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 ملخص الدراسة   

كذا تجربة الجزائر في تهدف هذه الورقة البحثية إلى التعريف بموضوع التنمية املستدامة و 

تحقيقها، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي واملنهج التاريخي في  سرد تاريخ نشأة وتطور هذا 

من طرف الدولة الجزائرية إال املصطلح عبر  الزمن، وقد توصلت الدراسة إلى أنه رغم الجهود املبذولة 

 بالدول التي قطعت أشواط كبيرة في ذلك.أنها تبقى بعيدة عن تحقيق ما هو مطلوب منها مقارنة 

Résumé :  

Cette étude a pour objectif d'introduire et bien définir le terme du 

développement durable ainsi que l'expérience de l'Algérie pour  assurer ce dernier.  

Notre étude repose sur l'approche descriptive et l'approche historique, afin 

d'exposer l'origine et l'évolution de ce terme au fil du temps  

 التنمية المستدامة " حالة الجزائر واقع وآفاق"
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Les résultats de ce travail présent montre que malgré les efforts exercé par 

l'état algerien pour atteint l'objectif prévu nous restons  encore loin par rapport au 

autres pays 

 املقدمة

منذ التسعينات من القرن العشرين أصبحت التنمية املستدامة تحتل مكانا بارزا على    

املستوى الدولي، بحيث يعتبر انعقاد مؤتمر األمم املتحدة املعني بالبيئة والتنمية 

(SNUED ،املعروف بقمة األرض في ريو دي جانيرو، بالبرازيل من أهم النشاطات الدولية)

سا إلى تطوير مبادئ التنمية املستدامة، ومن بين هذه املبادئ حماية الذي هدف أسا

البيئة التي تشكل جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية، ومن خالل هذا املؤتمر تم التأكيد 

على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة الذي يعتبر تحقيقها من أهم 

أصبحت التنمية املستدامة مطلبا ، لذا يات التي تواجه مختلف دول العالمالتحد

أساسيا ملعالجة الفقر من خالل زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد، وبالتالي تحسين 

افقها العدالة  مستوى املعيشة لألفراد للوصول إلى الرفاهية االقتصادية، الذي ير

قتض ي إيجاد واإلنصاف في توزيع مكاسب التنمية والثروات بين األجيال املختلفة، مما ي

 .نموذج تنمية قادر على تحقيق هذه املتطلبات

 الغرب الذين اقتصاديو وضعه الذي النظري  اإلطار على التنمية تجارب اعتمدت لقد          

 األطر هذه وضع دراسة في انطلقوا وبالتاليالتنمية  عن كاملة رؤية أو نظرية لديهم تكن لم

 املجتمعات  مثقفو أخذ فلقد الفكرية للتبعية نتيجة و .النمو في الغربية التجربة خالل من

 .1للتنمية الالزمةو  الجاهزة الوصفة أنه على إليهم قدم ما املتخلفة

مفادها أن االهتمام بالبيئة هو لتنمية املستدامة على حقيقة هامة ترتكز فلسفة ا        

الذي يركز على بعدين  األساس الصلب للتنمية بجميع جوانبها  فهذا النوع من التنمية هو

مهمين هما الحاضر واملستقبل حيث تكمن أهمية التنمية املستدامة في قدرتها على إيجاد 

حساب األجيال  دون أن يكون ذلك علىتطلبات التنمية لألجيال الحاضرة التوازن بين م

خلفات تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل من التلوث وحجم النفايات واملفهي  القادمة

وتضع ضرائب تحد من اإلسراف في استهالك املاء والهواء واملوارد  الستهالك الراهن للطاقةوا

كما أن سوء تسيير اإلنسان للبيئة وتقلص نسبة املوارد على األرض  خرى.الحيوية األ 

 املتخلفة الدول  اتبعتها التي التنمية سياسات وإن جوهرضعاف قدرتها على تجديد ذاتها وإ

  االقتصادي الهيكل لطبيعة مراعاة دون  الغربي الحياة نمط إلى للوصول  السعي في يكمن
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 من دعم و االجتماعي التخلخلو  املشوهة التنمية من نوعا خلق مما مجتمعاتها في االجتماعيو 

 منسجمة تكون  أن بد الناجحة  تنمية تكون  لكيو  القومي الدخل توزيع في العدالة عدم ذلك

املستدامة،  التنمية هي البيئة وضوابط  شروط مع سجمةاملن التنمية هذهة.البيئ مع

 وسنتطرق في هذه الورقة البحثية إلى:

