
 1 

 الجزائر  -جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 

"استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر"بحث المخبر تصدر عن   
 

    2018 أكتوبر اإليداع القانوني:/           782X-2661: ر.د.م.د.
 

 

 مصطفى بلحاكم، مدير جامعة مستغانم . أ.د الرئيس الشرفي للمجلة: 

 عدالة العجال . أ.د مدير املجلة: 

 فاطمة لعلمي . د التحرير: رئيس  

 د. جيـاللي بوشرف : رئيس لجنة القراءة

 أعضاء هيئة التحرير:

 سهام كردودي د. د. محمد بن موس ى 

 مانع سبرينة د.  خالدية بوجنان. د

 الهاروش ي خطاب  أ.  نسيمة جلولي د. 

 خلية اإلعالم اآللي:

 أ. سامية دريس ي 

 

 أ. كريمة جالم

 
 أعضاء لجنــــة القــــراءة: 

                           الجزائر – محبوب بن حمودة  أ.د.

 الجزائر   –أحمد بوشنافة .د. أ

 السعودية  –محمد بن دليم القحطانيد. 

 يمن ال –توفيق سريع باسردةد. 

 جزائر ال–عبد الحميد لخديميد. 

 الجزائر  –فاطمة لعلميد. 

 

 

 



 2 

 :أعضاء اللجنــــة العلميـــــة

 عميد الكلية   –د. عبد القادر شاعة  

 الجزائر   – عبد القادر بابا أ.د.

 الجزائر  –بلحاج أ.د. فراجي
 الجزائر   – مصطفى بلمقدمأ.د. 

 الجزائر   – كريمة بكوشأ.د. 

 الجزائر  –أ.د. أحمد بوسهمين 

 الجزائر  –د. إلياس شاهد أ.                                        

 الجزائر  –بالل شيخيأ.د. 

 الجزائر   – دواح د. بلقـاسمأ.                                        
 الجزائر  – زوبيدة محسن د. أ.                                     

 مصر  –أ.د. عطية أحمد منصور الجيار  

 مصر    -أ.د. عاطف جابر طه عبد الرحيم 
 الجزائر  –د. رياض عيشوش 

       اإلمارات العربية املتحدة –د. رند النمر

 العراق   – للا  د. طارق توفيق يوسف العبد
 السعودية -د. محمد بن دليم القحطاني           

 الجزائر  –د, مصطفى عوادي
 اليمن  –د. رزق سعد للا بخيت الجابري  

    الجزائر  – د. أحسـين عثمانـي                               

 الجزائر  –د. فاطمة بكدي                                   
 الجزائر  – . آمال بكار د                                          

 الجزائر  – . فاطمة بن زيدان د                                   

   الجزائر  –د. أمـحمد بلقـاسم                               
 الجزائر  –د. رفيقة بن عيشوبة

 الجزائر   –د. عبد القادر بن شني                           

 الجزائر  –د. يوسف بشني                                     

 الجزائر  –د. إسماعيل بن قانة                            
 الجزائر   – بن سفيان الزهرة د.                           

 الجزائر  –د. آمال بن صويلح                                

 الجزائر  – د. الحاج بن زيدان                                     

 الجزائر –د. كريمة بسدات                                

 الجزائر   – أبو بكر بوسالمد. 

 الجزائر  –العجال بوزياند. 

          الجزائر  –د. عميروش شلغوم

 الجزائر  -سماء درقاوي د. أ

 السودان  – إيهاب الضوي د. 
 الجزائر  –عمار درويش  د.

 الجزائر   – الطاهر جليطد. 
 مارات العربية املتحدة اإل  – نادية البياتيد. 

 الجزائر   – أمينة فداوي د.   

 الجزائر   –د. وهيبة قحام
 الجزائر  –د. زين الدين قدال

 الجزائر  – آمال حفناوي د. 

 السودان   –د. عالء الدين التجاني حمد 
 الجزائر  – طارق حمول د. 

 عراق ال – احسان جواد كاظم د. 

 الجزائر   –بريم كاتد. ك
 الجزائر   – سهام كردوديد. 

 عراق ال – منية خلفاوي د. 
 الجزائر   –د. الحاج خليفة

 سعوديةال  – جمال لعمارة د.

 الجزائر  –د. سهيلة لغرس
 الجزائر  –د. لطيفة لونيس ي

 الجزائر  –د. سبرينة مانع

 الجزائر   – د. نصيرة مالل
 الجزائر  – مالل  ربيعة د. 

 الجزائر    – د. ليلى مطالي
 مارات العربية املتحدة اإل  –د. ملياء محمد

 الجزائر  –د. وهيبة مقدم 

 الجزائر  – صابرينة مغتات د. 

 فلسطين  – شاهر عبيدد. 

 الجزائر   –مال رحمانآد. 



 3 

 الجزائر – فاطمة بوديةد.                                      

 الجزائر  –د. خالدية بوجنان

 الجزائر  –ع د. صاليحة بوذري                                 

 الجزائر  – فتيحة بوحرودد.                                  

 الجزائر  – حليمة بومعزةد.                                        

 

 

 الجزائر   – حمزة رمليد. 

 الجزائر   – فاطمة سايحد. 
 الجزائر   – سالميأحمد د. 

السعودية –للا حمود سراج   د. عبد       

جزائر ال  – سامية سيراتد.    

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

         

 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 
 

 
 

 مقـاييس النشــر 
 

بحث "استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" المخبر  " عناالقتصاد والبيئةتصدر مجلة "

مستغانم. –جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير ب

. تفتح فضاء والبيئي االقتصادي جالتهتم باملسداسية يتعلق األمر بمجلة علمية دولية محكمة 

صاد بأحد املواضيع املتعلقة باالقتلجميع أصحاب القدرات العلمية في الجزائر وخارجها باملساهمة 

 ومستجداته، ال سيما في الجزائر، في الدول العربية وعلى املستوى الدولي.

تخضع البحوث العلمية التي ترد إلى املجلة لشروط نشر يتعين على الباحثين االلتزام بها، وهي 

 كاآلتي:

كتابة اللقب واالسم والعنوان مرفق برقم الهاتف أو الفاكس والبريد اإللكتروني على ورقة  ▪

 مستقلة عن البحث؛ 

 أن يرسل البحث مكتوبا بالوارد عن طريق البريد اإللكتروني للمجلة؛ ▪

 ال تقبل إال البحوث التي لم يسبق نشرها؛  ▪

أن يشتمل البحث على ملخصين ال يتجاوز كل منهما نصف صفحة أحدهما باللغة العربية  ▪

اإلنجليزية(. كما يتضمن امللخص الهدف واآلخر بإحدى اللغتين األجنبيتين )الفرنسية أو 

 من البحث والنتائج املتوصل إليها؛

 صفحة إتباعا للمقاييس التالية: 15صفحة وأال يقل عن  20أال يتجاوز البحث  ▪

 سم( 1,15، تباعد أسطر 15، حجم الخط Sakkal Majallaمحررا بخط ) -



 5 

 ؛   1,15األسطر:  بين ؛  1,5،  يمين/ يسار: 1,5الهوامش بالسنتمتر: علوي/ سفلي: -

 .24/ طول: 17حجم الورقة: عرض: -

يجب احترام املقاييس األكاديمية والشروط الشكلية في إعداد املقال، ويراعى في ذلك  ▪

 خاصة:

 مقدمة البحث: تحديد أهداف البحث ومنهجيته؛  -

 في آخر املقال وباعتماد أسلوب:  تدوين املراجع يكون  -

American Psychological Association (APA) 

 :وذلك بذكر )صاحب املرجع، السنة، الصفحة( في قلب النص

(Brown, 2006, p31) 

 ترقيم األشكال والجداول والرسومات ترقيما متسلسال ولكل على حدة؛  -

تخضع البحوث للتحكيم من طرف هيئة علمية لقبول أو رفض نشرها أو القيام ببعض   ▪

 التعديالت الالزمة؛ 

ال تقبل إال البحوث املرسلة من طرف أصحابها عن طريق البريد اإللكتروني الشخص ي. وال  ▪

 ؛البحوث التي لم تنشر ترد

ب موافقة كتابية  تحتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، وإعادة نشر موضوع الباحث يتطل ▪

 من املجلة؛

 ، تعرض على مستوى موقع املجلة وهي قابلة للتحميل؛ في املجلة املقاالت التي يتم نشرها ▪

 ال يمكن نشر مقال ثاني إال بمض ي ثالث سنوات بعد نشر األول؛  ▪

 املفاهيم واآلراء املعبر عنها في املقاالت ال تلزم إال أصحابها.  ▪

 

 

، "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى " بحث المخبر مجلة االقتصاد والبيئة، املراسالت واالشتراك: 

 ، الجزائر 27000مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 eco.env@univ-mosta.dz/    البريد اإللكتروني:  421150 45 00213    الفاكس:

 stratev.univ-mosta.dz   :املوقع اإللكتروني

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
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االقتصاد والبيئةة ـمجل  

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة  علمية دولية 

   2019 أكتوبر /      ( 02) العدد ،  (02املجلد )

 

 افتتاحية العدد  
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير املرسلين،

وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق السالم عليكم ورحمة للا تعالى وبركاته،  بسم للا نبدأ 

 األمين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. 

يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام العدد الثاني من مجلة " االقتصاد والبيئة"، وهي 

استراتيجية التحول إلى اقتصاد مخبر البحث "، تصدر عن سداسيةمجلة علمية دولية محكمة 

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس،  ،كلية العلوم االقتصاديةبع لالتا "أخضر

الجزائر. وباملناسبة أشكر كل فريق عمل املجلة والباحثين الذين كان لهم دور في  -مستغانم

مساهماتهم البحثية املميزة. أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت مواضيعها مشاكل  

 رحت حلوال لها عملية تطبيقية، على املستوى الكلي والجزئي.متعددة واقت

، وكلنا امتنان للقائمين عليها،  االقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة 

 هدهم وعلمهم ووقتهم خبراء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا وتقدير.جوالذين ساهموا ب

واألخذ باألسباب الستمرار ورقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي،  وفي األخير ال يسعني إال الدعاء

 اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا...

 والسالم عليكم ورحمة للا وبركاته.
 

  

 مدير املجلة:      

 أ.د. عدالة العجال 

 



  والبيئةمجلـة االقتصاد  27 -08ص ، (2019) 02/ العـــدد:  02 املجلد:

 

 

 - االمارات العربية و دبي الذكية-تجارب و تطبيقات املدن الذكية في املنطقة العربية 

Experiences and applications of smart cities in the Arab region- UAE and 

Dubai smart model  

 2 كلثومواكلي ، 1كواش زهية
 zkouache2015@gmail.com، بونعامة بخميس مليانة جامعة الجياللي  أستاذة محاضرة، 1

       ouaklikeltoum@yahoo.fr مليانة،جامعة الجياللي بونعامة بخميس  أستاذة محاضرة، 2
 

 ملخص: 

  ومختلف   وخصائصها  وأهدافهانهدف من خالل هذا البحث إلى التعرف على ماهية املدن الذكية                

املدن الذكية    وتطبيقاتآليات التحول إليها، كما نحاول عرض بعض تجارب    وإبرازالركائز التي تقوم عليها  

 نموذجا.  -الذكية ودبياإلمارات العربية -في املنطقة العربية 

خفض استهالك الطاقة واملياه، والحد من التلوث املدن الذكية تعمل على    ن  إلى أتم التوصل    وقد              

 العمل فيو  الحياة  نمط الصناعي لتحويل  والذكاء واالتصاالت  املعلومات تقنيات  على  والنفايات وتعتمد 

 .ذكيةو  بطرق مبدعة  املنطقة إطار

 التخطيط الحضري.   الذكية،تجربة دبي الذكية، تجربة مصدر   الذكية،املدن   :فتاحيةمكلمات 

 Q55؛Q2 ؛Q4؛ JEL   :Q5تصنيفات 
Abstract: 

              The aim of this research is to identify the smart cities, their objectives, their 

characteristics, the different pillars and the mechanisms to transform them. We also try to 

present some of the experiences and applications of smart cities in the Arab region - UAE 

and Dubai Smart - as a model. 

          Smart cities have been found to reduce energy and water consumption, reduce 

pollution and waste, rely on ICT and industrial intelligence to transform the lifestyle and 

work within the region in creative and intelligent ways. 

Keywords: Smart Cities, Dubai Smart Experience, Masdar Experience, Urban Planning. 

JEL Classification codes : Q5 ; Q4; Q2;Q55 

__________________________________________ 
  zkouache2015@gmail.com يميل: ال  ،زهية كواش: املؤلف املرسل

mailto:ouaklikeltoum@yahoo.fr
mailto:authorC@mail.com


 (كواش زهية، واكلي أم كلثوم) 
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 مقدمة  .1

 على أساس ي بشكل واملعلومات، االتصاالت تقنيات في ظهور   املتمثل التقني التطور  انعكس         

  املختلفة، النشاطات أداء طريقة وعلى الحياة شكل
 
 يعتمد جديد نمط من مجتمع ظهور  إلى مؤديا

 
 
  اعتمادا

 
 الوسائل خالل من املختلفة النشاطات ويؤدي الرقمية، والتقنيات املعرفة على متزايدا

  االفتراضية
 
 في تغيرات بظهور  املجتمعات من النوع هذا ظهور  وارتبط االعتيادية، الوسائل من بدال

 يطلق الصناعي، والذكاء واالتصاالت  املعلومات  تقنيات على تعتمد مدن ظهرت حيث املدن، بنية

 التقنية وللمكونات األصعدة، مختلف  على إمكانياتها تطوير للمجتمعات  تتيح  الذكية، املدن عليها

 واالقتصاد. والبيئة، والصناعة، الخدمات، منها مجاالت عدة في شاملة تطبيقات الذكية للمدينة

 :إشكالية البحث .1.1

  كالتالي: وكانتمما سبق تبلورت اشكالية بحثنا  وانطالقا           

 هي آليات التحول إليها؟ وما العربية،ما هو واقع املدن الذكية  باملنطقة 

 . فرضية البحث:2.1

للتحول من مدن تقليدية الى مدن ذكية ولإلجابة على إشكالية البحث قمنا بصياغة 

 التالية:الفرضيات 

 ؛تعتمد املدن الذكية على التقنيات الرقمية املتطورة •

    واالقتصاد والبيئة كالخدمات، والطاقةفي عدة مجاالت نصيب كبير في املدن الذكية  لإلبداع •

 ؛ وغيرها والنقل والصناعة

املدينة الذكية البعد البيئي بعين االعتبار فيما يخص استهالك الطاقة بمختلف  تأخذ •

 أشكالها.

 البحث:وأهداف . أهمية 3.1

 واملياه اإلسكان التحتية ممثلة في النقل و  وبنيتهاأهمية البحث في ضرورة  تطوير املدن  تكمن

، إضافة إلى مواجهة وغيرها والخدمات واالتصالاملعلومات  وتكنولوجياتواألنترنت  والطاقة

إدارة  النقل، وتوزيعها،تطوير إستراتيجيات مستدامة لتوليد الطاقة  وضرورةالتحديات البيئية 

 للبيئة.الصديقة  واملبانيالتخطيط الحضري  املياه،

من خالل هذه الورقة البحثية الى تبيان مدى ضرورة ادراج وتبني اسلوب جديد في بنية   ونهدف

 الذكية.الشبكات  وبمختلف  باألبنيةعلى حد سواء  والناميةاملدن للمجتمعات املتقدمة 
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 :البحث منهج. 4.1

محتوياته سنتطرق في البداية الى ماهية املدن  وتثمينبمختلف جوانب املوضوع  لإلحاطة

االساسية   وخصائصها ألبعادهالى التطرق إ باإلضافةى تعاريف مختلفة لها إل باإلشارة وذلكالذكية 

مكوناتها  ثم سندعم بحثنا بدراسة تجارب عربية في املدن الذكية )تجربة االمارات العربية  ومختلف 

 .دبي( وتجربة

 ماهية املدن الذكية .2

 عصر أنتجها التي االلكترونية التقنيات على املعتمدة املدن بأنها الذكية املدن تعرف 

 وصوال االفتراضية ثم االلكترونية املدينة إلى الرقمية املدينة من بداية املعلومات تكنولوجيا

 من العديد قام وقدواملعلومات ، للبيانات الشامل  اإلطار هي املعرفة أن باعتبار املعرفية للمدينة

 على تعتمد جميعها أن تبين قد و ،خصائصها وتحديد املصطلحات لهذه مفاهيم بوضع الباحثين

 لألفراد تفاعلية تقدم خدمات وجميعها املعلومات تكنولوجيا عصر يقدمها التي الرقمية التقنيات

 (1، صفحة 2018)احمد نجيب،  املختلفة. والتطبيقات املعلومات شبكات عبر  افتراضيه وفراغات

 والحقبة والخلفيات االتجاهات لتعدد نظرا الذكية املدينة ملفهوم التعريفات من العديد هناك

   يلي:منها ما  ونذكر  ظهرت فيها  التي الزمنية

 ) Smart Community Forum الذكية املجتمعات منتدى  (تعريف .1.2

 ،املحلي للمجتمع واملعلومات االتصاالت وتقنيات االبتكار أنظمة تقدم التي األقاليم هي

 اإلبداع يتيح مما الرقمية والفراغات واالبتكار التعلم تعزز  التي األفراد واملؤسسات ذكاء بين تجمع

بما يلي:   ذكية لتكون  املدينة في توافرها الواجب الخصائص املنتدى هذا حدد وقد املعرفة وإدارة

 ( 2-1، الصفحات 2018)احمد نجيب، 

 ؛العريض النطاق ذات االتصاالت خدمات تقديم •

 ؛لألفراد الفعال والتدريب التعليم •

 من األفراد جميع استفادة  تضمن بحيث الرقمية الخدمات استخدام في التوازن  تحقيق •

  التقنيات

 ؛التنمية لتمويل اقتصادية مجموعات وإنشاء العام والخاص القطاعين في اإلبداع تعزيز •

 املاهرة. العاملة اليد جذب على تعمل  اقتصادية تنمية تحقيق •
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 تجمع التي اإلبداعية املستويات ذات اإلقليمية األنظمة على الذكية املدن مصطلح يطلق            

 الرقمية الفراغات وبين واإلبداع، التعليم لتطوير املعرفة على القائمة واملؤسسات النشاطات بين

 والخصائص ،املدينة في املشكالت حل على القدرة لزيادة وذلك واالتصاالت، التفاعل تطور  التي

 .املشاكل حل في اإلبداع هي الذكية للمدينة املميزة

 تقنية، ركيزة  :أساسية ركائز ثالثة على يرتكز عمراني تجمع على أنها  الذكية املدينة تعرف

املعلوماتية   / االفتراضية املدينة :وهي واحدة في مدن ثالث فهي وبالتالي ،بيئية ركيزةو اجتماعية  ركيزة

 املكان  وهي ،األفراد البيئة، املعلومات، :هي عناصر ثالثة وتضم البيئية، واملدينة املعرفية، املدينةأو 

 ( 584، صفحة 2013)سفور،  .والواقعي االفتراض ي العالم فيه يلتقي الذي

 ذلك:يوضح املوالي   والشكل

 ركائز  املدينة الذكية :1الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2، صفحة 2018)احمد نجيب،  املصدر:

 
 بنمط االرتقاء و املستدام االقتصادي تدعم النمو  التي املدينة بأنها الذكية توصف املدينة

  الطبيعية، للموارد الحكيمة خالل اإلدارة من الحياة،
 
 على القائم الحكم اعتماد عن فضال

 جذري، مواطنيها بشكل  حياة نمط نوعية لتحسين الذكية املدن تسعي أن يتوقع إذ املشاركة،

 رقمية مدينة هي :التقنية الركيزة

 بتقنيات وافتراضية مزودة

 الشبكات واالتصاالت و املعلومات

 عناصر الالسلكية  و التي تشكل

العمرانية  البيئة من أساسية

 املجتمع لتشغيل نظم باعتبارها

 . الذكية العمرانية الذكي واإلدارة

 

 .واملتجددة الجديدة الطاقة موارد تستخدم مدينة هي :البيئية الركيزة

 

 تركز مدينة هي :االجتماعية الركيزة

 اإلبداعية املعرفية و النشاطات على

 والبنية املعرفة و مؤسسات لألفراد و

 وإدارة لالتصاالت التحتية الرقمية 

 املعارف

ركائز 

املدينة 

 الذكية
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 يؤكد و املستدامة الحضرية البيئة دعائم إلرساء االستثمار على األعمال رجال عن تشجيع فضال

 (3، صفحة 2016)بهجت ،  املفتوح. االبتكار تدعم الذكية املدينة على أن

  :لألبحاث IDC فيتعر  . 2.2

 سلطته له) حضارية منطقة أو بلدية  أو مقاطعة  أو مدينة أو بلدة أو  حي (محدود كيان هي

 إدارة من تمكن التي املعلومات وتقنية لالتصاالت تحتية  بنية على الكيان هذا بناء يتمو الحاكمة 

 ( 2015)ميجا، املواطنين".  ومشاركة واالبتكار واالستدامة االقتصادية التنمية وتعزز  بكفاءة املدينة

 ،تقنية االتصاالت الرقميةفاملدينة الذكية هي التي تملك نظاما متطورا على بنية تحتية ترتكز على 

شبكات   ،تجهيزات  خدمات،االساسية من    وبنيتهاساكنيها    ومكوناتهااجزائها    ومتابعةاملعلومات ملراقبة  

   (4، صفحة  2014)العقيل،  وغيرها اتصاالت وشبكة وطرق 

عر ف
ُ
 االقتصاد، مجاالت يغطي وابتكاري  طموح بأسلوب تعمل مدينة بأنها الذكية املدينة ت

 من ذكي خليط على االبتكار  ذلك ويعتمد .واملعيشة والبيئة، التحر ك، وقابلية  والحوكمة، والسكان،

 اتخاذ القرار على القادرين الواعين  املستقلين املواطنين من الفاعلة واملشاركة الدعم

 تكنولوجيا و  املعلوماتية التحتية البنية من تمتلك التي املدينة بأنها الذكية  توصف املدينة

 املنطقة، إطار في العملو  الحياة نمط لتحويل  االتصاالت تكنولوجيا تقنيات وأحدث املعلومات،

 املدينةو  الرقمية املدينة بين التمييز  التقليدية، يمكنالطرق   من بدال ،ذكيةو  بطرق مبدعة

 املعنى بهذاو  ،االبتكارو  التكنولوجي، التطور و  التعلم، على  الذكية القدرة إذ تمتلك املدينة الذكية،

 .رقمية ذكية تمتلك مكونات لكن كل مدينة ذكية، مدينة بالضرورة ليست رقمية مدينةفإن كل 

 الرقمية فاملدينة االفتراضية املدينةو  الواقعية املدينة بين الربط يختلف املفهومين من حيث

 الذكية أما املدينة والبيئة،الترفيه  السكن، النقل، ،مثل: العملالتقليدية  وظائف املدينةتتضمن 

 ,Komninos) .التكنولوجي واالبتكار اإلنتاج، تطوير التكنولوجيا، نقل البحث، فتتضمن وظائف 

2015) 

رة حضرية منطقة هي املدينة األخير يمكن القول  أن  وفي د متطو 
 
 تنمية اقتصادية تول

د عالي  معيشة ومستوى  مستدامة ر  هذا مثل تخطيط ويحد   الذي الذكاء مستوى  وتنفيذه التطو 

ر، هذا مثل تدير التي تلك الذكية املدينة وتمثل .املدينة تصبو إليه  محاور  عدة على وتتميز  التطو 

 يمكن وهذا .والحكومة واملعيشة، والسكان، والبيئة، التحرك، وقابلية االقتصاد، مثل  أساسية،
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 املعلومات لتكنولوجيا تحتية  بنيةو  صلب، اجتماعي ورأسمال قوي، بشري  رأسمال خالل  من إنجازه

 .متينة واالتصاالت

 الذكية املدينة ملبادرات العامة األهداف .3

  :الىالذكية بشكل عام   تهدف مبادرات املدينة

 ؛الجو في الكاربون  أوكسيد ثاني غاز انبعاث نسبة التقليل من  •

 ؛ الطاقة  استهالكفي  تحقيق الكفاءة •

 الصناعات لتطوير االتصاالتو  املعلومات، تكنولوجيا مستوى  رفع من  االستفادة •

 ؛ املعرفةو املتعددة  بالوسائط املتخصصة

 ؛ للسكان املناسبة الحياة نمط بيئية بما يحقق تحقيق أفضل نوعية •

 ؛املناطق الخضراء املدينة توسيعو  تطوير •

 ؛املتطورة التحتية البنى تطويرو  تنمية •

 ؛الحياة نمط جودة يوازي  بماو  االقتصادي تحقيق النمو  •

 ؛ املستدامة املجتمعات تنمية •

 .للسكان املختلفة املجموعات بين االجتماعي االنسجام ضمان •

 الذكية للمدينة األساسية والخصائصاألبعاد   .4

 ما،  مدينة النظر إلى املمكن فمن األوروبي، االتحاد قبل  اعتماد ست أبعاد أساسية من تم  

  ذكية مدينة أنها على الست، الركائز هذه إطار في  نفسها بتثبيت قامت والتي
 
 بعض أن إال .فعال

  املدن،
 
ز قد فيها، العامة والخدمات املواطنين أولوياتو  وطبيعتها مواردها إلى واستنادا

 
 على ترك

 البيئة في ذكية مدينة اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توضيح أنه مع خرى،أل ا الركائز بمالمسة وتكتفي أكثر، أو واحدة ركيزة

     (2015) املدن الذكية املنظور اإلقليمي،  املعتمدة.الركائز  بحسب غيرها أو الطاقة أو

 والخصائص األساسية للمدن الذكية داألبعا :1الجدول 

   SMARTGOVERNANCE الذكية: الحوكمة

عد  
ُ
 حكومة ستحتاج إلى ألنها والحساسة، الدقيقة األمور  من للمدن املحلية الحوكمة ت

  والتنسيق  ملواطنيها، املدينة داخل :مختلفة مستويات ثالثة على العمل  قابلية لديها سياسية

املدن  حكومات مع لالتصال مفتوحة بقنوات واالحتفاظ املركزية، الحكومة مع بتجانس والحكم
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 املدينة في االلكترونية الحكومة إدخال يتعدى االمر فإن وعليه، .الدولة أو املنطقة داخل األخرى 

  .بذكاء املدينة يخدم بشكل االلكترونية الحكومة ابتكار إعادة يتطلب بل فقط،

 تنظيمية شؤون وتطوير والتشغيل، لإلدارة مناسبة بتطوير آليات الذكية الحوكمة تقوم

، ومن التشريعية، الجوانب إلى باإلضافة ذكية  املناسبة االلكترونية الحكومة اختيار ضمان ثم 

 تشميل ويجري  .الذكية للمدينة

 الذكية املدينة لتمكين والخاصة العامة املؤسسات مع وتتكامل تربط التي والتفاعالت الخدمات

  املعلومات تكنولوجيا وتؤدي .واحد كجسم وبكفاءة بفعالية العمل من
 
  واالتصاالت دورا

 
 رئيسيا

  تعتمد أنها إذ االطار، في هذا
 
  اعتمادا

 
 والتجهيزات املناسبة،  التحتية البنية على  كبيرا

  .البيني والتشغيل  ذكية عمليات خالل من التمكين مع والبرمجيات،

ل
 
  املختلفة الجهات بين فيما البيانات تبادل ويمث

 
   أيضا

 
  شأنا

 
 وحدات فإن وعليه، .حرجا

 مع العامة البيانات تبادل إلى باإلضافة البيانات وتبادل باالتصال تقوم قد املرتبطة الحوكمة

 عمليات في والتشاركية  االلكترونية والحكومة الشفافية الذكية الحوكمة املواطنين وتشمل 

 ذكية لتطبيقات االفكار وتطوير املشاركة من املواطنين لتمكين القرار اتخاذ

  األذكياء: واألشخاصالذكي  املجتمع

 تكنولوجيا وتقنيات لتطبيقات املدينة مجتمع استيعاب مدى الذكي يقصد باملجتمع

 قادر مبتكر مجتمع الى للتكنولوجيا مساعد يعاد مجتمع من انتقاله وإمكانية ،املعلومات

 املدينة في يعيش ان يمكنه ااملستقبلية كم وتنميته الحالية ملشاكله ابتكارية حلول  الى للوصول 

 اإلدارية أجهزتها مع والتعامل خدماتها على والحصول  أنشطتها ممارسة  ويستطيع املعلوماتية

 االلكترونية التجارة و االلكترونية الحكومة االلكتروني، البريد من كل  مع التعامل  يستطيع بمعنى

 االلكترونية. االلكتروني ، الخدمات التسويق االلكترونية و البطاقات االلكتروني، الكتاب و

 ) واالجتماعي البشري  املال س رأ (األذكياء األشخاص

 املدينة تصميم فعالية عن النظر وبغض الحرجة الركائز من االجتماعي الرأسمال يعتبر 

  املواطن يكن لم إذا أنه إال املستخدمة، والتكنولوجيا التحتية، والبنية الذكية،
 
 لهذه واعيا

  الذكية املدينة لهذه فإن وااللتزام، املسؤولية بثقافة ويتمتع الجوانب
 
  عمرا

 
وقصيرا  محدودا

على تكنولوجيا املعلومات و   تعتمد وظائف  في والعمل الكترونية، مهارات اكتساب املواطنين وعلى

  .االبتكار وتبني االبداع تحسين إلى سعى  مجتمع ضمن وذلك االتصال ،
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 للقيام البيانات وتخصيص ومعالجة  استخداممن   األذكياء األشخاص تمكين ينبغي

 التخاذ وذلك ،املؤشرات ولوحات البيانات تحليل أدوات استخدامخالل  من املناسب، بالنشاط

 مناسبة  وخدمات منتجات وخلق القرارات

 :  SMART LIVINGالحياة   وجودةالذكية  املعيشة

 منها للحياة و جيدة نوعية توفير  في تساهم التي واألنشطة الفعاليات  من مجموعة تضم 

 استخدامجيدة و  نوعية ذات مباني التعليمية  و السياحية وتوفير  الثقافية و الفعاليات

  الحياة نمط لجعل الذكية التكنولوجيات
 
 مريحا

 
 والعادات السلوك، على ذلك و يؤثر و سهال

 تمكنا وهذا أكثر  ليصبح  املواطن تشجيع على  تساعد اعتبارات من  يصحبهما  وما  االجتماعية،

  ليصبح مشاركته تعزيز شأنه من
 
  مصدرا

 
   .املدينة لحكومة العكسية للتغذية رئيسيا

كن املتاحة والفرص املفتوحة البيانات أن ذلك، إلى وُيضاف  تطوير من املواطنين تم 

 .أسعدو  أسهل الحياة جعل كيفية حول  أفكارهم

 :   الذكي االقتصاد

 التنمية لتعزيز املستخدمة املختلفة والطرق  الوسائل وتشجيع يقصد به تحسين

 .كهدف وليس كوسيلة التكنولوجيا باستخدام االقتصادية

  وُينظر
 
 به املتعلقة والتطبيقات املمارسات إلى الذكي االقتصاد عن الحديث عند عادة

 وتشمل فيه  رئيسية غاية  بأنها االنتاجية، وزيادة االلكترونية، واألعمال  االلكترونية التجارة  مثل

م والتصنيع  واالتصالتكنولوجيا املعلومات  بواسطة التمكين  الخدمات، وتقديم املتقد 

 موثوقة أساليب باستخدام االقتصاد وتحريك لتعزيز جديدة طرق  إلى باإلضافة واالبتكار،

  الذكي االقتصاد ويشمل  .معينة تكنولوجية وتطبيقات سريعةو 
 
 التكنولوجيات استخدام أيضا

 واملعرفة. والخدمات واالفتراضية املادية البضائع وتدفق والعاملي املحلي الترابط لضمان الذكية

 :SMART MOBILITYالذكية  الحركة

 البعد هذا ويشير  .أولوية أعالهاو  شعبية الذكية املدينة ركائز أكثر  من الذكية الحركة

 اللوجستية واألنظمة النقل وتكامل  لدعم  واالتصالتكنولوجيا املعلومات     استخدام إلى ببساطة

املمكن  ومن ،الذكية بالحركة ذلك على  وُيصطلح كفاءة، أكثر و أفضل و    سهل  أ لجعل الحركة

دة، ضيةافترا  منصة لتصبح  وتكاملها النقل مستويات كافة تنسيق  السيارات، ذلك في  بما موح 

 توفير  إلى  الذكي التنقل  اعتماد ويؤدي .واملشاة الهوائية الدراجات وحتى والطائرات والقطارات،
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 موقف  إليجاد أفضل فرص وإعطاء املرورية املشكالت وتجنب واآلمن، والسريع النظيف  النقل

 .أو غيرها للسيارات

 لتوفير  العامة قبل من  الحقيقي الزمن في الصلة ذات املعلومات الوصول إلى ويمكن

 أكسيد ثاني غاز انبعاث وتخفيض التكاليف، وتوفير  التنقل كفاءة وتحسين الوقت

 التخطيط في  واإلسهاماآلنية  بياناتهم تزويد النقل  نظام ملستخدمي يمكن ، كماCO2الكربون 

 .املدى البعيد

 الطبيعية: الذكية  املوارد البيئة

 من البيئة إلدارة موجهة ذكية تطبيقاتو ذكية  سياسات خالل من املدينة بيئة إثراء ُيعد  

  الركائز أكثر 
 
 منها، املتجددة ذلك في  بما الذكية الطاقة ذلك ويشمل .الحاضر الوقت في انتشارا

 فيه، والتحكم التلوث ومراقبة القياس، أجهزةو  التكنولوجيا، تستخدم التي الطاقة شبكاتو 

 التطبيقات ترفع األخضر كما الحضري  والتخطيط الخضراء، واملباني واملرافق، املباني وتجديد

  استخدامكفاءة  الذكية
 
 البيئة غايات حققتي تال البديلة املوارد استخدام عن  املوارد، فضال

 .الذكية

 

 (2014)العقيل،  املصدر:
  الذكية املدن مكونات .5

املعرفة،  على القائمة النشاطات :يه مستويات ثالثة تكامل خالل  من الذكية املدن أتنش

،  2018)احمد نجيب، تشمل:  املستويات هذهو الرقمية  لالتصاالت التحتية والبنية واملؤسسات

 (3صفحة 

 تطبيقات واستخدام االبداع ثقافة  فيه تتوافر ان ويجب :املدينة مجتمع / االفراد •

 ؛ املعلومات تكنولوجيا

 ؛الخدمات تقديم خاللها من يتم التي :املؤسسات •

 املؤسسات لألفراد توفرها التي للمدينة املعلوماتية البنية عن عبارة وهو  :الرقمي الفراغ •

 من املؤسسة مع الفرد فيه يتشارك الذي اإللكتروني الفراغ يخلق جميعا هؤالء وتكامل

 .واملعلومات الشبكات خالل
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 الذكية للمدينة الحضرية العناصر .6

كانت الذكية، املدينة تميز  التي الحضرية العناصر أهم تحديد يمكن
 
 اتخذت تقليدية سواء ا

 الذكاء مفهوم ظهور  مع ظهرت التي تلك أو الذكي، الرقمي التضمين خالل من الذكاء صفة

 (10-8، الصفحات 2016)بهجت ، : يأتي بما الذكية، املدينةو  االصطناعي

  :Smart Buildings  الذكية   األبنية .  1.6

من األنظمة الذكية   وتتراوحالطاقة الناضبة  استهالكاملناهج التي تحد من  اعتماديتم 

إذ تعمل التطبيقات الذكية على تقليل شدة اإلنارة و إطفاء و تشغيل األجهزة  الذكي،التصميم و 

لب قالطاقة  استهالكبشكل أوتوماتيكي وفقا للحاجة و تشكل العدادات الذكية و متحسسات 

 املنزلية.الطاقة  استشعار

 :  Smart Grids الذكية    الشبكات .2.6

 :  Water Distribution Grid  املياه توزيع شبكة 1.2.6

  املياه، جمع خزانات محتوى  مراقبة الذكية، املياه توزيع شبكة في الرصد يتضمن
 
عن   فضال

 خطوط مراقبة يتم حيث التوزيع، من نظام محددة نقاط في املاء نوعية مراقبةو  كشف التسرب

 بغية األنبوب، خطحول  االستشعار أجهزة من  كبير  عدد نشر من خالل  املياه، توزيع انابيب

 املستمرة. قبةاملرا

  Electricity Distribution Grid :الكهربائية الطاقة توزيع شبكة 2.2.6

 التقليدية، التوزيع شبكة تحسين لخطط األساسية الحلول  أحد االتجاه ثنائي النظام يعد

 استخدامبمعنى مرور التيار من محطات التجهيز إلى املستهلك و العكس ، من ثم يمكن زيادة كفاءة 

 الحقا.  استخدامهاالطاقة حيث يمكن للطاقة أن تتدفق راجعة من املستهلك إلى املصدر ليتم 

 : Transportation Gridالنقل  شبكة 3.2.6

 املعطيات واالتصاالت والتحكم االستقصاء ومعالجة تقنيات آخر تسخر الذكي النقل أنظمة

 على والحفاظ الطاقة استهالك وتخفيض وسعته، النقل لنظام التشغيلية الكفاءة زيادة بهدف

   (2009)جبر مازن ، السالمة املرورية.  وتعزيزالطوارئ  حاالت في االستجابة مستوى  ورفع البيئة،

واقف .  3.6  :الهوائية الدراجاتو  الذكية للمركبات امل

الدراجات و قف السيارات  موا إنشاء الهوائية، الدراجات  استخدامعلى   الذكية املدينة تشجع

  الوصولية، ؛ التقارب التضام؛ :الحضري  التصميم مبادئ اعتماد مع املبتكرة، الهوائية
 
 عن فضال

 إيجاد على الذكية املدينة، تعمل املواقف  في الترفيهية املناطق الخضراء و كذا لتوسيع الحاجة
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 فوق  املتحسسات أنواع الجديدة األنظمة تستخدم مواقف السيارات، إذ في الشاغرة الفضاءات

 االحتياجات ذوي  مواقف سيارات  للكشف عن املواقف الشاغرة ، املحجوزة و كذا  الصوتية

 الخاصة.

 :   Underground Platformاألرض    تحت املنصات   .4.6

 واملساحات تخفف املنصات تحت األرض من املشكالت الحضرية فضال عن توفير الفضاءات  

 ومترووسائل النقل  العامة،املرافق  األرض،يمكن أن توفر الفضاءات تحت  املدن، وتطور لنمو 

توليد  ومرافقاملياه  ومعالجةالصحي  والصرفجمع النفايات  ومرافقالسيارات  ومواقف األنفاق 

 .وغيرها والتبريدأنابيب التدفئة  ،واملستودعات واملخازن خطوط األنابيب الطاقة و 

 -الذكية نموذجا  ودبياالمارات العربية املتحدة  –تجارب عربية للمدن الذكية  .7

فرادها من طرق و جسور تواجه املدن العربية تحديات رئيسية في توفير البنى االساسية أل 

سكك حديدية و مطارات و اتصاالت و مياه و طاقة .....و للوصول الى درجة مثلى من املوارد أنفاق و و 

تعزز الشعور بالسعادة   و توفير االمن ظهر ما يعرف باملدن الذكية أو الرقمية أو االيكولوجية التي

املدن املزدحمة و تعطي امكانية توزيع  الراحة و هي التي تمنح لساكنيها بديال عن تلكالصحة و و 

السكان بشكل متوازن في اقاليم مختلفة وذلك في صور مدن ذكية يتم تصميمها و تنفيذها بطرق 

يما يلي نذكر بعض التجارب العربية في مجال املدن الذكية قي كل من  فذكية لتحقق اهدافها، و 

 اإلمارات العربية و دبي .

      :االمارات العربية املتحدة   -أبو ظبي –مدينة مصدر الذكية     .1.7

تسهر إمارة ابو ظبي على انجاز مشروع "مدينة مصدر"، كأول نموذج ملدينة محافظة على 

البيئة وخالية من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والنفايات في العالم، للتقليل من أضرار 

الطبيعية وتأثيرات اإلصدارات الغازية أو ما ُيـعرف بغازات  التغيرات املناخية وشح املوارد

قام في العالم على أساس يحافظ على البيئة ويحترم أسس التنمية 
ُ
الدفيئة، وهي أول مدينة تـ

، كما ان الوكالة الوطنية ذكاءاملستدامة و هي بهذا تحتل الترتيب الثالث في قائمة اكثر املدن 

اتخذت منها مقرا وكل ش يء في املدينة من املياه الى النفايات يجرى للطاقة املتجددة "ايرينا" 

 حسابه و قياسه و مراقبته ليصبح من املصادر املعلوماتية وتتميز عن املدن التقليدية في كونها:

-and-services/environment-and-https://www.government.ae/information( 

cities)-energy/sustainable  
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 في املشاريع التي تنفذها  مدينة مصدر تمثل •
 
 للتطوير العمراني املستدام وتشهد تطورا

 
نموذجا

 .بالشراكة مع مجموعة من املطورين، واملستثمرين، وشركات القطاع الخاص

وائل املدن املستدامة في الشرق األوسط التي تبنت توفير بصمة تعتبر مدينة مصدر من أ •

واستيعاب التوسع الحضري السريع، وخفض استهالك  املستقبل،خضراء يحتذى بها ملدن 

 .الطاقة واملياه، والحد من التلوث والنفايات

 بين فنون العمارة العربية التقليدية والتكنولوج •
 
 متناغما

 
يا يجسد تصميم املدينة مزيجا

العصرية، كما تستفيد من حركة مرور الهواء املنعش فيها، لتوفير برودة طبيعية تضمن 

 
 
 .أجواء  مريحة خالل ارتفاع درجات الحرارة صيفا

، حيث يتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة  •
 
وتستفيد مدينة مصدر من أشعة الشمس أيضا

تة على أ  عن امتالكها إحدى باستخدام تكنولوجيا األلواح الشمسية املثب 
 
سطح املباني، فضال

 .أضخم التجهيزات الكهروضوئية في منطقة الشرق األوسط

تعمل مدينة مصدر كذلك على رفع مستويات التطوير العمراني املستدام، من خالل مجموعة  •

متنوعة من مبادرات البحث والتطوير، واملشاريع التجريبية الفاعلة في املوقع مثل نموذج 

 .الصديقة للبيئة، قيد اإلنشاءاملنازل الفخمة 

 للخطة التطويرية للمدينة يجب أن تستوفي املشار  •
 
يع الجديدة وغيرها متطلبات تصنيف ووفقا

آللئ" كحد أدنى بموجب إطار عمل معايير املباني الخضراء استدامة التي حددها مجلس  3"

للتخطيط العمراني، بحيث تحقق كفاءة في استخدام الطاقة واملياه بنسبة تزيد عن  يأبو ظب

 .باملئة، مقارنة باملباني التقليدية 40

 املستدامة: املنازل الفخمة 1.1.7

 املنازل الفخمة نموذج    وتصميمعن انجاز    2017تم االعالن خالل أسبوع ابو ظبي لالستدامة  

  72الصديقة للبيئة في مدينة مصدر بحيث تستخدم كمية أقل من الطاقة بنسبة و املستدامة و 

 مع    35باملئة، ومن املياه بنسبة  
 
وبالتالي    يأبو ظب ذات الحجم املماثل في  التقليدية،    املنازل باملئة مقارنة

أن    نازل املكما يمكن لهذه    .طنا من ثاني أكسيد الكربون سنويا  63ستساهم في منع انبعاث ما يقدر بـ  

تمد الشبكة بالكهرباء الفائضة عن حاجتها عند تجهيزها باأللواح الكهروضوئية، و جدير بالذكر أن 

تماثل تكاليف بناء املنازل التقليدية ذات الحجم املماثل وتتسم   هذا النوع من املنازل تكلفة بناء 

املياه، وتم تصميم النموذج بانخفاض كلفة العيش فيها نظرا لكفاءتها العالية في استهالك الطاقة و 

http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/About-Masdar-City
http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/About-Masdar-City
http://www.masdar.ae/ar/masdar-city/detail/About-Masdar-City
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ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء من   40ليمد الشبكة الوطنية للكهرباء بنحو  للمنزل الفخماألولي 

على تصميم ذكي  هذا النوع من املنازل عتمد يلوحة شمسية تم تركيبها على السطح، و  80خالل 

املنازل الفخمة ملتوقع أن تستهلك يستخدم حلول كفاءة الطاقة للحد من تأثيرها على البيئة، ومن ا

كيلوواط/ساعة فقط من الكهرباء لكل متر مربع .  97املكونة من أربع غرف نوم و 

(https://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2017/jan/19/430909) 

 : -مصدر –املشكالت املرتبطة باملدينة الذكية   2.1.7

 إبالرغم من كل النقاط االيجابية املترتبة عن انجاز مدينة مصدر الذكية 
 

هذا ال يمنع  ن  أ ال

 ( 17، صفحة  2015)احمد يحي اسماعيل ،  منها:من وجود بعض املشاكل التي تعاني منها نذكر 

بنية تحتية وفوقية وسرعة تمرير بيانات الكلفة الباهظة لبناء مثل هذه املدن ملا تحتاجه من  •

 عالية.

