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Abstract: 

     This research paper aims to shed light on the new tripartite of green innovation, green economy and small and medium 

enterprises, and the role that this tripartite plays in diversifying economic activity and its effects on achieving sustainable 

development, especially in light of developments in international economic relations based on finding outlets and solutions to 

the problem of sustainable development and economic growth. This approach was dropped on the case of Algeria. The results 

of the research paper showed the important role that this tripartite plays for Algeria in relying on economic diversification to 

find proceeds away from petroleum levy in light of the falling oil and gas prices in international markets in side, and the high 

cost of their production on the other side. The results of the research paper also found that the SME sector is the best sector to 

rely on in order to achieve the desired economic diversification to solve the dilemma of sustainable development. 

Keywords: Green innovation, Green economy, Small and medium enterprises, Sustainable development, The Algerian 

economy. 
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 ملخص: 
إىل تسليط الضوء على الثالثية اجلديدة املتمثلة يف االبتكار األخضر واالقتصاد األخضر واملؤسسات الصغرية    دراسة هتدف هذه ال     

التنمية املستدامة، خاصة يف ظل   حتقيق  تنويع النشاط االقتصادي وآاثر ذلك على  والدور الذي تلعبه هذه الثالثية يف واملتوسطة، 
قتصادية الدولية القائمة على إجياد منافذ وحلول إلشكالية التنمية املستدامة والنمو االقتصادي.  التطورات اليت تعرفها العالقات اال

وقد بينت نتائج الدراسة الدور املهم الذي تلعبه هذه الثالثية ابلنسبة للجزائر يف االعتماد    على حالة اجلزائر.   املقاربةومت إسقاط هذه  
على التنويع االقتصادي إلجياد مداخيل بعيدا عن اجلباية البرتولية يف ظل هتاوي أسعار النفط والغاز يف األسواق الدولية من جهة،  

تائج الدراسة إىل أن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعترب القطاع األمثل  وارتفاع تكلفة إنتاجهما من جهة أخرى. كما توصلت ن 
 الواجب االعتماد عليه لتحقيق التنويع االقتصادي املنشود حلل معضلة التنمية املستدامة. 

 . قتصاد اجلزائري ، االاالبتكار األخضر، االقتصاد األخضر، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، التنمية املستدامة : الكلمات الرئيسية 
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 مقدمة: .1
يواجه العامل يف ظل التغريات املتسارعة والتطور التكنولوجي اهلائل يف جمال الصناعة واإلنتاج، تنافسا رهيبا بني الشركات متعددة       

ابالستغالل املتوحش  اجلنسيات يف السيطرة على وسائل اإلنتاج إبقامة املصانع والوحدات اإلنتاجية العمالقة يف خمتلف القارات 
الناتج  للموارد الطبيعية والطاقوية، مما ولَّد خماطر بيئية أثرت بطريقة مباشرة على احلياة البيئية، وأخلت ابلنظام البيئي من خالل التلوث  

اء واحمليطات  عن خمرجات اآلالت اإلنتاجية هلذه املصانع الذي اثَّر بصفة مباشرة على حياة البشر والنبات، وأدى إىل تلوث اهلو 
 كارثة بيئية ابمتياز.   د  لَّ والبحار وطبقة األوزون لألرض، مما و  

إن إنشاء جمتمع بيئي نظيف، يعترب ضرورة لتحسني جودة احلياة اإلنسانية، واحليوانية والنباتية، كذلك إىل تعزيز كفاءة استخدام       
يكولوجي، والتقليل من انبعاث الغازات املؤثرة سلبا على طبقة األوزون  املوارد، وختفيض انبعااثت الكربون، واحملافظة على النظام اال

اليت تشهد تدهورا من سنة إىل أخرى، إضافة إىل التقليل من التغريات املناخية، وابلتايل فان كل هذه العناصر إذا حتققت تؤدي  
 تنمية املستدامة. ابلضرورة إىل الوصول إىل منوذج فعال للتنمية االقتصادية القائم على أساس ال

إن الثالثية اجلديدة املتمثلة يف، االبتكار األخضر، واالقتصاد األخضر، واملؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف ظل الواقع احلديث        
الرهيبة  الذي تعيشه اجملتمعات املتأثرة من هذه املعضلة البيئية اليت أثرت بصفة مباشرة على حياة األرض من خالل التغريات املناخية 

اليت أصبحت هتدد حياة األرض يف حد ذاهتا، تعترب من احللول القائمة هلذه اإلشكالية، وذلك خبلق نشاطات اقتصادية صديقة  
للبيئة، وسبيل لتحقيق التنمية املستدامة والنمو االقتصادي العادل واملستدام. وهذا ما يتوافق مع نتائج قمة األرض يف "ريو دي  

 . 1992جانريو" عام 
 . الدراسة   إشكالية

 على النحو التايل:  الدراسةإشكالية معامل  مما سبق ذكره، تظهر لنا   
الثالثية اجلديدة املتمثلة يف االبتكار األخضر واالقتصاد األخضر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة    الذي تلعبه  دورهو ال  ما     

 إسقاط املقاربة على حالة اجلزائر.    من خاللالتنمية املستدامة؟ معضلة يف حل إشكالية 
 أمهية الدراسة. 

املستوى الذي مت الوصول إليه يف حتقيق األبعاد االقتصادية  تكمن أمهية الدراسة يف اإلشارة إىل دور الثالثية اجلديدة يف توضيح      
 واالجتماعية والبيئية يف إطار حتقيق تنمية مستدامة شاملة. 

 . منهج الدراسة 
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي لوصف هذه الثالثية أبنواعها، كذلك التنمية املستدامة، واملنهج الوظيفي التحليلي       

دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املساعدة على حتقيق التنمية املستدامة، وحتليل جمموعة من املعطيات، ابعتباره املنهج  إلبراز 
 العلمي املناسب لدراسة هذا املوضوع، وذلك من خالل مجع البياانت واإلحصائيات وحتليلها. 

 الدراسات السابقة. 
 Innovation in"املعنونة بـــ:  (Karen Chapple, Cynthia Kroll, T. William Lester, 2010) دراسة -1

the green Economy: An Extension of the regional System Model?".   تناولت هذه الدراسة تزايد نظرة
على حالة "كاليفورنيا" ابلوالايت املتحدة    ابإلسقاط كمصدر خللق فرص العمل،    األخضراالبتكار    إىلصانعو السياسات االقتصادية  

هذه   ت ستخدموا مقارنة مع النماذج التقليدية لالبتكار يف التنمية االقتصادية.  األخضر . وانقشت الدراسة دور االبتكار األمريكية 
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شركة خضراء وتقليدية لتحديد االقتصاد األخضر، وحتديد ابتكار املنتجات واخلدمات، وربط   650ــــالدراسة بياانت واستقصاء لـ
 .أن نوع االبتكار ودوره خيتلف اختالفًا كبريًا حسب القطاع وتوصلت الدراسة إىل   .االبتكار ابلنمو القطاعي واإلقليمي 

 Driversاملعنونة بـــ:  (Maria C. Cuekva, Angela Triguero-Cano, David Corcoles, 2014)دراسة  -2

of Green and non-green innovation: empirical evidence in low-tech SMEs . الدراسة  تناولت هذه
على وجه اخلصوص، وذلك   (SMEs) األدبيات التجريبية حول الدوافع الرئيسية لالبتكار البيئي واملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

بتحليل االختالفات بني العوامل اليت تؤثر على االبتكارات "اخلضراء" و/أو "غري اخلضراء" للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف قطاع  
نوعني  التكنولوجيا املنخفضة على أساس التحليل الكمي. ومت تنفيذ استبيان يف الشركات اإلسبانية لألغذية واملشروابت لتمييز كال ال

  إىل من االبتكار واختبار ما إذا كانت برامج التشغيل اخلاصة هبم خمتلفة أو متشاهبة. ابستخدام حتليل االحندار. وخلصت الدراسة 
ن تطبيق  وأأن القدرات التكنولوجية مثل البحث والتطوير ورأس املال البشري تعزز االبتكار التقليدي ولكن ليس االبتكار األخضر.  