 التنمية املستدامة؛: املحور األول 

 ؛العربية التنمية املستدامة  :املحور الثاني

 : تجربة الجزائر في تحقيق التنمية املستدامة. املحور الثالث

 على هذا نطرح السؤال التالي:
ً
 بناءا

 درج ضمن اإلشكالية الرئيسية األسئلة الفرعية التالية:تن

 ؟املستدامة؟ وما مفهوم التنمية  ما املقصود بالتنمية -

مجهودات الدولة الجزائرية لتحقيق التنمية  و هي ما هي انجازات الدول العربية ما -

 املستدامة؟

 األهمية 

دامة في تستمد أهمية الدراسة من األهمية التي تكتسبها التنمية املست -

 االقتصاديات الدولية بصفة عامة واالقتصاد الجزائري بصفة خاصة،

 تسليط الضوء على مصطلح التنمية املستدامة وأبعادها؛ -

التنمية املستدامة توفر فرص وبدائل للمؤسسات الجزائرية من أجل التطور  -

 أكثر؛

لى تحليل التنمية املستدامة وعرضها بصفة مبسطة،إضافة إلى كونها ضرورة إ -

 الجزائر لتقليل الفجوة االقتصادية والتقنية  باملقارنة مع الدول املتقدمة.

 األهداف 

 يمكن حصر مجموعة األهداف وراء هذه الدراسة فيما يلي:

 التطرق إلى أهداف واملبادئ املحددة للتنمية املستدامة؛ -

 مؤشرات التنمية املستدامة؛ تسليط الضوء على مختلف -

ــــ:التعرف وتحديد املفاه -  التنمية املستدامة( .التنمية ) يم املتعلقة بـ

 التنمية املستدامة في اقتصاديات الدول؛ إسهاماتإبراز  -

إظهار واقع التنمية املستدامة في الجزائر من خالل الوقوف على مختلف االنجازات  -

 املحققة وآفاقها املستقبلية.



 منهج البحث:

 واملنهج ارتأينا االعتماد على املنهج الوصفي ستدامةإرساء مفاهيم التنمية امل من أجل        

التحليلي ملعرفة مختلف املفاهيم النظرية التي تتناول دراسة التنمية املستدامة الذي 

 فرضتها التحوالت العاملية وخاصة االقتصادية ومتطلباتها. 

 الخطة

منا بتقسيم البحث إلى لإلجابة على إشكالية الدراسة والوصول إلى األهداف املرجوة ق        

كتمهيد للبحث وفي املحور الثاني  التنمية املستدامةتطرقنا في املحور األول إلى محاور ثالثة 

وفي املحور الثالث واألخير  عربية في مجال التنمية املستدامةإلى املؤشرات واالنجازات ال

 تناولنا تجربة الجزائر في تحقيق التنمية املستدامة.

 التنمية املستدامة  املحور األول:

 فكرة التنمية املستدامة :  الفرع األول 

إن ظهور مفهوم التنمية املستدامة للوجود لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة مجهودات       

جبارة ومستمرة للمنظمات والهيئات الدولية والخبراء والعلماء وغيرهم حول أهمية البيئة 

وسنتطرق إلى   جتماعية في تحقيق التنمية املستدامةالطبيعة بجانب البيئة االقتصادية واال 

 هذا من خالل:

ملتحدة عقد ثالثة مؤتمرات دولية ذات استكملت األمم ا 2002و عام  1972م بين عا      

ألمم تحت اسم "مؤتمر ا 1972) السويد ( عام  األول عقد في استوكهلمأهمية خاصة 

ؤتمر تحت اسم "م 1992ي ريو دي جانيرو عام الثاني عقد فو  املتحدة حول بيئة اإلنسان "

تحت  2002، والثالث انعقد في جوهانسبورغ في سبتمبر األمم املتحدة حول البيئة والتنمية "

 . " اسم " مؤتمر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة

تغير األسماء يعبر عن تطور مفاهيم العالم و استيعاب العالقة بين اإلنسان و املحيط 

 . ي يعيش فيه ويمارس نشاطات الحياةالذلحيوي ا

فكرة محدودية ي شرح دة تقريرا حول ) حدود النمو ( الذاصدرت األمم املتح 1972في عام 

طبيعية لن تفي ستهالك فإن املوارد الأنه اذا استمر تزايد معدالت اال و املوارد الطبيعية 

و  (الغابات ،جددة ) املزارع، املراعيتأن استنزاف املوارد البيئية املو  احتياجات املستقبل

