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  :تمهيـــــــــــــــــــــــــــد

تدخل الطاقة يف كل مناحي احلياة بصور خمتلفة ختتلف من تطبيق آلخر، حيث تعترب أحد املقومات 
فمنذ اخرتاع اإلنسان اآللة البخارية مفتتحا بذلك ثورته الصناعية، تفجر هنمه  الرئيسية للمجتمعات املتحضرة،

وألن املصدر الرئيسي للطاقة العاملية ، زايد معها القلق من نضوب مواردهاللطاقة، فزادت معدالت االستهالك ليت
أن مشكليت ت احلديثة يتشكل من املصادر األحفورية كالفحم والبرتول واملعادن والغاز الطبيعي تشري الدراسا

نضوب مصادر الطاقة التقليدية والتلوث البيئي من شأهنما اإلخالل بالنظام البيئي والنظام االقتصادي وهذا نظرا 
 االقتصادية لالرتباط املباشر والوثيق بني الطاقة والعديد من القضايا االجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر على التنمية

  .املستدامة من قبيل الفقر والعمل والصحة وتغري املناخ

باملشكالت اإلنصاف االجتماعي، مع العناية يف الوقت نفسه وحتقيق حتسني حالة الرفاه البشري وألن 
تعزيز كفاءة استخدام املوارد، وختفيض انبعاثات تتطلب أكثر من جمرد  اإليكولوجية حاالت الشح البيئية واحلد من

بل تستلزم حتوال شامال من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد املتجدد  ؛ثالنفايات والتلو تقليص ربون و الكغاز 
الطلب يف األسواق على السلع واخلدمات اخلضراء، واالبتكارات  بدوافع تنامي يكون مرتبطاوهذا التوجه البد أن 

ثل وكذلك يف حاالت كثرية بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية والقطاعية فيما يضمن أن مت التكنولوجية،
يف إطار مبادرته ّد برنامج األمم املتحدة للبيئة أعويف هذا الصدد  .األسعار انعكاسًا مالئمًا للتكاليف البيئية

ضر، ُتطّبق فيه مناهج النمذجة االقتصادية املعنية باالقتصاد األخضر، تقريرًا موّسعًا عنوانه حنو اقتصاد أخ
قطاعات الوالتحليل القطاعي مبا يبنّي بوضوح أن االستثمارات من جانب املؤسسات العامة واخلاصة يف 

ميكن أن تدفع عجلة النمو االقتصادي وأن  تتم تغذيتها مبصادر الطاقات املتجددةاليت  رئيسيةالقتصادية اال
كيف ميكن   اليت قام هبا الربنامج تبنّي عمليات احملاكاةكما  ،تؤدي يف املستقبل إىل االزدهار وإجياد فرص العمل

جتّدد الرأمسال االقتصادي أن يتيح منوًا اقتصاديًا على املدى  أخرى لالنتقال إىل االقتصاد األخضر، أو بعبارة
د فرص عمالة ، ويولّ 0202-0202وعلى املدى الطويل يتجاوز أسلوب العمل كاملعتاد طوال الفرتة املتوسط 

أن أي مكاسب تنموية، إذا ما كانت بدافع النمو االقتصادي من  يستتبع هذا وكذلك حيّد من الفقر، كما
يعدو ذلك ظهور منافع شأهنا أن تتحّقق بتكلفة كبرية جدًا على حساب البيئة ورأس املال الطبيعي، وقد ال 

  .على املدى القصريهذا التحول 

ن تفاقم التدهور البيئي وعدم استدامة استخدام املوارد الطبيعية من شأهنما أن يؤّديا إىل ازدياد كما أ
من املتوّقع أن يصل عدد  هوألن  يف التصدي للتحّديات اإلمنائية،الصعوبات أمام احلكومات واجملتمع الدويل

، فسوف تكون هنالك حاجة إىل إنتاج الغذاء 0202بليون نسمة حبلول العام  9.8السكان يف العامل إىل 
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الطاقوية واملائية  رداملصامن أجل ما يقارب ثالثة باليني إضافية من البشر يف خضم وضع يّتسم أيضًا بتضاؤل 
نطقة املغرب العريب من مؤهالت مناخية كوهنا تستقطب نسبا عالية من تزخر به م بفضل ماو  .يف العاملوالغذائية 

ناهيك وارتفاع وترية سرعة الرياح باحلقول واهلضاب العليا  أشعة الشمس الساطعة يف صحاريها وعلى مدار السنة،
يعمل القطاعان اخلاص والعام على تسريع وترية  تربعها على ضفاف البحر األبيض املتوسط واحمليط األطلسي،عن 