التقليل من  وجوب  إىلخلصت الدراسة كما والتمايز يفسر فقط اعتماد األنشطة املبتكرة اخلضراء.    (QMS)اجلودةأنظمة إدارة 
 .ملؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل حتفيز االبتكار البيئي على االقيود املالية 

 Who will win the green race? Inبــــ:  ة املعنون (Sam Fankhauser and others, 2013) دراسة  - 3

search of environmental competetiveness and innovation 110ابلتحليل بياانت . تناولت هذه الدراسة  
دة(  قطاعات صناعية يف مثاين دول هي )الصني ، أملانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، الياابن ، كوراي اجلنوبية ، اململكة املتحدة والوالايت املتح

وذلك بتحديد ثالثة عوامل جناح للقدرة التنافسية اخلضراء على مستوى القطاع: السرعة اليت تتحول هبا   ،2007- 2005للفرتة 
ملنتجات والعمليات اخلضراء )مقاسة ابالبتكار األخضر(، وقدرهتا على كسب واحلفاظ على حصتها يف السوق  القطاعات إىل ا

أن السباق األخضر من املرجح    إىل)تقاس الناتج احلايل(. وقد توصلت هذه الدراسة  املناسبة بداية ال )مقاسة ابملزااي النسبية احلالية( و 
الياابن، وبدرجة أقل أملانيا، يف وضع أفضل لالستفادة من االقتصاد األخضر، بينما قد تتخلف    أن يغري املشهد التنافسي احلايل. وان

   البلدان األوروبية األخرى )إيطاليا بشكل خاص(.
 The influence of Corporate Environmentalاملعنونة بـــ:  (Ching-Hsun Chang, 2011) دراسة -4

Ethics on comprtitive advantage: the mediation Role of Green Innovation .  استخدمت هذه
الستكشاف التأثري اإلجيايب لألخالقيات البيئية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على    (SEM) منذجة املعادالت اهليكلية الدراسة 

. وقسمت هذه الدراسة االبتكار األخضر إىل ابتكار  امليزة التنافسية يف صناعة التصنيع التايوانية عرب الوسيط: أداء االبتكار األخضر
تؤثر    املؤسسات الصغرية واملتوسطة النتائج التجريبية للدراسة أن أخالقيات بيئية    وأظهرت املنتجات اخلضراء وابتكار العملية اخلضراء.  

أن ابتكار  أظهرت هذه الدراسة  بشكل إجيايب على ابتكار املنتجات اخلضراء وابتكار العمليات اخلضراء. ابإلضافة إىل ذلك، 
ل  املنتجات اخلضراء يتوسط يف العالقة اإلجيابية بني أخالقيات البيئة املؤسسية وامليزة التنافسية، لكن ابتكار العملية اخلضراء ال يفع

بشكل غري مباشر  ذلك. لذلك، ال ميكن أن تؤثر أخالقيات البيئة املؤسسية على امليزة التنافسية مباشرًة فحسب، بل تؤثر عليها 
أيًضا من خالل ابتكار املنتجات اخلضراء يف صناعة التصنيع التايوانية. ميكن لشركات التصنيع التايوانية زايدة أخالقياهتا البيئية  

 .للشركات وابتكار املنتجات اخلضراء لتعزيز مزاايها التنافسية 
 تقسيمات الدراسة. 

 من خالل احملاور التالية:   دراسةسنقوم ابإلجابة على إشكالية ال     
 االبتكار األخضر؛  .1
 االقتصاد األخضر؛  .2
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 املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛  .3
 التنمية املستدامة؛  .4
 ؛ منهجية قياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  .5
 آاثر الثالثية اجلديدة على إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر؛  .6
 
  Green Innovation.: االبتكار األخضر .2

يعترب االبتكار األخضر آلية ومدخال جديدا لوضع وتنفيذ حلول لتعزيز االقتصاد األخضر وتعزيز االستدامة البيئية، بواسطة       
املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وقد تزايد االهتمام العاملي يف السنوات األخرية ابالبتكار األخضر لدوره يف حتقيق أداء اقتصادي بيئي  

زة التنافسية املستدامة القائمة على ابتكار املنتجات اخلضراء. لذا مت االهتمام هبذا املوضوع من طرف العديد من  وأثره يف ترقية املي
خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة    االبتكاري الباحثني والعلماء االقتصاديني، ليتم تبنيه فيما بعد من طرف قطاع األعمال يف اجملال  

 إلسرتاتيجية املستخدمة خلدمة االقتصاد األخضر والبيئة املستدامة.  ليصبح بذلك من أهم األدوات ا
 مفهوم االبتكار األخضر. . 1.2
اختلف واتفق العديد من الباحثني يف إعطاء مفهوم حمدد لالبتكار األخضر فقد استخدم الباحثني حول املوضوع مصطلحات       

ت مثل االبتكار االيكولوجي واالبتكار البيئي والتقنيات البيئية والتقنيات  خمتلفة لإلشارة إىل االبتكار األخضر، إذ استخدم مصطلحا 
اخلضراء ألهنا مرتبطة بنفس املوضوع، وميكن استخدامها ألهنا تلتقي يف نفس املضمون. وتتفق املفاهيم حول االبتكار األخضر يف  

 نقطتان مها: 
 ؛ تقدميها تطوير أفكار وسلوك ومنتجات وعمليات جديدة وتطبيقها أو  •
 ؛ املسامهة يف تقليل األعباء البيئية أو أهداف االستدامة احملددة بيئيا  •

ومنه، ميكن تعريف االبتكار األخضر على انه: "االبتكارات يف املنتجات والعمليات اليت تساهم يف تقليل األعباء البيئية الناجتة من  
- ىل حتقيق مزااي تنافسية مستدامة بطريقة فعالة بيئيا. )بصري خلف خزعل املنتجات والعمليات اإلنتاجية اليت ميكن أن تقود الشركات إ

 (. 137، ص 2019عامر رجب ذايب،  
 أمهية االبتكار األخضر. . 2.2
إن تطوير االبتكار األخضر حيقق مكاسب جلميع الشركات اليت تواجه الصراع بني التنمية االقتصادية ومحاية البيئة. لذا حتتاج      

الشركات إىل حتضري منتجاهتا واعتماد االبتكار األخضر، ابعتباره أفضل طريقة لتحسني أداء اإلدارة البيئية لتلبية متطلبات اللوائح  
الشركات املبتكرة اخلضراء هي اليت هتتم يف عملية التغيري والتطوير املستمر واليت عادة ما تؤدي إىل تطويرات خضراء  البيئية. وان 

ملموسة. ويلقى االبتكار األخضر مزيدا من االهتمام، ابعتباره مسار أساسي لتحقيق االستدامة البيئية للشركات. إن احد األسباب  
البتكار األخضر هو احلصول على ميزة تنافسية من خالل التنمية املستدامة من العوامل الداخلية  اليت تدفع الشركات إىل تنفيذ ا

،  2019عامر رجب ذايب،  -للشركات. وهناك عدة أسباب جتعل االبتكار األخضر جماال حبثيا مثريا لالهتمام. )بصري خلف خزعل
 (. منها:  137ص

 املعرفة التنظيمية يف جمال التقنيات البيئية.  متثل براءات االخرتاع اخلضراء جانبا مركزاي من •
 ميكن أن تؤدي براءات االخرتاع اخلضراء إىل توليد عوامل خارجية اجيابية على شكل آاثر غري مباشرة.  •
 تتمتع براءات االخرتاع اخلضراء بسمات مميزة.  •
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ول بيئيا والذي قد  ختضع الشركات لضغوط متزايدة من قبل أصحاب املصلحة واملؤسسات جتاه السلوك املسؤ  •
 يكون له أتثريات متميزة على أنشطة االبتكار األخضر. 

