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االقتصاد األخضر في الجزائر

ملخص
ينظــر لالقتصــاد األخضــر فــي الجزائــر علــى أنــه محــور للتنميــة يمكــن أن يســاهم فــي تنويــع االقتصــاد
وإنشــاء مناصــب الشــغل ،وهمــا رهانــان أساســيان بالنســبة للبلــد .ذلــك أنــه وفــي ســياق يتســم بالمســاهمة
الضعيفــة للصناعــة فــي النمــو االقتصــادي (حوالــي  ،)5%يمكــن أن تحســن الزيــادة مــن االســتثمار فــي
قطاعات/فــروع االقتصــاد األخضــر (الطاقــة المتجــددة ،والفعاليــة الطاقيــة ،والفالحــة والصيــد البحــري
المســتدامان ،وتدبيــر الميــاه والنفايــات ،والســياحة البيئيــة ،والنقــل المســتدام ،والبنــاء المراعــي والمحافــظ
للبيئــة ،والنباتــات الطبيــة ،الخدمــات المرتبطــة بالبيئــة ،إلــخ ،).ومعــدل االندمــاج الصناعــي (الــذي
يتــراوح مــا بيــن  10و )15%والنهــوض بالتنميــة المحليــة وفــق مقاربــة قائمــة علــى إعــادة التــوازن بيــن
مختلــف المناطــق (المجــاالت الترابيــة).
كمــا يعــد االقتصــاد األخضــر رافعــة للتقــدم التكنولوجــي الــذي يشــكل عنصــرا أساســيا لتحســين تنافســية
الشــركات الصغــرى والمتوســطة التــي ال تــزال قليلــة االنفتــاح علــى االبتــكارات ،وال تأخــذ االســتدامة
البيئيــة بشــكل كاف باالعتبــار .ولهــذا الســبب ،يتعيــن علــى الدولــة أن تعزز وتوســع من اســتفادة الشــركات
الصغــرى والمتوســطة مــن تدابيــر الدعــم (التمويــل ،التكويــن ،الولــوج لالبتــكارات التقنيــة) والتأهيــل،
وذلــك مــن أجــل تمكينهــا مــن االســتفادة مــن تطــور التقنيــات واألســواق.
لقــد باشــر البلــد عــددا مــن اإلصالحــات والمبــادرات الراميــة بشــكل خــاص إلــى تنويــع االقتصاد وتحســين
منــاخ األعمــال وتعزيــز األمــن الطاقــي وحمايــة البيئــة وتطويــر فــروع االقتصــاد األخضــر والنهــوض
بالمجــاالت الترابيــة .غيــر أنــه يجــب تعزيــز هــذه المبــادرات وربطهــا فــي مــا بينهــا بشــكل أفضــل فــي
إطــار إســتراتيجية وطنيــة للنهــوض باالقتصــاد األخضــر ،تشــجع أنمــاط مســتدامة لإلنتــاج واالســتهالك
مــع المســاهمة فــي خلــق الثــروات ومناصــب الشــغل .ويجــب أن ترتكــز هــذه اإلســتراتيجية علــى مقاربــة
معتمــدة علــى الرهانــات المحليــة ويكــون بمقدورهــا االســتجابة لتحديــات االســتدامة البيئيــة.
تشــجع الخطــة الخمســية الجديــدة ( )2015-2019لنمــو الجزائــر ،االســتثمار فــي القطاعــات الرئيســية
لالقتصــاد األخــض (الزراعــة والميــاه وإعــادة تدويــر واســترجاع النفايــات والصناعــة والســياحة).
يمكــن أن يشــكل تنفيــذ الخطــة الخمســية للنمــو
(،)2015-2019والتــي تركــز بشــكل خــاص علــى قطاعــات
أساســية كالطاقة،وهندســة الميــاه ،والبناء ،والصحــة ،والتربية
والتكويــن المهني،فرصــة بالنســبة للجزائــر إلعــادة النظــر
فــي نموذجهــا االقتصــادي وإعــادة توجيــه االســتثمارات
العموميــة والخصوصيــة نحوالقطاعــات اإلنتاجيــة المتمثلــة
فــي الصناعــة والفالحــة .وقــد تســاهم هــذه المقاربــة المشــجعة

تشجع الخطة الخمسية الجديدة
( )2015-2019لنمو الجزائر،
االستثمار في القطاعات الرئيسية
لالقتصاد األخــض (الــزراعــة
والمياه وإعادة تدوير واسترجاع
النفايات والصناعة والسياحة).
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لتنميــة فــروع مجــددة لالقتصــاد األخضــر وذات قيمــة مضافــة عاليــة ،فــي النهــوض بــروح المبــادرة
إلنشــاء الشــركات وخلــق مناصــب الشــغل ،خاصــة لفائــدة الشــباب والنســاء ،وتحقيــق معــدل نمــو أقــوى
وأكثــر اســتدامة ( 7%فــي أفــق .)2019
كمــا يجــب توجيــه الجهــود نحــو التكويــن والبحــث واالبتــكار ،وهــي المجــاالت التــي مــازال العــرض
المتوفــر فيهــا اليــوم غيــر كاف وغيــر مالئــم للمهــن الجديــدة لالقتصــاد األخضــر.