ليس يف املنطقة فقط بل لتصديرها حنو مبختلف أنواعها من املصادر املتجددة ليت ستوفر الطاقة اتنفيذ الربامج 
، غري أن املنظور ليس واعدا دائما، ففي الوقت الذي مل تكن فيه إمكانات الطاقات أيضا ملرحبةااألسواق األوروبية 

جددة موضع نقاش أثارت تكاليف بدء التشغيل املرتفعة موجة من النقد وأعاقت مسار تطوريها بشكل كبري، املت
اصة على النمو وعليه برزت احلاجة امللحة لدراسة اآلثار املرتتبة عن قطاع الطاقات املتجددة على االقتصاد وخ

املا اعتمدت على مصادر الطاقات التقليدية لتمويل يف الدول النامية، وألن الدول املغاربية ط والتنمية االقتصادية
تنميتها وجب أيضا االنتباه لتحليل التوقعات املستقبلية للطاقات األحفورية والطاقات البديلة على حد سواء، 

، وكذلك معدالت التنمية القصوى لقدرات يف الدول املغاربيةوهذا باألخذ بعني االعتبار ملصادر الطاقة املتجددة 
 .املتاحة حاليا تاج اخلاصة بتكنولوجيات الطاقة املتجددةاإلن

 بحثإشكالية ال: 
 االقتصادية ميةانطالقا من كل هذه اجلوانب تربز أمهية ربط موضوع الطاقات املتجددة مبستقبل التن 
 :ما يليالبحث اليت ميكن صياغتها كإشكالية والذي يتجسد يف  ملستدامةا

 ؟ في الدول المغاربية مستدامةالاالقتصادية في تحقيق التنمية لطاقات المتجددة ااقتصاديات  ما هو دور

 :األسئلة الفرعية التالية إدراجوعلى ضوء هذا التساؤل الرئيسي ميكن 

 اإليكولوجية ؟استخداماهتا وما هي آثار نضوهبا االقتصادية و  التقليدية فيما تتمثل  أمهية موارد الطاقات -

هل تعترب مشاريع الطاقات املتجددة البديل األجنع اقتصاديا للطاقات التقليدية حاليا، وما هو مدى تأثري -
يف الدول املغاربية على  املستدامة االقتصادية التكاليف االقتصادية ملشاريع الطاقات املتجددة على مسار التنمية

 ؟  املدى القصري واملتوسط

االقتصادية وما هو دورها يف حتقيق التنمية سياسات واسرتاتيجيات تبين اقتصاديات الطاقات املتجددة  ماهي-
 ؟ يف الدول املغاربية املستدامة
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باطن  طاقةو عموما، وملشاريع الطاقة الشمسية  الطاقات املتجددة يعر االقتصادي ملشاكيف ميكن تقييم األثر -
ا بدل كيف ميكن إحالهلو   ؟يف كل من اجلزائر، املغرب وتونس خصوصا األرض وطاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية

 ؟ املصادر التقليدية

والقضاء  العمالة فرص يف خلقاالقتصادية، و  كاسبالطاقات املتجددة يف حتقيق امل وتطبيقات ما هو دور أنشطة-
 .؟منائية لأللفية الثالثةحتقيق األهداف اإلو  على الفقر

 فرضيات البحث: 

 :ملعاجلة إشكالية البحث واإلجابة على األسئلة املطروحة يقوم حبثنا على الفرضيات التالية 

إن  االستخدام العقالين والكفء ملصادر الطاقات التقليدية حاليا من شأنه أن يضمن متويل اقتصاد الغد القائم -
 .على الطاقات املتجددة

يف خلق فرص دائمة للعمل والقضاء على و اقتصاديات الطاقات املتجددة يف خفض التكاليف البيئية  تساهم-
 .الفقر وحتقيق العوائد االقتصادية على املدى املتوسط والطويل

البرتول والغاز والوقود األحفوري بالرغم  الطاقات األحفورية من بنسب كبرية على مصادر الدول املغاربيةتعتمد -
 .ود جمموعة من البدائل الطاقوية املتجددةمن وج

لطاقة داخل ا للطلب على يف الدول املغاربية مواجهة االحتياج املتزايداملتاحة تستطيع مصادر الطاقة املتجددة -
 .اقتصادياهتا

 أهداف البحث : 

يهدف البحث إىل تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية املرتتبة عن التحول القتصاديات الطاقات 
 مستقبال، كوهنا اعتمدتيف الدول املغاربية  مةاملستدا االقتصادية سار التنميةاملتجددة، من أجل الوقوف على م