إن جوهر االبتكار األخضر هو حتسني كفاءة البيئة للمنتج عن طريق االبتكار الوظيفي يف مرحلة توليد األفكار اجلديدة للمنتج.  
ين وتوزيع الوظائف اخلضراء، واالستفادة من العالقات  فان االبتكار يف األعمال اخلضراء يهيئ أو يعيد ضبط العالقات املرتبطة بتكو 

  بينهما. االبتكار األخضر هو مفهوم اإلدارة البيئية األخرى اليت يتم الرتويج هلا اآلن من اجل احلد من قضااي التلوث البيئي. وابلتايل 
ت التنظيمية. وفقا للنظرية التنظيمية، عندما  فاالبتكار األخضر هو احلل احليوي للتغلب على الضغوط من الزابئن واملنافسني واهليئا

ترى إحدى الشركات ابتكارا اخضر كوسيلة فعالة لالستجابة للضغط أملنظمي أو حتقيق ميزة تنافسية، فإهنا متيل إىل خلق القدرات  
خضر دورا رئيسيا يف تعزيز  اخلضراء الالزمة لتنفيذ هذه االبتكارات من خالل تطوير عوامل دعم تنظيمية خمتلفة. ويلعب االبتكار األ 

وتفعيل النمو األخضر. ومن هنا ينبغي من صناع القرار أن يدركوا تنفيذ االبتكار األخضر ألنه أصبح اخليار الوحيد لتطوير ومنو  
 (.  137، ص 2019عامر رجب ذايب،  -الشركات. )بصري خلف خزعل 

 نواع االبتكار األخضر. أ . 3.2
إن األمناط اجلديدة من املعيشة املستدامة حتما تتطلب أساليب جديدة لإلنتاج على سبيل املثال، استخدام طاقة اقل وأساليب        

جديدة، توصيل املنتجات املنزلية، وهذه التغيريات ال ميكن تصورها دون توافر منتجات مصممة على مبادئ جديدة، هذه املنتجات  
اج هي نتائج أنشطة االبتكار يف الشركات الكبرية والصغرية من خالل فهمها كيفية توجيه ابتكار املنتج  اجلديدة وأساليب اإلنت

، وزادت عدد املنشورات بسرعة بعد  2000والعملية بشكل أفضل حنو األهداف اخلضراء. بدأت دراسة االبتكار األخضر منذ عام  
  أربعة جماالت: . إذ مت تصنيف البحوث يف االبتكار األخضر إىل 2009عام  

 مفاهيم االبتكار األخضر؛  •
 أنواع االبتكار األخضر؛  •
 سياسات وحوكمة االبتكار األخضر؛  •
 قياس االبتكار األخضر؛  •

ويف السنوات األخرية، اهتم العديد من الباحثني ابالبتكار، وخاصة االبتكار األخضر يف الشركات كموضوع مهم يف اجملال أالبتكاري،  
حور حول العوامل الدافعة لالبتكار األخضر. إذ استكشف عدد قليل من الباحثني العوامل التنظيمية الداخلية  إذ كانت أحباثهم تتم

 اليت تؤثر على االبتكار األخضر. إذ صنف االبتكار األخضر إىل أربعة أنواع من االبتكارات مبا يف ذلك : 
 ابتكار املنتجات؛  •
 وابتكار العمليات؛  •
 واالبتكار اإلداري؛  •
 كار التسويقي؛ واالبت •

 وميكن قياس االبتكار البيئي بشكل مباشر وغري مباشر. ويف السياق نفسه ميكن تصنيف االبتكار األخضر إىل ثالث أنواع رئيسية: 
االبتكار يف املنتجات اخلضراء )هناك ثالثة أبعاد هامة من ابتكار املنتجات اخلضراء مثل: تقليل الطاقة، وتقليل املواد   •

والتلوث(، كما ميكن تصنيف املنتجات اخلضراء على وفق وظائفها البيئية، ويعتمد هذا التصنيف على املراحل األربع  
 ستخدام، والتخلص(؛  لدورة حياة املنتج )املواد، العملية، اال

 ابتكار عملية خضراء؛  •
 (؛ 138، ص 2019عامر رجب ذايب، -واالبتكار اإلداري األخضر. )بصري خلف خزعل •
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  Green Economy.  : االقتصاد األخضر .3
ميثل االقتصاد األخضر منوذج للتنمية االقتصادية القائمة على أساس التنمية املستدامة حسب برانمج األمم املتحدة للبيئة، الذي       

من خالل التوزيع العادل للموارد الناجتة عن النشاط االقتصادي الصديق     حالة الرفاه البشري واإلنصاف االجتماعي يؤدي إىل حتسني
مع العناية يف الوقت نفسه ابحلّد على حنو ملحوظ من املخاطر  . ام الطاقات املتجددة واالبتعاد عن الطاقات الناضبةللبيئة ابستخد

   .اليت هتدد حياة البشرية مبا فيها القادمة من خالل تدمري واستنزاف مواردها الطبيعية خاصة غري املتجددة منها  البيئية
 مفهوم االقتصاد األخضر.  . 1.3
، وتبنته فيما بعد اجلمعية العامة  UNEPاستخدم مصطلح االقتصاد األخضر ألول مرة من قبل برانمج األمم املتحدة للبيئة      

عام   20+عندما أصدرت قرارها بعد مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، أو ما يعرف مبؤمتر ريو  2008لألمم املتحدة يف عام 
. ويف هذا املؤمتر عرفت الدول أن االقتصاد األخضر هو أسلوب مهم لتحقيق املستقبل الذي تريده، والذي يوصلها إىل  2012

 التنمية املستدامة وخيلصها من الفقر.  
هيته، وحتقيق  وقد عرف برانمج األمم املتحدة للبيئة االقتصاد األخضر أبنه: االقتصاد الذي يهدف إىل حتسني حياة اإلنسان ورفا

العدالة االجتماعية، يف حني يقلل بصورة ملحوظة من املخاطر البيئية، وعدم استنزاف املوارد الطبيعية لضمان حقوق األجيال القادمة.  
عادة  وذكر انه: اقتصاد يستند إىل ستة قطاعات رئيسية هي الطاقة املتجددة، والبناء األخضر، ووسائل النقل النظيفة، وإدارة املياه، وإ

تدوير املياه، وإدارة األراضي. وميكن أن ننظر إىل االقتصاد األخضر يف ابسط صوره كاقتصاد يقل فيه انبعاث الكربون وتزداد كفاءة  
استخدام املوارد، كما يستوعب مجيع الفئات االجتماعية. ومن املبادئ األساسية لالقتصاد األخضر إعطاء وزن متساو للتنمية  

 ( 104، ص  2016لة االجتماعية واالستدامة البيئية. )كاظم املقدادي،  االقتصادية والعدا
 االقتصاد األخضر واحلاجة إىل تدعيم ركائز التنمية املستدامة.   (:01) الشكل 

 
 
 
 
 

 
 
 

 . 4، ص  2010: روىل جمدالين، مفاهيم ومبادئ االقتصاد األخضر، إدارة التنمية املستدامة واإلنتاجية، االسكوا،  املصدر
 

 مميزات االقتصاد األخضر. . 2.3
يتميز االقتصاد األخضر بقلة االنبعااثت الكربونية وازدايد كفاءة استخدام املوارد الطبيعية، واستيعابه جلميع الفئات االجتماعية،       

تب  رت اثرا ضارة هبا أو ي آأي انه ضد االستخدام اجلائر ملوارد البيئة الطبيعية. وهو اقتصاد يتفق مع استدامة التوازن البيئي، وال خيلف 
أية أعباء بيئية من تلوث أو تدهور. واالقتصاد األخضر ليس غاية يف حد ذاته بقدر ما هو وسيلة للحفاظ على سالمة البيئة  عليها 

والبشر. ويف االقتصاد األخضر جيب أن يكون النمو يف الداخل وفرص العمل مدفوعا من جانب االستثمارات العامة واخلاصة اليت  
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تزيد من كفاءة استهالك املوارد والطاقة، ومتنع خسارة خدمات التنوع اإلحيائي والنظام البيئي.  تقلل انبعاث الكربون والتلوث، و 
 (   106، ص  2016)كاظم املقدادي،  

 اسرتاتيجيات التنمية اخلضراء. . 3.3
 ( 107-106، ص ص:  2016تتوزع إسرتاتيجية التنمية اخلضراء ألية دولة على مسارات رئيسية ستة، هي: )كاظم املقدادي،       

