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 ملخص
استراتيجيات تطبيقها في  نهدف من خالل هذه الدراسة الى التعرف على موضوع التنمية المستدامة و

السياسية و الجزائر باعتبار ان موضوع التنمية المستدامة من المواضيع الهامة و الحيوية في الجوانب االقتصادية 
كغيرها الجزائر و  أن إالمخرجات هذه الدراسة،  أهمفي الوقت الحالي على المستوى الوطني و الدولي لنصل الى 

المستدامة و نرى ذلك من خالل مجموع  بجد حول تطبيق ابعاد التنميةمن دول العالم حاولت التعامل و التفاعل 
 مازالتجهود الجزائر  أن، كما نرى في المقابل االتفاقيات التي ابرمت في مجال تطبيق التنمية المستدامة

 الدول التي واكبت مفاهيم التنمية المستدامة .صفوف  إلى املالنضممتواصلة 
بنية االقتصاد  أن إالتسعى الى تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة، وبذلك يمكن القول ان الجزائر   
اطارها خارج قطاع  والتوسع فيالتي نصت عليها التنمية المستدامة  لتشريعاتلالجيد  ومحدودية الفهمالوطني 

 المحروقات.
وضعف جراء عدم جاهزية اقتصادها  بيئية كبيرة لتأثيرات يمكننا القول ان الجزائر الزلت عرضة

 .والقانونيضعف جهازها التشريعي  إلى باإلضافةاالقتصادية،  مؤسساتها
لتنمية المستدامة في الجزائر، حماية  أبعادتنمية مستدامة، استراتيجيات التنمية المستدامة،  :الكلمات المفتاحية

 البيئة.

Abstract: 

The objective of this study is to identify the subject of sustainable development 

and the strategies of its implementation in Algeria, considering that the subject of 

sustainable development is an important and vital subject in the economic and 

political aspects at the present time at the national and international level to reach 

the most important outputs of this study. As in other countries of the world, we have 

tried to deal with the implementation of the dimensions of sustainable development, 

Of sustainable Thus, it is possible to say that Algeria seeks to implement sustainable 

development strategies, but the structure of the national economy and limited 

understanding of the legislations stipulated by sustainable development and 

expansion in the framework outside the hydrocarbons sector. 

We can say that Algeria is still subject to significant environmental impacts due to its 

lack of preparedness and weak economic institutions, in addition to the weakness of 

its legislative and legal apparatus. 

Keywords: sustainable development, sustainable development strategies, sustainable 

development dimensions in Algeria, environmental protection 
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 مقدمة

 

 أ
 

 إلى دتأمخلفات جملة من التطورات في المجاالت االقتصادية انجر عنها  األخيرة اآلونة العالم فييشهد 
الهيئات  سعتسلبا على االقتصاد والحياة بصفة عامة حيث  أثرتعالمية  أزماتتدهور الجانب البيئي ونشوء 

يكمن في  السبب الرئيسي أن إلىوقد توصلت هذه التدهورات  إلى أدتالتي  األسبابفهم  إلىالمهنية المختصة 
موارد الطبيعية ال هذا التنامي على التي يخلفها السلبي اآلثاربعين االعتبار  األخذدون  لإلنتاجالتنامي السريع 

 خاصة. واإلنسانوالبيئية عامة 
خاصة في ظل للمجتمعات  األساسية وزيادة الحاجيات والمتطلباتومنذ دخول القرن الواحد والعشرين 

من الضرورة تلبية  أصبحالتوجهات الحديثة التي تتجه نحو تبني الخيارات الجديدة لسياسة لتوجه نحو الديمقراطية، 
خطط و  بضرورة التوجه نحو وضع سياسات إالتلك االحتياجات المتزايدة لهذه المجتمعات، وذلك لن يتحقق 

ها لتحقيق للموارد المادية والبشرية والتسيير العقالني ل األمثلم واستراتيجيات بعيدة النظر تعمل وفق نظام االستخدا
 الرفاه االجتماعي واالقتصادي الدائم لها.

تلبية لالدول العربية كغيرها من الدول النامية تتجه نحو تبني الخيارات الجديدة  أصبحت األساسوعلى هذا 
و تحقيق االقتصادية نح خالل توجيه مداخيل مواردهامن المتزايدة في مجتمعاتها  األساسيةالمتطلبات والحاجيات 

تحاول  والجزائر واحدة من هذه الدول التيالرفاه في سبيل تنمية مستدامة  تضمن االستمرارية واالستقرار الدائم، 
ما بادرت كوصديقة للبيئة،  القادمة األجيالموارد تعتمد على المحافظة على تنموية  بدورها اعتماد استراتيجيات

الجزائر بعيدة  ، رغم ذلك تبقىالتي انتهجت سياسة التنمية المستدامةقافلة الدول المتقدمة والسير نحو ركب  بإتباع
ادرت  الجزائر مثل ب األخيرةوهذا رغم كل الجهود المبذولة في السنوات  االستراتيجيةكل البعد لتنفيذ هذه السياسة  

ت المستدامة في مختلف المجاال التنميةة، وذلك لتدعيم وتجسيد استخدام مبالغ ضخم بقية الدول المجاورة لها
 .وية السيما في المجال البيئييالح

 اإلجابةتي سنحاول ال اإلشكاليةتتبلور جل معرفة التنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها في الجزائر أومن 
 يلي:كما  الل الدراسة والتي يمكن صياغتهامن خ عليها

 :الدراسة إشكالية
 وما هي االستراتيجيات المتبعة لتطبيقها؟  الجزائر؟ما هو واقع التنمية المستدامة في 

 فرعية: أسئلة إلىالرئيسية  اإلشكاليةتم تجزئة  أكثر ولإلحاطة بالموضوع
 ؟أبعادها أهمما المقصود ب التنمية المستدامة و  .1
 استراتيجيات التنمية المستدامة؟ أهمفيما تتمثل  .2
 ؟الجزائر في التنمية المستدامة استراتيجيةفيما تتمثل  .3
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 :فرضيات الدراسة
 على التساؤالت السابقة تم صياغة الفرضيات التالية: لإلجابةو 

  .التنمية المستدامة مفهوم غائب في المنضمات الجزائرية .1
 التنمية المستدامة. أبعادتعزيز التنمية المستدامة تساهم في  استراتيجيات .2
 .الجزائر ضمن سياساتها تفعيل ما يسمى التنمية المستدامةتسعى  .3

 الدراسة: أسباب
 ألسبابادراسة هذا الموضوع متمثلة في  إلىهناك مجموعة من العوامل المجتمعة التي تستدعي منا التطرق 

 موضوعية  أسبابالذاتية و 
  :الموضوعية األسباب .1

 في اختيار هذا الموضوع؛ األولسبب التخصص في مجال االقتصاد الدولي كان ال -
 ؛خصوصا والمكتبة الجامعيةالساحة البحثية عموما  إثراءمحاولة  -
 ؛التنمية المستدامة ودراسة موضوعفي معالجة  والميول الشخصيالرغبة الذاتية  -
 الموضوع.قلة الدراسات التي تناولت  -

  :الذاتية األسباب .2
بصفة  متقدمةالالنجاحات والتحديات التي تفرضها التنمية المستدامة على الدول  ومحاولة معرفةحب التطلع  -

 عامة والجزائر بصفة خاصة. من اجل اللحاق بركب الدول المتقدمة.
وقت الذي تواجهه دول العالم في ال األكبرالتحدي  أصبحتالتي  التنمويةدراسة هذه المواضيع  إلىالميل  -

 المعاصر.
 :الدراسة أهمية

لعالمية والمنتديات ام العالم كله، فعقدت من اجلها القمم استحوذ موضوع التنمية المستدامة على اهتما لقد
البيئية و بالقضايا المرتبطة ارتباطا وثيقا بالبشر ضوع من خالل االهتمام العالمي المتزايد و هذا الم أهميةفتتضح 

 زت بوضوح في المؤتمرات العالمية.بر  والتي
، في اإلنصافو لتحقيق العدالة  أساسيفكريا، بل هي مطلب  الحقيقة ترفافي  ة المستدامةفلم تعد التنمي

لمحافظة لشعوب المعمورة قاطبة وعليه البد من ا المختلفة والمتعاقبة، األجيالتوزيع مكاسب التنمية والثروات بين 
 في الدراسة والبحث. وأحقيتهالموضوع  أهميةلذلك تتجلى بوضوح  األمثلعليها باالستخدام 
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 :الدراسة أهداف
 ما يلي: إبرازالتي سعت لها هذه الدراسة هي محاولة  األهدافمن بين 

 واستراتيجيتها.التعرف على التنمية المستدامة محاولة  -
  األساسية أبعادهاالتنمية المستدامة و  وتقديم دورتوضيح  -
محاولة  إلى التي سعت من خاللها التنمويةمة والبرامج االجزائر في التنمية المستد استراتيجيةالتعرف على  -

 المجال. االسير على خطى الدول المتقدمة في هذ
 :الدراسات السابقة

مداخلة مقدمة  التنمية المستدامة في الجزائر، أفاق( بعنوان "واقع و 2018هاجر)سالمي رشيد، عزي  -
ة ورها في تحقيق التنميالطاقة المتجددة ودللمشاركة في الملتقى العلمي الخامس حول "استراتيجيات 

 . جامعة البليدة2018افريل  24-23دراسة تجارب بعض الدول يومي المستدامة.
ادي االقتص اإلنعاشمن خالل برامج معرفة واقع التنمية المستدامة في الجزائر  إلىهدفت هذه الدراسة 

  .نحوها من اجل الدفع باالقتصاد الوطني التي تحوذ األفاقالمتبعة ومعرفة 
م في الجزائر قد سعت بتحقيق نمو اقتصادي يساهالبرامج التنموية  أننتائج مفادها  إلىوقد تم التوصل  

 .حد كبير في تحسين الوضعية االجتماعية للبالد إلى
تمركزت حول ف هادراستبينما كانت دراستي تتمحور بشكل رئيسي حول استراتيجيات التنمية المستدامة  
  .بالتنمية المستدامة والوقائع المتعلقة األفاق

 اإلنعاش دراستنا فقد تناولت برامج أمااالقتصادي، بالنمو  المتعلقة كما تناول البرامج التنموية في الجزائر 
 2001/2019االقتصادي 

دامة التنمية المستاالقتصادية للمشكالت البيئية في ظل  اآلثار(، تحليل 2008عبد القادر عوينات مايو ) -
 .دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير

يعية التي نشا عنها التدهور البيئي وكذلك تحديد طب اآلثاروتشخيص مختلف  إبراز إلىوهدفت هذه الدراسة 
البيئة والتنمية  ن بينتحقيق التواز  أن إلىئة والتنمية المستدامة، وتوصلت الدراسة يكل من البالعالقة القائمة بين 

 التجزئة.الن ال يقبخذ باالعترافات البيئية ضمن الحسابات االقتصادية وكالهما مرتبطان المستدامة يكمل في األ
 أمار، مستدامة وواقعها في الجزائفي متغير التنمية ال فقد اتفقت مع دراستيفيما يخص هذه الدراسة  أما

والي جل دراستنا فقد كانت اشمل لدراسة ح أماالبيئية فكان في المتغير الثاني الذي تناول المشاكل  نقاط االختالف
 استراتيجيات التنمية المستدامة.
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 :اسةر منهج الد
، ساسيةألمن خالل توضيح المفاهيم  والميداني وذلكتم االعتماد على المنهج الوصفي في الجانب النظري 

هذه المفاهيم على  قاطإسالتنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها في الجزائر كما تم  األساسيةالمرتبطة بالمتغيرات 
 .الواقع في الجزائر

    :هيكل الدراسة
لين إلى فصتم تقسيم الدراسة  مطروحةال اإلشكالية واإلجابة عنالموضوع  ببجميع جوان اإللمامبهدف 

 كما يلي: أساسيين
يث تناول ح مبحثين إلىالنظري للتنمية المستدامة واستراتيجياتها قسمناه  اإلطار بعنوان األولالفصل  

المبحث  حين تناول مستوياتها، في وأبعادهاوتعريفها  نشأتهامن خالل  مدخل للتنمية المستدامة األولالمبحث 
 .ي استراتيجيات التنمية المستدامةالثان

ثالث مباحث  لىإوقسم بدوره استراتيجيات الجزائر في التنمية المستدامة كان بعنوان  الفصل الثاني فقد أما 
ة المستدامة، الجزائر في التنمي ومدخل لتجربةتقديم بعض التجارب الدولية  إلى األولحيث تم التطرق في المبحث 

ث الثالث فقد في المبح أماالتنمية المستدامة في الجزائر،  استراتيجيةركائز  إلىوتم التطرق في المبحث الثاني 
 .2019-2001االقتصادي  اإلنعاشتناول برامج 

 



 
 

 األول لــــــــــالفص
 اإلطار النظري للتنمية
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 تمهيد:

لقد أسهم النمو السريع وغير المتوازن للتقدم الصناعي والتطورات غير المنضبطة المصاحبة له في تنامي 
إلنسانية الضغوطات ا التصحر  سلسلة من المشاكل ذات الطابع البيئي، حيث أضحت قضايا التدهور البيئي 

 ، وخاصررررررررررررررة مع تعزيز نموذ في العصررررررررررررررر الحديث تمثل واقعا مؤلما مالزما للحياة والبطالةالفقر  على البيئة 
الحداثة المعولم والتقنيات المتطورة لقدرة البشر على األضرار بالبيئة، ومما الشك فيه أن جل هذه المشكالت ناتج 
عن سرررروي تسرررريير اإلنسرررران للبيئة، بحيث لم تعد تكتسرررري صرررربغة محلية محدودة، ولكنها تفاقمت لتصررررب  انشررررغاال 

 جهويا ودوليا.
ضررررررعا  قدرتها على وبسرررررر بب تعاظم خطر تلك المشرررررراكل من جهة، وتقل  نسرررررربة الموارد على األرر وا 

يعر  بالتنمية  تجديد ذاتها من جهة أخرى، فإن هناك حاجة ملحة لترشرررررريد التعامل اإلنسرررررراني عن طري  تبني ما
 المستدامة.

 وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالتالي:     
 لتنمية المستدامة.لمدخل  المبحث األول:
 استراتيجيات التنمية المستدامة. المبحث الثاني:
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 لتنمية المستدامةل: مدخل األولالمبحث 
هي عملية و  من الوضع الثابت إلى وضع اعلي وأفضل، واالنتقال بهالتنمية المستدامة هي ارتقاي المجتمع 

كل مجتمع إنساني، لتحقي  أهدا  الناس ومهم ل وجزئي وشيي ضروريشامل  وتحسين مستمرتطور إلى األمام 
 والمجتمع، وعلى رأسها تحقي  مستوى معيشة مناسب أو حياة أفضل

 وتطور التنمية األول: مفهومالمطلب 
باهتمام بالغ في تقديم سررررررررلسررررررررلة من المعلومات  إالاسررررررررتعرار تارية التنمية ومراحلها منذ القدم ما هو  إن
 .إسالفنا بدؤهسنى لنا استكمال ما فصولها حتى يت وسرد جميعالمتكاملة 

 مفهوم التنمية الفرع األول:
منذ الحرب العالمية الثانية ، حيث لم يسرررررررتعمل هذا المفهوم منذ برز مفهوم التنمية بصرررررررورة أسررررررراسرررررررية منذ 

من القرن الثامن عشرررررررر وحتى الحرب  األخيرالبريطاني ''آدم سرررررررميث'' في الربع  االقتصررررررراديظهوره في عصرررررررر 
ار إليه على حدوث التطور المشرر للداللة، فالمصررطلحان اللذان اسررتخدما  االسررتثنايعلى سرربيل  الالثانية إالعالمية 

)، وحتى عندما ثارت مسررررررالة تطوير بعر اقتصرررررراديات  االقتصرررررراديفي المجتمع كانا ( التقدم المادي أو التقدم 
          "Modernisation"لتحديثالمسرررررررررتخدمة هي ا حاتلالمصرررررررررطأوروبا الشررررررررررقية في القرن التاسرررررررررع عشرررررررررر كانت 

  Industrialization  أو التصنيع 
فمفهوم التنمية برز بداية في علم االقتصاد حيث استخدم للداللة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات 

بهد  إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن  معين،الجذرية في مجتمع 
بمعنى زيادة قدرة المجتمع على االسرررررتجابة للمتطلبات األسررررراسرررررية والحاجات  أفراده،لمتزايد في نوعية الحياة لكل ا

تغالل عن طري  الترشيد المستمر الس الحاجات،المتزايدة ألعضائه بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك 
 1غاللوحسن توزيع عائد ذلك االست المتاحة،الموارد االقتصادية 

جزئي  وأ، وهي عملية تطور شررامل واالجتماعي والتطور اإلنسررانيلالسررتقرار  أسرراسرريوالتنمية هي عنصررر 
  مع احتياجاته يتواف والتطور بمااالستقرار  إلى اإلنسانيالرقي بالوضع  إلىمختلفة تهد   وتتخذ أشكاالمستمر 

مكانياته االقتصادية  .والفكريةاالجتماعية  وا 
قتنع بها صاحب ي والنظرية والسياسية واالقتصادية التينمية دوما مرتبطا بالخلفية العلمية ويظل تعري  الت

 اإلنتا توى "الزيادة السرررريعة في مسررر :بأنهاالتعري  فعلى سررربيل المثال فان علماي االقتصررراد مثال يعرفون التنمية 

                                                 

 .141، 140،     2003، عمان، األلفية للنشر والتوزيع، العالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم،  - 1
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التنمية هي تغيير اجتماعي  أن حين يرى علماي علم االجتماع ، في«...واألسرررررررررررري والدخل القومياالقتصرررررررررررادي 
 1.ومنفتحة ومرنة ومنتجة ةايجابيتكون  والثقافات حتىتغيير السلوكيات  ومخطط يستهد مقصود 

 لنهجوالتزامها باالمؤسرررررسرررررات السرررررياسرررررية  إقامةعملية  أنهابينما نجد علماي علم السرررررياسرررررة يعرفون التنمية 
تاحتها مشاركةالديمقراطي   .... راراتالقالمواطنين في صنع  وا 
 2التلوث. أنواعة من كاف والمحافظة عليهاعلوم البيئة يهتمون في تعريفهم للتنمية على البعد البيئي كذلك 

 التنمية الثاني: تطورالفرع 
يجد المتتبع لتارية التنمية على الصعيد العالمي واإلقليمي انه طرأ تطور مستمر وواض  على التنمية وهذا 

قعية لطبيعة المشرررررركالت التي تواجهها المجتمعات وانعكاسررررررا حقيقيا للخبرات الدولية التي التطور كان اسررررررتجابة وا
وبشرررررررررركل عام تم التمييز بين أربع مراحل رئيسررررررررررية لتطور مفهوم التنمية منذ  المجال،تراكمت عبر الزمن في هذا 

 :وهذه المراحل هي الثانية،نهاية الحرب العالمية 
: تميزت هذه المرحلة التي امتدت تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية قتصفففففاديلتنمية بوصففففففها رديم للنمو ااا .1

ة لزيادة الدخل التصنيع كوسيل استراتيجيةالثانية وحتى منتص  العقد السادس من القرن العشرين باالعتماد على 
ديلة بعدما بالقومي وتحقي  معدالت نمو اقتصرررادي مرتفعة وسرررريعة ، وقد تبنت بعر الدول اسرررتراتيجيات أخرى 

التصرررررنيع في تحقي  التراكم الرأسرررررمالي المطلوب ، والذي يمكن أن يسررررراعدها في التغلب على  اسرررررتراتيجيةفشرررررلت 
ة والتجارة المعونات الخارجي اسررررتراتيجيةمشرررركالتها االقتصررررادية واالجتماعية المختلفة ، ومن هذه االسررررتراتيجيات  

 من خالل زيادة الصادرات . 
 حاول من خاللها النماذ  التيالمعرو  باسرررررررم "مراحل النمو االقتصرررررررادي" أحد  وسرررررررور ويعد نموذ  والت 

 التقليدي،مرحلة المجتمع  (تفسررررررررير عملية التنمية االقتصررررررررادية في المجتمعات اإلنسررررررررانية ككل وهذه المراحل هي
 ) الكبيرمرحلة النضج وأخيرا مرحلة االستهالك  االنطال ،مرحلة  االنطال ،مرحلة ما قبل 

: غطت هذه المرحلة تقريبا الفترة من نهاية الستينات وحتى منتص  العقد السابع لتنمية وفكرة النمو والتوزيعا .2
لى عوبدأ مفهوم التنمية فيها يشررررمل أبعادا اجتماعية بعدما كان يقتصررررر في المرحلة السررررابقة  العشرررررين،من القرن 
  :العشررررين تم تعري  التنمية االقتصرررادية على أنهاففي منتصررر  السررربعينات من القرن  فقط.االقتصرررادية  الجوانب

أصب  و مجموعة الجهود المبذولة للقضاي على الفقر وتحقي  العدالة وتوفير فر  العمل في سيا  اقتصاد تام". "

                                                 

 .66،67   ،  2017، والنشر، القاهرة، مصرالمجموعة العربية للتدريب  ،المستدامةنمية التياسمين مدحت محمد، النصر، مدحت أبو  - 1
 66،67   ساب ،  مرجع   - 2
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، من خالل تطبي  اسررتراتيجيات الحاجات األسرراسررية والمشرراركة "إعادة التوزيع من النمو شررعارا عاما ومألوفا تعبير
 1ومتابعتها. ة في إعداد خطط التنمية وتنفيذهاالشعبي

 مشكالت حجمرز الشهير الذي يعر  التنمية من خالل بوتتجسد هذه المرحلة بشكل واض  في نموذ  سي
الة شرررررررررررررركالت الفقر والبطرفي التوزيع فرالتنميرة في دولرة مرا في نظر هي مكرافحرة م اواةسررررررررررررررروالالمبطرالرة الفقر وال

هذه المشرررررركالت أو جميعها فإنه ال يمكن القول بوجود تنمية في تلك الدولة حتى لو من و في التوزيع  والالمسرررررراواة
تتجسررد هذه المرحلة في نموذ  تودارو الذي يحدد فيه عملية التنمية  فيه، وكذلكتضرراع  الدخل القومي والفردي 

 2الذات، وحرية االختيار. احترام األساسية،في ثالثة أبعاد رئيسية وهي إشباع الحاجات 

: امتدت هذه المرحلة تقريبا من منتصرر  السرربعينات إلى منتصرر  ااقتصففادية وااجتماعية  المففاملة التنمية. 3
ثمانينات القرن العشررررررررررررررين ، وظهر فيها مفهوم التنمية الشررررررررررررراملة التي تعني تلك التنمية التي تهتم بجميع جوانب 

ن العاديين وليس من أجل زيادة معدالت المجتمع والحياة ، وتصررررراا أهدافها على أسررررراس تحسرررررين ظرو  السررررركا
النمو االقتصرررررررررررادي فقط ، ولكن السرررررررررررمة التي غلبت على هذا النوع من التنمية تمثلت في معالجة كل جانب من 
جوانب المجتمع بشرركل مسررتقل عن الجوانب األخرى ووضررعت الحلول لكل مشرركلة على انفراد ، األمر الذي جعل 

األهدا  المنشرررررررررودة في كثير من المجتمعات ، ودفع إلى تعزيز مفهوم التنمية  هذه التنمية غير قادرة على تحقي 
وتشررررمل هذه التنمية على  .التي تعنى بمختل  جوانب التنمية ضررررمن أطر التكامل القطاعي والمكاني  المتكاملة 