  .يف متويل تنميتها  ولسنوات طويلة على مصادر الطاقات األحفورية الناضبة وال تزال تعتمد

 أهمية البحث: 

 :تكمن أمهية البحث من حيث

 .قلة الدراسات العربية واملغاربية يف هذا اجملال بالرغم من كونه املسار احملتوم يف آخر املطاف-
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البد عليه تعترب اقتصاديات الطاقات املتجددة البديل الوحيد لالقتصاديات املعتمدة على املصادر األحفورية، و -
 .يف حال نضوب هذه األخرية االقتصادية صادر متويل التنميةالتطرق مل من

 . يف الدول املغاربية املستدامة االقتصادية يف حتقيق التنمية إبراز دور االقتصاديات املتجددة-

 أسباب ودوافع اختيار الموضوع: 

  :مت اختيارنا للموضوع على أساس

 . حداثة جمال الطاقات املتجددة خاصة يف الدول املغاربية كونه يعترب جمرد مشاريع قيد اإلجناز-

 .ملستدامةا االقتصادية قلة الدراسات واألحباث اليت ربطت بني اقتصاديات الطاقات املتجددة ومسائل التنمية-

 منهج البحث: 

على املنهج الوصفي التحليلي وهذا من خالل وصف اجلوانب املتعلقة مبوضوع الطاقات  مت االعتماد 
تجددة يف وحتليل مدى مسامهة الطاقات امل الدول املغاربيةاملتجددة قصد التعرف على خمتلف البدائل الطاقوية يف 

تسليط  لجأ نم يف اجلانب التطبيقي على املنهج املقارن كما مت االعتماد،  ستدامةامل االقتصادية حتقيق التنمية
االسرتاتيجيات الوطنية  املقارنة بني خمتلف ةيلمع يف وتونس اجلزائر، املغرب دالضوء على كل من اقتصا

يف حتقيق  ، ومدى استجابة اقتصادياهتا للنظم الطاقوية البديلة ومسامهتهاوالسياسات والربامج الطاقوية هلذه الدول
 . املستدامةاالقتصادية التنمية 

 الدراسات السابقة:   

 :تناولت بعض الدراسات السابقة املطلع عليها جزءا هاما من املوضوع متثلت فيما يلي

  دراسة قام هبا املركز األملاين لشؤون الطريان وجمال الفضاءDLR  مبعهد أحباث الديناميكا احلرارية عن قسم
حتليل النظم والتقييم اهلندسي بتكليف من الوزارة االحتادية لشئون البيئة ومحاية الطبيعة وأمن املفاعالت النووية 

محطات الكهرباء من الطاقة الشمسية ، الذي جاء حتن عنوان 0220سنة  BMUللحكومة األملانية 
والذي تطرق ألهداف التنمية املستدامة يف أوروبا ، MED-CSPالمتوسط بمنطقة حوض البحر األبيض 

والشرق األوسط ومشال أفريقيا، حيث أوصى اجمللس العلمي االستشاري للحكومة األملانية لشؤون التغريات 
قة ضرورة حتويل املسار يف سياسة إنتاج الطا "العامل يف تغري"يف دراسة له حتمل عنوان  WBGUالشاملة للبيئة 

 ات الدفيئةأن الدول النامية ميكنها رفع نسبة انبعاثاهتا من الغاز لتنطبق عليها صفة االستدامة كما أوصت الدراسة 
وذلك حىت تتمكن من رفع معدالت النمو االقتصادي هبا، بينما يتحتم على الدول الصناعية يف  30%حبوايل 
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وحيث أن عدالة التوزيع للطاقة هي مبثابة مقياس  ،80%بنسبة حوايل  اتالوقت الراهن خفض انبعاثاهتا من الغاز 
آخر للتنمية املستدامة، فإن انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لكل فرد على مستوى العامل جيب أن تستقر كي يسري 
االستقرار البيئي واالجتماعي واالقتصادي جنبا جلنب، كما تناولت الدراسة كذلك تكنولوجيات الطاقات 

ادرها، وتطرقت كذلك ملسائل توفري الطاقة من زاوية الطلب وآثارها على االقتصاد واجملتمع، املتجددة ومص
 .وخلصت إىل ضرورة توحيد اجلهود السياسية من أجل ضمان العمل املشرتك يف جمال الطاقة للدول املتوسطية

ربائية وأغفل املصادر تناول البحث قطاع الطاقة الشمسية فقط من أجل توليد الطاقة الكه :حدود الدراسة*
 .األخرى للطاقات البديلة