  .2بل( يهدد املستقوارد غير املتجددة ) حقول النفط، الغازامل
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هزت أزمة البترول العالم و نبهت إلى أن املوارد محدودة الحجم ،و في عام  1973و في عام       

ى أهمية ، نبهت هده الوثيقة األدهان إليقة اإلستراتيجية العاملية للصون صدرت وث 1980

و قدرة النظم البيئية على العطاء، تحقيق التوازن بين ما يحصده اإلنسان من موارد البيئة و 

كانت رسالته  املشتركاصدرت اللجنة العاملية للتنمية والبيئة تقرير" مستقبلنا  1987في عام 

ضرهم من الدعوة إلى أن تراعي تنمية املوارد البيئية تلبية الحاجات املشروعة للناس في حا

لتلبية حاجات األجيال املستقبلية، دون اإلخالل بقدرة النظم البيئية على العطاء املوصول 

، برزت فكرة التنمية 1992مؤتمر األمم املتحدة عن البيئة والتنمية عام ملا انعقد و 

 21أجندة  املؤتمروضع واعد العمل الوطني و العاملي و املتواصلة كواحدة من ق املستدامة أو

سترشاد في مجاالت التنمية االقتصادية ، التنمية فصال تناولت ما ينبغي اال  40ضمنت ت" 

والجدول التالي يوضح   في مشاركة قطاعات املجتمع في مساعي التنميةة ، وجتماعياال 

 مختلف املراحل والتطورات التاريخية التي أوصلت مصطلح التنمية املستدامة:

 التنمية املستدامة عبر الزمن.(: تحوالت النمو إلى 1-1الجدول)

 السنة  االهتمام

 1950 نشر أول تقرير حول حالة البيئة العاملية

 1968 إنشاء نادي روما

 1972 تقرير نادي روما حول حدود النمو

 1972 األمم املتحدة حول البيئة والتنمية )ستوكهولم(قمة  

 1982 لعامليةتقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة عن حالة البيئة ا

تقرير "مستقبلنا املشترك" من طرف اللجنة العاملية للبيئة 

 والتنمية

1987 

 1992 مؤتمر قمة األرض بريو دي جانييرو

 1997 بروتوكول كيتو 

 2002 مؤتمر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة 

 2005 عودة بروتوكول كيوتو للواجهة   

 2007 مؤتمر بالي

 2010 كوبنهاغن( ) قمة املناخ
 للتنمية املستدامة(. التاريخيةعلى االحصائيات والتطورات  من إعداد الباحثين) بناء املصدر :

 التنمية املستدامة : الفرع الثاني



  التنمية، واملستدامة.من:  التنمية املستدامةيتكون اصطالح 

: جعلته  ّميته: أنميت الش يء ون يقال ة في اللغة مصدر من الفعل )نّمى(التنمي -

 .3ناميا

 .4: طلب دوامه أي ستدامة : مأخوذة من استدامة الش يءامل -

عن تشكل حيث استخدمت االستدامة للتعبير  صل االستدامة إلى علم االيكولوجييعود أ   

ى حدوث تغير في تؤدي إلالتي تعرضت إلى تغيرات هيكلية  وتطور النظم الديناميكية

وفي املفهوم التنموي العناصر ببعضها البعض ه وعالقات هذ خصائصها وعناصرها

استخدم مصطلح االستدامة للتعبير عن طبيعة العالقة بين علم االقتصاد وعلم 

 .5االيكولوجي

رفاهية : "بأنها ذلك النشاط الذي يؤدي إلى االرتقاء بال Edwerd barbierتعريف   

املتاحة وبأقل قدر ممكن من  مع الحرص على املوارد الطبيعية االجتماعية اكبر قدر ممكن

األضرار واإلساءة إلى البيئة ، ويوضح ذلك بان التنمية املستدامة تختلف عن التنمية في 

 .6كونها أكثر تعقيدا وتداخال فيما هو اقتصادي واجتماعي و بيئي

إلى تعريف التنمية املستدامة كاألتي " التنمية  1987عام  ترونتالندتعريف تقرير    

دون تعريض قدرة أجيال  ة هي عملية التنمية التي تلبي أماني وحاجات الحاضراملستدام

 .7املستقبل على تلبية حاجاتهم للخطر

 :1989 تعريف الفاو ) الذي تم تبنيه في عام

 واملؤسس ي التقني التغير وتوجيه الطبيعية املوارد قاعدة وحماية إدارة هي املستدامة التنمية"

 إن . واملستقبلية الحالية لألجيال البشرية الحاجات إرضاء مرارواست تحقيق تضمن بطريقة

