييييوة وقواعييييييات دالواقييييية  حُيييييةه وكييييييرا والًييييية ثِبيييييياش  الحيييييي جعحييييييصم ثوٍى الؼمظيييييُة واللىئُيييييية والٍس

ُييً الىفاًييات، الفالحُيية ماهييا أطاطييا. ُيية وثلم  viiiالـىاعييات اليلييساو خاؿيية الـىاعييات الغرائ

 الكبرى املسؤولية املجحمعية للشركات حكرا على الشركات _2

مييييياشاه القوييييياا اليييييياؾ ًفليييييا فيييييي الغالييييي  مىويييييق السبيييييح عليييييى الاطيييييحدامة. ئذ ًحويييييىز ئدمييييياج القلاًيييييا 

ُيييييية فييييييي  قيييييية  اطييييةراثُ ُاتالبُئ ؤلاهحيييييياج وئزطيييييياو مقازبيييييية اإلاظييييييإولُة املجحمعُيييييية للؼييييييسكات  ؼييييييما محخؼييييييم وبوٍس

وحجيييم الؼيييسكة. حُيييث ثحبىا ميييا عمىميييا الؼيييسكات اللبيييسي الحيييي جعحميييد بمبيييادز  ماهيييا  محفاوثيية حظييي  القواعيييات

طُاطيية ئزادًيية مسثلييص  عليييى ثحظيييجن ؿيييىز  الؼيييسكة ميييً حهييية وئلصامُييية الحقُيييد باللىابيييى الحىظُمُييية ميييً حهييية 

ييص اإلاظييإولُة املجحمعُيية للؼييسكات. أخييسي. وثىظييس  يير  الؼييسكات اللبييسي،  ixلالقحـيياد ألاخلييس كعىـييس . لحعٍص
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ُيية والىليييىج املحيييدود  ُييس الماف و البِ ييي وكعييا الاطييخلماز واليبييس    " جؼييما اإلاعسفيية املحييدود  بالخؼييَس

واإلاحىطييوة فييي اإلاقازبيية اإلاساعُيية  للبِ ة، علمييا أن للحلىىلىحُييا، العىائييق ألاطاطييُة الهخييسان الؼييسكات الـغييسي 

مييييييً اليظييييييُ  الـىاعييييييي. كمييييييا أ هييييييا ث هييييييا فييييييي أ ليييييي  الحيييييياالت  وحييييييىد البراميييييي  الحييييييي 95 يييييير  الؼييييييسكات ثملييييييا % 

 وكعالهييا الدوليية فييي  ييرا ؤلاهيياز. 

ػييسكة ومىظمة مىخسهيية في اإلاؼيييسوا ؤلاقلُ يي   16ِييع، اعحمييدت  ثحييد ئػييساف اإلاعهييد الجصائييسي للحقُ

قُييييييييييييا» داإلاظييييييييييييإولُة 26000، معُيييييييييييياز ئًييييييييييييصو  « اإلاظييييييييييييإولُة املجحمعُيييييييييييية بمىوقيييييييييييية الؼييييييييييييسص ألاوطييييييييييييى وػييييييييييييماه ئفٍس

ُييييييةه. ٌؼيييييي و اإلاسكييييييص الىهىييييييي لحلىىلىحُييييييات ئهحيييييياج أكلييييييس هقيييييياو الؼييييييسكات  علييييييى اعحميييييياد عييييييدد مييييييً أدوات املجحمع

الحدبُيييييس البِ يييييي اإلاىكىعييييية ز يييييً ئػيييييازتها ميييييً قبُيييييا الافححاؿيييييات البُئُييييية، اإلاُلييييياص البِ يييييي وعقيييييد ألاداو   اليييييري 

 xثلحييصم الؼييسكات فييي ئهيياز   ؼييما ئزادي بخىفُيير خويية عمييا فييي املجيياه البِ ييي".

  الاقحصاد ألاخضررهاهات _3

ـييييييادي بمعييييييده همييييييى محىاكييييييو  د  ه 2010 – 2013% فييييييي اإلاحىطييييييى خيييييياله فحييييييس  3ًخظييييييم الظييييييُاص الاقح

% ميً اححُاحيات ألاطيييس والؼيييسكاته و قيد اهحقيييا  75و  70وباخحيياله ثىاشن اإلاجران الح ازي  دًحييم اطييحجراد ميا بيجن 

ُييييييصان الح  ُيييييياز دوالز طييييىة  26.3ييييييازي مييييييً  حجييييييم فائييييييم اإلا ُيييييياز دوالز طييييييىة  11,06ئلييييى  2011مل داإلاسكييييييص   2013مل

 الىهىييي للعييالم آلالييي وؤلاحـائُيياته.