ر في الفر  كبنوع أفضل من التعليم ومستويات أعلى من الصحة والتغذية وفقر أقل وبيئة أوفر نظافة ومساواة أ
 ثراي.فردية أكبر وحياة ثقافية أكثر  وحرياتالمتاحة 

: منذ بداية الثمانينات من القرن الماضرررررررررري بدأ العالم يصررررررررررحو على ضررررررررررجيج العديد من التنمية المسففففففتدامة .4
انب في ظل إهمال التنمية للجو  األرر،المشررررررررررركالت البيئية الخطيرة التي باتت تهدد أشررررررررررركال الحياة فو  كوكب 

فكان البد من إيجاد فلسررررفة تنموية جديدة تسرررراعد في التغلب على هذه المشرررركالت  الماضررررية،ية طوال العقود البيئ
ور وكان هذا المفهوم قد تبل المسررررررررتدامة،وتمخضررررررررت الجهود الدولية عن مفهوم جديد للتنمية عر  باسررررررررم التنمية 

ل مرة المشررررررررررررررترك ونشررررررررررررررر األو  مسررررررررررررررتقبلنا نوانلتنمية والذي يحمل عاألول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة وا
للتأكيد على أن حسرابات الحاضرر والمسرتقبل يجب أن يتم مراعاتها من خالل نشراط اقتصرادي يتمتع  .1927عام

                                                 

 .36 ،  1993، األندلس، اإلسكندرية، دار األوجه المكانية للتنمية اإلقليمية عور،الحداد  - 1
 .36   مرجع ساب ، - 2
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بموارد البيئة والحفاظ على ح  األجيال  اإلضرررراربإرادة مسرررتدامة من أجل تنمية مسرررتدامة يكون من أهدافها عدم 
 .1القادمة من تلك الموارد

 اإلطار ألمفاهيمي التنمية المستدامة: الثانيالمطلب 

التنمية المسررررتدامة ال تمثل ظاهرة أو اهتماما جديدا، فالدافع وراي مخاوفنا الحالية يرجع إلى آال  السررررنين، 
 ولكن التنمية المسرررتدامة كمصرررطل  فعدد قليل نسررربيا سرررمع به قبل مؤتمر األمم المتحدة للبيئة والتنمية حيث ارتبط
هذا المفهوم بتزايد الوعي إزاي المشررررررررررررررراكل البيئية وذلك من خالل اللجان والمؤتمرات التي مهدت الطري  لظهور 

 فكرة التنمية المستدامة.
 لتنمية المستدامة التطور التاريخي و  تعريم الفرع األول:

امات ة االسررررررررررتخدلقد تعددت التعاري  المتعلقة بالتنمية المسررررررررررتدامة فقد أصرررررررررربحت واسررررررررررعة التداول ومتعدد
ومتنوعة المعاني والتي تهد  إلى المحافظة على البيئة التي نعيش فيها لذا كان هدفها الرئيسرررررررررري منها هو إجراي 

 تغيرات في البني التحتية والفوقية للمجتمع دون التأثير السلبي على عناصر البيئة.
 تعريم التنمية المستدامة .1

فهوم منتطر  ل أنقبل  والمسرررررررررتدامة، ومنهتين هما: التنمية لفظيتكون اصرررررررررطال  التنمية المسرررررررررتدامة من  
 :إلى تطر سنالتنمية المستدامة 

 أنميت الشيي ونميته وجعلته ناميا.يقال:  نمى،  التنمية في اللغة مصدر من الفعل  لتنمية لغة:ا
ى االنتقال حركي يؤدي إليقصررررررد بالتنمية االزدهار والتكاثر والزيادة والرفاهية، التنمية سرررررريا   التنمية اصففففط حا:

من وضررررررررع سرررررررراب  غير مرر إلى وضررررررررع الح  يسررررررررتجيب بكيفية مرضررررررررية إلى حاجات وطموحات الشررررررررخ  
 2والجماعة.

وكمررا عرفهررا أيضررررررررررررررررا "عرراط  غيررث" أن التنميررة تعني التحرك العلمي المخطط لمجموعررة من العمليررات 
ة لتغير المسررررررتهد ، من أجل االنتقال من حالاالجتماعية واالقتصررررررادية، تتم من خالل أيديولوجية معينة لتحقي  ا

 3إليها.غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول 
 أي طلب دوامه واستمرار يته. الشيي،أما كلمة المستدامة فمأخوذة من استدامة 

                                                 

 .46، 45    ، 2013االسكندرية،  الجامعية،. دار المعرفة رجغرافية التنمية والفقأشر  محمد عاشور،  -1
، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل اإلسالمي غير الربحي في تحقي  دور الوقم في التنمية المستدامة فتيحة قشور، عبد القادر سوفي، -2

 . 03 2013زائر، الج بالبليدة،جامعة سعد دحلب  ماي، 21-20التنمية المستدامة، يومي 
 .25 ، 2013لبنان، العصرية بيروت،مكتبة حسن  والتطبيق،التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية  الطاهر،قادري محمد  -3
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ومن منطلقنا هذا يتبن أن للتنمية المسررررررررررررررتدامة عدة تعاري  واختلفت باختال  الحقب الزمنية واالنتمايات 
 رية نوجزها فيما يلي:الفك

أول من اسررتخدم مصررطل  التنمية المسررتدامة  أنها Groharlem Brundtland رئيسفة وزرا  النروي تعتبر 
في تقرير "مسررتقبلنا المشررترك" للتعبير عن السررعي لتحقي  نوع من العدالة والمسرراواة بين  1987بشرركل رسررمي سررنة

 1األجيال الحالية والمستقبلية.
فيعتبر نمط االسرررررررتدامة هو رأس المال، وعر  التنمية المسرررررررتدامة بأنها: " تلك التي تهتم  البنك الدوليأما 

بتحقي  التكافؤ المتصل، الذي يضمن إتاحة نفس الفر  الحالية لألجيال القادمة وذلك بضمان ثبات رأس المال 
 الشامل أو زيادة المستمرة عبر الزمن".

" تنمية يجب بأنها:عر  التنمية المسررررتدامة  21مال القرن حسررررب جدول أع تقرير ريو دي جانيروكما أن 
شررررررررررررباع الحاجات المرتبطة بالتنمية والبيئة لألجيال الحاضرررررررررررررة  أن تحق  بطريقة توف  وتسرررررررررررراوي في إرضرررررررررررراي وا 

 2والمستقبلية.
يرى أن مصرررطل  التنمية المسرررتدامة قد وضرررع من أجل " توطيد العالقة بين حاجات  G Wackermanأما 
القتصرررادية أو تسررريير سرررليم للبيئة، وهذا التسررريير ال يكون مسرررتداما إال إذا كان اسرررتغالل الموارد يكون من التنمية ا

 3جيل إلى أجيال، وشروط الحياة األساسية للبشر في تحسين مستمر ".
كما يمكن تعري  التنمية المسرررررررتدامة بعبارات تقنية على أنها منهج تنموي على المدى الطويل والذي يعظم 

 4ة.القادم رفاهية اإلنسانية ألجيال الحاضر على أن ال تقوم هذه األخيرة بإخالل أو دهورة رفاهية األجيالال
 وقد اختلفت تعاري  التنمية المستدامة باختال  الزاوية التي ينظر إليها:

الخدمات  ىورفع مسررررتو : التنمية المسررررتدامة تعني السررررعي إلى تحقي  اسررررتقرار النمو السرررركاني الجانب ااجتماعي
 والتعليمية.الصحية 

يعر  التنمية المستدامة بأنها: "استخدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي إلى فنائها أو  :الجانب البيئي
تدهورها أو تناق  قدراتها بالنسرررررررررررررربة لألجيال المقبلة مع الحفاظ على رصرررررررررررررريد ثابت غير متناق  من الموارد 

 .الطبيعية"

                                                 

تير، ل شهادة الماجس، مذكرة لنيالمسؤولية البيئية وااجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة ااقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة الطاهر خامرة ، -1
 .14،  2007جامعة قاصدي مربا  ، ورقلة ،

2-Loïc Chauveau, le développement durable, produire pour tous, protéger la planète, petite encyclopédie ،2009، P10. 
3- Gabriel Wackerman, 2008, le développement durable, édition ellipses, Paris ،P 31 
4- Policy brief, sustainable development critical issues,OECD,2001,p 5 
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: إن التنمية المسرررررررتدامة تركز على اإلدارة المثلى للموارد الحصرررررررول على الحد األقصرررررررى من صففففاديالجانب ااقت
منافع التنمية االقتصرادية شررط الحفاظ على نوعية الموارد على أن ال يقلل من الدخل الحقيقي في المسرتقبل. كما 

تنمية دخل  ضمان وبشكل اشملقر الف والحد منتعني بالنسبة للدول المتقدمة خفضا في مستوى معيشة المواطن 
 الفرد في المستقبل ليس بأقل من الجيل الحالي 

لموارد إنقاذ ا وأقدر على: عر  التنمية المسرررررررررتدامة بأنها " اسرررررررررتخدام تكنولوجيا جديدة أنظ  الجانب التكنولوجي
 1االستقرار.تحقي   والمساعدة علىالطبيعية بهد  الحد من التلوث 
تعاري  السابقة الذكر يمكن الوقو  على أن التنمية المستدامة ترتكز على مسالة واستخالصا من خالل ال

يكون هدفها و  واحتياجاتهم المستقبليةاالستغالل المثل للموارد، لتلبية الحاجات الحالية، مع مراعاة األجيال القادمة 
كنولوجية قتصرادية، االجتماعية التاألسراسري متمثال في حماية البيئة، مع التركيز على تحقي  األبعاد األسراسرية اال

 . والبيئية
 السياق التاريخي للتنمية المستدامة .2

إن التنميررة المسررتدامة ال تمثررل ظاهرررة أو اهتمامررا جديرردا بررل هرري مطلررب قديررم ومنررذ سررنوات مضررت، إذ 
ي الخمسررررررينات وعررررررلى تجرررررراوز مشرررررركالت التنميررررررة في كانررررررت التنميررررررة تركررررررز عررررررلى قضايررررررا الرفرررررراهية االجتماعرررررري ف

السررررررتينات ثررررررم عررررررلى الحررررررد مررررررن الفقررررررر وتلبيررررررة الحاجررررررات األساسررررررية في السرررررربعينات ثررررررم ظهررررررر مفهرررررروم ومصطلررررر  
لتنميررة ررن األسررلوب التقليرردي لالتنميررة المسررتدامة كرررد طبيعرري عررلى التخررو  الناجررم عن تدهررور البيئررة الناتررج ع

ان رالررذي يقرروم عررلى التنامرري السريررع لإلنتررا  دون اعتبررار لآلثررار السررلبية الترري يخلفهررا هررذا التنامرري عررلى اإلنسر
تمرات ديد من المؤ وقد سب  ظهور مفهوم التنمية المستدامة انعقاد الع  وعررررررررلى المرررررررروارد الطبيعيررررررررة وعررررررررلى البيئررررررررة

صررررررردار تقارير دولية مهدت الطري  لبروز مفهوم التنمية المسرررررررتدامة ومن أهم هذه المحطات  والملتقيات الدولية وا 
 2واألحداث حسب تسلسلها الزمني نجد:

ترجع جذور التفكير العالمي بشأن التدهور البيئي إلى هذه السنة، حيث نشر االتحاد العالمي للحفاظ : 1950 -
أول تقرير حول حالة البيئة  ،l'Union international pour la conservation de la natureة طبيععلى ال

العالمية، وهد  هذا التقرير إلى دراسة حالة ووضعية البيئة في العالم، وقد أعتبر هذا التقرير رائدا خالل تلك 
 .الوقتصاد والبيئة في ذلك الفترة في مجال المقاربات المتعلقة بالمصالحة والموازنة بين االقت

                                                 

 سياسية قسموالعلوم المحمد خيضر بسكرة كلية الحقو   دكتوراه، جامعةمذكرة  ،للبيئة في إطار التنمية المستدامة القانونية ، الحمايةالغنيحسونة عبد  -1
 .24  ،2013، 2012الحقو  

 .15،  2015، األردن عمان، والتوزيعدار الراية للنشر  التنمية المستدامة،ردار، عبد الرحمان سي  س -2
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إنشرررررراي نادي روما بمشرررررراركة عدد قليل نسرررررربيا من األفراد لكنهم يحتلون مناصررررررب مرموقة في دولهم  :1968 -
 حيث كان الهد  من إنشاي النادي معالجة النمو االقتصادي المفرط وتأثيراته المستقبلية. 

والمشكالت التطر  إلى البيئة  وقد تمة، دولة عربي 112بحضور  وكان ذلكانعقاد مؤتمر ستوكهورم : 1972 -
 باتت تهددها. التي

يعبر عن قلقه على األوضررررررراع البيئية  (Hanse Jonas)الفيلسرررررررو  والمفكر األلماني هانس جوناس  :1979 -
  ".مبدأ المسؤولية"في كتابه 

ن لدولية للبقاي أيا االستراتيجيةأصدر تقريرا تحت عنوان  (IUCN)البيئة االتحاد الدولي للحفاظ على  :1980 -
 .ظهر فيه ألول مرة مفهوم التنمية المستدامة

 Our"  إصررررررردار اللجنة العالمية للبيئة و التنمية تقريرا بعنوان "مسرررررررتقبلنا المشرررررررترك"في هذه السرررررررنة : 1987 -

Common Future  "رئيسرررررة الوزراي النرويجية  تحت رئاسرررررة HARLEM BRUNDTLAN  أين تم طر  التنمية
 يمكن وأنه ال ،يراعي شرررررررررررروط تحقي  التنمية االقتصرررررررررررادية بمراعاة الجانب البيئي موذ  بديلالمسرررررررررررتدامة كن

وفي هذا االجتماع ظهرت فكرة التنمية  مواصرررررررلة التنمية ما لم تكن قابلة لالسرررررررتمرار من دون أضررررررررار بيئية.
 المستدامة كمصطل  يهتم بالتوازن البيئي.

ها وصادقت من وضرورة التخل النفايات الخطرة العابرة  ةوخفر حركاتفاقية بازل الخاصة بضبط : 1989 -
 دولة. 150عليها

 .ما يسمى بقمة األرر في ريو دي جانيرو بالبرازيل والتنمية أوانعقاد مؤتمر األمم المتحدة للبيئة : 1992 -
 لىعوالعمرل اعتمراد بروتوكول كيوتو يهرد  برالردرجرة األولى إلى الحرد من انبعراث الغرازات الردفيئرة : 1997 -

تحسررررررين كفاية اسررررررتهالك الطاقة في القطاعات االقتصررررررادية والعمل على زيادة اسررررررتخدام نظم الطاقة الجديدة 
 والمتجددة.

( في جوهانسرربورا جنوب إفريقيا الذي سررلط 10انعقاد مؤتمر القمة العالمية للتنمية المسررتدامة )ريو : 2002 -
ورة الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الموارد وضررررر الضرررروي على ضرررررورة تغيير أنماط اإلنتا  واالسررررتهالك 

 الطبيعية.
 أصب  بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ حول تخفير االنبعاثات المؤدية إلى االحتباس الحراري.: 2005 -
انعقد المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات  2007ديسررررررررررررمبر سررررررررررررنة  14-03خالل الفترة الممتدة بين  :2007 -

أندونيسررررررريا، وتمحورت نقاشرررررررات هذا المؤتمر حول العديد من المشررررررراكل البيئية الخطيرة المناخية بمدينة بالي ب
 أهمها ارتفاع درجة حرارة األرر بشكل كبير بسبب االحتباس الحراري.
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، بسررررربب تأكد جميع األطرا  2009بعدها بثالث سرررررنوات انعقدت قمة المناو "بكوبن هاغن" سرررررنة  :2009 -
برام السرررررررررياسرررررررررية أن حالة البيئة في ال عالم مازلت في تدهور مسرررررررررتمر بالرغم من عقد العديد من المؤتمرات وا 

العديد من االتفاقيات، وقد ناقشت قمة المناو هذه التغيرات المناخية األخيرة، وكيفية مواجهة ظاهرة االحتباس 
الكلية  تهايااسرررررررتراتيجالحراري وكذلك سررررررربل تحقي  تنمية عالمية مسرررررررتدامة تراعي الجوانب البيئية في مختل  

والجزئية، لكن هذه القمة لم تخر  باتفاقيات ملزمة وكمية كالتي خر  بها بروتوكول كيوتو، واكت  األعضرررررراي 
 .المشاركون بتحديد خطوط  عريضة للعمل من أجل محاربة التغير المناخي ومكافحة االحتباس الحراري

نما ظهر نتي ديد لم يكن وليد الصرررررررررررررردفة،النموذ  التنموي الج إذن يمكن القول بأن التنمية المسررررررررررررررتدامة، - جة وا 
نقطة التحول الرئيسرررررررة في  ،1987مجموعة من الجهود واالتفاقيات ويعتبر تقرير مسرررررررتقبلنا المشرررررررترك سرررررررنة 

 المستدامة.مفهوم التنمية 
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 تطور مفهوم التنمية المستدامة ومحتواها منذ الحرب العالمية الثانية :01الجدول رقم

مان قياسررها دار صررفاي ع أدواتتخطيطها و  وأسرراليبقلسررفتها  ابو زنط التنمية المسررتدامة: وماجدة احمد عثمان محمد غنيم المصدر:
 .34 ، 2006 األردن

ية المبدأ العام للتنم
ودرجة محتوى التنمية  أسلوب المعالجة بالنسبة لإلنسان

 التركيز
الزمنية الفترة 
 المرحلة مفهوم التنمية تقريبية بصورة

اإلنسان هدم التنمية 
 اإلنسان(من اجل  )تنمية

معالجة كل جانب من 
الجوانب معالجة 

مستقلة عن الجوانب 
 األخرى
وجود تأثيرات  )افتراض

متبادلة بين الجوانب 
 مجتمعة(

ورئيس اهتمام كبير  -
 ااقتصادية بالجوانب

اهتمام ضعيم  -
 بالجوانب ااجتماعية

 إهمال الجوانب البيئية -

الحرب  نهاية
العالمية الثانية 
منتصم ستينات 
 القرن العمرين

التنمية = النمو 
 ااقتصادي

 
 
 

1 
 

اإلنسان هدم التنمية 
 تنمية من اجل اإلنسان
اإلنسان وسيلة التنمية 

 اإلنسان(ية تنم)

معالجة كل جانب من 
الجوانب معالجة 

مستقلة عن الجوانب 
 األخرى

عدم وجود  )نفترض
تأثيرات متبادلة بين 

 مجتمعة(الجوانب 

اهتمام كبير بالجوانب  -
 ااقتصادية

اهتمام متوسط  -
 بالجوانب ااجتماعية

اهتمام ضعيم  -
 بالجوانب البيئية

 منتصم الستينات
              سبعيناتمنتصم ال

 القرن العمرين

التنمية = النمو 
ااقتصادي + 
 التوزيع العادي

2 

اإلنسان هدم التنمية 
 اإلنسانتنمية من اجل 

وسيلة التنمية تنمية 
التنمية  اإلنسان صانع

 اإلنسان(تنمية بوساطة )

معالجة كل جانب من 
الجوانب معالجة 

مستقلة عن الجوانب 
 األخرى

عدم وجود  )نفترض
لة بين تأثيرات متباد
 مجتمعة(الجوانب 

 اهتمام كبير بالجوانب -
 ااقتصادية

اهتمام كبير بالجوانب  -
 ااجتماعية

اهتمام كبير بالجوانب  -
 البيئية

من  النصم األول
ثمانينات القرن 

 العمرين

التنمية الماملة = 
ااهتمام بجميع 

الجوانب ااقتصادية 
وااجتماعية 

 والبيئية بالمستوى
 نفسه

3 

 التنميةاإلنسان هدم 
 تنمية من اجل اإلنسان
 اإلنسان وسيلة التنمية

 تنمية اإلنسان
 اإلنسان صانع التنمية
 تنمية بوساطة اإلنسان

معاجلة كل جانب من 
الجوانب معالجة 

مستقلة عن الجوانب 
 األخرى

عدم وجود  )افتراض
تأثيرات متبادلة بين 

 مجتمعة(الجوانب 

اهتمام كبير بالجوانب  -
 ااقتصادية

كبير بالجوانب  اهتمام -
 ااجتماعية

اهتمام كبير بالجوانب  -
 البيئية

اهتمام كبير بالجوانب  -
 الروحية

النصم الثاني من 
ثمانينات القرن 
العمرين وحتى 
 وقتنا الحاضر

التنمية المستدامة 
= ااهتمام بجميع 
الجوانب ااقتصادية 

وااجتماعية 
والبيئية بالمستوى 

 نفسه

4 
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 التطور التاريخي لظهور التنمية المستدامة :(1لمكل رقم )ا
  

                 غ".انعقدت قمة المناو "بكوبن هان                                                     2010
 انعقد المؤتمر الدولي لمواجهة التغيرات                                               2007

 المناخية بمدينة بالي باندونيسيا 
 بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ                                      2005    

 المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورا                              2002       
   بروتوكول كيوتو القمة الثانية لألرر                         1997 
 مؤتمر قمة األرر في ريو دي جانيرو بالبرازيل                      1992 

 اتفاقية بازل        1989           
 عالمية للبيئة والتنمية تقرير "مستقبلنا المشترك"  اللجنة ال          1987            

           الدولية للبقاي االستراتيجيةتقرير                1980  
 مؤتمر ستوكهورم            1972 

 إنشاي نادي روما          1968
 تقرير االتحاد العالمي لحماية البيئة      1950

 
 
 
 
 
 
 ااقتصادية المؤسسة في والبيئية ااجتماعية بالمسؤولية وع قته ااتصال شفيقة، مهري إلى ناداالطالب است إعداد من :المصدر

 ،الجزائر جامعة واالتصرررال، اإلعالم العموم في الماجسرررتير شرررهادة لنيل مذكرة سرررطي ، لكبيرة عين شرررركة إسرررمنت حالة دراسرررة-
2011/2012   ،30. 
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 ةتدامهدام التنمية المسأ الفرع الثاني:
ترابط هذه هدا  التنمية المسررررررتدامة فيما بينها على الرغم ان لكل منها أهدا  صررررررغيرة محددة خاصررررررة به 

والتي تسرررررعى الى  واالقتصرررررادية التنمية االجتماعيةث وتغطي التنمية المسرررررتدامة مجموعة واسرررررعة من قضرررررايا يبح
 والتي يمكن إيجازها في ما يلي:تحقي  مجموعة منها 

 تحسين نوعية الحياة .1
قامة ن من خالل التعليم الجيد، والعناية الصررحية، والتوزيع العادل للثروة والدخول، ماعي، ظام لألمن االجتوا 

قامة عالقات إنسرررانية على أسررراس العدل والسرررلم والمسررراواة ورعاية الحقو  األسررراسرررية، تاحة و  واالهتمام بالثقافة، وا  ا 
الفرصرررة للمشررراركة والتداول السرررلمي للسرررلطة، والتحرر من العبودية للغير أو االعتماد عليهم، إضرررافة إلى التحرر 

 1من أسر الجهل والفقر والمرر.
 احترام البيئة الطبيعية .2

التنمية المسررتدامة إنها ببسرراطة تنمية تسررتوعب العالقة الحسرراسررة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية، وتعمل 
 2على تطوير هذه العالقة لتصب  عالقة تكامل وانسجام.