 واملياه األرض تحمي (السمكية واملصادر والغابات الزراعة فياملستدامة ) التنمية تلك
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 الفنية الناحية من مالئمة بأنها وتتسم بالبيئة تضر وال والحيوانية النباتية الوراثية واملصادر

 . "8االجتماعية الناحية من ومقبولة اديةاالقتص الناحية من ومناسبة

بدأ هذا املفهوم يظهر في األدبيات التنموية الدولية في أواسط الثمانينيات تحت تأثير            

االهتمامات الجديدة بالحفاظ على البيئة ونتيجة لالهتمامات التي أثارتها دراسات وتقارير 

وعلى البيئة  الحفاظ على املوارد الطبيعية ورةنادي روما الشهيرة في السبعينيات حول ضر 

وقد انتشر استعمال املفهوم بسبب  (.Ecosystemsوالتوازنات الجوهرية في األنظمة البيئية )

تكاثر األحداث املسيئة للبيئة وارتفاع درجة التلوث عامليا. وانتشر أيضا في األدبيات 

ن السياسات التنموي املعمول بها م االقتصادية الخاصة بالعالم الثالث نظرا لتعثر الكثير

وكذلك ديونية الخارجية وتردي اإلنتاجية وخاصة في القطاع الصناعي، التي أدت إلى تفاقم امل

إلى توسع الفروقات االجتماعية في عدد كبير من الدول، بل إلى املجاعة أو قلة التغذية في 

ثمانينيات بالرغم من كل بعض األحيان لدى الفئات الفقيرة التي ساءت أحوالها في ال

 .9االستثمارات التي نفذت في العقدين السابقين

 فيما نذكرها أن يمكن املبادئ من مجموعة املستدامة للتنمية :املستدامة التنمية مبادئ

 :10يلي

 التشدد إلى املالية املوارد وندرة البيئية، املشكالت خطورة اقتضت: بعناية األولويات تحديد -

 بال لها التصدي يجب التي للمشكالت مراحل عل العالج إجراءات ت وتنفيذاألولويا وضع في

 إبطاء؛

 مبرر ال إسراف في هدرها عن والتوقف الناضبة البيئية للموارد الرشيد االستخدام -

 موارد بديلة؛ تأمين في له،واالستثمار

 مكلفة اجحةالن السياسات فيها البيئية،بما السياسات معظم كانت :دوالر كل من االستفادة  -

 تستخدم التي التكلفة مرتفعة األساليب استخدام النامية البلدان تستطيع وال مبرر، بدون 

 ؛ الصناعية البلدان في تقليديا
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 .07، ص 2001الوطن العريب،) األمن مسئولية اجلميع (، أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، الرايض، 
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 .26ص 2008البليدة، اجلزائر،  دحلب سعد وبنوك،جامعة مالية نقود :اإلقتصادية،  ختصص العلوم التسيري، قسم وعلوم اإلقتصادية
 



 تتضمن سوف البيئة مجال في املكاسب بعض:األطراف لكل الربح تحقيق فرص اغتنام -

 صممت تلسياسا فرعية كمنتجات تحقيقه يمكن والبعض اآلخر ومفاضالت تكاليف

 أوضح هو الطبيعية املوارد على استخدام الدعم وخفض الفقر من والحد الكفاءة لتحسين

 للجميع؛ الربح لتحقيق سياسة

 ،حتى نفسها تجديد على املوارد هذه بقدرة (وحيوانا نباتا )املتجددة املوارد استهالك في االلتزام -

 مرور الزمن؛ مع تفنى ال

 إلى والرامية السوق  على القائمة الحوافز إن:ممكنا ذلك ن يكو  حيثما السوق  أدوات استخدام -

 التطبيق؛ حيث من وغالبا املبدأ حيث من األفضل البيئية هي األضرار خفض

 قوية النجاح فرص تكون  وبالتالي البيئية، للمشكالت التصدي على للمواطنين الكامل اإلشراك  -

 ؛ كبيرة بدرجة

 وملوثات؛ نفايات من فيها بلغته ما مع ملأمون ا التعامل على البيئة بقدرة االلتزام  -

 وأكثر كثيرا أرخص تكون  الوقاية فإن البيئة بحماية األمر يتعلق عندما:البداية من البيئة إدماج  -