% ميييييً 70%، ميييييً ئحماليييييي الـيييييادزات و  98وجؼيييييهد ؿيييييادزات املحسوقيييييات دالبحيييييسوه والغييييياشه، الحيييييي جؼيييييما هحيييييى 

ه ئليى  2007%د طيىة 43.7فاكييا. وقييد اهحقلييد مظييا مة املحسوقييات فيييي الىاثييي  املحليييي ؤلاحماليييي ميييً اإلاداخُييا اهخ

يييييد ميييييً  ه2013% دطيييييىة 35ه و  2011%  دطيييييىة37  70% مىحقلييييية ميييييً  10. واهخفليييييد مداخُيييييا الـيييادزات بأٍش

ُيييييياز دوالز طييييييىة  ُيييييياز د 63ئلييييييى هحييييييى  2012مل عييييييصي  ييييييرا الاهخفيييييياق ئلييييييى اإلاىحييييييى الةراحعييييييي 2013والز طييييييىة مل . َو

ملُيييىن هيييً ممافيييم ميييً الىفيييى طيييىة  233.3مقابيييا  2011ملُييىن هيييً ممافيييم ميييً الىفيييى طيييىة  205.82للهحيياج د

2007. 

أمييييام الحقلبييييات الحييييي ثإرييييس علييييى ؿييييادزات املحسوقييات دأطييييىاص عاإلاُيية محغُييييس ، اهخفيييياق الاححُاهُييييات الىهىُيية، 

مىافظيية الواقييات البدًلةه. ًحعُييً علييى الجصائييس الاطييخلماز فييي القواعييات ؤلاهحاحُييية اإلاظيييحدامة املحدرييية للليييسو  

ىظيييييا قويييييياا اليدميييييات فيييييي الىقييييييد السا يييييً وإلاىاؿييييي  الؼيييييغا % ميييييً الظييييييمان اليؼيييييوجن، عليييييى حظيييييياس  58. ٍو

القويياا ؤلاهحاحييي أي الـىاعيية والفالحيية، اللرًيييً ًظيييا ئهحاحهميييا  ُيييس كياف.  وقيييد ملليييد الـىاعييية دخيييازج قوييياا 

% مييييييً مىاؿيييييي  6ه و 2011% طييييىة  4.2د  2013حلييييييي ؤلاحمالييييييي لظييييييىة % مييييً الىاثيييييي  امل 5املحسوقيييييياته أقييييييا مييييييً 

فاهيييييه ال  xi% .10 -%  9.7الؼيييييغا. أميييييا القوييييياا الفالحيييييي، اليييييري ثقيييييدز مظيييييا محه  فيييييي الىاثييييي  املحليييييي ؤلاحماليييييي بيييييي 

الىهىُييييية ميييييً الحبيييييىس . وقيييييد بلغيييييد الفاثيييييىز   % ميييييً الاححُاحيييييات 30و  25ٌغويييييي طيييييىي وظيييييبة ثحيييييساوح ميييييا بُيييييً 

 .2012ملُيياز دوالز طييىة  9الغرائُيية دأطاطييا الحبييىس والحلُيي ه 
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، 2012ملُييياز دوالز طيىة  47.5% مييً الحجييم ؤلاحمالييي لليييىازدات واليييري بلييي  18ثملييا الييىازدات الغرائُيية حىالييي 

ُيييياز د 55و هحييى  ُيييية رلييييث  xii% مييييً الىيياث  املحلييييي ؤلاحمييالي.7، أي قسابيية 2013والز طييىة مل وثىفييييس الـىاعيييية الغرائ

ُيييييية مييييييً القويييييياا الـييييىا ي و  وثبليييييي    xiii% مييييييً مىاؿيييييي  الؼييييييغا فييييييي قويييييياا الـىاعيييييية .40القُميييييية اإلالافيييييية اإلاحأث

ُيييية هحييييى  لييييي ؤلاحمالييييي، وذليييين بالىظييييس الزثفيييياا اإلاجراهُيييية امليــيييية لبرهاميييي  % مييييً الىاثيييي  املح40الىفقييييات العمىم

ه وكييييييرا  ظييييييب  الازثفيييييياا القييييييىي للىفقييييييات امليــيييييية ل حييييييىز 2014 -2010ملُيييياز دوالز للفةيييير   280الاطييييييخلماز د 