فقط  وليسعملية تعزيز مظاهر املدينة الذكية يتطلب تعاون جهود كافة املعنيين  إن   •

 املبرمجون.

 .اسهناك دائما تخوف من اقتصار عمل املدينة الذكية على فئة محدودة من الن   •

املستوى الكافي من الثقافة الحاسوبية هناك تخوف من عدم نجاح الفكرة نظرا لعدم وجود  •

 .بين أفراد مجتمع املدينة

انتهاك  ومشاكل الخفية  والبرامج والفيروساتبالبرامج  واملتالعبينمشكلة املتسللين  •

 والتطفلي.الرديء  والبريدالخصوصية 

 امستعارة، مم من املواطنين يتعاملون بأسماء    صعوبة بناء مجتمع معلومات في املدينة، فكثير  •

املوجود االجتماعي في املعلومات   ويخفف املصداقية    ويفقديشوه التبادل املعلوماتي الحقيقي  

 املتبادلة.

الخدمات املعلوماتية في املدينة  ن  أالتداخالت املعلوماتية من غير سكان املدينة في حين  •

 القرى  وسكاناح يحتاجها من هم خارجها كالسي  
 
 أ مثال، إال

 
حيان يزاحم غير بعض األ  وفيه ن

القاطنين باملدينة على الخدمات املعلوماتية املخصصة للسكان مثل املعامالت الرسمية 

 لى ذلك.إ وماالطقس  ومعلوماتخدمات املكتبات و 

 تطبيقها  
 
إن  الهدف من إنشاء مدينة مصدر، هو العمل على تسويق الطاقة املستدامة، وأيضا

 الحفاظ على وجود املياه، وبذلك سيكون لها دور    في جميع املجاالت، إضافة إلى
 
إدارة الكربون، وأيضا
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مهم  من تحويل إمارة أبو ظبي من مدينة تستهلك التكنولوجيا، إلى مدينة تنتجها بقدرة عالية، وهذا 

ة االقتصادي منها. ع املوجود في هذه اإلمارة وخاص   بدوره يدعم التنو 

 (: 2021خطة دبي املدن الذكية في دبي )   .2.7

تحويل نقطة عبور إلى املستقبل، وتهدف إلى اتباع األساليب املبتكرة ل 2021خطة دبي  تعتبر 

 رؤية املدينة الذكية  بحيث دبي إلى مدينة ذكية، ومستدامة
 
ل معا

 
تركز الخطة على ستة محاور تشك

سيناريو   2021)محاور خطة دبي    :وقد نجحت دبي في بناء عدة مدن مستدامة وهي،  2021حتى العام  

 ( 2017، 22/12/2014دخول بتاريخ

 مدينة دبي املستدامة: 1.2.7

تعتبر من املشاريع العقارية اإلماراتية التي تبنت معايير االستدامة بعناصرها الرئيسية الثالثة، 

تم  األخضر وقداالقتصادية والبيئة واالجتماعية بوصفها إحدى الركائز املهمة لالقتصاد 

هكتار وتضم مجموعة من املبادرات لضمان   460، و تمتد على مساحة املدينة في دبي الند تطوير

الحفاظ على املوارد، بما في ذلك تصميم املنازل لضمان كفاءة استهالك الطاقة، واستخدام مواد 

 .2016البناء الصديقة للبيئة، و اكتمل انجازها في سنة 

 143وتاون هاوس، ومنتجع بيئي يشمل منزل فخم  500ينة دبي املستدامة يضم مشروع مد

  ،
 
غرفة، وجامعة بيئية متخصصة، ستدار بالتعاون مع إحدى الجامعات األمريكية املعتمدة عامليا

طالب وطالبة،    600إضافة إلى مدرسة بيئية تطبق أعلى معايير ومستويات التدريس العاملية تتسع لـــــــــ

 ، تعليم املهن الحرفية، وأكاديمية لتعليم ركوب الخيلومراكز ل
 
 تجاريا

 
كما سيضم املشروع سوقا

 يراعي كل أصول البيئة  
 
 متكامال

 
 صحيا

 
مستوحى تصميمه من األسواق اإلماراتية القديمة، وناديا

ثة واالستدامة، ومرافق للرياضات الخارجية ومضمارين لركوب الخيل، والدراجات الهوائية بطول ثال 

 . نسمة 2,500املتوقع أن يصل عدد سكان املدينة إلى  منهما ومنكيلومترات لكل 

باملئة   50باملئة من إجمالي مساحة املشروع،    60وستستحوذ املساحات الخضراء على مساحة  

منها للزينة، والجزء اآلخر أشجار مثمرة تتضمن حديقة ملمارسة األنشطة املجتمعية، ومزرعة 

عضوية لتزويد سكان املدينة بجزء كبير من احتياجاتهم الغذائية، كما سيتضمن كل منزل حديقة 

 املدينة كماصغيرة، وسيارة غولف تعمل بالطاقة املتجددة الستخدامها للتنقل بين مرافق عضوية 

سيحتوي مشروع مدينة دبي املستدامة على نظام فصل بين املياه السوداء، والرمادية ومعالجة  

 (1صفحة ، 2017)الجسر، الرمادية منها إلعادة استخدامها في املدينة. 

 

https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-plan-2021
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-plan-2021
https://www.government.ae/ar-AE/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-and-plans/dubai-plan-2021
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-04-26-1.2626667
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 مدينة زهرة الصحراء: 2.2.7

سياسة الدولة باتباع نهج عمراني مستدام لحماية البيئة، تقع  مدينة زهرة الصحراء تجسد

املدينة في منطقة الروية وتدعم تطبيق التقنيات الخضراء والنظيفة، وهو تطبيق يتميز بالتخفيف 

 .لحرارة وتنقية الهواء من امللوثاتمن درجات ا

في املئة من الكهرباء الذاتية إجماال  40في املئة، وستوفر  75وستكون املدينة سكانية بنسبة 

ألف قطعة سكنية إلسكان املواطنين   20ميغاواط، ويبلغ عدد األراض ي في املنطقة نحو  200مع 

ألف نسمة  160ب املرحلة األولى قرابة وسط بيئة ذكية ومستدامة ونظيفة، ومن املتوقع أن تستوع

، يتم توزيعهم حسب االستدامة  120بينهم 
 
 .الثقافيةألف مواطنا

ألف هكتار، ويحيط بها حزام أخضر،  14وتبلغ مساحة األرض املخصصة للمدينة أكثر من 

الصحية وستعتمد على مواردها الذاتية من وسائل النقل واملواصالت، وتوفير الطاقة، وتدوير املياه 

 .ألف متر مكعب من املياه الصالحة 40التي ستوفر أكثر من 

 مدينة دبي الجنوب: 3.2.7

منطقة اقتصادية حرة، ووجهة استثمارية استثنائية بفضل موقعها   دبي الجنوب تعد مدينة

ن املزايا مثل إمكانية التملك لألجانب، كما أنها تتمتع ببنية االستراتيجي املتميز، باإلضافة إلى كثير م

 في إمارة دبي، باإلضافة إلى قربها لعدة مرافق مهمة،  
 
تبعد و تحتية متطورة وتقع في املنطقة األسرع نموا

 ليصبح أكبر 
 
املدينة مسافة خمس دقائق فقط عن مطار آل مكتوم الدولي الجاري توسعته حاليا

ضا من مطار أبو ظبي قريبة أي الدولي وهيدقيقة من مطار دبي  45عند اكتماله، ومطار في العالم 

 .دقيقة فقط عن برج خليفة، ووسط دبي  30دقيقة فقط، فضال عن أنها تبعد    45عنه  الدولي وتبعد  

يحرص مشروع دبي الجنوب على توفير أحدث التقنيات املتطورة للمدن الذكية واملستدامة 

 لتوفير حلول الحياة بشكل متكامل 
 
وسلس عبر كل أنحاء املنطقة السكنية، املصممة خصيصا

املجتمعية   يعضاالسعيدة في املقام األول و يرتكز مفهوم املنطقة السكنية في )دبي الجنوب( على املو 

، عبر إنشاء مدينة تتمحور بشكل رئيس ي حول توفير كل 2021الرئيسة التي تنص عليها خطة دبي 

 يناسب العائالت والشباب مقومات الس
 
 متكامال

 
 حيويا

 
عادة والرفاهية لألفراد، وتوفر مجتمعا

 .العامل، ويشتمل على كل املرافق من مدارس، وحضانات، ومستشفيات، ومحال تجزئة، وغيرها

https://www.albayan.ae/economy/local-market/2016-09-18-1.2717318
http://https/www.emaratalyoum.com/local-section/other/2016-07-19-1.914077
https://www.dubaisouth.ae/ar/
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تنفذ املنطقة السكنية في دبي الجنوب مشروعين هما: "القرى" و"النبض" ، وتقع على كما 

دبي،  2020م مربع، وتمتاز بمحاذاة أكبر مطار في العالم وموقع "اكسبو مليون قد 87امتداد 

 .مليار درهم 25وستصل تكلفة بنائها إلى 

 واحة دبي للسيليكون:  4.2.7

 150على مساحة تبلغ    ستارت آب بوت كامبيدار من قبل شركة    2016تم اطالق البرنامج في               

  2019مليار درهم و من املقرر استكمالها في الربع االول من عام  1.3متر مربع بتكلفة قدرت بـــــ 

 DubaiSilicon)املدينة الذكية ،سلطة واحة دبي للسيليكون )    متكاملة.مصممة لتكون مدينة ذكية  

Oasis Authority)) 

باملئة، وبهذا تجاوزت  31نجحت واحة دبي للسيليكون في تخفيض استهالك الطاقة بنسبة   

  ل باملئة، وتعم30ي تسعى لتخفيضها بنسبة الت   2030أهداف استراتيجية دبي املتكاملة للطاقة 

 على عدد من املبادرات الرئيسية التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية دبي للطاقة 
 
الواحة حاليا

، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وخفض التكاليف التشغيلية، 2050النظيفة 

 .واالنبعاثات الكربونية

 ،LED إلى مصابيح  كما قامت سلطة الواحة بتحويل حوالي ثمانية آالف مصباح تقليدي 

باملئة من  23ميغاواط، أي ما يعادل  1,178وبذلك أسهمت في خفض استهالك الطاقة بمقدار 

سلطة الواحة بتطوير مركز إلدارة الطاقة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة   االستهالك وستقومإجمالي  

كما تعمل سلطة  ،2016باملئة في نهاية عام  28لضمان تحقيق وفورات تراكمية بنسبة تزيد على 

 .آالف مصباح خالل هذه الفترة الزمنية 10إلى  LED الواحة على زيادة عدد مصابيح

 :واحة دبي للسيليكون ما يلي قامت بتنفيذها ومن املبادرات األخرى التي

 :شحن السيارات الكهربائية 1.4.2.7

بالتعاون مع جرى تركيب أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في مقر الواحة الرئيس ي، 

كما انتهت من تركيب ثاني محطة شحن للسيارات الكهربائية في أحد املباني   ،هيئة كهرباء ومياه دبي

 على تركيب ثالث محطة شحن للسيارات الكهربائية 
 
السكنية اململوكة من قبلها، وجاري العمل حاليا

 .في مركز السدر للتسوق في واحة دبي للسيليكون 

لى تشجيع الناس على شراء أو استئجار السيارات الكهربائية عديمة وتهدف محطات الشحن إ

كما سيتم استخدام املحطات لشحن السيارات الكهربائية التي تستخدمها دوريات األمن    ،االنبعاثات

 .ووحدات إدارة املرافق داخل واحة دبي للسيليكون 
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ألف   60ثات الكربونية بمقدار  ، في خفض االنبعا2018من سنة  ونجحت الواحة بنهاية أكتوبر املاض ي

طن من خالل وفورات املرافق، والتقليل من جوالت دوريات األمن، ووحدات إدارة املرافق، ومركبات  

 .جمع القمامة

 :أعمدة النارة الذكية 2.4.2.7

وأصبحت بذلك أول جهة تعتمد   شوارعها،انتهت سلطة الواحة من تركيب أعمدة ذكية إلنارة  

تم تزويد أعمدة اإلنارة الذكية بأجهزة استشعار الحركة،  الدولةهذه التقنية الذكية على مستوى 

فقط، حتى يتم تحفيزها عن طريق الحركة  باملئة40والتي تعمل على خفض اإلضاءة في الشوارع إلى 

 .من قبل السيارات، واملشاة لتوفر إضاءة كاملة

 :شاد الذكيعمود الر  3.4.2.7

 مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحويل اإلمارة إلى مدينة 
 
تماشيا

ذكية، وتعزيز مكانتها العاملية، وقعت سلطة واحة دبي للسيليكون مذكرة تفاهم مع الدفاع املدني في 

 .املمارسات في هذا امليداندبي بهدف تبادل الخبرات في مجال املدن الذكية، وتطبيق أفضل 

 :معالجة مياه الصرف 4.4.2.7

تنتج سلطة واحة دبي للسيليكون أكثر من ثالثة مليارات جالون من املياه املعالجة من محطة 

  ، باملئة70معالجة مياه الصرف الصحي الحالية، والتي تعمل على خفض التكاليف التشغيلية بنسبة  

لتوفير املياه تحت سطح األرض في املنطقة، وذلك في إطار وطبقت الواحة أول نظام ري ذكي 

استراتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات التي تعتمد على ثالث ركائز هي: البيئة، واملجتمع، واملوارد 

 .البشرية

وتعتبر هذه املبادرة، األولى من نوعها في دولة اإلمارات، حيث أسهمت منذ تطبيقها في خفض 

 .باملئة55ك مياه الري الحالية، والتكاليف التشغيلية ذات الصلة في الواحة بنسبة مستويات استهال 

 : خضراء وجدرانأسقف  5.4.2.7

، 2014ــــــــــ باملئة مقارنة ب  30تمكنت سلطة الواحة من زيادة مساحات األسطح الخضراء بنسبة  

كما بدأت تنفيذ مشروع يهدف إلى تغطية   ،متر مربع 1,700حيث بلغت مساحات األسطح الخضراء 

 من الجدران   180الواحة باملسطحات الخضراء، حيث تمت تغطية أكثر من    جدران مباني
 
 مربعا

 
مترا

 .ألف متر مربع 950إجمالي املساحات الخضراء  بالنباتات وبلغ
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متر  2800إلى زيادة مساحة األسطح والجدران الخضراء لتغطي  2016وتسعى الواحة بنهاية 

 على التوالي 350مربع، و
 
 مربعا

 
 .مترا

 خاتمة  .8

كخالصة ملا سبق  يمكن القول أن التطور الذي تشهده دولة اإلمارات العربية املتحدة و دبي 

و هذا ما هو إال دليل ن الذكية يعد تطورا بمستوى عال ،خاصة في مجال تطبيقات و مبادرات املد

و يعد هذا التطور الناجح رسالة  صبحت حقيقة يمكن تنفيذها بنجاح ،املدن الذكية أ  ن  أواضح على  

التكنولوجيا هي أداة مهمة لرفع  لكل الدول النامية بصفة عامة و الدول العربية بصفة خاصة بأن  

الي يجب على املتقدمة و بالت   نوعية الحياة في املدن و هي ال تقتصر فقط على الدول الغنية و

 الحكومات أن تواصل أعمالها و لكن بطرق ذكية .

الية:تائج الن   استخالصعرضه في ورقتنا البحثية يمكن  من خالل ما تم      الت 

 الفكرو  الذكاء خالصة فهو  الحضري، التصميم نتاجات أحدث الذكية املدينة يمثل مفهوم •

 مالمحو  رموز  العصور بما يحمله من  على مر الحضرية، البيئة مع التعامل في اإلنساني

  اإلنساني، املجتمع تطور  تعكس عمرانية
 
 للحاجات، تستجيب التي األنظمة عن فضال

 .واالقتصادية السياسية ،االجتماعية اإلنسانية،

 إ الذكية للمدن األساسية الركيزة هي لالتصاالت التحتية البنية تعتبر  •
 
 لقيام كافية غير هان  أ ال

 .) املعيشة – البيئة – االقتصاد – اإلدارة – املواطن( العناصر  باقي بدون  ذكية مدينة

 التطبيقات – البيانات قواعد – الشبكات ( أساسية  مكونات أربع من الذكية املدينة تتكون  •

 .) املواطن –

الي مفاهيم جميع تلبى الذكية املدينة •  تحول  هو  الذكية للمدن حول فالت   االستدامة، وبالت 

 االستدامة هدافأ وضع بشرط ولكن للبيئة وصديقة املستدامة الخضراء للمدن ضمني

 الذكية. املدينة هدافأ ضمن

قائمة  تحتية بنية من لديها املتاحة اإلمكانات على ذكية مدن لىإ القائمة املدن تطوير يعتمد •

 املدن خصائص  تنفيذ على قادرة اتصاالت بنية  لىإ للوصول  لتطويرها لياتآ وضع ثم ومن

 .الذكية

 الى تترجم ذكية واستراتيجيات واهداف رؤية وضع الذكاء لىإ املدن تحول  عملية تتطلب •

 نهاشأ من طبيقاتالت   من  مجموعة لبناء لالتصاالت التحتية البنية تطوير يليها ،مشروعات
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 معيشة – ذكية بيئة – ذكية أساسية بنية – ذكي اقتصاد( املدينة   على الذكاء صبغةإضفاء  

 ذكية(.

مياه    ومعالجة  االنبعاثات الكربونية  وخفض  تهدف املدن الذكية إلى تخفيض استهالك الطاقة •

رفع مستويات التطوير  وكذاالي خفض مستويات استهالك املياه الصرف الصحي، بالت  

 العمراني املستدام من خالل مجموعة متنوعة من مبادرات البحث والتطوير.

 املراجعقائمة  .9

• https://www.government.ae/information-and-services/environment-and-

energy/sustainable-cities. (s.d.). 

(. خصائص املدن الذكية ودورها  2018عبد الحكيم القاض ي محمد ابراهيم العراقي احمد نجيب. ) •

 التحول الى استدامة املدينة املصرية. املجلة العلمية الدولية فى العمارة والهندسة والتكنولوجيا. في

 (2015املدن الذكية املنظور اإلقليمي. سلسلة بحوث القمة الحكومية . ) •

,  06  19(. تاريخ االسترداد  2017,  9 14. )22/12/2014سيناريو دخول بتاريخ  2021محاور خطة دبي   •

 http://ar.wikipedia.org، من 2019

• Komninos, N. (2015). The Age of Intelligent Cities. New York: Taylor and Francis Group. 

لنماذج دولية    وتحليل املدن الذكية رصد  (. مفهوم  2015)  اسماعيل. احمد حسني رضوان احمد يحي   •

 التطبيق بمصر. مجلة البحوث الهندسية   إلمكانياتمع دراسة  وعربية

، من  2019, 04 13تاريخ االسترداد  للسيليكون واحة دبي  الذكية، سلطةاملدينة  •

https://www.dsoa.ae/static/media/uploads/dso_smart_city_arabic_jan_2018.pdf 

(. املدن الذكية ودورها في إيجاد حلول للمشكالت 2013)محمد حنان سفور.  خلود صادق، •

مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية   .العمرانية حالة دراسية: مشكالت النقل في مدينة دمشق

 العدد الثاني. -املجلد التاسع والعشرون 

ناء املدينة الذكية. (. دور البيئة املعلوماتية في ب2016)  بهجت.رشاد شهين محسن جبار عودة  •

journal of Enginneering  ، 

   والتقنيةالذكية. مجلة العلوم  واملباني(. املدن 2014عبد هللا محمد العقيل. ) •

(. النقل الذكي في بيئة حضرية سريعة النمو في مدينة  2009) مازن.علي عوض الظريف جمال جبر  •

 بلدية ابو ظبي: دائرة الشؤون البلدية. تطبيقي، أبو ظبي كمثال 
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مجلة بيئة املدن   املستقبل.استشراف مدن  بدبي:(. املدينة املستدامة 2017كريم الجسر. ) •

 االلكترونية 

 على البيانات الذكية. (. وثيقة بناء مدن ذكية ترتكز 2015كومارو ميجا. ) •



  والبيئةمجلـة االقتصاد  42 -28ص ، (2019) 02/ العـــدد:  02 املجلد:

 

 استعراض تجارب بعض الدول  املستدامة:استثمار الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية 

Investing renewable energies in achieving sustainable development 

Review of experiences of some States 

 2بلحاج فراجي ، 1شهيد هدى 

 il.comh09@gmahouda، جامعة طاهري محمد بشار، ة مؤقتةأستاذ 1

 rblhadj@yahoo.f، جامعة طاهري محمد بشار، أستاذ تعليم عالي 2

 

 :  ملخص
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  :مقدمة .1

عاصر، فقد اتضحت أهميتها في عملية ا املي عاملن ى عنه فتؤدي الطاقة دورا حيويا ال غن

املستدامة وأبعادها، وهذا ما ولد ضغوطا كبيرة   التنمية وارتباطها الوثيق بمختلف مجاالت التنمية

حفورية على الطاقة العاملية التي يتم انتاجها واستهالكها على البيئة نتيجة لسيطرة الطاقة األ 

ز على ضرورة البحث عن موارد الطاقة متجددة  ذي حفألمر ال، هذا ابأساليب تؤدي الى االضرار

جهة ولتخفيف الضغط على استخدام الطاقة  وصديقة للبيئة للحد من التلوث البيئي من

املتجددة من أهم املصادر الرئيسية للطاقة  التقليدية من جهة أخرى، وبذلك أصبحت الطاقة

ة وتعتبر االقدم التي استخدمها  ملوث فة وغيرنها نظيالعاملية خارج نطاق الطاقة التقليدية كو 

 .االنسان كما تتميز بالتجدد التلقائي وبصفة الديمومة

 :إشكالية البحث .1.1

ماهي أهم التجارب الدولية في مجال  :في السؤال الجوهري اآلتي إشكالية البحثتتمثل 

 االستثمار بالطاقات املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة؟

 . فرضية البحث:2.1

الناجحة املؤكدة على  توجد العديد من التجارب الدولية أنه:تتمثل فرضية البحث في 

 من أجل تحقيق التنمية املستدامة املنشودة.  مار في الطاقات املتجددةضرورة االستث

 البحث:  داف. أه3.1

 من خالل هذا البحث نحاول الوصول لألهداف التالية:

 ؛ابراز الدور الحيوي والجوهري للطاقة في عملية التنمية املستدامة •

 ية.العمل على توسيع استغالل الطاقات املتجددة وإحاللها محل التقليد •

 . منهج البحث:4.1

وع الساعة، وهو الطاقة املتجددة، كما أن هذه موض ا تعالجمن أنه تنبع أهمية الدراسة

الدراسة تهتم بواقعها عامليا والتحديات التي تحول دون التوسع في استخدامها، مع إلقاء الضوء 

 نها. على بعض التجارب الدولية في صناعة الطاقة املتجددة، وكيفية االستفادة م

  جددةمفاهيم عامة حول الطاقات املت .2

تشكل الطاقات املتجددة مصادر مستقبلية هامة للطاقة بحيث تكون بديلة للطاقة   

هتمام بهذا النوع من الطاقة في الدافع البيئي للحد من األحفورية، ويمثل الدافع الرئيس ي األول لال 



 استثمار الطاقات املتجددة في تحقيق التنمية املستدامة: استعراض تجارب بعض الدول 

                                                                                         
 

30 

 

وسنحاول ضمن هذا البحث توضيح مفهوم   الغازات املنبعثة وخصوصا غاز ثاني أكسيد الكربون،

 ة وخصائصها، ومصادرها، وكذا أهم إيجابياتها.املتجددلطاقات ا

 الطاقة املتجددة: ممفهو  .1.2

 عدة مفاهيم للطاقة املتجددة سنوجزها كاالتي:نميز 

عرفها برنامج األمم املتحدة لحماية البيئة: "بأنها عبارة عن طاقة ال يكون مصدرها مخزون  •

هالكها، وتظهر في األشكال  يرة استع من وتت ومحدود في الطبيعة، تتجدد بصفة دورية أسر ثاب

رياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن الخمسة التالية: الكتلة الحيوية، أشعة الشمس، ال

 ( 141، ص2016)فريدة كناني،  األرض".

للنضوب فهي تتجدد ابلة غير قهي الطاقة الناشئة من املصادر التي ال تفنى اقتصاديا أي  •

إن هذا لرزقنا ماله من  األرض إنها كما قال هللا تعالى: )لى سطح حياة ع باستمرار طاملا هناك

 (29، ص2017)حورية دشاشتة،  54نفاذ(. سورة ص اآلية 

العديد من األجهزة ذات املساحات واألحجام الكبيرة، والواقع أن هذا هو أحد أسباب ارتفاع  •

طبيعة، رة في الة ومتوفير ناضبمصادر طبيعية دائمة وغ ة وأيضا هي عبارة عنالتكلفة األولي

وهي نظيفة ال ينتج عنها تلوث بيئي نسبيا، ومن أهم مصادرها الطاقة الشمسية والطاقة 

 .(03، ص2013أحمد بخوش، ) إلى آخرهاملائية...

قة األحفورية واستنادا للتعريفات السابقة نستنتج أن الطاقة املتجددة هي عكس الطا

فذ، وكذلك أن استخدامها ال يخلف أضرارا ة ال تنفهي طاق)الفحم، النفط، الغاز الطبيعي...( 

للبيئة، وأيضا وجودها في الطبيعة دائم وتلقائي وهي بذلك عكس الطاقة الغير متجددة التي غالبا  

 ان.ما تكون مخزون جامد في األرض ال يمكن االستفادة منها إال بعد تدخل اإلنس

 الطاقة املتجددة:  صخصائ .2.2

 نذكر أهمها فيما يلي: ة خصائصددة بعدتتميز الطاقات املتج

تلعب دورا هاما في حياة اإلنسان وتساهم في تلبية نسبة عالية من متطلباته من الطاقة، وهي  •

 ؛مصادر طويلة األجل ذلك ألنها مرتبطة أساسا بالشمس والطاقة املرتبطة عنها

تجددة يتطلب استعمال ألجهزة الطاقة املتجددة وهو ما يشكل ر الطاقة املاستخدام مصاد •

 .في نفس الوقت أحد العوائق أمام انتشارها السريع
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 مصادر الطاقة املتجددة:  .3.2

 :وهي كاآلتي ة مصادرعنها عدالطاقات املتجددة والتي تعتبر كبديل للطاقة األحفورية يندرج 

 مصادر الطاقة املتجددة :1الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثين املصدر:

 التنمية املستدامة إطار نظري  .3

تطور مفهوم التنمية عبر التاريخ ليعكس في كل زمن من األزمنة الواقع الذي كان يعيش فيه 

ها هذه املجتمعات، بجمع شكالت التي تواجهيعة املابة لطبكل مجتمع، وكان هذا الواقع استج

 (. 05، ص2016دحماني علي،  ) تدامةساململفهوم التنمية 

 :. ماهية التنمية املستدامة1.3

لقد ظهرت عدة تعريفات واستخدامات للتنمية املستدامة، فالبعض يتعامل مع التنمية 

لعالي الجديد، والبعض يرى أن ا امالنظ  لوياتاملستدامة كرؤية أخالقية تناسب اهتمامات وأو 

 إلصالح التنمية املستدامة نموذج تنموي وبد
ً
يل عن النموذج الصناعي الرأسمالي، أو ربما أسلوبا

 قة الشمسيةالطا

طاقة الكتلة 

 الحيوية

 لنوويةطاقة اال الطاقة الهوائية

طاقة حرارة األرض 

 الجوفية

 الطاقة املائية 
 مصادر الطاقة املتجددة
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وتعثرات هذا النموذج في عالقته بالبيئة. وهناك من يتعامل مع التنمية املستدامة كقضية  أخطاء

بلدان املتقدمة والنامية إلى إدارة بيئية  الو عات أملجتم إدارية وتقنية بحتة للتدليل على حاجة ا

 تغالل املوارد.واعية وتخطيط فعال الس

 مفهوم التنمية املستدامة:1.1.3

تعرف اللجنة العاملية للتنمية املستدامة في التقرير املعنون " بمستقبلنا املشترك والتنمية 

ي إلى تدمير قدرة األجيال ؤدت ون أناضر دتلبية احتياجات الحبأنها: "  1987املستدامة " لعام 

عملية يتناغم فيها استغالل املوارد  ". وتعرف كذلك بأنها: " املقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة 

وتوجيهات االستثمار ومناحي التنمية التكنولوجية وتغير املؤسسات على نحو يعزز كال من 

) مزريق عاشور، بدون سنة    ه"اتوتطلعنسان إمكانات الحاضر واملستقبل للوفاء بحاجيات ال

ور استخدام املوارد ة على االستمرار والتواصل من منظ إذا فالتنمية الحقيقية هي القدر  (نشر

الطبيعية، والتي يمكن أن تحدث من خالل استراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها، 

لى رفع معيشة  لذي يهدف إبيئي واماعي الوذلك التوازن الذي يمكن أن يتحقق من خالل اإلطار االجت

تكامل  القتصادية واالجتماعية والثقافية التي تحافظ علىاألفراد من خالل النظم السياسية وا

 (. 220، ص 2000)نهى الخطيب،  اإلطار البيئي.

( في تقريره العاملي بشأن التنمية البشرية لعام  P.N.U.Dوبرنامج األمم املتحدة للتنمية ) 

ادية، لها صياغة السياسات االقتصعملية يتم من خال املستدامة بأنها: " التنميةيعرف  1992

الطاقوية، الزراعية والصناعية كلها، بقصد إقامة تنمية تكون اقتصاديا  الضريبية، التجارية،

 ( 13،14، ص   2003صالح الدين محمود الحجار، ) "اجتماعيا وايكولوجيا مستديمة

إتباع املنظمات ملتطلبات التنمية املستدامة يعني أن  السابق التعريف نستنتج من خالل 

املالي، وإنما كذلك األداء االجتماعي والبيئي، وبالتالي تكريس مبدأ  عن األداء بحثها ليس فقط

 املسؤولية االجتماعية في املنظمات. 

ازن بينه قق التو ضر، وتحتنمية شاملة تفي باحتياجات الحاإن التنمية املستدامة تحقق  

 وعلى ضوء مفهوم التنمية  من استيفاء حاجياتهم، وبين متطلبات املستقبل لتمكين األجيال املقبلة

)أسامة املغولي،    من خالل تحقيق األهداف املتمثلة فيما يلبي:املستدامة تظهر أهميتها وذلك 

 ( 45 ،44ص ، ص 1999
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ا  أخرى، لسنوات معدودات وإنمقة دون في منط  إن التنمية املطلوبة ال تقتصر على التقدم •

 ؛ للبشرية جمعاء على امتداد املستقبل البعيد

ألدنى األساس ي من االحتياجات ال يمكن إدامتها إال املعيشة التي تتجاوز الحد ا توياتإن مس •

 ؛عندما تراعي مستويات االستهالك في كل مكان متطلبات اإلدامة على املدى البعيد

ية كما يتصورها األفراد تتحدد كذلك اجتماعيا وثقافيا، ومن ثم تصادات االقإن االحتياج •

مستويات االستهالك التي ال تتجاوز ة تتطلب انتشار القيم التي تشجع فإن التنمية املستدام

 ؛الحدود املعقولة

التنمية املستدامة تتوجه أساسا لتلبية احتياجات الطبقات الفقيرة، من أجل الرفع من  •

 ؛الطبقات، وبالتالي الحد من انتشار الفقر ش ي لهذهى املعياملستو 

املحافظة على الحضارة جوانب الثقافية لألفراد، مع املستدامة تحرص على تطوير الالتنمية  •

 ؛الخاصة بكل مجتمع

إن ملفهوم التنمية املستدامة أبعاد مختلفة، نتيجة عالقة هذا املفهوم بالبيئة واالقتصاد  •

    (.22، ص1997)جميل طاهر،  يما يلي:بعاد فهذه األ واملجتمع، وتتمثل

 أبعاد التنمية املستدامة:  2.1.3

الدراسة النظرية ملفهوم التنمية املستدامة، فإنه من الضروري دراسة كل من ل تمحتى تك

 أبعادها وهي:

: تطرح التنمية املستدامة بتأكيدها على مبدأ الحاجات البشرية، مسألة البعد البيئي •

خذ الحاجات التي يتكفل النظام االقتصادي بتلبيتها، لكن يجب األ  ناعي أيفاء الصاالكت

لطبيعة، عند البدء بالتصنيع، والهدف من وراء كل ذلك هو التسيير ا اربعين االعتب

 ؛والتوظيف األحسن للرأسمـال الطبيعـي والعمل على عدم تبذيره

الراهنة واملقبلة كاسات ة االنعملستدام: يعين البعد االقتصادي للتنمية االبعد االقتصادي •

وتمويل وتحسين التقنيات  لالقتصاد على البيئة، ومن خالله يتم طرح مسألة اختيار

 ؛الصناعية في مجال توظيف املوارد الطبيعية
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إن األخذ بهاذين البعدين، ليس معناه املحافظة على الطبيعة فحسب، بل بتقدير ملجموع 

وتأكيد مبدأ التآزر بين اإلنسان  لبشرية كذلك،فعال ابين األ طبيعة و العالقات املقامة بين ال

 بيرة.لوجيات واملعارف والقيم التي تضع في األولوية الديمومة الكوالبيئة، واألفضلية للتكنو 

: تتميز التنمية املستدامة خاصة بهذا البعد الثالث، إذ أن البعد االجتماعي والسياس ي •

الجتماعي ولعملية التطوير في االختيار تحام الة لاللنمو وسيالبعد اإلنساني يجعل من ال

 .يكون اختيار إنصاف بين األجيال بمقدار ما هو بين الدول السياس ي، والبد لهذا االختيار أن 

تعتمد عملية التنمية املستدامة في أي مجتمع من املجتمعات على مصدرين أساسيين هما: 

ما جناحا التنمية اللذين بهما إما هذان هنية(، و ارد سكاالطبيعة واإلنسان )موارد طبيعية ومو 

اهية، وإما تبقى في مجال العجز والتخلف، وتختلف تتمكن من التألق في آفاق الرخاء والرف

املصدرين من حيث وفرتها ونوعيتها. وتأتى أهمية التنمية املستدامة  املجتمعات في حيازة هذين

التزايد املطرد في عدد  أساسيين هما:املين اطها بعمن ارتببالنسبة الستغالل املوارد الطبيعية 

،  2006املي رشيد، س)والحضاري تطور الفكري دة عدد الحاجات تبعا للالسكان، وزيا

 ( 112،113ص

وعلى ذلك، فالتنمية املستدامة تضرب بجذورها في كل جوانب الحياة بكل ما يميزها من قيم 

واقتصادية ونظم سياسية وتقدم تماعية نية واجوعادات وسلوك وأساليب إنتاج وأوضاع عمرا

  ت املختلفة لألفراد، والوصول بهم إلى وضعتقني وتجدد فني وأدبي، بهدف إشباع الحاجاعلمي و 

 أفضل.

 ةاستعراض تجارب الدول املتقدمة في مجال الطاقة املتجدد .4

 :األمريكيةتجربة الواليات املتحدة  .1.4

 ة:ألمريكيتحدة ااملوقع الجغرافي للواليات امل 1.1.4

 الواليات املتحدة األمريكية يحدها من الشرق املحيط األطلس ي ومن الشمال كندا ومن

واليتي أالسكا وجزر هاواي، والية بما فيها  50الغرب املحيط الهادي ومن الجنوب املكسيك، تشمل 

 ، وبذلك تحتل املرتبة الرابعة عامليا. ²كـلـم 9.363.000وتبلغ مساحتها 

  تجددة بالواليات املتحدة األمريكية:ملالطاقة واقع ا 2.1.4

اعية الهامة في العالم، إذ حطمت أرقاما  وتعتبر الواليات املتحدة األمريكية من الدول الصن

  دة في سوق الكهرباء، فوفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكيةمجال الطاقة املتجد قياسية في
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قة وتحديدا في مجال الطاقة لطاي اجمال من إ، %10حققت مصادر الطاقة املتجددة نسبة 

 ددة حتى اآلن.الشمسية وطاقة الرياح وهي أعلى نسبة تحققها املصادر املتج

من  ة من شركات إنتاج الطاقةصافي توليد الكهرباء الشهري من مجموعة مختار : 2 الشكل

 (الطاقة الشمسية-إجمالي توليد الكهرباء )طاقة الرياح

 

 
 ( 6، ص 2017الوكالة الدولية للطاقة، ) املصدر:

 

من إجمالي الطاقة  %8ل الشكل أظهرت بيانات اإلدارة أن طاقة الرياح ولدت حوالي خال من 

فأتت من الطاقة الشمسية سواء كانت على صورة  %2الكهربائية، أما النسبة املتبقية والتي تمثل 

أشارت اإلدارة أن هذين كما ، ألواح شمسية تابعة ملباني سكنية أم أخرى تابعة ملؤسسات ومرافق

لتي تولدها الرياح قة امصدرين موسميين إلى حد كبير، إذ تزداد الطا ددين همان املتجاملصدري

 .خالل الربيع، وتصل إنتاجية األلواح الشمسية إلى أعلى معدالتها في فصل الصيف

 محطة ايفانباه للطاقة الشمسية في صحراء موهافي بكاليفورنيا: 3.1.4

 نباه:نظام توليد كهرباء بالطاقة الشمسية ايفا -أ

 كم( 64)ميال  40كاليفورنيا،   صحراء موهافي في لطاقة الحرارية الشمسيةا هو مشروع 

،ينتشر  ميجاوات 392، مع القدرة اإلجمالية املخططة من الس فيغاس جنوب غرب

كل اثنين من املرايا تقوم بتركيز ]الطاقة الشمسية[ على املراجل التي تقع على  هيليوستات 173500

قع البيئية لى املواموقعه عل بسبب اجتذب املشروع بعض الجد ،برج الطاقة الشمسية املركز من

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3_%D8%8C_%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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فتحت  برية والبيئة إلى أن تكون مصدر تهديد للصحراء.مسؤولو الحياة الالتي ينظر فيها  الصحراوية

برايت سورس  .وقد تم تطوير املشروع من قبل2014فبراير  13املنشأة رسميا في 

، وهي شركة للطاقة NRG بليون $ وأكبر مستثمر في املشروع هو  220تكلفة املشروع  وتقدر للطاقة

وقد تلقى املشروع ضمانة  $ بليون  300توليد مقرها في برينستون، نيوجرس ي، التي وضعت في 

 CSP ء املقدرة لهذا املشروعالبنا تكاليف  . وزارة الطاقة الواليات املتحدة بليون $ من 1.6القرض 

 .دوالر لكل كيلوواط( 5.516,00)

 الوصف: -ب

األراض ي  من املسالك يتكون نظام توليد الطاقة الكهربائية الشمسية ايفانباه من ثالثة

قع تتم املو  .جنوب غرب الواليات املتحدة والحدود كاليفورنيا نيفادا في صحراء بالقرب من العامة

من  يتكون و  .ستيتالين البرية ، وبريةاملسكيت ال ،موهافي املحمية الوطنية رةاملجاو  املواقعرؤيته من 

أشعة الشمس على مستقبالت تقع على أبراج مركزية للطاقة ة تركز حقول من املرايا الهيلوستاتي

املكيفة خصيصا للمحطة  التوربينات البخاريةيتم بها توليد البخار لدفع  والتي ،يةالشمس

مة القياس والتحكم، حاكم والية زود أنظإلى جانب مولدات البخار التوربينات ت ،األولى

، وغيرهم من كبار الشخصيات تجمعوا  ن ساالزاركي ، وزير الداخليةد شوارزنيغرأرنول كاليفورنيا

  27ملقررة للمشروع، وقد اكتسبت املوافقة النهائية في لتحديد رسميا األرض ا صحراء موهافي يف

الواليات املتحدة وزارة   مليون $ من 1.6 القروض ضمان تلقى املشروعو  .2010توبرأك

، منحت ايفانباه مشروع  2012في فبراير .$ بليون  2.18الية للمشروع حوالي ة اإلجمالتكلف .الطاقة

 )تركيز الطاقة الشمسية( عن طريق الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة في الواليات CSP العام في

 املتحدة.

 أبراج الطاقة: -ج

النظام  الطاقة "التكنولوجيا لوز ألبراج  " الطاقة برايت سورس ن منشأة ايفانباه تستخدم إ

قة التي تعمل بها محطات الطاقة التقليدية عن س الطريتنتج الكهرباء بنف LPT 550 الشمس ي

برايت  .طريق إنشاء البخار عن طريق إحداث درجة حرارة عالية لتحويله إلى التوربينات

لتعكس أشعة الشمس إلى جهاز استقبال   وستاتالهيلي تستخدم اآلالف من املرايا تسمى سورس

يجري تطويره من قبل شركة رايلي الطاقة مملوءة باملاء الذي بتركز على قمة البرج. وعندما يضرب 

ة عالية. ثم يتم تي بداخلها املياه يتم تسخين البخار ويخلق درجة حرار ضوء الشمس الخزانات ال

 تولد الكهرباء باإلضافة إلى ذلك، فإن "أبراج الطاقة لديها"  ية التيضخ البخار إلى التوربينات التقليد

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=NRG_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=NRG_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=NRG_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A3%D8%B1%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF_%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%BA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
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وحدات استقبال 'في أعالها على املجاالت التي تركز مرآة تعكس ضوؤها. خالل العملية، هذه 

اليا فوق سطح األرض، تلقية تصبح ساخنة للغاية، بحيث تظهر وتتوهج وتض يء عالوحدات امل

حدات مرئية لألشخاص في العديد من نقاط املراقبة تكون و  وهذه املستقبالت املتوهجة سوف

  الرئيسية، بما في ذلك االستفادة من املسافرين.