 من املحتمل الضرر  وتخفيف تقييم إلى اآلن البلدان معظم العالج وتسعى من فعالية

 .األساسية البنية في الجديدة االستثمارات

 لثالث: أبعاد التنمية املستدامةالفرع ا

مما سبق يتضح أن للتنمية املستدامة ثالث أبعاد متكاملة ومترابطة والتي يجب التركيز       

عليها جميعها بنفس املستوى واألهمية، فتشمل الجانب البيئي، الجانب االقتصادي 

 :11والجانب االجتماعي

بيعية واالستخدام األمثل لها على أساس : يتمثل في الحفاظ على املوارد الطالبعد البيئي

مستديم والتنبؤ لها بغرض االحتياط والوقاية، ويتمحور البعد البيئي حول مجموعة من 

 العناصر نذكر منها:

 الطاقة؛ -

                                                           
تصادية "، جملة أحباث اق 2009  - 2001التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل برانمج اإلنعاش االقتصادي أ. زرمان كرمي، "   11

 .1998 -197، ص ص : 2010وإدارية ، العدد السابع ، املركز اجلامعي خنشلة، جوان 



 البيولوجي؛ التنوع -

 التكيف؛ على لقدرةا -

 البيولوجية. اإلنتاجية  -

 طبقة اختالل املناخ، حرارة ةدرج ارتفاع ظاهرة في البيئية االهتمامات أهم وتتمثل     

 .الهواء بتلوث املتعلقة املشاكل من والعديد الطبيعية للموارد املفرط االستغالل األوزون،

 الراهنة االنعكاسات حول  املستديمة للتنمية االقتصادي البعد يتمحور  :االقتصادي البعد

 التقنيات تحسينو  وتمويل اختيار مسألة يطرح اذ البيئة، على لالقتصاد واملستقبلية

 :االقتصادي البعد التالية العناصر وتمثل .الطبيعية املوارد توظيف مجال في الصناعية

 املستديم؛ االقتصادي النمو -

 االقتصادية؛ العدالة -

 األساسية؛ الحاجات اشباع -

 الطبيعة على املحافظة ضرورة خالل من السابقين البعدين بين املستدامة التنمية وتوفق     

 .أخرى  جهة من الطبيعة على البشرية األعمال نتائج تقدير وضرورة جهة من

 تجعل اإلنساني اذ البعد يمثل الذي البعد بهذا املستديمة التنمية تتميز االجتماعي البعد

 على اذ يتوجب .األجيال بين اإلنصاف اختيار وضرورة االجتماعي لاللتحام النمو وسيلة من

 فان القادمة، وهكذا األجيال ورغبات لرغباتها وفقا النمو راتباختيا القيام الراهنة األجيال

 أهم يلي فيما ونذكر االجتماعي، بالبعد كبير بشكل يرتبط واالقتصادي البيئي البعد من كل

 االجتماعي: البعد عناصر

 التوزيع؛ في املساواة -

 الشعبية؛ املشاركة -

 الثقافي؛ التنوع -

  نمو.ال اختيارات في والعدل اإلنصاف -



 املحور الثالث: تجربة الجزائر في تحقيق التنمية املستدامة

اقع التنمية املستدامة في الجزائر  أوال:و

 في مجال التنمية املستدامة ثانيا: االستراتجية

 تتركز حول تحقيق األهداف التالية: 2011 -2001وضعت إستراتجية للعشرية من  

حيث يتم مية االجتماعية واالقتصادية التنإدماج االستمرارية البيئية في برامج  -

تشكيل األعمدة القاعدية الكفيلة بضمان تنفيذ البرامج املسطرة التي يكون فيها 

استعمال املوارد الطبيعية وتقديم خدمات بيئية سليمة متوافقة مع متطلبات 

 صالحية البيئة والتنمية املستدامة.

من خالل القانون املتعلق فقر لنمو املستدام وتقليص حدة الالعمل على تحقيق ا -

عمار والتطور البشري الذي تقوم تنمية املستدامة موضوع عقلنة اال بالتهيئة وال

عليه التنمية املستدامة والتي أصبح االستثمار فيها امرا ضروريا حيث تسمح 

 باإلسهام في بناء مجتمع متضامن والتخفيف من ظاهرة الفقر.

البيئي لحث  والتحسسمن خالل التربية حماية الصحة العمومية للسكان  -

بصفة إرادية تجاه البيئة  سلوكياتهماملواطنين على احترام القواعد البيئية فيغيروا 

سواء بواسطة املعلمين واملربيين أو الجمعيات الفاعلة أو الشخصيات املحلية... 