االقتصاد األخضر ،رافعة للتنمية والتقدم التكنولوجي
تــرى الجزائــر فــي االقتصــاد األخضــر وســيلة لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة وخلــق فــرص الشــغل
ودعــم النمــو االقتصــادي (تنويــع اإلنتــاج والرفــع مــن القيمــة المضافــة) وتعزيــز االبتــكار وتقليــص الفقر.
ويشــجع البلــد القيــام بانتقــال تدريجــي نحــو اقتصــاد أخضــر يأخــذ بعيــن االعتبــار أولوياتــه ،خاصــة
بالنســبة لالنتقــال الطاقــي التــي تكتســي أهميــة قصــوى .وتعتبــر الخطــة الخمســية الجديــدة للنمــو (2015-
 1)2019االقتصــاد األخضــر رافعــة للتنميــة والتقــدم التكنولوجــي .وتشــجع الخطــة القيــام باســتثمارات
فــي قطاعــات رئيســية لالقتصــاد األخضــر (الفالحــة ،والمــاء ،وتدويــر وتثميــن النفايــات ،والصناعــة
والســياحة) وتطويــر الشــركات الصغــرى والمتوســطة.2
وحســب دراســة حــول القابليــة للتشــغيل وروح المبــادرة لــدى الشــباب والنســاء فــي قطــاع االقتصــاد
األخضــر ،3فلهــذا القطــاع إمكانــات مهمــة جــدا فــي مــا يتصــل بإحــداث فــرص العمــل ،لكنهــا تظــل غيــر
معروفــة للجميــع .ذلــك أنــه فــي ظــل غيــاب مســرد او دليــل خــاص بمهــن االقتصــاد األخضــر ،يصعــب
تكويــن فكــرة شــاملة عــن عــدد مناصــب العمــل المتوفــرة فــي القطــاع األخضــر .وقــد يكــون هــذا القطــاع
قــد وفــر حوالــي  450ألــف منصــب شــغل ســنة  ،2012وقــد يوفــر أزيــد مــن  1,4مليــون منصــب شــغل
فــي أفــق ســنة  ،2025وخاصــة فــي الفــروع الخمــس التاليــة  :الطاقــات المتجــددة ،والفعاليــة الطاقيــة،
وتدبيــر الميــاه ،ومعالجــة وتدويــر النفايــات ،4والخدمــات المرتبطــة بالبيئــة وتدبيــر الفضــاءات الخضــراء.
وتؤكــد الدراســة اهتمــام الشــباب والنســاء بهــذه المهــن الجديــدة ،كمــا توصــي بوضــع سياســة مندمجــة
لتدبيــر المــوارد البشــرية ،قائمــة علــى إدراج مهــن االقتصــاد األخضــر فــي مســرد األنشــطة وتحديــث
قطــاع التكويــن المهنــي الــذي يبــدو أن عــرض التكوينــات التــي يقدمهــا اليــوم غيــر مالئــم لالحتياجــات
الجديــدة.
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تهــدف الخطــة الخمســية للنمــو  262( 2019/2015مليــار دوالر) إلــى تقليــص حجــم البطالــة وتحســين ظــروف عيــش
المواطنيــن وتحقيــق معــدل ســنوي للنمــو يبلــغ  7%وتنويــع االقتصــاد الوطنــي
أزيد من  90%من المقاوالت الخاصة هي عبارة عن مقاوالت صغيرة جدا
الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي  -الــوزارة الفدراليــة األلمانيــة للتعــاون االقتصــادي والتنميــة  -وزارة الصناعــة والمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة وترقيــة االســتثمار "دراســة حــول قابليــة التشــغيل وروح المقاولــة لــدى الشــباب والنســاء فــي إطــار
االقتصــاد األخضــر" .مــارس .2012
يُقدر أن النشاط المرتبط بمعالجة النفايات مكن من إحداث  160ألف منصب شغل سنة 2011
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ينــدرج إدمــاج بُعــد االقتصــاد األخضــر أيضــا فــي إطــار مقاربــة مجاليــة بمشــاريع مــدن خضــراء مــن
قبيــل مشــروع مدينــة بوغــزول التــي ستتشــكل تجربــة نموذجيــة فــي مجــال اقتصــاد الطاقــة وتثميــن
الطاقــات المتجــددة (الطاقــة الشمســية والضوئيــة والريحيــة) وكــذا واليــة تيبــازة التــي تعتــزم تطويــر
مناطــق لألنشــطة وقطاعــات الصناعــات الخضــراء خاصــة الصناعــات الغذائيــة وتثميــن النفايــات،
الفالحيــة منهــا أساســا.

ال زالت المسؤولية المجتمعية للشركات حكرا على الشركات الكبرى
مــازال القطــاع الخــاص يفضــل فــي الغالــب منطــق الربــح علــى االســتدامة .إذ يتطــور إدمــاج القضايــا
البيئيــة فــي إســتراتيجيات اإلنتــاج وإرســاء مقاربــة المســؤولية المجتمعيــة للشــركات بشــكل محتشــم
وبطريقــة متفاوتــة حســب القطاعــات وحجــم الشــركة .حيــث تتبناهمــا عمومــا الشــركات الكبــرى التــي
تعتمــد بمبــادرة منهــا سياســة إراديــة مرتكــزة علــى تحســين صــورة الشــركة مــن جهــة وإلزاميــة التقيــد
بالضوابــط التنظيميــة مــن جهــة أخــرى .وتنظــر هــذه الشــركات الكبــرى ،لالقتصــاد األخضــر كعنصــر
لتعزيــز المســؤولية المجتمعيــة للشــركات.5
تشــكل المعرفــة المحــدودة بالتشــريع البيئــي وضعــف االســتثمار والخبــرة غيــر الكافيــة والولــوج المحــدود
للتكنولوجيــا ،العوائــق األساســية النخــراط الشــركات الصغــرى والمتوســطة فــي المقاربــة المراعيــة
للبيئــة ،علمــا أن هــذه الشــركات تمثــل  95%مــن النســيج الصناعــي .كمــا أنهــا تجهــل فــي أغلــب الحــاالت
وجــود البرامــج التــي وضعتهــا الدولــة فــي هــذا اإلطــار.
تحــت إشــراف المعهــد الجزائــري للتقييــس ،اعتمــدت  16شــركة ومنظمة منخرطــة في المشــروع اإلقليمي
«المســؤولية المجتمعيــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا» ،6معيــار إيــزو ( 26000المســؤولية
المجتمعيــة) .يشــجع المركــز الوطنــي لتكنولوجيــات إنتــاج أكثــر نقــاء الشــركات علــى اعتمــاد عــدد مــن
أدوات التدبيــر البيئــي الموضوعــة رهــن إشــارتها مــن قبيــل االفتحاصــات البيئيــة ،الميثــاق البيئــي وعقــد
األداء 7الــذي تلتــزم الشــركات فــي إطــاره بشــكل إرادي بتنفيــذ خطــة عمــل فــي المجــال البيئــي.

 5اللجنة االقتصادية إلفريقيا" ،التقرير الوطني حول الصناعة واالقتصاد األخضر بالجزائر"2014 .
 6مشــروع المســؤولية المجتمعيــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ( )2012-2014هــو مشــروع ينفــذ بدعــم المنظمــة
الدوليــة للتقييــس وبتمويــل مــن لــدن الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة .ويشــجع البرنامــج اعتمــاد واســتعمال معيــار إيــزو 26000
بالمنطقــة بشــراكة مــع الهيئــات الوطنيــة للتقييــس.
 7يضطلــع المركــز الوطنــي لتكنولوجيــات إنتــاج أكثــر نقــاء بتتبــع عقــود األداء البيئــي المبرمــة بيــن وزارة تهيئــة اإلقليــم والبيئــة
وبيــن المقــاوالت
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رهانات االقتصاد األخضر  :تقليص االعتماد على المحروقات
من خالل تطوير القطاعات الصناعية المبتكرة ذات القيمة
المضافة العالية وبانخراط الشركات الصغيرة والمتوسطة.
يتســم الســياق االقتصــادي بمعــدل نمــو متواضــع ( 3%فــي المتوســط خــال فتــرة )2010-2013
وباختــال تــوازن الميــزان التجــاري (يتــم اســتيراد ما بيــن  70و  75%من احتياجات األســر والشــركات)
وقــد انتقــل حجــم فائــض الميــزان التجــاري مــن  26,3مليــار دوالر ســنة  2011إلــى  11,06مليــار دوالر
ســنة ( 2013المركــز الوطنــي لإلعــام اآللــي واإلحصائيــات).
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وتشــهد صــادرات المحروقــات( 9البتــرول والغــاز) ،التــي تشــكل نحــو  ،98%مــن إجمالــي الصــادرات
و 70%مــن المداخيــل انخفاضــا .وقــد انتقلــت مســاهمة المحروقــات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن
( 43,7%ســنة  )2007إلــى ( 37%ســنة  )2011و( 35%ســنة  .)2013وانخفضــت مداخيــل الصادرات
بأزيــد مــن  10%منتقلــة مــن  70مليــار دوالر ســنة  2012إلــى نحــو  63مليــار دوالر ســنة .2013
ويعــزى هــذا االنخفــاض إلــى المنحــى التراجعــي لإلنتــاج ( 205.82مليــون طــن مكافــئ مــن النفــط ســنة
 2011مقابــل  233,3مليــون طــن مكافــئ مــن النفــط ســنة .2007