ٍييالت الاححماعُيية.  والححى

ُييييييا الوا ييييييو اإلاعقييييييد للهيييييياز الحىظُمييييييي والشاليييييد حمليييييية مييييييً الـعىبييييييات جعُييييييق مؼييييي يازكة القويييييياا اليييييياؾ، مييييييً قب

ييييييية ثدابُيييييييس الدعيييييييم اإلاىحهييييييية للؼيييييييسكات الـغيييييييسي  يييييييص وثقٍى وبويييييييم ئحيييييييساوات ئحيييييييداذ الؼيييييييسكة. لهيييييييرا، ًحعُيييييييً جعٍص

ُييييييييس  حييييييييداه الحييييييييي ثبىالهييييييييا الدو 95واإلاحىطييييييييوة د  ُييييييييس جؼيييييييي ُو % ماهييييييييا ػييييييييسكات ؿغ ُييييييييس  دثداب ليييييييية فييييييييي الظييييييييىىات ألاخ

الاطييييخلماز، الىلييييىج للعقيييياز الـىاعييييي والولبُييييات العمىمُيييية، ئعيييياد  حدوليييية الدًييييىن، البرهاميييي  الىهىييييي للحأ ُيييياه 

 xiv  الؼييغا.وذليين مييً أحييا ثحظييجن قدزاتهييا فييي م يياالت الاطييخلماز وؤلاهحيياج وخلييق مىاؿيي

ات الاطييييالهال، ازثفاعييييا، كمييييا اهخفييم اإلاظييييحىي العييييام للبواليية ئذ بليييي   "علييييى اإلاظييييحىي الاححماعييييي، عسفييييد مظييييحٍى

ُييييس أن معييييده بواليييية الؼييييباس د 2013% د طيىة 9.8 عاميياه واليظيييياو ًظييييا مسثفعييييا، ئذ بليييي  علييييى الحىالييييي  24 -15ه.  

ُييث بليي  معييده الفقييس 2011% طىة 17% و 21.5 يية ح فُيية الصحساٍو % 11. وثةركييص حييد  البواليية فييي اإلاىاهييق الٍس

ييد مً 2008طىة  ييالت الاححماعُيية أٍش %  مييً الىاثيي  املحلييي ؤلاحمالييي لظييىة  28. ومللييد ؤلاعاهييات اإلاعمميية والححٍى

ُييييف الح2012 ُيييية وخلييييق أقويييياس . ومييييً أحييييا ثقل ٍييييس ألاوؼييييوة ؤلاهحاح ُييييً الجهييييات، جعحييييصم الحمىميييية ثوى فاوثييييات ب

 اقحـادًيية بالعدًييد مييً الىالًييات خاؿيية ألاكلييس حسماهييا فييي مييا ًحعلييق بالؼييغا والحىمُيية.

ُيييية الحييييي ثحملييييا فييييي حظاط  ُيييية والجفيييياف والحصحييسداإلاىييييا. ثخظييييم الجصائييييس  هؼاػييييالها ؤلاًمىلىح ييييُة أهظمالهييييا البُئ

%  ميييييً مظييييياحة البيييييالد كمييييا أن الىاحيييييات فخييييير  فيييييي الاهقيييييساقه والحييييي كا الظييييياحلي 90الجيييياف ٌؼيييييما أكليييييس ميييييً  

ُييييا  دؤلاحهيييياد اإلاائيييييه فييييي  عييييم اإلاىاهييييق. وبمعييييده أقييييا ميييي محييييس ملعيييي  لليظييييمة فييييي الظييييىة،  600ً الحيييياد وػييييح اإلا

ه كمييييً ف يييية البلييييدان الفقُييييس  فييييي م يييياه اللييييسوات اإلاائُيييية. كمييييا أن 2010ملُييىن وظييمة طييىة  36ثدخييييا الجصائييييس د

ُيييييس اإلاححليييييم فُيييييه د  ِيييييؽ فيييييي اإلايييييدن طيييييىة 69الحىطيييييو العمساهيييييي   %    طيييىة 58ابيييا مق 2013%   ميييييً الظييييياكىة جع

ُييييية للحليييييىذ.  و هيييييدد 2000 ُيييييد ، ًخظيييييببان فييييي معيييييدالت محىام قييية ح ُييييه بوٍس ُيييييس اإلاححليييييم ف ُيييييو   ه ومظلظييييا الحـي

وقيييييييييد قيييييييييدزت كلفييييييييية ألاكيييييييييساز اإلاسثبوييييييييية   xvالحغُيييييييييس اإلاىاخيييييييييي  ؼيييييييييما خييييييييياؾ الفالحييييييييية واإلايييييييييىازد اإلاائُييييييية و الصيييييييحة.