 األثر االقتصادي ملحطة ايفانباه: -د

  86وظيفة في ذروة البناء، و 1،000انباه ستشمل عددا برايت سورس يقدر أن مرفق ايف •

 ؛والرباليين د 3ظيفة دائمة، ومجموع الفوائد االقتصادية و 

قد ذكر أن املشروع الذي يمثل معظم صحراء موهافي في كاليفورنيا أن "املشروع سيخلق  •

 فرص عمل ملعظم الس فيغاس والكهرباء ستخصص ملعظم سان فرانسيسكو".

 ية:اآلثار البيئ -ه

 400،000من إلى أكثر  انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  سوف يسهم تركيب ايفانباه إلى تقليل •

 ؛ طن سنويا 

كما أنها مصممة لتقليل التأثيرات على البيئة الطبيعية من خالل الكفاءة في استخدام   •

اقة الشمسية لتتبع الهيليوستات الذي يسمح ملجال الط األراض ي، وتأثير منخفض تخطيط 

  ؛خطوط محيط األرض الطبيعية وتجنب مناطق الغطاء النباتي الرئيسية

كيلومتر مربع من   5.5 ى اضطراب في الطاقة الشمسية ألكثر منيؤدى إلمشروع ايفانباه  •

 2012 في عام بطة حفظ املتنزهات الوطنيةرا .األراض ي العامة في شمال شرق صحراء موهافي

تقريرا عن املشروع، مشيرة الى مخاوف األضرار باملياه، التي لحقت املوارد  (NPCA) أصدرت

ذلك على األنواع الصحراوية الهامة. من أجل الحفاظ على املياه الصحراوية  ، وآثارالبصرية

ع مرة أخرى إلى املياه. باملقارنة ميستخدم تبريد الهواء لتحويل البخار  LPT 550الشحيحة، 

في املئة في استخدام املياه. ثم  90الطرق التقليدية الرطبة للتبريد، وهذا يؤدي إلى انخفاض 

 ؛ اه إلى املراجل في عملية مغلقة اع املييتم إرج

 ؛برايت سورس قامت بتركيب سياج أيضا من شأنها أن تبقي الحياة البرية خارج املنطقة •

 لتصميم، لتجنب البناء على املحميات.، تم تحجيم املشروع مرة أخرى إلى ا2010في عام   •

 

 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 سنغافورة في مجال الطاقة املتجددة. تجرية 2.4

 افورة:املوقع الجغرافي لسنغ 1.2.4

جمهورية سنغافورة عند الطرف الجنوبي من طرف الجزيرة ويفصلها عن إندونيسيا تقع 

واصالت البرية مضيق سنغافورة، وعن ماليزيا مضيق جوهر وال يعتبر فاصال كبيرا ذلك أن امل

والحديدية تربط بين سنغافورة وماليزيا عبره، ولسنغافورة موقع جغرافي فريد عند رأس شبه جزيرة 

شرف على مضيق ملقا الواقع بين املاليو وسومطرة، جمهورية سنغافورة ال تتجاوز يث تاليو حامل

أكثر الدول تقدما من  مليون نسمة، هي واحدة من  5.6 كلم/مربع، ويبلغ عدد سكانها 719مساحتها 

قة النشاط االقتصادي وجودة الحياة في البالد، حيث أنها تعد أهم املوانئ التجارية في منط حيث 

شرق آسيا لوقوعها على الطريق املالحي الذي يربط غرب أوروبا ودول حوض البحر  جنوب

 املتوسط بالشرق األقص ى. 

 في العالم:سنغافورة تبني أكبر مزرعة عائمة لأللواح الشمسية  2.2.4

ة إنشاء أكبر مزرعة عائمة لأللواح الشمسية في العالم، فالدولة األسيوية تعتزم سنغافور 

ى للتحول إلى املياه بدال من األرض لتركيب مزيد من ألواح شمسية لتلبية ديا تسعالنشطة اقتصا

ي تعد بأكملها  يأتي هذا التوجه في ظل ندرة األرض في سنغافورة الت احتياجات املنطقة من الطاقة.

ينة نيويورك، فليس هناك كثير من املساحة اليابسة في هذا البلد الذي تحيطه املياه  أصغر من مد

، حتى أنه ال يوجد ما يكفي لالستغالل ما يعادل مساحة ملعب كرة القدم في مشروع كل جانبمن 

ها زيوريخ في تنفيذ وتشارك شركة "أي بي بي" السويسرية العمالقة للصناعات الهندسية ومقر  مهم.

طاقة هذا املشروع املهم بخبرتها التقنية، وعند االنتهاء من بناء هذا املشروع، فإن محطة الودعم 

 جديدة ستكون أكبر مزرعة شمسية عائمة في العالم. ال

حظة، يوجد أكبر مرفق للطاقة الفولتية الضوئية العائمة في الصين، وتم خالل  لوحتى ال

تفخر بيكين بمرفقها هذا باعتباره أحد اإلنجازات بشبكة الكهرباء املحلية، و وصلها  2017شهر ماي 

ودها لقيادة العالم في مجال تبني الطاقة املتجددة، ط في جهاألخيرة التي حققتها إمبراطورية الوس

وهي التي طاملا لعنت من قبل العالم بسبب سجلها العالي في انبعاثات الكربون، وضح ل  

القات في شركة "أي بي بي"، أن األلواح الشمسية  ين روك املسؤول عن قسم الع"االقتصادية"، ج

اطة باملياه، معتبرة أنه يمكن أن تكون األلواح ية املحالعائمة بديل صالح لهذه الدولة األسيو 

 من األلواح املوضوعة على أرض اليابسة. (%10)العائمة أكثر كفاءة بنسبة 
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كونات الحاسمة لتشغيل مجال تقنيات الطاقة، أن املروك أن شركته الرائدة في  تأضاف

نصة هكتار واحد أو ما ياس املمنصة عائمة لتوليد ميغاواط واحد من الفولتية الضوئية، ويبلغ ق

يعادل قياس ملعب ونصف ملعب لكرة القدم، وهذه الطاقة املولدة تدعم الطاقة الوطنية بحيث 

 أسرة.250توفر الكهرباء نحو 

منتجات الكهرباء بشركة "أي بي بي" في بيان "تاراك ميهتا" رئيس شعبة  ومن جهة يقول 

تنا حول )ثورة الطاقة(، وهو خطوة مهمة في تراتيجيالشركة إن هذا املشروع متوائم تماما مع اس

التعاون مع الشركاء لتحقيق مزيد من مصادر الطاقة املتجددة في مستقبل مزيج الطاقة، فاملشروع 

ميغاوات في الساعة إد  4مسية سنويا، بل حتى بقدرة ت في الساعة من الطاقة الشميغاوا 3.3يولد 

ملوضوعة على اليابسة، ففي سنغافورة متوسط  شمسية اتبين أنه أكثر كفاءة من األلواح ال

كيلو/وات لكل متر مربع، وهو ما يجعل   1.5000اإلشعاع الشمس ي السنوي لها مرتفع يصل إلى نحو 

 در جذابا للطاقة املتجددة.الطاقة الشمسية مص

محوالت الطاقة الشمسية من نوع كيلو/وات من  100شروع ب هزت املفشركة "أي بي بي" ج

trio-50  الرائدة في األسواق، وتتولى هده املكونات األساسية تحويل التيار املباشر املنتج من األلواح

وعالوة إلى ذلك، فإن الشركة الشمسية إلى تيار متناوب الستخدامه في الشبكات الكهربائية، 

صغيرة التي تحمي الدوائر الكهربائية على املاء،  ع الدوائر الكهربائية اليل قواط تكفلت بتأمين وتشغ

وأفادت الشركة بطبيعة الحال أنه سيتم تبريد املنصات الشمسية العائمة باملياه املحيطة بها، ما 

ء التجارب أثبتت أن تأثير التبريد الطبيعي للما يزيد من كفاءة غلة الطاقة بدرجة كبيرة، مضيفة أن

( من األلواح الشمسية التي توضع على %11كثر كفاءة بنسبة )لخاليا الشمسية يجعلها أتحت ا

األرض، وستقوم األلواح الشمسية واملياه في الواقع بمساعدة بعضها البعض وهو ما يعرف ب  

بتضليل املياه وتساعداني بالتالي في الحد من  "التأثيرات املتناغمة" حيث تقوم املنصة والهواء

ي الحفاظ على برودة األلواح الشمسية ما سيساعد بتشغيلها  في حين ستساعد املياه ف التبخر،

بطريقة أكثر كفاءة كما أن الهواء البارد على سطح البحر يساعد أيضا في التقليل إلى أدنى حد من  

حت الخاليا الشمسية العائمة تحظى بشعبية  خطر ضمور أداء الخاليا الشمسية، فقد أصب

ميمها الفريد يعالج مسائل الكفاءة املتعددة وتخطيط املدن، ميع أنحاء العالم ألن تصدة في جمتزاي

 وهذه األخيرة العائمة تحرر األراض ي في املناطق املأهولة بالسكان، وتقلل أيضا من تبخر املياه.
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ه عند لوفد التجاري السنغافوري لدى منظمة التجارة أنوأوضح ل "االقتصادية" تام كوك، رئيس ا

تأمل أن يتم استخدامه كنموذج للبدان األخرى ذات املساحة املحدودة،  كتمال النظام، فإن بالدها

مضيفا أن سنغافورة بالفعل واحدة من املراكز الرئيسية للمنصات العائمة للصناعات البحرية 

نهاية يضا في لجمع بين تلك الخبرة مع الطاقة الشمسية يمكن أوالنفطية، وكذل أشار كوك، إلى أن ا

لجزر العائمة التي تولد الطاقة من مصادر طبيعية مختلفة مثل الشمس والرياح املطاف من إقامة ا

واألمواج، وكذلك أضاف أن فكرة املزارع الشمسية العائمة ليست جديدة، لكن اآلن فقط ثبت أن  

  ا منخفضة بما يكفي لجعلها فكرة قابلة للحياة حق تكلفة تقنية الطاقة الشمسية

(www.aleqt.com ،23/03/2018 ) 

 خاتمة .5

يسعى العالم اليوم حديثا لتطوير واستخدام التكنولوجيات التي من شأنها السماح بإنتاج  

الوقود األحفوري بطرق أنظف وأكثر مالءة مع االشتراطات البيئية الراهنة من جانب، ومن جانب 

ي مجال استخدام مصادر الطاقات املتجددة، الطاقة والتوسع فستخدام سين كفاءة اآخر تح

ينتظر أن تلعب الطاقات املتجددة دورا أساسيا في مزيج الطاقة العاملي خالل العقود القليلة 

القادمة، وتعد الطاقات املتجددة تلك الطاقات التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي 

الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الحرارة كهرومائية، طاقة طاقة الوما تشمل الودوري، وعم

الجوفية، طاقة الكتلة الحيوية الصلبة وأخيرا طاقة املد والجزر واملحيطات، تعد الطاقة املتجددة 

بأنواعها من طاقة شمسية وطاقة رياح وطاقة هيدروليكية وطاقة عضوية وغيرها من الطاقات 

ناحية ألنها طاقات ال تنضب، ومن ناحية أخرى في املستقبل من  الطاقة مل في توفير الطبيعية، األ 

ألنها غير ملوثة للبيئة. وعليه فإن الطاقات البديلة تعد الفرصة الوحيدة لتزويد العالم بالطاقة في 

املستقبل. على الرغم من غنى الدول العربية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إال أن 

عتماد معظم الدول العربية على البترول وكذا قلة لسبب جوهري هو ا د ضعيفاستخدامها يعا

الوعي بأهمية الطاقة املتجددة، نظرا لغنى املنطقة العربية بالنفط والغاز واستنادا لوضعها التقني 

محل  غير الناضج في الفترة الراهنة، فعليه فمن غير املتوقع أن تكون مصادر الطاقات املتجددة 

 ستثناء الدول غير النفطية.ة في املستقبل باات كثيفاستخدام

على هذه الدراسة التي قمنا بها تم التوصل إلى بعض االستنتاجات التي يمكن إجمالها   بناء

 على النحو التالي:  
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تبني السياسات البيئية ضمن السياسات االقتصادية ألي دولة البد أن يحاط بعناية تامة،  •

صادية الكلية، ولن يتأتى ذلك إال من خالل املتغيرات االقت على بعضتأثير هام باعتباره ذو 

دراسة اآلثار االقتصادية والبيئية لهذه السياسات من خالل متابعة تنفيذها على أرض 

الواقع مع تحليل وتقييم نتائجها، نظرا للفرص والتحديات التي يمكن أن يفرضها تطبيق 

 ؛مية مستدامةحقيق تنلسعي نحو تالسياسات البيئية في إطار ا

ن مستقبل الطاقة املتجددة ومساهمتها في مصادر الطاقة يتوقف على عاملين رئيسين، إ •

أحدهما التقـدم في تكنولوجيات هذه الطاقة وتخفيض تكلفتها، واألمر اآلخر متعلق باألمور 

ي التشريعاملالي و البيئية والضرائب املتزايـدة الـتي تفرض على الوقود األحفوري والدعم 

ة، إال أن هذه العوامل لن تعيق من توجه الدول إلى تبني استراتيجية للطاقة املتجدد

 ؛الطاقات املتجددة

الوطنية في الوقت الراهن  الطاقيةيتمثل الدور املخول للطاقات املتجددة في إطار السياسة  •

كهرباء والغاز بكات الة عن شأساسا في تلبية الطلب على الطاقة في األماكن املعزولة والبعيد

طبيعي، وقد تم تبني عدة برامج في هذا اإلطار، سواء على مستوى قطاع الطاقة أو في ال

 قطاعات أخرى من االقتصاد الوطني.

 املراجع. قائمة 6

الطاقات املتجددة بين تحديات الواقع ومأمول املستقبل دراسة حالة  (،2016فريدة كافي ) •

، كلية العلوم  75-74ث اقتصادية عربية، العددان ، بحو اوذجالتجربة األملانية نم

 .ر، عنابةاالقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختا

"، مذكرة ماستر الطاقة املتجددة في الجزائر دراسة في التحديات (،2017حورية دشاشنة ) •

ة يية، كلواستراتيجفي العلوم السياسية والعالقات الدولية، تخصص عالقات دولية 

 .الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة

الطاقة املتجددة كبديل لقطاع النفط دراسة حالة (، 2013أحمد بخوش، زرارة بطاش) •

مذكرة ليسانس، كلية "-غرداية-ARAERبوحدة البحث التطبيقي في مجال الطاقة املتجددة 

اد وتسيير بترولي، جامعة ص اقتصير، تخصلوم التسيالعلوم االقتصادية والتجارية وع

 .قاصدي مرباح، ورقلة
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واقع املسؤولية االجتماعية في تحقيق التنمية املستدامة حالة  ، (2016)دحماني علي •

ورقة بحثية مقدمة في امللتقى الدولي حول واقع املسؤولية ، مؤسسة االسمنت ومشتقاته" 

 .، الشلف 2016نوفمبر  28-26االجتماعية 

ة البيئية ودورها الفعال في خلق اإلنتاج األنظف وتحقيق التنمية اإلدار  ر، يق عاشو مزر  •

 ورقة بحثية. ،املستدامة في الدول العربية 

، مركز دراسات واستشارات اإلدارة، ة اقتصاديات البيئة والتنمي، (2000)نهى الخطيب •

2000 . 

لفكر ، دار االحل األثر، السحابة الدخانية: املشكلة، ، (2003)صالح محمود الحجار •

 .العربي، مصر

  .، مركز دراسات واستشارات اإلدارة مفهوم التنمية املستدامة، (1999)أسامة الخولي •

، املعهد العربي  النفط والتنمية املستدامة في األقطار العربية ، (1997)جميل طاهر •

 .للتخطيط، الكويت

أطـروحة  ،ــي الجزائــرر تلوث البيئة في التنمية االقتصادية فأث، (2005/2006)دساملــي رشيــ •

 . مقدمـة ضمن متطلبات الحصول على شهادة دكتوراه في العلوم االقتصاديـة فــرع التسييـــر

•    https://mostaqbal.ae ،25/03/2018 12:00ساعة على ال. 

 .14:58، على الساعة www.aleqt.com ،23/03/2018اسم املوقع،  •
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 (  2016-1950) :البصرةواقع زراعة أشجار النخيل في محافظة 

The reality of paim planning in AL-Basra city :(1950-2016)  

 1خزعل ناشور هيام
 gmail.comhiamk1970@، مركز دراسات البصرة والخليج العربي أستاذة، 1

 

 ملخص: 

تحتضن محافظة البصرة مـــــــــــوردان اقتصاديان هامان يعــــــــــــــدان الركيزة األساسية لــــــــــــــواردات                

 ال ينضب كونها  إ  ،والنفط(  )الزراعةالدخل القومي هما  
ً
ذ تعد الزراعة ومنها زراعة أشجار النخيل مصدرا

ن توفير الغذاء  فير غذاء متكامل لجميع السكان أل وتو  نسبي،تسهم في دعم االقتصاد العراقي ولو بشكل 

 ومحافظة  
ً
يعزز األمن الغذائي الذي باتت مسألة حساسة تواجه جميع دول العالم والعراق عموما

ذ عانت محافظة البصرة من تدهور كبير في أعداد أشجار النخيل وهذا  إ الخصوص.البصرة على وجه 

 عن التجريف السكاني لها بعد عام )  ،السياسيةناجم عن طبيعة العوامل  
ً
  هدف ومن هنا     .(2003فضال

( لتشخيص الواقع 2016 -1950البحث لدراسة واقع زراعة اشجار النخيل في محافظة البصرة للمدة )

 والعوامل املؤدية لذلك الحالي 

 . العراق ،محافظة البصرة، أشجار النخيل، أمن غذائي  ،زراعة  :فتاحيةمكلمات 

 Q43  ؛T4؛ JEL   :T5تصنيفات 
Abstract: 

              City of AL-Basra has two economic source, they considers the main substrate to the 

import of national income (petrol, agriculture) . For the agriculture is considered with palm 

trees the inexhaustible source as it contribute in supporting the Iraqi economic in a relative 

way, and provide food for all people, because providing food enhance the security food 

which is being sensitive case face all the country of the world Iraq, and in particularly AL- 

Basra .This   city was suffered  from a big deterioration in the numbers of palm trees ,this 

result from the political factors nature as well as the population dredging after (2003). The 

current study aims to study the nature of the decline in palm numbers and their causes.  

Keywords: Agriculture, palm trees, food security, AL-Basra, Iraq 

JEL Classification codes : T5 ; T4 ; Q43 
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 مقدمة  .1

تعتبر شجرة نخيل التمر من األشجار املباركة التي كرمها هللا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 

  
ً
 عظيما

ً
وأعلى من شأنها فقصة مريم بنت عمران ووالدتها لعيس ى)عليه السالم( ترتبط ارتباطا

(( سورة مريم ) اآلية إبالنخلـــــــــة في قولــــــــــــــه تعالى )) وهـــــــزي  
ً
 جنيا

ً
ليك بجذع النخلـــــة تساقط عليك رطبــــــــــــــا

ن لثمار أسنة ق.م. كما  4000( ، وأن أهم ما عرف عن النخلة كان في بابل التي يمتد تاريخها الى 25

 للطاقة الحرارية لجسم اإلنسا
ً
 مهما

ً
ن كما  نخيل التمر قيمة غذائية واقتصادية عالية إذ تعد مصدرا

% من السكريات وعلى كمية كبيرة من األمالح املعدنية والعناصر النادرة 80أنها تحتوي على ما يقارب  

كما تحتوي التمور على   ،ذات األهمية الكبيرة لجسم اإلنسان كالبوتاسيوم واملغنيسيوم والحديد 

ن, ويعد العراق من من الفيتامينات مثل وهذه العناصر لها أهمية لجسم اإلنسا  A,B,B2,Dمجموعة  

الدول الرئيسية املنتجة للتمور في العالم إذ يتميز بإنتاجه ألصناف عديدة ونادرة مقارنة بباقي الدول 

املنتجة إال ان أعداد أشجار نخيل التمر انخفض في السنوات األخيرة خالل مدة البحث وبشكل كبير 

ومحافظة البصرة على وجه الخصوص قاسية التي يمر بها العراق بصورة عامة  نتيجة الظروف ال

ال باإلضافة الى إصابة أعداد كبيرة من أشجار النخيل باألمراض وانخفاض أسعار التمر بمستويات 

 عن مشاكل التسويق للتمور وضآلة التصديرتتناس
ً
 . ب مع تكاليف إنتاجه ، فضال

 : إشكالية البحث 1.1

الزراعي في محافظة البصرة والسيما قطاع النخيل تمثلت مشكلة البحث بتدهور وضع القطاع  

 في الناتج املحلي اإلجمالي
ً
إذ يالحظ في السنوات األخيرة  ،الذي ينبغي ان يكون أكثر القطاعات إسهاما

 في أعداد النخيل بسبب عدم  أ
ً
 انخفاضا

ً
ن العراق شهد بصورة عامة ومحافظة البصرة بصورة خاصا

ـــروب والحصار االقتصادية واآلفات الزراعية التي تعــــــــرض لها أشجار دعم الدولة للفالح والحـــــــ 

 ل.النخي

 . فرضية البحث:2.1

ن وجود تراجع في أعداد أشجار النخيل في محافظة أينطلق البحث من فرضية مفادها 

ل أدى الى عدم قدرتها على مواكبة التنمية الزراعية لذا يتطلب تدخ مختلفة،البصرة بسبب ظروف 

ودعم حكومي ملا يعاني أعداد أشجار النخيل من مشاكل ومعوقات كثيرة انعكست على واقع زراعة 

 وإنتاجه.أشجار النخيل 
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 البحث:وأهداف . أهمية 3.1

 وغذاء  أتأتي أهمية البحث من  
ً
 اقتصاديا

ً
،همية حاصل التمــــــر بوصفه حاصال

ً
ويدخل في   مهما

  الغذائية.الصناعات 

ى دراسة واقع انتاج التمور في العراق وتحديد املشاكل الفنية إل يهدف البحث كما 

 البصرة.شجار النخيل في محافظة أواالقتصادية والتنظيمية التي تواجه 

 لزراعة أشجار النخيلالطار املفاهيمي  .2

 . طرق  زراعة النخيل:1.2

ولكن اختلفت اآلراء ،تعد شجرة نخيل التمر من أقدم األشجار التي زرعها اإلنسان  

والدراسات في تحديد املوطن األصلي ألشجار نخيل التمر لكن الش يء املؤكد أنها عرفت في الحضارات 

التي قامت على األرض العربية منذ أقدم العصور وما تزال النخيل أهم شجرة عربية إذ أشار العالم 

وطن األصلي الذي نشأت فيه نخلة املتخصص في العائلة النخلية الى ان امل Odardo Becaااليطالي 

ن هناك جنس من النخيل ال ينتشر نموه إال في املناطق  أالتمر هو منطقة الخليج العربي فقد ذكر 

ن أصل زراعتها يعود الى بالد ما بين النهرين ) دجلة أشبه االستوائية  بينما يشير بعض الباحثين 

 تتكاثر أشجار النخيل بالطرق  ،والفرات( 
ً
 ( . 5، ص 2004) زراعة وانتاج البلح ، التالية وعموما

 التكاثر الالجنس ي بواسطة الفسائل: 1. 1.2

وهي الطريقة التي كانت سائدة منذ القدم إذ تم استخدام االكثار بالفسائل لفترة طويلة من  

الزمن واالكثار البذري ينتج ثماٌر مختلفة ذات نوعية رديئة في معظم الحاالت كما ان نصف النخيل 

،النامي من بذوره يكون 
ً
سط ابراهيم، )عبد البا ولهذه الطريقة الكثير من العيوب منها ما يأتي فحوال

2013 :) 

قـــــل جودة في صفات الثمار واملحصول عنها في ثمار األصناف  أالثمار الناتجة من النخيل  •

 )بالفسائل
ً
 (؛ املعروفة والتي كانت خضريا

 تتأخر األشجار البذرية في وصولها  •
ً
لى مرحلة األزهار واالثمار مقارنة بالنخيل املكاثر إغالبا

 الفسائل؛بواسطة 

 مقارنة بأسعار ثمار األصناف  ن أصناف إ •
ً
الثمار البذرية تباع عادة بأسعار منخفضة جدا

 ؛ املعروفة
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نخيل البلح من النباتات وحيد الجنس لذلك من املتوقع الحصول على نخيل نصفها مؤنث  •

والنصف اآلخر مذكر )فحول( ويصعب التفريق بين الذكور واإلناث في املراحل املبكرة من 

 نموها.

  :التكاثر الخضري  .2.1.2

لى وقت قريب وقبل التقدم والتطور في تقنية زراعة الخاليا واألنسجة كانت الفسائل هي إ

 وتنتج الفسائل من 
ً
املوجودة في أبط األوراق   املرسومات الطريقة الوحيدة إلكثار النخيل خضريا

 أم  
ً
القريبة من سطح التربة وهي بذلك تكون جزء من األم وجميع أصناف النخيل سواء كانت إناثا

 تنتج فسائل في السنوات األولى من عمر النخلة. 
ً
ن إكثار النخيل من خالل الفسائل عملية إذكورا

 وال يمكن ان تلبي الطلب السريع
ً
 كبيرا

ً
واملتزايد على أنواع أشجار نخيل التمر  بطيئة وتقتض ي جهدا

 (. 78ص  ،2005 مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،املختلفة )

 التكاثر الدقيقي:  3.1.2

هذه الطريقة تتم في مختبرات مجهزة بمعدات خاصة بتعقيم البيئة وأجزاء النبات املختار 

ار )عبارة عن أخذ جزء من نسيج حي من  والحفاظ عليها دون إصابة والزراعة النسيجية باختص

النبات وزراعته على بيئة صناعية تحتوي على مجموعة مواد كيمياوية تساعد على نموه عن طريق 

 .املختلفة(ن تتكون أجزاء النبات ألى إزيادة أعداد الخاليا 

وقد تنتــــــــج عن الزراعة النسيجية حدوث طفرات للفسائل الناتجة والتي قد تجعلها مغايرة 

 (  . 2008 العجيل، )سعدون لصفات األم الناتجة عنها 

 ن لهذه الطريقة الكثير من املزايا نذكر منها إ

 من الفسائل باستخدام عدد قليل من  •
ً
 األمهات؛ الحصول على أعداد كبيرة جدا

 البيوض؛ على فسائل خالية من األمراض الفطرية مثل مرض  الحصول  •

سنوات فقط من الزراعـــة وذلك يرجع لتجانس الفسائل  4الحصول على محصول بعــــــــــــد  •

 نموها؛ وبالتالي سرعة 

 ؛ لى عمل مشتلإزراعة الفسائل باألرض املستديمة مباشرة بدون الحاجة  •

 ؛و املرضيةأخلوها من اإلصابات الحشرية سهولة تداول الفسائل ونقلها مع ضمان  •

 الحصول على فسائل من النخيل الذي فقد قدرته على إنتاج الفسائل. •
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وهناك عدد قليل من املختبرات حول العالم تنتج نخيل التمر لألغراض التجارية خالل   

عراق )جامعة البصرة( تقنيات زراعة األنسجة النباتية ومن أهمها مختبر مركز أبحــــــــــاث النخيل في ال

   البصرة،ومديرية الزراعة في 
ً
 في املختبرات املذكور سابقا

ً
وهناك طريقتان رئيستان معتمـــــــــدتان دوليا

 (: 191، ص2006 زيد،عبد الوهاب وهي )

وهذه الطريقة مبنية على انبات نباتات غير  الالجنس ي،هي تشكيل األجنة  األولى:الطريقة  -أ

 التجارية.مصابة من أجنة جسدية وهذه التقنية شائعة في املختبرات الخاصة 

تشكل األعضاء الخضرية من خالل الفسائل ان تكون هنالك سهولة في نقل   الثانية:الطريقة   -ب

 آخر.لى  إالفسائل وزراعتها من مكان 

 والغذائية ألشجار النخيل:األهمية االقتصادية  2.2

( A,B1,B2,Cالتمور من العناصر الغذائية املهمة الحتوائها على مجموعة من الفيتامينات )

واد العضويـــــــة كالسكريات واملواد املوعلى بعض املعادن كالحديد والفسفور والكالسيوم وعلى 

ي على نسب من الفسفور تدخل في فهي تحتو  ،ن للتمور قيمة غذائية متميزة أبتت أثو  ،السليلوزية 

ن أ ( سعرة حرارية أي 1275د الواحد( من التمور ما يعادل )الباونتركيب العظام واألسنان ويعطي )

 عن 3000الكيلو غرام الواحد يعطي حوالي )
ً
ن التمور غنية بالسكريات إذ أ( سعرة حرارية فضال

( غم من السكريات التي تقوم بوظائف 80( غم من التمور املنزوعة النواة حوالي )100تحتوي على)

 ومخزن رئيس للطاقة    ،حيوية للكائن الحي
ً
 عن أنها مصدر رئيس للطاقة ومصدر للكربون أيضا

ً
فضال

كما تدخل سكريات التمور في تركيب جدار الخاليا  ،في الكبد والعضالت  كالجاليكوجينالكيمياوية 

ن أيعني  ذاوه، الغليظةاألحياء املجهرية في األمعاء ن نوعية السكريات تؤثر في نوع أواألنسجة كما 

( غم في اليوم الواحد تكفي لتزويد جسم اإلنسان بكامل  100تناول خمس عشر تمرة )حوالي 

كما تعمل التمور على ترطيب األمعاء وحفظها من  ،احتياجاته من املغنيسيوم والنحاس والكبريت 

 عن تقوية األعصاب و 
ً
  ، 2015تليين األوعية الدموية  )باسم حازم البدري ، االلتهاب والضعف فضال

 :( يبين القيمة الغذائية للتمور مقارنة مع الفواكه األخرى 1(, والجدول )87ص
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 : القيمة الغذائية للتمور مقارنة مع الفواكه األخرى 1الجدول 

 

غم  100املادة /  طاقة حرارية / سعرة  بروتينات / غ  كاربوهيدرات /غم  

 تمور  284 2.2 75.4

 تفاح 63 0.3 14.7

 برتقال 49 0.7 10.9

 عنب 76 0.6 16.7

 تين 88 1.4 19.6

 مشمش  64 0.8 13.8

 

 ( 2018ويكيبيديا الحرة، )املصدر: 

 أنواع التمور في العراق:  2.3

% 85لى الخارج وتمثل إفي العراق التي تصدر تمورها من التمور هم االصناف التجارية تتمثل أ

 ويمثل ما نسبته 
ً
% ويتركز في املنطقة 42من عدد أشجار النخيل هي الزهدي واألكثر انتشارا

عبد الجبار  )محسن% 6% والخضراوي 13% والحالوي 23صناف الساير بنسبة أيليه  الوسطى،

 .(64ص  ،2006 مهدي،

ف املحلية والنادرة التي يصل صناما باقي األ أ العرب،وهذه تتركز في البصرة على ضفاف شط 

%  15صنف فتبلغ نسبة انتشارها في جميع مناطق زراعة النخيل في العراق  600لى أكثر من إعددها 

صناف من حيث جودة الثمار ونكهتها املتميزة صنف هم األ أ، ومن (4، ص1982عيس ى، محمد عبد )

ر مـــــــــــن الزراعة النسيجية لتحول من صنف كثاالبرحي الذي انتشر في العديد من الدول عن طريـــــــق اإل

صناف التمور  أ( يبين أهم 2والجدول ) (، 2009 فوزي،خالد محمد مهم )لى صنف تجــــــــــــــــاري إمحلي 

 العراق:ومناطق انتشارها في 
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 : أصناف النخيل ومناطق انتشارها في العراق 2الجدول 

 

انتشارا األصناف األكثر  املنطقة   

الدهن، م أ الحالوي، الخضراوي، الساير، الديري، ،البريم البرحي، البصرة 1

ليلوي  حساوي، عويد، حويز، قنطار، الجبجاب، الخصاب،  

زهدي ،مكاوي  ،ميرحاج  ،السكري  ،خضراوي ديالى  ،االشرس ي ديالى 2  

 ،شرس ياال  ،برحي  ،بريم  ،مكتوم  ،ساير ،خستاوي ،خضراوي بغداد  بغداد 3

زهدي ،تبرزل  ،السكري   

ايوب، تبرزل سلطاني، عوينه زهدي، بابل 4  

بريم ،مكتوم، خستاوي  زهدي، خيارة، االنبار 5  

شويثي ،الساير الحالوي، خضراوي، قنطار، ذي قار 6  

ساير زهدي، ميرحاج، ،اشرس ي واسط 7  

 ( 2011 ،عودةعبد الباسط ) املصدر:

 فوزي،محمد  وهي: )خالدلى ثالث مجموعات موعد  نضــــــــــــجها إكما تقســــــــــــم النخيل من حيث 

2009:) 

 )النفال، بوتشــيبال،وائل يونيو ومنها  أواخر مايو و أتبدأ النضــف في  النضــ :صــناف املبةرة  األ  •

 العالني، الخواطر(.

حبش  ،صــــــناف الســــــابقة ومنها ) الخنيزي تبدأ النضــــــف بعد األ   النضــــــ :متوســــــطة  األصــــــناف •

 الخالص( .،الخشكار ،االسهل ،حبش نفال  ،عين بقر  ،فلجة 

أكتوبر وتتميز هذه  أوائل  لىإغســـطس أيبدأ نضـــجها في منتصـــف  النضـــ :صـــناف املتةخرة األ  •

 الفرص، البرحي، )اللولو،على العـــــديـــــد من االصـــــــــــــنـــــاف الجيـــــدة ومنهـــــا  بـــــاحتوائهـــــااملجموعـــــة 

 الخصاب(. الهاللي، الجبري،

واقع زراعة النخيل في محافظة البصرة ما بين   .3  2016و  1950تشخيص 

 :1977و 1950أعداد النخيل في محافظة البصرة ما بين  1.3

لى زيادة أعداد النخيل في محافظة البصرة ، اذ امتدت إأدت العوامل الطبيعية والبشرية 

جذور زراعة النخيل منذ قرون من الزمن ومع ذلك فإن للعوامل الطبيعية )السطح والتربـــــــة ، املوارد 
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ك ليس من  املائية ، املناخ( أسهمت بدور كبير في توطين أشجار النخيل في محافظة البصرة ، لذل

ذ كانت حصة إ( مليون نخلة في عقد الخمسينات من القرن العشرين ،  33الغريب أن يحتوي العراق )

لى أهمية  إ وهذا يشير  ،  %( من مجمل النخيل في العراق  41( مليون نخلة بنسبة )13360000البصرة )

العقود املاضية محافظة البصرة كونها منطقة زراعية تحتضن ماليين من النخيل ، وبصفة عامة أن  

تتربع فيها محافظة البصرة بأعلى كثافة ألشجار النخيل ومن ثم فهي متصدرة محافظات العراق 

( مليون نخلة انخفضت 133,0000األخرى من حيث أعداد النخيل ، اذ شكلت في عقد الخمسينات )

 في أ ومن نخلة( مليون 6530000ى )إلفي سبعينات القرن املاض ي 
ً
عداد النخيل هنا نجد اختالفا

 . بالنسبة ألقضية محافظة البصرة

( نخلة وبمساحة 2558930)بعدد    %(39.1بي الخصيب املرتبة األولى بنسبة )أذ احتل قضاء  إ

%( وبعدد 20.1ثم يأتي باملرتبة الثانية قضاء شط العرب ) (،1977- 1950( دونم للمدة )38003)

%(  18.8ة الثالثة جاء قضاء الفاو وبنسبة )وفي املرتب دونم،( 31755( نخلة وبمساحة )1374458)

بينما سجلت أدنى نسبة في قضاء القرنة بنسبة   دونم،( 21203( نخلة وبمساحة )1234140وبعدد )

 .دونم( 8303( نخلة وبمساحة )319673%( بواقع )4.9)

ى أن هناك العديد من العوامل أسهمت في انخفاض أعداد أشجار إلوينبغي اإلشارة هنا 

الزمن، %( ملدة عقدين من  50( مليون نخلة أي بنسبة )6530000النخيل في محافظة البصرة بواقع )

 اتجهت تأميم النفط في سبعينات القرن املاض ي  فبعدلى دور العوامل البشرية إسبب ذلك  ويعزى 

يفية  للحصول على عمل ضمن مؤسسات حكومية كون ان الوظيفة  الكثير من األيدي العاملة الر 

(  3والجدول ) املتذبذبة،الحكومية تعد ذات مردود مادي مضمون فيما لو قورنت مع اإلنتاج الزراعي 

 (: 1977-1950يوضح أعداد واملساحة املزروعة بالنخيل في محافظة البصرة للمدة )

 1977و 1950النخيل واملساحة املغروسة في محافظة البصرة ما بين عدد أشجار  :3الجدول 

 

قضية األ النخيل عدد   % املساحة املغروسة ) دونم (  % 

 16.3 21203 18.8 1234140 الفاو

ابو 

 الخصيب

2558930 39.1 38003 29.2 

شط 

 العرب

1374458 20.1 31755 24.4 
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 11.8 15318 8.1 531963 البصرة

 6.4 8303 4.9 319673 القرنة

 11.9 15418 8.1 526528 املدينة

 - - - - الزبير

 100 130000 100 6545692 املجموع

 

 (133، ص 1980)جواد صندل ،  املصدر:

 :1989و 1978أعداد النخيل في محافظة البصرة ما بين  2.3

 في أعداد أشجار النخيل أ( 4يتضح من الجدول )
ً
 ملحوظا

ً
ن هذه املرحلة شهدت انخفاضا

 خالل )
ً
%( ، ما يعني أن  60أعداد أشجار النخيل بنسبة ) حيث انخفض( سنة ، 12بشكل كبير جدا

( نخلة انخفض خالل املدة 6530000( من )1977-1950أشجار النخيل قد شكلت خالل املدة من ) 

ذ إرافق ذلك تقلص واضح للمساحة بين املدد املذكورة ،  ،( نخلة2701926لى )إ( 1989- 1978)

( دونم ، 74756) إلى( دونم انخفضت خالل الثمانينات 130000شكلت خالل عقد السبعينات )

العوامل البشرية املسؤولة عن تردي الواقع الزراعي وانخفاض أعداد أشجار   إلىويعود السبب في ذلك  

 ومح
ً
افظة البصرة على وجه الخصوص بتأثيرات كثيرة أثرت في الواقع النخيل ، إذ مّر العراق عموما

( ولكون محافظة البصرة تتمتع بشريط 1988-1980الزراعي وأهمها الحرب العراقية اإليرانية للمدة )

حدودي مع إيران أخذت النصيب األكبر من التدمير فعلى سبيل املثال ، تعرض قضاء شط العرب 

، هذا يعني اختفاء سوارراعية من قبل القوات العراقية بغية إنشاء األ حالة تجريف األراض ي الز  إلى

لى ذلك هجرة الفالحين من أراضيهم إلى صحراء ، أضف إثروة زراعية من أشجار النخيل وتحويلها 

 في بقية أشجار النخيل العامرة التي لم 
ً
 سلبيا

ً
سواء كانت األراض ي الحدودية أم غير الحدودية أثرا

روب بسبب عدم وجود األيدي العاملة التي تهتم برعاية أشجار النخيل من قبل الفالحين تتأثر في الح

،   1980،لى تردي نوعية أشجار النخيل ، ومن ثم  تناقص أعداد النخيل ) جواد صندل إمما أدى 

 ( . 133ص
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 1989و 1978: تطور أعداد أشجار النخيل واملساحة املغروسة ما بين 4الجدول 

 

قضية األ  % املساحة املغروسة دونم % اعداد النخيل 

 2.8 2188 0.8 20286 الفاو

بو الخصيبأ  960125 35.5 17586 23.1 

 24 18210 20.2 546646 شط العرب

 20.4 15488 6.5 173710 البصرة

 15.9 11940 8.6 233616 القرنة

 13.8 10455 28.4 767543 املدينة

 - - - - الزبير

 100 75867 100 2701926 املجموع

 

 ( 49، ص 2015 ،مركز تراث البصرة) املصدر:

%( 35.5( يالحظ ان قضاء ابو الخصيب احتل املرتبة األولى بنسبة )4من بيانات الجدول )

%( وبعدد 28.4ثم جاء قضاء املدينة بنسبة ) دونم،( 17586( نخلة وبمساحة )960125وبعدد )

%( 0.8(  دونم ، بينما سجل أدنى نسبة في قضاء الفاو بنسبة )10455( نخلة وبمساحة )767543)

 دونم.( 2188( نخلة وبمساحة )20286وبعدد )

 :2002و 1990أعداد النخيل في محافظة البصرة ما بين  3.3

آثارها على الواقع الزراعي والسكاني ، على  شهدت هذه املرحلة تغيرات سياسية انعكست

لى أراضيهم لغرض أعمار بساتينهم إالرغم من انتهاء الحرب العراقية اإليرانية وعودة األسر الفالحية 

الزراعية ، فرض الحصار االقتصادي بهدف تجويع الشعب العراقي وهذه السياسة أثرت بشكل كبير 

ثر في رغبة العديد من الفالحين في استثمار أراضيهم هذا من في عموم الشعب العراقي مما كان له األ

جهة ومن جهة ثانية عملت الحكومة على تطوير الواقع الزراعي العراقي وذلك من خالل دعم الفالح 

وتقديم التسهيالت والدعم املادي بغية انتشار الزراعة واالعتماد على املصدر الغذائي العراقي لسد 

ن محافظة البصرة شهدت  أواد الغذائية من جهة أخرى ، ومن هنا نالحظ النقص الحاصل في امل

(  3023739( )2002-1990عداد النخيل للمدة )أذ شكلت إارتفاع في أعداد النخيل بشكل ملحوظ 
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( يوضح أعداد أشجار 5( ، والجدول )  2016( دونم )مديرية زراعة البصرة ،  80000نخلة وبمساحة )

 :(2002-1990ة في محافظة البصرة للمدة )النخيل واملساحة املغروس

 2002و 1990: تطور أعداد أشجار النخيل واملساحة املغروسة ما بين 5الجدول 

 

عداد النخيلأ  األقضية املساحة املغروسة  % 

 ) دونم ( 

% 

 3 2388 1.8 54420 الفاو

 22.9 18386 35.7 1079826 أبو الخصيب

 23.9 18810 19.9 598296 شط العرب

 21.9 17488 6.6 198411 البصرة

 15.2 12140 8.5 257235 القرنة

 13.1 10456 25.9 786543 املدينة

 0.4 336 1.6 49008 الزبير

 100 80000 100 3023739 املجموع

 

 ( 98، ص 2001/2005 ،مديرية اإلحصاء الزراعي) املصدر:

ذ شكلت إداد النخيل، عازدهار نسبي أل ( وحسب ما اتضح مرحلة 2002-1990تعد املدة )

عداد أشجار أبي الخصيب املرتبة األولى في أمثل قضاء  حيث( نخلة 3023739أشجار النخيل )

( دونم، وسجل عدد أشجار 18386%( وبمساحة )4.357( نخلــــــــة بنسبة )1079826النخيل بواقع )

 ( دونم.  336%( وبمساحة )106( نخلة وبنسبة )49008النخيل في قضاء الزبير بواقع )

 :2016و 2003أعداد النخيل في محافظة البصرة ما بين  4.3

تعد هذه املرحلة مرحلة التغير للعراق بوجه عام ومحافظة البصرة بوجه خاص كونها تمثل 

انعكست على الواقع العراقي بصورة عامة والزراعي بصورة خاصة ،  2003التغير السياس ي بعد عام 

( تناقص أعداد أشجار النخيل في مجمل املحافظة فحسب بل 6ذ يالحظ من بيانات الجدول رقم )إ

 أقضية املحافظة ، لكن بصورة عامة ال زال قضاء أبي الخصيب يمثل املرتبة طال ا
ً
لتناقص أيضا

( دونم 9053%( وبمساحة )36.4( نخلة وبنسبة )663727األولى في أعداد أشجار النخيل بواقع )

( دونم ، كما  453%( وبمساحة )1.5( نخلة وبنسبة )27088وأدنى عدد سجل في قضاء الفاو بواقع )
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 من الجدول أنه بالرغم من تناقص في أعداد أشجار النخيل حسب األقضية نالحظ أن  يالحظ
ً
أيضا

 على املياه الجوفية التي تتراوح ملوحتها 
ً
هناك زيادة في أعداد أشجار النخيل في قضاء الزبير اعتمادا

 ( ملم /سم . 12-1.5بين )

 2016و 2003ن : تطور أعداد أشجار النخيل واملساحة املغروسة ما بي6الجدول 

 

املساحة املغروسة   % اعداد النخيل االقضية 

 بالنخيل ) دونم(

% 

 1.1 453 1.5 27088 الفاو

 22 9053 36.4 663727 ابو الخصيب

 37.4 15416 30.2 551787 شط العرب

 9.7 4006 3.2 58600 البصرة

 6.8 2753 6.5 117009 القرنة

 19.6 8091 17.9 326007 املدينة

 3.4 1397 4.3 79524 الزبير

 100 41169 100 1823742 املجموع

 

 ( 98، ص 1990/2017 ،مديرية اإلحصاء الزراعي) املصدر:

 : 2016و  1950تغير أعداد النخيل في محافظة البصرة ما بين  5.3

يالحظ من الجداول السابقة أن محافظة البصرة قد شهدت تغيرات أصابت أعداد أشجار  

ذ نالحظ ان مقدار التغير لجميع األقضية قد إالنخيل ومساحتها والسيما حسب األقضية السبعة ،  

( نخلة وبمساحة  1234140ن قضاء الفاو قد سجل )أذ إسجل بالسالب باستثناء قضاء الزبير ، 

 ، انخفضت الى )( دون21203)
ً
 ، لذا سجل مقدار التغي453( نخلة وبمساحة )27088ما

ً
ر  ــــــــــــــــ( دونما

( ويسري الحال نفسه على قضاء أبي الخصيب 97.9-( ، ومقدار التغير للمساحة سجل )120752-)

(  727663ى )إل( دونم انخفضت  38003( نخلة وبمساحة ) 2558930الذي سجل أعداد النخيل فيه )

  ، أما (1895203-( دونم وبالتالي فقد سجل مقدار التغير ألعداد النخيل )9053خلة وبمساحة )ن

ما قضاء شط العرب فقد سجلت أعداد النخيل أ( ، 76.2-مقدار التغير للمساحات فقد سجلت )

(  15416( نخلة وبمساحة )551787( دونم ، انخفضت الى )31755( نخلة وبمساحة )1374458)
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( دونم ، ويسري 51.4-( ، بمساحة بلغت )822671-دونم وبمعدل تغيـــــــــــر للنخيل بلــــــــــــغ بالتناقص )

قضاء الزبير إذ نجد هناك توجه خاص لزراعة أشجار  تثناء باسالحال نفسه على بقية األقضية . 