وهو يستهدف تنويع مصادر الطاقة، والرتكيز على زايدة حصة الطاقة النظيفة يف مزيج   مسار الطاقة اخلضراء:  •
 الطاقة، إضافة إىل تطوير املعايري املتعلقة بتعزيز كفاءة استهالك الطاقة يف خمتلف القطاعات؛ 

وهو يستهدف تطوير السياسات احلكومية اهلادفة إىل تشجيع االستثمارات يف جماالت    مسار االستثمار األخضر:  •
االقتصاد األخضر، وتسهيل إنتاج واسترياد وتصدير املنتجات اخلضراء، وبناء القدرات الوطنية، وخلق فرص عمل  

 خضراء يف القطاعات كافة؛ 
العمراين اهلادفة للحفاظ على البيئة، ورفع كفاءة  وهو يرتكز على تطوير سياسات التخطيط    مسار املدن اخلضراء:   •

 املساكن واملباين من الناحية البيئية، وتشجيع النقل املستدام، وحتسني نوعية اهلواء الداخلي للمدن؛ 
: وهو يقوم على وضع السياسات والربامج املتعلقة خبفض االنبعااثت الكربونية  مسار التعامل مع آاثر التغري املناخي •

 اعات كافة؛ يف القط
وهو يرمي إىل ترشيد استخدام املوارد الطبيعية، ويف مقدمتها موارد الكهرابء واملياه، واالهتمام    مسار احلياة اخلضراء:  •

 مبشاريع إعادة التدوير، وتطوير التوعية والتعليم البيئي لرفع مستوى تفاعل اجلمهور مع مبادرات االقتصاد األخضر؛ 
وهو يركز على اعتماد تقنيات التقاط الكربون وختزينه، وحتويل النفاايت إىل طاقة،   مسار التكنولوجيا اخلضراء: •

 وتعزيز كفاءة الطاقة؛  
 . (SMEs):  املؤسسات الصغرية واملتوسطة .4

القدرات  بفعل التطور احلاصل يف العالقات االقتصادية الدولية، واجتاه الدول إىل االعتماد على التنويع االقتصادي لزايدة      
يق  التصديرية القتصاداهتا، والرفع من تنافسية منتجاهتا، ميثل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الركيزة اليت تعتمد عليها الدول يف حتق

  ذلك، والرافد احلقيقي يف حتقيق التنمية االقتصادية والرفع من الناتج الداخلي اخلام، خاصة يف ظل االجتاه إىل الزايدة يف النمو 
ؤدية إىل التنمية املستدامة. 

ُ
 االقتصادي، وحتقيق التنمية االقتصادية امل

 تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. .  1.4
دولة، إذ بذلك تعترب مدخال   ة تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة القاعدة األساسية للقطاع الصناعي والتجاري واخلدمي ألي     

مهما لتحقيق التنمية االقتصادية واملستدامة، لدورها يف تدوير املدخرات احمللية، وامتصاص البطالة بتوفري مناصب الشغل، وتوسيع  
جات احمللية بتسهيل  القاعدة الصناعية والتجارية واخلدمية للدولة، والرفع من الناتج الداخلي اخلام، والرفع من التنافسية الدولية للمنت

 اخرتاقها لألسواق اخلارجية. 
يف   ي "وتندرج املؤسسة حتت مفهوم املؤسسات الصغرية واملتوسطة إذا مل يتعد حجمها حدا معينا من حيث تعاملها التجار      

حباث قطاع املؤسسات  السوق، وعدد العاملني هبا، أو قد ينظر ألحد هذين املقياسني فقط. فعلى سبيل املثال يعترب معهد "بون" أل
  500، أن املؤسسة تندرج ضمن قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إذا كان عدد العاملني هبا اقل من  (IFM)الصغرية واملتوسطة  

أن   2005مليون يورو. أما االحتاد األورويب فقد حدد منذ بداية عام  50عامل، أو إذا قل معدل دوران مبيعاهتا السنوية عن 
مليون يورو هي مؤسسات صغرية    50عامل وال يتعدى حجم تعامالهتا التجارية    250املؤسسات اليت يقل عدد العاملني فيها عن  

 ( 12، ص  2003((". )مالكوم شاوف: ترمجة طارق عبد الباري وآخرون،  02(، و)01ومتوسطة. )انظر اجلدول ) 
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 . IFMتعريفات كمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة طبقا ملعهد  (: 01) جدول رقم 
 معدل دوران املبيعات  عدد العاملي  حجم املؤسسة 

 حىت اقل من مليون يورو  9حىت   صغرية 
 مليون يورو  50مليون حىت اقل من   499حىت  10 متوسطة 
 مليون يورو وأكثر  50 وأكثر  500 كبرية 
 ساري منذ تطبيق اليورو. 

 . IFM ،2004: معهد املصدر
 

 تعريفات املؤسسات الصغرية واملتوسطة طبقا لتحديد االحتاد األورويب   (: 02) جدول رقم 
 ( 2004)حىت هناية    2005بدءا من عام 

 املرونة السنوية  معدل دوران املبيعات  عدد العاملي  حجم املؤسسة 
 مليون يورو( - مليون يورو )  2حىت   مليون يورو( - مليون يورو )  2حىت   9 -صفر مصغرة مؤسسة 

 مليون يورو(  5مليون يورو ) 10حىت   مليون يورو(  7مليون يورو ) 10حىت   49  -10 مؤسسة صغرية 
 مليون يورو(   27مليون يورو ) 43حىت   مليون يورو(   40مليون يورو ) 50حىت   249  -50 مؤسسة متوسطة 

 مليون يورو(   27مليون يورو ) 43حىت   مليون يورو(   40مليون يورو ) 50حىت   250 اقل من مؤسسات صغرية ومتوسطة 
أو أكثر من املؤسسة يف حيازة مؤسسة أخرى أو عدة مؤسسات ال ينطبق عليها التعريف   %25وال جيوز أن تقع نسبة   -

 الصادر عن االحتاد األورويب. 
 . 2004ما بني القوسني توصية سارية حىت عام   -

 . 2003/ 1996: املفوضية األوروبية املصدر
تتباين تعريفات املؤسسات الصغرية واملتوسطة من دولة ألخرى طبقا لطبيعة النظام االقتصادي املتبع، أو املدرسة االقتصادية    كما      

الصادر    18-01يف القانون رقم    املشرع اجلزائريوقد عرفها  املطبقة يف هذا النظام، أو درجة التقدم االقتصادي الذي تشهده الدولة.  
املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذي اعتمدت فيه اجلزائر على معياري   2001ديسمرب  12يف 

عدد العمال ورقم األعمال حيث تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية أبهنا مؤسسة إنتاج السلع و/أو  
   اخلدمات واليت:
 شخصا.  250إىل   1تشغل من  •
 .مليون دينار  500مليار دينار جزائري أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية   2ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  •
 .تستويف معايري االستقاللية •

 أصناف املؤسسات الصغرية واملتوسطة. .  2.4
ختتلف تصنيفات املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابختالف تعريفات الباحثني هلذه املؤسسات، أو املنهج االقتصادي املتبع يف       

الدولة، أو املدارس االقتصادية السائدة. إال انه هناك حد أدىن من االتفاق يف تصنيف هذه املؤسسات نورده يف التايل: )مديرية  
 ( 2019ة املسيلة،  الصناعة واملناجم لوالي 
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مليون دج و    200شخصا، ورقم أعماهلا حمصور بني    250إىل    50تعرف أبهنا مؤسسة تشغل من  املؤسسة املتوسطة:  .  1.2.4
 مليون دج.   500و 100مليار دج، وجمموع ميزانيتها السنوية حمصورة بني    2

مليون دج،   200شخصا، ورقم أعماهلا ال يتعدى  49إىل  10تعرف أبهنا مؤسسة تشغل من  املؤسسات الصغرية: . 2.2.4
 مليون دج.  100وجمموع ميزانيتها السنوية ال تتعدى 