 تعزيز وعي السكان بالممك ت البيئية القائمة  .3
هم على المشررراركة الفاعلة في إيجاد حلول مناسررربة لها من خالل تنمية إحسررراسرررهم بالمسرررؤولية تجاهها، وحث

 3مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية المستدامة.
 ترميد استخدام الموارد الطبيعية .4

تعمل التنمية المسررررتدامة على تحسررررين نوعية حياة اإلنسرررران لكن ليس على حسرررراب البيئة، وذلك من خالل 
اظ على الموارد الطبيعية، وعدم اسررررررتنزافها عن طري  االسررررررتخدام العقالني لهذه الموارد بحيث ال يتجاوز هذا الحف

االنسرررررجام معدالت تجددها الطبيعية، باإلضرررررافة إلى البحث عن بدائل لهذه الموارد حتى تبقى لفترة زمنية طويلة، 
 وال تخل  نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاصها. 

 

                                                 

 . 61،   1426، اإلصدار الحادي عشر، مركز اإلنتا  العلمي ،، التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمولجامعة الملك عبد العزيز -1
ية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندر  ،الحديثةي المجتمع النامي في ضو  المتغيرات العالمية والمحلية التنمية المستدامة فأحمد عبد الفتا  ناجي،  -2

2013   ،72  . 
 سكيكدة،ب، دراسة ميدانية في المؤسسة المينائية الجود الماملة في تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة ااقتصادية استراتيجيةدور شيلي إلهام،  - 3

ة المستدامة، للتنمي االستراتيجيةقدمة كجزي من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسيير، تخص  إدارة أعمال مذكرة م
 .69-68،     2014جامعة فرحات عباس، سطي ، 
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 لتكنولوجيا الحديثة بأهدام المجتمعربط ا .5
تسررررررررررررررعى التنمية المسررررررررررررررتدامة توظي  التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهدا  المجتمع من خالل توعية أفراد 
المجتمع بأهمية التقنيات الحديثة في المجال التنموي، وكيفية اسررررتخدامها قصررررد تحسررررين نوعية حياة المجتمع، مع 

 1على المخاطر والمشكالت البيئية الناجمة عن استخدام هذه التكنولوجيا. إيجاد الحلول المناسبة للسيطرة
  إحداث تغير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع .6

وبطريقة تالئم إمكانياته وتسرررررم  بتحقي  التوازن الذي بواسرررررطته يمكن تفعيل التنمية االقتصرررررادية والسررررريطرة 
 2مناسبة لها.على جميع المشكالت البيئية ووضع الحلول ال

 أهدام التنمية المستدامةيبين  (:2المكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tatyna .p.soubbotiva، beyond economic growth، the world bank second edition washinton 
،2004،p10، 

                                                 

 .33   ،2010جوان  26الجزائر، عدد  التسيير، جامعة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرمراد ناصر،  - 1
 .69   مرجع ساب ، إلهام،شيلي  - 2

 أهداف اجتماعية

التشغيل الكامل 
المساواة 
األمن 
التعليم 
ة صح 
المشاركة 
الهوية الثقافية 

 أهدام بيئية
 الصحة البيئية

 لالنسان
 االستعمال الرشيد

للموارد الطبيعية 
 المتجددة

 حماية الموارد
الطبيعية غير 

 متجددة

 

 أهدام اقتصادية
النمو 
الكفاية 
االستقرار االقتصادي 

أهداف 

 اجتماعية

أهدام 
 بيئية

أهدام 
 اقتصادية
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 المستدامةخصائص التنمية  :الثالثالفرع 

 منها: تتسم التنمية المستدامة بجملة من الخصائ  نورد بعضا
 تنمية شاملة أو متكاملة  
 تنمية مستمرة  
 تنمية متوازنة  
 .القادمةعلى حساب األجيال  التنمية التي ال تجني الثمار لألجيال الحالية  
 .هاالتنمية الرشيدة دون سوي او إسرا  استخدام أو استغالل  
 مشروعاتها.التنمية التي تراعي البعد البيئي في جميع   
 م من قيمة المشاركة الشعبية أو مشاركة المواطنين في جميع مراحل العمل التنموي.التنمية التي تعظ  
 الرابط العضوي التام بين االقتصاد والبيئة والمجتمع فلكل منظوره الخا .  

 وهناك من حدد خصائ  التنمية المستدامة كالتالي:

 وما هوعي ما يتعل  بما هو طبيتختل  عن التنمية بشكل عام بكونها اشد تدخال وأكثر تعقيدا وخاصة في 
اجتماعي في التنمية باإلضررافة إلى أن لها بعدا روحيا وثقافيا يرتبط بالبقاي على الخصرروصررية الحضررارية 

 للمجتمعات.
قم الشرررررائ  فقرا في المجتمع وتسررررعى الى الحد من تفا أكثرتتوجه أسرررراسررررا إلى تلبية متطلبات واحتياجات  

التوازن بين النظام البيئي واالقتصرررررررررررررررادي واالجتماعي وتحقي  الرفاهية  الفقر في العالم من خالل تحقي 
االجتماعية ال يمكن فصررررررررررررررل عناصرررررررررررررررها وقياس مؤشررررررررررررررراتها نتيجة لتدخل االبعاد الكمية والنوعية التي 

 .تتضمنها
 يتقوم على فكرة العدالة بين االفراد وبين االجيال وبين الشررررعوب الى جانب االهتمام بدور المجتمع المدن 

ومنظماته وجميع فئات المجتمع خاصة النساي واألطفال في األنشطة التنموية مما يسهم في رفع مستوى 
 معيشة افراد المجتمع.

بالموارد سرررررررواي كانت بشررررررررية أو بيئية أو اجتماعية وتعمل جاهدة من خالل أنشرررررررطتها على التوعية تهتم  
على  ة البشررررية حيث أن اسرررتمرار التنمية يتوق بالمحافظة عليها واسرررتثمارها خاصرررة في ارتباطها بالتنمي

 قرارات اإلنسان.
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تعتبر البعد الزمني بعدا أسرررررراسرررررريا حيث انها تنمية طويلة المدى تعتمد على تقدير إمكانات الحاضررررررر مع  
مراعاة ح  األجيال القادمة في الموارد المجتمعية المتاحة او التي يمكن إتاحتها باإلضررررررررررررررافة إلى قيامها 

 .1ي  والتكامل بين استخدامات والموارد واتجاهات االستثمار والشكل المؤسسي على التنس

 : مبادئ ومستويات التنمية المستدامةلثالمطلب الثا
 تقوم عليها التنمية المسررتدامة باإلضررافة إلى مسررتوياتها التي سررنتطر  إليهاالتي  المبادئمجموعة من  توجد

 في هذا المطلب بالتفصيل.
 بادئ التنمية المستدامةم :الفرع األول

 10بدأت تتبلور عقيدة بيئية شرررررررراملة تبنها البنك العالمي لإلنشرررررررراي والتعمير تقوم على  20مع نهاية القرن 
 مبادئ والتي هي في مجملها تعد المبادئ األساسية للتنمية المستدامة في التصور الجديد وهذه المبادئ هي:

 تحديد األولويات  .1
جرايات العال  على إن خطورة المشكلة البي ئية وندرة الموارد المائية أدى إلى التشدد في وضع األولويات وا 

مراحل إذ تم وضرررررررررع خطط قائمة على التحليل التقني لآلثار الصرررررررررحية واإلنتاجية واإليكولوجية لمشررررررررركالت البيئة 
   2وتحديد المشكالت الواجب التصدي لها بفعالية.

 ااستفادة من كل دوار .2
سررررياسررررات البيئية بما فيها السررررياسررررات الناجحة ككلفة بدون مبرر وال تسررررتطيع البلدان النامية كانت معظم ال

اسررررتخدام أسرررراليب مرتفعة التكالي  التي تسررررتخدم تقليديا في البلدان الصررررناعية عن كمية بدأت التأكيد على فعالية 
قي  يك(. إن هذا التأكيد يسرررررم  بتح)التشررررريك، الشررررريلي، المكسررررر الكلفة وأفادت الجهود في هذا المجال بلدان عديدة

  3إنجازات كثيرة بموارد محدودة.
 اغتنام فرص تحقيق الربح لكل األطرام .3

بعر المكاسررررب في مجال حماية البيئة سررررو  تتضررررمن تكالي  ومفاضررررالت والبعر ا خر يمكن تحقيقه 
ل مشررركالت تي تم تكريسرررها لحكمنتجات فرعية لسرررياسرررات لتحسرررين الكفاية والحد من الفقر ونضررررا لندرة الموارد ال

 للجميع.البيئة أوض  سياسة لتحقي  الرب  

                                                 

 .102مدحت،  النصر، ياسمينمدحت أبو  ساب ،مرجع   -1
2 -center for environment education, sustainable development an introducathon, 2007,p21 

للموارد  خداميةوالكفاية االست، المؤتمر العالمي الدولي حول التنمية المستدامة الماملة المستدامة المبادئ والتنفيذ التنميةخبابة عبد اهلل، مداخلة بعنوان  - 3
 .  04، جامعة فرحات عباس، سطي ،  2008أفريل  08-07أيام  المتاحة،
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 استخدام أدوات السوق ما أمكن ذلك .4
حيث أن الحوافز القائمة على السررو  والرامية إلى خفر األضرررار الضررريبية هي األفضررل من حيث المبدأ 

مة على تدف  النفايات أو رسرررروم قائالدول النامية بفرر رسرررروم على االنبعاثات و  ذلك تقومأو التطبي  مثال على 
  1قواعد السو  بالنسبة لالستخرا . 

 ااقتصاد في استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية  .5
يجب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيم وقدرة مثل فرر ضرائب على الوقود أو قيود االستيراد ألنواع 

 ات الصناعية التي تسعى إلى التقليل من األخطار البيئية.المبيدات الحشرية، إدخال مبدأ الحوافز على المؤسس
 العمل مع القطاع الخاص  .6

ضرورة تعامل الدولة بجدية وموضوعية مع القطاع الخا  باعتباره عنصرا أساسيا في العملية االستثمارية 
دخال أنظمة اإلدارة البيئية وتوجيه ال الخا  صوب  تمويلوذلك من خالل تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات وا 

 الطاقة.أنشطة تحسين البيئة مثل مراف  معالجة النفايات وتحسين كفاية 
 اامتراك الكامل للمواطنين .7

عند التصدي للمشكالت البيئية لبلد ما تكون فر  النجا  قوية بدرجة كبيرة إذا شارك المواطنون المحليون 
 التالية:ومثل هذه المشاركة ضرورية لألسباب 

 اطنين على تحديد األولويات على المستوى المحلي.قدرة المو  
 البيئية.أعضاي المجتمعات المحلية غالبا ما يعملون على مراقبة المشاريع  
 إن مشاركة المواطنين يمكن أن تساعد على بناي قواعد جماهيرية تؤيد التغيير. 

 توظيم المماركة التي تحقق نجاحا .8
ات الثالثية التي تشمل:)الحكومة، القطاع الخا ، منضمات يجب على الحكومات االعتماد على االرتباط

جرايات من أجل التصدي لبعر القضايا    البيئية.المجتمع( لتنفيذ تدابير وا 
 تحسين األدا  اإلداري المبني على الكفا ة والفعالية .9

نات وتعديالت يفبوسع المديرين البارعين انجاز تحسينات كبيرة في البيئة بأدنى التكالي  وذلك بإدخال تحس
 2على تنظيم المنشآت من الداخل باستثمارات قليلة.

 

                                                 

 .80،   2000 القاهرة،الثقافة، الدار الدولية إلشارات  شهين،، ترجمة بهاي مبادئ التنمية المستدامةدوجالس موسشيت،  -1
 .06خبابة عبد اهلل ،   مرجع ساب ، -2
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 إدماج البيئة من البداية .10
أي العمل بمنطل  الوقاية خير من العال  وذلك يحل المشررررررركلة من أسررررررراسرررررررها أي قبل وقوعها ألن الوقاية 

لمحتمل من الضرررررررر ا تكون أرخ  كثيرا وأكثر فعالية من العال  وتسررررررعى معظم البلدان ا ن إلى تقييم وتخفي 
  1االستثمارات في البنية التحتية المراد إنشاؤها.

 مستويات التنمية المستدامة الفرع الثاني:
يمكن التفري  بين مسرررررررررررتويين رئيسررررررررررريين للتنمية المسرررررررررررتدامة هما محل نقاش لدى عديد المفكرين، لذا فمن 

 ا تي:األجدر التطر  لهما في 
 ااستدامة القوية  .1

االجتماعية و سرررررتدامة القوية إمكانية التوسرررررع نحو الخار  في النشررررراطات التنموية االقتصرررررادية تعني فكرة اال
 وف  الحدود الطبيعية أو البيئية وذلك لضمان وجود استمرارية لعملية التنمية. لكن

 على المدى البعيد، لن يكون إذا هناك )اإلنسرررررانية(إن االسرررررتمرار في النشررررراطات االقتصرررررادية واالجتماعية 
 ضرر كبير بالبيئة أو الطبيعة التي توفر الموارد العادية والطبيعية.

واالستدامة القوية ترفر فكرة اإلحالل من مستويات رأس المال )طبيعي، مالي، أو تكنولوجي( فهي تسعى 
إلى الحفاظ على المكونات المختلفة لرأس المال عند مسرررررتواها األصرررررلي كل على حدا، فهي تعد مكملة لبعضرررررها 

 2لبعر ال بدائل.ا
 ااستدامة الضعيفة .2

على العكس يفترر مسرررررتوى االسرررررتدامة الضرررررعيفة أن التوسرررررع في البعدين االقتصرررررادي واالجتماعي على 
 ي  التكنولوج رأس المال )الطبيعي   حسررررررررراب رصررررررررريد الموارد البيئية شرررررررررريطة بقاي رأس المال اإلجمالي ثابت.

 ثابت. مالي( بشري  
ني أن هناك توسعا في نطا  المخزون من الموارد وأن هذا يمكن تحقيقه من خالل واالستدامة الضعيفة تع

يجاد بدائل للموارد غير متجددة واالسررررررررررررررتخدام األمثل للموارد الحالية، والبحث على حلول  تطوير موارد متجددة وا 
واه الكلي عند مسرررررتلمشررررراكل نفاذ الموارد أو التلوث، كما أن االسرررررتدامة الضرررررعيفة تسرررررعى للحفاظ على رأس المال 

                                                 

، أعمال الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد البيئة والتنمية إمكالية البيئة والتنمية المستدامة في ااقتصاد الجزائريشالبي عمار، طيار أحسن، - 1
 .88،   2008أكتوبر  22-21سكيكدة، المستدامة، جامعة 

 .128،  2011اإلمارات العربية المتحدة،  ، دار الكتاب الجامعي للنشر،وااتفاقيات الدوليةالبيئة مؤيد عبد اهلل حامد، - 2
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األعلى دون األخررذ في االعتبررار التغيرات في مكونررات رأس المررال وبررالتررالي فهي تعتبر من هررذه المكونررات لرأس 
 .1المال تعد بدائل لبعضها البعر بالنسبة لمستويات األنشطة الحالية والموارد المتا 

 أبعاد ومؤمرات قياس التنمية المستدامة  الرابع:المطلب  
ماع على أن التنمية المسررررتدامة العناية المرغوب فيها والمأمول تحقيقها بما يخدم البشرررررية حاضرررررا هناك إج

ومستقبال، وقد مست ثالثة أبعاد للتنمية، ومن أجل معرفة أثر أي سياسة يجب وضع مؤشرات خاصة بها تقيس 
وجدت لها حلول لتفادي  مدى تحقي  أهدافها، فلقد واجهة التنمية المسررررررررررررررتدامة مجموعة من الصررررررررررررررعوبات ولكن

 .عالقتها بالمحاسبة البيئية وسنبين أيضا الصعوبات،
مما سررب  يتضرر  أن التنمية المسررتدامة لها ثالثة أبعاد متكاملة، ومترابطة  ة:أبعاد التنمية المسففتدام الفرع األول:

ية يتعين أن يكون دم التنمفيما بينها وهي ممثلة في البعد البيئي البعد االقتصررررررادي البعد االجتماعي، فلكي تسررررررتخ
هناك توازن وتفاعل متبادل بين هذه األبعاد فإذا لم يتوفر بعد واحد لن يتحق  شرررررررررررط االسررررررررررتدامة ويمكن إيجازها 

 2فيما يلي:
ويتعل  بالحفاظ على الموارد المادية والبيولوجية مثل االسررررررررررررررتخدام األمثل لألراضرررررررررررررري الزراعية البعد البيئي . 1

ي العالم وذلك من خالل األسرررس التي تقوم عليها التنمية المسرررتدامة من حيث االعتبارات البيئية والموارد المائية ف
 وهي:

قدرتها ب وهي مراعاة تكوين مخلفات ال تتعدى قدرة اسرررررتيعاب األرر لهذه المخلفات أو تضرررررر قاعدة المخرجات:
 على االستيعاب مستقبال.

 وتشمل قاعدة المدخ ت:
 مصادر متجددة مثل التربة، المياه، الهواي. - 
 مصادر غير متجددة مثل المحروقات.    - 
ويستند هذا العنصر إلى المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية المجتمع إلى أقصى حد والقضاي البعد ااقتصادي  .2

 األمثل.على الفقر من خالل استغالل الموارد الطبيعية على النحو 
البلدان الصررناعية يسررتغلون قياسررا على مسررتوى نصرريب الفرد من الموارد الطبيعية في حيث نجد أن سرركان 

 العالم أضعا  ما يستخدمه سكان البلدان النامية.

                                                 

 .29   ،2012، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستر، اقتصاد التنمية، جامعة عنابة، موارد الطاقة والتنمية المستدامةريار ربعي،  -1
 . 20 ،19،    2012مذكرة تخر  مقدمة لنيل شهادة ماجستير، جامعة عنابة،  ،المستدامةلسكاني والتنمية النمو انورة عمارة،  -2
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وأكبر مثال على ذلك الدول الصناعية في الشمال، فالتنمية المستدامة تعني إجراي خفر عمي  ومتواصل 
 في استهالك الطاقة والموارد الطبيعية.

بلدان الفقيرة فتحاول االهتمام بتوظي  الموارد من أجل رفع مسررتوى المعيشررة للسرركان األكثر فقرا ومن أما ال
األمثلة الدالة على هذا المعنى اسرررررررررررتهالك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم في الواليات المتحدة أعلى منه 

أعلى بعشر مرات في المتوسط  OECDتصادية ال في بلدان منظمة التعاون والتنمية االقوهو مرة  33ب في الهند 
 .منه في البلدان النامية مجتمعة
 ويندر  تحت هذا البعد:  

 الطبيعية.إيقا  تبديد الموارد  
 النامية.تقلي  تبعية البلدان  
 مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث ومعالجته. 
 المساواة في توزيع الموارد. 
 ل.الحد من التفاوت في مستوى الدخ 
 تقلي  اإلنفا  العسكري. 

يشررير هذا العنصررر إلى العالقة بين الطبيعة والبشررر وتحقي  الرفاهية وتحسررين سرربل الرفاهية البعد ااجتماعي  .3
من خالل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية ووضع المعايير األمنية واحترام حقو  اإلنسان في المقدمة 

فات المختلفة والتنوع والتعددية والمشررررراركة الفعلية للقواعد الشرررررعبية في وضرررررع ويحيل هذا العنصرررررر إلى تنمية الثقا
 القرار.

 ويعتمد هذا البعد على الجانب البشري بعناصره ا تية:
 تثبيت النمو السكاني. 
 أهمية توزيع السكان. 
 االستخدام األمثل للموارد البشرية. 
 دور المرأة. 
 الصحة والتعليم. 
 اطية.حرية االختيار والديمقر  
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 يوضح أبعاد التنمية المستدامة (:3المكل رقم)
 

 
ذكرة م : مشري محمد الناصر، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة في تحقي  التنمية المحلية المستدامة،المصدر

 .53  ،2011الجزائر،  في العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطي ، رماجستي

 التنمية المستدامة مؤمرات الفرع الثالث:
      يقاس الوضرررررررع القائم للتنمية المسرررررررتدامة في أي دولة باالعتماد على مجموعة من المؤشررررررررات االقتصرررررررادية 

المؤشررررررررات تعكس مدى نجا  الدول في تحقي  التنمية المسرررررررتدامة وهي تقييم بشررررررركل  هواالجتماعية و البيئية، هذ
سرابها و متابعة تغيراتها و توجهاتها، كما ان مثل هذه المؤشررات رئيسري حالة الدول من خالل معايير كمية يتم ح

من شررررانها إن تسرررراهم في إعطاي صررررورة واضررررحة عن حالة التنمية المسررررتدامة في الدولة  بحيث يعتمد في تقسررريم 
مؤشرررررات التنمية المسررررتدامة عادة على ثالث فئات رئيسررررية هي األعمدة الرئيسررررية التي يبنى عليها تعري  التنمية 

 المستدامة التي نوجزها فيما يلي
 المؤمرات ااقتصادية  .1
 1هي أهم المؤشرات االقتصادية لدولة وهي كالتالي: البيئة ااقتصادية: أ. 

 ويمكن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد ونسبة االستثمار في معدل الدخل القومي.األدا  ااقتصادي: 
 والخدمات.بين السلع  مايقاس بالميزان التجاري  التجارة:

                                                 

 .35عمارة نورة،    مرجع ساب ، -1
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وتقاس عن طري  قمة الدين مقابل الناتج القومي اإلجمالي وكذا نسرررررررررررررربة المسرررررررررررررراعدات التنموية  الحالة المالية:
 الخارجية التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج القومي اإلجمالي.

 الميزان التجاري القدرة التجارية للبلد.يقاس هذا المؤشر  صادرات السلع والخدمات/إرادات السلع والخدمات:
 من أهم مؤشرات األنماط االستهالكية واإلنتاجية:أنماط ااسته ك واإلنتاج: 

 وتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في اإلنتا ، أي مدى استخدام الموارد الخام الطبيعية. استه ك المادة:
من الطاقة مقارنة بنوع المواصررررررالت )سرررررريارة، طائرة،  وتقاس بمسررررررتوى نصرررررريب الفرد السررررررنوي الطاقة: اسففففتخدام

 مواصالت عامة....(.
دارة النفايات: نتا  النفايات  إنتاج وا  نتا  النفايات الخطرة وا  وتقاس بكمية إنتا  النفايات الصررررررررررررررناعية والمنزلية وا 

عادة تدوير النفايات.  1المشعة وا 
 المؤمرات ااجتماعية ب.

 2ب المحاور التي تتناولها في:ويمكن تقسيم هذه المؤشرات حس
 رصد التقدم المحرز في هذا المجال في األوجه التالية: ويمكنالفقر: مكافحة 

 جموع القوى العاملة.العمل إلى : وهو نسبة األشخا  العاطلين عن معدل البطالة
لة وصرررحية حياة طوي بالنسررربة للبلدان النامية فإن هذا المؤشرررر مقسرررم إلى ثالثة أبعاد وهي: مؤمففر الفقر البمففري:

)وتقاس بنسررررربة مئوية من الناس الذين ال يملكون وال يمكنهم االنتفاع بالخدمات الصرررررحية والمياه المأمونة ونسررررربة 
 .شديدة(األطفال الذين دون الخامسة الذين يعانون من وزن ناق  بدرجة معتدلة أو 

ت التنمية المسررررتدامة ويقاس عادة بنسرررربة حيث أن يتوفر المسرررركن والملجأ المناسررررب هو من أهم احتياجا السفففكن:
 مساحات في األبنية لكل شخ .