 ". هم وقاية خير من قنطار عالجر د القائللنصل لتحقيق املثل 

ية املستدامة تقوم على أربعة ركائز أساسية تعمل الدولة الجزائرية على تطويرها إن التنم   

 .12ومتابعتها وهي الركيزة البشرية، الركيزة املؤسساتية، الركيزة القانونية، والركيزة املالية

 : آفاق التنمية املستدامة  في الجزائر ثالثا

مليار  36.5نمو و تهيئة اإلقليم بتخصيص بادرت وزارة املالية في اإلطار املوجه لدعم ال     

  :13دينار كغالف مالي لدعم التنمية املستدامة من خالل املشاريع التالية

 مشروع حماية الساحل؛ -

 ؛ مشروع حماية التنوع البيولوجي -

 إنجاز مشروع خاص بالبيئة؛ -
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 ؛ وضع دراسة خاصة بالبيئة و تهيئة اإلقليم -

 الشروب؛مشروع خاص بتوفير املاء  -

 ؛ عمليات تحسين املحيط الحضري  -

  . مشروع إلعادة تصريف الفضالت املنزلية -

ألف مؤسسة على آفاق  600و في إطار املؤسسات الصغيرة و املتوسطة قررت الوزارة إنشاء 

ماليين منصب شغل مع األخذ بعين االعتبار عامل  6بإمكانها استقطاب ما ال يقل عن  2020

اجية ، وتحديد بعض الفروع اإلنتاجية ذات امليزة النسبية بغرض إعدادها النوعية و اإلنت

  . لدخول السوق العاملية

مراكز  10شغال اكبر من و في إطار اإلنعاش االقتصادي ، تم انجاز عمليات تخص إنهاء أ

فايات في أهم املراكز الحضرية للبالد إضافة غلى هدا هناك أعمال أنجزت و أعمال دفن الن

  يد اإلنجاز نذكر منهافي ق

  تشخيص الوحدات امللوثة قصد تحويلها من أماكنها؛ -

 وضع جهاز مراقبة الهواء؛ -

هكتار بين  200الوطنية " دنيا " و التي تمتد على مساحة تفوق  الحظيرةمشروع انجاز  -

 الجزائر و املدينة الجديدة بسيدي عبد هللا؛

ي تهيئة البحر األبيض املتوسط و الذط عمل إعداد مخطط تهيئة الشاطئ في إطار مخط -

الدائم ملوارد الشواطئ في منطقة الجزائر الحماية و االستعمال العقالني و  يهدف إلى

  العاصمة؛

أحواض موقع للمناطق الرطبة ذات أهمية دولية بعنوان اتفاقية "رام سار " في  26تسجيل  -

  طونقا بوالية الطارف.أبيرة ، العصافير مالح ، و 

أما العمليات املوجهة لحماية التراث الثقافي األثري فيتعلق األمر ب: قصبة الجزائر ، قصر    

األهقار، منطقة ميزاب، قلعة بني حماد وهران وقسنطينة، حضيرة الطاسيلي، الداي ب

 .....الخ.

مشروع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر: 
  

 القاسية املعيشة ذات بالجنوب قرية 20لـــ  الكهرباء بإيصال جالبرنام هذا يختص           

 واليات هي القرى  وهذه كالبترول التقليدية بالوسائل لها الكهرباء إيصال صعوبة بسبب

 عن املسؤولة املؤسسة سونالغاز شركة )تندوف، تمنراست، أدرار، اليزي(، تعتبر الجنوب



مراكز  األجنبية وكذا الشركات أمام املشاركة لمجا بفتح بادرت لذلك البرنامج، هذا إنجاز

 :14البرنامج إلى هذا ويهدف والتنمية، البحث

 النفاذ؛ طور  في التقليدية املصادر كون  للطاقة بديل مصدر إيجاد -

 الشمسية الطاقة ناضب باستخدام وغير ونظيف نقي الطاقة مصدر استخدام -

في  األداء ترقية كذاو  النائية القرى  في اإلنارة تكلفة سعر تخفيض يمكن

 واملدارس؛ الصحية واملراكز املستشفيات

 البطالة؛ المتصاص القطاعات مختلف وفي جديدة شغل مناصب توفير -

 التنموية؛ املشاريع إقامة إلى وتحويلها الصعبة العملة في االقتصاد -

 إلى اللجوء دون  العمومية الخدمات من االستفادة من النائية املناطق سكان تمكين -

 باملدن؛ لاللتحاق طويلة مسافات عقط

 غار قرية بتمنراست، لحسن موالي قرية : املشروع هذا إنجاز واقع بين ومن -

 .دالغ عين تاحيفات، قرية منير، قرية حاس ي جبيالت،

 آفاق التنمية املستدامة :  رابعا

البيئة و أهمية إقامة توازن بين واجبات حماية  أدركت الجزائر على غرار باقي دول العالم  