ُييييييييسات ا  xvi.2009%     مييييييييً الىاثيييييييي  املحلييييييييي ؤلاحمالييييييييي لظييييييييىة 4.3%   و 1.3إلاىاخُيييييييية بيظييييييييبة ثحييييييييسواح مييييييييا بُييييييييً بالحغ

ييييييس لييييييىشاز  البِ يييييية دطييييىة  ا هحييييى 1994وحظيييييي  ثقٍس ملُييييىن هييييً ممافييييييم راهييييييي أكظييييييُد  100ه ثـييييدز الجصائييييس طييييىٍى

هيً مميافث رياوي أكظيُد اللسبيييىن لليظيييمة واهبعاريييات راهيييي  3.95ي الاهبعارات اليام ب 2002اللسبييىن . وقييدزت طييىة 

%  مييييييً الاهبعارييييييات مييييييً 75هييييييً ممافييييييم راهييييييي أكظييييييُد اللسبييييييىن لليظييييييمة. و ًييييأجي هحييييى   2.61أكظييييييُد اللسبييييييىن س 

 xviiقويياا الواقيية."
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ى اإلاييييييىازد ألاحفىزٍيييييية، فُمييييييا جؼييييييغا الواقييييييات اإلاح ييييييدد  الىهىييييييي  ؼييييييما ػييييييبه ثييييييام عليييييي قيالويييياٌعحمييييييد الاطييييييالهال، 

ُيية، ئليي .ه وظييبة كعُفييية حيييدا ميييً ؤلاهحياج الوياقي د  حُة، الؼمظييُة، اللحليية ؤلاحُائ مُغيييا وان ميييً  5داإلاائُيية، الٍس

حييييم ئهحيييياج اللهسبيييياو  ؼييييما ػييييبه كلييييي مييييً الغييي %   40ياش الوبُعييييي، الييييري ٌظييييالهلن اللهسبيييياو هحييى اللهسبيييياو حالُيياه. ٍو

ييييدا د  عييييسف الاطييييالهال، الىهىييييي للواقيييية ازثفاعييييا مةًر اه. 7-6مييييً حجمييييه ؤلاحمالييييي. َو ، و قييد اهحقييا مييً xviii%   طييىٍى

ملُييييىن  53.3و ئلييى  2012ملُييييىن هييييً ممافييييم للىفييييى طييييىة  50.6ئلييى  2011ملُييييىن هييييً ممافييييم للىفييييى طييييىة  46.1

 ه.2030ملُييىن هييً ممافييم للىفييى د طييىة  100، و قد ثـا ئلى 2013هييً ممافييم للىفييى طييىة 

.  وقييييييد بلغييييييد كلافيييييية اطييييييحخدام 2013ملُيييياز دوالز طييييىة  40لقييييييد ازثفعييييييد الفاثييييييىز  الواقُيييييية للجصائييييييس ئلييييييى هحييييييى 

دوالز مييييييييً الىاثيييييييي  املحلييييييييي ؤلاحمالييييييييي أي كعييييييييا اإلاعييييييييده  1000فييييييييم للىفييييييييى باليظييييييبة لييييييي هييييييييً مما 0.357الواقيييييييية 

 xixاإلاظيي ا فييي دوه مىظميية الحىمُيية والحعيياون الاقحـييادي.

%   ميييً  7.23قيييدزت اليظيييييائس الاقحـادًييييية وازثفييييياا ثملفييييية الصحييييية العمىمُييييية الىاحمُيييييً عيييييً ثد يييييىز البِ ييييية بيييييي  

ُيييييييية الحيييييييي ًخظييييييييب  فتهيييييييا القويييييييياا  xx.1998الىييييياث  املحليييييي ؤلاحمالييييييييي طيييييييىة   ُييييييييا ألاكيييييييساز البُئ وثحييييييييساوح وظيييييييبة ثمال

 %   .2%    و 1.8الـىاعييي فييي الىاثيي  املحلييي الاحمالي ما بجن 

 ألاداء البيئي  والسياسيات املوضوعة لصالح الاقحصاد ألاخضر_5

ـييييييي   أميييييييام البيييييييالد حملييييييية ميييييييً الححدًيييييييات البُئُييييييية : الحدبُيييييييس العقالهيييييييي للميييييييىازد اإلاائُييييييية والواقييييييية، "ثيح