أمام التقلبات التي تؤثر
عــــلــــى صــــــــادرات
المحروقات ،يتعين على
الجزائر االستثمار في
اإلنتاجية
القطاعات
الــمــســتــدامــة المحدثة
لــلــثــروة ولــمــنــاصــب
الشغل.

أمــام التقلبــات التــي تؤثــر علــى صــادرات المحروقات (أســواق عالمية
متغيــرة ،انخفــاض االحتياطيــات الوطنية ،منافســة الطاقــات البديلة،)10
يتعيــن علــى الجزائــر االســتثمار فــي القطاعــات اإلنتاجيــة المســتدامة
المحدثــة للثــروة ولمناصــب الشــغل .ويوظــف قطــاع الخدمــات فــي
الوقــت الراهــن  58%مــن الســكان النشــطين ،علــى حســاب القطــاع
اإلنتاجــي أي الصناعــة والفالحــة ،اللذيــن يظــل إنتاجهمــا غيــر كاف.
وقــد مثلــت الصناعــة (خــارج قطــاع المحروقــات) أقــل مــن  5%مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لســنة  4,2%( 2013ســنة  )2011و6%
مــن مناصــب الشــغل .أمــا القطــاع الفالحــي ،الــذي تقــدر مســاهمته
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بـــ( 10% – 9.7%الديــوان الوطنــي

 8معــدل النمــو  2.8% :ســنة  5,9%( 2013خــارج المحروقــات) و 3,7%ســنة ( 2014المصــدر  :المديريــة العا ّمــة للتوقّعــات
والسياســات)
 9تعــد الجزائــر ثالــث منتــج للبتــرول وأول منتــج للغــاز بإفريقيــا .وتحتــل المرتبتيــن ( 11بالنســبة للبتــرول) و( 10بالنســبة للغــاز)
علــى المســتوى العالمــي.
 10مــن المتوقــع أن تبلــغ نســبة اإلنتــاج العالمــي للكهربــاء المتأتيــة مــن الطاقــات المتجــددة  26%مــن إجمالــي إنتــاج الكهربــاء فــي
أفــق ســنة ( 2020الوكالــة الدوليــة للطاقــة)
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لإلحصائيــات ،ســنة  )2012فإنــه ال يغطــي ســوى نســبة تتــراوح مــا بيــن  25و  30%مــن االحتياجــات
الوطنيــة مــن الحبــوب .11وقــد بلغــت الفاتــورة الغذائيــة (أساســا الحبــوب والحليــب)  9مليــار دوالر ســنة
.2012
تمثــل الــواردات الغذائيــة حوالــي  18%مــن الحجــم اإلجمالــي للــواردات والــذي بلــغ  47.5مليــار دوالر
ســنة  ،2012ونحــو  55مليــار دوالر ســنة  ،2013أي قرابــة  7%مــن الناتج المحلــي اإلجمالي(المصدر :
الديــوان الوطنــي لإلحصائيــات) .وتوفــر الصناعــة الغذائيــة ثلــث القيمــة المضافــة المتأتيــة مــن القطــاع
الصناعــي و 40%مــن مناصــب الشــغل فــي قطــاع الصناعــة (المصــدر  :وزارة الصناعــة والمؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة وترقيــة االســتثمار) .وتبلــغ النفقــات العموميــة نحــو  40%مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ،وذلــك بالنظــر الرتفــاع الميزانيــة المخصصــة لبرنامــج االســتثمار ( 280مليــار دوالر للفتــرة
 )2014 - 2010وكــذا بســبب االرتفــاع القــوي للنفقــات المخصصــة لألجــور والتحويــات االجتماعيــة.
والزالــت جملــة مــن الصعوبــات تعيــق مشــاركة القطــاع الخــاص ،مــن قبيــل الطابــع المعقــد لإلطــار
التنظيمــي وبطــئ إجــراءات إحــداث الشــركة .لهــذا ،يتعيــن تعزيــز وتقويــة تدابيــر الدعــم الموجهــة
للشــركات الصغــرى والمتوســطة ( 95%منهــا شــركات صغيــرة جــدا) التــي تبنتهــا الدولــة فــي الســنوات
األخيــرة (تدابيــر تشــجيع االســتثمار ،الولــوج للعقــار الصناعــي والطلبيــات العموميــة ،إعــادة جدولــة
الديــون ،البرنامــج الوطنــي للتأهيــل) وذلــك مــن أجــل تحســين قدراتهــا فــي مجــاالت االســتثمار واإلنتــاج
وخلــق مناصــب الشــغل.
علــى المســتوى االجتماعــي ،عرفــت مســتويات االســتهالك ارتفاعــا ،كمــا انخفض المســتوى العــام للبطالة
إذ بلــغ ( 9.8%ســنة  .)2013غيــر أن معــدل بطالــة الشــباب ( 24-15عامــا) والنســاء يظــل مرتفعــا ،إذ
بلــغ علــى التوالــي  21,5%و 17%ســنة  .2011وتتركــز حــدة البطالــة فــي المناطــق الريفيــة الصحراويــة
حيــث بلــغ معــدل الفقــر  11%ســنة  .2008ومثلــت اإلعانــات المعممــة والتحويــات االجتماعيــة أزيــد
مــن  28%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لســنة  .2012ومــن أجــل تقليــص التفاوتــات بيــن الجهــات،
تعتــزم الحكومــة تطويــر األنشــطة اإلنتاجيــة وخلــق أقطــاب اقتصاديــة بالعديــد مــن الواليــات خاصــة
األكثــر حرمانــا فــي مــا يتعلــق بالشــغل والتنميــة.
تتســم الجزائــر بهشاشــتها اإليكولوجيــة التــي تتمثــل فــي حساســية أنظمتهــا البيئيــة والجفــاف والتصحــر
(المنــاخ الجــاف يشــمل أكثــر مــن  90%مــن مســاحة البــاد كمــا أن الواحــات آخــذة فــي االنقــراض)
والتــآكل الســاحلي الحــاد وشــح الميــاه (اإلجهــاد المائــي) فــي بعــض المناطــق .وبمعــدل أقــل مــن 600
متــر مكعــب للنســمة فــي الســنة ،تدخــل الجزائــر ( 36مليــون نســمة ســنة  )2010ضمــن فئــة البلــدان
الفقيــرة فــي مجــال الثــروات المائيــة .كمــا أن التوســع العمرانــي غيــر المتحكــم فيــه ( 69%مــن الســاكنة
تعيــش فــي المــدن ســنة  2013مقابــل  58%ســنة  12)2000ومسلســل التصنيــع غيــر المتحكــم فيــه بطريقة
 11يعــرف إنتــاج الحبــوب منحــى تراجعيــا مهمــا ،إذ تــم إنتــاج  34مليــون قنطــار فــي موســم  2013/2014مقابــل  49,1مليــون
قنطــار فــي موســم  2012/2013و 61,2مليــون قنطــار فــي موســم ( 2008/2009موســم اســتثنائي)
 12بحسب االتجاهات الحالية يتوقع أن يبلغ معدل التوسع العمراني  80%سنة 2030
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جيــدة ،يتســببان فــي معــدالت متناميــة للتلــوث .13ويهــدد التغيــر المناخــي بشــكل خــاص الفالحــة والمــوارد
المائيــة والصحــة .14وقــد قــدرت كلفــة األضــرار المرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة بنســبة تتــرواح مــا بيــن
 1.3%و 4,3%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لســنة ( 2009المصــدر  :الوكالــة الوطنيــة للتغيــرات
المناخيــة) .وحســب تقريــر لــوزارة البيئــة (ســنة  )1994تُصْ ــدر الجزائــر ســنويا نحــو  100مليــون طــن
مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون  .وقــدرت ســنة  2002االنبعاثــات الخــام بـــ  3,95طــن مكافــئ ثانــي أكســيد
الكربــون للنســمة وانبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ب  2,61طــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون للنســمة.
ويأتــي نحــو  75%مــن االنبعاثــات مــن قطــاع الطاقــة.
يعتمــد االســتهالك الطاقــي الوطنــي بشــكل شــبه
تــام علــى المــوارد األحفوريــة ،فيمــا تشــغل
سيتطلب التحويل الهيكلي لالقتصاد العمل
الطاقــات المتجــددة (المائيــة ،الريحية ،الشمســية،
على تنويع االقتصاد ،تنمية األنشطة القائمة
الكتلــة اإلحيائيــة ،إلــخ ).نســبة ضعيفــة جــدا مــن
على االبتكار وذات القيمة المضافة العالية
اإلنتــاج الطاقــي ( 5ميغــا واط مــن الكهربــاء
(تحديد القطاعات الصناعية اإلستراتيجية)،
حاليــا) .ويتــم إنتــاج الكهربــاء بشــكل شــبه كلــي
تقليص حجم اإلعانات ،تحسين مناخ األعمال
مــن الغــاز الطبيعــي ،الــذي يســتهلك الكهربــاء
وإدماج القطاع غير المهيكل.
نحــو  40%مــن حجمــه اإلجمالــي .ويعــرف
االســتهالك الوطنــي للطاقــة ارتفاعــا متزيــدا
( 7-6%ســنويا) ،15وقــد انتقــل مــن  46.1مليــون طــن مكافــئ للنفــط ســنة  2011إلــى  50,6مليــون طــن
مكافــئ للنفــط ســنة  2012وإلــى  53.3مليــون طــن مكافــئ للنفــط ســنة  ،2013وقــد تصــل إلــى 100
مليــون طــن للنفــط (ســنة .)2030
لقــد ارتفعــت الفاتــورة الطاقيــة للجزائــر إلــى نحــو  40مليــار دوالر ســنة  .2013وقــد بلغــت كثافــة
اســتخدام الطاقــة  0,357طــن مكافــئ للنفــط بالنســبة لـــ 1000دوالر مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي أي
ضعــف المعــدل المســجل فــي دول منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي.
قُــدرت الخســائر االقتصاديــة وارتفــاع تكلفــة الصحــة العموميــة الناجميــن عــن تدهــور البيئــة بـــ 7,23%
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســنة ( 1998المصــدر  :وزارة تهيئــة اإلقليــم والبيئــة ،ســنة .)2002
وتتــراوح نســبة تكاليــف األضــرار البيئيــة التــي يتســبب فيهــا القطــاع الصناعــي فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي مــا بيــن  1,8%و.2%