 لتوفر الظروف املالئمة لها
ً
الطبيعية والبشرية لهذا فقد سجلت ، النخيل ضمن قضاء الزبير نظرا

 ارتفعت الى )332( نخلة وبمساحة )49008)  2002أعداد النخيل في عام 
ً
( نخلة مع 79524( دونما

ن مقدار التغير ألشجار النخيل قد أهذا يعني  ، 2016دونم لعام  (1397زيادة املساحة التي سجلت )

 ( دونم .   67.2( نخلة وبتغير للمساحة )30516سجلت باملوجب )

 معوقات زراعة أشجار النخيل في محافظة البصرة وسبل معالجتها .4

 معوقات زراعة أشجار النخيل في محافظة البصرة: .  1.4

 الطبيعية:العوامل   1.1.4

  العوامل املناخية: -أ

ن املناطق الزراعية تخضع لعوامل مناخية متقلبة باستمرار مثل هبوب الرياح والعواصف إ

 عن رياح السموم الجافة التي تهب في فصل   التمور،الترابية التي تؤدي الى تلف كميات كبيرة من  
ً
فضال

 الصيف تسبب أضرار للتمور بسبب تبخر املاء من الثمار 
ً
كما أن استمرار هبوب  تيبسها،مسببا

 في ميعاد التلقيح تكون كافية إلفساد عملية التلقيح مما يؤدي 
ً
 بالحاصل،لى أضرار إالعواصف أياما

  .إ
ً
 أو يابسا

ً
 ذ يكون الكثير من الثمر تالفا

 األمراض واآلفات الزراعية: -ب

لم توضع  إذمستوى اإلنتاج الزراعي ،تؤثر اآلفات الزراعية واألمراض بشكل كبير في انخفاض 

الخطط الالزمة للوقاية منها وبسبب الوضع الذي تعرضت له األراض ي الزراعية من جراء الحروب وما  

لى انتشار العديد من إرافق ذلك من تغيرات في البيئة الطبيعية والبشرية ، فإن هذه املتغيرات أدت 

 عن ذلك املؤثرات الحياتية التي كان لها تأثير على  
ً
 بساتين النخيل ، فضال

ً
النباتات املزروعة وخصوصا

ساعدت الظروف املناخية في خلق املناخ املالئم لتكاثر اآلفات من خالل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة 

نسبة الرطوبة ، ويمكن أن نبين أهم اآلفات التي سجلتها شعبة زراعة شط العرب والشعب املوجودة 

الحميرة ، والدوباس ، حشرة حفار عذوق النخيل ، حفار ساق النخيل ،  األخرى مثل )) حشرتا

ذ يصل الفقد في إنتاج التمور إالقشرية الحمراء ، عنكبوت الغبار ، مرض خياس طلع النخيل(( ، 

 (.              92، ص2008% )زاهد قاسم الساعدي ، 35نتيجة لإلصابة بهذه اآلفات ما يزيد عن 

 :يولوجيةالعوامل الب 2.1.4

 :  (80، ص 2007 ،رمضان وآخرون)وتشمل أساسا 
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 الواحدة.تذبذب إنتاجية التمور للنخلة  أي املقاومة:ظاهرة -أ

- 5ى مرحلة النضف بعد )إلن النخيل يصل أذ إ العمر،تتأثر إنتاجية النخلة بعامل  النخيل:عمر  -ب

( سنة وان إنتاجية النخلة تبدأ باالرتفاع 60( سنة ومن املمكن ان يستمر باإلنتاج حتى عمر )7

 
ً
 سنة.( 30-20ما يعرف بالعمر االقتصادي للنخلة والذي يتراوح بين ) إلىتصل  إلى أنتدريجيا

قاومة للظروف البيئية ن املأن هناك العديد من أصناف التمور إال أك ال ش :التمور أصناف -ج

 عن تأثير  غيرها،ن بعض األصناف توجد في منطقة معينة دون أكما  آلخر،تختلف من صنف 
ً
فضال

إنتاجية النخلة بالصنف وبشكل عام تعد إنتاجية نخلة صنف الزهدي أعلى إنتاجية لعموم  

   واإلنتاج.ذ تأتي باملرتبة األولى من حيث العدد والكمية إاألصناف 

 العوامل االقتصادية: 3.1.4

 :  (59ص   ،2001 زغير،)وداد علي وتتمثل أساسا في  

كافة العمليات التي تخص النخيل من حراثة وري وتسميد والتي وتشمل  األساليب الزراعية •

 ؛ تمثل بمجموعها عمليات خدمة بساتين النخيل

 الدونم؛مقارنة بالعائد الصافي الذي يحصل عليه املزارع من إنتاج  ارتفاع تكاليف اإلنتاج  •

 أوطأ املستويات مقارنة حيث أن  اانخفاض إنتاجية النخلة  •
ً
نتاجية النخلة في العراق عموما

كما   املنتج،ن انخفاض اإلنتاجية يؤدي الى هبوط دخل أذ إ للتمور،مع الدول األخرى املنتجة 

 يؤديان الى انخفاض املردود االقتصادي للنخيلن انخفاض اإلنتاجية واألسأ
ً
 ؛عار معا

إحدى املشكالت الخطيرة   والتي تعدلى نخيل غير مثمرة  إتحول أعداد كبيرة من النخيل املثمرة   •

ذ يترتب على هذا التذبذب املستمر في إ األخيرة،التي تواجه نخيل العراق السيما في السنوات 

 ؛ لنخلة املثمرةإنتاج التمور وكذلك في إنتاجية ا

حساب األراض ي الزراعية ويتم التجاوز املستمر عليها من  الذي يجري علىالزحف العمراني  •

ى انحسار األراض ي الزراعية الخصبة وتجريدها من األشجار املثمرة إلقبل أصحابها مما أدى 

 ؛ (35ص  ،2007 العالي،)كاظم عبد 

الدول   إليها ضعف جهاز اإلرشاد الزراعي والخدمات وعدم مواكبة الدراسات التي وصلت •

 ؛املتقدمة في مجال الدراسات والبحوث الزراعية والتكنولوجيا الحديثة في تنظيم الري 

واملتخلفة في تقنياتها مقارنة بالدول األخرى والتي تستخدم   الزراعةالقديمة في  األساليب •

 .مبتكرات ميكانيكية وبيولوجية متطورة في الزراعة
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       :  سبل تطوير زراعة النخيل في محافظة البصرة    .2.4

ذ يأتي في إفهو يؤثر في التجارة  اقتصادية،يحتل الغذاء مكان الصدارة في كل مشكلة 

 أن الغذاء أذا علمنا إالسيما  العاملية،مقدمة السلع املتداولة في األسواق 
ً
 فعاال

ً
صبح سالحا

ويترك أثره في السياسات الداخلية والخارجية للدولة )شعالن  الدولية،يستعمل في العالقات 

 يمكن تقديمر زراعة أشجار النخيل في محافظة البصرة يوألجل تطو  (،26 ص، 2009،علوان

 :(298 ص، 2009العبد،املقترحات في النقاط التالية )محمد مصطفى 

لتكوين قاعدة  ضرورة إجراء احصاء علمي دقيق عن االعداد الحقيقية ألشجار النخيل -أ

بيانات يمكن من خاللها وضع الخطط واملشاريع والحلول الالزمة والتفكير بشكل جدي في 

 ؛اقامة مشاريع استثمارية تخدم هذه الشجرة املباركة

ــــة النخلة وشموخها في املحافظة التي عانقت تاريخه ورفدت  -ب ضرورة االهتمام برمزيــ

 كالترويج  الالزمة، باألموالاقتصاده 
ً
كذلك البد من االستفادة من التمور العراقية محليا

لها من خالل الخطوط الجوية وتقدم على الوجبات الى املسافرين وبذلك يمكن التوسع 

  ؛الدائمةروة بالترويج لهذه الث

 من خالل برامج ارشادية تبين الفوائد الصحية  -ج
ً
أهمية خلق ثقافة استهالكية للتمور محليا

وأهمية أن تكون هناك حمالت منظمة  التمور،للتمور للمواطن عند استهالكه كميات 

 في 
ً
اعالمية تتعامل مع هذا املوضوع وتروج ألهمية هذه املادة التي كانت تمثل غذاًء رئيسا

 ؛لسابقا

 التبريد،إقامة مشاريع استراتيجية تخدم قطاع صناعة منتجات النخيل وخاصة مجمعات   -د

و الفائضة من ثمار التمر من خالل الحفظ بالتبريد من أن استيعاب الكميات الكبيرة أإذ 

 على الوضع االقتصادي 
ً
شأنه أن يمنع تردي أسعار تلك الثمار مما ينعكس ايجابيا

  , The Louisiana sugar industry 2003 ,    2009 )؛القطاعللمزارعين العاملين في هذا 

p22.) 

) حازم :تعزيز دور وزارة الزراعة العراقية في االهتمام بأشجار النخيل من خالل ما يأتي  -ه

 :(13ص ،2014،ر هللا محسن علي خي

o ( ماليين فسيلة على األقل 3االستمرار في تنفيذ خطتها االستراتيجية والتي تستهدف زراعة )

  .2030حتى عام 
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o  وضرورة التركيز على االصناف شبه  النخيل،التوسع في زراعة أصناف جديدة من أشجار

أن يسهم في تقليل  وهذا من شأنه البصرة،مع طبيعة مناخ محافظة  تتالءمالجافة والتي 

الى تلك العمليات املكلفة   جال تحتاوذلك ملا تتميز به تلك االصناف من ثمار    االنتاج،تكلفة  

،
ً
 .التمور كما أنها أكثر سهولة في إنتاج  ماديا

o  لهموتقديم الدعم املادي والفني والتقني الالزم  النخيل،تقديم الرعاية الكاملة ملزارعي. 

o  إذ يعد مرض خياس الطلع من  النخيل،على مكافحة آفات  الفعالةالعمل بكل الوسائل

 في 
ً
لقد سجل املرض  العراق.أهم األمراض الفطرية التي تصيب النخيل وأكثرها انتشارا

مرض خياس النخيل هو املرض ن أوذكر   ( (Allison 1950ألول مرة في العراق من قبل

 الفطري الوحيد ذو األهمية االقتصادية الذي يصيب النخيل في العراق ، كما أشار

Hussein 1958) ) الجو الرطب السائد فيها نتيجةلى انتشاره في محافظة البصرة إ . 

o   مما   العاملية،يجب أن تخضع ألعلى معايير الجودة    النخيل،عملية تطوير صناعة منتجات

لذلك يجب تحسين مستويات  التسويق،نح تلك املنتجات قدره تنافسية عالية في يم

ويتم ذلك عن طريق تطبيق أحد أنظمة الجودة   النخيل،الجودة في عملية تصنيع منتجات  

ـــــريق   (ISO)العاملية مثل اإليزو  ــــ ويمكن ذلك عن طريق تحسين مستويات الجودة عن طــــ

 .ــودةالجـــالحصول على شهادة 

o ن زراعة النخيل وتطوير املنتجات والصناعات القائمة عليها أصبح من األمور التي يحسن إ

  
ً
 وأمنا

ً
،االلتفات اليها وذلك لتحقيق مركز الصدارة في هذا املجال الواعد اقتصاديا

ً
 غذائيا

 عن فتح فرص عمل متعددة تشمل الزراعة والعناية بها والتسويق واالتجار والنقل 
ً
فضال

 .حصرها نال يمكوالتصنيع وغيرها من الفعاليات التي 

o  استحداث دائرة متخصصة بالنخيل وانشاء ثالثة مراكز نخيل في كل من أبي الخصيب

 من صناف والسالالت اجمع األ  منها:وشط العرب والفاو والغاية 
ً
لجيدة واملالئمة بيئيا

 منها او املستوردة لتكون بمثابة بساتين أمهات ونواة التوسع الكمي 
ً
النخيل سواء محليا

كما تقوم لجان متخصصة  املحافظة،والنوعي لهذه الشجرة املباركة النتشار النخيل في 

ادها من الوزارة بحصر وتصنيف سالالت النخيل املحلية النتخاب األفضل منها واعتم

 .(140ص ،1993اللطيف اسماعيل ، عراقية )عبدكأصناف 

o  يمكن استخدام النخيل وبنجاح كبير في تنسيق الشوارع والجزر الوسطية والساحات

وذلك ملا توفره  العامة،وامليادين العامة وأمام املباني الحكومية وفي الحدائق واملتنزهات 
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 الرتفاعاتها العالية 
ً
هذه الشجرة من ظل وجمال دون ان تزاحم عناصر أخرى نظرا

غير املتفرعة وال تتداخل مع أسالك التلفونات والكهرباء  وسيقانها الفردية الرفيعة

وإمكانية  املنظر،ويفضل زراعتها وسط الجزر الوسطية العريضة لتوفير الظل وجمال 

 .بالتنفيذنقلها وهي كبيرة السن والحجم وهذه امليزة مهمة في مجال التنسيق لإلسراع 

o لنخيل وإزالة البساتين وألي سبب إصدار القوانين والتشريعات التي تحّرم قطع أشجار ا

 .املختصةكان إال بعد استحصال موافقة الجهات 

o  بنشر االبحاث العلمية والدراسات التي 
ً
إصدار مجلة علمية دورية محكمة تهتم حصرا

 .التمرتتناول كل ما يتعلق بنخلة 

o  الدعم الرسمي الحكومي لقطاع الصناعات والحرف التقليدية وذلك بإنشاء عدد من

 للنهوض بهذا القطاع الحيوي واملؤثر في مختلف 
ً
املؤسسات الحكومية او املدعمة حكوميا

 )عبدواالقتصادية والسياسية والتعليمية في محافظة البصرة  االجتماعيةالنواحي 

   (.414ص ،2013،الباسط ابراهيم 

 خاتمة .5

  الّتالية:تائج النّ  استخالصعرضه في ورقتنا البحثية يمكن  من خالل ما تّم 

عدم وجود فقرات ضمن املوازنة الرأسمالية لدعم النشاط الزراعي بصورة عامة وزراعة  •

 ؛خاصةالنخيل بصورة 

منها في النشاط الزراعي لكال  لالستفادةعدم وجود مراجع نوعية للقوى املعطلة عن العمل  •

 ؛لالنخيالجنسين أو كيفية تسخير الطاقات الشبابية للعمل في زراعة 

وائية التي تنفذها الحكومة والتي تسببت تأثيراتها ر دراسة للجدوى حول املشاريع اإل  دال توج •

 ؛ العربالسلبية على معدالت امللوحة في شط 

ساليب على األ  لالطالعفي مجال زراعة النخيل  عدم متابعة تجارب الدول املماثلة للعراق •

 . منها لالستفادةاملستخدمة في الحفاظ على زراعتها وتوظيف االساليب الصحيحة 

 ويمكن تقديم املقترحات اآلتية:       

إدراج فقرات ضمن املوازنة االستثمارية لدعم النشاط الزراعي بصورة عامة وزراعة النخيل  •

 ؛بصورة خاصة

 ؛ تخصيص مبالغ نقدية كافية ملديرية زراعة البصرة يكفي لسد نفقات العمل  •
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 ؛ النخيلاالستفادة من األراض ي الصحراوية الواسعة الصالحة للزراعة ال سيما زراعة أشجار   •

 ؛االستفادة من املياه الجوفية الصالحة لزراعة أشجار النخيل •

عة النخيل لالطالع على األساليب متابعة تجارب البلدان املماثلة للعراق في مجال زرا  •

 ؛ املستخدمة في الحفاظ على زراعتها وتوظيف األساليب الصحيحة لالستفادة منها 

إدخال املكننة الزراعية الحديثة في عمليات زراعة وخدمة أشجار النخيـل مثل )معدات صعود  •

 ؛واملكافحة( ونشرها بين الفالحين التلقيح،معدات  الحراثة،معدات  األشجار،

وضع خطط إستراتيجية واضحة املعالم تنبثق منها خطط سنوية لتطوير واقع زراعة النخيل  •

 ؛في عموم املحافظة والتأكيد على إعداد تقارير شهرية ملتابعة سير تقدم خطة العمل

توفير اإلمكانيات الالزمة للكفاءات العلمية ملتابعة األراض ي املزروعة بأشجار النخيل  •

 ؛ عوقات وإيجاد الحلول املناسبة لهالتشخيص املشاكل وامل

االستمرار في زراعة أشجار النخيل في محافظة البصرة ذات الظروف املالئمة السيما االصناف   •

 .ذات الجدوى االقتصادية

 املراجعقائمة  .6

(، جمهورية مصر العربية، وزراعة الزراعة، مركز البحوث 2004مركز البحوث الزراعية ) •

 .الزراعية

(، زراعة النخيل وانتاج التمور في العراق، موقع على شبكة 2001ابراهيم عبد الباسط عودة ) •

 www.Iraq -data  palms - Development     االنترنت

  .1(، ط2005مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ) •

ـــــــذائي أفضل، مجلة مؤسسة (، النهـــــــــوض بالواقع الزراعي ألمن غـــــ2008العجيل  سعدون  ) •

 www.Afaqirag.org :، موقع على شبكة االنترنت1آفاق، العدد 

 .www.Masijed :فوزي خالد محمد  ، معلومات عامة عن النخيل، موقع على شبكة االنترنت •

 gov. 

 (، زراعة نخيل التمر في دولة االمارات العربية املتحدة الوضع الراهن 2006زيد  عبد الوهاب ) •

  .1واالمكانات املستقبلية، مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط

(، دراسة اقتصادية حول واقع انتاج التمور في العراق 2005البدري باسم حازم البدري ) •

 .2(، مجلة الشجرة املباركة، العدد2009- 1980)
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زراعـــــــــــة النخيل وانتاج التمور إشارة لحالة (، اقتصاديات 2006مهدي محسن عبــــــــــدالجبار ) •

 .العراق، رسالة ماجستير، جامعة القادسية

(، الحبوب واألمن الغذائي، مجلة النفط والتنمية، السنة الثانية، 1982عيس ى  محمد عبد ) •

 .عدد خاص

- 1950ـور في محافظـــــــــة البصرة للمدة )(، زراعـــــــــة النخيل وانتاج التمــــــــــــــ 1980جـــــــــــواد صندل ) •

 .(، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة البصرة1980

(، االمكانيات واالنتاج النباتي في محافظة البصرة للمدة 2008الساعدي زاهد قاسم بدن ) •

ارة ( واجــــراءات تنميتها في املستقبل، رسالة ماجستير، جامعة البصرة، كلية االد2006- 1990)

 .واالقتصاد

ــرة انخفاض امليل للعمل الزراعي في بساتين  2007محمد رمضان وكفاية عبدهللا ) • (، ظاهــــــ

 .النخيل في محافظة البصرة، مجلة دراسات البصرة

(، واقع وآفاق انتاج وتسويق التمور في العراق، رسالة ماجستير، 2001زغير   وداد علي ) • •

 .جامعة بغداد

(، دراسة فـــــــــــي آفاق التنمية الزراعية في العــــــــــراق، كلية القادسية 2007ظم )عبد العالي كا - •

 .2، العدد 9للعلوم االدارية واالقتصادية، املجلد 

• Celulosieethanol production atits new dewo plant (2009), sugar journal, march 

USA, Louisiana. 

عات التحويلية للتمور رؤية للنهوض بصناعة السكر من  (، الصنا2009علوان  شعالن )  •

 .التمور، املياه العربية لالستثمار واالنماء الزراعي

(، املنتجات املشتقــــــــــــــــــة من التمور الصناعات واالقتصاديات 2009العبد محمد مصطفى ) •

لكة البحرين، املنعقدة والتقنيات املستقبلية، في الندوة الدولية )النخلة حياة وحضارة(، مم

 .نوفمبر  24-23في 

، 6(، نخلة التمر بين الواقع املؤلم والخيال، مجلة شواطئ، العدد 2014حازم محسن علي ) •

 .أيلول، جامعة البصرة

(، تأثير املبيدات الفطـــــــرية على الفطر املسبب خيـاس طلع النخيل، 1993سالم )  ف عبد اللطي •

 .األول العدد  السادس،املجلد  ة،الزراعيمجلة البصرة للعلوم 
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 .2005و 2001مديرية االحصاء الزراعي، تقرير التعداد الزراعي، للسنوات  •

مديرية زراعة البصرة، قسم النخيل، االحصائيات الخاصة بأعداد النخيل في محافظة  •

 (.2017-1952البصرة، لألعوام )
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 :  ملخص

جي ملوثا للبيئة في ر مصدر انتابكأ يعد الذي تعتمد الجزائر في اقتصادها على جانب املحروقات 

ضرار البيئية،  للتقليل من ال  اجراءات اتخاذ سسات الطاقوية الجزائرية م، وهذا ما يوجب علي املؤ لالعا

يكون   لبيئةعلى االجزائرية استراتيجية تهدف للمحافظة وضع الحكومة لى أنه ورغم إالدراسة  وقد خلصت

حوض مزال يعاني الكثير  أن ال إالو حماية البيئة االجتماعية و االقتصادية   نها التوفيق بين التنميةالهدف م

   تحقيق املسؤولية البيئية.دون التخلص النهائي من النفايات البترولية و  من املعيقات التي تحول 

 اوي.حوض برك البترولية،  تنفايا ة، الؤولية البيئية، املؤسسة الطاقوياملس : يةكلمات مفتاح

 P48؛ O13 ؛JEL: K32 اتتصنيف

Abstract:  

Algeria is dependent on hydrocarbons, which are the largest polluting source of the 

environment in the world. This requires the Algerian energy institutions to take firm 

decisions to reduce these environmental damages. Therefore, the study conducted that 

despite the Algerian government's strategy, which aims at reconciling economic and social 

development with environmental protection, the basin suffers many obstacles that prevent 

the final disposal of petroleum waste and achievement of environmental responsibility. 
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 مقدمة .1

إضافة إلى  بقى الربحا الول يهدفهاجية ية وحدة اقتصادية إنتتعتبر املؤسسة الطاقو 

فسة والتطورات رارية مع مواكبة حدة املناالسوق واالستم ة في البقاء فيلثأهداف رئيسية متم

اطها  جال نشالتي تسعى جل املؤسسات باختالف مالتكنولوجية السريعة ،هذه جملة من الهداف 

عد هو الباال و  لتلك الهدافآخر في وقتنا الحالي أضيف بعد تحقيقها في وقت مض ى ، إال انه ل

لية من الهيئات ت ، وبزيادة الضغوط الدولية واملحاملؤسساور اهتمام كبرى البيئي الذي أصبح مح

ية  جتماعية واال اتها البيئوالجمعيات التي تطالب املؤسسات خاصة الطاقوية منها بتحمل مسؤولي

ن تحقيق ما يضم عامة باتيجياتها الاستر ت ادماج البعد البيئي ضمن أصبح لزاما على هذه املؤسسا 

 ة بيئيا واجتماعيا .ت مسؤولفة وتكوين مؤسساأهدافها املختل

 :إشكالية البحث .1.1

ما دور املسؤولية البيئية في  التالية:اإلشكالية الرئيسية ذا يمكن طرح انطالقا من ه

 الطاقوية؟املؤسسات 

 . فرضية البحث:2.1

ركاوي رية حوض بتلتزم مدي الفرضية التالية: ن طرحولإلجابة على التساؤل الرئيس ي يمك

 ئية.عاد املسؤولية البيبأب

 البحث:وأهداف . أهمية 3.1

كالت الهامة التي تواجه املؤسسات في وقتنا املش حدىإل  في تناوله البحثية أهم تكمن

م  ملسؤولية البيئية واالجتماعية خاصة محل اهتماوع البيئة عامة وااضر، فقد أصبح موضالح

ولية البيئية بأبعاد املسؤ  ية في االلتزاماملؤسسات النفطدور يد من الباحثين، ومن هنا يبرز العد

 على البيئة وتحقيق التنمية املستدامة. الحاصلة، للحفاظمواكبتها للتطورات التكنولوجية  دىوم

ل ية ومدى تحم ع املسؤولية البيئية للمؤسسات الطاقو لى معالجة موضو تهدف الدراسة إو 

من  دة في تحقيق ذلكوتوضيح السبل املساع خالل عرض لبيئية منؤوليتها اسات ملسهذه املؤس
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ط الضوء على عينة من هذه املؤسسات واملتمثلة في  الل اإلطار النظري للدراسة كما نسلخ

 البيئية.املسؤولية  بأبعادركاوي ملعرفة مدى التزامها حوض بيرية املؤسسة الوطنية سوناطراك مد

 :البحث منهج. 4.1

السئلة ودراسة جابة على تى نتمكن من اإل صول إلى أهداف الدراسة وحل الو جأمن 

روحة وتحليل إبعادها ومحاولة إثبات صحة الفرضية املوضوعة اخترنا املنهج  اإلشكالية املط 

 في املنهج عتبر من أنسب ااملقابلة، والذي ي تبعين في ذلك أسلوبالوصفي م
ً
لدوات استخداما

 ما فيموصفي، والسي  لا
 
خالله توضيح تطبيق  من وذلكالتي قمنا بها ق ببحوث دراسة الحالة، ا يتعل

بيئية في املؤسسات الطاقوية والخروج بنتائج من شانها أن تساعد في تحقيق أهداف املسؤولية ال

 البحث.

  ري للدراسةالطار النظ .2

 :لبيئيةتعريف املسؤولية ا 1.2

ة في رات البيئيلوقت الحاضر لالهتمام باالعتبا القتصادية في اا اتتتجه الكثير من املؤسس

ئية ، وكذلك نقطة بدء لضمان تطبيق املواصفات البيتيجيات أعمالها وخططها طويلة املدىاسترا

على  سيريهايجب أن يتوفر موظفيها ومفي النشاطات املمارسة من قبل املؤسسات الطاقوية لذلك 

ما داء البيئي باعد ذلك في التخطيط وتطوير ال ز وفعال حيث يس ميمتسؤولية بيئية ذات مستوى م

تعريف مصطلح البيئة إضافة الى عدد فيما يلي  سنعرض، املؤسسةءم مع السياسة البيئية في يتال 

 .للمسؤولية البيئية واملختلفةمن التعريفات الخاصة 

( environnementن )متداخال  يزية لها مصطلحانملعاجم االنجلفي ا البيئة البيئة:ريف عت •

ت بما فيها التي لها تأثير في حياة الكائنالخارجية ف أو املؤثرات اوهو يعني مجموعة الظرو 

محمود مصطفي  )   الحديث. ( "االيكولوجي" ويعرف بعلم البيئة écologieاإلنسان ومصطلح )

 ( 88ص  ،2010عبد هللا،

ع وسل واردمحدودة امل بيئة المن أجل إذا كانت العمال تعمل  البيئية:سؤولية املتعريف  •

سؤولية البيئية هي ا املجتمع أو الطبيعة، فإن املجية يتحملهوتكاليف خار  نيةبيئية مجا

د وكون السلع وازن في عالقة العمال بالبيئة من خالل التأكيد على محدودية املوار إعادة الت
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فة بالتالي فهي تكلاملال و ل ورأس فة شأنها شأن عوامل اإلنتاج الخرى كالعم لبيئية ذات تكلا

 ( 19ص، 2012نجم،عبود  نجم)يتحملها. يلوثها أن  فسدها أوستخدمها أو ين يداخلية على م

عملية تغطية اآلثار البيئية لعملية اإلنتاج للشركات كتخفيض  أنها:وعرفت كذلك على  •

ار سلبية الغازية، وتقليص املمارسات التي تكون لها أث واالنبعاثاتتجات نعملية تلف امل

العمليات الخاصة بحماية  تطبيق ئية فية البياملسؤولي على البيئة كما تتمثلمستقبال 

 ( 2012زيدان، محمد يعقوبي، محمد)البيئة. 

فة التزاماتها ونستخلص من التعاريف السابقة ان املسؤولية البيئية هي: قيام املؤسسة بكا •

تخفيض اآلثار السلبية لعملياتها الل قيامها بنشاطها وذلك عن طريق اتجاه البيئة خ

 تاجية.إلنا

 :ني املسؤولية البيئيةب تبأسبا 2.2

ولية البيئية وفيما يلي سنتطرق بالتفصيل إلى أهم الخاصة لتبني املسؤ ابها لكل مؤسسة أسب

 ( 56ص، 2005هاللي،مصطفى )حسين  :اإلجبارية واالختياريةالسباب 

 :ة البيئيةأسباب التبني االختياري للمسؤولي 1.2.2

 وتشمل:

 عاعية.اإلصدارات اإلشاالنبعاثات و الناتجة عن  الي تقل املخاطرتقليل كمية النفايات وبالت •

 ؛الستخدام الفضل للمواردالبيئية واالنظمة حماية  •

 ؛ اس الحراري وحماية طبقة الوزون اإلسهام ولو بجزء بسيط في معالجة مشكلة االحتب •

 ؛ وفروعهاملنطقة التي تتمركز فيها املؤسسة في ا زيادة الوعي باملشاكل البيئية •

بيئية على املتطلبات ال فر العاملين للتع ي البيئية ودفعاملؤسسة في النواح ن أداءتحسي •

 ؛تهم على التفاعل والبيئةوتحسين قدرا

وقواه  لصورة العامة للمؤسسة أمام مجتمعهاتحسين صورة الشركات بيئيا، تحسين ا •

ب ودهم ت بالتالي من كساملستهلك والبيئة وتتمكن املؤسسا ةالفاعلة في مجال حماي

 ؛ ودعمهم

إلدارة الفضل للجوانب البيئية الخرى املشابهة واوالبرامج  تدويردة الكلفة بإعاتقليل الت •

 . املؤسسةلعمليات 
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 :أسباب التبني الجباري  2.2.2

 شمل أساسا: تو 

اية التزاما ورع  لجعل املؤسسة أكثر  التشريعات البيئية  املتمثلة في املتطلبات الحكومية •

 ؛ لبيئيةلالعتبارات ا

الكية على دوافعهم االستهة املؤثرة رئيسيمل الأحد العوات البيئة أصبح حيث هلكيناملست •

م لنمط معين من السلع د رغباتهم وجاذبيتهم وتفضيالتهوأحد االعتبارات الساسية في تحدي

 ؛ ادون غيره

اهمين جانب كل من املس املؤسسات ضغوطا متزايدة مناملساهمون املستثمرون: تواجه  •

 ؛لبيئيأدائها ا املؤسسات  ن من أجل تحسينيواملستثمر 

ضغوطات من قبل الجمعيات زيادة المام املتزايد بالبيئة و االهتلتعاقدية: ان املتطلبات ا •

د العقو و فراد املجتمع عجل من تغيير صفة الصفقات أكذلك و  واملحليةاملنظمات الدولية و 

 .هاته الصفقات من خالل دمج عنصر البيئة في

 :يةلية البيئأبعاد املسؤو   3.2

البيئية بينها لتحقق مفهوم املسؤولية مل فيما ساسية تتكالبعاد ال من ا هناك مجموعة

 وتتمثل في:

 قليلها:إلغاء مفهوم النفايات أو ت  1.3.2

غاللها من خالل عملية من إحدى مقومات التسويق االخضر استخدام النفايات و است

املؤسسات  مع و املجتين أفراد عمل ما ب مارسة و ثقافة ونشرها لجعلها كماعادة التدوير و 

املنتج أو املواد املستعملة   أو بقاياالتدوير هي عملية االستفادة من مخلفات  القتصادية، و إعادةا

لتكون مادة أولية لذات املنتج  غير الصالحة لالستعمال باستغالل أجزاءها أو تغيير مواصفاتها أو

فهنا  . جيدةئدة ات فاة و ذافة حقيقيا قيمة مضآخر حيث تصبح لهفي إنتاج منتج  أو تدخل

 من العمل على التخلص منها  مة بإنتاج سلع بدون نفايات بدالات االقتصادية ملز أصبحت املؤسس

،  2012)ثامر البكري،النظيف.مليات االنتاجية و اعتماد اإلنتاج و ذلك من خالل رفع كفاءة الع

 ( 14ص
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 مربحا:البيئي  لتوجهجعل ا2.3.2

التعامل املوارد الطبيعية و  إلى حمايةالساعية  ه البيئي للمؤسسات االقتصاديةالتوج

املؤسسات، و إنما ساهم في توظيف  هباح هذع املتغيرات البيئية هو توجه لم يضر بأر االيجابي م

استقطاب املزيد و من ثم أرباحها و حصتها في السوق من خالل  فرص جديدة لزيادة رقم أعمالها

م و تحولهم البيئي املكتسب لديه يجة الوعيالتوجه نتالحصول على دعمهم لهذا  من املستهلكين و

التي يعرفها قطاع العمال و االقتصاد  لشديدةهلكين خضر و بالتالي و في ظل املنافسة اإلى مست

مصطفى   ).. سيةميزة تنافمنفذا تنافسيا استراتيجيا و يمنح  أصبح التسويق الخضر يشكل

 ( 282ص،2012،عفرج

 : والتكلفة وضوح العالقة بين السعر  3.3.2

تكون التكلفة اص بأي منتج هي أن عند تحديد السعر الخ لتزام بهاينبغي االة كقاعدة عام

يمة املقدمة من ذلك املنتج  نتيجة فإن السعر يفترض أن يوازي القبال لسعر واملرآة العاكسة لهي 

سبية في أسعار  لخضراء فقد برزت زيادة نوصية املنتجات اذا الساس و لخصتهلك ،و على هإلى املس

ا تعكس  بالبيئة نمو إنم ونها منتجات ال تضرة أعلى ال تعكس فقط كتمتلك قيمات لنها تلك املنتج

حماية املوارد الطبيعية و ما يحتويه ذلك و  ها املتمثل في البحث عن موارد بديلةخر لنب اآل أيضا الجا

 (230، ص2010أوسرير، ر نو م .)التطوير و ة البحث رز مصادرها تكلففة عالية لعل أبمن تكل

 : إعادة تشكيل مفهوم املنتوج 4.3.2

أن املنتجات الجديدة ينبغي أن البيئية، إذا  اتجهرض تطويرها لتواكب التو نتجات يفتهنا امل

لية، فضال من املواد الو  تستهلك الكثير  والوارد أولية غير ضارة بالبيئة، على م ل كبير تعتمد بشك

دة  لها إلعا أن بعد استخدامها ينبغي تعود إلى املؤسسة املنتجة  ورة تدوير املنتجات بحيثعن ضر 

 بحيث أن  وتغليفهاساليب تعبئة املنتجات رورة تغيير أن ض عا أو اإلفادة منها، فضال تصنيعه

السعدية  حليمة)أخرى. منها مرة ة بعد استخدام املنتج يكون باإلمكان اإلفادة املتبقي الغلفة

 ( 380ص، 2011، قريش ي

 ار امليداني للدراسة طال  .3

 :عينة ومجتمع الدراسة 1.3

املديرية  ة في ورقلة، وكعينة اخترنااشط النيشمل مجتمع الدراسة املؤسسات البترولية    

 بيئة. ذلك لنشاطها الطاقوي املؤثر بشكل مباشر على الكاوي و حوض بر لإلنتاج الجهوية 
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 :لجهوية حوض بركاوي ديرية اتقديم امل 1.1.3

  35و مسعود،كلم غرب حاس ي  100ية لحوض بركاوي على بعد حوالي رية الجهو قع املديت

داية و رابط بين غر الطريق البترولي الاملسمى ب 49ى الطريق الوطني رقم كلم عن والية ورقلة، عل

ر، بئ 204وعدد اآلبار هو  2كلم 175احة تقدر بــ  لي موزع على مس و بئر بتر  100ة، و تشمل قرابة ورقل

، وتنقسم مديرية  "حوض بركاوي " إلى ثالثة حقول ³مليون م  472ودة تتسع لـ  نات املوجوالخزا

ائق من  .) وث(GLA)(، قاللة BKH، بن كحلة ) HBKي))بركاو  وهي: حوضاسية وحقل تابع بترولية أس

 مصلحة البيئة(

 :بركاوي الوحدات املكونة لحوض  2.1.3

 يرية البيئة(مدوثائق من ) لحوض بركاوي:ملكونة لوحدات امن أهم ا

 . 8000J / stm3عتها رول وسوحدة فصل البت •

 . stm3 13000وحدة التخزين وسعتها  •

 .j/ stm3بمليون    boosting gazوحدة  •

 .6000j/ m3وحدة حقن املاء قدرتها  •

 (.déshuilageل )قنية البترووحدة محطة ت •

 :وات الدراسةدأ 2.3

 التالية:لدوات بالومات في عملية جمع املع تمت  االستعانة 

املعلومات من والتي تعتبر أداة هامة للحصول على  (:التواصل االلكتروني) ن بعدقابلة عامل •

وسائل   ين أو أكثر عن طريقبين طرف تبادل املعلومات اخالله ويتم منمصادرها البشرية، 

( للحصول على  االجتماعي،مواقع التواصل  االلكتروني،بريد المنها:) الهاتف، الكترونية 

وقد تم التواصل االلكتروني مع كل من رئيس مصلحة  وضوع الدراسة.ت ترتبط بممعلوما

التي تقوم بها  اتاإلجراء ومعرفةاجل فهم  لي منزيد عبو  واملهندسالسيد شيخ سمير  البيئة

 البترولية.ة وطرق معالجتها للنفايات ماية البيئح ض بركاوي من اجلديرية الجهوية لحو امل

ل على بعض التقارير املوجودة في قسم مصلحة البيئة لخمس تم الحصو  األرشيفي:االطالع  •

 . 2017لى إ  2012من  ابتداءسنوات 
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 :(املقابلة )أسئلة وأجوبةقابلة مضمون امل 3.3

سيد شيخ سمير  البيئة المع رئيس مصلحة لتي  أجريناها اى إجابات التواصل وي هذا العنصر علحي

 إلجابات على النحو التالي:وقمنا بتفسير هذه ا علي،بوزيد  واملهندس

 بركاوي؟: متى تم اكتشاف حوض 1س ▪

ف  و تم اكتشا 1967مركز إنتاج سنة  وأصبح 1965 بركاوي: سنة : تم اكتشاف حوض1ج ▪

ركة الفرنسية للبترول طرف الشضية من بقة الر ة من الط لة السفليفي السلس رولالبت

 CFPA  . (Compagnie Française de Pétrole Algérie   )الجزائري 

 بركاوي؟: كم يبلغ عدد عمال حوض 2س ▪

 .  2018في  عامل في نهاية جان797بركاوي: : بلغ عدد عمال حوض 2ج ▪

 ة؟: ماذا تعني لك املسؤولية البيئي3س ▪

أكون على   لي أن وتعنيلى عاتق الجميع قع عؤولية تأنها مسية: على : أفسر املسؤولية البيئ3ج ▪

 وأن ة البيئة بعيد كوني مسؤول من واجبي أن أقوم بحماي ومنضر بيئتي من قريب دراية بما ي

 .اأتفادى كل ما يمس بتوازنه

 البيئة؟ ل هناك أثار سلبية للنشاط النفطي للمديرية على ه: 4س ▪

هو متعلق لمديرية على البيئة منها ما طي لاط النفية للنشار السلبنعم هناك بعض اآلث: 4 ج ▪

 شرحها لكم باختصار:نوس والتربةالهواء  باملاء،

نه يعتبر الطريقة ز ل لساس ي ملديرية حوض بركاوي نتيجة حرق الغايمثل املشكل ا تلوث الهواء:

 .ج النفطاتالوحيدة للتخلص من الغازات املصاحبة إلن

مشروع  بإنجازتها، جل" مديرية حوض بركاوي" ملعا الذي تسعى لاملشاك  مشكل من تلوث املياه:

 .املياه الصالحة محطة تصفية ومعالجة املياه، ومن ثم املحافظة على أكبر قدر ممكن من

فيؤثر سلبا من التلوث جراء عمليات إنتاج النفط الخام والغاز املميع  النوعينتج هذا  تلوث التربة:

 .اة لهاملكون العناصربمختلف  البيئة،على 

 النفايات؟خاصة بردم حات جديدة إلنشاء حفر هل تخصص املديرية مسا :5س ▪

خاصة بردم النفايات مع استغالل هذه  نعم تخصص املديرية مساحات إلنشاء حفر :5ج ▪

واقع )أنظر ملحق بعد الردم في عمليات التشجير حسب الصور التالية املأخوذة من ال الحفر