البحييث عييً حلييىه مييً أحييا مىاحهيية هفيياذ اإلاييىازد مييً املحسوقيييات، ممافحييية الحصحيييس وثساحيييو الغابيييات، ثقلُيييف 

يييية مييييو الاهبعارييييات الىاحميييية عييييً اح حييييساص الواقييييات ألاحفىزٍيييية، مالوميييية قواعييييات اإلايييياو والصحيييية والفالحيييية الغابٍى

يية. ُيية واملجيياالت الحلٍس ُيية وثقلُييف الحلييىذ الىاحييم عييً ألاوؼييوة الـىاع  الحغُييسات اإلاىاخ

ملُيياز  286ه، الييري ًبليي   الفييه اإلاالييي 2014 – 2010أولييى البرهاميي  اليماطييي لالطييخلمازات العمىمُيية د 

ًيييييية  ـييييياد. وقييييييد ثيييييم ثىفُييييير بسامييييي  فيييييي م ييييياالت حما ُيييييات الحححُييييية وخصيـييييية الاقح دوالز، ألا مُييييية لححدًيييييث البي

ملُييياز  2000الف ميالي ًبلي  البِ ييية وثدبُيييس اإلاُيييا  والححليييم فيييي وظيييبة اهبعاريييات  ييياشات الدفُ ييية. وثيييم ثخـُيييف  ي

ييا اإلاُييا  هحييى اإلاىاهييق الحيييي جعيييسف ـجيييصا فيييي  27دًىيياز د  ملُيياز دوالزه لقويياا اإلايياو والحوهُييس دطييدود، أهظميية ثحٍى

ُييمه والبِ يية ملُيياز دوالز لقويياا تهُ يية املجيياه الةر  7اإلاييىازد اإلاالُيية، محوييات الحوهُييس والححلُييةه و  ابييي دتهُ يية ؤلاقل

ىحييييد امليوييييى الىهىييييي إلامافحيييية الحصحييييس  4دئحييييداذ  ًيييية البِ ييييةه. ٍو ُيييية لحما ُيييية ثحح مييدن حدًييد  و هحييى مائيييية بي

م مظييياحة عليى ثسمُييي 2000قُييد الحىفُيير. وثييم بييره حهييىد ملمىطيية فييي قويياا الغابييات مييً خاله العما مىر طىة 

 ألا  لحاز. 350مييً املجيياه الغابييىي ثقييدز بييي  

لقيييييييد ثيييييييم ثحقُيييييييق ثقيييييييدم مهيييييييم فيييييييي ميييييييا ًحعليييييييق بححظيييييييجن القيييييييدز  عليييييييى جعب ييييييية اإلايييييييىازد اإلاائُييييييية الظيييييييوحُة 

يييية بالؼييييبلة العمىمُيييية للميييياو الؼييييسوس و  ُييييس للظييييدود ومعييييده زبييييى الظيييياكىة الحلٍس ُيييية للحوه د   الؼييييبلة العمىم

ؼيييييما حالُيييييا ثحظيييييجن ظيييييسوف ثصوٍيييييد طييييياكىة اإلاىاهيييييق اإلاخظيييييمة بىحيييييىد مىييييياشه محفسقييييية، 1اهظييس الؼيييما زقيييم  ه.  َو
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ييية حدًيييد وذلييين ميييً أحيييا كميييان الحيييق فيييي اإلاييياو والحوهُيييس، اليييري ًىيييف علُيييه القاهييي ىن اإلاحعليييق باإلاييياو. باإلايياو أولٍى

 239وفييييييي م يييييياه ثلمُييييييً اإلاييييييىازد اإلاائُيييييية  ُييييييس الحقلُدًيييييية، رميييييية بسهاميييييي  مهييييييم إله يييييياش محوييييييات حدًييييييد  للحوهُييييييس د

ا طيييىة ملُييياز محيييس ملعييي  طيي 1.2قييدز  ثوهُييس ئحمالُييية ثـيييا ئليييى وحد ه والييري مييً ػييأهه أن ًملييً مييً بلييىغ  يىٍى

ا اإلاظييي لة فييييي  750و  660د مقابيا مييا بييجن  2014 ُييييا  العادميييية 2010ملُييىن مةيير ملعيي  طييييىٍى ه. وقييييد بليييي  حجييييم اإلا

ملُيييىن  90فيييييي حُييييً ليييييم ًليييييً ًح ييييياوش  2011ملُييىن مةييير مسبيييو طيييىة  600اإلاوهييييس  واإلاىحهييييية لالطيييييحخدام الفالحيييييي 

وكييو ئهيياز قاهىهييي مييً أحييا ثأهُييس اطييحعماه اإلاُييا  العادميية فييي الييسي ًلييم مقحلُييات تهيييم . وقييد ثييم 1999طىة 

  xxiحفيي  الصحيية والبِ يية."

