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الشراكة األوروجزائرية كسبيل لتحقيق التنمية الصناعية المستديمة
الممخص:
أصبحت البيئة في أيامنا ىذه مركزز اهىممزاو لالمصزار الدايزا لمميززن المنافيزية فزي األيزلا الحاليزة
لالميززملبمية لمكززركاتإ ذ كلاذا كانززت ال مزرن الماضززية منززذ الرززلرن الصززنا ية ىززي فمزرن اإل مززا أله إ فززاا ال مزرن
الحاليززة مززع الالززا اللززااو ىززي فم زرن إ ززاان الم زلازا بززيا اإل مززا لالبيئززة ب ز ىززي فم زرن البيئززةذ للا ز اهىممززاو
بالبيئي ززة يا ززلا إلز ز أا األ م ززا ق ززا اي ززمن ذت الكري ززر م ززا مز زلارا البيئ ززة دي ززر الممد ززاان إلأات إلز ز ظي ززلر
المكززك ت البيئيززة لم اقميززا بطريلززة أصززبحت ميززاا األنظمززة البيئيززة الكميززة لالطبيايززةإ بحيلاناميززا لنباماميززا
لمركيبميا دير الحية ذ لاا ميايا البيئة ىل ميايا لمحيان اإلنيانيةذ
إا اإلطززار المدززالي الززذ نيززمو بززو ىززل إطززار البحززر الممليززط اليربززي

حيززع ناززيش حاليززا إطززا ار

اقمصاايا يا ل إل اهن ماح م الاالو كلال الماالا األلرل  -ممليطيذ
لياا قطاع الصنا ة محلر في اهقمصاا الاصر لبمااا البحر الممليطذ فالصنا ة صارت منزم
مزلاا ممنل ززةس لميززاىو بليززط لافززر فززي المنمززل الززلطني ال ززاو لميززملب ايززمرمارات ىائمززةس ليلاكبيززا مديززلا
ضز و فززي البحززع المكنلللديذأمززا فيمززا ي ززص

قززات الصززنا ة لالبيئززةس فززيمكا اللززل بز ا الصززنا ة ىززي

اللطاع الذ ينم أكبر كمية ما المملرات ل م ميمليات ان ذ لذلك قامت كرير ما الال بالبحزع زا
من ززاى ص ززنا ية مي ززمت بمص ززلر اي ززمم اررية المز زلارا م ززع ملم ززيص مل ززاار المملي ززعذ لم ززص ى ززذه األبح ززاع
المكنلللديززة ميززااا الطاقززةإ لبإ ززاان ايززماما الن ايززات قصززا ملمززيص مراكميززا ب ز اهيززم اان منيززا س إه أا
ن لات ىذه المكنلللدية باىضزة لقابمزة بز ا مداز مكم زة المنزم

اليزة بالملارنزة مزع ميزملش زيش اليزكااذ

كما يطرح بإلحاح مكك الممكا ما ىذه المكنلللديات في بمااا ميملراىا لمازالت لو مممكا ما إنمادياذ
للززذا فززإا الماززالا كززما – دنززلي يمكنززو أا يمرز حظززا بالنيززبة لبمززااا الدنززليس لمززا قززا يحممززو مززا
ماايير الدلان م ص في ن س اللقت المنمل لملقع اإلنما ذ
لالدزائر كلاحان مزا ال الدنزلي الممليزطي ميزا إلز محليز منميزة صزنا ية ميزماامة فزي إطزار
الكراكة األلرلممليطيةس لمحاللة ل يو ىذه اإلككالية فلا مو ملييو الاراية إل النلاط المالية:
_ الخمفية التاريخية التفاق الشراكة.

_ برنامج "سماب" كمشروع تعاون لمتنمية البيئية في المتوسط.
_ مراحل تطور القطاع الصناعي الجزائري.
_ الجزائر /االتحاد األوربي.
_ الصناعة وآثارها البيئية عمى ضفتي المتوسط .
()1

 _1الخمفية التاريخية التفاق الشراكة

يالا ماريخ الا قات األلرلممليطية إلي او  1991ناما أطم اهمحاا األلرلبي برنام
ليطم
الكراكة األلرلممليطية في مؤممر بركملنةذ ُ

مي الكراكة أيضا ممية بركملنةس لمكم الا قات

اهدمما ية لالييايية لاهقمصااية الرانية لممااان األطراف بيا اهمحاا األلرلبي ل 12اللة ما ال

البحر الممليط.
لمامبر ممية بركملنة مباارن فريان حيع لضات أيس
الا قات بملمضي إ

قات إقميمية دايان لمو محايا أىااف

ا بركملنة كما يمي:

_ م مياحة مكمركة ما الي و لاهيملرار ما

مازيز الحلار الييايي لاألمني (ال ص

الييايي لاألمني)
_ م مياحة مكمركة ما

إقامة كراكة اقمصااية لمالية لالم ييس ماريديا إلقامة منطلة مدارن

حرن (ال ص اهقمصاا لالمالي)ذ
_ الملاري بيا الكالي ما

الكراكة اهدمما ية لالرلافية لاإلنيانية لالمي مياف إلي مكديع الم اىو

بيا الرلافات كلايداا مباا رلافي بيا المدمماات المانية (الليو اهدمما ي لالرلافي لاإلنياني)ذ
لمممر الكراكة اهقمصااية لالمالية حيي ما داء بو مؤممر بركملنة في النلاط اآلمية:
 محييا كرلط لظرلف مايكة اليكاا برفع ميملش المكيي لم يض ال لار المنملية بيا الال
األلرلبية ما دية لدنلي الممليط ما دية أ رشذ




مكديع الماالا اإلقميمي لالمكام اهقمصاا بيا ال المنطلة ذ

الماالا المالي لذلك برفع الميا اات المالية األلرلبية الممنلحة لمكركاء الممليطيا بص ة

ممملية

 ا و اهقمصاا الحر لمطليره للضع اإلطار اللانلني لالمنظيمي الم ئو هقمصاا اليل إ مع
إ طاء األللية لملطاع ال اص ذ

 ا مماا إدراءات فيما ي ص كياان المنك (قلا ا المنك ) لكياان األص لحماية الممكيةذ

مكديع اها ار المحمي لاهيمرمار األدنبي

 ا و المنمية اهقمصااية لمحييا كرلطيا ما

المباكرإ مع الم كيا م الكرلط المي ميا ا م اهيمرمار كلازالة الحلادز لالاراقي المي مايلو
لبالمالي نل المكنلللديا لرفع ميمليات المصايرذ
باإلضافة إل ىذا فلا مضما البياا ( إ

ا بركملنة) إكارات أ رش في الداني اهقمصاا أىميا:

 الملفي بيا المنمية اهقمصااية لحماية البيئةذ


أىمية الح اظ مي الررلن اليمكيةذ



الالر الحيل للطاع الطاقة في الكراكة األلرل -ممليطيةذ



مي لة المياهإ منظيميا كلااارميا لمنمية الملارا المائية ذ
الماالا ما أد صرنة لمحايع اللطاع ال حي لالام



مي مطلير البن المحمية ذ

 2برنامج "سماب" كمشروع تعاون لمتنمية البيئية في المتوسط
مززو منظززيو ادممززاع لزراء البيئززة لمززال األلرلممليززطية مرمززاا ف ز ال ألرلبيززة كززما الممليززط مززا
قبز س باززا ملقيززع ام اقيززة الكزراكة األلرلممليززطية ( مميززة بركززملنة) زاو 1991س حيززع لززا المززؤممر األل
ف ماينة ىمينك ال نمناية او  1991لذلك إلط

البرنام اإلقميمي األلرلممليط لمبيئزة (يزماي)

) (SMAPلالمرن الرانية او  2002بماينة أرينا اليلنانية إلط

إيمراميدية ألرلممليزطية إلا ار البازا

البيئي في الماالا اإلقميمي مع اللطا ات األ زرشذ يازا الملضزلع األيايزي ل دممزاع الزلزار ىزل ممبزاارن
أفززا

ززاو 2020م لمنظيززف البحززر الممليززط مززا مصززاار الممززلع األيايززيةس لالمززي قززا أم ز

مييززا رؤيززاء

الحكلمات الال األلرلممليطية أرناء اهحم ا بمرلر كر ينلات م ملقيع ام اقية الكراكةس م أنيا
ممر نيبة  %00ما مصاار المملع األيايية في البحر الممليط لىز اإلنباارزات الصزنا ية لالم م زات
البماية لمياه الصرف الصحي في المناط الحضريةذ لياا الياف ما ىذه المبزاارن الطملحزة المزي أطمليزا
اهمحاا األلرلبي مع ال دنلي الممليزط ىزل مدميزع الديزلا لالميزا اات الرنائيزة لاإلقميميزة لالالليزة فزي
منطلة الممليط في مدا البيئة لم ااش اهزالادية لمركيز الديلا حمز يزمو ملميز نيزبة الممزلع فزي البحزر
الممليط بحمل