 13تعــادل تكلفــة األضــرار البيئيــة التــي يتســبب فيهــا قطــاع الصناعــة ثلــث التكلفــة العامــة لألضــرار ،أي مــا بيــن  1.8و 2%مــن
الناتــج الداخلــي الخــام
 14التقرير الوطني الثاني حول التغير المناخي ()2010
 15المصدر  :وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها
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األداء البيئي والسياسيات الموضوعة لصالح االقتصاد
األخضر  :تقدم يجب تعزيزه
تنتصــب أمــام البــاد جملــة مــن التحديــات البيئيــة  :التدبيــر العقالنــي للمــوارد المائيــة والطاقــة ،البحــث
عــن حلــول مــن أجــل مواجهــة نفــاذ المــوارد مــن المحروقــات ،مكافحــة التصحــر وتراجــع الغابــات،
تقليــص االنبعاثــات الناجمــة عــن احتــراق الطاقــات األحفوريــة ،مالءمــة قطاعــات المــاء والصحــة
والفالحــة الغابويــة مــع التغيــرات المناخيــة وتقليــص التلــوث الناجــم عــن األنشــطة الصناعيــة والمجــاالت
الحضريــة.
أولــى البرنامــج الخماســي لالســتثمارات العموميــة ( ،)2014 - 2010الــذي يبلــغ غالفــه المالــي 286
مليــار دوالر ،األهميــة لتحديــث البنيــات التحتيــة 16وخصخصــة االقتصــاد .17وقــد تــم تنفيــذ برامــج فــي
مجــاالت حمايــة البيئــة وتدبيــر الميــاه والتحكــم فــي نســبة انبعاثــات غــازات الدفيئــة .وتــم تخصيــص
غــاف مالــي يبلــغ  2000مليــار دينــار ( 27مليــار دوالر) لقطــاع المــاء والتطهيــر (ســدود ،أنظمــة
تحويــل الميــاه نحــو المناطــق التــي تعــرف عجــزا فــي المــوارد الماليــة ،18محطــات التطهيــر والتحليــة)
و 7مليــار دوالر لقطــاع تهيئــة المجــال الترابــي (تهيئــة اإلقليــم) والبيئــة (إحــداث  4مــدن جديــدة ونحــو
مائــة بنيــة تحتيــة لحمايــة البيئــة) .ويوجــد المخطــط الوطنــي لمكافحــة التصحــر قيــد التنفيــذ .وتــم بــذل
جهــود ملموســة فــي قطــاع الغابــات مــن خــال العمــل منــذ ســنة  2000علــى ترميــم مســاحة مــن المجــال
الغابــوي تقــدر بـــ 530ألــف هكتــار.
لقــد تــم تحقيــق تقــدم مهــم فــي مــا يتعلــق بتحســين القــدرة علــى تعبئــة المــوارد المائيــة الســطحية للســدود
ومعــدل ربــط الســاكنة الحضريــة بالشــبكة العموميــة للمــاء الشــروب والشــبكة العموميــة للتطهيــر (انظــر
الجــدول رقــم  .)1ويشــكل حاليــا تحســين ظــروف تزويــد ســاكنة المناطــق المتســمة بوجــود منــازل
متفرقــة ،بالمــاء أولويــة جديــد وذلــك مــن أجــل ضمــان الحــق فــي المــاء والتطهيــر ،الــذي ينــص عليــه
القانــون المتعلــق بالمــاء .وفــي مجــال تثميــن المــوارد المائيــة غيــر التقليديــة ،ثمــة برنامــج مهــم إلنجــاز
محطــات جديــدة للتطهيــر ( 239وحــدة) والــذي مــن شــأنه أن يمكــن مــن بلــوغ قــدرة تطهيــر إجماليــة
تصــل إلــى  1.2مليــار متــر مكعــب ســنويا ســنة ( 2014مقابــل مــا بيــن  660و 750مليــون متــر مكعــب
ســنويا المســجلة فــي  .)2010وقــد بلــغ حجــم الميــاه العادمــة المطهــرة والموجهــة لالســتخدام الفالحــي
 600مليــون متــر مربــع ســنة  2011فــي حيــن لــم يكــن يتجــاوز  90مليــون ســنة  .1999ومــن المتوقــع