 : ثطور الولوج إلى املاء والحطهير1حدول رقم 

 2015أ داف  2011 1999 البُان

 ملُاز 9 ملُاز مةر ملع  7.4 ملُاز مةر ملع  3.3 جعب ة الظدود

معييييييييييييده الييييييييييييسبى بالؼييييييييييييبلة 

الييعييمييىمييُييييية للمييياو الؼيييسوس 

ةه  داإلاىاهق الحلٍس

 2011% طىة 94 78%

 2012% طىة 95
 

معييييييييييييده الييييييييييييسبى بالؼييييييييييييبلة 

العمىمُة للحوهجير داإلاىياهق 

ةه  الحلٍس

 .2010% طىة 86 72%

 2012% طىة 87
 2014% طىة 95

 2030% طييييييييييييييييييييييييييييييييييييىة 100

ةهد  اإلاىاهق الحلٍس

% طيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييىة 80

فُةهد2030  اإلاىاهق الٍس

يو الاهحيياج اليىهضي و ثحفجير  : املصندر قُييا اللجىية الاقحـيادًة إل  –ألاميم اإلاححيد   –الاقحـياد ألاخليس فيي الجصائيس فسؿية لحىَى  –فٍس

قُيييا  documents/SROs/NA/AHEGM-https://www.uneca.org/sites/default/files/iploaded-اإلاىقيييو:  –ملحييي  ػيييماه افٍس

algeria_ar.pdf-ISDGE/egm_ge :8، ؾ 24/08/2017، ثاٍز  الاهالا. 

 

ُييييييييية اإلاظيييييييييحدامة د  اطيييييييةراثُ ُةىفيييييييييس البليييييييييد عليييييييييى ًح ه 2012 – 2002وهىُييييييييية للبِ ييييييييية وخوييييييييية عميييييييييا للبِ ييييييييية والحىم

ُييييم" د  د  ه و مخوييى وهىييييي للمىييييا. 2030 – 2010ومخوييييى لالهُ يييية املجيييياه الةرابييييي "امليوييى الييىهضي لالهُ يية ؤلاقل

حييييم ئه يييياش طُاطييييات قواعُيييية فييييي م يييياالت الةربُيييية البُئُيييية واإلاييييىازد ه ًىحييييد فييييي مسحليييية الححميي2050ُ –2015 م. ٍو

يييية الواقُيييية، اقحـيييياد اإلايييياو ومالئميية قويييياا اإلاييييىازد اإلاائُيييية مييييو  الحغُييييسات اإلاىاخُيييية واملحافظيييية علييييى ألاهظميييية البُئُ

يييييييياف وئشاليييييييية الحلييييييييىذ الـىاعييييييييي . ٍو يييييييييسي الححلُييييييييس لىكييييييييو ئطييييييييةراثُ ُة وهىُيييييييية للحدبُييييييييس اإلاىدمييييييييي  وثىمُيييييييية ألاٍز

ُيييييية وبسهاميييييي  للاهييييييىق بالواقييييييات اإلاح ييييييدد .  ُيييييية الواق ُييييييس ثسمييييييي ئلييييييى ثحظييييييجن الفعال للظييييييىاحا. وثييييييم اعحميييييياد ثداب

محوييية لحىلُيييد الواقييية  23يا ًسثقييي  أن ثدخيييا ، كميي2011وثىحييد محويية  جُىيية إلهحيياج الواقيية جعمييا مىيير طيييىة 

 xxii.2017الؼمظييُة اللىئُيية مسحليية ؤلاهحيياج فييي أفييق 

الاقحصنننننناد ألاخضننننننر، فرصننننننة  عنننننننادت هيكلننننننة الاقحصنننننناد والنننننندف  بالحىمينننننننة الصننننننىاعة ه ننننننو ثخصصنننننننات  _ 6

 إستراثيجية

ه اليييري ًىلييييييي 2019 – 2015ًىيييييدزج الاهيييييىق باالقحـييييياد ألاخلييييييس فيييييي طيييييُاص زوح مخويييييى الاطييييييخلماز الجدًيييييد د