او .2020

كمززا عق د يززلو  02نززلفمبر  0224باللززاىرن اهدممززاع اهلرلممليززط الززلزار الرالززع لمبيئززةس أيززا أكززا
م ز أىميززة إيدززاا اهيززمرمارات ال زمززة فززي مدززا البيئززة مززا ز

اهمحززاا األلربززي أل الديززات المانحززة

األ ززرشس لم يززيس ماززالا بيئززي قززلش فززي منطلززة الممليززط حيززع ييززاف إلز محليز الماززالا الميززملبمي فززي
اللضززايا البيئي ززة اليامززة األ ززرش لمنيززا ميي ززر المنززاا ال ززذ ياززا مياي ززاا لماززالو ب يززره لالح ززاظ مز ز المن ززلع
البيلللدي لالح اظ م نل ية المياهذ ل ميزا الم لضزية األلربيزة إلز ا زو الليزاان الييايزية لممكزارك فز

مدا محييا البيئة في منطلزة الممليزط مكزي ار إلز الامز الزذ مزو اندزازه فزي منطلزة الممليزط مزا ز
الاايا ما الكركاء في ىذا المدا مر

طة م البحر الممليط س لم اركزز األنكزطة اإلقميميزة فزي اطزار

ام اقيو بركملنة س لبنك اهيمرمار األلرلبي لملييع كبكة الز ) (FEMIPالماليةس لالبنزك الزاللي فزي إطزار
برنزام الميزا ان الملنيزة البيئيزة لمبحزر األبزيض الممليزط س لكزبكات المنظمزات ديزر الحكلميزة الممليزطية
مرز ز المكم ززي اإل

م ززي المملي ززطي ل الك ززبكة الاربي ززة لمبيئ ززة لالمنمي ززةس لالص ززنال الا ززالمي لمحي ززان البري ززة

لالمكنلللديا لدماية أصاقاء األرض  -الكر األليزط لديرىزا()0س يمضزما إ ز ا بركزملنة ملاربزة إقميميزة
لمماالا في مدا حماية البيئةذ ليذا اليبيس أنكئ منذ ينلات برنام

م يا

(سمماب) ىافزو محايزا

األللليات الممليطة لالبايان الماشذ
إا هذا البرنام الذ محاع ميو الملرير يامبر ميمزا فزي حزا ذامزوس إه انزو لزو يصز بازا إلز ملزايو
ملمرحات ديان لمحا ما المكاك البيئية المي ماانييزا منطلزة الممليزطذ فزالمطملي ىزل مزا يو ملمزرح إنكزاء
م لضيات لطنيزة ألنزو بيزا يمكزا أا يميزع مدزا اهىممزاو بالبيئزةس كمزا أقمزرح إنكزاء مرصزا ألرلممليزطي
ززاص بالبيئززة مكززلا دميززع الززال المززي ليززا كزراكة أل

قززات دزلار ممميززن مززع ألرلبززاس أ ضززاء فييززا إلز

دانزي اإلمحززاا األلرلبززيذ ل مز ىززذا المرصزا لززا يكمز بالندززاح إه بززا و لاضزت مززا الييايززييا يزلاء فززي
ىذه الال أل في اإلمحاا األلرلبيذ لفي انمظار م ييس ىذا المرصا س هبا ما اإلمحاا األلرلبي أا ييمو
بالمنظمززات ديززر الحكلميززة الميممززة بالبيئززة لزيززاان الم صصززات الماليززة المززي مرصززا لززا و ىززذه الدمايززات
لزياان المل ية لالماريف بالم اطر البيئية المي مااني منيا منطلة الممليط حم ممظافر دميع الديلا ما
أد الحا منيا أل الملمي ما ماا ياميا م األق ()3ذ

 _3مراحل تطور القطاع الصناعي الجزائري :مر بمرحمتين مهمتين
 1_3القطاع الصناعي الجزائري قبل التعديالت الهيكمية(:)4
بمزا أا الصداعع مازا لديزة ىامززة لماللزة المزي مزلا منميزة اقمصززااىاس ل مصزا ار يزار باألربزاح لالالائززا
المامبز زرنس لنظز ز ار للد ززلا حمل ززة ل ق ززة مكامميز زة ب ززيا م مم ززف اللطا ززات اهقمص ززاايةس م ززات الد ازئ ززر با ززا
اهيمل

إل مبني إيمراميدية المصنيعذ
فاممت مز إقامزة اليياكز الصزنا ية الضز مة لمدييزىزا بالليزائ ال زمزةس إه أا ذلزك لزو يكزا لزو

األرززر الكبيززر فززي افززع دمززة النمززل لالنيززلض باهقمصززاا الد ازئززر س إذ مززو مصز ية الاايززا مززا ممززك المكززاريع
لميريت ماليا نميدة لميا كلا اقيا لا ممااىا م ا و الاللةذ

أ_ مرحمة :)5( 1967_1963
فباإلضافة إل م ميو الصنا ات الملرلرة ا اهيزمامار مميززت ىزذه ال مزرن بظيزلر نظزاميا لميزيير
اللحاات اهقمصااية ىما:
_ ا مماا مباأ المييير الذامي( مارس)3691ذ

_ إنكاء دممة ما الكركات ل الالاليا اللطنية ( ما

إقامة صنا ة إيمراميدية ل كبكة ما

المنكآت اللا اية لمصاير الملاا المندمية) با مبارىا أالات أيايية في إيمراميدية المنمية

ز

ممك ال مرن ككركة )(SONATRACH ;SNS ;SONITEX ;SAA ;SONACOME

ل ذلززك يززايا لبنززاء اقمصززاا لطنززي يلززلو م ز قلا ززا يززميمةس ميززاف فيززو الصززنا ة الدزائريززة إل ز
اممصززاص البطالززة لمحيززيا اللززارن الك زرائية لميززكاا لرفززع ميززملش المايكززة باه ممززاا م ز قطززاع

المحرلقات ل الز ار ة آنذاك لملفير الليائ الماليةذ

ب_ مرحمة (:)1969_1967

لىززي مرحمززة الم طززط الر رززي فززي إطززار إيززمراميدية الم طززيط المركززز الماممززا مززا طززرف الاللززةس
حي ززع م ززو لض ززع برن ززام اي ززمرمار

م ززلمي يي ززمو بم مم ززف قطا ززات النك ززاط اهقمص ززاا س ل صلص ززا

الصنا ات اللا اية ل األنكطة المماملة بالمحرلقزاتذ للزا صزص مبمز  3,2مميزار اينار(مزا نيزبمو 37,4
بالمائززة مززا إدمززالي اهيززمرما ارت)س ز

ىززذه ال مزرن إلنكززاء قا ززان صززنا ية ملززلو مززا ديزة بمحليز المزلاا

األلليز ززة المحميز ززةس لمز ززا ديز ززة أ ز ززرش ميطيز ززة ميز ززممزمات فز ززرلع اإلنمز ززا لم ممز ززف اللطا ز ززات اهقمصز ززااية
لاهدمما ية ل م الكرلط الم ئمة لممكام اهقمصاا ذ
ج_ مرحمة (:)1973_1971
ل ىي مرحمة الم طط الربا ي األل س حيزع ايزممرت ز

ممزك ال مزرن مميزة المز ميو ل محايزاا فزي

قطززاع المحرلقززات س ل بززذلك مززو زيززاان المبززال الملديززة لمملي ز اهيززمرمار ر ز ع م زرات ززا ي زابلو بيززبي
ارم اع ماا ي البمرل س لمحاياا ل يمرمارات الصنا ية المي ايم اات بنيبة  22,5بالمائة مزا اإلدمزاليس
كمززا أ طيززت األللليززة ز

ممززك ال مزرن ل يززمرمار فززي الصززنا ات الرليمززة با مبارىززا البنيززة اللا ايززة لممنميززة

اهقمصااية في النظاو اهكمراكي مع إنكاء حلالي  97كركة لطنية مرمت اللا ان الصنا ية لماللةذ
د_ مرحمة (:)1977_1974
لىي مرحمة الم طط الربا ي الرانيس ل

ممزك ال مزرن لاصزمت الاللزة ييايزميا اهيزمرماريةس لذلزك

بايززمكما المكززاريع المم ز رن فززي الم طززط اليززاب س مززع الليززاو بمكززاريع منمليززة دايززانس مززا كززانيا مليززيع