مليون دج، وجمموع   20شخصا، ورقم أعماهلا ال يتعدى  9إىل  1تعرف أبهنا مؤسسة تشغل من املؤسسات املصغرة: . 3.2.4
 مليون دج.  10ميزانيتها السنوية ال تتعدى 

 تصنيف املؤسسات الصغرية و املتوسطة حسب املشرع اجلزائري.  (: 03) جدول رقم 
 ة جمموع امليزانية السنوي  رقم األعمال عدد األجراء  الصنف

 مليون دج   10أقل من  مليون دج   20أقل من  1-9 مؤسسة مصغرة 
 مليون دج   100أقل من  دج  مليون 200اقل من   10-49 مؤسسة صغرية 

 مليون دج    500مليون دج إىل    100من   مليار دج 2مليون دج إىل  200من   50-250 مؤسسة متوسطة 
 . http://dim-msila.dz/?p=73املصدر:  

 
 واملتوسطة. أهداف املؤسسات الصغرية . 3.4
إضافة إىل الضرورة االقتصادية اليت حتتم وجود هذه املؤسسات يف أي اقتصاد، لكوهنا القاعدة األساسية يف اإلنتاج والتنويع       

)مديرية الصناعة    :إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يرمي إىل حتقيق عدة أهداف نذكر منها االقتصادي، والتقليل من التبعية، أيضا  
 ( 2019ناجم لوالية املسيلة،  وامل

ترقية روح املبادرة الفردية واجلماعية، ابستخدام أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية مل تكن موجودة من قبل، وكذا إحياء   •
 أنشطة مت التخلي عنها ألي سبب كان؛ 

يق استخدامهم  استحداث فرص عمل جديدة بصورة مباشرة وهذا ملستحدثي املؤسسات، أو بصورة غري مباشرة عن طر  •
ألشخاص آخرين، ومن خالل االستحداث لغرض العمل ميكن أن تتحقق االستجابة السريعة للمطالب االجتماعية يف  

 جمال الشغل؛ 
إعادة إدماج املسرحني من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض املؤسسات العمومية، أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها   •

 وهو ما يدعم إمكانية تعويض بعض األنشطة املفقودة؛  جراء إعادة اهليكلة أو اخلوصصة 
استعادة كل حلقات اإلنتاج غري املرحبة وغري اهلامة اليت ختلصت منها املؤسسات الكربى من أجل إعادة تركيز طاقاهتا   •

على النشاط األصلي، وقد بينت دراسة أجريت على مؤسسة عمومية اقتصادية يف قطاع اإلجناز واألشغال الكربى أنه  
 صغرية؛ مؤسسة   15ميكن عن طريق التخلي واالستعادة إنشاء 

ميكن أن تشكل أداة فعالة لتوطني األنشطة يف املناطق النائية، مما جيعلها أداة هامة لرتقية وتثمني الثروة احمللية، وإحدى   •
 وسائل االندماج والتكامل بني املناطق؛ 

طة واملتفاعلة  ميكن أن تكون حلقة وصل يف النسيج االقتصادي من خالل جممل العالقات اليت تربطها بباقي املؤسسات احملي •
 معها واليت تشرتك يف استخدام نفس املدخالت؛ 

http://dim-msila.dz/?p=73
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متكني فئات عديدة من اجملتمع متتلك األفكار االستثمارية اجليدة ولكنها ال متلك القدرة املالية واإلدارية على حتويل هذه   •
 األفكار إىل مشاريع واقعية؛ 

شكل مصدرا إضافيا لتنمية العائد املايل للدولة  تشكل إحدى مصادر الدخل ابلنسبة ملستحدثيها ومستخدميها، كما ت •
 من خالل االقتطاعات والضرائب املختلفة؛ 

 تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غري املنظم والعائلي؛  •
 خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة. . 4.4
)مديرية    :اليت ميكن تلخيصها فيما يلي املتوسطة من اخلصائص ما يؤهلها لتحقيق األهداف سالفة الذكر، و و للمؤسسات الصغرية       

 ( 2019الصناعة واملناجم لوالية املسيلة،  
صغر احلجم وقلة التخصص يف العمل، مما يساعد على املرونة والتكيف مع األوضاع االقتصادية احمللية والوطنية، وميكن   •

 أن تكون دولية يف ضل العوملة والتفتح االقتصادي العاملي؛ 
النسبية لرأمسال هذه املؤسسات مما يسهل عملية التمويل خصوصا إذا كان املستحدث أو املستحدثني ميتلكون  الضآلة  •

 نصيبا من رأس املال بصورته العينية أو النقدية؛ 
سرعة االستجابة حلاجيات السوق، ذلك أن صغر احلجم عموما وقلة التخصص وضآلة رأس املال كلها عوامل تسمح   •

 ى النشاط أو طبيعته، على اعتبار أنه سيكون أقل كلفة بكثري مما لو تعلق األمر مبؤسسة كربى؛ بتغري درجة ومستو 
قدرة هذه املؤسسات على االستجابة للخصوصيات احمللية واجلهوية، تبعا لدرجة وفرة عناصر اإلنتاج ومستوى القاعدة   •

 اهليكلية؛ 
فادة من نتائج البحث العلمي مما يساعد على رفع مستوى  دقة اإلنتاج والتخصص مما يساعد على اكتساب اخلربة واالست  •

 اإلنتاجية ومن خالهلا ختفيض كلفة اإلنتاج؛ 
سرعة اإلعالم وسهولة انتشار املعلومة داخل هذا النوع من املؤسسات ميكنها من التكيف بسرعة مع األوضاع االقتصادية   •

 واالجتماعية؛ 
 . Sustainable development: التنمية املستدامة  .5

متثل التحدايت اليت تواجه العامل خاصة النامي مثل الفقر، والتخلف، والبطالة، والتلوث البيئي، إضافة إىل االستخدام الشرس       
للموارد الطبيعية الناضبة، مشكلة للبشرية، يف مقابل تزايد احلاجات اإلنسانية وتناقص املوارد الطبيعية، مما فرض على الدول التفكري  

ياة للبشرية ابستغالل املوارد املتاحة دون املس حبق األجيال القادمة يف ذلك، كذلك يعمل على تطوير األرض  يف خمرج يضمن احل
 واملدن واجملتمعات وكذلك األعمال التجارية، وهو ما اصطلح عليه ابلتنمية املستدامة أو األهداف العاملية.  

 تعريف التنمية املستدامة.  . 1.5
يف تقرير "إسرتاتيجية   1980املستدامة معروفا ومستخدما ألول مرة يف منشور من اجل محاية البيئة عام أصبح مفهوم التنمية      

در  احملافظة الكونية"، مث بعد ذلك مت استخدامه من طرف اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة ملنظمة األمم املتحدة يف تقريرها الصا
يف سياق االستدامة    2002املتحدة عام   األممرتك" واملعروف ابسم تقرير "برونتالند". وقررت املعنون بــ"مستقبلنا املش 1987عام  

 Of Education for Sustainableعقدا أمميا للتعليم من اجل االستدامة  )2014-2005(جعل الفرتة العشرية 

Development  The UNDecade  . 
"التنمية اليت تفي ابحتياجات اجليل احلاضر دون اإلضرار بقدرة   ولقد عرف تقرير مستقبلنا املشرتك التنمية املستدامة أبهنا:     

 ( 1، ص 2019،  وآخرون )عبد الرمحان القصاص األجيال القادمة على الوفاء ابحتياجاهتم اخلاصة". 
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ق يف التنمية حبيث تتحقق على حنو متساو يف احلاجات التنموية ألجيال  وعرفها )دوجالس موسثيت( أبهنا "ضرورة اجناز احل     
أما مدير محاية البيئة األمريكية فقد عرفها أبهنا "تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم   احلاضر واملستقبل"،

يئة هي عمليات متكاملة وليست متناقضة". أما تعريف  والقدرات البيئية، وذلك من منطق أن التنمية االقتصادية واحملافظة على الب
فهو يشري إىل أن التنمية املستدامة "هي إدارة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وتوجيه التغري   1989منظمة الفاو الذي مت تبنيه يف عام  