 .(01رقم
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 الحوض؟ي نتاج فالناتجة عن عمليات اإل فايات ع النأنوا يماه :6س ▪

 :وهي توجد ثالثة أنواع من النفايات الناتجة عن عمليات اإلنتاج :6ج ▪

  اإلنتاج. عمليات عن الناتجة لةمع املست امللوثة املياه في تتمثل السائلة: تالنفايا

بة منزلية، نفايات ت صل)نفايا البناء ايا موادة أو من بقمركز الحيا تنتج إما منالنفايات الصلبة: 

 .لزمن كالخشب وبقايا مواد البناء(ور االنفايات التي ال تتحلل بمر  حيادية هي

 النفطية. والصناعة والتكريرنتاج اإل ت وتتمثل في االنبعاثات الناتجة عن عمليا الغازية:النفايات  

  بركاوي؟وض من النفايات في ح كيف يتم معالجة كل نوع :7س ▪

 :شرحها لكم بالتفصيلنصة سرة سابقا بطريقة خامن النفايات املذكو ة كل نوع تتم معالج :7ج ▪

 :معالجة النفايات السائلةأوال: 

  خالل:ا من تتم معالجته            

 على أربعة مصافي رئيسية تعمل كالتالي: : تمرSTEPاملستعملة  محطة معالجة املياه املنزلية -

ب يصفى فيها املاء من الشوائ prétraitementلمعالجة التمهيدية لرحلة هي املاملرحلة األولى: -أ 

 boue lits deتجمع في مضاجع تجفيف الوحل  dégréageالكبيرة العالقة بواسطة مصفاة 

séchage  لى جهاز واملاء املتبقي يرسل إdessablage déshuilage  الذي يقوم بفصل ثاني للماء حيث

املترسب في مضاجع تجفيف إلى السطح يجمع الرمل ورفع الزيت ل في القاع يعمل على ترسيب الرم

، Station de déshuilageالزيت إلى محطة املعالجة الخاصة  ويرسل Sol lits de séchageالرمل 

 .(02امللحق رقم أنظر)

 حيث Basin d’aérationاملاء املصفى في املرحلة الولى إلى حوض التهوية يرسل  املرحلة الثانية:-ب  

التي تتغذى على البكتيريا  bactéries aérobiesالهوائية  والبكتيريا O2يوفر فيه الكسجين 

 .(03امللحق رقم )بين في هو م العضوية كما واملواد Bactéries anaérobiesالالهوائية 

اء ار حركة امليسمح باستقر décanteur secondaireرر املاء إلى جهاز يسمى يم املرحلة الثالثة: -ت 

أما فضالت البكتيريا  Racleurبواسطة كاشط  وتزالالسطح حيث تطفو العوالق الخفيفة على 

 .(04رقم  امللحق) فين ا هو مبيف الوحل، كمالهوائية فتشكل رواسب تنتقل إلى مضاجع تجفي

نسبة من  ل جزء من املاء املصفى إلى حوض التهوية لنه يحتوي على يرس  املرحلة الرابعة: -ث 

 chlorationاللة و املاء املتبقي ينقل إلى جهاز إضافة الكلور كتيريا الهوائية   للحفاظ على السالب
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ئدة عن قدرة ج للسقي و الكمية الزاملعاليستعمل املاء التطهير املاء من كل أنواع البكتيريا 

املراحل  كل مرحلة منتأخذ عينة من املاء في  épaississeurفي مكان خاص يسمى  االستيعاب تخثر 

سب عدة أصناف فيزيائية وكيماوية وتقارن مع املعايير املوضوعة للتأكد ل للتحليل ح1.5السابقة  

 (.05مللحق رقم نظر اتلك املراحل )أمن جودة العمليات املنجزة في  

 :عبر مرحلتين  : وتتم نزع الزيت  ()ة الصناعيمعالجة املياه  محطة    -

عن طريق تمرير املياه املتدفقة في تتم املعالجة الفيزيائية  :(يائيةعالجة الفيز امل)املرحلة األولى -أ 

بواسطة  لى حوض التخزينكرة وذلك من اجل الفصل الولي للزيت عن املاء ثم يمرر بعد ذلك إ

القاع تكشط وترسل إلى برميل الوحل أما الزيوت يب املواد العالقة في ترسصمام حيث يسمح ب

للفصل  CPIاء إلى حوض يسمى ك وترسل إلى برميل الزيت يمرر املح فتشفط كذلفتطفو على السط 

 (.06مأنظر امللحق رقالثانوي للزيت واملواد العالقة ثم يرسل كل منها إلى البرميل الخاص به )

يواصل املاء مساره إلى حوض التسبيخ حيث تضاف  :(الكيميائية ملعالجةا) املرحلة الثانية -ب  

والق سهلة الجمع الثقيلة منها  في ( حمض الكبريت) وبذلك تتشكل ع اوية متمثلة له مواد كيم

زع بواسطة كاشط  تترسب في القاع وتنزع بواسطة كاشط سفلي والخفيفة تطفو على السطح وتن

الوحل إلى حوض التجفيف ويسترجع الزيت أما حل وفي الخير يرسل الو علوي وتجمع كلها في برميل 

 (.07التخزين )أنظر امللحق رقمسل إلى حوض املاء املعالج فير 

 :  الصلبةلجة النفايات معاثانيا: 

 خالل:ينص القانون بوجوب التصريح بكمية هذا النوع من النفايات فتتم معالجتها من 

  3م 400مساحة كل حفرة حوالي  casier فيه تسمىحفر  04تم إنشاء   CET :كز الردم التقنيمر  -

أحيطت هذه  ة لزيادة عدد الحفر إذا لزم المرمساحة إضافيم باإلضافة إلى 3وعمقها حوالي 

الحفر بغالف بالستيكي متين وعازل مثبت على الرض تتوسط كل حفرة مدخنة خاصة بامتصاص  

ف شبكة صرف تسمح  تحت كل غال توجد  تجة من تفاعل املواد العضوية حيثازات الناالغ

تتم عملية نقل .STEP تنقل إلىبئر خاص ثم بامتصاص املياه املتواجدة مع النفايات وجمعها في 

ومرتين في السبوع صيفا )إال انه ال يتم تصنيفها حسب   ايات بشكل دوري(مرة في السبوع شتاءالنف

املصلحة حاليا على تحقيقه، وهذا ما تعمل تها , بالستيك , ورق ) وال تقاس كميصنع ( زجاجمادة ال

 .08حسب امللحق رقم 
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 الغازية:معالجة النفايات ثالثا: 

 م عبر طريقتين:تت

وهي استرجاع كمية الغازات الكثيفة املصحوبة مع مادة البترول واملعتبرة   :ىاألول الطريقة -أ 

 .لغازضخها إلى أحد وحداتها املعالجة ل عادةوإ نفايات غازية ثم تجميعها

تم يلة، فإنه ي لت املصحوبة مع مادة البترول قعندما تكون كمية الغازا :الثانية لطريقةا -ب  

 حرقها مباشرة. 

 بركاوي؟ق خاصة ملعالجة النفايات الخطيرة في حوض هل هناك طر  :8س

في : حيث تتمثل هذه النفايات الخاصة ةوالخاصنعم تقوم املؤسسة بمعالجة نفاياتها الخطيرة  :8ج

مثل   فايات خطيرةنت املستعملة بقايا الجهزة االلكترونية كالبطاريات واملصابيح ومنها بقايا الزيو 

بتقنية التجميع ستخدم عدة أساليب لحماية البيئة من هذه النفايات حاويات املواد الكيماوية فت

 .يوضح ذلك (09وامللحق رقم)، والتجفيف 

 اإلنتاجية؟لنفايات في العمليات إعادة استخدام اهل تقوم املديرية بعملية تدوير و  :9س

  :خالل  استخدام النفايات ويتضح ذلك من وإعادةدوير تنعم تقوم املديرية بعمليات ال :9ج

 .الزيوت املستعملة تسترجع من قبل شركة متعاقدة  •

 .البطاريات تجمع وترسل إلى سطيف إلعادة تصنيعها  •

 .حجمهاعمالها ولتقليص غط ملنع إعادة است حاويات املواد الكيماوية تض  •

 الخضراء املوجودة في املديرية.ي املساحات قاملياه املنزلية املعالجة تستخدم في س  • 

 الزيتية؟قوم املديرية بحمالت تنظيف دورية للخزانات النفطية من الحمأة هل ت :10س

سبة ملرافق مخزون نفطي أما بالن زانات لنها بحاجة دائمة إلى ال تقوم بحمالت تنظيف للخ :10ج

 التصنيع فتتم عملية التنظيف كل عشر سنوات.

 اإلنتاجية؟يات العمل ة باستخدام حد أدنى من الطاقة فيهتم املديريتهل  :11س

ال تهتم املديرية باستخدام حد أدنى من الطاقة في العمليات اإلنتاجية بقدر اهتمامها   :11ج

 بمضاعفة اإلنتاج.

 دولية؟نتجاتها وفق معايير وم املديرية بتعديل مهل تق :12س
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تباعها ترسل  إ لديها وذلك حسب معايير دولية يجبت املوجودة ا: تقوم املديرية بتعديل املنتج12ج

 .من طرف اإلدارة العليا في حيدرة

 البيئة؟هل تفرض على املديرية ضرائب من طرف مديرية  :13س

 البترولية، حرق الغازات(. ستنقعات)املى نفاياتها الخطيرة تدفع املديرية ضرائب عل ،نعم :13ج

 ة البيئة؟يتحسيسية للعمال تتضمن أهمية حماتخصيص أيام بهل تقوم املديرية  :14س

صين املتربللعمال و  واإلرشاداتال تقوم بحمالت تحسيسية ولكن تقوم بإعطاء كل التوجيهات  :14ج

 اصة.خ وأقنعةها مع تقديم ألبسة املمكن حدوث والحوادث حول كل الخطار

 ة؟تكلفة إضافي هل تحمل أسعار املنتجات الغير ضارة بالبيئة :15س

هدفها الرئيس ي هو اإلنتاج فقط أما تسعير   وإنماعير منتجاتها ال تتدخل املديرية في تس :15ج

 للتجارة. لعاملية ا واملنظمةاملنتجات فيعود للدولة 

 واإلعالنات؟كامللصقات اإلرشادات زانية للحمالت الترويجية للبيئة تخصص املديرية ميهل  :16س

بوضع امللصقات البيئية  ية للحمالت الترويجية، ولكن تقومديرية ميزانال تخصص امل :16ج

 .(10الخضراء الداعية للحفاظ على البيئة )انظر امللحق رقم 

 للبيئة؟جديدة صديقة  منتجات وخلقى املديرية لتطوير هل تسع :17س

من   در املستطاعق خلق منتجات جديدة صديقة للبيئة لكنها تقللير و ال تسعى املديرية لتطو  :17ج

 التأثير عليها.

املسببة   واملياهالغازية  االنبعاثاتنى املديرية أنظمة إلكترونية تعطي بيانات فورية عن هل تتب :18س

 للتلوث؟

املياه املسببة  ة و الغازي االنبعاثاتعطي بيانات فورية عن لكترونية تال تتبنى املديرية أنظمة إ :18ج

عى لتحقيق ذلك داعية من  ى املديرية لكتها تساملادية لداإلمكانيات فر ذلك عدم تو  وسببللتلوث 

 السلطات العليا توفير اإلمكانيات املادية لتحقيق ذلك.

حسين املستمر في العمليات  على الت هل تمتلك املديرية نظام إداري عالي الجودة يساعد :19س

 اإلنتاجية؟

املستمر في العمليات  لتحسين يساعد على ادة ال تمتلك املديرية نظام إداري عالي الجو : 19ج

 .الخبرة الكافية للعمل بهذا النظام وانعدامنتاجية لغالء الثمان اإل 

 بالبيئة؟ضرار عدم اإل  هل هناك مشاريع جديدة حاليا تسعى املديرية لتبنيها فيما يخص :20س
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  لبيئةاإلضرار با عدمحاليا تسعى املديرية لتبنيها فيما يخص   ال توجد مشاريع جديدة :20ج

 النظيفة؟باستغالل واالستفادة من الطاقات هل تقوم املديرية  :21س

 ل.أحسن استغال  واستغاللهاال تقوم املديرية باالستفادة من الطاقات النظيفة  :21ج

 ؟ ISO 14000 ديرية شهادة اعتماد معيار اإلدارة البيئيةلك املهل تمت :22س

ولكنها تتعامل مع شركات  ISO 14000يار اإلدارة البيئية ة اعتماد معادال تمتلك املديرية شه :22ج

لتقديم خدمات اإلطعام )انظر امللحق   ALCكتعاملها مع شركة    ISO 9001حاصلة على شهادة

 .(11رقم 

 تحليل النتائج  .4

ا إلى النتائج ، توصلنلحة البيئةمن خالل الجوبة املحصل عليها من السيد رئيس مصو 

 التالية:

 اإلنتاج من أهم املراحل تأثيرا على البيئة، وتشكل خطرا كبيرا على حياة اإلنسان.عملية  •

 االنبعاثاتتلوث باإلضافة إلى در الوحل الحفر الستخراج املواد الولية لإلنتاج من أهم مصا •

 رول.ستخراج البتا وعنالغازية امللوثة للجو الناتجة عن تشغيل املحركات 

 الرض.ى باطن إل ات النفطية التي تنفذ تتلوث البيئة نتيجة التسرب •

 النفطية.تتلوث البيئة  بكل ما فيها من ماء وتربة وهواء نتيجة لحرق الغازات  •

تقليل من كمياتها من مصدر يات البترولية لكن من املمكن التشكل النفا ال يمكن منع •

 ي تسببهاالضرار التم حجنشوئها وبالتالي تقليص 

البترولية السائلة عملية مكلفة إال أنها تعتبر حل السترجاع ولو جزء  عملية معالجة النفايات •

 قليل من الزيوت املختلطة مع البترول والغاز

تخلص منها وذلك الن هذه النفايات البترولية حل أخير لل ستنقعات ملعالجةاستخدام امل •

 .دامها في أغراض أخرى ة يمكن استخير كباملستنقعات تتطلب مساحات 

يئة خالل عمليات اإلنتاج تتم من خالل قوانين وتشريعات وكذا وسائل وبرامج  حماية الب    •

أجل املحافظة على  عملية اإلنتاج مناإلجراءات التي تضعها املؤسسة قبل وبعد القيام بو 

 تقليل من حدة املخاطر.البيئة وال

 لتلوث.رولية لسياسة حماية البيئة من اؤسسات البتاملبني الرسوم البيئية ساهمت في ت •
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رغم امللصقات البيئية التي تضعها املديرية، لكن ال يوجد وعي بيئي قوي لدى عمالها،  •

 طيرة في غير أماكنها.ويتضح جليا من خالل قيام العمال برمي القمامات الخ

الل وذلك من خ ةتراتيجياإلسيرية  "حوض بركاوي" البعد البيئي في أهدافها تدرج مد •

تاحة كاملياه، ومن خالل انجاز  محطات السترجاع املياه امل االستعمال العقالني للموارد

 .الصناعية واملنزلية واستغاللها في السقي

 (،الرياح الشمسية وطاقة )الطاقةمثل ة ال تقوم املديرية بالبحث عن بدائل طاقوي •

  .واستغاللها في عملياتها اإلنتاجية

، ولكنها ISO 14000لعاملية  ابركاوي" شهادة التقييس البيئية ديرية "حوض م تمتلك ال •

الغازية إلى جانب التقليل من كمية  االنبعاثات تسعى الى ذلك من خالل التخفيض من 

 .النفايات املخزنة

 خاتمة .5

ذل ة البيئية في مديرية حوض بركاوي استخلصنا أنها تب ن خالل دراستنا لدور املسؤوليم

بعد صدور تشريعات وقوانين في هذا املجال اإلصالحات البيئية، خاصة ميدان د كبيرة في هو ج

واتخاذ املديرية العديد من التدابير واإلجراءات ساعية بذلك لترسيخ مفهوم املسؤولية البيئية  

حة  ص يما ينفوهذا  الواقع،ا الزالت لم تجسد على أرض اال أنه ،ها أسلوب اداري حديثباعتبار 

 .ي بأبعاد املسؤولية البيئيةالتزام مديرية حوض بركاو نص على يتنا التي ترضف

 :الى مجموعة من التوصيات نذكر منها وخلصت دراستنا ا

عة النفطية من تكنولوجيا اللجوء إلى الجانب البيئي يكون بالتطورات الحاصلة في الصنا •

 .تاجهاوإنيات وكيفيات جديدة في مجال استخراج املحروقات وتقن

 .لبتروليةت مناسبة للتقليل من النفايات امخططاوضع  •

العمال بمدى خطورة  النشاط االنتاجي للمؤسسات الطاقوية   وتحسيسزيادة الوعي البيئي  •

 .البيئةعلى 

 .والبيئة والسالمةال الصحة سبل االهتمام بمح وتطويرزيادة  •

ل الصناعة ي جميع مراحف تطبيق تكنولوجيا نظيفة بيئيا وخالية من املخاطر ضرورة •

 .البترولية
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ق القوانين التي أصدرتها الجزائر في السنوات الخيرة في مجال البيئة إذ أنها تعتبر وجوب تطبي •

 .رادعا للشركات البترولية

ية الهادفة ملعالجة ة من خالل زيادة االستثمارات البيئالتشجيع على انجاز مشاريع بيئي •

  .دية وسليمةاصتالنفايات البترولية بطرق اق

عليها للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية  واالعتمادالتوجه نحو الطاقات البديلة  •

 .املستدامة

 راجع. قائمة امل6

 عمان.  العربي،مكتبة املجتمع  والبيئة،، االنسان (2010) هللاد مصطفي عبد محمو  •

، دار الورق للنشر ل الحديثةظمات اإلعما، املسؤولية البيئية في من(2012) نجمنجم عبود  •

 السعودية.التوزيع، اململكة العربية و 

ار البيئية لشركات البترول العاملية ومدى تحملها ، اآلث(2012)  يعقوبيمحمد زيدان، محمد  •

، 2012ري فيف االجتماعية،ملسؤولياتها تجاه البيئة، ملتقى منظمات االعمال واملسؤولية 

 ، الجزائر.بشار ةجامع

اإلفصاح على املعلومات البيئية في ، االبداع املحاسبي في (2005) هاللي حسين مصطفى •

 .اإلدارية، القاهرةمنشورات املنظمة العربية للتنمية  ،التقارير املالية

 عمان.، والتوزيع، استراتيجيات التسويق الخضر، ايتراك للنشر (2012) البكري ثامر  •

اعية املسؤولية االجتم ودور  لبيئي، التسويق ا(2012) العيس ىطفى جعفر عيس ى حسن مص •

الدراسات املحاسبية  ملنظمات االعمال اتجاه املستهلك العراقي' دراسة استطالعية'، مجلة

 .7واملالية، العدد

 الجزائر.الخلدونية، ، االقتصاد البيئي، دار (2010) حمو منور اوسرير، محمد  •

اه حديث ملنظمات ضر كاتجالخ ، التسويق(2011) قدري  قريش ي، شهلةية حليمة السعد •

 ، نوفمبر والحكوماتللمنظمات  ملتقى الداء املتميز  ،ال في تحقيق التنمية املستدامةاالعم

 ورقلة. ،2011

 وثائق من مصلحة البيئة بحوض بركاوي  •
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 وثائق من مديرية البيئة لحوض بركاوي  •

 مالحق. 7

 النفايات  لتشجير بعد ردمعملية ا  :01لحق ملا

 
 من طرف رئيس املصلحة واملهندس  عليها  محصل  صور   املصدر:

 املرحلة التمهيدية ملعالجة املياه املنزلية املستعملة   :02مللحق ا

 

 
 ف رئيس املصلحة واملهندس محصل عليها من طر   صور   املصدر:

  ستعملةية امل زلالثانية ملعالجة املياه املن: املرحلة  03 امللحق

 
 محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس   صور   املصدر: 

 املرحلة الثالثة ملعالجة املياه املنزلية   :04مللحق ا

 

 
 ة واملهندس صلحرئيس املمحصل عليها من طرف    صور   املصدر:
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 جة املياه املنزلية املرحلة الرابعة ملعال  :05امللحق 

  
 محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس   صور   املصدر:

 ائية للمياه الصناعية املعالجة الفيزي  :06امللحق 

    
 ها من طرف رئيس املصلحة واملهندس محصل علي  صور   املصدر:

 املعالجة الكيميائية للمياه الصناعية   :07مللحق ا

 
 س محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهند  صور   املصدر:

 لصلبةفايات ا معالجة الن :08امللحق 

 
 محصل عليها من طرف رئيس املصلحة واملهندس   صور   ر:املصد 
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 معالجة النفايات الخطيرة  :09امللحق 

 
 واملهندس  ها من طرف رئيس املصلحة محصل علي  صور   املصدر:

 امللصقات البيئية الخضراء   :10امللحق 

 
 املديريةمحصل عليها من    صور   املصدر:

 ISO 9001 : شهادة11مللحق ا

 
 ةاملديري  محصل عليها من  وثائق املصدر:

 



  والبيئةمجلـة االقتصاد  92 -81ص ، (2019) 02/ العـــدد:  02 املجلد:

 

 املتابعة القانونية لحماية البيئة وتحقيق التنمية املستدامة في التشريع الجزائري  

Legal follow-up to protect the environment and achieve sustainable 

development in Algerian legislation 

 ، 1زوزو زوليخة
   il.comaNouarazouzou@gm،خنشلةاس لغرور جامعة عب ب،استاذة محاضرة  1

 

 :  ملخص

من قبل العديد   لى الحديث عن سبل حماية البيئة اذ حظيت باهتمام واسعإتهدف هذه الدراسة 

من التشريعات من خالل وضع القواعد والنصوص التي تحميها بشكل مباشر من كل االفعال التي تشكل  

عة االفعال املاسة بالبيئة لها  باوتوصلنا من خالل الدراسة ان الوسائل املقررة ملتاحدى الجرائم البيئية، 

تباع االجراءات التي انتهجها املشرع ملتابعتها  تها وتحقيق التنمية املستدامة، من خالل افعالية في حماي

 والحد من مخاطرها على البيئة بمختلف عناصرها. 

 ليات القانونية.حماية البيئة، تحقيق التنمية املستدامة، اآل :يةكلمات مفتاح

 O44؛E34؛JEL :Q55تصنيفات 

Abstract: 

The aim of this study is to talk about ways of protecting the environment, as it has 

received wide attention by many legislations through the establishment of rules and texts 

that protect them directly from all acts that constitute one of the environmental crimes. 

Through the study, we have determined that the means to follow up on environmental 

actions are effective in protecting them and achieving sustainable development through 

following the procedures adopted by the legislator to monitor them and reduce their risks to 

the environment in all its components. 

Keywords: environmental protection, sustainable development, legal mechanisms 

JEL Classification codes : Q55 ; E34 ; O44 

__________________________________________ 
 Nouarazouzou@gmail.comيميل: ، ال زوليخة زوزو : سلاملؤلف املر 
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 مقدمة .1

املحلي والدولي الرتباطها الوثيق بحياة  هم املواضيع على الصعيدينأئة من تعد البي

رض البيئة النتهاكات كثيرة من خالل امللوثات البيئية نتيجة تطور الوسائل  األشخاص وقد تتع

حدثه التقدم التكنولوجي والصناعي من مشاكل مست التوازن البيئي واألساليب املستعملة وما ا

دعا الى ضرورة بحث االشكاالت املتعلقة بالبيئة جاء في مر الذي ونة األخيرة األ بصورة كبيرة في اآل 

لى وضع قواعد إ، واللجوء 1972ول للبيئة املنعقد ستوكهولم سنة مم املتحدة األ متها مؤتمر األ مقد

 ضبط نشاطات االفراد في الوسط الذي يعيشون فيه.بصورة مباشرة، والسعي نحو  لحماية البيئة

نه أ ى حماية البيئة بوضع اليات متنوعة ملتابعة كل فعل من ش إل كما سعت تشريعات الدول 

سلوب الوقاية لتحقيق حماية فعالة للبيئة، وهو أكل جريمة تمس بالبيئة، من خالل اتباع ن يشأ

خالل قانون حماية البيئة واتخاذ املتابعة االجرائية كسبيل للحد  الجزائري منليه املشرع إسعى  ما

حماية ول تشريع لأومواجهة الجرائم املاسة بالبيئة سعيا منه في تحقيق التنمية املستدامة، وكان 

حكاما أالذي تضمن  03/10خرى وصوال الى القانون رقم أ، كما تلته قوانين 1983البيئة سنة 

 .املتعلقة بحماية البيئة تزاماتاملخالفات واالل للتصدي لكل

 :إشكالية البحث .1.1

مدى فعالية  ما انطالقا من هذه املعطيات تعالج الورقة البحثية االشكالية التالية:

ونية التي انتهجها املشرع الجنائي قصد حماية البيئة واملحافظة عليها تحقيقا املتابعة القان

 للتنمية املستدامة؟

 البحث: . فرضية2.1

املشرع   ىتبن لإلجابة على االشكالية التي تطرحها الورقة البحثية نستعين بالفرضية التالية:

تنمية املستدامة بصيغ ليات لحماية البيئة وتحقيق الآالجزائري ضمن منظومته القانونية 

 همها وضع تشريعات والنص على طرق ساهمت بشكل كبير في تحقيق ذلك.أعديدة،  وأشكال

 البحث:وأهداف أهمية . 3.1

همية فييي الوقييت الحييالي كو هييا أهميته ملا ملوضوع البيئة وطرق حمايتها أيكتس ي موضوع البحث 

لى حمايتهييا ميين خييالل وضييع إزائري حد عوامل تحقيق التنمية املستدامة، عليه سعى املشرع الجأتعد 

  ها تحقيق ذلك.أليات القانونية التي من شاآل
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ليات القانونية التي حددها املشرع لحماية البيئة لى دراسة اآلإ تهدف هذه الدراسةكما 

لى معرفة  إفة ضاإ التطرق لألهداف املسطرة  لحماية البيئة  وتحقيق التنمية املستدامة  من خالل

 السبل القانونية املتبعة التي تضمن حماية البيئة في التشريع القانوني الجزائري.

 :البحث منهج. 4.1

ة على املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة لورقة البحثياعتمدنا في ا

يث يهتم املنهج ودراسة  ساسا حأالبيئية وسبل حمايتها كما هي في واقع الحال، ويتم اعماله 

ى وصف الظاهرة وتوضيح خصائصها، إلالجوانب االجرائية لحماية البيئة وتحليلها، اضافة 

خطار أمس البيئة وما ينجر عن ذلك من ي تتبع كل ما رع الجنائي فيلى سياسة املشإوالتطرق 

 تمسها، ووضع النصوص القانونية لوضع حد ملرتكبيها.

 الجزائري ماهية البيئة في القانون  .2

 ها لم تستقر على تعريف جامع أاختلفت تعريفات البيئة في االصطالح واملعنى القانوني حتى 

 تهم للبيئة بالتركيز على جوانب عدة لها.ف في نظر لى االختال إومانع لها ويرجع ذلك 

لتغلب ولى تكمن في اهمية من ناحيتين، األ أن وجود مفهوم قانوني للبيئة له أقر الفقه أكما   

والثانية تتمثل في  ،على فكرة التأخر القانوني في حماية البيئة باملقارنة مع العلوم الطبيعية األخرى 

ماط وألفاظ جديدة يعتبر من أناملية في اللغة القانونية والتي عرفت ضرورة مواكبة التحوالت الع

 .( 08ص، 2017بوخالفة،)البيئة بينها لفظ 

نات الوسط الذي يتفاعل معه االنسان مؤثرا ومتأثرا بشكل لفظ البيئة يقصد به كل مكو 

يمكن عزل  يكون معه العيش مريحا فيسيولوجيا ونفسيا، وبهذا املفهوم فان البيئة هي الوسط ال

 .(16ص ، 2017حماد،)الجميع مكوناته أل ها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة في 

فيه االنسان بما يظم من ظاهرات و املجال املكاني الذي يعيش أوعرفت بأ ها "الوسط 

 د.(43ص ، 2017الكاشف،)". طبيعية وبشرية ويتأثر بما يؤثر فيه

بيئة وهي املتعلق بحماية ال 03/10ون رقم لقانمن اوتناول املشرع الجزائري تعريفا للبيئة ض

الرض التي تتكون من املوارد الطبيعية الالحيوية والحيوية كالهواء والجو واملاء واألرض وباطن ا

والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الحيواني وإشكال التفاعل وكذا االماكن واملنظر واملعالم 

 الطبيعية.
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في نظر القانون الجنائي الجزائري، فقد تولى الفقه  شكل جريمةذي ية الما االضرار بالبيئأ

ة البيئة، وبهذا تشكل اعتداء نه خرق اللتزام قانوني بحمايأتعريف الجريمة البيئية وهي كالتالي: "

غير مشروع على البيئة بمخالفة للقواعد النظامية التي تحظر ذلك االعتداء وبيان العقوبات  

      ..(03ص، 2013)مشري،املقررة"

وتعتبر الجريمة البيئية من الجرائم املصطنعة املاسة باملصالح االساسية للمجتمع، فهي            

ال ا يرة بالحماية القانونية فتأثيرهاملصالح االقتصادية واالجتماعية الجدتنطوي على عدوان يمس ب

صب الحياة الوسط تمس عاء، و يلحق فردا او جماعة محددة بل يصيب املجتمع ككل دون استثن

 ( 15-14، ص2017بوخالفة،)البيئي. 

 :هداف حماية البيئةأ 1.2

املنظمة ملختلف ابتداء و  فضال عن الحماية القانونية املكرسة لحماية التوازن البيئي

النشاطات الصناعية واملنشآت االقتصادية والتجارية التي تحص ى ضمن النشاطات الخطرة 

تأثير السلبي عليها، وعند الحيلولة دون ذلك تتدخل أو الالتلوث يئة من حفاظا على عناصر البو 

ل إخالل بااللتزامات الواقعة القاعدة الجنائية لتدعيم القواعد غير الجنائية بالجزاء الجنائي عن ك 

على الفرد أو املؤسسة تجاه محيطه البيئي ، كما تتحقق الحماية الجنائية للبيئة بصورة مباشرة  

ي قوانين العقوبات األصلية على اختالف مشاربها، غير أن تطبيقات صور ملشرع فمنهج ا وفي إطار

، حيث ترد هذه الحماية في قوانين حماية ير مباشرالحماية الجنائية للبيئة في اغلبها تتم بطريق غ

البيئة أو القوانين األخرى ذات الصلة بالنشاط االقتصادي الصناعي 

 ( 113،ص 2013ى،)عيس والتجاري 

رق العلمية والتقنية تمكن االنسان من استخراج املعادن من باطن االرض ور الط ومع تط 

صانع واستحدث مصادر جديدة للطاقة وبناء الجسور والسدود وإقامة الطرقات واملطارات امل

واخترع وسائل النقل املتطورة من طائرات وقطارات وسيارات ومركبات فضائية عالية التكنولوجيا 

نوعة، كل هذه االعمال التي قام بها االنسان جعلت الطبيعة تتدهور اعات املتمن االختر وغيرها 

تدهورها، وأسفرت كل هذه االنشطة في في  واكتشف االنسان انه اسرف في استخدام بيئته واسهم

  .(08صلكحل، )البيئي. اختالل التوازن 

تمرار املكاني واسدى اتساعها ن جسامة االثار الناتجة عن انتهاك الوسط البيئي ومأكما 

ولى وباقي الكائنات الحية بالدرجة الثانية، هي ضرارها عبر الزمن بالنسبة لإلنسان بالدرجة األ أانتاج 

تها تطفو على السطح وتظهر للعيان، ما دعا لضرورة حماية البيئة خاصة في ظل التقدم التي جعل
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الفعال مما زاد الوعي البيئي ل هذه ايرة ملثالخط ثار ظهرت اآلأالعلمي والتكنولوجي واألبحاث التي 

  .(08ص، 2016لطاني،)القانون. لدى املجتمع خاصة رجال 

توجهات الجديدة املتصلة بالعمل على حماية البيئة من وتجلى االهتمام الدولي بالبيئة في ال

الفكرة ولى ثم تطورت وروبي في الوهلة األ خالل تطبيق قانون العقوبات والذي تبنته دول االتحاد األ 

ولويات املجلس التنفيذي لبرنامج االمم املتحدة للبيئة والذي اصدر ألها موقعا ضمن ووجدت 

همها التقرير أاملتحدة  لألممنها ما تبنته الجمعية العامة مجموعة من التقارير والتوصيات م

ر الحكومة والذي اختا 2012جوان  12املنعقد في البرازيل بتاريخ  20الختامي ألعمال مؤتمر ريو +

 ( 112،ص2017)عيس ى،عدالة وتطبيق القانون لتحقيق التنمية املستدامة.وال

بطة بالبيئة والتنمية املستدامة، حيث يتم وتنعقد بشكل دائم مؤتمرات دولية واقليمية مرت

ة، التباحث حول االزمات البيئية والعمل على ايجاد حلول تحد من تفاقمها ضمن اتفاقيات دولي

ول منبر عاملي يتم  أ 1972ة السبعينات وكان مؤتمر ستوكهولهم سنة الدولي في بداي وبدا التفاعل

، نظمته 1977البيئة، تاله مؤتمر تبليس ي سنة ساس ي ملفهوم أالتطرق فيه للبعد البشري كمكون 

البيئي. م من اجل وضع االطار العام للتعلي ،UNEPمنظمة اليونسكو وبرنامج االمم املتحدة للبيئة 

 ( 63ص، 2017يكن،)

 البيئةالسبل القانونية املقررة لحماية  .3

ى البيئة، وذلك تبنى املشرع الجزائري النهج الردعي في معالجة مختلف صور االعتداء عل

قرتها العديد من الدساتير ومختلف النصوص القانونية ألحماية حقوق االنسان البيئية والتي 

ثار سلبية آن التدهور البيئي له أل ساس ي أليمة كمطلب تي الحق في بيئة سوالتشريعات الغربية، ويأ

ية لكل جرائم البيئة مباشرة على حياة االنسان في كل جوانب الحياة، وتعتبر املتابعة القانون

كثر فعالية في حماية البيئة، ملا تتمتع به من خاصية الردع العام والردع الوسيلة القانونية األ

 شكال االعتداء عليها.أبيئة من كافة ساعد على حماية الالخاص، وما ي

صدر املشرع الجزائري العديد من القوانين أونتيجة لتعدد صور االعتداء على البيئة فقد 

ذ صدرت قوانين عديدة لحماية البيئة إالنص على اجراءات بهدف حماية البيئة بكل عناصرها، و 

  .(08ص، 2016بشير،) للبيئة.ولوجي حماية التنوع البياالرضية واملائية والهوائية والتوجه نحو 
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ي والحماية الجنائية للبيئة ال تقتصر على تجريم االفعال واملخالفات التي تلحق الضرر الفعل 

 ي نشاط ذا تأثير سلبي أبالبيئة بل تمتد لتشمل عناصر الحفاظ على استدامة وتحسين البيئة من 

   .(114ص ، 2017عيس ى،) عناصرهامن  صاالنتقا أو

ومعاينة االفعال املاسة بالبيئة اتجه املشرع الى النص على ضرورة معاينة  متابعةوبهدف 

لجريمة واألشياء التي تتعلق بها وتفيد في البحث الجرائم البيئية من خالل مشاهدة واثبات ا

 يمةبالجر والتحري عن االشخاص الذين لهم صلة بها وبعبارة اخرى اثبات كل ما يتعلق 

 (204ص، 2016بشير،)

وقد خول املشرع الجزائري للضبطية القضائية معاينة الجرائم البيئية باعتبارهم ذوي  

 ( 81ص ، 2013محمد امين،) الجرائماالختصاص العام في البحث والتحري عن 

 :بمعاينة جرائم البيئةسلطة املختصة ال 1.3

لبيئة، تلف االعتداءات الواقعة على اسلطة الضبط البيئي هي تلك املختصة بمعاينة مخ 

و ضمن اجراءات الضبط القضائي بعد أذلك في اطار مهام الضبط االداري الوقائي،  سواء كان

،  2017بوخالفة،) البيئيبرز مقومات الضبط أاينة امليدانية من بين وقوع الجريمة، وتعتبر املع

   (156ص

هم كل  ا ملعاينة الجرائم البيئية، وحددحدد املشرع الجزائري االشخاص املخولين قانون

مر  من األ  15)املادة ى جانب الضبطية القضائية ذوي االختصاص العامإلختصاصه، فنجد حسب ا

يضا للقيام بهذه املهمة هم مفتش ي البيئة بموجب أشخاص مؤهلين أيضا أنجد  (66/155،1966

صحاب أستدامة،ويعد مفتش ي البيئة املتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية امل 03/10القانون 

ص العام في معاينة الجرائم البيئية ويقومون بتحرير محاضر للمخالفات املرتكبة التي الختصاا

فة مفتش البيئة، وهوية الجانح، وموقع الجريمة وظروف املعاينة  عاينوها، وتحتوي على اسم وص

 وما.   ي 15جل أويتم ارسال املحضر لوكيل الجمهورية والجاني في 

هم جهاز مكلف بحماية البيئة بضرورة السهر على تطبيق أويكلف مفتش ي البيئة باعتبارهم 

الهوائية،  رضية الجوية ية األ النصوص التنظيمية في مجال حماية البيئة وفي كل املجاالت الح

شكال التلوث، التعاون والتشاور مع املصالح املختصة ملراقبة النشاطات  أالبحرية، وهذا من جميع 

 واألضرار.ومراقبة جميع مصادر التلوث  ملستعمل فيها املواد الخطيرة كاملواد الكيماوية واملشعةا

   (02،1988املادة)
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ن رجال  أ، حددت من قانون االجراءات الجزائية 21ومحافظي الغابات حسب املادة  

ث الضبط القضائي، وهم مكلفون بمهمة البحوان املناط بهم مهمة علغابي من األ الضبط ا

لى  إوالتحري عن الجنح واملخالفات املرتكبة ضد النظام العام الغابي، وإثباتها في محاضر ترسل 

 ية كالنيابة العامة.الجهات املعن

الوطني،  ن لألموشرطة العمران حيث تم استحداث فرق متخصصة لدى املديرية العامة  

السهر على تطبيق  تعمل على شكل وحدات على مستوى كل واليات القطر الوطني ومهمتها

 التشريعات املتعلقة بالتطور العمراني وحماية البيئة.

ر باالعتداء على بيئة مة وتتدخل عندما يتعلق األ لى مفتش العمل ومفتش التجار إاضافة  

تدخل مفتشية العمل ومديرية التجارة في مجال  ضا بصحة املستهلك تأيالعمل وعندما يتعلق 

ف الضبطية القضائية اتخاذ كل اإلجراءات الالزمة في حدود حماية البيئة، ومن ثم فإن هد

،  2011غصوب،) بارتكابهاعد العلم اختصاصها وهي الوقاية من الجريمة وكشف مالبساتها ب

 بد أن تواجه ارتكاب الجرائم ، األمر الذي يستفاد منه أجهزة الضبطية القضائية ال ( 103ص

 وتسعى لحماية البيئة.

بطية القضائية بالنشاط واملرونة وسرعة أكثر في التحقيق بحيث كما يتمتع أفراد الض

هم من الجمهور إلى جمع األدلة املادية للجريمة يساعد كثرة عدد أعضائها وتوزعهم في كل مكان وقرب

وطمسها والتالعب بها إلى وقت وصول املحقق فيجدها  واملحافظة على أثارها ومنع أي مساس بها،

 ( 46ص، 2012الجوخذار،) التحقيقبإجراءات  سليمة وجاهزة لكي يبدأ

 مهمة البحث والتحري عن الجريمة البيئية: 2.3

اءات الرئيسية التي يباشرها أعوان الضبط القضائي بالنسبة التحري يعتبر أحد اإلجر 

ه في ارتكابه لجريمة قصد رصد األدلة والتثبيت من كفايتها إلسناد  لجريمة معينة تجاه شخص يشتب

 لفاعل. الواقعة ل

يتولى ضباط الشرطة القضائية البحث والتحري عن الجرائم البيئية بعد تلقي الشكاوى  

 جمع االدلة حولها ثم تنتهي بتحرير محضر بشأ ها.والبالغات حولها، و 

ضا باألشخاص املؤهلين ملعاينة الجرائم البيئية ذوي وهذه املعاينات وجمع االدلة منوطة اي

 املتعلق بحماية البيئة والتنمية  03/10من القانون  111سب املادة االختصاص الخاص، وذلك ح
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حكام هذا أؤهل للقيام ببحث وبمعاينة مخالفات ه "يأنعلى  (،2010، 10/03القانون )املستدامة 

 القانون".

يد ظروف وقوع الجريمة التلوث البيئي واملسبب الحقيقي في تسهل عملية املعاينة من تحد

امكانية اثبات وقوع الجريمة من عدمه وتحديد االشياء الواجب البحث عنها  وقوعها، اضافة الى

 لتحديد سبب التلوث ومصدره.

 اكن العامة والخاصة:ملى ال إالدخول   3.3

جاز املشرع الجزائري أائم البيئية ن تحدث فيها احدى الجر أماكن التي يمكن قصد معاينة األ 

اصة، ويتاح الدخول للموظفين واألعوان املكلفين ببعض  ماكن العامة والخى األ إلامكانية الدخول 

د جريمة بيئية سواء كانت في احدى ي بالغ بشان وجو أمهام الضبط القضائي ملعاينتها بعد تلقيهم 

قعت فيه الجريمة، ولهم في ذلك استيفاء  خر و آي مكان او في أو الحرفية أاملنشات الصناعية 

و غيرهم، كما لهم  أو العاملين فيها أالتي حدثت بها الجريمة، املعلومات من القائمين على املنشئة 

والتأكد من مطابقتها للوقائع وتحديد مدى الحق في االطالع على بيانات السجل البيئي للمنشاة 

   (165،166،ص2017)بوخالفة،ئةالتزامها باملعايير املوضوعية لحماية البي

ة تجعل من االبالغ عنها وتقديم ث البيئتلوياملتعلقة بن الطبيعة الخاصة للجرائم أإال 

ن تقع أمر يصعب تصوره في كثير من األحيان فكثير من تلك الجرائم يمكن أالشكاوى بشأ ها 

ن أي أصة لكشفها، ن يدري بها أحد فيما عدا املتخصصين املجهزين بأدوات خاأويتحقق دون 

وماهو مشكل لجريمة في حق  املواطن العادي يصعب عليه اكتشاف التجاوزات الضارة بالبيئة

شخاص على وجوب التبليغ عن االضرار الناجمة عن  جبر املشرع الجزائري بعض األأالبيئة، فيما 

، ذوو   (111،ص2013)حسونة،لفة القواعد القانونية والتنظيمية ذات الصلة بحماية البيئةمخا

حماية البيئة بنصها: "يتعين  من قانون  57ليه املادة إشارت أاالختصاص العلمي واملنهي تحديدا ما 

على كل ربان سفينة تحمل بضائع خطيرة او سامة او ملوثة وتعبر بالقرب من املياه الخاضعة 

ن يهدد بتلويث أه نأو داخلها، ان يبلغ عن كل حادث مالحي يقع في مركبه ومن شأقضاء الجزائري لل

 و السواحل الوطنية".أو املياه أاو افساد الوسط البحري 

ذلك أن املشرع اإلجرائي قد ألزم ضباط الشرطة القضائية بتحرير محاضر جمع  ىمؤد            

ة، ألن تحرير محضر يساعد جهات القضاء فيما  سير العدالاالستدالالت، وذلك كضمانة لحسن 

أي يجب أن  (،Levasseur ,2006,p369) االستدالالتة على ما تم أثناء جمع بعد اإلشراف والرقاب
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املحضر على االسم وصفة محررة، وتاريخ تحريره، إضافة إلى توقيع الشهود والخبراء  يشتمل

 ( 15،ص2009)املهدي، الشافعي،املعنيين

املحيط بأكمله بة لجرائم البيئة فان الضرر يقع على البيئة والجريمة هنا تستهدف وبالنس

املعاينون لجرائم البيئة على شخص معين وإنما يستهدف الناس جميعا لهذا يحرر  عال يقوالضرر 

   (220ص، 2017بشير،) الغرضمحاضر اعدت لهذا 

ص الخاص قوة اثباتية ملا تتضمنه وي االختصاوتكون للمحاضر املحررة لجرائم البيئة من ذ

قائع وطلبات وال يمكن التملص منها اال بالطعن بالتزوير من من معلومات ومعاينات وتصريحات وو 

 ( 222ص ، 2017بشير،) املتهمطرف 

املتعلق بالبيئة والتنمية املستدامة على  03/10من القانون  112ليه املادة إشارت أوهو ما 

ألحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقه بموجب محاضر لها قوة  كل مخالفة نه تثبت أ

لى وكيل  إ عشر يوما من تحريرها  15جل أثبات وترسل هذه املحاضر تحت طائلة البطالن في اال

ى حين قيام دليل يبطل إلن حجية املحاضر تبقى قائمة أ ، أيباألمرلى املعني إالجمهورية وكذلك 

 ماورد فيها. 