 دراسة Dann Kammen و Berkeley عن جامعة كاليفورنيا باالشرتاك مع خمرب الطاقات  ةالصادر
 The Economicاآلثار االقتصادية للطاقات المتجددة ، حتت عنوان 0222املتجددة سنة 

Impact of Renewable Energy،  حيث تطرقت الدراسة إىل اآلثار االقتصادية إلغالق أحد
وما اجنر عنه  وهذا نظرا لعدم حتمله لتكاليف تشغيله مصانع الورق مبدينة نيوهامشري يف الواليات املتحدة األمريكية

حمطة  إضافةعائدات الضرائب وتدهور احلالة االجتماعية للسكان، وعليه مت  من العمل وتقلص ئاتمن حرمان امل
اشر منصب عمل مب 022حيث وفرت احملطة أكثر من املصنع  يف لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الرحيية

وخلصت دراسة خمرب  ،يف حال اعتماده على الطاقات امللوثة مما كانت عليهأكثر وتقلصت تكاليف املصنع 
سنويا ألف منصب عمل  002خلق أنه ميكن  0220الطاقات املتجددة بكاليفورنيا استنادا ملعطيات سنة 

 باملئة فقط 02واحلفاظ عليه إذا حتول االقتصاد األمريكي إىل االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة بنسبة 
لو اعتمدت على  سنويا منصب عمل 00222أ لن حتافظ سوى على .م.، يف حني أن الو0202وهذا حبلول 

من شأهنا خلق مشاريع مدرة للدخل ومنه  ت الوقود املتجددلدراسة أن صناعاالطاقات األحفورية، وأوضحت ا
املسامهة يف توفري عائدات الضرائب، ولن يتم التحول للطاقات املتجددة بني عشية وضحاها بل البد على 

 .االقتصاد من التكيف مع اآلليات اجلديدة وحتفيز شركات النفط وأرباب العمل على االستثمار يف هذا اجملال
البحث عبارة عن دراسة إحصائية رياضية قامت بتوقع العائدات االقتصادية لالقتصاد األمريكي : الدراسةحدود *

إذا ما مت اعتماده على سياسات الطاقات املتجددة وقياس الكلف االقتصادية إذا ما مت االعتماد على الطاقات 
يق التنمية املستدامة مبكوناهتا الثالثة، محاية التقليدية، حيث أن الدراسة قد أغفلت دور الطاقات املتجددة يف حتق

 .املستدامة قتصاديةاال البيئة وحتقيق العائد االقتصادي ومنه الرفاهية االجتماعية وهو جوهر التنمية
  مذكرة ماسرت مستوى ثاين للطالبRémy Tello  عن مركز البحوث الدولية حول التنمية والبيئة

CIRED ير القطات وخزانات غاز ثاني أكسيد الكربون على العمالة آثار تطو  بعنوان 0229، سنة
 Les effets en emploi d’un بفرنسا، دراسة مقارنة مع الطاقات المتجددة

développement  du captage et stockage du C02 en France, une 
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 و
 

étude macroéconomique comparée avec les énergies 
renouvelablesدراسة أثر تطوير تكنولوجيات احلد من التلوث املتمثلة يف القطات ، حيث عاجلت ال

وخزانات ثاين أكسيد الكربون على العمالة بفرنسا، وهذا باالعتماد على التحليل االقتصادي الكلي مقارنة مع 
غري   اقتصاديات الطاقات املتجددة وحدها  أنإىلاألثر نفسه يف اقتصاديات الطاقات املتجددة، وخلصت الدراسة 

من التلوث واليت حد تكنولوجيات للكفيلة حبصر التلوث البيئي وخلق فرص العمل بفرنسا بل البد من تطوير 
، إضافة إىل كوهنا مشاريع ال ختلو من الصفة االقتصادية، وهي يف اجلو ةالتلوث املوجود ستساهم يف تقليص نسب
 .وحمققة للعوائد االقتصاديةأيضا خالقة لفرص العمل 

واملتمثل يف مدى استجابة اقتصاديات الطاقات أظهرت الدراسة اجلانب اآلخر ملوضوعنا : حدود الدراسة*
 .لحد من تلوث البيئة وامتصاص فائض العمالةل وحدها غري كفيلة املتجددة ملتطلبات التنمية االقتصادية، كوهنا

  تقرير صادر عن املفوضية األوروبية للطاقات املتجددة واملديرية العامة لقطاع النقل باالحتاد األورويب، من إعداد
 Mario Ragwitz, Wolfgang Schade, Barbaraجمموعة من الباحثني على رأسهم كل من 