ألا مُيييية للاهييييىق باالطييييخلماز وخلييييق الؼييييسكات والسفييييو مييييً ئهحاحُيية القويييياا الـىاعييييي ددون قويياا املحسوقيييياته. 

https://www.uneca.org/sites/default/files/iploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-algeria_ar.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/iploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-algeria_ar.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/iploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-algeria_ar.pdf
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ُيييييية القواعييييييات اليلييييييساو ًييييييد   للييييييً ثىم ُيييييية حد ُيييييية ثمييييييس عبييييييس اعحميييييياد طُاطيييييية ؿىاع ذات القُميييييية اإلالافيييييية العال

جؼيي و الاطييخلماز وثحظييً ثىافظييُة الؼييسكات وثدفييو باالبحييماز وبحبىييي الحلىىلىحُييات فييي ئهيياز ػيييساكات  ادفييية. 

دًييً مييً أحييا الاطييح ابة لالوؼييغاالت ألاطاطييُة لقواعييات وفييق  ييرا اإلاىظييىز، أهلقييد الحمىميية بسهام ُييً حدً

 xxiii: الظييلً والـُييد البحييسي 

ملُيىن وحيييد  طيييلىُة  1.6ملُاز دوالزه الهيادف ئليى اه ياش  65بسهاميي  الاطييخلماز العمىمييي فييي قويياا البىيياو د _

ًيييييد  فيييييي ُييييية ميييييو 2019أفيييييق طيييييىة  حد ُيييييً الؼيييييسكات الىهىيييييي والدول .  وطيييييِحم ئه ييييياش  يييييرا البرهامييييي   ؼيييييساكة ب

ئدميييياج الحلىىلىحُييييات الجدًييييد  للبىيييياو واححييييسام اإلاعاًُييييس البُئُيييية الىهىُيييية وكمييييان هقييييا اإلاعييييازف واإلاهييييازات 

 الطييُما للؼييباس؛

ه السامييييي ئلييييييى 2020 -2015ييييييد لحىمُيييييية وؼيييييياهات الـُييييييد البحييييييسي وثسبُيييييية ألاحُيييييياو اإلاائُيييييية د امليوييييييى الجدً_

ُيييياو اإلاائُيية دالتييي  200ملاعفيييية ؤلاهحيييياج الظييييممي الىهىييييي د ُيييية ألاح ُيييية ثسب اه وذليييين بفلييييا ثىم ألييا هً/طييىٍى

يييً ميييً أحيييا % مً ؤلاهحاجه. وطِؼيي و امليويييى مىاكبييية ا70طحملا  يييص هظيييام الحمٍى لؼيييسكات الحدًلييية وجعٍص

 ثوييىز مهييً الـُييد البحييسي.

 لحييازا  700للييييً رميييية قواعييييات أخييييسي ماشالييييد محأخييييس  عييييً السكيييي  كالفالحيييية البُىلىحُيييية الحييييي ال جؼييييغا طييييىي 

ُيييييية ألييييييا  لحييييييازا بحىو 330ألييييا  لحيييياز بيييياإلاغسس و  20مقابييييا  ًييييييات وثىم ُييييييس الىفا ُيييييية وثدب ييييييع وكييييييرا الظييييييُاحة البُئ

 الواقييات اإلاح ييدد  الحييي ماشالييد فييي مسحليية الح ييازس الىمىذحُيية.

س القواعات الـىاعُة لالقحـاد ألاخلس أًلا : حول  ثوٍى  xxivٍو

ي ئهيياز القاهييىن الجدًييد لالطييخلمازات قُييد ثحظجن مىا. ألاعماه وأخيير الاقحـيياد ألاخلييس  عُييً الاعحبيياز فيي_

 .الححلُييس

هظييييييام مييييييالي مظييييييييح ُ  الححُاحييييييات اإلاإطظييييييييات الـييييييغجر  واإلاحىطييييييييوة؛ ئذ  البييييييا مييييييا ال جظييييييييحوُو الؼييييييييسكات _

ييالت البىلُيية  عُييد  اإلاييدي  ظيي  عييدم ثىفس ييا علييى اللماهات؛    الـغُييس  واإلاحىطييوة الحـييىه علييى الحمٍى

ييً اإلاههظييام جعلُمييي وهىييي ًدميي  الحاحُييات الجدً_ يييد ميييًييد  وهظييام للحمٍى لحخــيييات ا ىيييي مىحيييه هحيييى اإلاٍص