الحكيمة للموارد، ولتجسيد هذا الهدف اتخذت إجراءات  متطلبات التنمية من خالل اإلدارة

األوضاع املعيشية واالقتصادية واالجتماعية والصحية  وسياسات من شأنها تحسين

للمواطن لكنها اصطدمت بمعوقات حالت دونها تحقيق الهدف املنشود ومن بين املعوقات 

 : 15نجد

 بالجزائرالزراعة  : يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر في مستقبل ر مشكل التصح -

 ؛فهناك الكثير من مساحات األراض ي املعرضة إلى هذا الخطر
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 األفاقالتنموية ابجملال العريب واملتوسطي (التحدايت ،التوجهات ،  داخلة ضمن امللتقى الدويل الثاين )السياسات والتجارب" ماجلزائرية
 .16 -15، ص ص: 2012 أفريل 27-26)تونس (  ةجاب،
   



: هناك مساحات هائلة  مشكلة التوسع العمراني على حساب األراض ي الزراعية  -

إلى مباني، مع فقدان كميات كبيرة من الغابات بفعل الحرائق  يتم تحويلها

هكتار في  1.1من  نصيب الفرد من األراض ي الزراعية يليات ولقد انخفضوالطف

هكتار مع  0.15م، ويتوقع أن يقل عن   1980 هكتار في عام 0.35م إلى  1962عام 

 منتصف القرن الحالي؛

تفاقم مشكل التلوث في الجزائر بشكل مقلق، ونظرا للنمو السكاني  تلوث البيئة:  -

بشكل ال يمكن للموارد البيئية املتوفرة أن تتحمله، فضال السكان  املتزايد، إذ ينمو

الطاقة واملياه،  في مجاالت السكن والعناية الصحية عما تولده من ضغوط

فلقد تضاعف عدد السكان في الجزائر  .املتطلبات األساسية والخدمات وغيرها من

 30.6ن مليون إلى أكثر م 6م من  2002 –م  1962عامي  مرات ما بين 5أكثر من 

  % 0.3مليون نسمة بمعدل زيادة يفوق 
ً
 42، حيث يتوقع أن يصل حوالي سنويا

 م؛ 2020مليون نسمة مع حلول عام 

: تشكل السيارات خاصة القديمة منها أهم ملوث للبيئة في املدن الهواء تلوث -

السيارات املفترض إبعادها عن  الجزائر هناك نسبة عالية من الكبرى، ففي

الحجم الهائل للنفايات الطبية التي يتم حرقها بطريقة غير  افة إلىستعمال، إضاال 

التكلفة  والتهرب من دفع الضرائب، ويقدر حجمها  سليمة وغير صحية لتقليل

طن فضالت متعفنة شديدة الخطورة على  22ألف طن سنويا، منها  124بحوالي 

 ألف طن فضالت سامة؛ 29الصحة، و

 ئة على املستوى العاملي أن األلفية الثالثة هي ألفيةيجمع علماء البي تلوث املياه: -

الذهب األبيض )املاء الصالح للشرب(، هذا نظرا لتوقع نقص في عرض هذا األخير 

قصور خدمات  الزيادة في الطلب العاملي عليه، ومن أهم عوامل تلوث املياه مقابل

بدون التخلص من مخلفات الصناعة  الصحي   والتخلص من مخلفاته، الصرف

وتسرب املواد الكيميائية واملبيدات عولجت فيتم ذلك بشكل جزئي  وإن معالجتها

وتبين دراسة حديثة قامت بها الوكالة  .األرض وتلويث املياه الجوفية الحشرية في

% منها ذات  40كة أن عن نوعية  املياه املستهل املائية في الجزائر الوطنية للموارد

وفيما يخص  .ذات نوعية رديئة% 15مرضية بينما  ة% ذات نوعي 45ونوعية جيدة 

مستوى الجزائر العاصمة وبعض املدن الساحلية  الحد من مشكل نقص املياه على



 25تحلية مياه البحر والتي كلفت حوالي  الكبرى، لجأت الحكومة إلى إنشاء محطات

 متر مكعب يوميا. ألف 200مليون دوالر أمريكي، تصل قدرتها إلى 

 :16ك مجموعة من التحديات واملتمثلة فيكذلك هنا -

تمتلك الجزائر ثروة نفطية  : قيام صناعة تعتمد على االستهالك املكثف للطاقة -

وغاز طبيعي هام. مما أثر على النمط الصناعي الذي يعتمد على االستهالك املكثف 