Breitschopf, Rainer Walz, Nicki Helfrich أثر سياسات الطاقات ، حتت عنوان
 The impact of renewableالمتجددة على النمو االقتصادي والعمالة في االتحاد األوروبي 

energy policy on economic growth and employment in the 
European Union إىل ضرورة البحث عن سياسة طاقوية  0222، حيث أفضت الدراسة املنشورة سنة

اهم يف مكافحة التغريات املناخية واحلد من تعرض االحتاد األورويب لالنبعاثات اخلارجية أوروبية مشرتكة تس
، وتعزيز النمو االقتصادي external vulnerability to imported hydrocarbonsاملستوردة 

ألورويب إدماج الطاقات اخلضراء يف االقتصاد ااألخضر وحتقيق العمالة، وهذا عن طريق االعتماد على سياسات 
واليت تساهم بصورة كبرية يف ختفيض الغازات املسببة لالحتباس احلراري، كما خلصت الدراسة إىل أن اقتصاديات 

وقد بلغ متوسط زيادة الناتج احمللي . الدول األوروبية قد اختلفت يف مدى استجابتها لنمط االقتصاديات املتجددة
سنويا فقط، وقامت  %0,5بة االقتصاد زيادة ضئيلة قدرت بنس يف حال االعتماد على الطاقات املتجددة لتغذية

 00الدراسة بتحليل اآلثار االقتصادية املباشرة وغري املباشرة القتصاديات الطاقات املتجددة لكل من البلدان الـ 
عينة من لالحتاد وهذا للتوجه حنو منذجة االقتصاد الكلي عن طريق اجلمع بني اآلثار املرتتبة على إدخال نسبة م

ويف األخري تبني أن االحتاد . الطاقات املتجددة يف االقتصاد وهذا باألخذ بعني االعتبار ملستوى التقدم التكنولوجي
األورويب قد حقق نتائج جد متواضعة يف جمال الطاقات املتجددة، حيث ساهم قطاع الطاقة الشمسية املولد 

 10%يف حتقيق منو سنوي يف الناتج احمللي فاق نسبة  0220-0880للطاقة الكهربائية واحلرارية خالل الفرتة 
 ، إيطاليا18%، هولندا 22%، اململكة املتحدة 18%فقط خلمسة من الدول األعضاء يف االحتاد وهي أملانيا 
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 ز
 

برزت ضرورة االهتمام بالسياسات املشرتكة يف جمال الطاقات املتجددة من أجل  وعليه. 13%واسبانيا  %14
 .  دعم النمو وخلق فرص العمل املشرتكة يف االحتاد األورويب

النمو  قامت الدراسة بنمذجة االقتصاد الكلي لالحتاد األورويب واستنباط اآلثار املرتتبة على :حدود الدراسة*
 .وانب األخرى للتنمية املستدامةدون االهتمام باجلالعمالة فقط وهذا  وقطاع

 هيكل البحث: 

لسياسات التحول إىل اقتصاديات  أهم اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية على الضوء ثحبلاط سلي 
قسمنا البحث ضيات ، وجتاوبا مع الفر املستدامةاالقتصادية الطاقات املتجددة واليت تؤثر بصفة مباشرة على التنمية 

مدخل القتصاديات الموارد الناضبة  طرق يف الفصل األول إىلتلا متفصول وخامتة، حيث  إىل مقدمة وأربعة
ات الطاقوية التقليدية، ونسب مسامهتها يف الناتج تقييم خمزون االحتياط وهذا من خالل، والطاقات التقليدية

تناول أما الفصل الثاين فوتزايد الطلب عليها يف األسواق العاملية وآثار استخداماهتا اإليكولوجية،  القومي العاملي،
التطرق لتعريفاهتا من حيث  الطاقوي العالميم اتبنيها في النظ استراتيجياتاقتصاديات الطاقات المتجددة و 

على مشاريع استثمارية تستجيب للطلب ق شكال استخداماهتا وتكاليفها وآفاقها املستقبلية مبا يستدعي خلوأ
الشطر تناول  دقف أما الفصل الثالث .ومنه حتقيق الرفاهية االجتماعية، ومحاية البيئةاملصادر املتجددة منتجات 

اإلطار والذي تناول  المستدامة وتحديات الطاقات المتجددةاالقتصادية بالتنمية اآلخر من البحث واملتعلق 
االقتصادية املستدامة، ودور اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية  االقتصادية التنظريي للتنمية

دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق و  أهميةخص بالتطرق إىل  فقد الفصل الرابعاملستدامة أما 
الطاقات املتجددة  لقطاعدراسة مقارنة من خالل تقدمي في الدول المغاربية المستدامة  التنمية االقتصادية