اللا ان الصنا ية بإ طاء اىمماو دايا هيمي
محلل ززة لممكامز ز ب ززيا ال ززاا

الملارا الطبياية ل محليميا صنا ياس مع مز صزنا ات

ل م مم ززف اللطا ززات اهقمص ززاايةس كلاقز زرار برن ززام لاي ززع لبا ززع الص ززنا ات

الصييرن لالممليطةس حيع لص مدمز الكزركات اللطنيزة إلز مزا يزيزا زا  44كزركة لطنيزةس لللزا أمزاح
ارم اع أياار البمرل ينة 9751فرصة لمدزائر لدني ملارا مالية مامبرن لديت لمملي اللطاع الصزنا ي
محايااذ
ه_ مرحمة (:)1984_1981
لفي مرحمة الم طط ال مايي األل س حيع مرمي ا يياية ملزليو المحرلقزات فدزلن ماليزة محممزت
ما

ليا الدزائر رل المايلنية ال اردية لذلك أ يا النظزر فزي الملزيزع اللطزا ي ل يزمرمارات ل أ طيزت

األللليززة لبليززة األنكززطة اهقمصززاايةس مززا ز

الملدززو لممبيززة اهحميادززات اهدمما يززةس كمززا مميزززت ىززذه

المرحمززة بإ ززاان ىيكمززة الكززركات اللطنيززة المززي كانززت اهنط قززة ال اميززة ليززا باايززة مززا ززاو ( )9761ألا
ض امميا ميببت في الادز ا ميييرىاذ
و_ مرحمة (:)1987_1985
لفزي ممززك ال مزرن بززاأت الكززركات اللطنيزة ماززرف النكيززات ارزر مززاني أيززاار الزن ط يززنة ( )9764ممززا
حززرو المؤييززات مززا المزززلا بالمززاا ي الضززرلرية لمززا يو ل مرقيززة الامميززة اإلنماديززة س مززع الييززاي الحممززي
لما يو الاللة لمباأ ماانات المؤييات المي أصبحت بحادة ماية إل إ اان الييكمةذ
ي_ مرحمة (:)1993_1988
ا ممززا ز

ممززك ال م زرن المريززلو رقززو  29/66حيززع حافظززت فززي إطززاره  00مؤييززة م ز قانلنيززا

ال اص مع إقامة حلالي  132مؤيية اقمصااية ملمية ذ
 2_3القطاع الصناعي فترة التعديالت الهيكمية:
إا م ززاقو مكززك المايلنيززة ال ارديززة أاش إلز ضززاف األااء اهقمصززاا للطززاع الاززاو باإلضززافة إلز
اإلفز ز ارزات الي ززمبية للزم ززة الن طي ززة ي ززنة9764س إلز ز إ ززاان النظ ززر ف ززي م مم ززف اللطا ززات اهقمص ززااية إذ
أضحت ليمة في إطار النظاو المييرس ىذا ما ا ا إل حممية المييير ل المدلء إل مازاي ىيكمزي يندزي
اللطززاع مززا اهنحطززاطس فملالززت الل زلانيا اللاحززا ممززلش اآل ززر هنلززاا اللضززعس ل كززاا ألليززا قززانلا النلززا ل

اللرض 92/72س قانلا ملديو اهيمرمارات  90-71المؤرا فزي 9771-92-23سفحريزر المدزارن ال ارديزة
ل المنافية او 9772ذذذ
م مي ممية إ اان الييكمة الصنا ية ايمدابة لممطلرات لالمييرات الحاصمة م الميملش الاالمي أل
مز الميززملش المحمززي لمحليز أكبززر قززار مززا ال ائززان أل لم ززاا اللقززلع فززي أزمززات اقمصززااية فززي حالززة مززو
اللضع م ما ىل ميوس ألنزو مزا المؤكزا أا المييزر فزي الييكز الصزنا ي لالنمزل الصزنا ي اليزريع ىمزا
نصراا مماا

ا ل إا ك منيما يلل اآل ر ليا مو()4ذ

ل زذلك أ ززذت الد ازئززر إمبززاع ط زلات دذريززة إل ززاان ىيكمززة اقمصززااىا الززلطني بص ز ة امززة كلا ززاان
ىيكم ززة ص ززنا اميا بصز ز ة اص ززةس بي ززاف محليز ز المزي ززا م ززا الك ززاءن ف ززي الامز ز س لاأل ززذ بنظ ززاو الي ززل س
زررات لاهن مزاح نحزل مزيزا مزا اهنزاما مزع اهقمصزاا
لالم مص ما محايا األياار لالمركزية في ام اذ الل ا
الاالميس فالياف ىنا يمم ص في اهيمل

الكام لمملارا اهقمصااية سل محلي نمل صزنا ي يلزلو مز

أيززاس الك ززاءن لذلززك ززا طري ز الماززالا مززع ال أ ززرش( كاهمحززاا األلربززي) سلكززذلك المنافيززة فيمززا بززيا
صنا اميا الم مم ةذ
إا م ىي الصنا ة الدزائرية كلا زاان ىيكمميزا لملاديزة المحزايات الميزملبمية لاهيزماااا ل نزاما فزي
الي ززل الاالمي ززة ب ا مي ززة لاهي ززم اان م ززا ال ززرص الم ززي يميحي ززا لي ززا الي ززل أص ززبت مطمب ززا أياي ززيا م رض ززو
الضززرلرات س لازز أىمي ززا المييز زرات لالمحززلهت ف ززي الطم ززيس لالمحض ززير لبيئززة مناي ززبة ل نمل ززا إلز ز ىيكزز
صززنا ي مملززاو قززاار م ز الززا ل باززالو منافيززي دايززا س لالمركيززز بكززك أيايززي م ز الصززنا ات المززي
ممممزك فييزا ميززن نيزبية يمكززا أا ممحزل إلز ميززن منافيزية ب اصززة الصزنا ات المزي ممضززما قيمزة مضززافة
اليززة لممممززع بطمززي مززراس ضززاف ل مززاىلر اللطززاع الصززنا ي فززي م ممززف دلانبززوس ضززرلرن اهنملززا مززا
صنا ة ممدية نحل الاا

إل يياية صنا ية ممدية نحل الاا

ل ال زار س اهنزاما باليزل الاالميزة

ل المحايات المي ملادييزا الصزنا ة اللطنيزة اصزة باهنضزماو لممنظمزة الاالميزة لممدزارن سلام اقيزة الكزراكة
األلرلبية الكيء الذ يضع الصنا ة الدزائرية بيياكميا ذات الطابع الملميا لما مميو بو ما م مف أماو
مح ززايات كبيز زرن دي ززر مؤىم ززة بلض ززايا الز زراىا لملاديمي ززا لاللف ززاء باي ززمحلاقات اهن ززاما بك ززك فا ز ز ف ززي
اهقمصاا الاالمي الذ أصبت حليلة لاقاة ه محا ذ
بالردو ما أا برنام المصحيت اهقمصاا يمت بالرقي بباض المؤكرات اهقمصااية لماللة إه أا
ميززاىممو باللززار المردززل فززي النززام الززاا مي ال ززاو لييززت بززالمامبرنس ضززف إل ز ذلززك محليلززو لماززا نمززل
ايدابي باللطاع سحيع حللت باض اللطا ات الصنا ية مااهت نمل يمبيةس ل قا يالا ذلك إل اىم ك
ل مل ززااو المدييز ززات مم ززا رف ززع م ززا كم ززة المنمد ززات الص ززنا ية ل ان ززاض دلامي ززاس اهي ززم ااو الن ززاقص ل

الدزئززي لمطاقززة اإلنمادي ززة س اه ممززاا الم ززرط م ز اهيززميراا ف ززي مززا

ت الاممي ززة اإلنماديززة الص ززنا يةس

ضاف اللارات ل الميزارات الميزليلية ل ليزائ الملزيزع ل المنظزيو اإلاار س م كزي ظزاىرمي البيرلقراطيزة ل
ال ياا اهقمصاا ل اإلاار المذاا يحلها الا اللارن م المنافية ل إمباع ال طط الميطرن ذ
إا لاقع الحعل يكير إلز أنزو لردزو الديزلا المكر زة مز مازيزز المنميزة الصزنا ية س فزي إطزار منليزع
البنياا اإلنمادي المحمي س فإا نصيي قطاع الصنا ات المحليمية في النام المحمي اإلدمالي ظ ضزئي
بالردو ما حدو الملارا المي لديت إل اللطاع الصزنا ي ز

المرحمزة اليزابلة سلزو يحلز مازاهت نمزل

م ززل ماززاهت نمززل اللطا ززات األ ززرش سزيززاان مز ذلززك أا إنماديززة لامز اإلنمززا فززي اللطززاع الصززنا ي
ظمت مم مف لراء مااهت نمل اإلنمادية في اللطا ات األ رش ذ
لميززا كانززت األيززباي لراء ضززاف أااء اللطززاع الص زنا ي لمززع صززالبة اهيززممرار فززي نمززط المنميززة
الززذ مبنمززو الد ازئززر ز