إذ هناك ارتباط وثي  بين الصرررررررحة والتنمية المسرررررررتدامة ومن المؤشررررررررات المعتمد عليها في هذا الصفففففحة العامة: 
 الجانب:

 ويقاس بمعدل الوفيات تحت خمس سنوات والعمر المتوقع لدى الوالدة. حالة التغذية:
 قاس بنسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب صحية وموصلون بمراف  تنقية المياه.وت اإلصحاح:

                                                 

جامعة سكيكدة  ،شرا  براهيمي، التنمية المستدامة من منظور بيئي والمؤشرات المركبة لقياسها، الملتقى الخامس، حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة -1
 . 55-54،   2008نوفمبر 12-11أيام 
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وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إلى المراف  الصحية ونسبة التطعيم ضد األمرار  الرعاية الصحية:
 المعدية لدى األطفال.

تدامة باألمن االجتماعي وحاألمن:  ماية الناس من الجرائم، فالعدالة والسررررررررررررررالم يتعل  األمن في التنمية المسرررررررررررررر
االجتماعي يعتمدان على وجود نظام متطور وعادل من اإلدارة األمنية التي تحمي المواطنين من الجريمة، ويتم 

 السكان.أل  شخ  من  100قياس األمن االجتماعي عادة من خالل عدد الجرائم المرتكبة لكل 
به ازدياد عدد السرررركان بوتيرة سررررريعة وغير مرغوب فيها ألنها ال تتف   ويقصررررد القضففا  على اانفجار السففكاني:

مع معدالت التنمية والقدرات البيئية، ويعتبر القضررررررررررررررراي على االنفجار السرررررررررررررركاني مؤشرررررررررررررررا هاما لتحقي  التنمية 
 المستدامة.

كيز على وقد تم التر  والذي يعتبر من أهم متطلبات التنمية المسررررتدامة وهو عملية مسررررتمرة طوال العمر، :التعليم 
حيث أن التعليم هو من أهم الموارد التي يمكن أن يحصررررررررل عليها  21التعليم في كل فصررررررررول وثيقة أجندة القرن 

ويعتبر مسررررررررررتوى التعليم مؤشرررررررررررا هاما في معرفة درجة تقدم دولة ما اقتصرررررررررراديا  ،الناس لتحقي  النجا  في الحياة
 واجتماعيا.

 المؤمرات البيئية .3
 1ى النقاط التالية:وتحتوي عل

 وهي:هناك ثالث مؤشرات رئيسية تتعل  بالغال  الجوي الغ م الجوي:  .أ
 : ويتم قياسه من خالل تحديد إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.التغير المناخي
 .نلألوزو ويتم قياسه من خالل استهالك المواد المستترفة  :ناألوزوترقق طبقة 

 تركيز ملوثات الهواي في الهواي المحيط في المناط  الحضرية. ويتم قياسها من خالل نوعية الهوا :
 أهم المؤشرات المتعلقة باستخدامات األراضي هي: األراضي: .ب
ويتم قياسررررررها بمسرررررراحة األراضرررررري المزروعة مقارنة بالمسرررررراحة الكلية، واسررررررتخدام المبيدات والمخصرررررربات  لزراعة:ا

 الزراعية. 
 مقارنة بالمساحة الكلية لألرر، وكذلك معدالت قطع األشجار.يتم قياسها بمساحة الغابات  الغابات:
 ويتم قياسها من خالل حساب نسبة األرر المتأثرة بالتصحر مقارنة بمساحة األرر الكلية. التصحر:

 تتمثل فيما يلي: البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: .ت
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، ونسرررررربة السرررررركان الذين يعيشررررررون في المناط  وتقاس بتركيز الطحالب في المياه السرررررراحلية المناطق السففففاحلية:
 الساحلية.

 وزن الصيد السنوي لألنواع التجارية الرئيسية. مصائد األسماك:
تقاس نوعية المياه بتركيز األكسرررررجين المذاب عضرررررويا ونسررررربة البكتيريا المعوية في المياه، أما المياه العذبة:  .ث

رنة اه السطحية والجوفية التي يتم ضخها واستترافها سنويا مقاكمية المياه فتقاس من خالل حساب نسبة كمية المي
 بكمية المياه الكلية 

 يتم قياسها من خالل مؤشرين رئيسيين هما:التنوع الحيوي:  ح.
تقاس بحسرررراب نسرررربة مسرررراحة المناط  المحمية مقارنة بالمسرررراحة الكلية وكذلك مسرررراحة األنظمة  األنظمة البيئية:
 البيئية الحساسة.

 يتم قياسها بحساب نسب الكائنات الحية المهددة باالنقرار. ع البيئية:األنوا
  



 اإلطار النظري للتنمية المستدامة واستراتيجياتها                     :             الفصل األول

 

29 

 المبحث الثاني: استراتيجيات التنمية المستدامة 
خدم لترجمة تسرررررت كا لياتالعشررررررين االسرررررتراتيجيات الوطنية للتنمية المسرررررتدامة القرن الحادي و   أجندةترو  

لوطنية ا االسررتراتيجيةملموسررة وتمثل  وأعمالسررياسررات  إلىتدامة دولة ما وتطلعاته في مجال التنمية المسرر أهدا 
 هدا أحد المسررالك التي تعتمدها الدول لمواجهة التحديات التي يطرحها السررير صرروب تحقي  أللتنمية المسررتدامة 

منذ  المسررتدامة التنمية اسررتراتيجيةوقد تحولت  اإلقليميالتنمية المسررتدامة على الصررعيدين الوطني والمحلي وحتى 
تشرررررررررررمل جوانب اقتصرررررررررررادية   اسرررررررررررتراتيجية إلىوطنية بيئية  راتيجيةاسرررررررررررتمن  1992التي انعقدت في  األررقمة 

 . األررذلك ما شددت عليه قمة واجتماعية و بيئية و 
 مزاياها أهم المستدامة و التنمية  استراتيجيةماهية  :األولالمطلب 

ين بهذا اتجاهات المنشررررررغللتعدد تصررررررورات و  باالسررررررتراتيجية المزايا الخاصررررررةتنوعت التعاري  و لقد تعددت و 
 .لالستراتيجيةتمس الجوانب المختلفة المزايا الموضوع وفيما يلي مجموعة من التعاري  و 

    التنمية المستدامة استراتيجية تعريم الفرع األول:
لهذا  يجية، ونظرااالستراتالشؤون  والمتخصصين فيمفاهيم عديدة تناولها العديد من الباحثين  لالستراتيجية

 صرررلأيلي سرررنقدم مجموعة من التعاري  تحدد  ، وفيماومحدد لالسرررتراتيجيةالتنوع من الصرررعب تعري  تقديم دقي  
 .تراتيجيةاسكلمة 

 ااستراتيجيةفهوم م .1
ناورة العسكرية التي تعني الدهاي في المو    Strategosجذورها من الكلمة اليونانية  استراتيجيةتستمد كلمة 

 لتضليل أو المبالغة أو المفاجأة للعدو لتحقي  النصر.
انتقل ، و ريةوالفنون العسكفي القرن التاسع عشر على يد ممارسين في العلوم  االستراتيجيةوظهر مصطل  

لتنظير اجديدة من  وبدي مرحلة األكاديميةالدراسررات  إلىالمصررطل  في القرن العشرررين من ذهن القادة العسرركريين 
علم هي الخطة التي تقوم بوضرررررررعها للتكي  مع ال والمقصرررررررود باالسرررررررتراتيجيةاألسرررررررلوب  أوالتوثي  لهذه الوسررررررريلة و 

المحيط بنا حتى نتمكن من المحافظة على سررير العمل أو تعر  على أنها مجموعة القرارات والنشرراطات المتعلقة 
 ي  الهد .الموارد من اجل تحق واالعتماد علىباختبار الوسائل 
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 أوما يعبر عن وجود خلط  قرارات، وهذامجموعة  أوتخطيطا  إما االسرررررررررررتراتيجية أنمما سرررررررررررب  ذكره نجد 
لتخطيط فهو ا بدائل، أماهو اختيار بديل من بين مجموعة  ، فالقراروالقرار ، التخطيطاالسررررررتراتيجيةتشررررررويش بين 

 1حدد.المسب  لفعل كفؤ باتجاه تحقي  الهد  الم اإلعداد

احثين من العديد من الب لها، فهناكالمكونة األبعاد األسرراسررية  االسررتراتيجيةالحاصررل لمفهوم  ويشررمل التطور
 من خالل الجدول التالي:مضامينها  سنوض  االستراتيجية أبعادساهما في تحديد 

 :2ل ستراتيجية أبعادقدموا  الذين مجموعة من الباحثينيوضح  :(2)الجدول رقم 
 ااستراتيجية أبعاد احثينالب

Litterer 

 متطلبات البيئة  والتواف  معاالنسجام  -
 واإلمكانات المتاحةالمالئمة وفقا للموارد  -
 درجة القبول بالمخاطرة  -
 مع األف  الزمني االستراتيجيةتواف   -
 مدى القابلية على العمل )إمكانية التطبي (. -

Hax 

 .وصناعتهاتوحيد وتكامل منس  لنمط القرارات  -
الوسرررررائل األسررررراسرررررية للغرر او الغاية األسررررراسرررررية واالهدا  بعيدة المدى  -

 .والشاملة
 .تحديد المجال األساسي او القطاع األساسي للمنافسة -
 .والضع  الداخليةوالقوة  والتهديدات الخارجيةاالستجابة للفر   -

Porter 
 .اختيار مجموعة من األنشطة التي تختل  عن أنشطة المنافسين -
 .الفريدالوضع االستراتيجي  -
 المالئمة بين األنشطة فالتنسي  يضمن بقاي الميزة التنافسية وديمومتها. -

Mintzberg 

 تتضمن:عناصر أساسية  3الفعالة على  االستراتيجيةاحتواي  -
  المطلوب تحقيقها واألهدا الغايات 
 سررررررررياقات النشرررررررراطات  النشرررررررراط او تحد منه لتي توجه األسرررررررراسرررررررريات أهم

 .التي تضمن تحقي  الغايات المطلوبة ئيسيةالر 
ها البعر  - وتدعم وجود عدد من االسررررررررررررررتراتيجيات المرتبطة مع بعضرررررررررررررر

 األخرى. أحداهما
                                                 

مقدمة  أطروحة ،الجزائرااتجاه ااستراتيجي على أدا  منظمات ااعمال دراسة حالة مركة نفطال للتوزيع وتسويق المنتوجات البترولية  تأثيرشين، نوال  -1
 .5، 3   ،  2017-2016محمد خيضر بسكرة / جامعة ،التسييرعلوم لنيل شهادة دكتوراه غلوم في 

 .5الساب ،  مرجع  -2
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 مفهوم استراتيجية التنمية المستدامة .2
التي  طةواألنشرررر األفكارومتواصررررلة من  ومشرررراركةعملية منسررررقة  أنهاالتنمية المسررررتدامة  باسررررتراتيجيةيقصررررد 

اقتصررررررررررررادية وبيئية واجتماعية بطريقة متوازنة ومتكاملة على المسررررررررررررتويين الوطني والمحلي.  أهدا ي  تعتمد لتحق
راضررررها عوتنفيذها ورصرررردها واسررررت وخطط العملوتتضررررمن هذه العملية تحليل الوضررررع الحالي وصرررروا السررررياسررررات 

التقدم  دارةإالتركيز على  بصرررررررورة منتظمة كما تعد عملية دورية وتفاعليه من التخطيط والمشررررررراركة يتم من خاللها
 خطة كمنتج نهائي. إعدادالمستدامة بدال من  اإلدارة أهدا باتجاه تحقي  

          بأنها االسررررررررررررررتراتيجيات الوطنية للتنمية المسررررررررررررررتدامةOECD))تعر  منظمة التنمية والتعاون االقتصررررررررررررررادي 
فك على المشرررررررررررررراركة، وال تن واالسررررررررررررررتثمار تقوممجموعة من عمليات التحليل والنقاش وتعزيز القدرات والتخطيط "

لمتبادلة اضرررررررع للتنازالت او االقتصرررررررادية واالجتماعية والبيئية للمجتمع، مع التماس م األهدا تتحسرررررررن وتدمج بين 
، ال ينبغي في تنفيذ االسررررررتراتيجيات الوطنية للتنمية المسررررررتدامة أن يؤخذ بنوع ذاته من النهج "حيث ما يتعذر ذلك

 .1الطر  التي تناسبه إلعداد استراتيجية للتنمية المستدامة وتنفيذها يحدد لنفسهأن أو بصيغة واحدة إذا لكل بلد 
  المستدامةالتنمية  اتمزايا استراتيجي الفرع الثاني:

 نمية المستدامة جملة من المزايا يمكن القول بان االستراتيجيات الت
 مة تيسير صنع القرارات وتحسين فاعلية السياسات العا .1

 خالل:من 
ات المرتبطة بالتنمية المسرررررتدامة والقيم التي سررررروالغايات والسررررريا واألهدا المسررررراعدة على تحديد الخيارات  -

  .ترتكز عليها
  .ومتكاملةبطريقة شاملة  واالجتماعية وااليكولوجيةتحليل المسائل االقتصادية  -
ائل ذلك( بهد  تناول المسررر إلىمؤسرررسرررات وما القانونية وتطوير ال اإلصرررالحات) الخيارات وتقييمهاتحديد  -

 .األولويةذات 
  .كنولوجيةلعولمة والثورة العلمية والتاواهر معينة كظزيادة استعداد البلد وتحسين وضعه بحيث يستفيد من  -
  .تغيير في المجالين المؤسسي والسلوكي وتيسيره في طري  التنمية المستدامة إحداثالتشجيع على  -

 
 

                                                 

ومات األساسية المعل الجديدة، ورقة وطنية للتنمية المستدامة في األلفية راتيجيةاستإرمادات اإلعداد  واالجتماعية،الشؤون االقتصادية  المتحدة، إدارةاألمم  -1
 .14-12،    2002، نيويورك، 13رقم 
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 جدوى  أكثرطريقة تخصص الموارد ب .2
 خالل:ن م
عمليات تحدد نتيجة ل أولويات إلىتسررريير تخصررري  الموارد الوطنية المحدودة بطريقة مجدية وذلك اسرررتناد  -

  .تشاركية
  .وتوجيه عمليات تنفيذها والبرامج التنمويةالمساعدة على تحديد المشروعات  -
 وضرررررع هموم الطبقات الفقيرة فيعبر  إنصرررررا  أكثر أسررررراستحسرررررين تقاسرررررم المكاسرررررب التي تحققها على  -

 التنمية.صدارة خطة 
ثر وحقو  الملكية التي تؤ  األراضررريمن الموارد و  اإلفادةتيسرررير التعامل مع مسرررائل السرررياسرررات العامة مثل  -

 األجيال.في المكاسب التي تتوارثها 
  حل النزاعات .3

 خالل:من 
الحكومية من خالل الكشرررر  عنها  اإلداراتمع المسرررراعدة على تسرررروية الخالفات القائمة بين شرررررائ  المجت -

 الحوار الصري   وتشجيع 
عبر تحديد ما ينجم عن كل منها من مكاسررررررررب  أحياناقضررررررررة افة والمتنلالمخا األهدا ير عملية فهم يتسرررررررر -

 .وخسائر
 بادلة في هذا المجال.موتوضي  التنازالت ال ،والخسائرمكاسب الما ينجم عن كل منها تحديدا كميا   -

 بعر المزايا: إلى افةضإ
 تبنى القدرات البشرية والمؤسسة  .أ

 المساعدة على بناي القدرات المتعددة التخصصات  .ب
 .بها االحتفاظوالوسائل على حشد القدرات وصونها و  األهدا توضي   .ت
 الوطنية للتنمية المستدامة ااستراتيجية سساأل: الثانيالمطلب 

ومؤسسية  سياسات واطر قانونيةو لتنمية المستدامة وضع آليات الوطنية ل االستراتيجيةتتطلب عملية وضع 
واالجتماعية والبيئية وتحقي  التكامل فيما بينها، ويعد التطبي  السررررررررررليم لعناصررررررررررر  األبعاد االقتصرررررررررراديةلتنسرررررررررري  

ي ينبغ وبين التدابير التي ومواصررررررلة العمليةضررررررمان لنجا   أفضررررررلالوطنية للتنمية المسررررررتدامة هو  االسررررررتراتيجية
 اتخاذها.
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                                                                       المستدامة:خلق ثقافة التنمية  .1
 جوانبتحقي  التكامل بين ال والعمل علىللتنمية المسررررررررررتدامة نمط حياتنا  االسررررررررررتراتيجيةتشرررررررررركل  أنينبغي 

 واالبتكار.اإلبداع االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتشجيع ثقافة 
   الوطنية للتنمية المستدامة ااستراتيجية الطابع المؤسسي إضفا  .2

 إالوينبغي  ،تكتسرري  تماما بالسررمة المؤسررسررة أنوطنية للتنمية المسررتدامة  اسررتراتيجيةتتطلب عملية وضررع 
 أيضررراغي حدة فقط و ينبمهمة تنفيذ لمرة تنفيذ لمرة وا إنها أو بوصرررفة عملية مخصرررصرررة لهد  معين، إليهاينظر 

اليومية  شررررطةاألنكليا في  إدماجافي السرررراسررررة التنموية  االسررررتراتيجيةالمرتبطة بصررررياغة وتنفيذ  األنشررررطةتدمج  أن
يحدد بصررررررررورة جلية الدور الذي يؤديه كل من  أنبمكان  األهميةالمصررررررررلحة ا خرين ومن  وأصررررررررحابللحكومات 

من مسرؤوليات مع االهتمام بالتنسري   ووضرع نظام للمسرائلة بهد  القطاعات والمؤسرسرات المختلفة وما يناط بها 
 .االستراتيجيةمواصلة عملية وضع 

 اإلنقاذآليات وضع آليات قانونية مناسبة و  .3
نهم وبين لك العالقات بين الناس وبيئاتهم، وبيتحكم القوانين واللوائ  التنظيمية العالقة بين المؤسرررسرررات وكذ

العالقات،  ارةبإد أسرررراسالوطنية للتنمية المسررررتدامة ترتبط  االسررررتراتيجيةكانت عملية وضررررع  بعضررررهم البعر ولما
 أمرايعد  نقاذهاإلبالقيام بتنازالت متبادلة فان تطبي  تشررررررررررررريعات وآليات مناسرررررررررررربة  األحيانوتتطلب في الكير من 

 .االستراتيجيةضروريا لمواصلة عملية وضع 
 وطنية للتنمية المستدامة  استراتيجية تعبئة القدرة الوطنية على مواصلة .4

 يرراتا لالتي تسررررررررررررررتلزم لمختل   األموريجري بررانتظررام تحررديررد المهررارات والقرردرات الموجودة و  أنمن المهم 
ن بين م األفضرررررررررررلوينبغي بذل الجهود لحشرررررررررررد  ا لياتواالنجازات التي يمكن تحقيقها من خالل اسرررررررررررتخدام تلك 

من خالل خيارات التدريب النظامي وغير النظامي  إضررررررررافيةويلزم بناي قدرات  ليا،المهارات والقدرات الموجودة حا
 1.كما يلزم تحديد االحتياجات على النحو السالب

 المستدامةااستراتيجيات والنماذج المعالجة لممكل التنمية  ث:لالمطلب الثا
بعر منها على غرار الدول تبنت الجزائر  إذالتنمية المسرررررررررررتدامة تضرررررررررررمنت العديد من النظريات،  أدبيات

 2يات:هذه االستراتيج أهمالتنمية المستدامة، من  إلىمن التنمية والوصول  أعلىات يالنامية مناشدة بلوا مستو 

                                                 

 .315،316 ، بوزيد،    ساي ساب ،مرجع  -1
، 45نسانية، العدد مجلة علوم إ-كربالي بغداد، حمداني محمد، استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية بالجزائر -2

 .13،  2010جامعة، وهران، -كلية العلوم االقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية
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 استراتيجيات المعالجة لممكل التنمية المستدامة  :الفرع األول
 استراتيجية النمو المتوازن: .1

ؤكد البرت ي أين النمو المتوازن، استراتيجية إلىالمقدم  النقد أساسوضعت نظرية النمو غير المتوازن على 
قد تحق  انطال  من بعر قطاعات االقتصررررراد  إنماالنمو االقتصرررررادي الذي حققته الدول المتقدمة  أنهيرشرررررمان 
لذا فان النمو  تحقي  النمو االقتصرررررررررررررررادي، إلى األخرىطاعات االقتصررررررررررررررراد الوطني قدفع  إلى أدىلوطني مما 

ليؤدي نمو هذه  ،األسررررررررراسررررررررريةهيرشرررررررررمان يتحق  في بداية المطا  في عدد من القطاعات  االقتصرررررررررادي حسرررررررررب
طريقة النمو سواي ب إلى أخرىتدفع االقطاعات  تأثيرات إحداث إلىتدفع القطاعات  تأثيرات إحداث إلىالقطاعات 

، ألخرىاالقطاعات  على منتجات األساسيةغير مباشرة، الطري  المباشر تكون بزيادة طلب القطاعات  أو ةمباشر 
تعتمد على الواقع االقتصرررررادي الذي مرت به الدول  أنها أهمهاهذا الطر  و من  إلىالعديد من االنتقادات وجهت 

 عن طري  المبادرات الفردية التي وجهت اسررررتثماراتها المختلفة بشرررركل وأي النم الغربية في تطوراتها االقتصررررادية،
للمبادرات الفردية نتج عنه عدم  األفضررررررررررررررلية إعطاي أنقت ممكن، كما و  وأسرررررررررررررررعغير متوازن لتحقي  رب  اكبر 

للقطاعات االقتصررررررررررررررادية في ظل تخطيط الموارد المتاحة  األسرررررررررررررراسرررررررررررررريللدولة باعتبارها الموجه  األهمية إعطاي
 .المسطرة في البرامج األولويةاالستثمارات وف  

 :frannois perouxالقطبية: التنمية  استراتيجية .2
فس نالنمو االقتصررررررررادي ال يمكن ان ينتشررررررررر في  أنسررررررررة فرانسرررررررروا بيرو للمجتمعات المتقدمة على درا تؤكد

نقاط تدعى 'اقطاب النمو 'ففي حالة البالد المتخلفة  أو أماكنانه يظهر في  إالاللحظة الزمنية وفي كل مكان، 
ذهنيررة  يرات التقنيررة تغيراتجررانررب التغ إلىالقيررام بعمليررة التنميررة بواسررررررررررررررطررة هررذه النظريررة يتطلررب  أنيرى بيرو 

ديد من وجهت لها الع االسررررررتراتيجية األقطابهذه  أثارواجتماعية من شررررررانها تهيئة المناو المالئم االنتشررررررار كافة 
غير متوقعة سررررررريؤثر ذلك بشررررررركل مباشرررررررر على  أزمة أليتعرر القطب الصرررررررناعي  أن أسررررررراستقادات على االن

مثال على  وأحسرررررنفط والتي تعتمد في اقتصرررررادها على قطاع النفط ر الدول المنتجة للنئاسرررررك االقتصررررراد الوطني،
 أثارامما نجم عنها  1986النفط سرررررررنة  أسرررررررعارالبترولية التي تعرضرررررررت لها الجزائر بسررررررربب انخفار  األزمةهذا 

  .اقتصادية وتشريعية  كبيرة إصالحات إجراي إلىسلبية دفعت بالجزائر 
 الصناعات التكاملية: استراتيجية .3

ة عالية وخلفي أماميةعلى تطوير الصرررررررناعات التي تتميز بروابط  اسرررررررتراتيجيةفي  G.D.DEBERNISيركز 
صرررنيعية عالية ت ألثارفي ممارسرررة  األسررراسررريةهناك تجنب للصرررناعات التي تكمن وظيفتها  االسرررتراتيجيةوفقا لهذه 

 ي تكمن وظيفتهامجموعة من الصررررررررررررناعات الت أوصررررررررررررناعة  أنهافي االقتصرررررررررررراد الوطني ويعرفها دويرنيس على 
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الذي  مراأل ،والصناعيالمساهمة في التكامل االقتصادي  أيتغيرات هيكلية داخل محيطها  إحداثفي  األساسية
كامل فان عملية الت تراتيجيةاالسررررررررررررهذه  أسرررررررررررراسفي كافة القطاعات االقتصررررررررررررادية. على  اإلنتاجيةرفع  إلىيؤدي 

اعات، والخلفية وتشررمل هذه الصررن األماميةرتفاع روابطها اختبار الصررناعات التي تتميز با أسرراسالصررناعي على 
كيمياوية، والمعدات، الصررررررررناعات الكيمياوية، الصررررررررناعات البترو  ا التصررررررررناعة الحديد والصررررررررلب، صررررررررناعات 

 ات االستخراجية والصناعات االلكترونية.عالصنا
وارد لك وتوافر المئم لذالمناو المال أهمهايتطلب توفر عدد من الشررررررررررررررروط من  االسررررررررررررررتراتيجيةتطبي  هذه 

ي القطاع ف باإلصالحاتالمالية والمادية والسو  الواسعة والتدخل الحكومي المباشر والفعال في االقتصاد والقيام 
انه  الإ خالل مرحلة السرررتينات والسررربعينات من اجل التنمية الشررراملة، االسرررتراتيجيةالزراعي. الجزائر انتهجت هذه 

 من بينها: االنتقاداتمجموعة من  االستراتيجيةوجهت لهذه 
لنفط وسررررعر ا األسررررعارهائلة ال يمكن توفيرها في ضررررل التقلبات المسررررتمرة  أموالتتطلب رؤوس  االسررررتراتيجية .ث

 صر  الدوالر.
ن عكس الحقيقة االقتصادية والسياسية في المنطقة تبي أن إالواسعة،  إقليميةتتطلب توفر سو   االستراتيجية . 