ف  ملشرع الجزائري لكل متضرر من نشاط بيئي بتحريك الدعوى العمومية بهدهذا وسمح ا

 متابعة الجانح، كتحريك الدعوى من قبل جمعيات حماية البيئة.

ورا بارزا في مواجهة الجنح البيئية، اذ تشكل الجهة املكلفة بمتابعة وتأخذ النيابة العامة د

عايني جنح البيئة او بعد شكوى ترفع ضد ل بمحاضر مالجانح وهذا باسم املجتمع بعد ان تتوص

ئمة في تحريك الدعوى العمومية او وقفها، ويقع على النيابة اعداد الجانح وتبقى لها سلطة املال 

ن أدون ،  (39ص، 2018حديد،) للقانون لى القسم الجزائي ملحاكمته طبقا ملف وإحالة املتهم ع

  03/10ب اختصاصها املمنوح بالقانون بيئية بموجننس ى دور الجمعيات في متابعة الجرائم ال

نمية املستدامة، والتي تمارس انشطتها في مجال حماية البيئة برفع دعوى املتعلق بحماية البيئة والت

 ائية املختصة عن كل مساس بالبيئة. امام الجهات القض

 خاتمة .4

مرحلة تسطير  لىإ، لتصل ضرار التي تمس البيئة مرحلة التفكير في طرق ملواجهتهااأل  تتجاوز 

  بد من التحسيس بأهمية وخطورة تدهور البرامج الرامية لحمايتها ووضعها حيز التنفيذ، وال
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خطار تمس االنسان أالبيئية وما تشكله من نظرا لالنتشار الواسع للجرائم  ضاع البيئيةو األ 

تها، عن طريق  فحة ملواجهى سياسة الوقاية واملكاإلبالدرجة األولى، لذلك اتجه املشرع الجزائري 

جمع كل الجرائم املاسة بالبيئة ضمن قانون العقوبات نه لم يأالنص التشريعي في املادة البيئية، إال 

قصد تنظيم وتأطير الحماية الالزمة وتجريم االفعال   لى تضمين بعض النصوص الخاصةإبل لجأ 

وتتمثل   تنمية املستدامة.في اطار الالتي تخل بالنظام العام ورصد عقوبات جنائية لحماية البيئة 

 النتائج املتوصل إليها فيما يلي:

 د من مخاطرتهج املشرع الجزائري في املنظومة القانونية سياسة الوقاية واملكافحة للحان •

 شار االفعال املاسة بالبيئة وتفشيها في املجتمع.انت

 ها االضرار بالبيئة خاصة الخطيرة واملتفشية أبعاد الظواهر التي من شأضرورة االملام بكل  •

اساليب حديثة ملتابعتها تتماش ى والتطور  منها ووضع خطة للتصدي والوقاية منها وإتباع

 دامة.نمية املستالحاصل في ارتكابها تحقيقا للت

عال املاسة بالبيئة بالفعالية في تحقيق فتمتاز الوسائل القانونية املقررة ملتابعة كل األ  •

الحماية للبيئة وأهداف التنمية املستدامة، من خالل اتباع االجراءات التي وضعها املشرع 

ى ثيراتها عل بعتها وتوسيع صالحيات االشخاص املكلفين بمتابعتها للحد من مخاطرها وتأملتا

 ئة وعناصرها. البي

 . قائمة املراجع6

، الجريمة البيئية وسبل مكافحتها في التشريع الجزائري، (2016/2017) فيصل بوخالفة •

ية الحقوق مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علم االجرام وعلم العقاب، كل

 .والعلوم السياسية، جامعة باتنة

مة االجتماعية ودوره في تحقيق الحماية مهنة الخد ، منهج تخصص(2017) حمادنور الهدى  •

فرع ابي  ، )للبيئة، كتاب اعمال املؤتمر الدولي اليات حماية البيئة، مركز جيل للبحث العلمي

 .26/27لبنان، ،عمال املؤتمراتأسلسلة كتاب  مركز جيل للبحث العلمي،سمراء، طرابلس، 

ية البيئة، كتاب اعمال  ي حماالسالمية ف، دور الشريعة ا(2017) الكاشف صالح درويش  •

سلسلة كتاب اعمال   مي،املؤتمر الدولي اليات حماية البيئة، مركز جيل للبحث العل

سلسلة كتاب اعمال   مركز جيل للبحث العلمي، فرع ابي سمراء، طرابلس،)، املؤتمرات

 .26/27لبنان، ملؤتمراتا
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م البيئية، امللتقى  ن الجرائاملعنوي ع ، املسؤولية الجزائية للشخص(2013) مشري راضية  •

الدولي حول النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي والتشريع الجزائري، يومي  

ياسية، ، قاملة، كلية الحقوق والعلوم الس1945ماي  08، جامعة 2013ديسمبر  09/10

 .  مخبر الدراسات القانونية البيئية

القانونية  لألبحاثاسة بالبيئة، مجلة جيل ، االطار الناظم للجرائم امل(2018) علييس ى ع •

 ,26املعمقة، مركز جيل للبحث العلمي، العدد 

، الركن املادي للجريمة البيئية واشكاالت تطبيقه في القانون (2016/2017) مرادلطاني  •

تير، تخصص قانون البيئة، كلية الحقوق سمذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجالجزائري، 

 .االمين دباغين، سطيف  جامعة محمدوالعلوم السياسية، 

فتحي يكن، االطار املنهجي للتعليم البيئي في املدارس، نموذج مقترح، كتاب اعمال   جنان •

  .(2017مراء،، فرع ابي س)طرابلس، لبنان، ؤتمر الدولي اليات حماية البيئةامل

شهادة الجنائية للبيئة، مذكرة مقدمة لنيل  ة، الحماي(2015/2016) مين أبشير محمد  •

امعة الجياللي الصحة، كلية الحقوق، جفرع قانون الدكتوراه، تخصص علوم قانونية، 

 .اليابس

، الحماية االجرائية للبيئة املشكالت املتعلقة بالضبطية (2012) مينأمصطفى محمد  •

  .(ة للنشر)دار الجامعة الجديدواالثبات في نطاق التشريعات البيئية،  القضائية

، الوجيز في قانون اإلجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة (2011) غصوبعبده جميل  •

 .(املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان)األولى، 

ي قانون أصول املحاكمات ستدالل فولى أو اال ، البحث األ (2012) حسن الجو خذار •

 (.مانالثقافة للنشر، عدار )الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة األولى، 

، الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية املستدامة، مذكرة (2013) الغنيحسونة عبد  •

، جامعة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .بسكرة خيضر،محمد 

 

• G.Stefani, G- Levasseur)2006(, B- Bouloc, Procédure Pénal, 20 -ème édition, 

Dalloz.  
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، التحقيق الجنائي االبتدائي وضمانات املتهم وحمايتها، (2009) شافعيأحمد املهدي، أشرف  •

 .ار الكتب القانونية، مصرد)

يوليو  29املؤرخ في  03/10القانون ، 2003يوليو  20، الصادرة في 43الجريدة الرسمية العدد  •

  امة.تدمية املسيتعلق بحماية البيئة في اطار التن ،2003

من املرسوم الرئاس ي رقم  02املادة ، 09/11/1988املؤرخة في  46الجريدة الرسمية عدد  •

ين بحماية املتضمن اختصاصات اسالك املفتشين املكلف 1988/ 05/11في  املؤرخ 88/227

 .اظيمها وعملهوتنالبيئة 

 

 



  البيئةو مجلـة االقتصاد  113 -93ص ، (2019) 02/ العـــدد:  02 املجلد:

 

 إلى الجزائر االقتصاد األخضر مسار لتحقيق التنمية املستدامة مع اإلشارة 

 - والتحدياتالفرص  -

The green economy as a path to achieve sustainable development 

 with reference to Algeria - opportunities and challenges- 

 2يميـــنة  ، عاتـــي1رداس مسعــــودة 
 reddas1981@yahoo.com، بسكرة -كتوراه، جامعة محمد خيضرة دالبط 1
 biskra.dz-yamina.ati@univ ،بسكرة -طالبة دكتوراه، جامعة محمد خيضر 2

 

   : ملخص

التنمية املستدامة من خالل انجاز مشاريع واستثمارات إلى تحقيق  االقتصاد االخضر يهدف

وتوضح هذه الدراسة  ، النظيفة الطاقات مجال ة فيحديث تكنولوجيات خضراء صديقة للبيئة، باستخدام

ة أن الجزائر  أهم الفرص والتحديات التي تواجه الجزائر لتحقيق التنمية املستدامة، وخلصت الدراس

 في تنويع االقتصاد الوطني.  شأنها املساهمةمن في قطاع االقتصاد األخضر تتوفر على إمكانيات هامة 

 االستثمارات الخضراء. املستدامة،التنمية  ر،األخض  االقتصاد مفتاحية:كلمات 

 Q49 ؛Q42 ؛Q01 ؛JEL: P28 اتتصنيف

Abstract:  

The green economy aims to achieve sustainable development through the 

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

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

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

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

Keywords: green economy, sustainable development, green investment. 

JEL Classification Codes : Q 49, Q42, Q01, P28. 

__________________________________________ 
 biskra.dz-yamina.ati@univيميل: اإل  ،عـــــاتي يمينة: املؤلف املرسل
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 مقدمة .1

 النمو، يقوم السريعة االقتصادية التنمية نماذج من جديد نموذج األخضر االقتصاد

 
 
 الطبيعي، البيئي والنظام اإلنسانية االقتصاديات ما بين املتبادلة العالقة على معالجة أساسا

 يتم التي الخضراء الطاقة على ويحتوي  املناخي، على التغير  اإلنسانية اطاتنشلل العكس ي واألثر

األحفورية، ومن بين أسباب االهتمام   الطاقة من بدال املتجددة، الطاقات على أساس توليدها

باالقتصاد األخضر هو اعتباره نشاط اقتصادي صديق للبيئة وأهم مسارات التنمية املستدامة 

 تكامل بين أبعادها البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية.ال ققيملساهمته في تح

 : البحث إشكالية   .1.1

كيف يساهم االقتصاد  مما سبق سيتم عبر هذه الورقة البحثية اإلجابة عن اإلشكال التالي:

 األخضر في تفعيل التنمية املستدامة بشكل عام، وبالجزائر على الخصوص؟ 

 . فرضية البحث:2.1

األخضر في تحقيق التنمية املستدامة املنشودة  يساهم االقتصاد في:بحث ية الضتتمثل فر 

 في الجزائر.

 هدف الدراسة:  .3.1

 عرضى إبراز أهمية االقتصاد األخضر كمسار لتحقيق التنمية املستدامة و تهدف الدراسة إل

 ستدامة.متنمية  تحقيقأهم املبادرات الوطنية املتخذة في املسار املخضر بهدف 

 :منهجية الدراسة .4.1

محاور لإلجابة على اإلشكال املطروح واإلملام بمضمون الدراسة تم تقسيم البحث إلى ثالث 

 وهي:  أساسية

 ؛املستدامة والتنميةلالقتصاد األخضر  املفاهيمياإلطار  •

 ؛رهانات االقتصاد األخضر من أجل تنمية مستدامة في الجزائر •

      األخضر. إستراتيجية الجزائر في تبني االقتصاد •

  املستدامة والتنميةملفاهيمي لالقتصاد األخضر ااإلطار  .2

  األخضر:مفهوم االقتصاد  .1.2

املاضية،  القليلة السنوات خالل الساحة العاملية  على األخضر االقتصاد فهومم ظهر

 لمن خال  إدراك مفهومه كما يمكن الفقر، وتقليل املستدامة التنميةطروحات  فكرته في ونوقشت
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والبيئة  )التنمية (واالقتصاد اإلنسان بين والتفاعل العالقة على املركزة والنقاشات التحليالت

 :  هي ظهوره مراحل أهم و املستدامة التنمية وارتباطه بمفهوم ،)الطبيعة(

 دراسة استهدفت ،"بورتالند لجنة" والتنمية بالبيئة املعنية العامة الجمعية إنشاء : تم1982سنة  -

 بعنوان املشهور  نشرت تقريرها إنشائها من سنوات خمس وبعد والبيئة، التنمية بين قةال الع

 الفصل استحالة أكد على كما والبيئة التنمية بين املتالزمة العالقة اموضح "املشترك مستقبلنا"

 .بينهما

 األمم هدتقع الذي والتنمية البيئة مؤتمر في  بشهرة املستدامة التنمية : انتشر مفهوم1992سنة  -

 والترويج النشر الذي يحث الدول على التعاون على ،"ريو  إعالن"الحكومات  أصدرت وفيه املتحدة،

 تم لكل دول العالم. كما اقتصادي نمو  تحقيق في  منفتح، يساهم نظام اقتصادي دولي امةإلق

 Blueprint for aبعنوان أولهما األخضر االقتصاد مفهوم  مرة بتقديم ألول  قاما  ،منشوران إصدار

green Economy» « التنمية الترابط بينبراز إل  األخضر لالقتصاد تفصيلي مخطط وهو 

 إلى تطرق  «The Green Economy»بعنوان والثاني  املستدامة، التنمية فهمو  بيئةاالقتصادية وال

 .أوسع نطاق من والبيئة بين االقتصاد العالقة

 األهداف بلوغ إلى الساعية الشهيرة، وتراجع الجهود ةاملالي األزمة العالم أين شهد :2008 سنة -

 في النظر إعادة إلى والحكومات الدول  من بالعديد ما أدى املستدامة، التنمية وتحقيق اإلنمائية

ذلك  وشجع فشلها، واالزدهار التي أثبتت بالثروة املتعلقة التقليدية والنماذج االقتصادية املفاهيم

 الطبيعية املخاطر ما اظهر القريب، املستقبل في مصادفتها يمكن طرا مخ عن والبحث على الدراسة

 برنامج وأطلق ،االيكولوجي النظام املناخي وتدهور  لتغيير ا بمخاطر االعتراف وبالتالي و تأثيراتها

 العامة السياسات وضعت ،2008ةسن األخضر حول االقتصاد شاملة في هذا اإلطار مبادرة البيئة

 استدامة . أكثر  اقتصادي نمو  يققلتح العمل ومسارات

 دةــــــــاألمم املتح جبرنام إدارة ملجلس عشر الحادية االستثنائية الدورة انعقاد تم :2010سنة  -

 ضمن البيئة قضايا ملناقشة الفرصة أتاح  أين ،) بإندونيسيا العاملي الوزاري  البيئي املنتدى (للبيئة

 أن الدورة وخلصت ،املواضيع أهمك األخضر  ادقتصاال موضوع وبرز  األطراف، املتعدد النظام

 وشرطا ،وإنصاف ونظافة قوة أكثر  عاملي اقتصاد نحو  الصحيح الطريق األخضر هو  االقتصاد

 (438-437، صفحات 2016) قحام ، .استقرارا أكثر  اقتصادية وأسس إلرساء قواعد أساسيا
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 :األخضر االقتصاد تعريف 1.1.2

 مع ينشأ الذي االقتصاد"بأنه األخضر ( االقتصادUNEPللبيئة) ةداملتح األمم برنامج عّرف

 تعريفه أما  البيئية، املخاطر خفيضت طريق عن االجتماعية، اإلنساني والعدالة الوجود تحسن

 املوارد استخدام فيه ويتم ن،الكربو  من  صغيرة  نسبة به تتواجد الذي االقتصاد هو ف البسيط

املخفضة  والخاصة العامة االستثمارات طريق عن يأتي والتوظيف  الدخل في النمو  أن كما" بكفاءة،

 التنوع خسارة وتمنع والطاقة، واردامل استخدام كفاءة  تدعيم مع والتلوث، الكربون  النبعاثات

)خنفر، لذلك. املنظمة والتشريعات السياسات إصالح خالل من إال يتحقق ال وهذا البيولوجي،

 ( 55، ص  2014

ا للبيئة املتحدة األمم جمبرنا استحدث وقد  ا لالقتصاد تعريف   االقتصاد"األخضر بأنه  عمليًّ

 بصورة يقلل حين في االجتماعية، املساواة ملبدأ تحقيقو  اإلنسان، رفاهية في تحسن عنه ينتج الذي

 الوقت في العناية مع اإليكولوجية، املوارد ندرة معدالت من  ويخفض البيئية، املخاطر من  ملحوظة

 (  5، ص  2014)الفقي،  الشح اإليكولوجي. وحاالت البيئية املخاطر من ّد لحاب نفسه

 الطاقة هي: رئيسية قطاعات ست إلى يستند اقتصاد" بأنه Karl Burkart عّرفه كما

 وإدارة الثقيلة، املياه تدوير وإعادة املياه، وإدارة النظيفة، النقل وسائل األخضر، البناء ،املتجددة

، ومفهوم االقتصاد األخضر ال (5،ص 2014)الفقي،  البشري  يعن بالبعد لميف ر تع وهو  ،األراض ي"

تحقيق التنمية املستدامة لن  املستدامة، بل يزيد من القناعة بأن مفهوم التنمية يعوض يحل أو

يتحقق إال باعتماد فكرة االقتصاد األخضر في ظل الدمار الذي لحق بالبيئة نتيجة عقود التنمية 

 (  569، ص  2017 تار،خ)م السابقة.

 امة،املستد والتنمية والبيئة االقتصاد الترابط بين تعزيز إلى يهدف األخضر فاالقتصاد

 التغيرات املناخية نتيجة تدهورها من والحد البيئة على للحفاظ فاعلة اقتصادية سياسات باعتماد

العمل  وتوفير  رفقلا آثار من نحو الحد والسعي بصورة عامة، والحياة الصحة تهدد باتت التي

 البديلة. الطاقة مصادر باستخدام املعيشة من مستوى  األدنى الحد الالئق وتحقيق

  :األخضر االقتصاد خصائص 2.1.2

  ، 2017 ،)مختار : هاأهم نذكر األخضر االقتصاد يتميز بها الخصائص من مجموعة هناك

 ( 568ص 
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سيره لتحقيق التكامل بين ل تيال من خ املستدامة  التنمية لتحقيق وسيلة األخضر االقتصاد •

 إلدارية؛البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية ا األبعاد :األربعةأبعادها 

نحو  الطوعي لالنتقال للدولة املعنية األجهزة املشتركة بين املسؤوليات مبادئ تطبيق ضرورة •

 األخضر؛  االقتصاد

 تجارية أو شروط على املعونة أو وديق لفرض كوسيلة األخضر االقتصاد أال ُيستخدم ينبغي •

  التجارية التشوهات األخضر االقتصاد ويعالج تخفيف الدين،
 
 بيئيا؛ الضارة اإلعانات مثال

واإلنتاج   االستهالك أنماط وعلى  املوارد البشرية كفاءة على األخضر االقتصاد يجب أن يرتكز •

 .املستدام

 :  اتهبومتطلاألخضر  االقتصاد إلى أسباب التحول  3.1.2

 : هي أسباب أهمها األخضر االقتصاد مبادرة لظهور  األخضر:أ. أسباب التحول إلى االقتصاد 

 تعود أسبابها إلى قيام الكبير، الكساد منذ مالية أزمة أسوء وتعد ،2008 سنة املالية األزمة •

 من تملكه بما باملقارنة أصول املديونية حجم في باملبالغة املالية املؤسسات العديد من

الحكومات  ديون  اإلقراض، ما نتج عنها زيادة في توسع البنوك إلى باإلضافة ملكية، أصول 

 من بلدان العديد في الفقرو  البطالة معدالت وارتفاع السيادية، الصناديق على وضغوط

 .العالم

 السلع أسعار ارتفاع بسبب األخيرة السنوات خالل حدتها ازدادت والتي :العاملي الغذاء أزمة •

الحيوي  الوقود قطاع في الكبير  والتوسع اإلنتاج، تكاليف  زيادة غذائية األساسية نتيجةلا

إلى ما  العالم في التغذية وسوء الجوع لخطر املعرضين األشخاص عدد ارتفع لذلك ونتيجة

  شخص. مليار يقارب

 ساننفيه اإل يحي الذي والبيولوجي الفيزيائي النظام ذلك هي البيئة :البيئية األسباب •

 ومترابطة. متداخلة عناصر على تشتمل معقدة كانت وان متكامل كل وهي األخرى، والكائنات

 وإنما البيئية الظواهر تحليل في فحسب الطبيعية العلوم تخص تعد لم البيئة ايافقض

 املوارد في الخسائر تكاليف  واجتماعية، وأصبحت وتمويلية اقتصادية أبعاد إلى أخذ تجاوزتها

 البيئة، مسمى القضايا تحت اليوم تقعو  اعتبار، محل الصناعي النشاط الناجمة عن الطبيعية

 األرض البحري، وتدهور  املناخ والتلوث وتغير  األوزون، طبقة واستنفاذ الجوي  غالفال بتلوث بدءا
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السامة   الكيماوية البيولوجي واملخلفات بخسارة التنوع واالنتهاء الغابات، وتدهور  وتصحرها

 ( 90، ص  2016)خفار ،  .الخطيرة تاوالنفاي

  نحو االقتصاد األخضر ما يلي:  يتطلب مسار التحول األخضر:  االقتصاد إلى التحول  ب. متطلبات

اإلنتاج  أنماط في التحوالت لتحفيز  تصميمها وإعادة الحكومية السياسات مراجعة •

 زيادة مع الريف  في رقالف تخفيف  بهدف الريفية بالتنمية واالهتمامواالستثمار،  واالستهالك

 املوارد؛

 ثها؛ تلو  ومنع وترشيدها استخدامها وضبط املياه بقطاع االهتمام •

 الطاقة النظيفة؛ كفاءة رفع ٕوإجراءات الطاقة مجال في املستدامة االستثمارات على العمل •

األكثر  اإلنتاج تكنولوجيات واعتماد الصناعية للتنمية الكربون  مخفضة  استراتيجيات وضع •

 ؛الجديدة املصانع في ةءكفا

)خنفر،  للبيئة. وصديق يدمف هو  بما واستثمارها الصلبة البلدية النفايات ملشكلة التصدي •

   (56، ص 2014

 مفاهيم أساسية حول التنمية املستدامة: .2.2

  :املستدامة التنمية تعريف 1.2.2

ا  املستدامة التنمية  اكتسب مصطلح  الند، بريت لجنة ريتقر  ظهور  بعد كبيرا عامليا  اهتمام 

 قدرة على املساومة دون  ليةالحا تلبي االحتياجات التي التنمية لها، بأنها تعريف  أول  الذي صاغ

أن هذا يهدد بعدم استمرارية التنمية في املستقبل،  كوال شتلبية حاجاتهم،  في املقبلة األجيال

 املنشود.  واالجتماعيقتصادي الفالحفاظ على قاعدة املوارد الطبيعية يؤدي إلى تحقيق  التقدم ا

   ( 23، ص 2013)حسونة عبد الغني، 

دث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها، والتنمية املستدامة تح

التوازن الذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من خالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية  

 (  22،ص  2000)نهى الخطيب،  إلطار البيئي.اوالثقافية املحافظة على تكامل 

فة لتلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية ومن هذه التعاريف تعرف بأنها: التنمية الهاد

والبيئية لألجيال الحاضرة والحفاظ على حقوق األجيال املستقبلية باالستخدام العقالني والرشيد 

 للموارد الطبيعية والبيئية واالقتصادية.
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 التنمية املستدامة:ئص اخص 2.2.2

 ا يلي: عن خصائص التنمية املستدامة التي تتلخص فيم 1992لقد أعلن عام  

 وإنما معدودة لسنوات قليلة أماكن في موصول  بشري  لتقدم تسعى ال املطلوبة إن التنمية •

 البعيد؛  املستقبل امتداد على للبشرية جمعاء

نمية طويلة املدى تعتمد على تقدير إمكانات تيعد البعد الزمني هو األساس في التنمية، وهي  •

 منية مستقبلية يمكن خاللها التنبؤ باملتغيرات؛اضر، ويتم التخطيط لها ألطول فترة ز الح

من أولوياتها تلبية الحاجات األساسية والضرورية من الغذاء وامللبس والتعليم والخدمات  •

ة واالجتماعية، وتضع تلبية يالصحية، وكل ما يتعلق بتحسين نوعية حياة البشر املاد

 احتياجات األفراد في املقام األول؛ 

املحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره أو مركباته األساسية،  تراعي الحفاظ على •

وهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة املوارد الطبيعية في املحيط الحيوي بما يضمن 

   ( 50  -44 ت، صفحا1999الخولي، ) الحياة.استمرار 

  أبعاد التنمية املستدامة: 3.2.2 

   (573، ص2017)مختار،  يلي: تتمثل أبعاد التنمية املستدامة فيما

األمثل للموارد خاصة غير  واالستخداميعنى بحماية الثروات الطبيعية  البيئي:البعد  •

 .دةاملتجد

قة، أما بالنسبة ابالنسبة للدول املتقدمة يتعلق بخفض استهالك الط  البعد االقتصادي: •

 الفقر.من  والحداملعيشة املوارد من أجل رفع مستوى للدول املتخلفة فهو يعنى بتوظيف 

مستوى   السكاني، ورفع: يشير إلى السعي من أجل استقرار النمو البعد االجتماعي •

 خاصة في املناطق الريفية. والتعليميةالخدمات الصحية 

عصر الصناعات النظيفة التي تعتمد تكنولوجيا  إلى  عبمعني نقل املجتم :يالتكنولوج البعد •

الضارة بطبقة األوزون، والبحث عن لحد األدنى من الغازات امللوثة و ج اوتنت ،صديقة للبيئة

الوقود بالكهرباء في عربات استبدال سية و مصادر الطاقة البديلة كاستخدام الطاقة الشم

 .النقل
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 :هافوأهدامبادئ التنمية املستديمة  4. 2.2

يئة أدت إلى تحديد املبادئ التي إن العالقة األساسية بين النمو والب أ. مبادئ التنمية املستدامة:

 ( 30،ص  2007غنيم ، )وهي: قام عليها مفهوم التنمية املستدامة 

استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستديمة كشرط أساس ي، وذلك   •

نظام فرعي من النظام الكلي، ولهذا تعمل التنمية املستدامة من  يالن البيئة اإلنسانية ه

هذا األسلوب إلى تحقيق النظم الفرعية بشكل يؤدي إلى توازن بيئة األرض عامة،  خالل

دون ، االقتصادية والبيئية واالجتماعية: من جميع النواحي بالحفاظ على حياة املجتمعات

 ؛جوانبلسلبية متعاكسة بين هذه ا وجود تأثيرات

الالمركزية التي تمكن يتطلب تحقيق التنمية املستدامة توفير شكل مناسب من أشكال  •

الهيئات الرسمية والشعبية واألهلية والسكان بشكل عام من املشاركة في إعداد وتنفيذ 

 (.املشاركة الشعبية)خططها ومتابعة 

آلياتها ومحتواها إلى تحقيق  تسعى التنمية املستدامة من خالل ب. أهداف التنمية املستدامة:

 في:من األهداف تتمثل أهمها جملة 

حقيق نوعية حياة أفضل للسكان من خالل التركيز على العالقات بين نشاطات السكان ت •

والبيئة، والتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة اإلنسان وتكوين عالقة 

 تكامل وانسجام؛ 

 ون استنزافها أو تدميرها؛قالني للموارد املحدودة دعاالستغالل واالستخدام ال  •

ولوجيا الحديثة بأهداف املجتمع وتوعيته بأهمية التقنيات املختلفة في املجال  ربط التكن •

بيئية سالبة، وإيجاد  آثارو  التنموي، لتحسين نوعية حياته، دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر 

 حلول مناسبة لها؛ 

الذي يشمل املوارد الطبيعية افظ على الرأسمال الطبيعي حتحقيق نمو اقتصادي تقني ي •

بيئية بتطوير املؤسسات والبني التحتية، واإلدارة املالئمة للمخاطر والتقلبات، لتأكيد وال

 (  28، ص  2007)غنيم ، تقاسم الثروات بين األجيال املتعاقبة وفي الجيل نفسه.

 في الجزائر  ةرهانات االقتصاد األخضر من اجل تنمية مستدام .3

قتصادية الكلية واألهداف االجتماعية االقتصاد األخضر نهج مبني على دمج السياسات اال

دريجي نحو الجزائر تسعى على غرار باقي دول العالم إلى االنتقال التو والبيئية لهذه السياسات، 
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ضراء، خلقدرته على تحقيق أهداف التنمية املستدامة وخلق فرص الشغل ال االقتصاد األخضر

 .ودعم النمو االقتصادي

 ر االقتصاد األخضر: الجهود الوطنية لتبني مسا 1.3

 : الطاقة مجال 1.1.3

الطاقات املتجددة هي طاقات مستمدة من املصادر الطبيعية كالشمس والرياح واملياه  

 األمثل للطاقات االحفورية، باعتبارها ل، البدي(7،ص 2002)دالي،واألمطار وحرارة جوف األرض

 ينتج عنها تلوث بيئي، والجزائر وغير قابلة للنضوب، ال مصادر طاقوية نظيفة ومتوفرة في الطبيعة

مهدت لديناميكية الطاقة الخضراء بإطالق برامج طموحة من بينها البرنامج الوطني لتطوير 

 . 2030إلى غاية  2015، للفترة من (17،ص  2018)لحسين، الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية

 ( 2030-2015) أهم مشاريع الطاقات املتجددة في الجزائر للفترة :1الجدول 

 

 املجموع 2030-2021الفترة   2020-2015الفترة   الوحدة ) ميغاواط( 

 5010 4000 1010 الطاقة الرياحية

 2000 2000 - الكهروضوئية الطاقة

 400 250 150 دمج الكتلة الحيوية

املشترك  التوليد

 للطاقة

360 640 1000 

 الحرارية الطاقة

 االرضية

05 10 15 

 13575 10575 300 الطاقة الشمسية

 

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

ألف ميغاواط إلنتاج   22يتوقع من هذا البرنامج تكوين موارد طاقوية متجددة بحوالي 

إلى   2011%سنة 2ة انتقل من دالكهرباء، فاالستهالك الوطني للكهرباء من حصة الطاقات املتجد

،  2016)االمم املتحدة،  2030% سنة 40و  2020نة % لس14، ويتوقع ارتفاعها إلى 2015% عام 5

الحياة، وضعت هذه السياسات املتعلقة  التحتية، وتطوير جودة والبنية الخدمات لتحسين (،9ص

ا الحكومة أولوية هبتطوير الطاقات املتجددة ضمن اطر قانونية ونصوص تنظيمية، خصصت ل



    (يمينة يعــات ، ودةمسعرداس ) 

   

102 

 

قيا، من خالل إنشاء مراكز البحث العلمي: البحث والتكوين العلمي لتجعل هذا القطاع حافزا حقي

، وحدة  (UDES)، وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية(CDER)مركز تطوير الطاقات املتجدد

ي األراض ي ف،وحدة األبحاث في مجال الطاقة املتجددة (URQER) األبحاث التطبيقية املتجددة

  .(45، ص2017 ،بريكة) .الجزائري للطاقات املتجددة، املعهد (URERMS)الصحراوية 

 ملتجددة في الجزائر ااالنجاز للطاقات  وقيد: أهم املشاريع املنجزة 2الجدول 

 ( 3، صRCREE  ،2012 اءة الطاقةللطاقة املتجددة و كف اإلقليمياملركز ) :املصدر

  املياه:  2.1.3  

التزود باملياه الصالحة للشرب من أهم تحديات التنمية املستدامة وجزء أولي من السياسة 

مكانيات املائية، ترتب تحت إل العامة، وتصنف الجزائر ضمن الدول األكثر فقرا في العالم من حيث ا

)بن حميدة، /للفرد في السنة 3م 1000بنك الدولي ب الحد األدنى للندرة املائية التي يحددها ال

رامج في إطار حماية البيئة، ب عدة، لذلك الحكومة اهتمت بهذا القطاع بطرح (49، ص2016

مليار دوالر(لقطاع املاء  27مليار دينار)2000غالف مالي خصصتواملحافظة على األمن املائي، و 

وربط  ،الصالحة للشرب وشبكات صرف املياه باملياه نالتموي عادة تأهيل شبكاتهير، وإوالتط 

محطة جديدة  239نجازبإالسكان بالشبكة العمومية للماء الشروب والشبكة العمومية للتطهير، 

  660ابل مابين ق، م2014سنويا سنة  3مليار م 1.2للتطهير، مكنت من بلوغ قدرة تطهير ب

وهناك مشاريع أخرى في األفق (، 7، ص2016)االمم املتحدة، 2010سنويا سنة  3مليون م 750و

محطة للتطهير في طور االنجاز في إطار التعاون بين االتحاد األوروبي والجزائر و عمال   69بعدد 

 الطاقة املولدة  املوقع اسم املشروع 

 ( NEAL (ميغاواط   150 حاســـي الرمل  للرياح  SPP1مشروع 

 ميغاواط )سونلغاز(  102 درارأ مزرعة كابيرتين للرياح قيد االنجاز

 ميغاواط 5 - ضر لأل الطاقة الحرارية 

 ميغاواط  20 خنشلة مشروع خنشلة للرياح

 ميغاواط80 املغير  اقة الشمسية املركزةللط SPP2مشروع 

 ميغاواط  70 نعمة  نعمة  3SPP مشروع

 ميغاواط  70 حاس ي الرمل 4SPPمشروع 

 ميغاواط   150 العويد مشروع العويد
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دف حفظ هباتفاقية برشلونة التي تنص على إزالة تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر ب

 الصحة و البيئة.

 ( 2015-1999) والتطهير : تطور انجازات املاء 3الجدول 

 
 ( 8، ص2016 ،األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مكتب شمال إفريقيا) :املصدر

 وتدهور ى تآكل التربة لم تتسم باالنتظام مما أدى إل واالنجازاتإال أن هذه التدخالت 

 في الجزائر خاصة. املشاكل على إنتاجية املحاصيل وأثرت هذه والتملح وث املاءتلاألراض ي و 

 : الزراعة املستدامة 3.1.3

تعتبر الزراعة جزء ال يتجزأ من التنمية املستدامة، وهي الزراعة التي تحافظ على املوارد 

في الجزائر تفتقر الطبيعية وتحميها باإلدارة الفعالة واالستخدام العقالني لها، والسياسة الزراعية 

ه التكاملي لتعزيز التطور وتخفيف حدة الفقر خاصة في املناطق الريفية، بسبب البنية وجللت

 املؤسساتية والتنظيمية الهزيلة والخدمات اإلرشادية املنعدمة، وهمش صغار الفالحين ووقوعهم في 

اف التربة والتوسع نز الديون، إلى جانب تدهور األراض ي الزراعية بفعل عوامل االنجراف واست

 العمراني وضعف البحوث في مجال الزراعة. 

%من 3.5فقطاع الزراعة في الجزائر يعاني من محدودية املساحات الفالحية التي ال تتجاوز 

من املياه الطبيعية  3مليار م 3.94أراض ي مروية، وتستهلك أكثر من  %2.6ا، منهاإلجماليةاملساحة 

% من اليد العاملة  8.7مليون شخص، ما يمثل  1.2لفالحة حوالي ع ااملتوفرة، ويشغل حاليا في قطا 

مليون دائمون والباقي عمالة   1.9، منهم 2013مليون عامل سنة  2.5في البالد، بعدما كان ُيشغل 

 (. 2017)الكحال، موسمية
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  قطاع النقل واملواصالت: 4.1.3

مسؤول عن انبعاثات وهو قطاع النقل في الجزائر مستهلك كبير للطاقة وعديم الكفاءة، 

غاز ثاني أكسيد النيتروجين إلى جانب ملوثات غازية  %57.7و(CO2)% لـ 22الغازات امللوثة بنسبة 

أخرى، تتسبب في االحتباس الحراري وأهم أسبابها هو التمدد العمراني والزيادة املستمرة لعدد 

غير أن الحكومة نتيجة لذلك مة، املركبات، وكذا رداءة نوعية الوقود وكثرة عدد السيارات القدي

قامت بوضع عدة خطط و استراتيجيات قطاعية لتنمية القطاع بانجاز العديد من املشاريع أكثر 

كفاءة و فعالية و أصبحت شبكة الطرق الجزائرية من أكبر الشبكات األكثر كثافة في القارة 

بفضل برنامج تحديث  ستمركلم من الطرق، وهي في تطور م 112 696اإلفريقية، يقدر طولها ب 

 الطرقات السريعة نذكر منها:

كلم، واإلطالق القادم ملشروع انجاز  1 216إنجاز الطريق السيار شرق غرب الذي يبلغ  •

 كلم؛  1020الطريق السيار للهضاب العليا بطول 

محطة  200أكثر من  كلم، هذه الشبكة مجهزة ب  2.150شبكة السكك الحديدية تقدر ب  •

 1 085 مزدوجة،سكك  305 كلم سكك مكهربة، 299 شمال البالد، منها:تغطي خاصة 

كلم في  1000كهربة   ومشروعكلم من السكك الحديدية   3000سكك ضيقة كما تم إنجاز 

 طور االنجاز؛

مليون أورو( لتجديد  600مليار دينار ) 60أما قطاع النقل الجوي تم إنفاق ميزانية تقدر ب  •

باعتباره وسيلة حقيقية لالندماج على  2017-2013خالل الفترة  ئريةأسطول الجوية الجزا

 10كلم و  9طوله  بلغ  الصعيدين اإلقليمي والدولي، زيادة إلى مترو الجزائر العاصمة الذي

أطلقت الجزائر مخطط أخر لتنمية   2014-2010محطات، و في إطار املخطط الخماس ي 

ما بين املدن عبر السكك الحديدية:  حضري تحديث قطاع النقل الجماعي و النقل الو 

وهران أطول ترامواي في الوطن على مسافة  ترامواي  ترامواي الجزائر، ترامواي قسنطينة و

الجزائرية بالتراموي منها سيدي بلعباس، باتنة،  كلم، كما سيتم تعزيز العديد من املدن  48

 .(2018تطوير االستثمار، نية ل) الوكالة الوط ورقلة، مستغانم، عنابة، سطيف مستقبال 

   إدارة النفايات الصلبة: 5.1.3

يتسم هذا القطاع بالتخلف وضعف االستثمارات للتخلص من النفايات بالرغم من التزايد 

املثير للقلق للنفايات في الجزائر نتيجة التوسع في األنشطة الصناعية واالقتصادية، ما تطلب من 
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تكاملة إلدارة النفايات الصلبة باعتبارها وسائل  ات مالسلطات بذل جهود ووضع خطط واستراتيجي

 تطوير االقتصاد األخضر من خالل:

عملية تثمين النفايات التي تركزت في البداية على إزالة املفرغات العشوائية التي فاقت سنة  •

مفرغة، باستبدالها بمراكز للردم التقني لتنظيف املدن،  3000على املستوى الوطني  2013

 مركزا دخل حيز الخدمة. 65مركز للردم التقني من بينها 112 انجاز وقد تم

%منها 60توجيه مستثمرين الستثماراتهم إلى مجال تدوير النفايات على اعتبار أن أكثر من  •

مليون طن هي محزون للمواد األولية املستعملة في صناعاتهم قابلة  13.5واملقدرة ب 

ر"للطاقات املتجددة القائم على تدوير نفايات ك الجزائانجاز نموذج خطة "ادياالللتدوير، و 

 الخشب والحديد والبالستيك، والكارتون وفرزها لتحويلها إلى املصانع املختصة لرسكلتها.

 (  47-46، الصفحات 2017)بريكة، 

   :واإلسكانالعمران  6.1.3

 65اء)قطاع البن في إطار تنمية القطاع العمراني تم إطالق برنامج االستثمار العمومي في

، بالشراكة بين 2019مليون وحدة سكنية جديدة في أفق سنة  1.6مليار دوالر(، الهادف إلى انجاز 

الشركات الوطنية والدولية مع إدماج التكنولوجيات الجديدة للبناء، واحترام املعايير البيئية 

لك ال ينفي غير أن ذ ،(12، ص2016)االمم املتحدة،  الوطنية، وضمان نقل املعارف واملهارات 

وجود أنماط فوضوية من التمدد العمراني املتزايد واستغالل األراض ي، نتيجة ارتفاع تكاليف البناء 

وأسعار األراض ي، ولتسهيل التحول إلى مدن و عمارات خضراء  تحافظ على املياه و تقلل من  

دن وتلوث الهواء حام في املاالزداالكتظاظ و  استهالك الطاقة، ينبغي اتخاذ تدابير صارمة لتجنب

وإتباع منهجية جديدة في تخطيط املدن وإدارتها التنظيمية مبنية على أساس مبادئ التصميم 

الحضري املستدام بيئيا، ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية )خلق مناصب شغل و إنشاء صناعات  

 جديدة(.

 :ضراإلنمائية في الجزائر لالنتقال نحو االقتصاد األخ تالتحديا .2.3

ن االنتقال إلى االقتصاد األخضر في الجزائر يعرف تقدما تدريجيا مع السنوات األخيرة، غير إ

 نه يصطدم بتحديات ومعوقات تحول دون تحقيق النتائج املأمولة أهمها:أ

االستخدام غير املستدام والغير العقالني للموارد الطبيعية والطاقة باعتبار االقتصاد  •

 الوطني اقتصاد ريعي؛
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املؤشرات الكلية لالقتصاد الوطني: معدالت البطالة خاصة الشبابية، تدني املداخيل، تدني  •

 التضخم؛

الرجال   وبينالتفاوت في توزيع املداخيل واتساع الفجوة االجتماعية بين األغنياء والفقراء  •

 بين املناطق الحضرية واملناطق الريفية؛ اوالنساء، وكذ

عنه من رداءة ظروف السكن واالكتظاظ السكني  ينجم التوسع العمراني العشوائي وما •

 وعدم كفاءة النقل العام؛ 

التربة وتحويل  وانجرافمحدودية األراض ي الزراعية وما تعانيه هذه األخيرة من التصحر  •

 جزء منها إلى أغراض غير فالحية ما ينتج عنه تهديد األمن الغذائي وندرة املياه.