املستقبلية". )عدانن داود حممد العذاري،  التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرخاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية و 
 ( 34، ص  2016

تعين اإلدارة واالستعمال املميز دون اهلدر أو التلكؤ يف استثمار    (Sustainable Development)والتنمية املستدامة       
ونة  املوارد الطبيعية األساسية كالرتبة واملياه مثال، مع الصيانة املستمرة، وإعادة أتهيل عملية االستثمار واالستخدام لتلك املوارد مقر 

فيهية أم ثقافية، وكل ذلك سعيا وراء طمأنة املتطلبات  ابلتنمية البشرية مبختلف أمناطها إن كانت معاشية، صحية، تعليمية، تر 
اإلنسانية احلالية واملستقبلية للسكان عرب شبكة املؤسسات املسئولة ووفق التقنيات املتعددة واإلمكاانت االقتصادية والتكنولوجية  

    (   16، ص  2016احلديثة املقبولة اجتماعيا. )جميد ملوك السامرائي،  
 ف السابقة ضمنيا على حمورين أساسيني مها: وتركز التعاري     

إذ جيب تلبية احلاجات اإلنسانية الالمتناهية واملتزايدة ابستمرار نظرا لطبيعة النمو الدميوغرايف اهلائل   احلاجات اإلنسانية:  •
 تتزايد احلاجات مبتوالية هندسية.    أينالذي يعرفه العامل، خاصة ابلنسبة للدول الفقرية والنامية، 

جيب احملافظة على املوارد الطبيعية املتاحة والناضبة واحملدودة، مع ضمان حق األجيال القادمة   ارد الطبيعية املتاحة:املو  •
 منها. وبذلك يتم تلبية احلاجات األساسية لألجيال احلالية واملستقبلية يف ظل ما هو متاح من موارد. 

 أهداف التنمية املستدامة.  . 2.5
متثل أهداف التنمية املستدامة عقد اجتماعي، يهدف إىل حتقيق الرخاء االقتصادي، وحتقيق االندماج االجتماعي، وضمان       

االستدامة البيئية. ويطلق عليها أحياان "احلد األدىن الثالثي". وهي أهداف اقتصادية، واجتماعية، وبيئية. وتساهم مجيع أهداف  
 ( 4- 3، ص ص:  2019، وآخرون يف هذه األبعاد األربعة: )عبد الرمحان القصاص  (SDGs)التنمية املستدامة 

 ؛ Prosperityالرخاء  •
 ؛ Social inclusionاالندماج االجتماعي  •
 ؛ Environmental sustainabilityاالستدامة البيئية  •
 ؛ Good governanceاحلكم الرشيد  •

 للجميع وتشمل: وحتقيق "الرخاء" يعين تلبية االحتياجات األساسية  
• SDG1 هناية الفقر؛ : 
• SDG2 هناية اجلوع؛ : 
• SDG3 الصحة للجميع؛ : 
• SDG4 التعليم للجميع؛ : 
• SDG6 املياه والصرف الصحي للجميع؛ : 
• SDG7 الطاقة احلديثة للجميع؛ : 
• SDG8 وظائف الئقة للجميع؛ : 
• SDG9بنية حتتية حديثة للجميع؛ : 
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 تمع لديهم فرصة لالزدهار، وتتضمن: "االندماج االجتماعي" يعين أن مجيع أعضاء اجمل
• SDG5 املساواة بني اجلنسني؛ : 
• SDG10 احلد من عدم املساواة؛ : 
• SDG6 التحرر من العنف؛ : 

وتعين "االستدامة البيئية" أن النظام املناخي مستقر، وان التنوع البيولوجي حمفوظ، وان األنظمة االيكولوجية تعمل بشكل جيد، وان  
 مضمونة، واملستوطنات الريفية واحلضرية حممية من التلوث ومقاومة للصدمات املناخية، وتتضمن: املياه العذبة 

• SD6 إمدادات املياه العذبة؛ : 
• SDG1 املدن املستدامة؛ : 
• SDG1 اإلنتاج واالستهالك املستدام؛ : 
• SDG1 السالمة املناخية؛ : 
• SDG1 حفظ النظم االيكولوجية البحرية؛ : 
• SDG5                                                                                               حفظ النظم االيكولوجية الرضية؛ :                     
 أبعاد التنمية املستدامة.  . 3.5
التوافق بينهم يف إطار من تنظيم وترشيد وعقلنة استغالل  للتنمية املستدامة أبعاد ثالثة مرتابطة ومتكاملة فيما بينها، تسعى إىل      

 املوارد الطبيعية املتاحة لتلبية احلاجات األساسية الالمتناهية للبشرية. وهذه األبعاد هي: 
هو الذي يضمن إنتاج وبشكل مستمر ويف ظل ما هو متاح من موارد احلاجات األساسية من السلع    البعد االقتصادي:   . 1.3.5 

ت للبشرية متكنهم من مستوى معيشي حمدد ورفاهية معينة، مع احملافظة على توازن يف اإلنتاج مينع حدوث أي اختالالت  واخلدما
 اجتماعية، أو اقتصادية، أو بيئية.  

هو ضمان حق اجلميع وابلتساوي يف الصحة والتعليم والتكافل االجتماعي والتأمني، مع ضمان العدالة    البعد االجتماعي:   .2.3.5
 مع. االجتماعية، وإرساء نظام محاية اجتماعية عادل وفعال وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات واملوارد الطبيعية بني مجيع أفراد اجملت

األجيال القادمة، مع تطوير واستعمال  جيب تلبية حق األجيال احلاضرة من املوارد الطبيعية مع ضمان حق  البعد البيئي:  .3.3.5
 الطاقات املتجددة وإعادة تدوير املخلفات والرسكلة، والتقليل من انبعاث الغازات، والتلوث.  

 
 :  منهجية قياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة  .6

إن استخدام مؤشرات قياس التنمية املستدامة متيز ابحلداثة يف االستعمال، إذ مل يتم استعمال املؤشرات إال مع التطورات األخرية       
اليت عرفها العامل وبروز مفهوم التنمية املستدامة. وهي ختتلف ابختالف مستوايت التنمية. وهناك مؤشرات اقتصادية ومؤشرات  

احلاجات األساسية، ومؤشرات الرفاه ونوعية احلياة، واألدلة املركبة. وقد حاولت جلنة التنمية املستدامة يف األمم    اجتماعية، ومؤشرات
وضع مؤشرات معتمدة للتنمية املستدامة لكنها مل تعمم. وتكمن أمهية املؤشرات يف قياس مدى التطور احلاصل    2005املتحدة عام  

 دامة.  يف تطور حتقيق أهداف التنمية املست
مؤشرا لقياس مدى التقدم يف   232عدد  2030ولقد "حددت اللجنة اإلحصائية املعنية خبطة التنمية املستدامة األممية لعام      

ولقياس املؤشرات حددت األمم املتحدة منهجية    . (United Nations 2016)حتقيق أهداف وغاايت خطة التنمية املستدامة  
. وبشكل عام  metadataعتماد عليها يف حساب املؤشرات على مستوى كل الدول وتسمى الـ القياس املوحدة اليت ميكن اال

  2018أكتوبر    15)وطبقا للتصنيف حىت    ، Tier I  ،Tier II  ،Tier IIIقسمت املؤشرات إىل ثالث تصنيفات رئيسية هي:  
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مؤشرات متعددة التصنيف(،    5يوجد    على التوايل، كما  Tier I  ،Tier II  ،Tier IIIملؤشرات    55،  77،  39تشمل القائمة  
 حيث: 

Tier I :  اخلاصة حبساهبا يتم   فيها املؤشرات ذات مفهوم واضح وهلا منهجية مت إنشائها دوليا ومعايري متاحة كما أن البياانت
 إنتاجها بشكل دوري على مستوى الدول. 

Tier II :   فيها املؤشرات ذات مفهوم واضح وهلا منهجية مت إنشائها دوليا ومعايري متاحة ولكن البياانت اخلاصة حبساهبا ال يتم
 إنتاجها بشكل دوري على مستوى الدول. 