للطاقة مثل قطاع الحديد والصلب وقطاع البتروكيمياء، وترتب على ذلك تلوث 

حتراق الطاقة املستخدمة في ظرا النبعاث الغازات الناتجة عن اة الهوائية نالبيئ

أجهزة التحكم من إنبعاث  هذه الصناعات وقد تفاقم الوضع خطورة مع غياب

 الغازات؛

مغرافية من أهم أسباب املشاكل : تشكل الضغوطات الدي النمو الديمغرافي -

باإلضافة إلى تركيز غاز ثاني  اتالغابالبيئية، وقد أدى توسع العمران إلى تقليص 

 د الكربون في الجو نتيجة لزيادة استهالك الطاقة؛أكسي

: عدم  مراعاة للمقاييس العصرية للمدن كإنجاز  سوء التهيئة العمرانية املنجزة -

  ت الصرف الصحي واملساحات الخضراء.املرافق الضرورية مثل شبكا

 :خاتمة

لنا إلى ان التنمية املستدامة تهدف إلى توفير الرفاهية من خالل هذه الورقة البحثية توص    

االقتصادية ألجيال الحاضر واملستقبل والحفاظ على البيئة وصيانتها وذلك بتحقيق تنمية 

اقتصادية ومستوى معيش ي ال يضعف من قدرة البيئة على توفير احتياجات السكان في 

 املستقبل.

كل البعد عن األهداف واملساعي التي سطرت من أجلها  بقى بعيدةإن التنمية املستدامة ت       

كذلك في تضارب مصالح لبعض البلدان وخاصة املتقدمة و  ا في اختالف وتضارب املصالحهذ

ذلك أن الدول املتخلفة تسعى للتقدم ومواكبة الشمال و انطالقا من الجنوب دول الشمال و 

اضافة إلى أن  ن مع حماية البيئة.في بعض األحيا بتطوير وتقوية اقتصادها والذي يتعارض

الدول املتخلفة تحمل الدول املتقدمة مسؤولية تدهور البيئة في بلدانها وعليها أن تدفع من 

ولتحقيق التنمية العربية املستدامة دون النظر إلى أجل التخلص من األضرار التي سببتها. 

  مجموعة النتائج التالية: في نوجز اعض الحلول ات املتقدة وانتظار يد املساعدة املجتمع
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تعديل مسار العوملة لتصبح أكثر مالئمة للبيئة والعدالة االجتماعية مع ضرورة  -

ربط حرية التجارة بالتنمية املستدامة وجعل العوملة عنصرا إيجابيا للتنمية 

 االجتماعية واالقتصادية؛ 

االقتصادية وضع استراتجية عربية مشتركة ومتكاملة لتحسين األوضاع املعيشية و  -

 واالجتماعية والصحية للمواطن العربي وصون البيئة في املنطقة العربية؛

وتعزيز بناء القدرات البشرية وإرساء  البيئيةدعم وتطوير املؤسسات التنموية  -

 مفهوم املواطنة البيئية؛

تطوير القطاعات اإلنتاجية العربية وتكاملها وإتباع نظم اإلدارة البيئية املتكاملة  -

 اليب االنتاج األنظف وتحسين الكفاءة االنتاجية؛وأس

وضع سياسات اقتصادية وبيئية تأخذ بعين االعتبار املحافظة على مصادر الطاقة  -

 املتجددة وتطويرها وترشيد استغاللها والحد من آثارها السلبية؛

االنضمام إلى االتفاقيات الدولية البيئية املتعددة األطراف لخدمة املصالح  -

 ؛العربية

 تعزيز التعاون االقليمي في مجال املحافظة على البيئة؛ -

تعزيز السياسات الوطنية واإلقليمية التي تهتم بصحة االنسان ورعاية الطفولة  -

 واألمومة والشيخوخة للحفاظ على التماسك األسري؛

 تحقيق املواءمة بين معدالت النمو السكاني واملوارد الطبيعية املتاحة؛ -

اكة بين الدول النامية والدول الصناعية والشراكة بين الدول دعم مبادرات  الشر  -

ومنظمات املجتمع املدني والقطاع الخاص على أن تكون هذه الشركات عادلة وغير 

 انتقائية وال تتضمن شروط سياسية واقتصادية؛

توفير املساعدات الفنية لتقوية قدرات الدول العربية بما في ذلك القدرات البشرية 
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