ن احتراق الطاقات االحفورية ومختلف األنشطة اجمة عتزايد االنبعاثات الغازية الن •

 الصناعية خاصة في الفضاءات الحضرية؛

في املجاالت البيئية الهادفة إلى النهوض بالتربية البيئية والتوعية  والتكوينضعف البحث  •

 وعدم تكييفها ألعمال البحث.

 :إستراتيجية الجزائر في تبني االقتصاد األخضر  3.3

  األخضر:طنية للتحول لالقتصاد ات الو املبادر  1.3.3

 من أهم مبادرات الجزائر للتحول نحو االقتصاد األخضر:

 واإلقليمية الدولية االتفاقيات من العديد على صادقت الجزائر املصادقة على املعاهدات: -أ

ذه وأهم ه االستقالل،  سنوات أولى منذ ،وتبني االقتصاد األخضر البيئة بحماية ةتعلقامل والجهوية

 ( 84-83، الصفحات 2014مزيود، ) يلي:ما تفاقيات اال

 األخضر واالقتصادلحماية البينة  والدولية: قائمة االتفاقيات الوطنية 4الجدول 

 االتفاقية السنة

 البحر. مياه تلوث مكافحة حول  الدولية االتفاقية - 1963

 .والطبيعي والثقافي العاملي التراث بحماية الخاصة االتفاقية -  1973

1974  

 

 عن املترتبة األضرار عن  للتعويض دولي صندوق  بأحداث املتعلقة الدولية االتفاقية -

 املحروقات بسبب التلوث

 .التلوث من املتوسط األبيض البحر بحماية الخاصة االتفاقية إمضاء  1980

 رمي نع الناش ئ التلوث من املتوسط  األبيض البحر بحماية الخاص البروتوكول  إمضاء  1981
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 .الطائراتو  السفن من النفايات 

1982  

 

 مقاومة الزحف  مجال في أفريقيا شمال دول  بين التعاون  بروتوكول  على املصادقة  -

 .الصحراوي 

 مالجئ والتي تعتبر  الدولية األهمية ذات الرطبة باملناطق  املتعلقة الدولية االتفاقية -

 الطبيعية.  املواردو  الطبيعة على فظةاملحا حول  يةاإلفريق واالتفاقية  البرية للطيور 

 .فيينا( )اتفاقية األوزون  طبقة لحماية الدولية االتفاقية - 1992

 .لطبقة األوزون  املستنفذة املواد بشأن MONTREAL  بروتوكول  إلى االنضمام  -

 املستدامة التنميةو  البيئة لحماية أملغاربي امليثاق على املصادقة -

 .املناخ تغير  بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية على املصادقة - 1993

 البيولوجي التنوع بشأن الدولية االتفاقية - 1995

 التخلصو  الخطيرة النفايات نقل في بالتحكم الخاصة الدولية االتفاقية إلى  االنضمام -  1998

 .منها

1998  

 

 .النباتات يةلحما ةاألور ومتوسطي املنظمة في االنخراط -

 الخطيرة النفايات حركة بمراقبة الخاصة (BALES) اتفاقية إلى  االنضمام - 

 .استئصالهاو 

 .األوزون  بطبقة املتعلق MONTREAL بروتوكول  الخاص التعديل على املصادقة  - 1999

 .األطلنطية التونة أسماك بحماية الخاصة الدولية االتفاقية على املصادقة - 2000

 تحطيمو  لألشخاص املضادة األلغام استعمال  ملنع الدولية االتفاقية على صادقةامل -

 .مخزونها

 .النباتات لحماية عاملية منظمة ينشأ الذي االتفاق على املصادفة -

 .البيولوجية األسلحة تخزينو  صناعة ملنع الدولية االتفاقية على املصادقة -

 .النووية التجارب ملنع ةالدولي املعاهدة على التوقيع - 2002

فاقّية - 2015
ّ
 ومصر، الجزائر بين البيئة مجال  في التعاون  ات

فاقّية -
ّ
 املستدامة. والتنمية البيئة حماية حول  فرنسا مع تعاون  ات

 

 ( 84-83، صفحات  2014)أحمد مزيود،  :الباحثين باالعتماد على  إعدادمن املصدر: 
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  (164، ص2015)سبع،  أهمها:الجباية البيئية:  -ب

 األنشطة مجموع هو  الرسم هذا وعاء :البيئة على الخطيرة أو امللوثة طةاألنش على الرسم •

 تم، التصنيف  مختلفة مؤسسات طرف من تمارس التي والخدماتية، لتجاريةاو  الصناعية

 . 1992لسنة  املالية قانون  بموجب الرسم هذا تأسيس

 بشدة، نتيجة البيئي ّوثالتل تعاني الجزائر من املائي: ثوالتلوّ  املائّية املوارد تسيير جباية •

وسوء  عددها، السدود، وانخفاض تخزين للشرب، ضعف قدرة الصالحة ندرة املياه

وفرض  القطاع، بهذا لالرتقاء وطنّية  عدة مؤّسسات بإنشاء ما أدى بالحكومة التسيير،

اه، ية، إتاوة املحافظة على جودة امليالعديد من الرسوم: إتاوة الحفاظ على كمية املوارد املائ

الرسم على استغالل مياه اآلبار، الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر 

 الصناعي.

 صحّية انعكاسات عنه ينجّر  التلّوث أنواع أخطر من وهو الجّوي:  التلّوث تسيير جباية •

 االحتباس ظاهرة  في وتسّببه ة،االجتماعيّ  تكاليفه وارتفاع اإلنسان، على  مباشرة خطيرة

 على التكميلي الرسم الوقود،على  البترولية، الرسموتشمل الرسم على املنتجات  ري،الحرا

 على املنتجات التبغية، قسيمة السيارات(.  الصناعي، الرسم املصدر ذي الجوي  التلوث

 امللّوثة األنشطة على رسم وهو  الجزائر، في بيئي رسم أّول  يعد النفايات:جباية تسيير  •

 في بالتلّوث ارتباطه  من أكثر  امللّوثة باألنشطة األولى بالدرجة يرتبط البيئة، على والخطيرة

 العبء وتخفيف  التلّوث هذا ملواجهة أخرى  ورسوم ضرائب تأسيس  ما أدى إلى ذاته، حّد 

 العمومّية. الخزينة كاهل على

 بيئّية ضرائب اسم عليها يطلق تأسيس لمال وهي جباية حديثة: امللّوثة املنتجات جباية •

 جعلها لتحصيلها، املخّصص والحساب عليها املفروضة املادة طبيعة وإنما صريح، لبشك

 املصّنعة أو/و املستوردة البالستيكّية األكياس على الرسم) .البيئّية الجباية ضمن تصّنف 

اطّية األطر على الرسم، محليا
ّ
 والشحوم(. تالزيو  على الجديدة، الرسم املط

  املستدامة:الجزائر لتحقيق التنمية  االقتصاد األخضر فيآفاق  .3.4

وإدماج الطاقات  تملك الجزائر أكبر اإلمكانيات التقنية للطاقات املتجددة والنظيفة عامليا،

املتجددة في مزيج الطاقات الوطنية يمثل إستراتيجية وطنية للبيئة والتنمية املستدامة، وصميم 

الجزائر من تنويع اقتصادها وإنهاء حالة تساهم في تمكين ات الطاقوية واالقتصادية، السياس
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حيث بدأت الحكومة في استغالل هذه اإلمكانيات  ، االعتماد الكبيرة على النفط والطاقات امللوثة

بمزيد من الجدية، خاصة مع االستهالك الطاقوي املتزايد، فضال عن توفر طاقات عاملة شابة  

الطاقة الشمسية    وجذب االستثمار فيالوعي لخفض تكاليف حرق الوقود التقليدي،  وازدياد

املحلي و األجنبي، وقامت الحكومة بطرح  العديد من الخطط و البرامج مست العديد من 

 القطاعات:

من خالل تطوير الطاقة الشمسية وطاقة  2030-2011 البرنامج الوطني للطاقات املتجددة •

استعادة النفايات(، الطاقة ق واسع، وإدخال فروع الكتلة الحيوية )تثمين الرياح على نطا

-80الحرارية واألرضية، وتطوير الطاقة الشمسية الحرارية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 

مليار دوالر، حيث تقدر سعة هذا البرنامج لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل  100

 ،2020ميغاواط منه بحلول عام 4500اط، وتحقيق ميغاو  22 000 ب 2030-2015الفترة 

من الحصيلة الوطنية  ٪27 لحصة الطاقات املتجددة بنسبة 2030ما يسمح بتحقيق آفاق 

% لسنة 80و 2020%لسنة 50إلنتاج الكهرباء، والرفع من معدل إدماج الصناعة املحلية )

، 2016املتحدة، )االمم  ألف منصب شغل مباشر و غير مباشر. 200(، وخلق نحو 2030

   (9ص

للتغيرات  والتكييف ، واملخطط الوطني للمناخ 2030-2010إلقليم املخطط الوطني لتهيئة ا •

الذي يولي اهمية للنهوض  2019-2015مخطط االستثمار الجديد ، و 2050-2015املناخية 

 باالستثمار وخلق الشركات والرفع من انتاجية القطاع الصناعي خارج املحروقات ؛ 

( النجاز 2019-2015) ستثمار العموميلى قطاع السكن من خالل برنامج اال إالضافة با •

 ؛ 2019مليون سكن جديد افق 1.6

  2020-2015املخطط الجديد لتنمية نشاطات الصيد البحري و تربية االحياء املائية  •

االمم املتحدة، ) سنوياالف طن/ 200لى مضاعفة االنتاج السمكي الوطني إلرامي ا

 يز التكوين في هذا القطاع؛، وتشجيع الشركات الحديثة و تعز (12،ص 2016

برنامج  ووضعإلدماج تخصصات في فروع االقتصاد األخضر،  وتكوينيتبني نظام تعليمي  •

 املجال.وطني للبحوث في هذا 

البرنامج الوطني للتدبير املندمج للنفايات الحضرية الساعي إلى تقليص إنتاجها والرفع من   •

 ؛ 2020% آفاق 70ر النفايات لنسبة تدوي
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 وهناك ومازال يتم انجاز سياسات قطاعية في مجاالت التربية البيئية واملوارد الطاقية،  •

قطاعات أخرى مازالت متأخرة عن الركب كالفالحة البيولوجية والعضوية والسياحة 

 البيئية.

 تحليل النتائج . 4

ت واملبادرات وأن اإلصالحا ،ألخضر في الجزائراالقتصاد ارهانات على إبراز الدراسة  تركزت

لم تؤتي ثمارها على النحو املطلوب، وكذا جهود  االقتصادي،التي أقرتها الحكومة لتعزيز التنويع 

التكوين والبحث واالبتكار مازالت متأخرة لعدم كفاية العرض املتوفر فيها، فالجزائر تتوفر على 

املساهمة في خلق فرص قطاع االقتصاد األخضر التي بإمكانها  تخصجدا  ومهمةهائلة إمكانيات 

معروفة لدى أنها مازالت غير املستوى املعيش ي غير  وتحسينعمل خضراء وتحقيق تنمية مستديمة 

  الجميع.

 . خاتمة5

 لتحقيق  األخضر ال يمثل بديال للتنمية املستدامة وإنما يعتبر السبيل الحسن إن االقتصاد

 االجتماعية العدالة تعزيز ساهمتها فيملية، والبيئ االقتصادية، واالجتماعية أبعادها بين التكامل

 في الخضراء الوظائف  استحداثو  البيئية، الجوانب مراعاة  عمل جديدة مع فرص وخلق

 املحرومة الفئات  منح في ما يسهم ذلك  وغيرها، املتجددة والطاقة كالزراعة القطاعات االستراتيجية

جهة أخرى، لهذا  من البيئة وحماية فقرها حدة من  التخفيف  و مداخيلها لزيادة الفرصة والفقيرة

للنهوض باالقتصاد الوطني بعيدا عن  الخضراء والسياسات وضعت العديد من البرامج الجزائر

لظروف مقارنة باإلمكانيات املتاحة وا محتشمة والنتائج ضعيفة  الجهود تبقى لكن املحروقات،

  :ةالتالي تقديم املقترحاتاملالئمة للتغيير، ومما سبق تم  

اعتماد إستراتيجية تنفيذية فعالة ذات رؤى بعيدة املدى لدفع االقتصاد الوطني إلى التنويع  •

 خارج املحروقات، بشكل متوافق مع متطلبات التنمية املستدامة واألوضاع البيئية املتطورة؛

لعلمي مع تشجيع اإلبداع واالبتكار في االقتصاد األخضر دعم برامج األبحاث والتطوير ا •

طاقات النظيفة، واالستثمار في املوارد البشرية وبناء قدرات املؤسسات لتعزيز الطاقات وال

 الوطنية؛
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على تجسيد أسس التنمية  والدوليالعمل على تشجيع التعاون اإلقليمي بين البلدان العربية  •

غذائي  لعمل على استثمار املزايا النسبية فيما بينهم لتحقيق األمن الاملستدامة وأولوياتها، وا

 واألمن املائي واألمن الطاقوي.

إدخال تدابير لتخضير القطاع املالي مع التركيز على تشجيع الشركات الصغيرة واملتوسطة  •

 لالستثمار في املشاريع الخضراء واملستديمة.
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 آثار التلوث البيئي  للتحكم في االقتصاديةاألدوات 

Economic instruments to control the effects of environmental pollution 

 1دهيمي جابر
 setif.dz-djaber.dehimi@univ، 01فرحات عباس سطيف  ةجامع ب، أستاذ محاضر 1

 

 :  ملخص

من خالل   الناتجة عن التلوث البيئي الصناعي، يهدف بحثنا إلى الوقوف على مختلف اآلثار السلبية 

املشكالت البيئية واالخطار الناتجة عنها   دراسة أنواعه وكذا التكاليف السلبية الناتجة عنه، في ظل تفاقم

وتوصلنا  .على املحيط اإلنساني والحيواني، وبالتالي نهدف إلى حصر مختلف أسباب التلوث وآثاره العديدة

 أن معدل التلوث مازال في املستوى الذي يشكل خطرا على  غم من األساليب الردعية، إالفي األخير أنه بالر 

 أبعاده عرفت اتجاهات خطيرة، مالم تقتنع الدول بجدوى التوجه. الحياة البشرية، كما أن  

 التكلفة االجتماعية. ،التكلفة الخاصة  ،اآلثار الخارجية ،التلوث  ،البيئة : يةكلمات مفتاح

 Q56 ؛Q53 ؛Q52؛ JEL: Q51 اتتصنيف

Abstract:  

Our research aims to identify the various negative effects of industrial environmental 

pollution through To study the types of environmental problems and the resulting negative 

costs, in the light of the growing environmental problems and the dangers they pose to the 

human and animal environment, and thus aim to account for the various causes and effects 

of pollution .Finally, we have found that despite deterrent methods, the rate of pollution is 

still at the level that poses a threat to human life, and its dimensions have known dangerous 

trends, unless States are convinced of the feasibility of orientation. 

Keywords : Environment, pollution, external impacts, special cost, social cost. 

JEL Classification Codes : : Q51 ; Q52 ; Q53 ; Q56 
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 setif.dz-djaber.dehimi@univ يميل:ال  ،دهيمي جابر :املرسلاملؤلف 

 

 

mailto:djaber.dehimi@univ-setif.dz


 ( بر مي جادهي) 

 

115 

 

 مقدمة .1

أواخر بالبيئة والدراسات البيئية من أبرز سمات الحركة العلمية التي برزت  االهتماميعد 

صاحبه من زيادة مطردة في حدة التلوث البيئي بمختلف أشكاله  وماالستينات من القرن املاض ي، 

 نتيجة النشاط الصناعي.  األرضالش يء الذي أصبح يهدد مستقبل  ومستوياته،

ولهذا فقد أصبحت املشكلة البيئية تأخذ بعدا عامليا من حيث اآلثار املترتبة عليها، وبالرغم 

 اختالففي درجة التقدم العلمي والتكنولوجي بين الدول املتقدمة والنامية، وبالتالي  من الفارق 

رحها الصناعة، إال أن زيادة الوعي البيئي فيما يخص التعامل مع القضايا كمية النفايات التي تط 

ضور البيئية وملوثاتها، أخذ بعدا دوليا من خالل انعقاد العديد من القمم واملؤتمرات الدولية وبح

 الهيئات املهتمة بالبيئة والتنمية املستدامة. و عشرات املنظمات 

دارة واملعرفة عند مختلف مدارس الفكر التنظيمي ونظرا للتغيرات والتطورات في حقل اإل 

في  االقتصادياملتخصصة في إدارة وترشيد املوارد االقتصادية، فقد ساعد هذا على دمج الجانب 

البيئية، بمختلف مستوياتها ومميزاتها وكذا أبعادها    مفاهيم لإلدارة إطار البعد البيئي من خالل

 ودوافعها. 

 :إشكالية البحث .1.1

اقم املشكالت البيئية الناتجة عن النشاط االقتصادي اإلنساني، الش يء الذي في ظل تف

آلثار سبب تدهورا مستمرا في النظام البيئي، ما دفع إلى التفكير في وضع أدوات اقتصادية للحد من ا

ماهي األدوات   الناتجة عن التلوث. ومن هذا املنطلق يمكن طرح السؤال الرئيس ي التالي:

 كفيلة بمعالجة  اآلثار الناتجة عن التلوث البيئي؟االقتصادية ال

 . فرضية البحث:2.1

على ضوء إشكالية البحث املطروحة، سنحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس ي، وبالتالي 

د العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع للدراسة، وبالتالي سنضع الفرضية املساهمة في تحدي

من األدوات االقتصادية التي من شأنها الحد من اآلثار السلبية  هناك العديد :العامة التالية

 للتلوث البيئي.

 البحث:. أهمية 3.1

م املؤسسات الصناعية، تكمن أهمية البحث في كونه يعالج أحد أهم القضايا املطروحة أما

 اآلثار املترتبة على انخراطها في التوجه البيئي، كون بحيث يتيح ملسيري املؤسسات معرفة مختلف 

هاجس املؤسسات هو مقدار العائد االقتصادي املحقق، دون التفكير في كيفية الحد أو التخلص 
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ن شأنها حث وتشجيع من التلوث الناتج عن أنشطتهم، لذا ابتكرت الدول أدوات اقتصادية م

 أصحاب املؤسسات على معالجة مختلف األثار السلبية ألنشطتهم الصناعية. 

 البحث: ةمنهجي .4.1

حث في دراسته على املنهج الوصفي وذلك باعتباره املنهج املناسب واملالئم ملوضوع اعتمد البا

بتفسيرها، تحليلها البحث، بحيث يقوم على وصف الظاهرة، ثم يحلل مختلف أبعادها وجوانبها، 

 النتائج. وتركيبها ليتم في األخير الوصول إلى مجموعة من 

 الدراسات البيئية .2

البيئة محدودا خالل السنوات التي سبقت الثورة الصناعية، وبقيت  ظل تأثير اإلنسان على

اطه  لكن مع تزايد نش واألنظمة البيئية. دورة الطبيعةمخلفات نشاطه ممكنة االستيعاب من خالل 

حذا  ماخلق هذا األمر مشاكل بيئية وازداد معدل تلوث الهواء واملاء والتربة،  ،الصناعي

إلى حصر أبعاد التلوث من خالل العمل على دمج الجوانب البيئية  باالقتصاديين وعلماء البيئة

 .املالية والتشريعات البيئية لفةالتك يجانبمراعاة مع  ،ضمن األبعاد االقتصادية

 البيئة: ومفهم .1.2

يعد علم البيئة من العلوم الحديثة نسبيا، فقد أخذ في التطور خصوصا بعد القرن 

وفي هذا اإلطار سنقدم تعاريف  ،(17ص، 2006)السعدي، العلوم العشرين آخذا مكانة بين بقية

يها التي اعتمد عل تشريعيةال االقتصادية أو للبيئة آخذين في ذلك مختلف املرتكزات االيكولوجية أو

ردت العديد من التعاريف التي تخص مفهوم  في هذا اإلطار و مع سرد ملختلف عناصرها. وكل اتجاه، 

 ونوردها كالتالي: االصطالحي أو ي ر اللغو اإلطا البيئة سواء ضمن

كلمة مشتقة من الفعل الثالثي بوأ، ونقول تبوأ املكان أي نزله وأقام به  هي :البيئة لغة -

 ( 7ص، 2006،قدادي)امل والبيئة هي املنزل 

 عرفت البيئة اصطالحا على أنها:: اصطالحا البيئة -

حول الكرة األرضية وعلى منظومة تضم كل العناصر الطبيعية والحياتية التي توجد  •

سطحها وفي باطنها، والهواء ومكوناته الغازية املختلفة، والطاقة ومصادرها، مياه األمطار 

، حيوان ش عليها وبداخلها، من نباتبة وما يعي، سطح التر والبحار واملحيطاتواألنهار 

. ات والعالقاتإنسان بثقافاته املختلفة وعالقاته االجتماعية وأهمية التفاعل بين الثقافو 

 ( 4ص، 2006)حامد،
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كما عرفها جوناثان تورك على أنها األرض التي نعيش عليها، فهي تتضمن كل الجوانب  •

األرضية والصخور واملياه وكل الكائنات الحية  الفيزيائية لألرض مثل: الهواء واملعادن

 كالحيوانات والنباتات.

 :الجزائري كما عرفها املشرع  •

ارد الطبيعية الحيوية والالحيوية كالهواء والجو واملاء واألرض وباطن تتكون البيئة من املو 

وارد وكذا األماكن  األرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه امل

 (. 03-10ن الجزائرية، قانو الجريدة الرسمية للجمهورية )الطبيعية واملناظر واملعالم 

لإلشارة إلى دراسة العالقات بين الكائن  ETHOLOGYمصطلح  1859دم عام فقد استخ HILLARYأما

 Ecologyمصطلح 1865عام Reiterبعد ذلك استخدم  الحي والبيئة غير أنه لم يلق قبوال واسعا.

 واملستمد من الكلمتين اليونانيتين:

 OIKOS: املنزل؛ وتعني البيت أو 

 LOGOS: علم. أي دراسة أو 

والذي عرف البيئة بأنها العلم الذي يشمل   1866 عام  Ernest Heackelأعقبه األملانيثم 

التأثيرات يعني مجموع القوى و  الخارجي، والذيدراسة العالقات املتبادلة بين الكائنات ومحيطها 

 (. 17ص، 2006)السعدي، كدرجة الحرارة مثال  الخارجية

 البيئي:موارد البيئة والنظام  .2.2

كل   وغير املتجددة ةالدائمة، املتجددفمنها  ديمومتها وتجددهابحسب تتعدد املوارد البيئية 

 هذا في إطار نظام بيئي والذي يشمل جميع الكائنات.

 موارد البيئة:   .1.2.2

  هي:رد البيئة إلى ثالثة أقسام رئيسية نقسم موايمكن أن 

وي ذات الكمية وتشمل مكونات املحيط الحي: Permanent Resourcesموارد البيئة الدائمة  •

فالهواء أثمن املوارد   (42ص، 2007)مخلف، الثابتة وهي الهواء واملاء والطاقة الشمسية

ويسمي بالغالف    رضجوي املحيط باأل يمثل الغالف ال الذيو  البيئية رغم توفره بشكل دائم،

ر فهو يغطي أكث فاملاء الذي يتكون من غازات أساسية لديمومة الحياة. Atmosphereالغازي 

تشكل  كما  مليار كيلومتر مكعب  1‚45بـ وتقدر كميته ، من الكرة األرضية %70من

فقط من  %2.8تها أما املياه العذبة منه فتبلغ نسب، املحيطات والبحار الخزان الرئيس ي له

ن املياه العذبة السائلة املتاحة لإلنسان فقط إوعليه ف منها متجمدة، %75مجمل املياه و



 األدوات االقتصادية للتحكم في آثار التلوث البيئي 

 

 

118 

 

 الشمسية، الطاقة  أما .(18ص، 2008الحلفي،) األرضاملياه املوجودة في من  % 0.8ـمقدرةب

من الطاقة الشمسية تعود إلى الفضاء نتيجة انعكاسها على  %35قد وجد العلماء أن ف

وهي ضرورية الستمرارية الحياة ألنها تعمل على مد املحيط الجوي  ،لسحب والغبار الجوي ا

 ل الهواء وتكوين األمطار.بالحرارة، عالوة على تبخير املاء ونق

هي املوارد الطبيعية التي تمتلك خاصية  :Renewable resources ملتجددةا موارد البيئة •

واألشجار إنتاجها، وتشمل الكائنات الحية كاألسماك التجديد ذاتيا، ويمكن إثرائها وإعادة 

يؤثر بشكل سلبي على استمرارية  أن وكذا التربة واملياه، لكن النشاط اإلنساني املتزايد يمكن 

 وتجدد هذه املوارد.

هي املوارد التي ال تجدد خالل حياة  Non Renewable resourcesاملتجددة: موارد البيئة غير  •

 األرض،ؤخذ عادة من باطن لتي يستغرق تجددها ماليين السنين كما تاإلنسان، أي تلك ا

  %3كالفحم والبترول والخامات املعدنية، فتشير الدراسات إلى أن الزيادة في االستغالل تبلغ 

  .سنويا

 البيئي: . النـظام2.2.2

  يشمل ي وحدة تنظيمية في مكان ما، النظام البيئي على أنه عبارة عن أ عرف اإليكولوجيون ي

للعناصر  ث تكون بصورة متفاعلة فيما بينها مما يؤدي إلى تبادلحي ،املكونات الحية وغير الحية

كما يتميز بالتكامل الوظيفي والتركيبي  ،بين  األجزاء الحية وغير الحية في النظام البيئي تواملركبا

 .(28ص، 2006)السعدي، للمكونات البيئية حيث أصبح أكثرها استخداما وقبوال

املجتمعات الطبيعية والتي تتكون من جميع النباتات  نه النظام الذي يتعامل معأعرف على و  •

وهذه األنظمة البيئية في الواقع وحدات متفاعلة من وعليها، والحيوانات والتي تعيش فيها 

 (.32ص، 2007)العطيات، بها.العضويات التي تعيش مع النباتات املحيطة 

أصناف النباتات           على أنه مجموعة ديناميكية مشكلة من  ي عرفه املشرع الجزائر  كما •

 .والحيوانات وأعضاء متميزة وبيئتها غير الحية، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية

 Tinsleyمن قبل البريطاني  1935ألول مرة عام   Ecosystem استخدم مصطلح النظام البيئي •

 1887عام  forbsكما أورد العالم األمريكي   1877م كما وجدت آثار للعالم كارل موبياس عا

 ". البحيرةاملصطلح في مقالته عن" 

 على هذا األساس إلى ما يلي: ويمكن تقسيم النظام البيئي
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والتي تكون بين الكائنات الحية وغير الحية في بيئة ما، ولدراسة مجتمع  التفاعلية:العـالقة  •

ع النبات والتربة لنباتات والحيوانات وبعالقتهما معا مما يهتم عالم البيئي بالعالقات بين ا

 واملناخ.

حسب طريقة تناولها بهي الحيوانات التي توصف  : التـوزيع البيئي )الحيواني والنباتي( •

 (.34،ص 2007)العطيات،والحيوانات اآلكلة للحوم غذائها كالحيوانات العاشبة 

تتمثل  تين حادتين: مشكل  حالياجه بشرية تواإلى أن ال PETER CLEVERTو SUSANكما يشير كل من 

في أن كثيرا من املوارد التي نعتبر وجودها اآلن من املسلمات معرضة للنفاد في املستقبل   األولى

فتتعلق بالتلوث املتزايد الذي تعاني منه بيئتنا في الوقت الحاضر والناتج عن   الثانيةأما  ،القريب

 .(www.ao-academy.org الغامدي،) ي ننتجهاالكم الكبير من الفضالت الضارة الت

وأنواعه  .3  التلوث البيئي 

عتبر التلوث البيئي من املشاكل الرئيسية التي تواجه العالم، على الرغم من إحساس ي

مشكلة التلوث  1932االقتصاديين بخطورة املشكلة منذ وقت طويل حينما تناول "بيجو" عام 

بداية الستينيات من القرن  وى سخذ مأخذ الجد ها لم تأ، إال أن(291ص، 2007)ناصف،البيئي 

 املاض ي حينما أضحت مشكلة تهدد مستقبل البشرية.

   :مفهوم التلوث البيئي .1.3

التلطيخ والخلط، إذ يقال لوث ثيابه بالطين بمعنى لطخها، وهي من الفعل  هو التلوث لغة، 

  ،لوث يعني لوث الش يء أي دنسه

أو االنجليزية ويراد به االسم من التلوث في اللغتين الفرنسية و  POLLUTIONويستخدم مصطلح 

 (.48ص، 2007مخلف،)التلوث حدوث 

 يلي:   ما قدم نذكرأما اصطالحا، فقد قدمت العديد من التعاريف ومن جملة ما 

هو التغيير  املتحدة:الهيئة املعنية بالتلوث التابعة للجنة االستشارية لرئيس الواليات  حسب •

لى أوسع نطاق فهو ناتج عرض ي عن الفعاليات اإلنسانية، ا، وعستحب في محيطنا كليغير امل

غير املباشر للتغيرات الطارئة في نماذجها ومستويات اإلشعاع  من خالل التأثير املباشر أو

 .(101ص، 2008العزاوي والنقار،) الحيةوالفيزيائي ووفرة الكائنات  والقوام الكيميائي

حيط بالكائنات الحية بفعل اإلنسان غيير في البيئة التي تداث تنه إحأكما عرف على  •

م مع املكان الذي يعيش ءاليومية، مما يؤدي إلى ظهور بعض املوارد التي ال تتال  وأنشطته 

 (.04ص، 2009)خلف، ويؤدي إلى اختالله فيه الكائن الحي
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بشكل يؤدي إلى نه عملية تراكم لبعض العناصر واملركبات في البيئة أوعرف أيضا على  •

 والنباتالبيئة والعناصر الحية املختلفة املرتبطة بها مثل اإلنسان والحيوان األضرار بهذه 

 .(55ص ، 2006عبد ربه وآخرون،)

سبب فيه كل تأوغير مباشر للبيئة، ي نه كل تغير مباشر أأما املشرع الجزائري فعرفه على  •

والهواء  ان، والنبات والحيوانفعل يحدث أوقد يحدث وضعية مضرة بصحة وسالمة اإلنس

 .واملمتلكات الجماعية والفردية والجو واملاء واألرض

مما قد يؤدي بطريق مباشر  ،نه كل تغيير في خواص البيئةأعرفه املشرع املصري على  كما     •

املنشآت أوقد يؤثر على ممارسة اإلنسان  غير مباشر، إلى األضرار بالكائنات الحية أو أو

  .لحياته

ل التعاريف السابقة نستنتج أن التلوث البيئي يعد أهم مشكلة تواجهنا في الوقت خال  منو                   

الحاضر، ويعتبر مصدرا خطيرا يهدد حاضرنا ومستقبلنا ومستقبل العالم كله، وإن اختلفت 

أنقذوا النسان من املوت املؤكد ساهموا  ... مستوياته فيقول "باري كومونر"في كتابه "الدوامة":

لوث، حيث يفضل بيئة قبائل البوشمن في إفريقيا الوسطى الجافة على البيئة تفي مكافحة ال

 .(16ص ، 2008)تورنجي،األمريكية املرهقة... "

   هما:معيارين أساسين  إلىكما تتحدد مصادر التلوث بالنظر 

 ؛وتأثيره حركة مصدر التلوث يؤثر على تحديد التلوث فمدى ثبات أو :قدرتها على الحركة •

تلعب القدرة على تحديد مصادر التلوث دورا هاما في تفهم األضرار إذ  ه:تحديد ىالقدرة عل  •

 .( 55ص، 2006)عبد ربه وآخرون، البيئية وإيجاد أسلوب التعامل مع التلوث والتحكم فيه

 : أنواع التلوث البيئي    .2.3

لوسط محددة إما بحسب درجة تأثيره أو بحسب اللتلوث أنواع عديدة مصنفة وفق معايير 

 : ذي يتواجد فيه أو بحسب طبيعته أو مصدره وهي كالتاليال

 : بحسب درجة تأثيره. 1.2.3

 : ينظر للتلوث وفق ثالث مستويات أساسية بحسب درجة تأثيره وهي

وهو التلوث الذي يستطيع اإلنسان أن يتعايش معه دون أن يتعرض  التلوث غير الخطير: -أ

هذا  ن البيئي والحركة التوافقية بين عناصرلتواز كما أنه ال يخل با ،املخاطر وأ للضرر 

 .التوازن 
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هو التلوث الذي تظهر له آثار سلبية تؤثر على اإلنسان والبيئة التي يعيش  التلوث الخطير: -ب

فيها ويرتبط بالنشاط الصناعي بكافة أشكالها وخطورته تكمن في ضرورة اتخاذ اإلجراءات 

 .لتلوثا الوقائية السريعة التي تحمي اإلنسان من

وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة واإلنسان معا ويقض ي على كافة  التلوث املدمر: -ج

، كما أن هذه  (09ص، 2009خلف،)التكنولوجي أشكال التوازن البيئي وهو متصل بالتطور 

وبهذا تؤثر على صورة املؤسسة، فسنوات  الحوادث البيئية تخلف تكاليف مالية كبيرة 

 SEVESO  1977،1984 BALE ،1984الثمانينيات شهدت كوارث عظيمة منهاو  السبعينيات

BHOPAL 1988و كذا  1986 ، كل هذا دون نسيان كارثة تشرنوبيل بأوكرانيا عام PROTEX 

(Salamitou,2004,p.9.)  لإلشارة فقد كلفت كارثةBHOPAL   ورو، وأمليار  10أزيد منBALE  60  

 الدولة واملؤسسة معا.  هاورو وكلها أعباء تتحملأمليون 

 بحسب الوسط الذي فيها: .2.2.3

أكثر من املكونات الطبيعية  هو أي تغيير في تركيز واحد أو بهاملقصود  التلوث الهوائي: -أ

غير ذلك هو حالة من حاالت  أو   جسيمات عالقة ظهور غازات وأبخرة أو الغازية للهواء، أو

 التلوث الهوائي.

مريكي بأنه الزيادة في تراكيز املواد الغريبة عن التكوين األساس ي أل ااتحاد األطباء  فعرفه 

،  2008)العزاوي والنقار، للهواء، التي تؤثر على الناحية الصحية للفرد وتؤدي إلى أضرار بممتلكاته

 . (103ص

وقد شهدت مناطق عديدة في العالم أحداثا كارثية بسبب حدوث الضباب الدخاني، ففي  

  1911شخص وتكررت الظاهرة عام 700فوق مدينة لندن إلى وفاة  ةالظاهر  أدى حدوث 1873عام  

، كما حدثت أيضا ببلجيكا عندما تراكم الضباب ( 44،ص 2008)شرف،حالة وفاة 1150وحصدت 

شخص، كما تكررت الظاهرة بمدينة دونورا بوالية  63الدخاني بمنطقة وادي امليز وأدى إلى وفاة 

شخص   1000شخصا وإصابة  20حيث أدى إلى وفاة  1948ة عام بنسلفانيا بالواليات املتحد

وتأخذ امللوثات الهوائية األشكال الثالثة غازية، صلبة .(130، ص2006)الحسن،  بأمراض عديدة،

)مجلة البيئة  أما الضباب األرض ي فقد يسبب األمراض الصدرية ووقوع حوادث الطرقات وسائلة ،

 . (14، ص2008واملجتمع، 

 تلوث املاء هو كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء، يجعله مصدرا حقيقيا أو ي:ائالتلوث امل -ب

لألضرار باالستعماالت املشروعة للمياه، وذلك عن طريق إضافة مواد  محتمال للمضايقة أو
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طعما، وينشأ التلوث املائي عموما، نتيجة  تكسبه رائحة أولونا أو أو غريبة تسبب عكارة املاء 

ت التجمعات الحضرية ونفايات املصانع ومحطات توليد لة من فضال كميات هائطرح 

 (.65ص، 2007)مخلف، الطاقة

كما ينجم عن استخدام املياه في العمليات الصناعية مليارات األمتار املكعبة يوميا من مياه  

منظمة  ساهمت مياه النفايات الصناعية الواردة من بلدان 1989النفايات الصناعية، ففي عام 

  من  %90من جملة الطلب الحيوي لألوكسجين، و %60بنسبة   OCDEمية االقتصاديةعاون والتنالت

 (.38ص، 1996عوض،)السامة جملة املواد 

إن التربة مصدر طبيعي  1971جاء في تقرير األمم املتحدة حول بيئة الحياة عام تلوث التربة: -ج

ير من أنحاء  صبح هذا املصدر في كثوغير قابل لالستبدال، وفي حالة اإلهمال ي محدود

 تنعدم، تتوقف الحياة أو أنالعالم حدودا فاصلة أمام أي تقدم الحق للمجتمع البشري وما 

لنشاطاته  اإلنسانومن خالل ممارسة  ينعدم الوجود البيولوجي مع حلول عواقب وخيمة.

والسائلة التي تصرف   ،تتعرض التربة إلى العديد من الفضالت منها الغازية املتحررة في الجو 

 .(105،ص  2008)العزاوي والنقار، التربة في املياه والصلبة التي تترك على

 حسب طبيعة التلوث:. 3.2.3

  :وهي الفيزيائي والكيمائي ثالثة أقسام البيولوجي، التلوث حسب طبيعته إلى قسمني             

نشأ بسبب وجود مواد  ، ويإلنساناوهو أقدم صور التلوث التي عرفها  :التلوث البيولوجي -أ

الهواء  حيوانية في الوسط البيئي كاملاء أو مجهرية نباتية أو كائنات حية مرئية أو عضوية أو

كما ينجم التلوث البيولوجي عن املخلفات املدنية الناتجة التربة كالبكتيريا والفطريات.   أو

لناتجة عن الصناعات  النفايات اأو املنزلية أو بسبب   الزراعية عن األنشطة الصناعية أو

 التي تعالج مواد عضوية أو ما شابهها. 

استخدم اإلنسان املركبات الكيماوية واستفاد من تفاعالتها منذ آالف   الكيمائي:التلوث  -ب

العضوية  ءالكيمياالعلمية شهد القرن املاض ي انفجاًرا في مجال  األبحاثالسنين، وباستمرار 

ماليين مركب كيماوي، فانطلقت هذه املواد 10حوالي م تركيب نه تأوغير العضوية، ويقال 

إما بطريقة مباشرة نتيجة االستخدامات البشرية للمبيدات واملنظفات واملذيبات واألسمدة 

أو بطريقة غير مباشرة كنفايات منتجات األنشطة البشرية كالتعدين والترميد  ذلك، إلىوما 

 .(107ص، 2008لنقار،لعزاوي واا) الصناعيةواحتراق الوقود والعمليات 
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تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة، في يتمثل  الشعاعي:التلوث  -ج

ويعد أخطر أنواع التلوث، ألنه ال يرى وال يشم وال يحس، يحدث من مصادر طبيعية  

 ، ألرضيةاكاألشعة الصادرة من الفضاء الخارجي والغازات املشعة املتصاعدة من القشرة 

، 2007)مخلف،ومن مصادر صناعية كمحطات توليد الطاقة النووية واملفاعالت النووية 

خير دليل  1986بأوكرانيا عام  تشرنوبيلالنووي بمفاعل  اإلشعاعوتعد كارثة تسرب ( 56ص

على ذلك وما خلفه من كوارث بيئية، وبالتالي يؤكد الخبراء على أنه يلزمها خمسون سنة كي  

 ئي للمنطقة.زان البييعاد االت

 :ثمصدر التلو حسب  .4.2.3

يعـــرف علــى أنــه التـــأثير العكســ ي علـــى نوعيــة البيئــة والـــذي تســببه عمليـــات  التلــوث الصــناعي: -أ

اإلنتــاا الصـــناعي ومؤسســـات املعالجـــة الصـــناعية، فبــالرغم مـــن أن النمـــو والتطـــور الصـــناعي 

 نهــا اســتنزاف للمــواد الطبيعيــةيــة ميــؤدي إلــى فوائــد عديــدة ولكــن غالبــا مــا يــؤدي إلــى أضــرار بيئ

فالصـــــناعة تولـــــد مجموعـــــة مـــــن املـــــواد امللوثـــــة وتتوقـــــف  (109، ص2008)العـــــزاوي والنقـــــار، 

 فــــي فمــــثال األوليــــة نوعيــــة وكميــــة تلــــك املــــواد علــــى تقنيــــة األســــاليب املســــتخدمة ونوعيــــة املــــواد 

للـــــتخلص مـــــن ع خطيـــــرة هولنـــــدا، وفـــــي قنـــــاة لـــــوف فـــــي أمريكـــــا وفـــــاك بـــــاملجر تـــــم اكتشـــــاف مواـقــــ 

 . (266،ص1989)مستقبلنا املشترك،النفايات

ــافـــي التلـــوث مـــن خـــالل  ةســـاهمت الزراعـــ  التلـــوث العراعـــي: -ب للميـــاه واملبيـــدات واألســـمدة  حاجتهـ

الكيماويــــة، إذ أن االســــتعمال املفـــــرط للمبيــــدات بأنواعهـــــا ســــبب مشــــكلة للبيئـــــة، خاصــــة مـــــع 

مما يســبب اخــتالل فــي التــوازن  ضارة،د ما تحمله من موا تسرب مياه الري إلى باطن األرض مع

إلـــى االســـتخدام االنتقـــائي لألســـمدة، واختيـــار  يتجهـــون الطبيعـــي. غيـــر أنـــه حاليـــا بـــدأ املزارعـــون 

  .األساليب البيولوجية

وينتج أساسا من الظواهر الطبيعية كالزالزل والبراكين التي تقذف الحمم التلوث الطبيعي:  -ج

سوى  اإلنسانكما أنه من نتاا الطبيعة وال يستطيع  شبع بالغازات السامة،ودخانها امل

 به.التنبؤ 

 الدراسة االقتصادية للتلوث واآلثار الناجمة عنه .4

ــائلة       االقتصـــاديةإذا كانـــت املؤسســـة  ــي تلـــوث البيئـــة بمـــا تطرحـــه مـــن نفايـــات سـ هـــي املتســـبب فـ

مقــدار تكــاليف التلــوث ظهــرت دراســات تحــدد  فقــد ،مــعوبهــذا تــؤثر علــى الفــرد واملجت ،وغازيــة وصــلبة
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وفي املقابل قدمت الحكومات العديــد مــن اإلجــراءات والقــوانين املحفــزة منهــا  ،على املؤسسة واملجتمع

 والرادعة للحد من هذه املشكلة.    