 أخذتالسرررررياسرررررات التنموية لكل بلد ال  أنكما  سرررررياسرررررة تدعم هذه الفرضرررررية، إرادةم وجود ذلك، زيادة على عد
التكامل االقتصرررررررررررررررادي وتقتصررررررررررررررر على التركيز على البعد الوطني  أهميةمدى  أعدادهابعين االعتبار عند 
 للبلد.واالستقاللية التنموي 

بدائل لذا فان البحث عن الحلول وال الشرررررررررررراملة،االسررررررررررررتراتيجيات باختالفها تبقى عاجزة على تحقي  التنمية 
 الدول النامية عامة والجزائر خاصرة قصرد بلوا مكانة بين الدولة إليهاالممكنة لتحقي  التنمية الشراملة التي تسرعى 

 ة.على الموارد وحماية الصحة والبيئ المستدامة، كالحفاظتزال تشغلها فكرة التنمية  المتقدمة التي بدورها ال
 التنموية الحديثة الممكنة لبلوغ التنمية المستدامة تالخيارا الثاني:الفرع 

 :أهمهاانه تبقى من  إالهناك العديد من الخيارات التنموية الممكن تبنيها 
 وأبلوا المكاسرب التنموية المحققة سرواي التقنية منها  إلىالسرعي  من خاللمحاولة ااقتدا  بالدول المتقدمة:  .1

اهتماما بالغا بالبحث العلمي وتحويل المعرفة العلمية  إعطايي ال يمكن بلوغها دون المكاسررررررررررررررب الت، التكنولوجية
 أوتشرررررررررركل المعرفة  أين economy knowledgeصررررررررررار يعر  باالقتصرررررررررراد المعرفي  تكنولوجيا في اقتصرررررررررراد إلى

 مسرررتدامة. لذاالة التنمي إحداثالمعلومة المتغيرة المحددة في كسرررب رهان التنافسرررية العالمية ومنه التمكن من بلوا 
 من خالل السيرورة الموالية. الدور هذاتبيين  الثروة، يمكن أساس تشكل أصبحتالمعرفة فان 
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 المبامر كمحرك لبلوغ التنمية المستدامة: األجنبياستثمار ا .2
نتا المباشرررررررررر مقار  األجنبيالمسرررررررررتويات من االسرررررررررتثمار  ادنيتجتذب  إفريقيا أنهو  إليه اإلشرررررررررارةما يمكن 

المرتبطة بالبحث والتطوير والتي تقتصرررررر في  األنشرررررطةنسرررررجل عددا ضرررررئيال من  إذمن العالم،  األخرىناط  الم
ثالثة  إلى إرجاعهن الذي يمك أفكار جديدة، األمرالغالب على تطبي  معار  قائمة بدال من اسرررررررررتحداث وتطبي  

 :رئيسية أسباب
دان باشررررررر ففي العديد من البلمجنبي الار األالتباين الواضرررررر  بين السررررررياسررررررات العلمية وسررررررياسررررررات االسررررررتثم .أ

 التنمية. تاستراتيجيافي صميم  واإلبداعلم تدر  العلوم والتكنولوجية  ،اإلفريقية
اسررررات نسررررجل معظم سرررري أينانعدام التنسرررري  والترابط بين سررررياسررررات تشررررجيع االسررررتثمار وسررررياسررررات البحث،  .ب

 البشري.المال  رأسمن تراكم المعرفة و  بدال األموالالمباشر تركز على رؤوس  األجنبياالستثمار 
  انعدام ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخا . .ت

العالمية من خالل اتفاقيات الشرررراكة مع  اإلبداعالدول النامية ربط عالقات مع شررربكات  بإمكاناليوم صرررار 
ذا على ه لمخابر العالمية.المكاتب االسرررررررررتشرررررررررارية المالكة للمعرفة وا أوالشرررررررررركات المتعددة الجنسررررررررريات من جهة 

ونقل  األجنبيااليجابية المباشررررررررررة على التنمية المرتبة عن االسرررررررررتثمار  ا ثارنسرررررررررجل العديد من  فإننا األسررررررررراس
 ،حليااالسررررررتعمال الرشرررررريد للمواد المتاحة م الشررررررهادات العليا، وحاملومرتفعة للباحثين  أجورالتكنولوجيا، منها دفع 

ية سواي تماشيا مع االحتياجات المحل أفضلتبرات جديدة وتصميم منتجات استهالكية نقل التكنولوجيا معدات ومخ
 1السعر بما يتماشى والقدرة الشرائية للموطنين. أومن حيث النوعية 

ة االيجابية على المؤسررررسررررات المحلية وغرس ثقاف التأثيراتااليجابية غير المباشرررررة نذكر  ا ثارمن بين  أما
شرررركات المحلية، زيادتا على اسرررتحداث حقول معرفية وتخصرررصرررات في الجامعات المحلية البحث والتطوير في ال

نشرررراي جانبية على المنتجات التي ال ترغب الشررررركات عبر الوطنية  اثأراهناك  أنكما  تكتالت للبحث والتطوير، وا 
 هذه المهمة لمؤسسات وطنية. بإكمالبنفسها وتقوم  إنتاجهافي 

يؤثر سرررررررررررلبا على التنمية المحلية من خالل  أنالمباشرررررررررررر يمكن  األجنبيتثمار بالمقابل فان تدفقات االسررررررررررر
احتمال االكتظاظ في سرررررررو  العمل، مما يجعل من الصرررررررعب على الشرررررررركات المحلية اجتذاب المهارات الالزمة، 

سرررسرررات ؤ والشرررركات والم األجنبيةاكتظاظ وحدات البحث المحلية، اقتصرررار الروابط يبن الفروع  إمكانيةزيادة على 
بية، جنالبحث والتطوير المحلية نتيجة وفود الشررررررررررررررركات األ أنشررررررررررررررطةالمحلية على روابط محدودة، واحتمال وق  

الخال  في االقتصرررررررررراد المضرررررررررري  على طبيعة البحث والتطوير  التأثيروالسرررررررررريما عن طري  الشررررررررررراي. ويتوق  

                                                 

 .15، 14   ، مرجع ساب  ، -1
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 ليس فقط أسررررررررررراسررررررررررريوالمحلية عامل  ةاإلبداعيوالظرو  المحددة لهذا االقتصررررررررررراد. وان تطوير لمهرات والقدرات 
درجة  نأاالسررتفادة من ذلك االسررتثمار. كما  أيضرراطوير بل األجنبي المباشررر في البحث والتالجتذاب االسررتثمار 

كة على درجة اندما  الشركة عبر الوطنية في الشب أيضاتتوق   واإلبداعاستفادة البلدان النامية من نشر المعرفة 
 .والقطاع العام، بما في ذلك الشركات المحلية من عمليات البحث األوسع

ة وتسرررررررهيل الظرو  المناسررررررب إيجادتؤدي دورا رائدا في  أنلهذا فان السرررررررياسرررررررات الحكومية االيجابية يمكن 
 البحث والتطوير واالستفادة منه. أنشطة وباألخ المباشر  األجنبيلالجتذاب االستثمار 

 بلوغ للتنمية المستدامة:متكاملة ل استراتيجية إطارسن قوانين في  .3
المحافظة التنمية المسررررررررتدامة، ف إلىالجزائري يعد من المحفزات الحقيقية للوصررررررررول  اإلقليملعل قانون تهيئة 

ن القانون الجزائر م إليهوهو ما عمدت  إقليممن خالل لتهيئة  إالعلى البيئة وبلوا التنمية المسررررررررررررررتدامة لن يكون 
 :إلىوالدي يهد   2001المستدامة الذي صدر في  وتنميةاإلقليم المتعل  بتهيئة 

 توازن توزيع النشاطات، السكان ووسائل التنمية. إلعادة استراتيجية إعداد .أ
نعاشالنزو  الريفي  أسبابمكافحة  .ب  المناط  المهمشة. وا 
 المحافظة على البيئة وتثمين البيئية. .ت
 وضع بنية حضرية حقيقية وتنظيم سياسة المدينة. .ث
 مغاربي والمتوسطي.دمج البعد ال . 
 1ترقية التنمية المحلية والتسيير التساهمي. . 
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 خ صة الفصل:
قبوال  فقد تبين فيه أن مفهوم التنمية لقي المسرررتدامةشرررملت الدراسرررة في هذا الفصرررل اإلطار النظري للتنمية 

م تعد تنمية المسررررتدامة لواسررررتخداما دوليا واسررررعا منذ منتصرررر  ثمانينات القرن الماضرررري، كما تم التأكيد على أن ال
بل أصررررررررربحت حتمية تفرضرررررررررها مسرررررررررتجدات الواقع، تناولنا فيه كال من ماهية التنمية  مخيارا يطر  على المصرررررررررم

المسرررتدامة الذي تعرفنا من خاللها على التطور التاريخي لمفهوم التنمية والتنمية المسرررتدامة والمفاهيم المختلفة لها 
ؤشراتها ودرسنا أيضا أبعادها الثالثة االقتصادي واالجتماعي وفي األخير البعد وأيضا أهدافها ومستوياتها واهم م

 البيئي.
 

 



 

 

 

 

 الفصل الثاني
 استراتيجيات التنمية المستدامة

 في الجزائر 
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 د:ـــتمهي
من  عليه الظروف التي شهدتها كل أملتهاعرف االقتصاد الجزائري منذ االستقالل تحوالت وتغيرات هامة 

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية. األصعدةالساحتين الوطنية والدولية، وهذا على كافة 
ا الدولية مشاركته إطاروقد رام هذا التحول قيام الجزائر بحملة من التدابير واالستراتيجيات الواسعة وفي 

والدولية الخاصة بمحاربة التلوث والحفاظ على  اإلقليميةادقت الجزائر على مجموعة من االتفاقيات صوقعت و 
 البيئة والتنمية المستدامة.

 استراتيجية لىإالتنمية المستدامة واستراتيجياتها سنتطرق في هذا الفصل  إلى األولفي الفصل  بعد تطرقنا
 ى:إلهذا الفصل الجزائر في التنمية المستدامة وقد قسم 

 في التنمية المستدامةب الدولية ومدخل لتجربة الجزائر تقديم بعض التجار  ول:المبحث ال 
 الجزائرركائز استراتيجية التنمية المستدامة في المبحث الثاني: 
 .2019-2001 برامج اإلنعاش االقتصادي في الجزائر :المبحث الثالث
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 التنمية المستدامة الجزائر فيالدولية ومدخل لتجربة تقديم بعض التجارب  الول:المبحث 
صياغتها و  التنمية المستدامة لتصميم استراتيجياتلقد اتبعت الدول المتقدمة مجموعة مختلف من المناهج 

وتنفيذها يوجد اآلن لدى العديد من الدول، وكذلك المنظمات والوكاالت دولية ثروة من المعارف التي تقدم صورة 
  وفيما يأتي توضيح لبعض هذه التجارب. عامة لتجربة وضع االستراتيجيات والدروس المستفادة منها،

 التجارب الدولية في التنمية المستدامة الول: بعضالمطلب 
التجربة كالتنمية المستدامة  العالم في لبعض دولأهم التجارب الناجحة  المطلب إلىسنتطرق من خالل هذا 

 1:ومنها التجربة الجزائريةواالستفادة منها في  والتجربة البلجيكية الكندية
 تجربة كندا :الولالفرع 

أصدرت  1990للتنمية المستدامة ففي  استراتيجيةتعد كندا من أوائل الدول المتقدمة التي بادرت، إلى الوضع 
نهجها التعلق باإلدارة العامة  1195الخضراء للبيئة السليمة وأبدت الحكومة في عام  خطة كذاالحكومة االتحادية 

اللتزامها بالتنمية المستدامة وأعدت دليال للحكومة التي تراعي قضايا البيئية وقد وقع كل الوزراء في ذلك الوقت 
 الحسابات العام. مكتب مراجعى الدليل، ثم عين مفوض البيئة والتنمية المستدامة في عل

ندي للتنمية المستدامة وثم إقرارها من قبل البرلمان الك األول االستراتيجيةالبيئة في كندا  وضعت وزراءوقد 
تحويل مفهوم التنمية المستدامة إلى واقع، وقد  البيئية فيمهمة في مساعدة وزارة  ةداأوكانت  1997في ابريل 
 طائفة واسعة من المسائل وقادة إلى عدد من المنجزات المهمة.  1997لعام  التنمية المستدامة استراتيجيةشملت 

 :هي(2001/2003التنمية المستدامة ) االستراتيجيةوقد تم االسترشاد بثالث مفاهيم أساسية إلعداد 
 ة أفضل.االلتزام بنوعية حيا 
 .وصنع القرارتباع نهج متكامل للتخطيط ا 
 االلتزام باإلنصاف. 

 : اآلتيبالتنمية المستدامة تمثلت  استراتيجيةوفي هذا اإلطار تم تحديد العناصر الرئيسية لإلدارة 
 استخدام نهج متكامل. 
 معا.العمل  
 العامة.استخدام حزمه من أدوات السياسة  
 القيادة عن طريق توفير القدوة. 

                                                           

ة، سنة ، أطروحة دكتوراه تخصص اقتصاد تنميدور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية بالدول العربية حالة الجزائرسايح بوزيد، -1
 .115، ص2012-2013



 استراتيجيات التنمية المستدامة في الجزائر                                       :الفصل الثاني

 

42 
 

 زيادة مراعاة البيئة في عملية الحكومة. 
 التجربة البلجيكية  :الفرع الثاني
لجيكا التنمية وطنية للتنمية المستدامة، وعرفت ب استراتيجيةبلجيكا في التسعينات القرن الماضي بوضع  بدأت

  هي: أبعادالمستدامة بان لها خمسة 
 األجيال.العدالة في التعامل مع  
 واالجتماعية والبيئية.االقتصادية  األهدافالتكامل بين  إحداث 
 .ومواجهتها(اليقين العلمي  إلىالمبدل الوقائي )االعتراف بالنقاط التي تفتقر  
  .المشاركة مبدأ 

 اآلتية:ركزت بلجيكا على تناول المسائل  اإلطاروفي هذا 
 .االجتماعي اإلقصاءالقضاء على الفقر و  
 واستنفاذ األوزون(حماية الغالف الجوي )التغير المناخي  
 االستهالك( أنماطالخطرة والصيد المفرط والتغيرات في  )الموادالنظم االيكولوجية البحرية  

 الت هي:وهده المشكوتنفيذها  االستراتيجيةوقد حددت بلجيكا المشكالت القائمة فيما يرتبط بوضع 
 .األرضالذي يواجه كوكب  تحدي التنمية المستدامة إطارعدم وضع خيارات السياسات االتحادية في  
  .انعدام سبل تحقيقها أوالوسيطة  األهدافقلة عدد  إلى أدىمما  غياب بعد النظر، 
 .المشاركة أساسعدم كفاية الجهود المبذولة لتبيان الخيارات التنموية القائمة على  
  الحالية.لمهام التنمية  األجلطويلة  باآلثارعدم االعتبار الكافي لجوانب المرتبطة  
 في الجزائر المستدامةواقع التنمية  الثاني:المطلب 

اللها تم خ والتي منالمجتمع  ألفرادهامة لمواجهة مختلف التحديات المتنامية  أداةتشكل التنمية المستدامة 
والصعوبات ديات التح أهممن  المستدامةوطنية لها، ويعتبر تحقيق التنمية  استراتيجيةعلى ضرورة اعتماد  التأكيد
ماية البيئة ح إلى باإلضافةتواجهها الجزائر التي تتعلق بتحسين النمو القتصادي خارج قطاع المحروقات  التي
 .مقتضياتهاوفق 
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 في الجزائر  المستدامة: مؤشرات التنمية لولاالفرع 

لبيئية امجموعة من المؤشرات االقتصادية دولة باعتماد على  أييقاس الوضع القائم للتنمية المستدامة في 
 :1واالجتماعية، وفيما يلي تحليل لواقع التنمية المستدامة في الجزائر من خالل االعتماد على مجموعة من المؤشرات

 المؤشرات البيئية  .1

 المدنوتسيير  موتهيئة اإلقليالتفكير بجدية في المسائل البيئية  إلى أدىالوضع البيئي السائد السابق  إن
 2001 أوت 12قره مجلس الوزراء في أ، و 2000 الخروج بتقارير وطنية لحالة ومستقبل البيئة لسنة إلى أدىالذي 
 امعاتجمن فروع وزارية ذات طابع بيئي،  أطرافبين عدة  اآلراءهذا التقرير ثمرة تشاور وتبادل مختلف  وكان

 ، وغيرها، وقام هذا التقرير بتشخيص ثالث محاور:دراسات

 .لإلقليمالتحديد بدقة الظواهر الضعيفة من الطابع المادي  إلىلوصول ا .أ
 .السياسات العامة المتبعة والنقائص فياكتشاف الثغرات   .ب
 .والقانونيةالوظائف الدستورية  وعدم كفايةعلى العجز  التأكيد  .ت

 نية تتبع التنمية المستدامةاتخاذها من اجل تعزيز سياسة وط واإلجراءات الممكن األهداف واستنادا إلى        
ذلك من  الوطنية، فكان االستراتيجيةقانوني وتشريعي يكمل  إطاركنموذج تنموي شامل، كان من الضروري وضع 

 . والتنميةاهتمامات المخطط الوطني للعمل البيئي 

مسائل لدعم السياسة الوطنية من اجل التنمية المستدامة، ظهرت عدة مؤسسات متخصصة تهتم با وفي إطار
 :أهمهاالبيولوجي، نذكر  واألمنالبيئية، التكوين 

 والتنمية المستدامة.المرصد الوطني للبيئة  
 واألمن البيولوجي. الوطنية للنفاياتالوكالة  
 .األرضالوكالة الوطنية لعلوم  

 

 

                                                           

 .36،35، ص ص 2006، اطروحة دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر، اليات تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرمحمد طاهر قادري،  -1
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 المؤشرات البيئية: أهموفيما يلي نستعرض 

، وجعل ةواالجتماعييساهم في خلق شروط التنمية االقتصادية  المخطط الوطني للتنمية الفالحية والريفية: .أ
في المناطق  الحياة إعادة لىإويهدف ، واالجتماعية المستدامة والتنمية االقتصاديةتلعب دورا هاما في النمو  الفالحة
 .والمهشمةالمعزولة  وبالخصوص المناطقالريفية 

 :1التالية الصناديق إنشاءدعم البيئة الفالحية، تم  وفي مجال

 والتنمية الفالحية.الصندوق الوطني للضبط  
 .صندوق التنمية الريفية 
 والرعوية.صندوق مكافحة التصحر وتنمية المناطق السهلية  

 إعادةالمطلوبة للتوازن البيئي بهدف  %22 إلىحات الغابية في الجزائر ليصل اتطور معدل المس الغابات: .ب
عالة، اقتصادية ف أنظمة إدخال ويهدف إلى، مخطط وطني للتشجير، تم وضعه منذ عدة سنوات، ألغابي اإلرث

م تنمية فالحة الجبال، تقسي إطار، تدخل في وظروف معيشتها مداخيلهاتسمح لسكان الريف من تحسين 
 ومكافحة التصحر. األراضي

تم  اراإلطالتلوث، وفي هذا  إلزالةمراكز مراقبة نوعية الهواء، وبرامج  إنشاءمن خالل  :الهواءمكافحة تلوث ج. 
 مليون دوالر(.36.6تدشين شبكات سماء صافية "مراقبة الهواء في الجزائر، )بدعم من البنك الدولي بقرض قيمته

نقطة بيع  من أكثرلبنزين بدون رصاص( في )ا كما بادرت مؤسسات توزيع المحروقات الى توزيع الخضراء
عبر كامل التراب الوطني، مما يساعد على تخفيض نسب الغازات المنبعثة من السيارات ووسائل النقل موزعة 
 االخرى.

المؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة، على  أهمتعتبر المؤشرات االقتصادية من  :المؤشرات االقتصادية .2
ادية االستدامة تتعلق بالموارد االقتص أن، كما االقتصاديعملية التنمية تعني بصورة مباشرة المجال  إناعتبار 
 :االتيفي  إجماالوتتمثل 

شهد االقتصاد الوطني تطور ايجابي في المؤشرات المالية واالقتصادية بداية من  مؤشرات اقتصادية و مالية: .أ
البرنامج التكميلي لدعم النمو الزال قائما، ويحظى  أنعلى  2008وميزانية الدولة لسنة  األرقامتدل  إذ، 2006سنة 

                                                           

 .78، 77ص  ، ص2008معة الجزائر ،ومالية جا التسيير، نقودماجستير في علوم  النامية، رسالةتمويل التنمية المستدامة في الدول  حمد زيطوط،أ - 1
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وانعكاسات ايجابية على الوضع االقتصادي  أهميةعمومية ذات  استثماراتلما يحتويه من مشاريع و  باألولوية
دوالر،  ليارم 7له  االقتصادي في تلك الفترة الذي خصصت اإلنعاشواالجتماعي فبعد المخطط الثالثي لدعم 

قتصادية اال باآلفاقمليار دوالر، كما سجل البنك العالمي في تقريره الذي اهتم  55حضي برنامج دعم النمو بمبلغ 
والذي يدرس فيه اثار االزمة المالية العالمية على ارتفاع الناتج الداخلي الخام على المستوى  2009العالمية لسنة 

 .2007مقارنة بسنة  2008العالمي نموا ملحوظ في الجزائر سنة 

خاص ال تهالكأن االسالبنك العالمي  أكدن مساهمة االستهالكي في ارتفاع الناتج الداخلي الخام أوبش
 .2005في سنة  %0.6و %0.5خالل سنة، مقابل  %1و % 1.9ــــــواالستهالك العمومي ارتفعا ب

 .2007مليار دوالر نهاية جوان 14.3فائض تجاري  
 .2007مليار دوالر سنة 40صول رصيد صندوق ضبط االيرادات البترولية الى مستوى يفوق و  
مليارات دوالر  5.47مليارات دوالر مقابل  5.1الى  2007انخفاض حجم الديون الخارجية الجزائرية سنة  

 . 2006سنة 
مليار دوالر  30اي بزيادة قدرها  2008ر بمليار دوالر في نهاية سبتم 140ــــــ حتياطي الصرف قدر با 

 .2007مقارنة باالحتياطي المسجل في نهاية 
دى الصناعية من بداية الدراسة التقنية التي تحدد م ومراقبة االستثمارات: متابعة ارتهاوادتوليد النفايات  

الصناعية  لموادوتقليص امجاالت مراقبة نوعية النظام البيئي، تسيير  البيئة، وهذا فيالمشروع على  تأثير
 .المتخصص في البيئة وتنمية التكوينالخطرة، ترقية التكنولوجيات التطبيقية 

جل تحسين تسيير النفايات الصناعية، ومكافحة التلوث الصناعي ولهذا تم استثمار مبالغ كبيرة من ومن ا
 طرف الدولة عن طريق تفعيل البرامج التالية:

 .سماء صافية لمراقبة نوعية الهواء  
 .مخطط تهيئة الساحل  
 .عقود االداء لعدة وحدات صناعية ملوثة  
 الخاصةالبرنامج الوطني لتسيير النفايات   
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اضافة ضرائب جديدة متعلقة بحماية  2005لى إ 2000 لقد تم في قوانين المالية لسنة االجراءات الضريبية: .ب
وتتمثل في  ،واالنبعاثات الغازية، هذه االجراءات كانت تخص النفايات الصلبة، العوامل الصناعية والبيئةالمحيط 

 من:اضافة رسوم على كل 
 .رفع النفايات المنزلية 
 .تخزين نفايات نشاطات العالج 
 .الصناعية النفاياتعدم تخزين  
 .، والرسوم على المياه الصناعية المستعملةوالمحروقاتالتلوث  

 المؤشرات االجتماعية: .3
ية كوينتو الأسنوات، وهو مجاني في جميع مستويات التعليمية  9في الجزائر اجباريا لمدة  يعد التعليم التعليم: .أ

الحكومية، وتسهر الدولة على ضمان التعليم لجميع االطفال البالغين سن التمدرس، حيث وصلت نسبة التمدرس 
 %96.8الى 

النساء و بالمدارس الى تخفيض االمية بالنسبة للرجال  ومعدالت االلتحاقحيث ادى تحسين خدمات التعليم 
 430 كوين المهنيوالت والبحث العلمي والتعليم العاليوقد فاقت ميزانية التسيير للتربية الوطنية  قل،أنسب  إلى

 .2008لسنة  دينارمليار 

يشمل هذا المؤشر جميع افراد القوى العاملة الذين ليسوا موظفين يتقاضون مرتبات او عاملين  معدل البطالة: .ب
 مستقلين كنسبة مئوية من القوى العاملة.

في  %39سنة حوالي  24الى 15درت نسبة البطالة لدى الشباب من القوى العاملة في عمر من حيث ق
 لنفس السنة. %14، ومثلث نسبة االناث حوالي 1990سنة 

كما نجد ان نسبة التشغيل في الجزائر عرفت انخفاضا ملحوظا، وللحد من هذه الظاهرة تم اعداد برنامج 
 لى االقتصاد الوطني، تزامنا معإهداف االلفية للتنمية، وعودة االنتعاش أوطني موازاة مع المؤتمر العالمي حول 

تخفيض ى التقدم الملموس في ميدان مكافحة الفقر، والاسعار البترول وبدء تطبيق البرامج التنموية، وتجدر االشارة ال
من الالمساواة بين الطبقات االجتماعية وبين المناطق، حيث كان متمركز في المناطق الريفية، وفي حين يعرف 

 .عدة عواملب تأثرهانخفاضا في المناطق الحضرية، غير ان التحول الديمغرافي يتميز بعدم االستقرار نتيجة 
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 مية المستدامة نالجزائر في الت استراتيجية الثالث:المطلب 
من خالله  يحدد المستدامةالبيئة والتنمية  وطنيا لنشاطمخططا  بإعدادقامت الوزارة المكلفة بحماية البيئة 

ة تتمحور وطني استراتيجية إلىوهكذا بدت الحاجة  التي تعتزم الدولة القيام بها في هذا المجال، األنشطةمجمل 
سنادهالبيئية ا األنظمةوالحفاظ على توازن مختلف  الفقروتقليص نسبة االقتصادية  ميةحول التوافق بين التن  وا 

 1.بمخطط وطني للبيئة المستدامة
 الوطنية  االستراتيجية االول: محاورالفرع 

ة ئضمن منطقة التنمية المستدامة وانطالقا من معاينة التقرير الوطني حول البي االستراتيجيةتتموقع هذه 
ات تدور حول شرة سنو وطنية للبيئة تمتد لع استراتيجيةتشرع الجزائر في بناء  أنكان من الضروري  2000لسنة 

 :2المحاور التالية
 .الفقر ومكافحة ظاهرةمناصب الشغل  لثرواتا إلنشاءبعث التنمية االقتصادية  .1
 .الفالحية والتنوع البيئي األراضي الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة كالمياه، .2
 .عمليات التطهير لمختلف الشبكات للنفايات أمثلالمعيشي للسكان من خالل تسيير  اإلطارتحسين  .3

 :فهي تقوم على المبادئ التالية االستراتيجيةمن حيث المبادئ الخاصة بهذه  أما
 .تنمية البلد قصد الحث على نمو دائم وتقليص الفقر استراتيجيةالقابلية البيئية في  إدماج .1
المظاهر الخارجية للبيئة يرتبط نمو نشاطها االقتصادي  تنظيم إلىوضع سياسات عمومية فعالة ترمي  .2

 بالقطاع الخاص. فأكثر أكثر
ث السلوكيات المادية بالبيئة، وتحميل الملو اعتبار البيئة قيمة يحميها القانون من خالل مراقبة مختلف  .3

زالةولية التعويض بدفع جميع التعويضات و مسؤ   كل المخاطر والمضار الماسة بالبيئة. ا 
 االستراتيجية أهداف الثاني:الفرع 

من خالل تحليل أسباب العوامل المتداخلة في حدوث ظاهرة األزمة االيكولوجية للبالد، تتضح لنا شاسعة 
ؤثر على المعيشي للسكان، كما ت ونوعية النمطالبيئة في الجزائر، هذه المشاكل تؤثر على صحة  المشاكلوخطورة 
موما. لذلك االقتصادية ع وطبيعة المنافسةالطبيعي، وكذلك مرد ودية استعمال الموارد  واستمرارية الرصيدإنتاجية 

                                                           

، 2006نوفمبر  21-19(، ايامورهانات المستقبلمداخلة في ملتقى الماء الجزائري )يحي وناس، اآلليات الوقائية لحماية المياه من التلوث في التشريع  -1
 .28ص

 .284، 283، ص2013مكتبة حسين العصرية، ، والتطبيققادري محمد الطاهر، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية  -2
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 أربعةفي  وتتمثل إجماالالمستدامة،  وتحقيق التنميةلتهيئة اإلقليم  االستراتيجية الوطنيةحددت األهداف العامة 
 :1كبرى تتمثل فيما يلي أهداف

 يتحقق ذلك بواسطة: ونوعية المواطنتحسين صحة  .1
 .تهيئة المساحات الخضراء 
دارةالقانونية والمؤسساتية  األطرتحسين    .البيئة وا 
دخالالنفايات  إنتاجتقليص    المالي أومؤسساتي السواء على المستوى  المتكامل للنفاياتتقنيات التسيير  وا 

 :هذا الهدف من خالل تحقيق ما يلي المال الطبيعي وتحسين منجاته: ويتحقق رأسالمحافظة على 
  عطاء أهمية لحماية األن ألمحميةزيادة مساحة الغطاء الغابي والمناطق  لتنوعظمة البيئية الهشة وا 

 الشاطئية.البيولوجي والمناطق 
  واستعمال أكثر مالئمة إنتاج واعتماد تكنولوجياالتوزيع العقالني للموارد. 
  الفالحية والسهبية واستعمال لألراضيتوضيح الطبيعة القانونية للعقارات أي حق الملكية. 

 من خالل: : وتحسين التنافسيةتقليص الخسائر االقتصادية   .2
   الصناعية األوليةعقلية استعمال الموارد. 
  عقلنة استعمال الموارد الطاقوية. 
   غالقتحويل و  .مالية مرد ودية واألقلتلوثا  األكثرالمؤسسات العمومية  ا 
   اإلنتاجتحسين التسيير البيئي والتحكم في تكاليف. 
   تحسين صورة وسمعة القيمة التجارية للمؤسسات وترقية التكنولوجيا النقية. 
   من خالل الشاملةحماية البيئة:  
 حماية الواحات من النفايات المنزلية  .أ

 بدء تنفيذ مخطط النشاط الوطني لمكافحة التصحرب. 
 .الوطنية ومخطط االستعمال الدائم للوقاية والمحافظة على التنوع البيولوجي االستراتيجيةوضع حيز التنفيذ ت. 

 وذلك من خالل:  :المحافظة على الرصيد الطبيعي وتحصيل مردوديته .3
ان المخصصة للزراعة او الرعي )سواء ك باألراضيالعقاري خاصة فيما يتعلق  وتفعيل القانونتوضيح  

 ذلك قصد التملك او االستعمال الذاتي(.
 لتكنولوجيات في عمليات االنتاج. واختيار أنجعاالستعمال العقالني للموارد المائية  

                                                           

 .29سابق، صمرجع  يحيى وناس،- 1
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 الوصول الى تحقيق هدف االمن الغذائي المنشود. 
 .المحمية وتأهيل المناطقالغابي تكثيف الغطاء  
 .وتكييفها واالعتناء بهاالمحافظة على المناطق الساحلية  
تعلق من المشاركة في تنفيذ مشاريع خاصة ت ومختلف الشركاءقانوني يمكن السكان المحليين  إطارتعيين  

 بالمحافظة على التراث الطبيعي من اجل تحقيقي التنمية المستدامة.
انتقالها الى  )خاصة في الريف قبل محليا وتحقيق العمالةالشغل،  والريفية لتكثيفتقوية التنمية المحلية  

 .المدينة فتزيد من تراكم الوضع(
 االحتفاظ بها. إلى والسعيلضمان ديمومة الموارد  وتنويع الصادراتتعزيز  

 المحافظة الشاملة على االقليم، وذلك ضمن تحقيق ما يلي: .4
 مساحته. وتنويعه وزيادةالغطاء النباتي تكثيف  
 تدامة.المس والمخصصة للتنمية والمناطق المتهيئة، والمناطق الرطبةرفع عدد المناطق المحمية  

 .مستوى المياه المالحة( )ارتفاع والملوحةالمحافظة على الواحات وحمايتها من القاذورات 

 وتنفيذ االستراتيجيةتطبيق الفرع الثاني: 

هذه االستراتيجية من وضع الركائز االولية للتنمية المستدامة، وهذا انطالقا من تفعيل  ن تتمكنأمن المنتظر 
 فكرتين رئيسيتين تتمثالن في:

 .الفقر امة وتقليصدادماج حقيقة االقليم في االستراتيجية التنموية للبالد، قصد تحقيق تنمية مست .1
نمو الناتج ل والتحكم في، والمخربة لهاوضع سياسات عمومية فاعلة، قصد مواجهة العوامل الخارجية للبيئة  .2

 .من النشاطات االقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الخاص

 المصادق عليها من طرف الجزائر      بالبيئةالتفاقيات الدولية الخاصة ا الرابع: أهمالمطلب 
لدولي عليها هذا ما جعل المجتمع ا المترتبة اآلثارالبيئة ومشكالتها ذات طابع عالمي من حيث  أصبحتلقد 

هذا ما  اسية،السي األطرحدود الجغرافية و خارج اليتعامل مع المشكالت البيئية  عامة والجزائر بصفة خاصةبصفة 
،ومن مة من التدهور والتنمية المستدافي مجال حماية البيئية  أبرمتالعديدة التي قيات ايظهر جليا من خالل االتف

 ومشكلة ،التغيرات المناخيةو  ألبيولوجيوالتنوع  األوزونطبقة  تأكلضية قالتي طرحت  األساسيةين القضايا ب
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 لجزائراعليها من طرف االتفاقيات الدولية المصادق  أهمسيأتي تناول  ما جعلنا نحاول من خالل ما وهذاألتصحر 
 1 وهي:

 المتحدة الخاصة بتغير المناخ المم اتفاقية ول:الفرع ال 
ت الدفئية تثبيت تركيزات الغازا إلىمتفق عليها وذات صلة  ألحكامالوصول وفقا  إلىتهدف هذه االتفاقية 

ول وينبغي الوصفي النظام المناخي  اإلنسانخطير من طرف  تدخل في الغالف الجوي عند مستوى يحول دون
يعية مع تغير طبفرصة للنظام االيكولوجية بان تتكيف بصورة  إلعطاءهذا المستوى في فترة زمنية كافية  إلى

 مستدامة.وتمضي قدما نحو تنمية اقتصادية للخطر  األغذية إنتاجالمناخ فتضمن بذلك عدم تعرض 
 وعلى هذا يتضمن االلتزام الوطني ما يلي:

 .للغازات الدفيئةانجاز جرد وطني  
 وطنية للتقليل من الغازات الدفيئة ويتم هذا بمشاركة عدة قطاعات. استراتيجيةانجاز   
 المناخية.المحتملة لناتجة عن التغيرات  اآلثارالقيام بدراسات حول  

 الوزونطبقة  الثاني: حمايةالفرع 
 عةاألشمن  أكبربقدر  األرض إلىيصل  أنفي طبقات الجو العليا يمكن  األوزونتناقص تركيز  إن
لتعاون نظرا وقد ازدهر هذا ا البيئية واألضرار األمراضبالعديد من  اإلصابة إلىيؤدي بدوره وهذا ما قد  البنفسجية،

 النامية.البيئية التي تعاني منها الدول  لتفهم الدول المتقدمة للمشاكل
 الجزائري فيما يلي: األوزونمكتب مهام  وقد تمثلت

 من اجل مساعدتهم لتطوير مشاريع تستعمل التكنولوجيا األوزونتشخيص مستعملي المواد المضرة بطبقة  
 .البديلة

العام بالمشاكل البيئية المرتبطة باستعمال المواد المضرة  الرأيجل تحسين أمن  إعالميةالقيام بحمالت  
 .األوزونبطبقة 

 مونتلاير. تنظيمية تمس تطوير وانطالق عمل بروتوكول إجراءاتاقتراح  
 .بهذا البرنامج والدولية المعنيةخلق االحتكاك بين الهيئات الوطنية  
جراءات تشجعاقتراح الرسوم الجمركية    .ناألوزو بطبقة  المواد المضرةعلى استعمال  اإلقالععلى  وا 

 

                                                           

-www.benhasine.over(2018/03/23)blog.com/article، متاح على 18/04/2018التنمية المستدامة في الجزائر، تاريخ التصفح،-1
3278016/html  
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 .األوزونوال تستعمل المواد المضرة بطبقة  األوزونيء لطبقة "ال تس إشهارتشجيع استعمال  
 البيئي الثالث: التنوعالفرع 

هو يشمل القادمة، ف لألجيالاالقتصادي والبيئي  األمنالتنمية المستدامة ومصدر  أساسيعد التنوع البيئي 
والسالالت  والتنوع النباتي األوليةوالموارد  كاألغذيةالبيئية وهو بذلك يوفر موارد عديدة  األنظمةو الحياة  أنماطكل 

 الحيوانية التي تحتاجها الزراعة.
 اتيجيةاإلستر على اتفاقية التنوع البيولوجي، ومن اجل  تحضير  1995 جافني 6ولقد صادفت الجزائر خالل 

ودائما  دوالر ألف 335 المتحدة للبيئية في متناول الحكومة مبلغ  األمموضع برنامج  اإلطارفي هذا وبرنامج عمل 
التنمية المستدامة الذي نص من خالل  إطارالمتعلق بحماية البيئة في  2003/10/03ء قانون اج اإلطارفي هذا 
الوسط و الفصائل النباتية الطبيعية و  األليفةالحية الحيوانية غير ( على العناية بالمناظر 43،42،41،40الموارد )

ما المعيشي ك اإلطارالصحراوية وحماية  األوساطوباطنها و  رضاألالذي يحتضنه وحماية الماء والهواء والجو و 
الحظائر الوطنية والمساحات الطبيعية و مناطق  إنشاءمناطق محمية من خالل  إلىمناطق التراب تحويل بعض 

 الصيد.
  االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر الفرع الرابع:

 ة تجنيدوأهميالظاهرة التي طالبت المجتمع الدولي بمكافحة هذه  األوائللقد كانت الجزائر من بين الدول 
 لحاحهاإللحد منها، لهذا لعبت الجزائر دورا هاما في انجاز هذه االتفاقيات من خالل كل القدرات المادية والبشرية 
 دولية للتصدي لمشكلة التصحر.تشريعية  إليةلمستميت بضرورة انجاز 

رتكز يوطنيا للحد من هذه الظاهرة الذي برنامج  إعدادالجزائر في  بدأتفقا للمادة التاسعة لهذه االتفاقية وو 
 إعداد هووالهدف من هذا البرنامج  ألمحليينوالمشاركة العملية للسكان  ألطبيعيةعلى صيانة وحفظ الموارد 

دماجهاعلى تنفيذها  يدبالتأكطويلة المدى لمكافحة التصحر وتخفيف الجفاف  استراتيجية طنية لسياسات الو في ا وا 
 المتعلقة بالتنمية المستدامة.
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 التحديات التي واجهتها الجزائر لتجسيد التنمية المستدامة  :لخامساالمطلب 
رض مسيرتها تعت ألنهاهناك العديد من القضايا العالقة التي ينبغي مواجهتها لتحقيق التنمية المستدامة، 

، فمنها الفهاواختمن تداخلها  وعلى الرغمول الى تحقيق نتائج فعلية ترتسم على ارض الواقع، صوتحول دون الو 
نعدد  نأ وسنحاولالتحديات،  وغيرها منواخر بيئيا  تحديا اجتماعياثل يمما  اقتصادي ومنهاتحديات ذات طابع 

 :1اهمها

 ية والبيئية:االجتماعو هم التحديات االقتصادية أ

 ضعف معدل النمو االقتصادي:  .1
تم تبني اقتصاد اشتراكي القائم على التخطيط المركزي واالعتماد على  19962بعد استقالل الجزائر سنة 

سياسة التصنيع كنموذج اقتصادي مستمر، وهذا على حساب القطاع الزراعي الذي انخفضت مساهمته في اإلنتاج 
مويل برامج التصنيع أساسا على مداخيل تصدير البترول وليس محصلة إنتاج حقيقي الداخلي الخام، وقد اعتمد ت

 الدولي. وتغيرات المحيطللثروة، لذلك فان االقتصاد الجزائري يرتبط بتقلبات أسعار البترول 
 2ورغم تحسين مستوى النمو االقتصادي إال أننا نالحظ ما يلي:

تذبذب معدالت النمو نظرا الرتباطها بتقلبات أسعار البترول بالنسبة للمحروقات والظروف المناخية   
بالنسبة للقطاع الفالحي، كما أن المعدالت المحققة غير كافية لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها 

 .%7تحقيق معدل نمو في حدود  العالمي جيباالقتصاد الوطني، توصيات البنك 
هور القطاع الصناعي وعدم مساهمته في النمو االقتصادي بحيث سجل معدالت نمو سالبة خالل الفترة تد 

1993-1998. 
 النمو االقتصادي خارج قطاع المحروقات ينبغي القيام بما يلي: ولتحسين مستوى

 .للدولة والنشاط االقتصاديترقية االستثمارات   
 والسياحي.كالقطاع الفالحي  وذات االولويةتشجيع القطاعات البديلة   
 .جيع االستثماراصالح النظام الجبائي في سياق تش  
 .الخارجية واقولظروف االستنويع االقتصاد الجزائري للخروج من وضعية التبعية الحالية للموارد البترولي   
  .عملية التنمية واشراكه فيتفعيل دور القطاع الخاص، وتحفيزه   

                                                           

 .14، ص2002، 61، العدد les cread du cahiersاالصالحات االقتصادية في الجزائر محاولة تقويمية "، مجلة  قدي عبد المجيد،" -1
 .120الجزائر، ص 2004/2005 الثاني واالجتماعي للسداسيالمجلس االقتصادي الوطني واالجتماعي، تقرير حول الظرف االقتصادي  -2
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 االستثمارات المباشرةتوفير مناخ كفيل بجذب  
 البطالة: وتصاعد معدالتتفشي  .2

ظاهرة  الى تفشي األخيرةالتشغيل خالل الخمس عشر سنة  وتراجع معدالتساهم تباطؤ النمو االقتصادي 
وبالرغم اب، الشب أوساطمن تفشي البطالة السيما في  والصيغ للحد اإلجراءاتالبطالة، واتخذت الجزائر العديد من 

ي تم على طبيعة مناصب الشغل الت وما يالحظتبقى مرتفعة،  إنها إالمحسوس في معدالتها  انخفاضتسجيل  من
صناعة على حساب قطاع ال اإلداراتالعاملة في  وتمركز اليد التأهيلالى ضعف  باإلضافةمعظمها مؤقتة،  إنشاؤها
 .والفالحة

في الجزائر في اطار برامج االنعاش االقتصادي لم تعمل على تحقيق شروط  التشغيل المنتهجةن سياسة إ
جور عادلة، أالعمل المنتج الالئق، اين يظل اكثر من نصف العمال فيها غير مؤمنين اجتماعيا وال يحصلون على 
هذا كما ان  امع تزايد انشار ظاهرة الفقر والهجرة السرية التي اصبحت مالذ الكثير من الشباب البطال في يومن

ساسي أسبب اخفاق السياسة المتبناة في مكافحة البطالة في الجزائر حسب العديد من االحصائيات، يعود بشكل 
بير على الى كونها تعتمد بشكل ك باإلضافةخيرة مبنية على الظرفية بغية شراء السلم االجتماعي، ن هذه األأال إ

  1لمحروقات مصدر تمويلها والذي يدوره رهين تقلبات االسواق الدولية،برامج االنفاق الحكومي، التي يعد الريع من ا

 2016-2001تطورات معدالت البطالة للفترة  (: يوضح3رقم) الجدول

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

معدل 
 %البطالة 

27,79 25,89 23,89 17,70 15,30 12,30 13,80 11,30 10 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

معدل  
 %البطالة 

10 10 11 9,80 10,60 11,90 11,50 11,69 

 مجموعة البتك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية المصدر:

                                                           

 .40ص  سابق، رجعمالمجيد، قدي عبد  -1
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 1لية:املة ترعى االعتبارات التاشمكافحة البطالة في الجزائر ينبغي وضع استراتيجية  ولزيادة فعالية

 .المخصصةرد الموا أثرالمحلية بحيث سيحسن  وتخصيصها للجماعاتالتشغيل  ألجهزةتسيير اقل تمركز  
 .مراحل برامج التشغيل وتقييم مختلفوضع الية تتكفل بمتابعة  
 .ائية حول التشغيلتحسين نظام المعلومات االحص 
القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيات الحديثة باليد العاملة  إلمداد ورفع المهاراتاالهتمام بالتكوين  