اليززنلات اليززابلة سفلززا أضززح مززا الضززرلر أا ممدززو الديززلا ز

المرحمززة

اللاامة إل مازيز الر اللطزاع الصزنا ي فزي منليزع البنيزاا اإلنمزادي المحمزي لمزا رزو فزي منميزة اهقمصزاا
الدزائر سلذلك لف إيزمراميدية ملزلو مز ملضزيت الصزلرن الميزميافة لملطزاع الصزنا ي لمحايزا ميزارات
الحركة المماحة لملريي الصلرن لالييايات لاإلدراءات ال زو مبنييا ذ
للا لدات المؤيية الصنا ية الدزائرية ن ييا في الو ممييرس ممااا األبااا ل المازايير ممزا داز
بلائيا مربلطا بلارميا م المدالي ل المكيف مع الييناريل الدايا ل محايات البيئة المنافيية الاللية المي
مضززايا فززي ا مبززار إلمكانيززة مبنززي ايززمراميديات دايززان لمززم ؤو ل اللضززع الزراىا مززع األ ززذ باززيا اه مبززار
قاراميا ل ميزاميا المنافييةذ

_4الجزائر/االتحاد األوربي
للا أا

اإلمحاا األلرلبي م يلو الكراكة في مااممو مع الال الممليطية با م يلو الماالا الذ

كززاا يززائاا فززي يززنلات اليززباينات ,ىززذه الك زراكة بملرىززا مززؤممر بركززملنة الززذ أنالززا يززنة  1995,ل الززذ
يياف إل إنكاء منطلة مباا حر ,الام

م منمية اقمصاايات الال الممليطية…إلخ.

لبما أا الدزائر مامبر أحا الال الممليزطية فلزا كزاركت فزي مزؤممر بركزملنة كم حزظ لكزا بزا ل
األل ية الرالرة لقات م إم زا الكزراكة بزاألحرف األللز بازا أا أنظمزت إلييزا مزلنس ل الميزري ل الاايزا
ما الال الاربية الممليطة
أ_ اتفاق التعاون بين الجزائر و اإلتحاد األوروبي(: )6776-4-66

محمز الد ازئززر مركز از صلصززيا إزاء المدمل ززة األلرلبيززة منززذ باايززة الميززاينات حيززع أنززو فززي باايززة
ظيلر الدما زة األلرلبيزة كانزت الد ازئزر ميزم يا مزا كز الم ضزي ت الدمركيزة ,لكزا بازا ىزذه ال مزرن قزررت
باض الال األلرلبية الاضلن ل اصة إيطاليا بكك فرا رفزض ممابازة مزنت أفضزميات المدمل زة لممزلاا
الدزائريززة الز ار يززة ,ل ىززذا مززا دا ز الد ازئززر ملززرر انط قززا مززا يززنة  1972فززمت م الضززات مززع المدمل ززة
األلرلبيز ززة قصز ززا اللصز ززل إل ز ز ام ز ززا الط ز زرفيا فز ززي إطز ززار الييايز ززة الممليز ززطية لممدمل ز ززة ل مديز ززات
الم الضات في اللصل إل ام ا نيائي في 04أفري 9754ذ
ي_ مفاوضات الشراكة بين الجزائر و اإلتحاد األوروبي :
للززا بززرت الد ازئززر ززا نيميززا فززي الملقيززع م ز ام ززا الك زراكة مززع اإلمحززاا األلرلبززي حيززع حظيززت
بكريي الم حظ مديياا لنيميا في الملقيع م اإلم ا ,حيع مرت الم الضات مع اإلمحاا بمراح صابة
مميزززت بززال ملر أحيانززا ل باإلنلطززاع أحيانززا أ ززرش ,ل ياززلا ذلززك إل ز أا الد ازئززر محززال ك ز م زرن أا يززم يو
اإلمحاا صلصيات اقمصااىا م

كس ديرانيا مر الميري ,ملنس ,المماا ملصمما إل ام ا ماو.

ف ي الدلهت اليابلة ركزت الدزائر م ضرلرن أ ذ الطرف األلرلبي بايا اه مبار صلصزيات
اهقمصاا الدزائر ل بنية مدارميا ال اردية الماممان م المحرلقات ب كرر ما٪72
إط ززار الم الض ززاتس لبا ززا اي ززمكما د ززلهت الم الض ززات م ززو الملقي ززع ب ززاألحرف األللز ز

مزز إم ززا

الكزراكة مززع اإلمحززاا األلرلبززي يززلو ) (19-12-2001بملززر المدنززة األلرلبيززة ببرلكيز باززا مززرلر 4يززنلات
م باء الم الضات()5ذ
ج_ اتفاق الشراكة األورو جزائرية في القطاع الصناعي:
ا مززت الد ازئززر مرحمززة دايززان مززا ز

الملقيززع مز ام ززا الك زراكة مززع اهمحززاا األلربززي باززا أربززع

ينلات ما الم الضات قيمت ال  95دللةس لانميت بالملقيع النيائي في  00أفري 0220ذ
ج -1التعاون في المجال الصناعي(:)8
يمكا مم يص مضملا اهم ا فيما ي ص أىااف الماالا في المدا الصنا ي فيما يمي:
 ميانان النكاطات الياافة لحماية اهيمرمار المباكر ل الكراكة الصنا يةذ -مكديع الماالا المباكر بزيا الممازامميا اهقمصزااييا لكز األطزرافس بمزا فيزو ا زل الممازامميا

الدزائرييا في إطار كبكات مكمركة لمملاري بيا المؤييات أل بيا كبكات الماالا ال مركزيةذ

 مطزلير المؤييزات الصززييرن ل الممليزطة ززا طريز م ىيز المزلارا البكزرية ل اللزلش الصززنا يةلمد ازئززر بززر اهيززمي

األمر ز لمييايززات اإلبززااع ل البحززع ل المطززلير ل المطززلير المكنللززلدي

لمي ززا ان برن ززام إ ززاان ىيكم ززة اللط ززاع الص ززنا ي ل المي ززاىمة ف ززي مط ززلير مص ززاير المنمدز ززات
المصناة الدزائريةذ
كما يياف الماالا إل

م دل م ئو لماف اهيمرمارات ل يمحل ذلك ا طري إنكزاء إدزراءات

ممنايززلة ل مبيززطة ل يززمرمار المكززمركس ل إد زراءات الماريززف ل اإل ز و حززل فززرص اهيززمرمارس كلانكززاء
إطار قانلني م ئو ل يمرمار لاللصل إل إبراو ام اقيات حل اهيمرمارس لاهم اقات الم صصزة لمدنزي
اهلمزاو المزال س ل كذا الميانان الملنية أل ما المرقية ل ضماا اهيمرمارات األدنبية ل اللطنيةذ
ج -2مضمون اتفاق الشراكة فيما يخص المنتجات الصناعية(:)9
ليمام األمر بالمنمدات األصمية لمطرفيا الممااقاياس ل اصة بال صل  03إل  75مزا المالنزة
المنيززلة ل محززاا األلربززي لالماري ززة الدمركيززة بايززمرناء المنمدززات ال زلاران فززي الممح ز رقززو ()9ذ فالمنمدززات
الصنا ية الدزائرية الميملران مزا طزرف اهمحزاا األلربزي ما ز مزا دميزع الحلزل الدمركيزة لمزا الريزلو
المي ليا أرر مكافئ ل كذا ما ك قيا كمي أل أ إدراء لو أرر مكافئذ
لبالنيززبة لممنمدززات الصززنا ية المززي ميززملراىا الد ازئززر مززا اهمحززاا األلربززي فلززا صززن ت إل ز ر رززة
أصناف:
 الصنف األول ما المنمدات (اللائمة اللاران في الممح رقو)2س فاا الحلل الدمركية ل الريلو ذاتاألرر المكافئ المطبلة ممي

نا باء يرياا اهم ا ذ

 الصنف الثاني ما المنمدات (اللائمة اللاران في الممح رقو)1سممي ماريديا مباا لمرزنامة المالية:* مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  08بالمائة ما الحلل األيايية باا ينميا ما باء يرياا

اهم ا ذ

* مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  08بالمائة ما الحلل األيايية باا ر ع ينلات ما باء

يرياا اهم ا ذ

* مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  98بالمائة ما الحلل األيايية باا أربع ينلات ما باء

يرياا اهم ا ذ

* مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  08بالمائة ما الحلل األيايية باا مس ينلات ما باء