عرفة مل وتونس وهذااملغرب ، زائراجل كل من  يف مقارنة مدى نسب التقدم يف االعتماد على االقتصاديات البديلةو 
يم وتقي وخلق املشاريع التنموية املستدامة، ،والبطالة والقضاء على الفقر العمل يف خلق فرص امدى مسامهته

 ضمان مستقبل متويل وحتقيق التنميةظل الظروف السائدة من أجل يف  الكلف االقتصادية وطرق التمويل
 .مستقبال املستدامة باجلزائر وبدول املغرب العريب الكبري االقتصادية

 بحثحدود ال : 

 ستدامةاملاالقتصادية التنمية  تطرق يف هذا البحث إىل دور اقتصاديات الطاقات املتجددة يف حتقيقلا مت
الطاقات  اتقطاع الرتكيز علىمت كما ،  املغرب، تونس كمثال عن جمموعة دول املغرب العريبكل من اجلزائر، يف  

 إمكانية استغالل املصادر األخرى فيها وهذا لطبيعتها اجلغرافية وعدم ؛دول الثالثةالاملتجددة املتاحة فقط يف 
، 0200الفرتة من مطلع األلفية اجلديدة إىل هناية سنة  حياكيالدراسة الذي تعتمده اجملال الزمين  كما أن.حاليا
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من  املستدامةاالقتصادية التنمية  إضافة إىل أننا قمنا بدراسة آثار االعتماد على مشاريع الطاقات املتجددة على
الرتكيز على االسرتاتيجيات من  من خالل ادية واالجتماعية والبيئيةصاالقت خالل التطرق لعدد حمدود من املؤشرات
ل أو وهذا لتعذر التطرق إىل كل املؤشرات إما لندرة املعطيات بالنسبة للدو جانب اخلطط والربامج التنموية املتبناة، 

  .وهو من آفاق البحث مستقبال بذاهتا ام قيام دراسة قياسيةالستلز 
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 :تمــــهيــــد

يعد موضوع الطاقة أمرا يقتصر االهتمام به على األكادمييني وذوي االختصاص وصانعي القرارات  مل
االقتصادية والسياسية، بل أنه تعدى تلك األطر ليصبح اهتمام اجلميع بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية 

ننا كأفراد أصبحنا معنيني ذلك أ ،الطاقة هبذا الشكل مبوضوعغرابة يف أن يتوسع االهتمام  وال .واالجتماعية
فلم تعد الطاقة تؤثر يف مستوى . مبستقبل موارد الطاقة يف مناطق تواجدنا بشكل خاص ويف العامل بشكل عام

  .أكثر مشوال تتعلق بالقضايا املصريية للمجتمعات أمهية تخذرفاهنا اليومي وطريقة تصريف أمورنا بل ت

وقد برز االهتمام مبوضوع الطاقة يف العقود القليلة املاضية غري أنه مل يتخذ طابعه الشمويل سوى خالل 
وقد تأكد  ،3791وحتديدا عشية التطورات اليت شهدها وضع الطاقة العاملي يف أواخر عام  السبعيناتعقد 

ر أمهية من ذلك وتتعلق بقدرة املخزون للجميع أن املسألة ليست مرتبطة بتغري أسعار النفط والغاز بل إهنا أكث
تلبية للطلب املتزايد على  ،على االستمرار يف العطاءوغريها من املصادر القابلة للنفاذ االحتياطي من هذه املصادر 

  .متويل االقتصاد العاملياالستمرار يف و الطاقة 

من خالل  والطاقات التقليدية خل القتصاديات املوارد الناضبةدم سيتم التطرق إىلالفصل  يف هذاوعليه 
يف  وآليات تسعريها واالستغالل األمثل هلا ماهية املوارد البيئية وأمهيتها االقتصاديةثالثة مباحث نناقش فيها 

سوق الطاقة ميكانيزمات و املتاحة الطاقات التقليدية إشكالية املبحث األول، أما املبحث الثاين فيندرج ضمنه 
 .استخدامات الطاقات التقليدية على االقتصاد واجملتمع والبيئةوخماطر آثار ب الثالث املبحث وقد خص، العاملي
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 أهميتها االقتصاديةو تصنيفها البيئية، مفهومها،  الموارد: المبحث األول

وأن يكون اإلنسان خليفة اهلل يف هذه األرض  عناية اإلهلية للبشر أن يعمروا كوكب األرضلقد شاءت ال
إلنسان على حتمل األمانة فالبد له من احتقيقا لألمانة اليت عرضها اهلل عليه متمثلة يف عبادة اهلل، ولكي يقوى 