Tier III: ا جاري  وهي املؤشرات اليت ال يوجد هلا منهجية مت إنشائها دوليا وال معايري متاحة ولكن املنهجية/املعايري اخلاصة هب
 ( 7، ص  2019، وآخرون)جاري أو سوف يتم( تطويرها أو اختبارها." )عبد الرمحان القصاص 

 

 :  آاثر الثالثية اجلديدة على إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر  .7
والطاقات املتجددة املخصصة  عملت اجلزائر من خالل وزارة البيئة والطاقات املتجددة على تنظيم جلسات وطنية حول البيئة      

تكرة  لالقتصاد الدائري، وذلك من اجل تثمني بقااي املواد وبعث صناعة التدوير حملاربة التبذير يف املوارد اإلنتاجية وتعزيز املشاريع املب
ل امثل للموارد املتاحة  يف جمال اسرتجاع النفاايت وتطوير تكنولوجية الرسكلة وإعادة التدوير من اجل الوصول إىل بيئة نظيفة واستغال

 واحملافظة على الطاقات غري املتجددة. 
 (. 2019 -2015) االقتصاد األخضر: واملخطط اخلماسي اجلديد للنمو  .1.7
ترى اجلزائر يف االقتصاد األخضر وسيلة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وخلق فرص الشغل ودعم النمو االقتصادي )تنويع       

والرفع من القيمة املضافة( وتعزيز االبتكار وتقليص الفقر. ويشجع البلد القيام ابنتقال تدرجيي حنو اقتصاد اخضر أيخذ بعني  اإلنتاج  
  - 2015) ي اليت تكتسي أمهية قصوى. وتعترب اخلطة اخلماسية اجلديدة للنمو و االعتبار أولوايته، خاصة ابلنسبة لالنتقال الطاق 

عة للتنمية والتقدم التكنولوجي. وتشجع اخلطة القيام ابستثمارات يف قطاعات رئيسية لالقتصاد  االقتصاد األخضر راف (2019
األخضر )الفالحة، واملاء، وتدوير وتثمني النفاايت، والصناعة، والسياحة( وتطوير الشركات الصغرى واملتوسطة. )تقرير األمم املتحدة  

ألف منصب شغل، ومن املتوقع أن   450حوايل  2012ذه القطاع عام ( وقد وفر ه2حول االقتصاد األخضر يف اجلزائر، ص 
   . 2025مليون منصب شغل حبلول   1.4يوفر 
 رهاانت االقتصاد الدائري.  .2.7

 تقليص االعتماد على قطاع احملروقات واالجتاه حنو الطاقات البديلة.  .1.2.7
أمام التقلبات اليت تؤثر على صادرات احملروقات )أسواق عاملية متغرية، اخنفاض االحتياطيات الوطنية، منافسة الطاقات البديلة(،       

ة للثروة وملناصب الشغل. ويوظف قطاع اخلدمات يف الوقت  يتعني على اجلزائر االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية املستدامة احملدث
من السكان النشطني، على حساب القطاع اإلنتاجي أي الصناعة والفالحة، اللذين يظل إنتاجهما غري كاف. ولقد    %58الراهن  

من   %6( و 2011سنة  4.2)  2013من الناتج احمللي اإلمجايل لسنة  %5مثلت الصناعة )خارج قطاع احملروقات( اقل من 
فانه ال يغطي سوى نسبة ترتاوح    %10- 9.7مناصب الشغل. أما القطاع الفالحي، الذي تقدر مسامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل بـ

مليار سنة   9من االحتياجات الوطنية من احلبوب. وقد بلغت الفاتورة الغذائية )أساسا احلبوب واحلليب(  %30و  25ما بني 
 ( 2. )تقرير األمم املتحدة حول االقتصاد األخضر يف اجلزائر، ص 2012
 تشجيع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  .2.2.7
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تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الدور االقتصادي املنشأة ألجله يف املساعدة على منو االقتصاد الدائري.       
فالوحدات الصغرية واملتوسطة تلعب دورا حموراي يف القيام أبعمال رسكلة النفاايت وإعادة تدويرها، وإعادة معاجلة وتطهري املياه  

يف السقي الفالحي، إضافة إىل إنشاء وحدات صغرية خمتصة يف مكافحة التلوث البيئي والتصحر من  املستعملة إلعادة استعماهلا 
خالل إعادة التشجري، كذلك الطاقات املتجددة من خالل تصنيع األلواح الشمسية لتوليد الطاقة، وغريها من املهام الكثرية. ويف  

مؤسسة صغرية ومتوسطة،   1060289إىل  2017ري إذ وصل لغاية اجلزائر تطور قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل كب 
مؤسسة، إبمجايل عدد عمال   1035891عمال( أي  10متثل مؤسسات صغرية جدا )عدد عماهلا اقل من  %97.7منها 

 عامل.  2601958
 . تصنيف الشركات الصغرية واملتوسطة  (: 04)  رقم  جدول
 (%) عدد م.ص.م  نوع م.ص.م 

 %97.7 1035891 ( 10مؤسسات صغرية جدا )عدد عمال اقل من 

 2.00 21202 عامل(  49و  10مؤسسات صغرية )عدد عمال بني  

 0.30 3196 ( 249و   50مؤسسات متوسطة )عدد عمال بني 

 100 1060289 اجملموع 

Source : Bulletin d’information Statistiques de la PME, N°31, Edition Novembre 2017, 

p 09. 

 البيئة والتنمية املستدامة.  .3.2.7
وخمطط لتهيئة اجملال الرتايب  ( 2012-2002)يتوفر البلد على إسرتاتيجية وطنية للبيئة وخطة عمل للبيئة والتنمية املستدامة      

يوجد يف مرحلة التتميم. ويتم اجناز   (2050-2015) وخمطط وطين للمناخ  (2030-2010) "املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم" 
واحملافظة   سياسات قطاعية يف جماالت الرتبية البيئية واملوارد الطاقية، اقتصاد املاء ومالئمة قطاع املوارد املائية مع التغيريات املناخية

على األنظمة البيئية وتنمية األرايف وإزالة التلوث الصناعي. وجيري التحضري لوضع إسرتاتيجية وطنية للتدبري املندمج للسواحل. ومت  
اعتماد تدابري ترمي إىل حتسني الفعالية الطاقية وبرانمج للنهوض ابلطاقات املتجددة. وتوجد حمطة هجينة إلنتاج الطاقة تعمل منذ  

 . 2017حمطة لتوليد الطاقة الشمسية الضوئية مرحلة اإلنتاج يف أفق   23، كما يرتقب أن تدخل  2011ة سن
يتم متويل السياسة البيئية عرب جمموعة من اآلليات من قبيل الصناديق الوطنية، التدابري اجلبائية، وقروض االستثمار بفوائد تفضيلية.  

يشجع االستثمارات يف الصيد البحري وتربية األحياء البحرية. )تقرير األمم املتحدة حول االقتصاد    2014كما أن قانون املالية رسم  
 ( 8اجلزائر، ص األخضر يف 

 مناذج آليات التمويل.   (:05) اجلدول رقم 
 مناذج من الرسوم االيكولوجية  ابرز الصناديق الوطنية 

 الصندوق الوطين للبيئة وإزالة التلوث
 الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة 

 صندوق االستثمار الفالحي 
 صندوق الطاقات املتجددة 
 صندوق مكافحة التصحر 

 السواحل واملناطق الشاطئية صندوق محاية 

 رسم على األنشطة امللوثة واخلطرية على البيئة 
رسوم متعلقة بتلويث اجلو )رسم على احملروقات، رسم على  

 املنتجات النفطية، رسم على األكياس البالستيكية( 
رسم للحث على التخلص من النفاايت الصناعية السامة  

 واخلطرية 
 العادمة  رسم تكميلي على املياه الصناعية
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 رسم تكميلي على تلوث اجلو الناجم عن الصناعة 
 رسم مجع النفاايت املنزلية  

، ص  "االقتصاد األخضر يف اجلزائر" : األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مكتب مشال إفريقيا، تقرير حول: املصدر
10 . 