 .المؤهلة
ضرورة رفع النمو االقتصادي، حيث ان زيادة وتيرة النمو االقتصادي تؤدي بالضرورة الى ارتفاع مستوى  

 .التشغيل
 .كافية لالقاعدية االقتصادية الضرورية وتحسين مناخ االستثمار المشجع لتوفير فرص عم المنشآتاقامة  
  .ضرورة التنسيق بين مراكز التكوين والتعليم مع احتياجات المؤسسة وسوق العمل 

لجزائر، ا واالقتصادية فيمن خمسين سنة منذ بداية التنمية االجتماعية  أكثرلقد مضى  الفقر:تفاقم حدة  .3
ط نصيب متوس والزيادة فيالصحة،  التعليم، اتاحه هذه التنمية من تحسين بعض المؤشرات منها، وبالرغم مما

الدول المجتمع الى مصاف ب أفرادالفرد من الدخل القومي، اال انها مازالت قاصرة عن االرتقاء بغالبية العظمى من 
 .ال تفاقم حدة الفقر داخل المجتمع الجزائري باإلضافةالمتقدمة، 

 :2014-2001 الفقر في الجزائر للفترة والجدول الموالي يوضح تطورات معدالت

 2014-2001تطور معدالت الفقر في الجزائر خالل الفترة  :(4رقم ) الجدول

 2014 2013 2012 2010 2009 2007 2005 2003 2001 السنة
معدل 
 %الفقر 

23 21 16 15 13 12 11,5 11,4 11,1 

والتحديات مجلة الباحث، جامعة قاصدي  الواقع ،الجزائرفي  المستدامةالمصدر: الجودي صاطوري، التنمية 
 .306ص ،2016(،16قلة، الجزائر، العدد)ور مرباح، 
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بالرغم من التحسن الملحوظ في مجال مكافحة الفقر، اال انه ينبغي على الحكومة مضاعفة الجهد السيما 
ن حدة الفقر يجب م يلع الغذائية الضرورية وتبني استراتيجية واضحة في مكافحة الفقر، وللتقلسلفي مجال دعم ال

 مراعاة االعتبارات التالية:

 .ضرورة االخذ بالحلول االسالمية للقضاء على الفقر في الجزائر 
 .بين واليات الجزائر المختلفة والثروة القوميةضرورة توخي العدالة في توزيع الدخل  
 .الفقر وبرامج محاربةالمعنية بتنفيذ مشروعات  وتدعيم االداراتتقوية  
 1القطاع الخاص في دعم برامج مكافحة الفقر ونشر ثقافة المسؤولية االجتماعية تشجيع 

 :التلوث البيئي  .4
ن تفاقم حدة التلوث البيئي هو الغالب نتيجة اهمال االمحافظة على البيئة اال  بأهميةالحكومة  إدراكرغم 

 : سباب التاليةلى األإر البيئي في الجزائ االعتبارات البيئية في المخططات التنموية السابقة، ويرجع سبب التدهور

 .اهمال قضايا البيئة في البرامج التنموية 
 .هام بيعيوغاز طقيام صناعة تعتمد على االستهالك المكثف للطاقة نتيجة امتالك الجزائر لثروة نفطية  
 .ضعف مستويات جمع وتسيير النفايات 
 .تبني مشاريع الطاقات البديلة خاصة الطاقة الشمسية والتأخر فيسوء استغالل موارد الطاقة  
 .العمرانية المنجزة وسوء التهيئةالنمو الديمغرافي  

ولمواجهة كل ما سبق، قامت الجزائر بعدة مبادرات واستراتيجيات لحماية البيئة ولمكافحة التلوث البيئي 
 وما ،لمستدامةاة بحماية البيئة في إطار التنمية من التحسيسية إلى القانونية المتعلق االستراتيجيةحيث تنوعت هذه 

يجدر اإلشارة إليه ان الحفاظ على البيئة والتقليل من مشكل التلوث البيئي مسؤولية الجميع وال تقع على عاتق 
 من:البد  وللتقليل منهالحكومة فقط 

ذا الوعي بدءا برسم هغرس ثقافة الوعي البيئي لدى األجيال الصاعدة في مختلف المستويات التعليمية  
 .على المستوى االسري، وغرس مسؤولية الحفاظ على المحيط لدى مختلف افراد المجتمع

 .على الحكومة تشجيع المؤسسات التي تحافظ على البيئة 
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 .1تشجيع الباحثين الذين يبتكرون برامج علمية تعالج النفايات المنزلية والصناعية 

 ركائز استراتيجية التنمية المستدامة في الجزائر : ثانيالمبحث ال
بذلت الجزائر جهود معتبرة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، فقامت باعتماد مجموعة من األدوات واآلليات 
من أجل حصر مجاالت العمل قصد تفعيل االستدامة، من أجهزة وهيئات يمكن لها إذا ما اصطبغت بالطابع 

ألداة القانونية، ووفرت لها الوسيلة المالية والمادية، وجندت لها الطاقات البشرية، أن تكون الرسمي واستعانت با
 .كلهاالمنطلق والمرجع في العملية 

 زائر:البناء المؤسساتي للمحافظة على البيئة في الج المطلب الول:
قامت  دف إلى حماية البيئة، حيثتهلقد أولت الجزائر اهتماما بالبيئة فأنشأت خصيصا لذلك عدة مؤسسات 

في  المجلسالوطني للبيئة وهو هيئة مكونة من عدة لجان من ميادين مختلفة، وحل  المجلسبإنشاء  1974سنة 
نشاء مديرية البيئة،  1977أوت سنة  وتم تحويل مصالحه إلى وزارة الري واستصالح األراضي وحماية البيئة، وا 

 ة البيئة وتحويل مصالحها إلى كتابة الدولة للغابات واستصالح األراضي،قامت بإلغاء مديري 1981وفي مارس 
تم تأسيس الوكالة الوطنية  1983والتي أعطيت لها تسمية مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها وفي جويلية 

ت، كما والغابا تم إسناد المصالح المتعلقة بالبيئة إلى وزارة الري والبيئة 1984،وفي سنة  ANPE لحماية البيئة
 1992-1990بين سنتي  تحويل اختصاصات حماية البيئة إلى وزارة الفالحة، وما الفترة ما 1988تم في سنة 

تم  1994حولت هذه االختصاصات إلى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى وزارة الجامعات، وفي سنة 
، وتم إنشاء مديرية عامة للبيئة، والمفتشية العامة للبيئة إلحاق قطاع البيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية

 نذكر:والمفتشيات الوالئية، ومن الهيئات التي أنشئت خصيصا لحماية البيئة في الجزائر 
 المجلس العلى للبيئة والتنمية المستدامة: .1

وزيرا إضافة  12ويعد مكسبا هاما بالنسبة للبيئة، يتولى رئاسته رئيس الحكومة، وهو يضم إضافة إلى ذلك 
عة األعلى للبيئة والتنمية المستدامة في متاب المجلسإلى أعضاء ذوي اختصاص في ميدان البيئة، وتتمثل مهمة 

 . 2ذات الصلة بالبيئة هنةالراهذا المجال واالهتمام بالمسائل الكبرى السياسة الدولية في 
 
 

                                                           

 .وما بعدها 150ص  سابق، ناصر، مرجعمراد - 1
 .281، ص2013مكتبة حسين العصرية،قادري محمد الطاهر، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيق، - 2
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 والبيئة: اإلقليموزارة تهيئة  .2
الصادر  09-01، وحدد تنظيمها الداخلي بموجب المرسوم رقم 2000والبيئة سنة  اإلقليموزارة تهيئة  أنشئت

البيئة ضمن مخططات التنمية،  إدماجسسية تمهيدية لمشروع ؤ انطالقة م أول إنشاؤها، ويعد 2001جانفي  7في 
من بعين االعتبار البعد البيئي ض تأخذبرامج تنموية مستقبلية  بإعدادكات الحكومية و ومعبرا عن اهتمام السل

  .1أعمالها
 البيئية:مراقب المهن . 3

 تحسين ودعم القدرات ضمن التجمعات التالية: إطاربالتنسيق معدة وزارات في  إنشاؤهوالذي تم 
 النفايات الصلبة والحضرية والمياه المستخدمة. المحلية: تسييرالجماعات  
 ة.تسيير النفايات الصناعي الرقابة الذاتية، نظام تسيير بيئي عقالني، إجراءات إنشاءالمؤسسات:  
 على البيئة، مراجعات البيئية. اآلثاردراسة  مكاتب الدراسات: 
سوية: برامج تكوين موجهة لدعم قدراتها على التحسين ونشر جمعيات بيئية، اجتماعية، مهنية، شبابية، ن 

  2السلوكيات البيئية السليمة
 نظام شامل للمعلومات: .4

ات ت بعض القطاعهمن خالل وضع نظام معلومات يعمل على تجميع وتقارب المعلومات القطاعية، وقد اتج
  .تبني هذا النظام ومنها الوكالة الوطنية للموارد المائية إلى

 الستراتيجيةامركزية تعنى بتنظيم وتسيير مجاالت بيئية معينة بهدف دعم  إداريةكما استحدث المشرع هيئات 
، الوكالة الوطنية للنفايات والمحافظة الوطنية 2002الوطنية للبيئة منها المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 

، 2001الة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية الوك منها: أخرى، فضال عن هيئات متخصصة 2002للساحل 
زالة، صندوق البيئة و 2001الديوان الوطني للتطهير  ، المركزي الوطني للتكوين في المهن البيئية 2001التلوث  ا 

، المركزي الوطني لتنمية 2003، المفتشيات الجهوية للبيئة 2002نقاء  األكثر اإلنتاجالمركزي الوطني لتكنولوجيا 
، الوكالة الوطنية للتغيرات 2004، المحافظة الوطنية للساحل2003ات الوالئية للبيئة يلموارد البيولوجية، المدير ا

 2011.3 األقاليم، الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية 2006 األرض، الوكالة الوطنية لعلوم 2005المناخية 

                                                           

، 2017، افريل13 است الجزائر، العددر عيسى قبقوب، كالي محمد، السياسة البيئية والتنمية المستدامة في الجزائر، مجلة آفاق علمية، المركز الجامعي لتمن- 1
 .14ص

  .187.188، ص ص 2016، الدار الخلدونية لنشر والتوزيع، االقتصاد البيئي، الجزائرعبد المجيد قدي،  -2
، رسالة دكتوراه غير 14001دراسة تطبيقية في المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة االيزو  المحاسبة عن الداء البيئي:نجوى عبد الصمد،  -3

 .123.121، ص ص2014/2015منشورة، تخصص تسيير المؤسسات، جامعة باتنة، 
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 القانونية والتشريعية لحماية البيئة في الجزائر اإلجراءاتالمطلب الثاني: 
لكن تعزيز الترتيبات القانونية والتنظيمية  03-83شهد التشريع البيئي عدة تطورات منذ صدور القانون رقم

 أنمة، حيث الجزائر للتنمية المستدا استراتيجية أولويات إحدىشكل  األخيرة األربعفي ميدان البيئة خالل السنوات 
ال تزال  األخرىمنها تمت المصادقة عليها بينما  5، اإلطار اذالتشريعات في ه أهمنصوص تعد من  10هناك 
 : 1 حماية البيئة في الجزائر إطاريلي بعض القوانين التي تم المصادقة عليها في  المراجعة وفيماقيد 
 المستدامة:التنمية  إطارالقانون المتعلق بحماية البيئة في   .1

من خالله الخطوط العريضة لمبادئ مفهوم التنمية  أدمجت ، حيث2003تمت المصادقة عليه في جويلية 
 الترتيبات التي نص عليها: أهم، ومن بين 1992المستدامة الواردة في قمة ريودي جانيرو 

 هدافأتحديد ترتيب رقابي لمختلف مركبات البيئة، من خالل وضع حدود على شكل عتبات حرجة و  
 األرض".، وباطن األرضالماء،  "الهواء، الموارد الطبيعيةدة لجو 

 الذاتيين. اإلشرافللبيئة، مع الحرص على تطبيق الرقابة و  لممثل تعيين المستغل إجبارية 
 التعليم.البيئة ضمن كافة مستويات  إدماجتعميم  
 تحفيزية في الجانب الجبائي، الجمركي فيما يخص جلب المعدات المستخدمة في الحد من التلوث. إجراءات 

 يات:االنف والتخلص منالقانون المتعلق بالتسيير، الرقابة  .2
 السلبية العديدة للنفايات بشكل عام اآلثارلقد جاء هذا القانون كضرورة ملحة ناتجة عن ضرورة الحد من 

ابة العام للرق اإلطاروالصناعية منها بشكل خاص على الصحة العمومية والبيئة، وقد نص هذا القانون على 
والتخليص من النفايات تجسيدا لمبادئ التسيير العقالني والسليم للنفايات من خالل جميع مراحله، وذلك بغرض 

 المصدر.فايات من ودرجة خطورة الن إنتاجخفض 
 :وحماية الجوالقانون المتعلق بجودة الهواء  .3

 يتمحور نص القانون حول ثالثة معالم رئيسية هي:
 .اإلعالمو  اإلشرافالوقاية،  
 .طيطخالت أدوات إعداد 
 جبائية ومالية، رقابية، عقابية. التقنية، إجراءاتترتيب  
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ن م أكثر-الكبرىقيام السلطات العمومية على مستوى التجمعات  إجباريةحيث ينص القانون على 
التخطيط التالية: المخطط الجهوي لجودة الهواء،  أدواتاعتمادا على  الهواء، على جودةبالرقابة –م لك 500.000

  .مخطط حماية الجو، مخطط التنقل الحضري
 الجزائر البيئة فيفي مجال  االقتصادية المعتمدة الساليب أهم: الثالثالمطلب 

 :يأتيالبيئة فيما  في مجالاالقتصادية التي تعتمد عليها الجزائر  األساليبتتمثل 
  السعارسياسات دعم  .1

ى البيئة، نتائج وخيمة عل إلى اإلفراطتعتبر سياسات الدعم غالبا ذات منافع اجتماعية، لكنها قد تؤدي عند 
وذلك  ألسعارالك بانتهاج سياسات سعرية، مثل ذو  األسعارمن حقيقة  فالهداف الرئيسي لها هو االقتراب تدريجيا

ماء، وفيما ن للحث على االقتصاد في اليالمتفاصلة حسب مختلف المستعمل األسعارمثل  بانتهاج سياسات سعرية،
 ول للسكان ذوي الدخلقذات سعر مع أولىفان سياسة الشرائح بشريحة  األسريخص ماء الشرب الموزع على 

 عليها )توصيات المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي(. اإلبقاءالضعيف ينبغي 
 ضريبة النقود  .2

ل الضريبة على الوقود على مستوى كل والية، وتقوم مصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة يحيث تقوم بتحص
 على لوقود وعلى الموارد البترولية.

 لضرائب هناك العديد من العمال الواجب تنفيذها:بتحصيل ا القيام جلأومن 
 في كل البلديات والمناطق الملوثة. اإلجماليةوتطهير القائمة  إحصاء 
 ملف مشترك مع مختلف مصالح الوالية. إعداد 
 ذلك القيام بزيارة ميدانية. يالمراقبة واالتصال المتواصل بما ف  
مديريات م يحيث تنظ نالدراسية كالملتقيات والندوات وغيرها، خاصة تنظيم الندوات مع المعنيي األيام إقامة  
 .1رائب ومختلف المصالح المعنية في الوالياتضجتماعات مع مالح العلى مستوى كل والية العديد من اال البيئة

 دعم القطاع الفالحي  .3
بعض المنتجات الزراعية  أسعارالمدعومة في هذا القطاع من الناحية التقليدية: دعم  األسعارتخص 

 للسقي.ومواد الصحة النباتية والتسعيرة الزهيدة للمياه المتخصصة  إدارياالمحددة  األسعارو 

                                                           

 .190عبد المجيد قدري، مرجع سابق، ص- 1
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 أمور سعارألالخفض التدريجي لضروب الدعم المالي والتسعيرة المالئمة للموارد، واعتماد سياسة مكيفة  أن
 :1تساعد بالتضافر مع السياسات القطاعية الموائمة على ما يلي

 للجو. الملوثةترشيد استهالك الطاقة والحد من االنبعاثات  
 القائمة. األساسية المنشآت تأهيل إلعادةالتحكم في استهالك الماء وتوفير عوائد  
 الزراعة.والمبيدات في  واألسمدةالتحكم في استعمال الماء  

 2:إلىوينقسم  الحكومي: اإلنفاق .4
 الرئيسية:الحكومي على البرامج البيئية  اإلنفاق -
ورة من الدولة، وتشمل بص أساساالمتخصصة  االقتصاديةالبيئة هو الموارد  ةالمقصود من نفقات حماي إن 
 رئيسية:
 .برامج انجاز شبكات التطهير ومحطات التنقية .أ

صالحبرنامج تجديد الغابات و  .ب  .االستصالح المتكامل للسهوبو  األراضي ا 
ة الكبرى في للمؤسسات العمومي معظمهاالتي تقنيتها في  ثجهيزات التجهيزات المضادة للتلو تبرنامج ال .ت

 .القطاعات الطافية والصناعية
 .النفقات المتعلقة بجمع وطرحها في المفارغ .ث
 .نفقات الصحة العمومية المتعلقة بالبيئة .ج
 الرئيسية. الوكاالتنفقات تسيير  .ح

 النفقات المخصصة للموارد الطبيعية: -
ثمارات العمومية ئيس في االستر ، السهوب( تشكل القسط الاألراضيالموارد الطبيعية )المياه،  أنتبين النتائج 

على الرغم من حصول انخفاض محسوس خالل العشرية الثانية، ومع ذلك فان تدهور الموارد لم يتم القضاء عليه 
بسبب غياب تسعيرة مالئمة لموارد الماء من  أخرىولم يتم تعويض ما حصل من نضوب في موارد الدولة بموارد 

كان في نظرا لغياب سياسة تشرك الس أخرىياه المستعملة من جهة مرف الجهة وتغطية كافة تكاليف التطهير وص
مستعجل  مرأحماية الموارد الطبيعية، وعليه فان تحديد سياسات جريئة لتسيير الموارد الطبيعية تسييرا محكما 

نخفضت اوتجديد الغابات وتهيئة السهوب قد  األراضيتبين ذلك. فالنفقات المخصصة لحماية  األرقاموملح الن 
                                                           

، أطروحة دكتوراه غير منشورة، تخصص نقود وتمويل، جامعة االستثمار الحقيقي خارج قطاع المحروقات في الجزائر والتنمية المستدامةأسماء حدانة، - 1
 .156.157، ص ص 2017/2018محمد خيضر بسكرة، الجزائر سنة

 .159نفس المرجع السابق، ص  -2
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مما يظهر ضرورة  الثانية.خالل العشرية  41والمخصصة منها للتطهير وتنقية المياه المستعملة بنسبة  ،62بنسبة 
  .تحديد حقوق الملكية إلى إضافةاستخدام التسعيرة المالئم للموارد البيئية 

 جديدة للتنمية المستدامة كاستراتيجيةاالقتصادي  وبرامج اإلنعاشسياسات المبحث الثالث: 
نموية تهدف ت استراتيجيةمحاولة وضع  إلى أدتالوضعية االقتصادية للجزائر سنوات ما بعد االستقالل  إن

ت الدولة ومقابل هذا قامت بهيكلة القطاع الفالحي والهدف من كل اتنمية شاملة قائمة على الصناعة واستثمار  إلى
ائر منذ التي طبقتها الجز  والمؤسساتيةاالقتصادية  اإلصالحات أنتصادي، االستقالل االق غالىهذا هو الوصول 

يق الحرية تطب إلىالتوازن على مستوى االقتصاد الكلي وبعث عجلة التنمية  إعادةفها دالثمانينات كان ه أواخر
 السياسية الذي يزيد من حركة الشفافية والمساءلة وتفويض السلطات للمجمع المدني.

القتصادية وسن القوانين والتشريعات المرتبطة ببرامج  اإلصالحاتسعت الجزائر من خالل  اراإلطوفي هذا 
وفرة لديها لخدمة المت اإلمكاناتو  يتالءمبما  المستدامتهيئة البيئة المناسبة لنمو االقتصاد  إلىاالقتصادي  اإلنعاش

 الل:خمن  اإلنعاشالتنمية المستدامة وهذا ما سنتطرق من خالل التعرض السياسات التنموية في ظل برامج 
 (2004-2001)االقتصادي للفترة  اإلنعاشج : برنامالولالمطلب 

ذو  حكومي عاالقتصاد بهدف تدعيم النمو االقتصادي، فهو عبارة عم مشرو  إلىهو عبارة عن دعم يقدم 
 1يمكن تلخيصها فيما يلي: األهدافطبيعة اقتصادية وقد تم تسطير من خال هذا البرنامج مجموعة من 

 اإلنجاز.اختتام العمليات التي هي في طور  
 .االعتبار وصيانة البنى التحتية إعادة 
 .مستوى نضج المشاريع 
 .، والسيما منها الوطنيةإلنجازوفير الوسائل والقدرات ت 
  .البرنامج والمستعدة في االنطالق فيها مباشرة ألهدافلعمليات الجديدة المستجيبة ا 

 نستعرض محتوى البرنامج على مختلف القطاعات:
 :اإلنتاجيةدعم النشاطات  .1
المخطط  إطارنامج في ر مليار دج يندرج هذا الب 65بتكلفة قدرها ( PNDA)يتمحور حول البرامج  الفالحة: .أ

 :ـالوطني للتنمية الفالحية لمرتبطة ب
 اعية.الزر  اإلنتاجاتوترقية الصادرات من  االستهالكالفالحي، شاملة المواد الواسعة  اإلنتاجتكثيف  

                                                           

األكاديمية العربية للعلوم، الموسوعة العربية المعرفة من اجل التنمية المستدامة،  ،المؤشرات االقتصادية واالجتماعية للتنمية المستدامة وديع،محمد عدنان - 1
 .487المجلد األول، ص 
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 خاص. إجراء إطاربظاهرة الجفاف في  أحسنللتكفل  اإلنتاج أنظمة إعادة 
 الريفي.المنحدرة والمصبات وتوسيع مناصب شغل  األحواضحماية  
 .حماية النظام البيئي الرعوي وتحسين العرض العلفي 
 مكافحة الفقر والتهميش، السيما عم طريق مشاريع تجريبية للتنمية الجماعية ومعالجة ديون الفالحين. 

مكن بالعناية المستحقة له ي ىظحينظرا لطول الساحل الجزائري، فان هذا القطاع ال  الصيد والموارد المائية: .ب
ليح والصيانة في عمليات البناء، التص أساساالصيد مصدر ثروة لم يستغل بكفاية، فالبرنامج يتضمن  أنالقول 

 9.5البرنامج ب  لتمويل هذا اإلجماليالبحرية،....الخ، والتكييف، التقييم، التبريد، النقل،...الخ، ويقدر المبلغ 
 مليار دج ..