يرياا اهم ا ذ

* مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  28بالمائة ما الحلل األيايية باا يت ينلات ما باء

يرياا اهم ا ذ

* باا يبع ينلات ما باء يرياا اهم ا ممي الحلل الممبليةذ

 -الصنف الثالث ليكم المنمدات اليير لاران في الممحليا  2ل 1سممي ماريديا مباا لمرزنامة

المالية(:)11

*ينماا باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  68بالمائةذ
* 1ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  08بالمائةذ
* 0ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  08بالمائةذ
* 5ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  98بالمائةذ
* 9ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  58بالمائةذ
* 0ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  08بالمائةذ
* 0ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  18بالمائةذ
* 6ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  28بالمائةذ
* 38ينلات باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  38بالمائةذ
*33ينة باا يرياا اهم ا مصبت الحلل الدمركية ل الريلو  5بالمائةذ
* 32ينة باا يرياا اهم ا ممي الحلل الدمركية ل الريلوذ

بالنيبة لمصن يا الراني لالرالع فزاا الم يضزات المرملبزة ينبيزي أا مزمو مز أيزاس المازا ال امزي
المطب إزاء الدما ة في  9دان ي (0220الماان 96ما اهم ا )ذ
يمكزا مراداززة الرزنامززة ال اصزة بالصززن يا الرززاني لالرالزع بالنيززبة لمنززم مازيا إذا ماززرض لصززالبة
طيرنس لىذا بطمي ما الدزائر م أه يمدالز الممايا المان اللصلش لم مرن اهنملاليةذ
لض ززع الد ازئ ززر إلط ززار ق ززانلني مح ززز ل ي ززمرمار ل ك ززذا إقام ززة إدز زراءات مناي ززبة ل مبي ززيط آلي ززات
اهيز ززمرمار المكز ززمرك هيز ززيما بز ززيا المؤييز ززات الصز ززييرن ل الممليز ززطةس بييز ززة إيدز ززاا منز ززاا م ئز ززو لمز ززاف
اهيمرماراتذ
الماالا الاممي ل ال ني ل المكنلللدي ما

 -ما يو طاقة البحع لاش الدزائرس ل اهيمي

:

األفض لييايات البحع ل اإلبااع ل المطلير

المكنلللديس ما أد مرميا اللارن الصنا ية الدزائرية الكامنةذ
 -مرميا الملارا البكريةذ

 -مرقية اهيمرمار المباكر ل الكراكة الصنا يةذ

 -إ طاء األلللية لممؤييات الصييرن ل الممليطةذ

 مكديع ل مييئة محيط م ئو لممباارن ال راية بيية حع ل منليع اإلنما الملدو لميلقيا اللطنيل الالليذ

 مرافلة إ اان الييكمة لملطاع الصنا ي ل برام إ اان الم ىي س بيية محييا اللارن المنافييةلممنمدات الدزائريةذ

ج _ 3آثار الشراكة األورومتوسطية عمى المؤسسات الصناعية الجزائرية:
إا البيئززة اهقمصززااية الدايززان المززي مامز فززي إطارىززا المؤييززات الصززنا ية الدزائريززة لييززت بززاألمر
الي ززياس فاهنض ززماو إلز ز المنظم ززة الاالمي ززة لممد ززارن ل الامز ز بآلي ززات المحري ززر المد ززار رن ززائي األطز زرافس ل
ب ززالنظر إلز ز إمكاني ززات ل اللض ززع الز زراىا ل قمص ززاا الد ازئ ززر ل المؤيي ززات الص ززنا ية الدزائري ززة بصز ز ة
اصةس يلف يكلا لو س لالا أ كك آرا ار م م ممف األصاان س منيا ما ىل ايدزابي ل منيزا اليزمبي
س ل بما أا اهناما باهقمصاا الاالمي ل ميايرن ل مطبي النظو المزي ي رضزيا بامزت ه محالزة ضزرلرن ه
م ززر منيززا يبلز اليززاف إذا ىززل محاللززة الملميز ل الم يززف إلز أكبززر حززا ممكززا لمدانززي اليززمبيس لمحاللززة
اهيم اان م قار اإلمكاا ما دانبو اهيدابيذ
ل ميو ينلاو في المالي باض اآلثار االيجابية هم ا الكراكة م الصنا ة الدزائرية:
 إا الم يض في الليلا الدمركية ما كزانو أا ييزا ا مز ايزميراا المدييززات الصزنا ية س ل المزلاانصززف المصززناة األمززر الززذ يلمززص مززا فززاملرن ال زلاراات ل يزيززا مززا اللززارن اإلنماديززة ل الدانززي
النل ي لممؤييات الصنا ية اللطنيةس األمر الذ يام

م محييا قارن المنم المنافييةذ

 أا ملقيع الدزائر لا الكراكة مع مماام اقمصاا ض و كاهمحاا األلربي سييحيا صلرميا أمزاوبززاقي المماززامميا اهقمصززاايياس ل يزيززا مززا األمززا ل اهيززملرار الززلطنيياس ل بالمززالي زيززاان مززافلات
اهيززمرمارات األدنبيززة فززي المززاييا الممليززط ل الطلي ز سل المززي ماززا محركززا مززا محركززات دمززة

المنميةذ

 ايم اات الد ازئزر مزا الميزا اات الماليزة ل ال نيزة المزي قزاميا ليزا اهمحزاا األلربزي فزي إطزار برنزام(ميدا)س لالذ كارك باردة كبيرن في م ىي المؤييات الصنا ية المحميةذ

 اهن ماح مز اهقمصزاا الازالمي لممؤييزات الصزنا ية الدزائريزة يزلف ييزا اس ل فزي ظز المنافيزةالالليةس م محييا أااءىزاس لالامز

مز حصزلليا مز كزياان المطابلزة لمملاصز ات (ايززل)س ل

حريا م مطبي إاارن الدلان الكاممةذ زياان م مكاركميا لمكريك األدنبي الذ ييم اا منو في
م ممف المداهت الميييرية ل المكنلللدية ل الميليليةذ

 -مرميا الملارا البكرية لداميا الاام الحايو في م المزايا المنافييةس باإلضزافة إلز

مز مناصزي

كي دايانس ل منمية ل مرقية المياراتس مما يزيا ما مرالاية الاام ل دلان المنم ذ

 إا ان ززاض الدبايززة م ز ال زلاراات يززي ض مززا األيززاار فززي اليززل المحميززةس ل بالمززالي ارم ززاعاهيززمي كس ل يم ززاما ذلززك مززع ان ززاض أيززاار المكلنززات الصززنا ية الميززملرانس ممززا ييززاىو فززي
محلي ز المنافيززية باليززار لممنززم المحمززي فززي اليززل المحميززة ل الالليززة س ل مززا يمرمززي نززو زيززاان

اإليرااات الدبائية بيبي الزياان الحاصمة في أرباح ل ماا ي الميمرمريا المحميياذ

 ايززم اان باززض المنمدززات الصززنا ية الدزائريززة مززا نظززو ل قلا ززا الدززات المززي مبل ز يززارية الم اززلبالنيززبة ل محززاا األلربززيس اصززة ممززك المماملززة بززاإلد ار س مكافحززة الززا وس إد زراءات اللقايززة مززا

اللارااتس األمر الذ يؤا إل فرصة لممنافية اللطنية ل الاللية لممنم ذ
أما عن اآلثار السمبية المحتممة فيمكن تمخيصها في:

 إا ام ا الكراكة الملقع بيا اهمحاا األلربي ل الدزائر سيكم طرفيا م مم يا مماما مزا كز النزلاحيسكميززملش ا ز ال ززراس حدززو اليززل س نل يززة لكميززة اإلنمززا س ميززملش المكنلللديززا ل البحززع ل المطززليرس
ك اءن اليا الااممة ل ميارامياسل ال برات ال نية ل الملنيةس ميملش الملارا المماحةذذذ الخذ ذلك مزا كز نو
أا يؤرر بصلرن لاضحة م اللزارن المنافيزية لممنزم الصزنا ي الد ازئزر س يزلاء فزي اليزل المحمزي أل

الززالليذفا حصززيمة المنافيززة اهقمصززااية فززي منطلززة المبززاا الحززر محيززلمة لمطززرف األلربززي س ل يمزززو
المؤيي ززة اللطني ززة بإمب ززاع اإلدز زراءات الم ىيمي ززة الض ززرلرية إلمكاني ززة الص ززملا أم ززاو المنافي ززة س ف ززال مرن
اهنملالية لمن يذ بنلا اهم اقية ماا دير كافية إلمكانية الظ ر بمكانة في ياحة المنافية الالليةذ
 ملمززص الطمززي م ز المنمدززات الدزائريززة يززؤا إل ز انيززحاي الاايززا مززا المؤييززات الصززنا ية المحميززةهييما الصييرن ل الممليطة منياس ل بالمالي م كي البطالة ل اآلفات اهدمما يةذ
 -رفع الليلا الدمركيزة يزيام