إذا توافرت لإلنسان سبل العيش املتمثلة يف تسخري املوارد الربية إال مقومات العيش والبقاء، وال يتحقق ذلك 
فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه  األرض ذلوال لكم هو الذي جعل﴿: قوله تعاىلة واهلوائية يف خدمته وهذا لواملائي

وهكذا فإن استغالل املوارد يشكل عملية التفاعل املستمرة بني األرض (. 31سورة امللك، اآلية )وإليه النشور﴾ 
 .يد وتعدين وصناعة وجتارةة ورعي وصاألنشطة االقتصادية من زراعواإلنسان متمثلة يف 

 البيئية مفهوم الموارد: المطلب األول

تتألف البيئة الطبيعية من البيئتني الفيزيائية والبيولوجية، واليت تتمثل يف أنظمة اجلو واملياه واليابسة إضافة 
فيه الكائنات احلية إىل النباتات واحليوانات والكائنات الدقيقة وهي تشكل هبذا نظاما يسمى النظام البيئي ترتبط 

بعالقات دينامية متداخلة تشكل بذلك دورات طبيعية حترك باستمرار أغلب ( هواء، ماء، تربة)بالعوامل الفيزيائية 
ويف بيئة غري ملوثة تعمل هذه الدورات يف حالة متوازنة حيث يكون النظام . العناصر األساسية الالزمة للحياة

 .1تمرارية وجود وتطور احلياة على سطح األرضالبيئي ثابتا، وهذا شرط أساسي الس

ويرتبط اإلنسان شأنه شأن بقية الكائنات احلية، بتفاعله مع النظام البيئي وبتقيده باحلدود الشاملة للبيئة 
ه من خملوق يف البيئة إىل  مرحلة اإلنسان التكنولوجي غري الطبيعية، غري أن تقدمه من مرحلة اإلنسان البدائي إىل

ر فيها، حيث يعتمد اإلنسان على البيئة الطبيعية إلرضاء حاجاته األساسية من غذاء ومأوى وملبس، عنصر مؤث
وتكتسب عناصر البيئة الطبيعية قيمتها ومعناها من خالل احتياجات اإلنسان هلا ومرحلة تطوره الثقايف 

تذكر حىت اكتشف اإلنسان  والتكنولوجي يف منطقة ما، فمثال مل تكن ألشجار املطاط يف حوض األمازون قيمة
فوائد املطاط املختلفة، كما اكتسبت خامات احلديد أمهية وقيمة بعد تطوير اإلنسان لعمليات االستفادة من هذه 

 .اخلامات بتكلفة بسيطة

 مفهوم الموارد: الفرع األول

فمثال املخزون الطبيعي  .املورد عبارة عن رصيد له قيمة اقتصادية معينة، ويرتتب على استغالله تيار من املنافع
من املعادن ومدى توفر املصايد والغابات وكذلك املناخ والتضاريس واملساقط املائية واملوقع اجلغرايف، مجيعها موارد 
هلا قيمة تعكس ثروة أي بلد، فسطح األرض من يابس وماء، وما يتميز به من تضاريس ومناطق مناخية متباينة 

                                                           
1
الفرحان يحيى، لطفي عبد الفتاح عبد هللا، سمحة موسى، البيئة والموارد والسكان في الوطن العربي، الشركة العربية المتحدة للتسويق   

 .2، ص 8002والتوريدات، 
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ط االقتصادي الذي ميارسه سكان املنطقة، وما حيتويه باطن األرض من ثروات يؤثر مباشرة على نوعية النشا
معدنية كاحلديد والفحم والنحاس والنفط يعد أيضا من املوارد اليت حيدد مدى توافرها طبيعة النشاط االقتصادي 

 .1الرئيسي لسكان املناطق اليت يتوافر فيها

أوهلا أهنا تعرب عن رصيد له قيمة  ثالث، صائصخفاملوارد يف الطبيعة متيزها   P.Point (1991)وحسب
وحالتها نشاط اقتصادي، وأن معدل جتددها يف الطبيعة يعود لطبيعتها  أليجوهرية، باإلضافة لكوهنا عنصر مهم 

  .2وليس ملعدالت استغالهلا

موارد البيئة اليت يعيش فيها بقدر ما ولقد حاول اإلنسان جاهدا منذ ظهوره على سطح األرض استغالل 
تسمح به قدراته اجلسمانية ودرجة حتضره وتفوقه العلمي والتكنولوجي، وقد اختلفت صور استغالل اإلنسان ملوارد 