 الدراسة االقتصادية للتلوث:   . 1.4

 التكلفــــة الخاصــــة التــــي تتحملهــــا املؤسســــةمــــن جانــــب  االقتصــــاديينظــــر للتلــــوث مــــن املنظــــور 

 التي يتحملها املجتمع، وكذا اآلثار الخارجية املتعلقة بالتلوث.   االجتماعيةامللوثة والتكلفة 

 :  االجتماعية. التكلفة الخاصة والتكلفة 1.1.4

درست تغيرات التكاليف بالنســبة لمجــم اإلنتــاا إال أنهــا  االقتصاديةرغم أن نظرية التكاليف 

 . واالجتماعيةويلة وجانب التكلفة الخاصة هملت جانبين مهمين هما أثر املدة الط أ

فــإذا كانــت التكلفــة الخاصــة هــي التكلفــة التــي يتحملهــا مســتهلك أو منــتج ســلعة معينــة أو مــورد 

هـــــي التكلفـــــة التـــــي يتحملهـــــا املجتمـــــع نتيجـــــة أحـــــد األنشـــــطة  االجتماعيـــــةإنتـــــاجي معـــــين فـــــإن التكلفـــــة 

، بل يتحمــل فقــط التكلفــة الخاصــة فــي عمليتــه باراالعتحين ال يأخذها املنتج الخاص في اإلنتاجية في 

 (.299ص، 2007)ناصف ،اإلنتاجية 

بوضـــوح عنـــدما تســـتخدم املؤسســـات  االجتماعيـــةبـــين التكـــاليف الخاصـــة  االخـــتالفويظهـــر  

ــا اإلنتاجيـــة أو تلـــوث مـــوارد ال تعتبرهـــا نـــادرة مـــن وجهـــة نظرهـــا، فعنـــدما تقـــوم بـــالتخل ص مـــن مخلفاتهـ

اري املائيـــــة فإنهـــــا تعتبـــــر ذلـــــك وســـــيلة مجانيـــــة للـــــتخلص مـــــن النفايـــــات، أمـــــا الصـــــناعية فـــــي أحـــــد املـجــــ 

الوسيلة الثانية البديلة  وهي أن تتخلص من تلك النفايات عن طريق ضخها فــي بــاطن األرض وعزلهــا. 

لكــــن بمــــا أن هــــذه لكــــن الوســــيلة الثانيــــة ستضــــطرها إلــــى تحمــــل أعبــــاء ماليــــة للــــتخلص مــــن النفايــــات 

الوســيلة األولــى أي  باختيــارفإنها ستقوم  ،تقليل من تكاليفها إلى أقل حد ممكناملؤسسة تهدف إلى ال

املجانيــــة والتــــي تمثــــل ســــلعة نــــادرة بالنســــبة للمجتمــــع وهــــذا األخيــــر يحــــاول أن يتحا ــــ ى أو يقلــــل مــــن 

ــلع األخرى  هـــــــــــــد العربـــــــــــــي )املعالتلـــــــــــــوث والـــــــــــــذي ال يـــــــــــــتم إال علـــــــــــــى حســـــــــــــاب كميـــــــــــــات أقـــــــــــــل مـــــــــــــن الســـــــــــ

تمثـــل مـــن وجهـــة نظـــر ، والتـــي وهـــو مـــا يســـمى بتكلفـــة الفرصـــة البديلـــة (www.arab-api.orgللتخطـــيط،

 بديل للموارد املتاحة مثلما يقدرها املجتمع. استخداماملجتمع مقياسا لقيمة أفضل 

 . اآلثار الخارجية املتعلقة بالتلوث: 2.1.4

 ما تكـــون رفاهيـــة العـــون )ســـواء حاجـــات املســـتهلك أوعنـــد EXTERNALITEرأ اآلثـــار الخارجيـــة تطـــ 

 عوائد املؤسسة( مرتبطين بنشاطات عون آخر. وتنقسم اآلثار الخارجية إلى قسمين: 

 . اآلثار الخارجية السلبية:  أ

http://www.arab-api.org/
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ثــار تــؤدي إلــى تــدهور وتنشأ هذه اآلثار عندما تؤدي هذه األنشطة التــي تقــوم بهــا املؤسســة إلــى آ

ذلــك مـــا تطرحــه املصـــانع مــن غـــازات تــؤثر علـــى طبقــات الغـــالف الجــوي وكـــذا العنصــر البيئــي، ومثـــال 

  املوالي:النفايات امللوثة، وهذا ما يظهر من خالل الشكل 

 املنشأة في حالة اآلثار الخارجية السلبية : توازن 01الشكل 

 
قع كالت البيئية، املعهد العربي للتخطيط، من املو تحليل اآلثار االقتصادية للمشاملصدر: 

 . 14/06/2019تاريخ اإلطالع  api.org-www.arabاإللكتروني 

ــا عنـــد املســـتوى  حيـــث  OQ3مـــن خـــالل الشـــكل نالحـــت أن املؤسســـة تهـــدف إلـــى تعظـــيم منفعتهـ

CMP=Pاالجتماعيةديثة ، وكما هو واضح فإن منحنى التكلفة الح CMS  ى يقع بالكامل أعلى مــن منحنــ

عنـــد أي مســــتوى مـــن مســـتويات اإلنتــــاا، أمـــا املســــافة الرئيســـية بــــين  CMPالتكلفـــة الحديـــة الخاصــــة 

يعبــر عــن التكلفــة الخارجيــة أي  االجتماعيــةمنحنى التكلفة الحدية الخاصــة ومنحنــى التكلفــة الحديــة 

 ة لكل وحدة منتجة من النسيج.مقدار الخسارة في صافي دخل الفالح نتيج

 ية اليجابية:  . اآلثار الخارجب

فنحن  اإلنتاجي وبالتاليوتنشأ عندما يستفيد األفراد أو املؤسسات من منافع نتيجة للنشاط 

الخارجي أي عندما تقوم مؤسسة ما بالتدخل بواسطة نشاطها اإلنتاجي،  االقتصادنتحدث عن 

ذلك  من   ونوضح . (  Beaumais et assouline,2001,p25)ومنتزهات  مثال من خالل إنشاء حدائق

 خالل الشكل التالي: 
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 توازن املنشأة في حالة اآلثار الخارجية اليجابية:  02الشكل 

 
تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية، املعهد العربي للتخطيط، من املوقع املصدر: 

 . 41/06/2019تاريخ اإلطالع  api.org-www.arabاإللكتروني 

هذا الشكل يتضــح لنــا أنــه فــي حــال إهمــال اآلثــار الخارجيــة اإليجابيــة يتحقــق  جــم  من خالل

وهــذه الكميــة أقــل بكثيــر  CMP=P3حيــث  OQ1عنــد الكميــة  ةاإلنتــاا التــوازني مــن وجهــة نظــر املؤسســ 

وازني وجهــة نظــر املجتمــع، فبالنســبة للمجتمــع يتحقــق  جــم اإلنتــاا التــ مــن الكميــة التوازنيــة حســب 

وبهــذا  OQ2فيصــبح  جــم اإلنتــاا األمثــل عنــد  االجتماعيةعندما يتساوى السعر مع التكلفة الحدية 

 فيكون السوق قد أدى إلى النقص الشديد في إنتاا السلعة التي ترتبت عليها آثار خارجية إيجابية. 

 ل للتلوث: . الحجم األمث2.4

إتبـــــاع وســـــائل معينـــــة للـــــتخلص مـــــن إن محاولـــــة منـــــع علـــــى التلـــــوث أو تجنـــــب أضـــــراره تفـــــرض 

مخلفــات النشــاط اإلنســاني، وهــذه بالضــرورة تقتضــ ي رفــع التكــاليف ومــن هنــا ظهــرت ضــرورة مقارنــة 

األمثــل  النقطــة املهمــة هنــا هــي أن الخيــار نإذ املنــع.تكــاليف منــع التلــوث باملنــافع املتوقعــة نتيجــة لهــذا 

 Beaumaris et)الخاصــة ولــيس فقــط  ماعيــةاالجتينــتج مــن خــالل املقارنــة بــين التكــاليف واملنــافع 

assouline,2001,p30   .) 
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 تحديد الحجم األمثل للتلوث:  03 الشكل 

 
 ( 69صناعسة، عصام خوري، عبير )املصدر: 

 من الشكل السابق نالحت ما يلي: 

تزايــــد تكلفــــة الحــــد مــــن التلــــوث مــــع زيــــادة الحــــد مــــن التلــــوث حيــــث يتحمــــل أصــــحاب األنشــــطة  •

 كلفة اإلضافية؛ اإلنتاجية الت

تكلفة الحد من التلوث عند  عيتحدد المجم األمثل للتلوث عند نقطة تقاطع تكلفة التلوث م •

، حيث تتساوى تكلفة التلوث مع تكلفة الحــد مــن التلــوث ومــع بــذل مجهــود إضــافي  (X)النقطة 

تكلفــــــة الحــــــد مــــــن التلــــــوث عــــــن تكلفــــــة  ارتفــــــاعيــــــؤدي إلــــــى  (X)للحــــــد مــــــن التلــــــوث بعــــــد النقطــــــة 

  .(334،ص2007)ناصف ،لتلوثا

 . األدوات االقتصادية للتحكم في التلوث5

ثــار الســلبية للتلــوث إلــى وضــع سياســات واتخــاذ إجــراءات تلجــأ الــدول والحكومــات الحــد مــن اآل

 مختلفة ومن أهم هذه األدوات نذكر:  

 . الضرائب البيئية: 1.5

بجامعــة ـكـامبرا  ، االقتصــاديبيغــو نســبة إلــى آرثــر ســ ي  PIGOUVIENNEوتســمى ضــريبة بيغوفيــان 

ة مناســــبة لتحقيـــــق فــــرض ضـــــريبة كوســــيل 1920فـــــي كتابــــه يي اقتصــــاديات الرفـــــاهيي ســــنة  حر اقـتـــ الــــذي 

املســاواة بــين التكــاليف الخاصــة والتكــاليف االجتماعيــة، وللتــذكير فإنــه ال يوجــد هنــاك رســم حقيقــي 

الي للتلـــوث والضـــرائب املثاليـــة مـــن الحـــد املثـــ  للضـــريبة، وبـــداليمكـــن أن يقتـــرب مـــن الناحيـــة النظريـــة 

كمـــا تواجــــه الحكومــــات  (.129ص، 2003،)رومــــانو فـــاآلراء تتجــــه نحـــو املعــــدالت املقبولــــة مـــن التلــــوث 

 مشاكل عند فرضها للضريبة على املؤسسات امللوثة منها:
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ــها علـــى املؤسســـة  •  مـــن امللوثـــةصـــعوبة التوصـــل إلـــى املســـتوى املناســـب للضـــريبة الواجـــب فرضـ

 ير التكاليف الخارجية لألنشطة اإلنتاجية للمؤسسة؛ خالل صعوبة تقد

  .تسم عمل السلطات بالبيروقراطيةصعوبة تنفيذ وإدارة الضرائب الحكومية إذ ي •

 وعند فرض الضريبة على املؤسسات امللوثة يتوجب:                     

ى ارتفـــاع اتســـام هـــذه الضـــريبة باملرونـــة وفقـــا لنـــوع النفايـــات، املنطقـــة الجغرافيـــة امللوثـــة ومـــد •

 التكلفة االجتماعية للنشاط اإلنتاجي للمؤسسة؛ 

تـــدعيم بحـــوث تكنولوجيـــا معالجـــة اســـتخدام جـــزء كبيـــر مـــن إيـــرادات الضـــرائب املفروضـــة فـــي  •

 النفايات وتطبيق أكثر كفاءة للتقليل منها.   

 . العانات الحكومية:   2.5

املــوارد الطبيعيــة مثــل املــنح، مســتخدمي  وتشــمل جميــع أنــواع املســاعدة املاديــة للملــوثين أو 

ؤسســة فــي إلقــاء أمــا إذا اســتمرت امل ،القــروض امليســرة، اإلجــازات والتخفيفــات واإلعفــاءات الضــريبية

وعليـــه فــإن اإلعانـــة تؤخـــذ فـــي الحســـبان   النفايــات دون معالجـــة فـــإن اإلعانـــة الحكوميــة تســـحب منهـــا

 وتتحول اآلثار الخارجية إلى آثار داخلية.  

 ودائع والتأمينات الرجاعية:  . نظام ال3.5

ســائر وهــو نظــام قــائم علــى فكــرة فــرض رســوم أو ضــريبة علــى املتســبب فــي التلــوث ملقابلــة خ 

التلـــوث املحتملـــة علـــى أن يـــتم إرجاعهـــا لـــدافعها فـــي حالـــة قيامـــه بإعـــادة تـــدوير املـــواد امللوثـــة أو إجـــراء 

يبة التلــوث وبــين آليــة الــتحكم فــي تجمــع بــين حــافز ضــر  اقتصــاديةالتلوث، ويعــد أداة  لخفضعمليات 

ضــــمان رد تلــــك  بــــين الــــدفع مقابــــل الخســــائر املحتملــــة للنشــــاط وبــــين التنظيميــــة، فتجمــــعالتكــــاليف 

 (299ص، 2007)ناصف ،الرسوم والضرائب مقابل املحاوالت اإليجابية للتقليل من التلوث 

 . التراخيص القابلة للتجارة: 4.5

، فتقـــوم الحكومـــة بالســـماح بحـــد 1986ديـــرز ســـنة طرحـــت فكـــرة تـــراخيص التلـــوث مـــن قبـــل 

 التـــــراخيصيعهـــــا فـــــي ســـــوق التـــــراخيص كمـــــا يمكـــــن شـــــرا ها وب التلـــــوث، وتصـــــدرمعـــــين مـــــن إطالقـــــات 

وتقــوم الحكومــة بعمليــة التســعير عـــن طريــق إصــدار عــدد مــن التـــراخيص  (.137ص، 2003،رومــانو )

الســـلطات، عيــاري الـــذي تحــدده علــى أن تكــون كميـــة التــراخيص املصـــدرة مقيــدة بمســتوى التلـــوث امل

وازني مـــن خـــالل يتحـــدد الســـعر التـــ  التلـــوث، وبهـــذااخيص بـــين مســـببي ر الســـماح بتبـــادل تلـــك التـــ  وكـــذا

 (.69ص، 2007خوري وناعسة،والطلب )قوى العرض 
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واصفات القياسية ، يي نظم اإلدارة البيئية وامل(2006) محمد صالح الدين عباس حامد •

 .يي، دار الكتب العلمية، القاهرة14000العاملية إ يزو 

إعداد اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل تقرير من : ييمستقبلنا املشترك  " •

 .1989فة، الكويت، عارف، سلسلة عالم املعر 

وتطبيقات  متطلباتو ، إدارة البيئة نظم (2007) عبد هللا حكمت النقار العزاوي،نجم  •

14000 ISO   عمان املسيرة،، دار. 

 املراجع باللغة األجنبية:. 2.7

• Jacques Salamitou (2004) , ''Management environnemental '' ,,Dunod , Paris.   
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حصــيلة بيــع تلــك التــراخيص فــي تمويــل البــرامج الحكوميــة لحمايــة البيئــة، أمــا  استغاللويمكن 

طــــرق وفنـــــون  اســـــتخدامعلــــى  الالزمــــة، وتحفـــــزهمأســـــاليب الحمايــــة  اتخــــاذاملؤسســــات فتــــدفعها إلـــــى 

 .(318-317، ص2003هللا وآخرون، )نعمةئة إنتاجية بديلة بموارد أقل ضررا بالبي

 خاتمة.6

من خالل دراستنا يتضح لنا أن مصطلح البيئة ذو مدلول واسع وشامل، فهو يضم موارد  

، متجددة وناضبة وكذا النظام البيئي بمختلف مكوناته البيئة بمختلف أقسامها الثالثة من دائمة

من خالل املشاكل البيئية  االختاللة يحتم علينا حمايته من وتفاعالته، وما يهدده من أخطار عديد

ثقب األوزون والتغيرات املناخية الناتجة عن  اتساعالخطيرة التي يسببها التلوث، وما يؤثره على 

  اتضح موارد البيئية ،مع ما يلقيه من نفايات صناعية في الطبيعة، كما البشري املفرط لل االستغالل

التلوث البيئي بمختلف أنواعه وأوساطه الثالث الهوائية واملائية والترابية، يفرض علينا  لنا أن 

 .اقتراح حلول ومقاربات تقوم على دمج العنصر البيئي ضمن أنشطة املؤسسة الصناعية 

 لى جملة من النتائج نوجزها كالتالي:إ في ختام دراساتنا توصلناو

أصبح العلماء يتكلمون عن التلوث الناجم عن  تطورت املفاهيم الخاصة بالتلوث، حيث •

 استعمال األدوات اإللكترونية؛

التلوث كمبدأ فهو محدود املساحة، لكن آثاره عابرة للحدود الدولية، لذا وجب التفكير  •

 رق الكفيلة بالحد منه؛بصورة جماعية عن أسبابه، آثاره والط 

 فة االجتماعية وكيفية قياسها؛ تتعدى تكلفة التلوث كل الحدود، خاصة ما تعلق بالتكل •

رغم وضع الدول للعديد من األدوات للحد من التلوث خاصة وفق مبدأ " امللوث الدافع" إال  •

ردعية أن نتائجها بقيت محدودة، لذا وجب التفكير في الحل التوعوي بعيدا عن الحلول ال

 التي تبقى آخر حل يتم اللجوء إليه.

 حتى يتم تقليل ،  2COوالتي تعد بمثابة خزان لتجميع غازوجب التفكير في بالوعات الكربون  •

 نسبته في الفضاء الجوي، خاصة بعد انعقاد قمة كيوتو والتي أكدت على املبدأ.

 قائمة املراجع.7

 باللغة العربية: عاملراج .1.7

الجامعية،  ، يي اقتصاديات املوارد والبيئة يي، الدار(2003) وآخرون هللا أحمد رمضان نعمة  •

 .اإلسكندرية

 .،يي البيئة الداء والدواء دار املسيرة يي، عمان  (2007) العطياتأحمد فرا  •
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، 2003يونيو  20الصادر في  10 -03الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون رقم  •

 إطار التنمية املستدامة.بحماية البيئة في  املتعلق

 .اإلسكندرية الجامعي،املكتب  البيئية يي،د ر واامل تيي اقتصاديا ،(2007) ناصف إيمان عطية  •

يي، املعهد العربي للتخطيط، على املوقع  للمشكالت البيئية االقتصاديةيي تحليل اآلثار  •

 . 03/04/2010، تاريخ اإلطالع ،www.arab-api.orgاإللكتروني 

 1994لسنة  4، رقم 1قانون حماية البيئة املصري، املادة جهاز شؤون البيئة،  •

 .يي أساسيات علم البيئة والتلوث يي، دار اليازودي، عمان (،2006) السعديحسين علي  •

ني للتنمية والتنمية املستدامة يي، املركز الوطالبيئي  االقتصاد، يي (2003) دوناتو رومانو  •

 .املستدامة، دمشق

، يي النرويج بين نمو الرفاهية االقتصادية وتحديات التلوث (2008) رزاق حسن الحلفي •

 .العربية املفتوحة، كوبنهاغن األكاديمية ،ماجستير مذكرة  ‘،البيئي ي

 .عمان الشروق،دار  ي،الصناعي يإدارة التلوث يي  ،(1996) عوضعادل رفقي  •

الحماية اإلدارية للبيئةيي، دار اليازوري،  البيئية:يي اإلدارة ، (2007) عارف صالح مخلف  •

 عمان. 

التكاليف املالية للتلوث الضوضائي وآثارها يي ، (2008) عبد الوهاب قاسم تورنجي  •

 .ماجستير، كوبنهاغن، مذكرة يياالجتماعية على الوحدات االقتصادية 

بي وآثاره في الحد من التلوث البيئي يي، ، يي النظام الضري(2007) عصام خوري، عبير ناعسة •

 .، دمشق01، العدد 29مجلة جامعة تشرين، مجلد 

 . 1ط  عمان، العربي،، مكتبة املجتمع ييمشكالت البيئة يي  ،( 2006) الحسنفتحية محمد  •

لم البيئة الحديث يي، األكاديمية العربية املفتوحة في ، يي أساسيات ع(2006) كاظم املقدادي •
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 .كوبنهاغن

 الجامعية،دار املعرفة  املعاصرة يي،املشكالت البيئية يي  ،(2008) شرفمحمد إبراهيم محمد  •

 .دريةاإلسكن
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spécialement de carence, dans des pays qui souffrent de famines, concrètement, 

il distribue 90.000 ration alimentaire d’un apport calorique de 2.166 Cal par 

personne et par jour, en plus des 35.000 ration supplémentaire aux réfugiés les 

plus vulnérables (Programme alimentaire mondiale des Nations Unis, 2017).     

• Adopter des politiques de gestion efficace des déchets par le recyclage par 

exemple, en même temps, des programmes de préservation des ressources 

naturels.  Dans ce contexte, c’est une gestion des ressources selon une hiérarchie 

spécifique sous forme d’une pyramide, par exemple qui est adopté aux États-

Unis et en France en 2016 d’après Cloteau, Mourad (2016, p. 81-82).  

4. Conclusion  

L’alimentation demeure une priorité recherchée par l’Homme, qui a toujours 

essayé de dépasser les famines et les disettes, par une augmentation de l’offre 

alimentaire et qui n’a pu se réaliser qu’après la deuxième guerre mondiale, où les pays 

développés sont passé des âges de pénuries à celles de l’abondance des aliments. Cela 

n’a pu se réaliser qu’à travers une agriculture plus intensifié, qui avait le rôle de 

répondre aux besoins d’une population croissante, laquelle a adopté des 

comportements alimentaires à risque, en optant pour des régimes alimentaires d’une 

forte densité énergétique, riche en lipides, en glucides et basé particulièrement sur la 

consommation des aliments riches en protéines d’origine animale. La conséquence de 

ses actes est l’épuisement des ressources naturel et la montée des MNT avec un 

gaspillage sans précédents.  

Dans notre pays, nous souffrons aussi de ce genre de comportement, sachant 

que son ampleur, pour le moment n’ai pas encore détermines, mais seulement estimés. 

Dans ce contexte, dans un monde de raréfaction des ressources, est ce qu’une 

politique de gestion durable des ressources existante, et l’adoption de comportement 

sain, ne serait-il pas plus judicieux pour la survie de notre planète ?   
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2007, p. 5.) ; tandis que pour la Tunisie, la perte est près de 2,7% représentant 

113.000 tonnes de pain/an, d’une valeur de 100 millions de dinars tunisien. Et 

globalement le gaspillage dans ce pays, est estimé à 572 Millions de Dinars soit 

5% des dépenses alimentaires (Institut national de la consommation, 2018). 

3. 5 Recommandations :  

La limitation des pertes est un objectif qui doit être visée par tous les pays par 

des actions concrètes que nous pouvons résumés ainsi :  

• Solliciter l’adhésion de toutes les acteurs privés et publics aux programmes de 

sensibilisations lancés, par des actions concrètes en s’inscrivant à une 

conscience collective ou symbolique selon Cloteau, Mourad (2006) doit se faire 

en harmonie ; 

• Adopter des programmes de sensibilisation en milieu scolaire, à travers 

l’éducation nutritionnelle, sanitaire et environnementale, au niveau des médiats, 

des réseaux sociaux, pour toucher le plus grand nombre de personne ;   

• Mettre à la disposition des agriculteurs les moyens de renouvèlement de leurs 

matériels agricoles susceptibles de baisser les pertes lors des opérations de 

moissons etc. ; 

• Selon toujours, Cloteau, Mourad (2006, p. 69) qui nous apprennent que dans les 

pays développés, spécialement après la deuxième guerre mondiale, que les 

systèmes de productions dans leurs fonctionnements, génèrent 

automatiquement des surplus et des pertes liés au mouvement des marchés et 

aux modes de distribution. Les auteurs suggèrent que actions qui peuvent 

menées à sa baisse peuvent doivent inclure une redistribution machinale des 

surplus, via des associations non caritatives ou par des programmes d’aide 

comme celui du Programme alimentaire mondial des Nations Unis (PAM). Ces 

derniers peuvent amortir des problèmes d’ordre nutritionnels de malnutrition 
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• Distribution : les pertes surviennent essentiellement lors de la distribution des 

produits au niveau des points de vents : centres commerciaux ou supermarché. 

• Consommation : le gaspillage s’observe au niveau de l’assiette de l’individu.   

3.4.   Estimation des pertes et gaspillages alimentaires : 

Selon la Fao (2019), les pertes recensées peuvent être calculées ainsi :    

• En volume, la perte est estimée à 1,6 milliard de tonne dont 1,3 milliards(mds) 

de tonne d’aliment représentant 81,25 % comme partie comestible, qui sont 

repartie ainsi : à environ 30% des céréales, 40-50% des racines, fruits et légumes, 

20% des oléagineux, de la viande et des produits laitiers et enfin 35% de poisson. 

• Pour l’écologie, la perte est estimée à 3,3 mds de gaz à effet de serre produit. 

• Pour la terre, la perte correspond à 1,4 mds d’hectares soit 28% des superficies 

agricoles du monde, utilisés dans la production d’aliments gaspillés ou perdus ;  

• Pour les sources hydriques, une perte en termes de mètre cube d’eau 

équivalent à 250 km3 équivaut au débit annuel du fleuve Volga en Russie. 

• Pour la sécurité alimentaire, elle est observée en termes de personnes 

malnouris, qui sont estimés en 2017, à 821 millions souffrant de la faim (soit un 

sur neuf), et plus de 150 millions d’enfants accusent des retards de croissance. 

• Pour l’économique, la perte directe est estimée à 750 mds USD par an, sans le 

poisson  

• Dans le monde, pour les pays développés, la perte est estimée à 680 mds 

US$ et pour ceux en développement, elle est égale à 310 mds de dollars US$. 

• Par pays, concernant l’Algérie, manquant d’information précise, par cause de la 

difficulté et de la nouveauté du domaine, elle correspond aux pertes liées, soit à 

la mauvaise utilisation ou la vétusté du matériel agricole, et selon F. Kaci, elle est 

en moyenne de 2% à 5% selon le type de moissonneuse batteuse choisie (Kaci F, 
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Aussi Les critères et normes rigoureuses imposés par les super et hypermarché aux 

agriculteurs, les obligent à normaliser leurs productions. La solution peut se trouver 

par l’organisation de marché spécifique, comme que celui pour les produits de terroir. 

3.3. Types de pertes et gaspillages alimentaires :  

D’après la FAO (2012, p. 2.), dans la chaine alimentaire, nous pouvons 

distinguer plusieurs niveaux de pertes et gaspillage alimentaire qui sont différents 

selon qu’il soit des produits végétaux ou animaux qui sont divisé ainsi :  

a) Pour les produits végétaux : 

• Opérations après récolte et stockage : les pertes peuvent être liées aux 

problèmes de manipulation lors de la production, au stockage et au transport. 

• Transformation : pertes liées aux processus de transformation des aliments, 

comme le lavage ou l’épluchage des fruits pour les transformer en compote. 

• Distribution : la perte survient lors de l’acheminement des aliments, de 

l’exploitation agricole, vers les marchés pour leurs ventes. 

• Consommation : le gaspillage se passe au niveau des consommateurs. 

b) Produits animaux : 

• Production agricole : la perte correspond, à la perte de l’animal, lors de son 

cheminement vars le marché pour sa vente, pour le produit laitier, concerne la 

baisse de la quantité produite ; pour le poisson, sa perte concernera son rejet. 

• Opérations après récolte et stockage : la perte concerne les animaux lors de 

leurs transports vers l’abattoir, pour les poissons, c’est détérioration lors de la 

congélation et pour le lait, c’est la détérioration lors du transport.   

• Transformation : elle concerne toutes les pertes liées aux opérations de 

transformation, pour les viandes c’est en charcuterie ; pour les poissons, c’est le 

fumage, tandis que pour le lait, ce sont les produits dérivés tel que le fromage. 
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les émissions de gaz à effet de serre qui aurait pu être évité. Et qui se traduit par une 

perte de revenu pour les agriculteurs et des prix inaccessible pour les consommateurs.  

Figure2 : Pertes et gaspillages alimentaires par habitant et par région, 2012 

 
Source : (FAO, 2012, p5) 

3.2. Causes des pertes et gaspillage alimentaire :  

  Au niveau des pays développés, selon la FAO (2012), le gaspillage se situe en 

aval de la chaine alimentaire c’est-à-dire au niveau du consommateur, par contre pour 

les pays en développement, il s’agirait de pertes constatées au niveau des processus de 

production. Dans ce cas, les pertes sont liées directement aux conditions de production 

à savoir : l’entreposage, le conditionnement, le transport, le marché etc., et dans ce 

cadre, les politiques adéquate d’ordre préventives peuvent être distinctes en essayant 

au mieux de les distingués selon la situation du pays pour son efficience. 

Pour cela, dans le cas des pays du tiers monde, le plus judicieux est de s’axer sur 

l’équipement utilisés et de le changer. Tandis que pour les pays développés, il est 

préférable de s’axer sur la sensibilisation pour informer et alerter les individus sur les 

dangers de ce phénomène et les inciter à un changement de comportement.   



 

 

Impact du comportement alimentaire sur la santé et l’alimentation durable, Cas de l’Algérie 

                                                                             

15 

 

3. Gaspillage alimentaire 

La sécurité alimentaire et nutritionnelle est une notion à la fois quantitative et 

qualitative, qui s’articule autour des points suivants : 

▪ La disponibilité alimentaire, représentant l’ensemble de la production locale 

et/ou importée ;  

▪ L’accès (physique, économique, social) à la nourriture, étant la capacité d’un 

ménage de se procurer de la nourriture ; 

▪ L’utilisation saine, faisant référence à l’utilisation par le ménage de la nourriture 

à laquelle il a accès (conditions de consommation et de stockage) ; 

▪ Une stabilité de l’approvisionnement (volumes et prix) ; 

            Une diversité et une qualité conformes aux standards nutritionnels et aux 

habitudes alimentaires (RASTOIN 2013). 

De nos jours, elle se trouve menacée par le gaspillage, qui est devenue une 

préoccupation majeure, puisqu’il englobe en même temps des préoccupations d’ordre 

économique, agricole, alimentaire et environnemental (Cloteau, Mourad, 2016, p. 68.).  

3.1. Caractéristiques des pertes et gaspillages alimentaires : 

La perte alimentaire est indiquée lorsqu’une denrée alimentaire, produite pour la 

consommation humaine, subie une baisse constatée tout au long de la chaine 

alimentaire, avant d’atteindre le produit final ou la vente en détail (FAO, 2012, p. 2.).  

Au final, une perte c’est lorsqu’un aliment n’arrive pas à destination, soit en 

tombant ou s’avariant sans compléter son processus pour devenir un produit fini (FAO, 

« Pertes et gaspillages alimentaires », éd. Rome : FAO, 2019). 

Et de ce fait, on parle du gaspillage alimentaire lorsque ce produit fini, est jeté, 

perdus ou subi une dégradation (ADEME, 2019, p. 3.).  

Cette situation selon la FAO (2019) engendre un gaspillage des ressources 

naturelles comme les intrants utilisés, les terres exploitées, les eaux utilisées et enfin 
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où les femmes aussi plus touchées que les hommes, d’un taux respectivement de 9,6% 

contre 8,4%. Tandis que pour les maladies cardiovasculaires autres que l’HTA, le 

pourcentage de personnes âgées entre 40 et 69 est de 8,7% où les hommes sont plus 

touchés par rapport aux femmes, respectivement d’un taux de 8,9% contre 8,5%.  

Au Maroc, la situation est similaire à l’Algérie, avec un taux de prévalence des 

MNT qui a augmenté passant de18% en 2011 contre 13% en 2004 (MS, 2013, p. 6). 

Pour la dépense de santé, nous présentons son l’évolution, qui était continue avec 

certaines baisses lors des années de restrictions budgétaires, imposés par le fond 

monétaire international, calculés globalement par rapport aux Produit Intérieur Brut 

(PIB), puisque, jusqu’ à ce jour, aucune étude globale national ne l’effectuée.  

Figure 1 : La part des dépenses de santé du PIB en Algérie 1973-2014 

 

 
Source :(Kaddar M., 2016) 
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projection les 75% en 2020. Les maladies cardiovasculaires arrivent en première 

position avec 17,9 millions de décès par ans, suivie des cancers avec 9 millions et en 

dernier lieu le diabète avec 1,6 millions (OMS, 2018).  

 Concernant les pays en développement, d’après l’OMS (2018) chaque année, 15 

millions de décès dont 85% sont prématurés, sont imputés aux MNT, où le nombre de 

diabétique se multipliera et éteindra les 228 millions en 2025. 

 Pour l’Algérie, depuis les 20 dernières années, elle souffre d’une transition 

démographique et épidémiologique sans précédent, avec une montée des MNT où la 

mortalité a atteint les 57% de l’ensemble des décès en 2015 ; ce qui a occasionnée des 

dépenses de santé très importantes (INSP, 2015, p.11.). Ils ont atteint selon l’OMS, en 

2010 un taux de 4,3% du PIB contre 7% en 2014 (MS, 2013 ; OMS, 2016). 

  L’enquête STEPwise Algérie venant après une période de la première qui était la 

STEP (2003), réalisé par le ministère de la santé, de la population et de la réforme 

hospitalière (MSPRH) en concours avec l’OMS, est la seule enquête nationale, hormis 

la Mics et Tahina, qui peuvent nous données des informations globales et précises de 

la situation des maladies en Algérie.  Publiée en 2018, elle nous a révélé, l’état de santé 

actuel de la population algérienne, concernant les MNT (OMS, MSPRH, 2018, p. 4 ; 7) 

confirme des études plus anciennes comme celle de Tahina en 2005 (INSP, 2007, p. 

66-67). Nous informe de la prévalence du surpoids et de l’obésité, qui est très 

importante et inquiétante, puisque c’est un des facteurs de risque inhibiteurs de toutes 

les autres maladies nutritionnelles, qui a atteint les 55,6%.  

  Ainsi, l’hypertension artérielle (HTA) demeure la maladie la plus dominante en 

Algérie, avec un taux de 23,6% de l’ensemble des MNT où les femmes sont plus 

touchées par rapport aux hommes, respectivement d’un taux de 24,1% contre 23,1%. 

Ensuite, arrive le diabète en deuxième position dont le pourcentage de personnes 

présentant une glycémie élevée à jeun ou suivent un traitement de diabète est de 9% 
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accessibles pour pouvoir prévenir les MNT notamment l’obésité, les maladies 

cardiovasculaires et le diabète, etc. (Delpeuch, Maire, 2004, p. 27). 

Un retour vers les modèles traditionnels est très difficile, mais son maintien, 

quand il s’agit d’un régime alimentaire sain d’après les mêmes auteurs (2004), est à 

promouvoir, comme celui de la méditerranée ou de la Corée. 

2.2.3 Conséquences des mauvaises habitudes alimentaires :  

 Par le passé, les maladies de carences était considéré distinctement des autres 

maladies chronique, ce qui a faussé les politiques mise en œuvre pour les éradiquer et 

qui a augmenté mêmes certaines d’entre elles comme l’obésité. À titre d’exemple, le 

programme alimentaire des pays d’Amériques latines, qui consistait à faire bénéficiers 

d’une aide alimentaire, près de 90 millions de personnes, sachant bien, que les 

individus souffrant de malnutrition n’étaient que de 10 millions, c’est vue impliquer 

dans la hausse de l’obésité, dans l’ensemble de ses pays (OMS, 2003, p. 7.). 

 Aujourd’hui, il est admis que les maladies non transmissibles (MTN) pèsent 

lourdement sur les budgets des États, qui sont responsable du décès de près de deux 

tiers des individus, qui n’est autre que le résultat de l’adoption de régimes alimentaire 

malsain, due l’urbanisation, etc. (Yaya, Kengne, 2014, p. 1 ; OMS, 2017, p. 26.). 

 Cette situation n’est pas seulement spécifique aux pays développés mais aussi, 

elle s’est étendue aux pays du tiers monde et qui risque de s’aggraver dans le futur. Et 

l’un des marqueurs de cette évolution est la coexistence des maladies transmissibles et 

de celles chronique comme l’obésité infantile et le paludisme (Maire et al., 2002, p. 

51.). 

 À l’échelle mondiale, selon l’OMS (2003, p.4), les MNT, en 2001, ont causé la 

mortalité de 60% des 56,5 millions de décès déclarés, ce qui représentait 33,9 millions 

de personnes. De nos jours, la situation n’a guère changé, puisque le nombre à atteint 

les 41 millions en 2018, représentant 71% de l’ensemble des décès avec une 
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• Le temps : la durée accordée à la pause déjeuner détermine le choix de la 

consommation de l’individu. Comme elles sont très limités dans le temps 

(1heure 30 maximum), ce qui les oblige à prendre des repas légers, le plus 

proche possible afin de reprendre leur activité rapidement ; 

• La publicité, influence beaucoup lors du choix de la consommation surtout, 

pour les adolescents, qui consomment des aliments hyper calorique (malbouffe), 

qui peuvent ne leur être d’aucun bénéfice nutritionnel ; 

•        Les habitudes alimentaires, qui sont transmises des générations passées et 

qui forment les traditions culinaires d’un pays, influence le comportement des 

individus, tel que les spaghettis des italiens, le couscous des maghrébins. 

•        Le milieu dans lequel nous vivons, influence les habitudes sans toutefois 

les changer complétement, le meilleur exemple est celui des immigrés qui 

s’adaptent à la culture du pays accueillant en gardant les siennes. 

2.2.2 Changement des comportements alimentaires :  

Un changement des comportements alimentaire est très difficile mais possible, 

qui se fait sur de longues périodes, tel que le changement des heures de déjeuner, ou 

son contenu, pour des raisons de santé ou de modifications liées au de mode de vie. 

Toutefois ce changement doit être liée à la situation socioculturelle à laquelle il est 

confronté durant sa vie, dans ce cadre, et pour qu’il puisse réussirent, la détermination 

individuelle est importante, mais n’est pas suffisante car plusieurs contraintes 

s’imposent d’ordre culturel ou budgétaire, etc., et dans ce contexte, l’intervention de 

l’État est favorable par ses politiques de régulation. Cependant qui doivent être en 

concertation avec tous les acteurs qui y sont liés (Lahlou, 2005, p. 91 ; 93 ; 95-96.). 

Le défi de nos jours, est de pouvoir mettre à la disposition des individus, un 

panel d’aliment de quantité suffisante et de qualité nutritionnelle supérieur, à des prix 
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d’ordre alimentaires, ou au contraire, lorsqu’il s’agit d’une alimentation déséquilibrée 

(INSPQ, 2004, 12. p.).  

Pour cela, selon le même auteur (2004, 12. p.) une vigilance et surveillance des 

changements dans les comportements et des habitudes alimentaires pour les divers 

groupes de la population est essentielle afin de pouvoir dresser des stratégies 

d’intervention efficiente. 

2.2. Comportement (habitude) alimentaire : 

Les habitudes alimentaires sont des comportements typiques ou d’origine 

culturelle d'un groupe particulier de personnes vis-à-vis des aliments qui représentent 

une manière d’agir et de penser (Hercberg et al.,1985, p. 31.).  

Aussi, il est le résultat d’un apprentissage qui débute durant l’enfance et 

continent jusqu’à un âge avancée, où il s’identifie a un groupe de personne, à des 

traditions et une culture qui persistera tout au long de sa vie (Institut Danone France, 

2002). 

De nos jours, les habitudes alimentaires sont caractérisées à la fois par l’angoisse 

et l’ambiguïté.  Qui est due par le rejet des traditions et l’émersion dans les nouvelles 

tendances surtout d’apparence, tel que la maigreur, aussi par le stresse qui surviens a 

causes du flux d’informations inquiétantes sur les effets des aliments sur la santé. Cela 

crée des comportements alimentaires excessifs ou restrictifs. 

Dans le futur, d’après l’institut Danone (2002), l’évolution de ce comportement 

se fera probablement vers une glorification des aliments traditionnels porteurs du 

symbole du passé, tout en partant vers une nouvelle ère de diététique scientifique.  

2.2.1 Les facteurs influant le comportement alimentaire : 

Ils sont nombreux selon Delisle Lapierre (1975, p. 12-13), que sont résumés 

ainsi :  
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De nos jours, suite aux découvertes dans le domaine nutritionnelles et 

l’introduction surtout des technologies de pointe dans l’industrie alimentaire, selon 

Negre (1990) l’alimentation a eu un changement incontournable, où sont passé les 

pays développés de société de disette à celle d’abondance en moins de 70 ans.   

Cette situation, d’abondance a eu certes, des effets positifs sur la santé humaine, 

comme le recul de la mortalité due aux maladies infectieuses et celles de carences, etc., 

mais aussi, des effets négatifs d’ordre sanitaire et environnemental. 

Pour la santé, il s’agit essentiellement des maladies de pléthore, tandis que pour 

l’environnement, il s’agit de la pollution à tous ses niveaux, et dans notre cas, nous 

nous intéresserons au gaspillage alimentaire et ses effets nocifs sur l’environnement et 

les mesures qu’il faut adopter pour le diminuer. 

Notre article s’inscrit dans une approche préventive, globale, laquelle a pour but 

de mettre en évidence l’importance de l’alimentation et du comportement à risque des 

individus, induisant le gaspillage alimentaire, qui peuvent influencer la sécurité 

alimentaire en même temps le budget de l’État à travers ses dépenses de santé en 

intégrant le cas algérien. 

2. Alimentation et comportement alimentaire  

2.1 L’alimentation : 

L'alimentation est la manière avec laquelle les Hommes se comportent pour se 

procurer les éléments nutritifs dont ils ont besoin pour leur croissance, leur 

développement et leur entretien pour assurer leur cycle de vie (Nairaud, 2012, p.1-2.). 

Elle fait partie aussi d’un ensemble de comportements individuels et collectifs, 

qui s’inscrit dans un contexte de mode de vie particulier à une société (MAAP, 2010, 

p.3.), lequel peut contribuer soit au bienêtre physique et mental lorsqu’il s’agit d’une 

alimentation saine, qui peut prévenir nombreuses maladies non transmissibles (MNT) 



 

 (KAABACHE Rachida) 

                                                                             

 

8 

 

Its resolution is to overcome this food insecurity, through an effective management of 

available resources, to achieve sustainable food. 

Following a preventive approach, our work focuses on the consequences of risk 

behavior of individuals on health and the environment with recommendations. 

Keywords: Food, Eating habits, Health, Waste, Algeria 

JEL Classification Codes : I18, Q01, Q18  

1. Introduction 

Au début de son existence sur cette terre et afin de se nourrir, l’homme ne faisait 

que cueillir quotidiennement les aliments qu’il trouvait dans la nature comme les fruits, 

pécher les poissons, ou bien chasser les animaux sauvages. 

Il y a environ 12 000 ans, les habitants du moyen orient apprirent à semer les 

graines et à domestiquer les animaux, et ce n’est qu’à partir de là que la race humaine 

commença à avoir une source d’aliments sur laquelle elle pouvait compter ; après, ils 

apprirent à traiter leurs aliments pour les conserver. Le développement technologique 

aida à augmenter la production alimentaire et fit des hommes des producteurs de 

denrées (la première plante cultivée fût le blé en l’an 7 500 avant Jésus Christ) 

(Apfelbaum, 2009, p. 4) 

Pour son approvisionnement, l’homme apprit à remplacer son garde-manger par 

le seigle ainsi que les fruits par les noix et les plantes oléagineuses. Il apprit à tirer le lait 

des animaux qu’il domestiquait et qu’il utilisait pour labourer la terre, il apprit aussi à 

canaliser les cours d’eau pour l’irrigation de ses terres. Ce qui améliora son 

approvisionnement en nourriture, aussi bien en quantité qu’en qualité et augmenta 

constamment la diversité des produits alimentaires (Delisle Lapierre, 1975, p. 3-4 ; 11).  

Puis vint la sélection et l’art culinaire qui ont donné naissance au premier 

endémisme culinaire. Cela référait à la grande époque de Rome, Athènes, Byzance ou 

notre alimentation actuelle est définitivement mise au point (Negre, 1990, p.12.). 
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Abstract:  

To feed is one of the crucial issues in the life of a human being, who has tamed nature 
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