 16تم تخصيص غالبية النفقات العمومية ألشغال البنيات التحتية ()70%
 17تواجــه خصخصــة االقتصــاد تحديــات تحســين منــاخ األعمــال والرفــع مــن حجــم التمويــل البنكــي لالســتثمارات فــي قطــاع
اإلنتــاج واعتمــاد التكنولوجيــات الجديــدة .وال تهــم جهــود تأهيــل المقــاوالت ســوى مــا يقــارب مقاولــة مــن أصــل عشــرة.
 18اختــارت الجزائــر إنجــاز عمليــات كبــرى لتحويــل الميــاه مــن أجــل ضمــان عدالــة مجاليــة فــي مــا يتعلــق بالولــوج للمــاء وكــذا
دعــم الجهــات ذات اإلمكانــات الواعــدة فــي مجــال الفالحــة
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أن يتضاعــف هــذا الحجــم فــي أفــق  2014بفضــل محطــات التطهيــر الجديــدة الموجــودة قيــد اإلنجــاز.
وقــد تــم وضــع إطــار قانونــي مــن أجــل تأطيــر اســتعمال الميــاه العادمــة فــي الــري يضــم مقتضيــات تهــم
حفــظ الصحــة والبيئــة.
هنــاك تســعة مصانــع للتحليــة تبلــغ قدرتهــا اإلنتاجيــة  1.4مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم وثمــة مصنعــان
يوجــدان قيــد اإلنجــاز .ويجــري تنفيــذ برامــج نموذجيــة مــن أجــل تشــجيع وضــع وحــدات للتحليــة تعتمــد
علــى الطاقــات المتجــددة مــن قبيــل الطاقــة الشمســية والريحيــة.

الجدول رقم  : 1تطور الولوج إلى الماء والتطهير
البيان
تعبئة السدود

1999
 3.3مليار متر مكعب

معدل الربط بالشبكة 78%
الــعــمــومــيــة للماء
الشروب (المناطق
الحضرية)
معدل الربط بالشبكة 72%
العمومية للتطهير
(المناطق الحضرية)

2011

أهداف سنة 2015

 7.4مــلــيــار متر  9مليار
مكعب
 94%سنة 2011
 95%سنة 2012
 86%سنة 2010

 95%سنة 2014

 87%سنة 2012

 100%ســـنـــة
(المناطق الحضرية)

2030

( 2030 80%المناطق
الريفية)
يتوفــر البلــد علــى إســتراتيجية وطنيــة للبيئــة وخطــة عمــل للبيئــة والتنميــة المســتدامة ()2012 - 2002
ومخطــط لتهيئــة المجــال الترابــي « المخطط الوطني لتهيئة اإلقليــم « ( )2030 - 2010ومخطــط
وطنــي للمنــاخ ( )2050 - 2015يوجــد فــي مرحلــة التتميــم .19ويتــم إنجــاز سياســات قطاعيــة فــي
مجــاالت التربيــة البيئيــة والمــوارد الطاقيــة ،20اقتصــاد المــاء ومالءمــة قطــاع المــوارد المائيــة مــع
التغيــرات المناخيــة والمحافظــة علــى األنظمــة البيئيــة وتنميــة األريــاف وإزالــة التلــوث الصناعــي.
ويجــري التحضيــر لوضــع إســتراتيجية وطنيــة للتدبيــر المندمــج للســواحل .وتــم اعتمــاد تدابيــر ترمــي

 19يعوض مخطط المناخ مخطط المالمة مع التغيرات المناخية 2013 - 2003
 20تهــدف اإلســتراتيجية الطاقيــة إلــى تكثيــف جهــود اكتشــاف حقــوق للبرتــول والغــاز واســتغاللها وتطويــر الطاقــات المتجــددة
واســتغالل الغــاز الصخــري والطاقــة النوويــة
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إلــى تحســين الفعاليــة الطاقيــة 21وبرنامــج للنهــوض بالطاقــات المتجــددة .وتوجــد محطــة هجينــة إلنتــاج
الطاقــة تعمــل منــذ ســنة  ،2011كمــا يرتقــب أن تدخــل  23محطــة لتوليــد الطاقــة الشمســية الضوئيــة
مرحلــة اإلنتــاج فــي أفــق .2017

أهداف المخطط الوطني للمناخ ()2050 - 2015
تقليص انبعاثات الكربون من خالل حجز وتخزين ثاني أكسيد الكربون
النهوض باستعمال الطاقات النظيفة
تقليص حضور الكربون في األنشطة الصناعية واألسرية
مالءمــة البنيــات التحتيــة للتغيــرات المناخيــة  :تحســين النظــام المائــي التشــجير المكثــف وتوســيع
الســدود الخضــراء مــن أجــل مكافحــة التصحــر؛
مالءمة الفالحة مع التغيرات المناخية