مز زيزاان الزلاراات األلربيزة ذات الدزلان الااليزة ل اللزارن المنافيزية ملارنزة
الصاارات الدزائرية اليل األلربيزة س إه أنزو

بنظيرميا الدزائرية ىذا ما ديةس كما أنو صحيت يما

ه يدي مداى قزارن ل منافيزية ال ألربزا الليزط ل الكزرقية المزي انضزمت ىزي كزذلك ل م زا ل قبز

الدزائرس ل ميو ييندر زا ذلزك ضزاف اللزارن لممنزم الزلطني مز مدابيزة ذلزك األلربزيس ل ان زاض
إيرااات مامبرن لماللة كانت ميمام في منمية م ممف اللطا اتذ

 ردززو دممززة اإلص ز حات اهقمصززااية المم ززذن مززا طززرف الاللززة م ز كافززة األصززاان إه أا الد ازئززر لززومحظ ز بمكانززة فززي مؤكززر المنافيززية الاالميززةس م ز

ز ف اهمحززاا األلربززي الززذ مب زلأت ماظززو اللززو

الصاارن في ذات المؤكرس يلاء م الصايا المؤيياميس اللطا ي سأل الالليذ
 الضيط الممارس م الميزاا المدار بيبي زيزاان الزلاراات مزا المنمدزات المصزناة نميدزة رفزع الليزلاالدمركية بمااهت م ل نمل الصاارات في الماش اللصيرس إه أا مو م صيص دزء مزا اهيزمرمارات

األلربيززة نحززل ال ززرلع الصززنا ية اللطنيززة الحيليززةس بمززا ييززمت بالملميز مززا الدانززي اليززمبي الممرمززي ززا
ممية المحريرذ

 _5الصناعة وآثارها البيئية عمى ضفتي المتوسط :

مارلف أا حالة البيئة محاان أيايا بنل ية األنكطة اهقمصااية لالمنكآت البكريةذ ذلك أا الم رير
يبم ما الام ما يدا النكاط الحالي لمصنا ة يحل دذريا كيمياء لاينامية الي ف الدل لبالمالي
يؤا إل مييرات كاممة قا مكلا ليا نمائ دير مملقاةذ لبالنيبة لنل ية األلياط البيئية لالنظو اإلحيائية
يمكا أا يلا ب ا المحلهت اهصطنا ية صارت منذ اآلا دا مملامة لىي في الميملب مؤذا باللصل
إل حالة ماىلرس كما يم م مطلرات ممس دلىر اإلنياا م األرضذ
للذا فإا محاللة مرقي المطلرات البيئية يمزمنا ب ا نمماا اه ميارات اهقمصااية لالمكنلللدية
لايمراميديات المنمية في البمااا الممليطةذ لابمااء ما ىنا محاللة م ي الن از ات البيئية فيما ي ص
ملفر الملارا كلاطار الايش لدلان المحيط البيئيذ
لاإلطار المدالي الذ نيمو بو ىل إطار البحر الممليط اليربي ذاك البحر المكمرك بيا الال المطمة
ميو لالمي ممميز ببيئة طبياية مبنية م ملامر أحيائي ممكابو ردو أىمية ال رل لاه م فات الدزئيةذ
كما مكمرك في ماري يا اللايو لالمااصرذ
إا قطاع الصنا ة محلر في اهقمصاا الاصر لبمااا البحر الممليطذ فالصنا ة صارت منم
ملاا ممنل ةس لمياىو بليط لافر في المنمل اللطني ال او لميملب ايمرمارات ىائمةس ليلاكبيا مديلا
ض و في البحع المكنلللديذ لأحيا مرا

م المطلر الصنا ي اليريعس مرا ايبانيا المي رفت

مطلرات ميلة في باض للا دامميا ممر ما لضاية الاللة المم م ة إل لضاية اللة رفت نملا
مطرااذ
أما فيما ي ص

قات الصزنا ة لالبيئزةس فزيمكا اللزل بز ا الصزنا ة ىزي اللطزاع الزذ ينزم أكبزر

كمي ززة م ززا المملر ززات ل مز ز مي ززمليات ززان (مملي ززع اليز ز ف الد ززل س لالمي ززاه اللاري ززةس لمي ززاه البح ززر ذذذ)ذ
للذا قامت كرير ما الال بالبحع ا مناى صنا ية ميمت بمصلر ايمم اررية الملارا مع ملمزيص ملزاار
الممليعذ لم ص ىذه األبحاع المكنلللدية ميااا الطاقة (اقمصاا في الطاقة  -بحع ا ملارا طاقزة أقز
إض ز ار ار بززالدل) لبإ ززاان ايززماما الن اي ززات قصززا ملم ززيص مراكميززا ب ز اهي ززم اان منيززاذ ليمض ززت ب ز ا ى ززذه
األبحززاع ممرز ىززافا حيليززا لمززا رمممززو اليززازات لالن ايززات مززا أضزرار مز المزلازا المنززا ي لمكزرن األرضززيةس
للمززا ينززم

نيززا مززا آرززار يززمبية مز صززحة اليززكاا ل اصززة فززي المدماززات الحضزريةس ممززك النمززائ المززي

ملززار مكم ميززا اهقمصززااية بز ملا طائمززةذ إه أنززو مززا از ي حززظ م ززالت لاضززت مززا بززيا كززما لدنززلي البحززر
الممليززطس ذلززك أا فرنيززا كلايطاليززا لايززبانيا ممرز للحززاىا مززا ييززال  %63مززا المنمززل الصززنا ي لمحززلض
المملي ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززطيس بينم ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا منم ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززل الدن ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززلي م ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززا از ف ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززي مي ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ززملش ممز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز رذ
كلاذا قمنا بملارنة ما بيا نز ة المطلر الصنا ي لآراره في الكما لالدنلي فإننا ن حظ المالي :

 -9في الكما  :يارف قطزاع الصزنا ة المايزلان (قطزاع الصزنا ة الرليمزة مزر ) مرادازا لاضزحا فزي زاا

اللح ز ززاات لالي ز ززا الاامم ز ززة الم ز ززي مك ز ززمي بي ز ززا الك ز ززيء ال ز ززذ يمي ز ززبي ف ز ززي مض ز ززاؤ المملي ز ززع الن ز ززادو ني ز ززاذ
م

كس ذلك منمل بير ةس قطا ات صنا ية حايرة ممميز بالمكنلللدية الاالية لالاقيلزة لىزي صزنا ات

ضاي ة الممليع في الظرلف الاااية ألنيا محاطة بلقاية كبيرنذ لكمرا

مييا إنما الطاقة النلليةذ إه أا

األ طار النادمة ا حلااع دير منمظرن مياا البيئة لصحة اليكااس بكاررة حليلية قزا مكزلا ليزا لاقزي
م األما الطلي ذ

لمنمل كذلك في اللقت الراىاس الصنا ات اللائمة م المكنلللديات الحيليةس لليا الر أيايي في
ملم ز ز ززيص المم ز ز ززلعس بز ز ز ز مي ز ز ززاىو ى ز ز ززذه الص ز ز ززنا ات ف ز ز ززي مصز ز ز ز ية األلي ز ز ززاط الم مم ز ز ززة لالمائي ز ز ززة اص ز ز ززةذ
إه أنززو م ز الميززملش المدززالي ما ازلززت ماززرف الصززنا ة األلرلبيززة نز ززة نحززل المركززز اصززة م ز

ززط

الياح لذلك هرمباطيا بالميلي ال ارديذ لفي ىذا المركز آرار يمبية م البيئة ما دية بيبي منافس
الصنا ة مع أنكزطة أ زرش مرز الممزاا لاليزياحةس لرانيزا بيزبي مركزز الن ايزات الصزنا ية فزي ىزذا المدزا
الحيل ذ
 -0فززي ال الدنززلي  :ماززرف الصززنا ة فززي كززما افريليززا مطززل ار كززذلكس لذلززك بيززبي النمززل اليزريع الززذ

بارفو اليزل الزاا مي ليزذه البمزااا لكزذلك بيزبي ضزاف مكم زة اإلنمزا لبالمزالي يزيللة إمكانيزة المصزايرذ

إه أا ززان لائز اا ميززة ل ارديززة ملززف فززي لدززو المصززنعس ألليززا اكززمااا المنافيززة األدنبيززةس لرانيززا دمززلا
ميملش الا