معيشة حياة سكان المراكز الحضرية الكبرى حيث  إطارتحسين  إلى: تهدف التجهيزات الهيكلية للعمران .ت
 دج.مليار  1331.2البرنامج ب  ا، تم تقدير هذوالعزلةيتمركز الفقر 

عبر نقاط دخول الموانئ والمطارات  األمنتعزيز  إلىبهدف البرنامج  تامين الموانئ والمطارات والطرقات: .خ
 نواعهأالقتصاد الوطني من الغش والمساس بكل والطرقات بواسطة وسائل الكشف والمراقبة قصد حماية ا

 مليار دج. 1.7حيث قدرت تكلفته ب 
مالير  10 ـمشروع حظيرة تكنولوجية للمدينة الجديدة لسيدي عبد هلل. تكلفة هذا المشروع تقدر ب االتصاالت: .د

 دج.
ة البرنامج ينص على حماية الفضاءات الساحلي الفضاءات الريفية بالجبال، الهضاب العليا والواحات: إحياء .2

عطاءعلى طول الخط الساحلي، والمحافظة على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب،   حياءإلنفس جديد  وا 
تحسين ملحوظ في حياة السكان المعنيين، وخلق مناصب بالمحرومة على مستوى المراكز الحضرية، سيسمح 

 الشغل.
 ب الجدول التالي:وتوزع الغالف المالي حس
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 المالية للخدمات العامة وفق برنامج اإلنعاش االقتصادي.يوضح توزيع الغالفات  :(5)الجدول رقم 
 دج(المبالغ المخصصة )مليار  القطاعات

 31,3 البنى التحتية للموارد المائية

 54,6 البنى التحتية للسكك الحديدية

 االشغال العمومية
 الهيكلية للعمران التجهيزاتاالول: المجموع 

45,3 
131,2 

 1,7 والمطارات والطرقات الثاني: الموانئالمجموع 
 10 الثالث: االتصاالتالمجموع 

 6,1 المحيط

 16,8 الطاقة

 9,1 الفالحة )حماية االحواض المنحدرة(

 السكن
بالجبال، الفضاءات الريفية  الثالث: احياءالمجموع 

 العليا والواحات الهضاب

35,6 
27,6 

المجموع الكلي = المجموع االول +المجموع الثاني 
 +المجموع الثالث

210,5 

SOURCE :LE PLAN DE LA RELANCE économique ; les composantes du 
programme OP_CTT ,P 8  

االقتصادي مجموعة من التعديالت المؤسسية والهيكلية وموارد مالية ومادية  اإلنعاشيتطلب تطبيق برنامج 
تدابير تم اتخاذ مجموعة من ال اإلطارتكلفة للحصول على نتائج مرضية، وفي هذا  وبأقلوبشرية، من اجل انجازه 

 الجبائية والمالية كما في الجدول التالي:
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  2004-2001السياسات المصاحبة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي : (6)الجدول رقم 
 الوحدة مليار دج                                                                                   

 المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات

 عصرنة ادارة الضرائب
صندوق المساهمة 

 والشراكة
 ةالصناعتهيئة المناطق 

0,2 
5,5 
0,3 

2,5 
7 

0,8 

7,5 
5 

0,5 

9,8 
5 

0,4 

20 
22,5 

2 

صندوق ترقية المنافسة 
 الصناعية

0,3 1 0,7 _ 2 

نموذج التنبأ على 
 المدى المتوسط

0,03 0,05 _ _ 0,08 

 46,58 15,2 13,7 11,35 6,33 المجموع

Source :programme de soutien a la relance économique appui aux 
réformes ,OP_CTT ,P20 

 478ب  2003ديسمبر  إلى 2001االقتصادي في الفترة من سبتمبر  اإلنعاشلقد قدرت تكلفة برنامج 
 :كاالتيمليار وكانت هيكلة االستثمارات المكلفة 
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-2001توزيع هيكل اإلجمالي لالستثمارات وفق برنامج اإلنعاش االقتصادي خالل فترة  : يوضح(7)الجدول رقم
2004 

 المبالغ المخصصة )مليار دج ( هيكل االستثمارات

 155 تحسين ظروف المعيشة

 74 االنشطة المنتجة

 76 الموارد البشرية و الحماية االجتماعية

 124 البنى التحتية

 20 حماية الوسط

 29 لإلدارةالبنى التحتية 

 478 المجموع

SOURCE : Le plan de la relance économique ,les composantes du 
programme ,OP _CTT ,P 9_10 

 
 (2009-2005االقتصادي ) اإلنعاشالثاني: البرنامج التكميلي لدعم  المطلب

ا. عبر ربوع بالدن األمنمكثف للتنمية االقتصادية رافق استعادة  بإنعاش 2004-2001تميزت السنوات 
 :1يأتيمن خالل نتائج عديدة هامة نذكر منها على الخصوص ما  اإلنعاشوتجسد هذا 

 أيمليار دوالر ) 30مليار دينار(، منها حوالي  3.700 أيمليار دوالر ) 46بحوالي  إجمالياستثمار  
 .العمومي األنفاقمليار دينار( من  2.350

 (.2003في سنة  % 6.8طوال السنوات الخمس )بنسبة  %3.8نمو مستمر يساوي في المتوسط  
 .%24،%29 أكثرتراجع في البطالة 

                                                           

 .14، ص2006ورقة عمل قدمت لمعهد العالقات الدولية في تونس،  العربي،التنمية المستدامة والمن اإلنساني في العالم تركماني عبد اهلل، - 1
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  .مسكن 700.000القاعدية وكذلك بناء وتسليم  المنشآتمن  اآلالفانجاز  
 في المجال االقتصادي:  اإلصالح ول:ال الفرع 

 االستثمار:  إطارتحسين  .1
نوني مالئم قا إطار، وتوفير االستثماراتالحكومة على مراجعة قانون  وتعتزم-وضبطه:  االستثمارترقية  

مار ظيمية، ومضاعفة فعالية الوكالة الوطنية لتطوير االستثنلترقية االستثمار يتطلب مراجعات التشريعية والت
(ANDIكما تسهر الحكومة على تحسين مستوى جهودها ومواصلتها لجل ،) يين.األجنبب االستثمار والشراكة 
 أمام االستثمار.: غالبا ما تعتبر عائقا تسوية مسالة العقار .2

 مشكلة العقار الصناعي تعزم الحكومة على:
تسيير المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتثمين المناطق الموجودة، وتطوير مناطق جديدة،  إصالح 

 الفضاءات.وجمع الخدمات الضرورية للمستثمر في هذه 
 العمومية.ستوى المؤسسات مر العمومي على قافائض الع إصالح 

 البالد:  أنحاءالنهوض بتنمية مستمرة ومنصفة عبر  .3
 :وتطويرهاتثمين الثروات الوطنية   -

الحكومة باستكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية من اجل  ستقوم حروقات والمناجم:مقطاع ال أ. 
طاعات في شكل شراكة في ق أوالمباشرة  األجنبية االستثماراتجلب االستثمار الخاص الوطني، وجلب المزيد من 

الطاقات  إنتاج وأنشطةالمحروقات  إلنتاجفي المراحل الالحقة  األنشطةالمحروقات والطاقة والمناجم، ودعم 
 المتجددة.

 الحكومة علىعملت اإلطار ، وفي هذا األريافالفالحة برامج دعم وتنمية  إنعاشيلحق  التنمية الريفية:ب. 
 من خالل: مواصلة بذل الجهود في مجال التنمية الريفية،

الغذائي  األمنالمساهم في تحسين  واإلنتاجالشغل،  والمستحدثة لمناصبدعم النشاطات المدرة للمداخيل  
 للعائالت.

 وتنمية الغابات والسهوب التي تستحدث مناصب الشغل وتحافظ على الوسط الطبيعي. برامج تسيير 
 الريفي.  اإلسكاندعم برامج   

 المستدامة:الحفاظ على البيئة في خدمة التنمية ت. 
التنمية  عادإبطني المقرر لهذا الغرض ستتم مواصلة انتهاج سياسة البيئية لتحقيق و المخطط ال إطارفي 

زالةالمستدامة وتكريس الدولة وسائلها لتحسين البيئة والحفاظ عليها من خالل عمليات التطهير  يات وفرض النفا وا 
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شراكاحترام التشريعات البيئية   لنفايات والخاصةاي مجال تسيير المجموعة الوطنية في هذه المبادرة الكبيرة، وف وا 
 والتلوث، ستحرص الحكومة على:

 .فرض احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها 
 .الفاعلين المعنيين وترسيخ قاعدة "من يلوث يدفع" إشراك 
 .تطوير خطط التخفيف التدريجي من التلوثات واالضرار 
 .إنتاجيتهالمال الطبيعي وتحسين  رأسالحفاظ على  
 .االستعمال المستدام للتنويع البيئي والموارد الجينية 
 .حفظ المنظومات البيئية الهشة 
مناطق تهيئة متكاملة ومضاعفة المساحات المحمية ووضع المناطق الطبيعية المتميزة تحت حماية  إنشاء 

 البيئية للواحات. األنظمةوترقية المساحات الخضراء والحدائق و  تأهيل إعادةالمواطنين 
 (2019-2010)البرنامج الخماسي : الثالثالمطلب 

 (2014-2010البرنامج الخماسي ) .1
المخصصة  المالية األغلفة أكبرمن  باعتباره األصعدةيهدف هذا البرنامج الى تحقيق قفزة نوعية على كل 

البرامج  القاعدية التي تحققت في المنشآتوقد خصص هذا البرنامج لتوظيف من قبل دولة سائرة في طريق النمو، 
ليه فان محتوى ع، و غل لتحسين المستوى المعيشي للفردمناصب ش خلقواستعمالها في خلق الثروة ومنه  السابقة

 : 1البرنامج الخماسي تضمن ما يلي
المستدامة، وذلك من خالل تحسين  لتحقيق التنميةمن موارد البرنامج الخماسي  %40من  أكثرتخصيص 

وتحسين ظروف السكن والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والموارد الطاقوية من كهرباء  أطوارهالتعليم في مختلف 
 :اآلتيتحسين الخدمة العمومية والتي تمثلت في  إلى إضافةوغاز 

 .الموانئالطرقات وزيادة قطرات  وتحديث شبكةمواصلة توسيع  
  .وشبكة السكة الحديدية وتحسين النقا الحضريتحديث  
داراتوخدمات الجماعات المحلية وقطاعات العدالة  إمكانياتتحسين    .ضبط الضرائب والتجارة والعمل وا 
يرة ا ترقية المؤسسات الصغذوكدعم وتنمية االقتصاد الوطني من خالل دعم التنمية الفالحية والريفية  

 مناطق صناعية بمنح القروض البنكية الميسرة من قبل الدولة. إنشاءمن خالل والمتوسطة 

                                                           

الملتقى  ،2004-2001على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل وانعكاساتهاتقييم برامج االستثمارات العامة ناجية صالحي، فتيحة مخناش،  -1
 ، جامعة سطيف، الجزائر.2013مارس  12و 11 خالدولي بتاري



 استراتيجيات التنمية المستدامة في الجزائر                                       :الفصل الثاني

 

68 
 

لمهني ا اإلدماجتشجيع المؤسسات االقتصادية وال سيما المنتجة منها على خلق مناصب شغل ومرافقة  
 التكوين المهني.لخرجي الجامعات ومراكز 

 (2019-2015برنامج التنمية للفترة ) .2
من اجل مواصلة تنمية االقتصاد الوطني يهدف  2019-2015تبنت الجزائر مخططا تنمويا خماسيا للفترة 

 هذا البرنامج يتطلب العمل على تحقيق ما يلي: أهداف، ومن اجل تجسيد مات االقتصاد الوطنيو تعزيز مق إلى
 من خالل:  تطوير النشاطات الفالحية: .أ

 األشجارهكتار من  400.000من  أزيدللثروة الغابية ووضع برامج طموحة بتشجير  األمثلاالستغالل  
 .وغير المثمرةالمثمرة 

من مليون هكتار وخلق مستثمرات فالحية جديدة في الهضاب العليا  أكثر إلىتوسيع المساحات المسقية  
 والجنوب.

 تها.خالل تهيئة وتوسيع الهياكل الموجودة ورفع قدر من  اإلنتاجمضاعفة  
 توسيع وعصرنة القطاع الصناعي: من خالل: .ب

 الوطني وحمايته وتحسين تنافسية المؤسسات وتطبيق معايير الجودة اإلنتاجترقية  
 دعم نشاطات تثمين الموارد الطبيعية خصوصا نشاطات صناعات الحديد والصلب. 
 جراءاتإالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكييفه من خالل تحقيق  لتأهيلالنظر في البرنامج الوطني  إعادة 

 وكيفيات التمويل.
 لقطاعات الطاقة والري والفالحة  تعزيز النشاطات الصناعية المزودة 

 القاعدية وتوسيعها: من خالل: المنشآتتسيير   .ت
نشاءمواصلة توسيع شبكة السكك الحديدية وعصرنتها    محطات جديدة. وا 
كلم من الطرق الجديدة في مناطق الجنوب  2000من خالل انجاز  اإلقليمتجسيد الخيارات الكبرى لتهيئة  

 .والهضاب
 1.تطوير شبكة الطرق من خالل انجاز خطوط جديدة وعمليات ازدواجية لبعض الطرق وعصرنتها 
 

  

                                                           

1 -Le portail du premier ministére algérien."http://www.premier-minister.gov.dz/. date de consultation 26/07/2017 
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 خالصة الفصل:
نخلص  فإنناة، في تحقيق التنمية المستدام واستراتيجيتهافي حماية البيئة بعدما تعرفنا على تجربة الجزائر 

فال الطبيعة بخلت وال المشاكل استحال حلها، وقد بينت التجارب المطبقة في النجاح متوفرة  جل عناصر أن إلى
 للنهوض بكل قطاعات االقتصاد الوطني في انسجام استراتيجيةالنمو والنهوض بالشغل هو مسالة  أن، أخرىدول 
ية، والمشاريع التنموية بطريقة واقع اإلصالحاتتعميق ومن اجل ذلك تؤكد الجزائر على ضرورة ل بينهما، وتكام

 .جديدة للتقدم وكيفية المحافظة على ذلكانطالقة  إعطاءقادرة على  استراتيجيةوكذلك تطبيق 
لتحديات اتصدم بكثير من  أنها إالفي الجزائر،  المستدامةعلى الرغم من المحاوالت الرامية لتحقيق التنمية 

حقيق حقيقية في سبيل مواجهة هذه التحديات قصد ت استراتيجيةواعتماد فيجب على الجزائر تفعيل والصعوبات 
 .التنمية المستدامة المنشودة أهداف
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 على االستمرار واالستقرار من حيث استخدامها للموارد القدرةن التنمية المستدامة هي التنمية ذات إ
محور اساسي لها بهدف رفع مستوى المعيشة من جميع جوانبها مع  الطبيعية، والتي تتخذ من التوازن البيئي

في محتوى النمو بحيث يصبح اقل مادية في  تغيرا تنميتها، فهي تتطلب والعمل علىتنظيم الموارد لبيئية 
 .قتصاديةاال وتخفيض االزماتللمحافظة على راس المال لتحسين توزيع الدخل  وأكثر عدالة استخدام الطاقة

ه بجزئواقع التنمية المستدامة واستراتيجيات تطبيقها في الجزائر  إشكاليةوبعد معالجة  دراستنا هذهفي 
من الحقائق حول التنمية الوقع الذي تلعبه الجزائر تبين لنا مجموعة  إشكاليةوبعد معالجة  النظري والتطبيقي

وهذا لرفع  المستدامةومبادئ التنمية  أبعاد إرساءالمستدامة ومتطلبات تنفيذها من خالل فرض الجهود نحو 
 .بالنسبة للمؤسسة والدولة(والجزئي )الوعي على المستوى الكلي 

ة الجزائر في التنمية المستدام إستراتيجيةالجانب النظري على  إسقاطفيما يخص الجانب التطبيقي فتم  أما
، بشقها االقتصادي واالجتماعي تفعل وتحقق هذه التنمية التي تمس كامل المناحي الحياتية أنوسعيها في 

خالل دراستنا هذه قمنا بمحاولة التعرض  الجزائر، ومنمن خالل البرامج التنموية التي تبنتها ومناحيها البيئية 
 .أبعادهاالدور الذي تلعبه في تقرير  ومحاولة إبرازلبرامج التنمية المستدامة 

من خالل ما يظهر نرى بان الجزائر الزالت في طريق السعي نحو التنمية المستدامة من خالل المضي 
 ي من عدة مشاكل وتحديات.قدما في تفعيل ابعاد التنمية المستدامة والتي الزالت تعان

 اختبار الفرضيات:
  األولىالفرضية:  

ثباتو ومن اجل اختبارها " التنمية المستدامة مفهوم غائب في المنضمات الجزائرية  " أن التي تنص على  ا 
مبهم وغير متفق على مفهوم موحد في المنضمات بشكل عام مفهوم التنمية المستدامة ال يزال  أننجد صحتها، 

ومن هذا  المستدامةالتنمية  أبعاد إلرساءرغم المجهودات المبذولة من طرف الجهات المختصة التي تسعى 
 مات الجزائريةظالتنمية المستدامة مفهوم غائب في المن المنطلق نثبت صحة الفرضية التي تنص على:

 الثانية: الفرضية 
التنمية المستدامة" ومن اجل  أبعادتعزيز استراتجيات التنمية المستدامة تساهم في " أن والتي تنص على

ثباتاختبارها و  للنهوض بالتنمية المستدامة على  اإلستراتيجيةعرض واقع التجارب  ةصحتها، قمنا بمحاول ا 
لمجمل االستراتيجيات  أناالقتصادي، لنتوصل  لإلنعاشالبرامج التنموية  إلىكما تطرقنا المستوى الكلي)الدولة( 

القانونية والتشريعية التي روف ظالتنمية المستدامة رغم ال أبعادحد بعيد في تعزيز  إلىالتي تتبناها الجزائر تساهم 
 ومن هدا القبيل نثبت صحة الفرضية التي تنص على:الزالت تلقى عزوف الكثير من المنضمات 
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 التنمية المستدامة أبعادتعزيز التنمية المستدامة تساهم في  استراتيجيات
 :الفرضية الثالثة 

اجل اختبارها  " ومنالتنمية المستدامةبتسعى الجزائر ضمن سياساتها تفعيل ما يسمى "والتي تنص على 
 كإجراءاتلتي تتبناها الجزائر ضمن مقوماتها والتي تعتبرها واثبت صحتها، تم عرض جملة من السياسات ا

رساءتحفيزية تحث المنضمات بتبني  فيها وعمالها ومن هنا ظل محيطها وبين مو مفاهيم التنمية المستدامة داخ وا 
 .نثبت صحة الفرضية القائلة

 تسعى الجزائر ضمن سياساتها تفعيل ما يسمى التنمية المستدامة
توضيح الواقع في الجزائر للتنمية المستدامة من خالل محاولة دراسة الواقع  إلىولقد هدفت الدراسة 

  .الجزائري
 :اآلتيةالنتائج  إلىوبعد ما تم تقديم وفهم التنمية المستدامة و طرق تحقيقها توصلنا  

 نتائج الدراسة:
 والمستقبل. ومتطلبات الحاضر احتياجاتهي التنمية التي توفق بين  المستدامة التنمية 
  االجتماعي،بينها، وهي الجانب  ومتداخلة فيماتشمل التنمية المستدامة على ثالث ابعاد اساسية متكاملة 

، اضافة البيئي، القتصادي، فهي تهدف الى تحقيق النمو االقتصادي، والتوزيع العادل لفوائد هذا النمو
 الى حماية البيئة واالهتمام بالمورد البشري.

 إلى بال شك تؤدي سوف البيئية التنمية ألن التنمية المستدامة، في األهم البعد هو بيئيال البعد يعد 
 مستوى في رفع يساهم كما أمثل، بشكل واستغاللها إدامة الموارد خالل من اقتصادية تنمية تحقيق
 . نظيفة بيئة خالل توفير من االجتماعية الرفاهية

  انه توجد قناعات بضرورة  إالرغم الصعوبات التي تواجه الجزائر فيما يتعلق بتطبيق التنمية المستدامة
التنمية  أهداف، فان للجزائر جميع المقومات التي تمكنها من تحقيق التنمية المستدامة أبعادتطبيق 

 المستدامة.
 توجد صعوبات في ضبط و تطبيق استراتيجيات التنمية المستدامة 
 البشرية عن طريق تحسين  وتطوير المهاراتتنمية  إلى أن تهدفالبد التنمية المستدامة  إستراتيجية

تضعها  آلياتروة عن طريق فرض عدالة في توزيع الث إلى إضافةكذا الصحة.المستويات التعليمية و 
وعدم الدولة، كما ال ننسى ضرورة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية التي توفرها لعملية التنمية 

  فيها. اإلسراف
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  وضع  وبلجيكا عندككندا  المستدامةالتجارب الناجحة للدول االخرى في مجال التنمية الوقوف على
 .واالجتماعية والبيئيةاالقتصادية  ادهابأبع المستدامةبالتنمية  والخطط المعنيةاالستراتيجيات 

  بالرغم من ان الجزائر قد شاركت وصادقت على الكثير من االتفاقيات الدولية الخاصة بالتنمية
نها مازلت تعتمد على الصناعة أ الإنسان والحيوان، البيئة وحماية اال والحفاظ علىالمستدامة 
التي تخلف اضرارا بيئية كبيرة على المحيط السكاني والنباتي وتعرض الراس المال الطبيعي  االستخراجية

قول انه بالرغم من ن نأالى النضوب مما يحرم االجيال القادمة من حقها في التمتع بها. فعموما يمكن 
، نمية المستدامةبعض االنجازات التي قامت بها الدولة منذ الشروع في تطبيق االستراتيجية الوطنية للت

من المشاكل في انتظار الحلول خاصة ما يتعلق منها بالفساد والفقر  اال انه مازالت هناك الكثير
 والبطالة.

 مرافقة  أداةبرنامج التزمت به الجزائر، واعتبر  2019-2001االقتصادي  اإلنعاشبرنامج  أن
محيط مالئم الندماجه في اقتصا عالمي،  إنشاءالهيكلية التي التزمت بها بالدنا قصد  لإلصالحات

تنمية  إلىهذا البرنامج قد استجاب لحاجات ملموسة معبر عنها بمشاريع رامية  أننقول  أنويمكن 
 مستدامة في كامل التراب الوطني.

 توصيات الدراسة:
  تعمل على توظيف مفاهيم التنمية المستدامة واستراتيجياتها أنعلى الجزائر. 
 عوان للدولة والمؤسساتأيق التنمية المستدامة لما توفره من يجب تشجيع تطب. 
  بمبادئها وتشجيع العملضرورة تكشف الجهود لتحسين مناخ التنمية المستدامة.  
  حفيزات خاصة بهاتالتنمية المستدامة ونوصي بضرورة تدخل الدولة لمنح بط معايير ضضرورة.  
  حقيقية للعمل على تحقيق تنميةشاملة  إستراتيجيةوضع.  
  التنمية  أبعاد أهدافلها تجارب ناجحة في تحقيق  والتي كانتالعمل على االقتداء بالدول المتقدمة

  .المستدامة
  المنضمات الدولية للقيام بدورها في محاربة الفقر وحماية البيئة أمامفتح المجال.  
  دامةالطرق الحديثة في تطوير استراتيجيات التنمية المست إدخالالعمل على. 

 
 
 



 ةـــــــــــــخاتمال
 

74 
 

 :فاق الدراسةآ
مازالت  أخرىلنا نقاط  طرأتوالتوصيات التي تراها مفيدة، بعد عرضنا لموضوع الدراسة والنتائج واقتراحنا 

شكاليات أخرىن تكون موضوعات بحوث أمجهولة يمكن   تنتظر المعالجة  وا 
 مساهمة االستثمار السياحي في تحقيق التنمية المستدامة. 
  البيئي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة األداءتحسين. 
 دور االستثمار الفكري في تحقيق التنمية المستدامة. 



 

 
 قـائمـــــــة المراجـــــــع
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