البرنامج الوطني للتنمية الطاقات المتجددة ()2030 - 2011
تقدر الكلفة اإلجمالية للبرنامج ب ـ 100 - 80مليار دوالر (تجري حاليا مرحلة المشاريع النموذجية
وإجراء التجارب على مختلف القطاعات)
القانون رقم  )2004( 09 - 04حول الطاقات المتجددة
الصندوق الوطني للطاقات المتجددة ( )2009يمول ب 1%من الجباية البترولية
األهداف (في أفق : )2030
 22ألــف ميغــا واط منهــا  12ألــف ميغــا واط للســوق الوطنيــة ( 22%مــن مجمــوع اإلنتــاجالكهربائــي)؛
تغطيــة  40%مــن حاجيــات البلــد مــن الكهربــاء  :الطاقــة الشمســية الحراريــة والضوئيــة ()37%والطاقــة الريحيــة ( .)3%وســتنتقل حصــة الطاقــات المتجــددة مــن االســتهالك الوطنــي للكهربــاء
مــن  2%ســنة  2011إلــى  5%ســنة  2015و 14%ســنة  2020و 40%ســنة .2030
خلق نحو  200ألف منصب شغل مباشر وغير مباشرةاقتصاد نحو  600مليار متر مكعب من الغاز؛الرفع من معدل إدماج الصناعة المحلية  )2020( 50% :و)2030( 80%إحــداث أول محطــة توليــد الكهربــاء اعتمــادا علــى الطاقــة الشمســية والغــاز توفــر  150ميغــاواطمنهــا  25ميغــاواط اعتمــادا علــى الطاقــة الشمســية الحراريــة (حاســي الرمــل)
وضع برنامج وطني للبحث في الطاقات المتجددة : 2020-2015مرحلة نشر وتصنيع التجهيزات : 2030 - 2020مرحلة التطوير على نطاق واسع 21تهــم المنجــزات بشــكل خــاص النهــوض باســتعمال المحروقــات النظيفــة (الغــاز المميــع ،الغــاز الطبيعــي المضغــوط ،البنزيــن
بــدون رصــاص) ومســخنات المــاء العاملــة بالطاقــة الشمســية وتعميــم المصابيــح ذات االســتهالك المنخفــض .كمــا تهــم مشــاريع
التكييــف المعتمــد علــى الطاقــة الشمســية أو النهــوض بالفعاليــة الطاقيــة فــي قطــاع البنــاء (قطــاع يســتهلك الطاقــة بشــكل كبيــر ،إذ
يبلــغ اســتهالكه  42%مــن االســتهالك النهائــي) والقطــاع الصناعــي ،خاصــة صناعــة األســمنت التــي تســتهلك نحــو  60%مــن
مجمــوع االســتهالك الطاقــي الصناعــي (تمثــل تكلفــة الكهربــاء المحروقــات  40%مــن كلفــة التصنيــع).
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يتــم تمويــل السياســات البيئيــة عبــر مجموعــة مــن اآلليــات مــن قبيــل الصناديــق الوطنيــة ،التدابيــر
الجبائيــة ،وقــروض االســتثمار بفوائــد تفضيليــة .كمــا أن قانــون الماليــة برســم  2014يشــجع االســتثمارات
فــي الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء البحريــة.

الجدول رقم  : 2نماذج آليات التمويل
أبرز الصناديق الوطنية

نماذج من الرسوم اإليكولوجية

الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث
اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ
صندوق االستثمار الفالحي
صندوق الطاقات المتجددة
صندوق مكافحة التصحر
صــنــدوق حماية السواحل والمناطق
الشاطئية

رسم على األنشطة الملوثة والخطيرة على البيئية؛
رسوم متعلقة بتلويث الجو (رسم على المحروقات ،رسم
على المنتجات النفطية ،رسم على األكياس البالستيكية)؛
رسم للحث على التخلص من النفايات الصناعية السامة
والخطيرة؛
رسم تكميلي على المياه الصناعية العادمة؛
رسم تكميلي على تلويث الجو الناجم عن الصناعة؛
رسم جمع النفايات المنزلية

وتهــم الجهــود المبذولــة أيضــا البحــث والتكويــن فــي القطاعــات البيئيــة خاصــة مــن خــال إحــداث المعهد
الوطنــي للتكوينــات البيئيــة الــذي يضطلــع بالتكويــن والنهــوض بالتربيــة البيئيــة والتوعيــة باإلضافــة إلــى
خلــق مدرســة عليــا لتدبيــر المــوارد المائيــة (ســنة  .)2010كمــا فتحــت العديــد مــن المعاهــد المتخصصــة
أبوابهــا مثــل مركــز تنميــة الطاقــات المتجــددة ومركــز البحــث العلمــي والتقنــي بالمناطــق الجافــة المركــز
الوطنــي للتكنولوجيــات الحيويــة .وقــد تــم نهايــة ســنة  2013إحــداث معهــد للتنميــة المســتدامة إلفريقيــا
تابــع الجامعــة األمــم المتحــدة .
غيــر أن عــدم تكيــف األنظمــة الوطنيــة للتعليــم والتكويــن المهنــي وعــدم كفايــة ونقــص رأس المــال
المخصــص ألعمــال البحــث تشــكل عوائــق لتنميــة القطاعــات الخضــراء المبتكــرة (نالحــظ نوعــا مــن
التشــتت وعــدم التنســيق بيــن مختلــف الفاعليــن المنخرطيــن فــي مجــال البحــث ممــا يحــد مــن أثــار
اإلطــارات والتدابيــر المعتمــدة) .وتمثــل النفقــات المخصصــة للبحــث والتطويــر ،وهــي أساســا نفقــات
عموميــة ،أقــل مــن  1%مــن الناتــج الداخلــي الخــام ،وهنــاك فقــط بعــض الشــركات الكبــرى تســتثمر فــي
مجــال االبتــكار .وقــد صنفــت الجزائــر ســنة  2014فــي الرتبــة  133مــن أصــل  143بلــدا فــي المؤشــر
العالمــي لالبتــكار.
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تبين المؤشرات الدولية األساسية الجهود التي ال يزال على الجزائر بدلها
الرتبــة  92مــن أصــل  178بلــدا بالنســبة لمقيــاس األداء البيئــي( 22ســنة  ،)2014الرتبــة  86مــن
أصــل  132بلــدا (ســنة  )2012والرتبــة  42مــن أصــل  163بلــدا ســنة 2011؛
الرتبــة  66مــن أصــل  124بلــدا بالنســبة لمؤشــر أداء الهندســة الطاقيــة( 23ســنة  )2014والرتبــة
الثانيــة فــي صفــوف دول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا قبــل المغــرب (الرتبــة  79مــن
أصــل  124بلــدا) ومصــر (الرتبــة  81مــن أصــل  124بلــدا) وليبيــا (الرتبــة  86مــن أصــل 124
بلــدا) وبعــد تونــس (الرتبــة  60مــن أصــل  124بلــدا)؛
منــح المؤشــر العربــي لطاقــة المســتقبل ،24برســم ســنة  2013الجزائــر  45نقطــة ،بعــد المغــرب
( 71نقطــة) ومصــر ( 53نقطــة) وتونــس ( 47نقطــة) وقبــل الســودان ( 25نقطــة) وليبيــا (20
نقطــة) ،فــي مجــال تنميــة الطاقــات المتجــددة فــي المنطقــة العربيــة.
25
الرتبــة  45مــن أصــل  58بلــدا حســب مقيــاس حكامــة المــوارد الطبيعيــة (ســنة  )2013بعــد
المغــرب (الرتبــة  )25ومصــر (الرتبــة  )38وقبــل ليبيــا (الرتبــة )55؛
الرتبــة  49مــن أصــل  58حســب مؤشــر األداء المتعلــق بتغيــر المنــاخ ،ســنة  ،2004وراء
المغــرب (الرتبــة  )15ومصــر (الرتبــة .)26
22232425