لبالمالي دملا اهيمي ك اللطنيس للذا لبيزبي م زاقو ىزذه الالائز يمكزا ا مبزار أا المكم زة

اإلكلللدية الرامية إل ملميص المملع لالن ايات ممر

ائلا يصاي مدالزهذ

فايماما المكنلللدية المملامة مر رىيا ب ا يحا ما الميايا البيئي الذ يمرمو المملعس إه أا
ن لات ىذه المكنلللدية باىضة لقابمة ب ا مدا مكم ة المنمل

الية بالملارنة مع ميملش يش اليكااذ

كما يطرح بإلحاح مكك الممكا ما ىذه المكنلللديات في بمااا ميملراىا لمازالت لو مممكا ما إنمادياذ
م الميملش المدالي ي حظ مركز الصنا ات في المنطلة الياحمية مرمما يلع في بمااا الكما ذ
الكيء الذ محا ما الن اياتذ للذا فإا الماالا كما – دنلي يمكنو أا يمر حظا بالنيبة لبمااا
الدنليس لما قا يحممو ما ماايير الدلان م ص في ن س اللقت المنمل لملقع اإلنما ذ لىذا الماالا
يدي أا يلدو نحل ميا ان ال الدنلي ما أد اللصل إل منمية صنا ية ميمايمة لذلك ا طري
المزيا ما الميا اات المالية لالمكنلللديةذ
 _6الصناعة الجزائرية ووضعها البيئي :

اقمرحت ل ازرن الصنا ة بالدزائر أا ميا يياية لممصنيعس ميا إل المنمية في إطار إيكلللدي
ميمايوذ لىذا ياني منمية األالات لالليائ ما أد نماء مالل الملاارس الا اا مكلا لو نمائ ل يمة
م البيئةذ للملصل إل ىذه الياية ملمرح ل ازرن الصنا ة ايمي

الملارا ال االة لالمنمدة لاألق ممليراذ

منبني الصنا ة الدزائرية أله م المبرالية لالم مت م ال ار س إه أا اهن ماح الم رط قا مكلا لو

باض النمائ اليمبية :

فيل ياني أله أا ك الملارا قابمة لممنافيية مع الملارا األدنبيةس يمصبت محكلما مييا بملقف

المكيي لاهيماما س لذلك بياف مركيز النماء م اللطا ات المصارنس بينما اللطا ات المنمدة لميل
الاا مية لا مارف ن س المطلرذلاللطاع ال اص ىل المحرك األيايي ليذا النداحذ لىذا ياني منافيية
اا مية قا يذىي باض الصناع ضحيمياذ في حيا ممضما ىذه المنافيية ان دلاني إيدابية منيا

الميارع ما أد الرفع ما المرالاس للزلو إ اان مككي الدياز الصنا يذ

ما الدلاني اليالبة لممصنيع في إطار اهن ماح الم رط كذلك مركز النكاط الصنا ي كمو في

المحلر الكمالي لمب ا في لقت مارف فيو المناط األ رش م زما للطا اميا الصنا يةذ لييما ي ىذا

المركيز في المنطلة الكمالية س صرنة الملانئ لالمطارات الملدلان فيياس لمحييا المدييز األيايي

لالمدييزات الميا ان مر محضير المناط الصنا ية لطر الملاص ت اليمكية لال يمكية ما ىامف

لأنمرنيتذ

أما ا ميار المصنيع الذ ي ار ي البيئةس لينبني م الملارا اللطنيةس لاليااف إلز المنميزة ميزمايمة

فززإا إيدابيمززو أكرززر مززا يززمبياموذ فيززل يززا ل إل ز ايززماما أفض ز لممزلارا اللطنيززةس كلال ز ايززمرمار الرززرلات
المحميةذ لىل يا ل كذلك إل الملازا بيا م ممف اللطا ات حيع ييمت بمنمية قطاع صر فائ الملاو

يماززايش إلز دانبززو قطززاع آ ززر ييززمديي لحاديززات اليززكااس ينبنززي مز

ص زرنة الحززرف الملميايززةس ل م ز

لمنو دياز المصنيع بايماما مكنلللديات ممكي ةذ
يا ل ىذا اه ميار كذلك إل ايممرار الالر الذ ممابو اليمطات الاملمية م ميملش يا يياية

لممييئة المداليةس ل م ميملش المنمية المحميةس لأ ي ار م ميملش مكديع اللطا ات الصزنا ية المم زمزةذ
لىكذا نحص

ه مل

الم رطذ

م ملازا مدالي بيا م ممف مناط اللطاذ لمارف المناط الاا مية لالدنلبية مدييزات

ا ممك المي ممملاىا أقاليو الكما س في لقت يزمو فيزو الحزا مزا الممليزع الزذ قزا يزندو زا المركزز

إا لاقع البيئة في الدزائر ه ي از يااني ما النلائص المي ه مكمم لمنميي في دضلا او أل
اميا ب

م مر الينلات لاأل لاو لىذا بمضافر ك الديلا المانية بااء ما الحكلمة إل الملاطا

الذ ياا النلان األيايية في الح اظ م البيئة حم مكلا الدزائر رائان في ىذا المدا

اصة لاا

الم مصيا في اللطاع البيئي لالطاقات الممداان ما براء لميمميا أكالا م أا الدزائر بما از ر

لممنلع في اللطاع البيئي لالبيلللدي مما داميا بحيي كياان ال براء لالم مصيا ما اكبر بمااا الااو
 2838ز ار لامم كا لمطاقة الكميية مما يؤىميا لمكلا في مصاف البمااا المملامة في امم ك اكبر
محطة لمطاقة الكميية لالطاقات الممداان لالمي مان بو الدزائر اىمماما كبي ار انط قا ما ألامر

كلاركااات لمن يذ اليمطات المانية في اللطاع سأيا لابت الدزائر في قمة كانكون المسكيكة األ يرن ال ار

ىاما للصمت إل نمائ كبيرن لمرضية ب ض المحاارات المي قامت بيا الحكلمة الدزائرية ىناك.

لكانت البااية بادمماع مصي ار لملييو قطاع مييئة اإلقميو ل البيئة لكانت فيو ا لن الاللة إل حممية

ملاصمة الديلا المبذللة

الم طط ال مايي ()2830-2838س لالام

م منادو البيئة مع المنمية

الميماامةس بر إرياء ا ائو المنلع البيئي لاليير م مكافحة المصحر لحماية األنظمة البيئية لمرمينيا
م ميملش اليلاح لالدبا لالييلي لاللاحات لا مماا منح ايمباقي بيية مطبي م طط مكيف مع

المناا ل ملاصمة الديلا المبذللة بيذه اللركات الميملبمية بالنظر هناكاياميا م المنمية الميماامة

لمب اذ حيع ايم اا قطاع مييئة اإلقميو ل البيئة ما حلالي  588مميار الهر ملدية صلصا ال (

ييا
إط

با اهلل ل بليناا ل بلدزل ل المنياة ) بايمرناء حايي ميالا الماباة للطاع الن طذ لييمو

في  2830-2838إنداز مصنايا لماالدة الن ايات النيائية بياف المك

بالن ايات الصنا ية

ال طيرنس بالملاب س لفي إطار حماية نل ية اليلاء فلا مكا البرنام اللطني لملضاء م الملاا الم لرن

لطبلة األلزلا ما مزليا  359مؤيية ي 106دياز محلي لريكمة لايمرداع بر كام المراي

اللطني.

لاهنط قة كانت مص ان الكمف لم ماح ك كبر انداز في بيئة  2838إ الذ ييزي

ناء اليكاا

ما ايمنكا اليبار لالمربة الممصا ان ما مصانع اهيمنت لاممصاص الملاا اليامة بطر ملنية حايرة
لذلك بايمباا آهت المص ية اللايمة بآهت ممطلرن لمص ية اليازات المنبارة ما المصنع لاممصاص

الملاا اليامة بطر ملنية حايرةذ لفائان ىذا النظاو المص ية الدايا ىل الحا ما انبااع اليازات لاألمربة
لالمملرات ما المصنع لمص يميا ما الكلائي المي مؤا بالضرر م البيئة ل م الصحة الاملمية

للفراا مما يي مص الملاطنيا ما اليبار لاألمربة المنافاة ما المصنع المي ميببت في األمراض

المن يية لى ك المحاصي الز ار يةس لباا ماانان اامت ينلات مع المص ان اللايمة ذ إل داني فلائا
اقمصااية لأ رش صحية اصة في الداني الز ار ي با مبار المنطلة منطلة ز ار ية لف حيةذ
للمكراكة الدزائرية األلمانية البيئية ك ا أ ر أيا مو

 2838افمماح الطباة الرانية لمصاللا

الاللي الدزائر األلماني حل البيئة بإكراف ل ازرن المييئة الامرانية لالبيئة لالذ كاا نادحا بك الملاييس