 .فييي فييسوا الاقحـيياد ألاخلييس

 ئهحاج ؿىا ي مىدزج في ئهاز مقازبة ثسابُة._

 ثدبير الىفاًات املنزلية والىفاًات املماثلة _7

ًييييييات و ييييييى  " جظيييييي ا الجصائييييييس ثأخييييييسا ُييييييً الىفا ُييييييس دالجمييييييو، الىقييييييا، الحخلييييييفه وثلم مهمييييييا فييييييي م يييييياه ثدب

ٍييس الىفاًييات ًبقييى  امؼييُا كمييا أن ئهحيياج ًيية وصحُيية مهميية. كمييا أن قويياا ثدو  ألامييس الييري لييه اوعماطييات اقحـاد

ًيييييماد ال ًر ًيييييات   300كيييييس. وحظييييي  كاثبييييية الدولييييية اإلاملفييييية بالبِ ييييية، فيييييان الجصائيييييس ثفقيييد الظيييييماد اهوالقيييييا ميييييً الىفا

ييس الىفاًييات. ا  ظييب  عييدم اعحميياد ثدٍو  ملُييىن أوزو طييىٍى
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ييية ئليييى ثقلُيييف ئهحييياج الىفاًيييات والسفيييو ميييً  ًيييات الحلٍس ظيي،ى البرهاميي  الىهىييي للحدبُييس اإلاىدميي  للىفا َو

ييس للىؿييىه ليظييبة م ُييً 2020% دفييي أفييق طييىة 70عييده الحدٍو  xxv%.6و  5ه مقابييا وظييبة ثحييساوح حالُييا ب

 الخاثمة:

خلس اؿيبح ًمليا ا يم القلياًا التيي جؼيغا ا حميام الحمىميات و مما ال ػن فُه ان مىكىا الاقحـاد ألا            

يية قييد ا حمييد  هييرا الىييىا الهُ ييات اإلاعىُيية بحماًيية البِ يية  و مييً خيياله  يير  الدزاطيية ثبييجن لىييا ان الحمىميية الجصائٍس

قييمييً الاقحـيياد و  ؼييما اخييس فييان معييدالت الىمييى الحالُيية لِظييد مظييحدامة ، و هييي  مييام ل    واحييد  ةفهىييا، هٍس

ص الىمى الاقحـادي العال ي   .الاث ا  الى الاخلساز لحعٍص

كيييييساز الحلييييييىذ  يييييى احيييييد الحلييييييىه السئِظيييييُة لحفييييييادي الاشميييييات الاقحـييييييادًة و أن ثقُيييييُم اإلايييييىازد الوبُعُيييييية و ئ       

ات ميييً قبيييا الحمىميييات ريييعاهبالاححماعُييية و البُئُييية ،كميييا ان فيييسق الليييسائ  عليييى اهبعاريييات اللسبيييىن و ثقىيييجن الا 

ا بحلىه عيام  250ًدز ًملً ان  مه ،و اشالية اليدعم عليى اهحياج الىقيىد الحفيسي و اطيحخدا 2020ملُاز دوالز طىٍى

ييد مييً الييدعم اإلاييادي للحعلييُم و الصييحة ،مظيياعدات الييدوه اإلااهحيية اكتيير مييً  ملُيياز  5طييىف ًقلييا الاهبعارييات و ًٍص

دوالز طييىف ثيير   الييى حماًيية البِ يية ،هقييا الحلىىلىحُيييا ،الح يياز  ،الاطييخلماز و الييدعم اإلاييالي الاكبيير طييىف ًميييىح 

ي الاطيييخلمازات اليليييساو طيييىف ثحظيييً ميييً حمُيييو اليييدوه فسؿييية اكبييير للىميييى الاخليييس ،وفيييي الاعمييياه الياؿييية هييي

ييى دي حيياهجرو   ًلييصم الحمىمييات بححقُييق وعىد ييا فييي همييى اقحـييادي  20ثييىاشن الاوزاص اإلاالُيية و البِ يية ،ومييإثمس ٍز

 عاده و مظحدام . 
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http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue45/manber.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue45/manber.php
http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue45/manber.php
https://www.unep.org/greeneconomy/sites/unep.org.greeneconomy/files/publications/ger/GER_synthesis_ar.pd
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http://css.escwa.org.lb/sdpd/1390/1-RoulaMajdalani.pdf
http://css.escwa.org.lb/sdpd/1390/1-RoulaMajdalani.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/iploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-algeria_ar.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/iploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-algeria_ar.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/iploaded-documents/SROs/NA/AHEGM-ISDGE/egm_ge-algeria_ar.pdf
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