 املوارد املائية والتطهري.  .4.2.7
لقد مت حتقيق تقدم مهم فيما يتعلق بتحسني القدرة على تعبئة املوارد املائية السطحية للسدود ومعدل ربط الساكنة احلضرية       

(. ويشكل حاليا حتسني ظروف تزويد ساكنة املناطق  06ابلشبكة العمومية للماء الشروب والشبكة العمومية للتطهري )انظر اجلدول  
منازل متفرقة، ابملاء أولوية جديدة وذلك من اجل ضمان احلق يف املاء والتطهري، الذي ينص عليه القانون املتعلق  املتسمة بوجود 

وحدة( والذي من شأنه أن    239ابملاء. ويف جمال تثمني املوارد املائية غري التقليدية، مثة برانمج مهم الجناز حمطات جديدة للتطهري )
مليون مرت   750و 660)مقابل ما بني  2014مليار مرت مكعب سنواي سنة  1.2الية تصل إىل ميكن من بلوغ قدرة تطهري إمج

مليون مرت مربع سنة   600(. وقد بلغ حجم املياه العادمة املطهرة واملوجهة لالستخدام الفالحي  2010مكعب سنواي املسجلة يف 
بفضل حمطات   2014ضاعف هذا احلجم يف أفق . ومن املتوقع أن يت1999مليون سنة  90يف حني مل يكن يتجاوز  2011

التطهري اجلديدة املوجودة قيد االجناز. وقد مت وضع إطار قانوين من اجل أتطري استعمال املياه العامة يف الري يضم مقتضيات هتم  
 حفظ الصحة والبيئة. 

مصنعان يوجدان قيد االجناز. وجيري تنفيذ   مليون مرت مكعب يف اليوم ومثة  1.4هناك تسعة مصانع للتحلية تبلغ قدرهتا اإلنتاجية  
برامج منوذجية من اجل تشجيع وضع وحدات للتحلية تعتمد على الطاقات املتجددة من قبيل الطاقة الشمسية والرحبية. )تقرير األمم  

 ( 8- 7املتحدة حول االقتصاد األخضر يف اجلزائر، ص ص:  
 

 تطور الولوج إىل املاء والتطهري.   (:06) اجلدول رقم 
 2015 2011 1999 البيان 

 مليار   9 مليار مرت مكعب  7.4 مليار مرت مكعب  3.3 تعبئة السدود 
معدل الربط ابلشبة العمومية للماء  

 %78 الشروب )املناطق احلضرية( 
 2011سنة    %  94
  2012سنة   95%

معدل الربط ابلشبكة العمومية للتطهري  
 %72 )املناطق احلضرية( 

 2010سنة    %  86
 2012سنة   87%

 2014سنة   95%
 )املناطق احلضرية(   2030سنة   100%
 )املناطق الريفية(   2030سنة   80%

 . 8، ص "االقتصاد األخضر يف اجلزائر" : األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية إلفريقيا، مكتب مشال إفريقيا، تقرير حول: املصدر
 النفاايت املنزلية والنفاايت املماثلة.   .5.2.7

)اجلريدة الرمسية،    2001ديسمرب سنة    12املؤرخ يف    19-01ابلنسبة للنفاايت املنزلية والنفاايت املماثلة فقد صدر القانون رقم       
(، املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها. ويهدف هذا القانون إىل حتديد كيفيات تسيري النفاايت ومراقبتها  2001، 77العدد 

 ( 2ومعاجلتها )املادة األوىل(، ويرتكز تسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها على املبادئ التالية: )املادة 
 ؛ الوقاية والتقليص من إنتاج وضرر النفاايت من املصدر -
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 تنظيم فرز النفاايت ومجعها ونقلها ومعاجلتها؛  -
تثمني النفاايت إبعادة استعماهلا، أو برسكلتها أو بكل طريقة متكن من احلصول، ابستعمال تلك النفاايت، على مواد   -

 قابلة إلعادة االستعمال أو احلصول على الطاقة؛ 
 املعاجلة البيئية العقالنية للنفاايت؛  -
ابألخطار النامجة عن النفاايت وآاثرها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابري املتخذة للوقاية من   إعالم وحتسيس املواطنني  -

 هذه األخطار واحلد منها أو تعويضها؛ 
 ( 5وتصنف النفاايت يف مفهوم هذا القانون كما أييت: )املادة  

 النفاايت اخلاصة مبا فيها النفاايت اخلاصة اخلطرة؛  -
 هبها؛ النفاايت املنزلية وما شا -
 النفاايت اهلامدة؛  -
 
 خالصة .8

إن التحدايت اليت عرفها العامل من اجل حتقيق النمو والتنمية املستدامة، متثلت يف االستغالل املتوحش للموارد الطبيعية الناضبة       
وااليكولوجي، كذلك اهلواء. وأدت  مبختلف الطرق من طرف الدول الكربى والشركات متعددة اجلنسيات، مما أدى إىل التلوث البيئي  

الغازات املنبعثة إىل اإلضرار بطبقة األوزون، وابلتايل تدمري البيئة. وهو ما فرض على الدول واحلكومات خاصة املتضررة من الرتويج  
لول إلشكالية التنمية  إىل الثالثية اجلديدة املتمثلة يف االبتكار األخضر واالقتصاد األخضر واملؤسسات الصغرية واملتوسطة كإحدى احل

 املستدامة. 
إن الثالثية اجلديدة، مكنت الدول خاصة النامية منها من التغلب على مشكلة التلوث البيئي وااليكولوجي، الناتج إما من       

ى إىل اإلضرار بكل  نفاايت املؤسسات واألفراد، أو من الغازات املنبعثة منها، والذي أضرت بتوازن النظم البيئية وااليكولوجية، مما أد 
اجلوانب خاصة االقتصادية واالجتماعية منها للدول، جنم عنه العديد من اآلفات واألوبئة واألمراض والرتاجع التنموي واهنيار يف  

 املنظومة الطبيعية القائمة على املاء واهلواء ومصادر الغذاء من جراء التلوث احلاد. 
اسات واسرتاتيجيات قائمة على االبتكار األخضر واالقتصاد األخضر من خالل تشجيع  واجلزائر مثل بقية الدول، اعتمدت سي     

النية،  قاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف توجيه نشاطاهتا حنو االستثمار يف االقتصاد الدائري من خالل تدوير النفاايت، ابملعاجلة الع 
وث البيئي الذي جيعل من عملية تطبيق التنمية املستدامة شكال سلسا  واستعمال الطاقات املتجددة للتقليل من انبعاث الغازات والتل

 وسهال.    
 :النتائج  

 : من خالل اإلجابة على إشكالية الدراسة، توصلنا إىل النتائج التالية    
أخرى  إن حل معضلة إشكالية التنمية املستدامة، يكون ابالعتماد على االبتكار األخضر واالقتصاد األخضر وعوامل  -

 خمتلفة؛ 
إن توجيه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ابالستثمار يف االقتصاد الدائري واالعتماد على الطاقات املتجددة ضرورة حتمية   -

 للوصول إىل حتقيق ثنائية النمو والتنمية املستدامة؛ 
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توازن النظم االيكولوجية   إن عدم االعتماد على الطاقات املتجددة واستنزاف املوارد الطبيعية له تداعيات وخيمة على -
 والبيئية؛ 

 إن وضع إسرتاتيجيات وخطط وطنية للبيئة وخطط لتهيئة اإلقليم وخطط وطنية للمناخ أصبح أكثر من ضرورة حتمية.  -
إن حتسني القدرة على تعبئة املوارد املائية السطحية للسدود ومعدل ربط الساكنة احلضرية ابلشبكة العمومية للماء الشروب   -

 العمومية للتطهري إبمكانه املسامهة ابإلضافة إىل عوامل أخرى يف حتقيق التنمية املستدامة؛  والشبكة 
 يتعني على اجلزائر االستثمار يف القطاعات اإلنتاجية املستدامة احملدثة للثروة وملناصب الشغل، بعيدا عن اقتصاد الريع؛  -
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