االقتصاد األخضر ،فرصة إلعادة هيكلة االقتصاد والدفع بالتنمية الصناعة نحو
تخصصات إستراتيجية
ينــدرج النهــوض باالقتصــاد األخضــر فــي ســياق روح مخطــط االســتثمار الجديــد ( )2015-2019الــذي
يولــي األهميــة للنهــوض باالســتثمار وخلــق الشــركات والرفــع مــن إنتاجية القطــاع الصناعــي (دون قطاع
المحروقــات) .لكــن تنميــة القطاعــات الخضــراء ذات القيمــة المضافــة العاليــة تمــر عبــر اعتمــاد سياســة
صناعيــة جديــدة تشــجع االســتثمار وتحســن تنافســية الشــركات وتدفــع باالبتــكار وبتبنــي التكنولوجيــات
فــي إطــار شــراكات هادفــة.
وفــق هــذا المنظــور ،أطلقــت الحكومــة برنامجيــن جديديــن مــن أجــل االســتجابة لالنشــغاالت األساســية
لقطاعــات الســكن والصيــد البحــري :
 22مؤشــر األداء البيئــي هــو مؤشــر مركــب تــم إحداثــه لتقييــم ومقارنــة وتحســين فعاليــة السياســات البيئيــة .وقــد تــم إدراجــه ألول
مــرة ســنة  2006مــن طــرف باحثيــن بالجامعتيــن األمريكيتيــن يــال وكولومبيــا .ويتــم قيــاس هــذا المؤشــرة كل ســنتين.
 23يقــوم مؤشــر أداء هندســة الطاقــة علــى قيــاس نقــط قــوة وضعــف األنظمــة الطاقيــة للبلــدان مــن خــال االرتــكاز علــى معاييــر
اقتصاديــة وبيئيــة وأخــرى متعلقــة بأمــن التــزود الطاقــي
 24تم إطالق المؤشر العربي لطاقة المستقبل من لدن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
 25كل ســنتين ،يعمــل مقيــاس حكامــة المــوارد الطبيعيــة ،الــذي وضعتــه المنظمــة غيــر الحكوميــة "معهــد رصــد العائــدات" ،بتعــاون
مــع الســلطات المحليــة المعنيــة بالملــف الطاقــي (قطاعــات النفــط والغــاز والمناجــم) علــى قيــاس جــودة حكامــة المــوارد الطبيعيــة
(اإلطــار المؤسســاتي والقانونــي ،األســاليب والممارســات المتعلقــة بالنشــر والحكامــة) .وتمثــل البلــدان المعنيــة بهــذا المقيــاس نحــو
 85%مــن إجمالــي اإلنتــاج العالمــي للبتــرول.
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•برنامــج االســتثمار العمومــي فــي قطــاع البنــاء ( 65مليــار دوالر) الهــادف إلــى إنجــاز  1.6مليــون
وحــدة ســكنية جديــدة فــي أفــق ســنة  .2019وســيتم إنجــاز هــذا البرنامــج بشــراكة بيــن الشــركات
الوطنــي والدوليــة مــع إدمــاج التكنولوجيــات الجديــدة للبنــاء واحتــرام المعاييــر البيئيــة الوطنيــة
وضمــان نقــل المعــارف والمهــارات الســيما للشــباب؛
•المخطــط الجديــد لتنميــة نشــاطات الصيــد البحــري وتربيــة األحيــاء المائيــة ( )2020 - 2015الرامــي
إلــى مضاعفــة اإلنتــاج الســمكي الوطنــي ( 200ألــف طن/ســنويا) وذلــك بفضــل تنميــة تربيــة األحيــاء
المائيــة (التــي ســتمثل  70%مــن اإلنتــاج) .وسيشــجع المخطــط مواكبــة الشــركات الحديثــة وتعزيــز
نظــام التكويــن مــن أجــل تطــور مهــن الصيــد البحــري.
لكــن ثمــة قطاعــات أخــرى مازالــت متأخــرة عــن الركــب كالفالحــة البيولوجيــة التــي ال تشــغل ســوى
 700هكتــارا مقابــل  20ألــف هكتــار بالمغــرب و 330ألــف هكتــارا بتونــس وكــذا الســياحة البيئيــة وتدبيــر
النفايــات وتنميــة الطاقــات المتجــددة التــي مازالــت فــي مرحلــة التجــارب النموذجيــة.
ويتطلب تطوير القطاعات الصناعية لالقتصاد األخضر أيضا :
•تحســين منــاخ األعمــال 26وأخــذ االقتصــاد األخضــر بعيــن االعتبــار فــي إطــار القانــون الجديــد
لالســتثمارات قيــد التحضيــر؛
•نظام مالي مســتجيب الحتياجات المؤسســات الصغيرة والمتوســطة؛ إذ غالبا ما ال تســتطيع الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة الحصــول علــى التمويــات البنكيــة بعيــدة المــدى بســب عــدم توفرهــا علــى
الضمانات؛
•نظــام تعليمــي وطنــي يدمــج الحاجيــات الجديــدة ونظــام للتكويــن المهنــي موجــه نحــو المزيــد مــن
التخصصــات فــي فــروع االقتصــاد األخضــر؛
•إنتاج صناعي مندرج في إطار مقاربة ترابية.

تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة  :قطاع غير مستغل بالشكل الكافي لكنه
ذو امكانات قوية في مجال االستثمارات وخلق فرص الشغل
تســجل الجزائــر تأخــرا مهمــا فــي مجــال تدبيــر (الجمــع ،النقــل ،التخلــص) وتثميــن النفايــات وهــو األمــر
الــذي لــه انعكاســات اقتصاديــة وصحيــة مهمــة .كمــا أن قطــاع تدويــر النفايــات يبقــى هامشــيا كمــا أن
إنتــاج الســماد انطالقــا مــن النفايــات يــكاد ال يذكــر .وحســب كاتبــة الدولــة المكلفــة بالبيئــة ،فــإن الجزائــر
تفقــد  300مليــون أورو ســنويا بســبب عــدم اعتمــاد تدويــر النفايــات.
ويســعى البرنامــج الوطنــي للتدبيــر المندمــج للنفايــات الحضريــة إلــى تقليــص إنتــاج النفايــات والرفــع مــن
معــدل التدويــر للوصــول لنســبة ( 70%فــي أفــق ســنة  )2020مقابــل نســبة تتــراوح حاليــا بيــن  5و.6%
 26تقرير مناخ األعمال لسنة  2015يصنف الجزائر في الرتبة  154من أصل  189بلدا
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معطيات أساسية حول قطاع النفايات
(تقرير الشبكة اإلقليمية لتبادل المعلومات
والخبرات في مجال إدارة النفايات الصلبة في دول
الـــمـــشـــرق والـــمـــغـــرب «ســــويــــب -نــــت» -
الوكالة األلمانية للتعاون الدولي  -أبريل )2014
المجموع  13.5 :مليون طن/سنويا منها  45%قابلة
للتدوير والتثمين
النفايات العضوية 62% :
النفايات المنزلية الخاصة  10.3 :مليون طن
()2012
المعدل السنوي لنمو النفايات المنزلية الخاصة :
3%
النفايات الصناعية  2 :مليون و 550ألف طن في
السنة منها النفايات الخاصة  330 :ألف طن في
السنة ()2011
التدوير  247( 6-5% :مقاولة صغيرة جدا)
إنتاج السماد العضوي انطالقا من النفايات 1% :
الــردم (مركز الــردم التقني للنفايات ومطارح
النفايات المراقبة) 30-35% :
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علــى المســتوى القريــب ،تــم وضــع
هــدف طمــوح مــن أجــل تحســين تدويــر
النفايــات لتبلــغ نســبته  40%انطالقــا مــن
ســنة  2016وإبــرام اتفاقــات مــع أربــاب
الصناعــات المعنييــن وكــذا إطــاق
أنشــطة للتوعيــة والتواصــل والتكويــن مــن
أجــل ضمــان اســتدامة قطــاع النفايــات.
ومــن المقــرر ابتــداء مــن ســنة 2015
إقامــة مصنــع للمعالجــة الحراريــة للنفايات
ووحــدة لتحويــل البالســتيك ومصنــع
إلنتــاج الســماد( .المصــدر  :وزارة البيئــة)
يتــم تدبيــر النفايــات المنزليــة الصلبــة
أســاس مــن لــدن القطــاع العمومــي
مــن خــال البلديــات أو طــرف بعــض
الشــركات مــن فئــة مؤسســة عمومية ذات
طابــع صناعــي وتجــاري بالنســبة للمــدن
الكبــرى .وتضطلــع هــذه المؤسســات
بجمــع النفايــات ونقلهــا للمطــرح أو مركــز
الــردم ،وكــذا النظافــة الحضريــة .وحســب
أرقــام المركــز الوطنــي للســجل التجــاري
لســنة  ،2010هنــاك  4000مؤسســة
عاملــة فــي مجــال جمــع وتدويــر النفايــات
( 193منهــا أحدثتهــا نســاء).

اإللقاء المباشر  :مطارح عشوائية 60-65% :
ويتســم نشــاط جمــع وتدويــر النفايــات
طرق أخرى (الحرق5-10% : )...،
فــي غالبيتــه بكــون نشــاطا غيــر مهيــكل؛
وتبقــى مشــاركة القطــاع الخــاص لحــد
اليــوم جــد محــدودة .وقــد أطلقــت الوكالــة الوطنيــة للنفايــات والوكالــة الوطنيــة لدعــم تشــغيل الشــباب
مشــروع إحــداث  5000شــركة صغيــرة جــدا فــي الســنة مــن المتوقــع أن تحــدث ســنويا  10آالف منصــب
شــغل فــي المجــال األخضــر خــال الفتــرة .2012-2014
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خاتمة
يتمحــور االقتصــاد الجزائــري أساســا حــول اســتغالل المحروقــات .كمــا أن االســتيراد المكثــف للمــواد
األوليــة يثقــل بشــكل متزايــد كاهــل الميــزان التجــاري ،فــي ســياق مطبــوع بتراجــع احتياطــات البتــرول
وانخفــاض ســعر البرميــل والمنافســة القويــة فــي أســواق الغــاز الدوليــة .كمــا يعانــي البلــد مــن هشاشــة
بيئيــة قويــة بمــا فــي ذلــك تأثيــر التغيــرات المناخيــة.
يســتفيد القتصــاد جزئيــا مــن دعــم االســتثمار العمومــي (برامــج مهمــة فــي قطــاع الســكن والبنيــات
التحتيــة والبحــث) فــي حيــن تبقــى مســاهمة القطــاع الخــاص محــدودة ،كمــا تســعى الصناعــة جاهــدة
إليجــاد موطــئ قــدم فــي ظــل اقتصــاد موجــه بقــوة نحــو التجــارة واالســتيراد .والحــال أن الصناعــة تعــد
محــرك تحويــل االقتصــاد ومصــدر للتنميــة والتقــدم.
وأمــام كل هــذه التحديــات ،يحتــاج البلــد لوضــع نمــوذج صناعــي جديــد يحتــرم البيئــة وأكثــر تنافســية،
قــادر علــى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل ويســاهم فــي التنميــة المحليــة .وينــدرج تحقيــق االنتقــال
الطاقــي وتنميــة القطاعــات الخضــراء ضمــن هــذا الهــدف .غيــر أنــه يتعيــن تعزيــز الجهــود المبذولــة
وربطهــا فيمــا بينهــا فــي إطــار إســتراتيجية وطنيــة للنهــوض باالقتصــاد األخضــر.
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بعض التوصيات :
تبنــي إســتراتيجية شــاملة لالقتصــاد األخضــر ذات أهــداف ومؤشــرات محــددة وقابلــة للقيــاس،تتمحــور حــول فــرص الشــغل فــي مجــال االقتصــاد األخضــر ،واالبتــكار التكنولوجــي ،والبحــث
والتطويــر ،واالندمــاج الصناعــي وتثميــن رأس المــال الطبيعــي؛
وضــع مســرد او دليــل خــاص بمهــن االقتصــاد األخضــر وإدراجهــا فــي لوائــح األنشــطةاالقتصاديــة؛
تكييــف النظــام التعليمــي وبنيــات التكويــن المهنــي والتكويــن المســتمر مــع المهــن الجديــدةوتعزيــز الشــراكات بيــن الجامعــة ومراكــز البحــث والشــركات وغــرف التجــارة والصناعــة
والتنظيمــات المهنيــة؛
وضــع نظــام وطنــي لالبتــكار يكــون أكثــر فعاليــة ويســتند إلــى سياســات عموميــة لدعــم االبتــكار،الســيما لفائــدة الشــركة الصغــرى والمتوســطة ذات المــوارد الماليــة والكفــاءات المحدودة؛
إصالح السياسة الصناعية لتشجيع االستثمار األخضر؛تعزيــز التدابيــر الخاصــة بالتتبــع والتقييــم خاصــة مــن خــال إعــداد مؤشــرات االقتصــاداألخضــر؛
تيسير نقل التكنولوجيات في إطار التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب.-
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