أيا أباش المكاركلا األلماا ردبميو في اهيمرمار في الدزائر في المدا البيئي لالطاقات الممداان المي
مال الدزائر مييا كري ار لا مبر الحكلمة س أا الصاللا الاللي الدزائر األلماني لمبيئة الذ

رف

مكاركة  15مؤيية دزائرية ل 18مؤيية ألمانية ياا فرصة لمماريف بالمنمل الدزائر لاأللماني لكذا
م ديلر لمباا المداري بيا المبمكريا الدزائرييا لاألداني لممكيا المؤييات الدزائرية ما اهيم اان

ما ال برن لالمكنلللديا األلمانية في ميااا البيئة لمكديع ك ىذه اهبمكارات .إضافة إل ىذا كاا مؤتمر

ميير
كانكون حاع المي بارز في  2838أ ط در ة حيان لمميا ي الاللية في ملادية محايات ّ

المنااس لىذه المرن كاا الاري مكاركيا إيدابييا في صيادة اللرار الصائيس لداي كميا ك و المككيك
لالماطي ذ

لبوغزول ماينة بيئية بملاص ات المية ير ماو

 2838س حيع مو بالدزائر الملقيع م

ام ا كراكة بيا الدزائر ل الصنال الاالمي لمبيئة ل الذ ينص بكك

اص م مملي في كك ىبة

بليمة  0,2مميلا الهر ما الصنال الاالمي لمبيئة مع مياىمة ي 32مميلا الهر ما الدزائر ل ذلك

ما اد ا و اإليمراميدية الدايان اللادي مبنييا ما اد إنداز ىذه الماينة الدايان ل نل المكنلللديات

النظي ةذ حيع يرمي المكرلع إل ادمناو فرصة مصميو ل مييئة الماينة الدايان يبوغزول ما اد األ ذ
بايا اه مبار بداني حماية ل مطلير الطاقات الممداان ل اقمصاا الطاقةذ ل أكارت الاللة إل أا
النمائ ل الارلس الميم مصة ما ىذا المكرلع يمام في انداز الماا األ رش المبرمدة في إطار

الم طط اللطني لمييئة اإلقميو (الم طط )2818-ل يمامو ماريديا إل الماا الدزائرية األ رشذ ما
دية أ رش ألضت الحكلمة أنو في آفا ينة  2818ييضاف حلالي  30مميلا ياكا دايا لميكاا

الحالييا بالماا الدزائرية مما يمطمي منمطا مايكيا داياا مع انميا حكامة ديانم ل انو مما الضرلر

إاما

ام المناا في الماا الميملبمية حيع يدي أ ذ األما الدما ي في الحيباا نظ ار لممييرات

المنا يةم()11ذ

الخاتمة:
منم بمااا الكما الممليطي مملرات بملااير الية ليا م رير كمللي م النظاو األرضيس بينما

ايمطا ت م الميملش المحمي المحكو في البيئة ف نمدت محيط يش يميو ما مظاىره المديلاات

الكبيرن ما اد مص ية الدلس لدمع الن ايات لمحييا إطار الايشذ ىذا ه يمنع ما لدلا الاايا ما

الماطيات المديللة أل ال ية لالمي ىي ما نما األضرار البيئية مر األمراض ال طيرن المي يميبي

فييا المملع لباض مظاىر النماء دير محكوذ

أما ال الدنلي الممليطي فإنماديا محالا داا م الميملش الكمللي له م رير ليا في اللقت

الراىا م األنظمة الكبرشس بينما محيط الايش م الميملش المحمي يمميز بالمملع ل او الص حية
لب

ف بمااا الكما س ىذا المملع لاضت لماياا محيلس بص ة مباكرن للو آرار آنية مر أمراض

المياهس لىي أضرار لقع الميمي مييا منذ اللايو في ألرباذ

لأف ان ماح بمااا الدنلي ه ياني أباا الملدو نحل نظاو يش ملحاذ فمدممع بمااا الدنلي يدي أا

يكدع ايمم اررية طر مابير المدا لأياليي الايش المي محم كحنة رلافية لظاىرن المنلعس ألا ىذه

األياليي مضو ملنيات لقاية لمييئة ممكي ة مع ملارا المدا ذ ممك النلاار المي يحيا اإلنياا باهنمماء

إلييا لبمممكياس لالح اظ م ىذا المنلع يلف ينم

نو ايمرار لحيان البلاا للممناط اليامكية حالياس

ليلف يحا ما أ طار المراكو البكر في الماا الم لرن لالمملرةذ

مابير البيئة ه يمكا أا يكلا محكما في إطار اليياية المبرالية المطملةس لبالا ما

ت ميمة

لماللة لالدما ات المحمية ا طري المكدياات المي يمكا أا ملاميا لملطا ات الميمكة ل ا طري

اهيمرمار الاملميس مر لملقاية ضا ال لر لاهحميا س لما أد منمية ادمما ية حليليةس ا طري يا

قلانيا ممكي ةس لأ ي ار ا طري الماميو لالمحييس لالمل ية ليميا إل ماميو أياليي إنما لايمي ك
مالللةذ

لفي ال الدنلي الممليطي ذات الليائ المااية المحالان ماني المنمية الميمايمة :

 -أله إ طاء األلللية لملص ات الباائ المي ملمرح حمله ضاي ة المكم ة م حياي المكاريع رليمة

المملي لفي ىذا اإلطار ما

ممية بحع لمطلير الملنيات لالملمياية لمابير المدا اللرل ذ

 رانيا إ طاء األلللية لمملرا البكر كانصر محرك في ممية ايمنباط الليائالميملران دير الممحكو فيياذ

م حياي المكنلللدية

أما الماالا كما  -دنلي فيل رىيا بضماا نمائ إيدابيةس ذلك ألا بمااا الدنلي الممليطي

لبالا الميا اات المااية اإلضافية مبل دير قاارن م لضع البيئة في المرمبة األلل ما بيا

اىممامامياذ كما أنيا بالا ميا ان مكنلللدية لميا ان م نل المحكو فيياس مبل البيئة ميممة لبالمالي

يمملمص آفا الكراكة المبنية م مباا المنملدات ل اصة منيا اليذائية بيا ض مي البحر الممليط ذ

قائمة المراجع:
( )9ملرن دما س ممنطلة المباا الحر في ظ الكراكة األلرل -ممليطيةمس ملا منكلر في (مدمة ملو إنيانية) سالينة
الرالرةس الااا 26س دان ي 2006ذ

للممزيا ما الم اصي يمو اهط ع م الملقع الكبكي8
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/index.htm.

( )2ل ازرن الاللة لكئلا البيئة ساهاارن المركزية ل

و لالمل ية البيئية سم ملرير حل اهدمماع اللزار الرالع لمبيئةمس

اللاىرنس2889-33-28ذ
( )1ملا

م الملقع الكبكي:

http://www.eurojar.org/ar/cahiers-euromed

()0لمزيا ما الم اصي رادع في ذلكذ
Abdelhamid brahimi , « Stratégies de développement pour L’Algerie ;défis et
enjeux », édition economica, paris, 1991,p90.

()5منصلر محما الكريفس مأيباي المدلء إل برنام المصحيت الييكميمس في(المممل الاللي حل
برنام المصحيت الييكمي ل أراره م قطا ي الماميو ل الصحة)س داماة بامنةس 22_28
نلفمبر2888س ص ص 39_38ذ
()4الامي إبراىيو سم اهيمرمار الحكلمي في قطاع الصنا ة لالره في منمية الصاارات في يلريام سريالة ماديمير دير

منكلرن س داماة امك كمية اهقمصااس 0220س ص62ذ
( )0ملا

م الملقع الكبكي:

: www .somame.maktoobblog.com/about/

( )6نلر منيرسمأرر الكراكة األلرلدزائرية م م ىي المؤييات الصييرن ل الممليطةمس في( المممل الاللي حل
ممطمبات م ىي المؤييات الصييرن ل الممليطة في الال الاربية)س داماة الكمفس  96-95أفري 0224س ص 652ذ
( )7ز باط با الحمياس مالكراكة األلرلممليطية ل أررىا م اهقمصاا الدزائر مس في( مدمة اقمصاا أفريلياس الااا األل س
داماة الكمف س0222س ص35ذ
(38) Accord Euro-Méditerranéen entre la république Algérienne
démocratique et populaire d’une part et, communauté Européenne et ses
états membres, d’autre part, art:6 paragraphe 2 et paragraphe 1 .
( )99نلا س سم 0292او المحايات لاهندازات البيئيةمس الميار الاربيس ملا منكلر بماريخ  0292-90-07م
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