ين واملكاين، ففي املراحل األوىل من حياته كان جامعا لقوته وملتقطا لغذائه مث انتقل بعد ابيئته على املدى الزم
وهو يف كل مرحلة من هذه املراحل كان يوسع من دائرة استغالله موارد . ادا مث راعيا وزارعا فصانعاذلك ليصبح صي

بيئته الطبيعية، ويزيد من درجة هذا االستغالل ويكثفه مبا يتفق ويتماشى مع تزايده وتكاثره عدديا وتفوقه حضاريا، 
تزايدا ملحوظا، وحيث أخذ التقدم  سكانال عددحيث بلغ  نا إىل النصف الثاين من القرن املاضيحىت وصل

العلمي والثورة التكنولوجية يف التطور فتوسعت دائرة نشاط اإلنسان مما زاد من الضغط البشري على املوارد بصورة 
رهيبة بات خيشى معها خطر استنزاف هذه املوارد مبعدالت سريعة، مما يهدد حياة السكان املتزايدين والذين 

 .3نتاجيسعون ملزيد من اإل

 مفهوم البيئة: الفرع الثاني

﴾  ميانالدار واإلوا نزل واملوطن، قال اهلل تعاىل ﴿ والذين تبوءوهي مرادفة للم( بوأ)البيئة يف اللغة مشتقة من      
اإلنسان ابن بيئته ، ويراد هبا أيضا احمليط فيقال مثال 4، أي اختذوا من املدينة املنورة بيئة هلم ودارا(7:احلشر)

، واملشتقة من الكلمة اليونانية (Ecology)االجتماعية، ويرجع أصل كلمة البيئة يف اللغة اإلجنليزية 
(Oikos) وتعين البيت أو املنزل والكلمة ،(Logos) بيئة طبيعية، وبيئة : البيئة إىل ، وتنقسم5علمال، وتعين

بشرية أو حضارية، فاألوىل هي الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان وتشمل املكونات احلية من نبات وحيوان ذات 
ليت تشمل املناخ ومظاهر سطح األرض، وتشكل هذه ااخلصائص املختلفة تبعا لتنوع املكونات غري احلية و 

                                                           
1
، 1نشر والتوزيع، طالهيتي نوزاد عبد الرحمن، حسن ابراهيم المهندي، عيسى جمعة ابراهيم، مقدمة في اقتصاديات البيئة، دار المناهج لل  

 .72، 74ص  ،، ص8010عمان، 
2
 Taladidia Thiombiano, Economie de l’Environnement et des Ressources Naturelles, L’Harmattan, 

Paris, 2004,  p 62. 
3
 .9الفرحان يحيى، لطفي عبد الفتاح عبد هللا، سمحة موسى، مرجع سابق، ص    

4
 .12، ص1999عبد المجيد عمر، قضايا البيئة من منظور إسالمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر،  النجار  

5
 Cutler J. Cleveland and Christopher Morris, Dictionary of Energy, ELSEVIER Ltd, Great Britain, 

2009. 
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، أما البيئة البشرية فهي من صنع 1حدة مرتابطة على هيئة منظومة بيئيةاملكونات بنوعيها احلية وغري احلية و 
، واليت هي يف األصل بيئة طبيعية ولكن سعي اإلنسان لتطويعها 2اإلنسان نتيجة تفاعله مع مكونات بيئته

 الضيق وتعين البيئة باملعىن. 3وتطويرها من أجل حتقيق مصاحله أدى إىل حدوث خلل يف توازهنا الطبيعي واحليوي
جمموعة العوامل الطبيعية ربية، أما معناها الواسع فيتمثل يف حالة اهلواء واملاء واألرض والنباتات واحليوانات ال

أفراد ومجاعات الكائنات احلية وحتدد بقائها وشكل عالقاهتا  االجتماعية والثقافية اليت تؤثر يفواإلنسانية و 
 .4وتفاعالهتا

    الطبيعية في البيئة وأهميتها االقتصاديةوارد الم: الفرع الثالث

يف اهلواء واملاء  دم الذي تستفيد منه البشرية ممثالاملوارد الطبيعية هي املخزون الطبيعي غري املستخ
 مل على الغالف الصخري والغالفتأي أهنا تش. والشمس والصخور والرتبة والنباتات الطبيعية واحليوانات الربية

 :املائي والغالف اهلوائي، وتنقسم املوارد من حيث استمرار عطائها إىل جمموعتني أساسيتني مها

وهي املوارد اليت خيشى عليها من خطر النفاذ أو اإلتالف والتدمري من خالل التلوث واإلفراط يف : موارد متجددة
 .تات الطبيعية واحليوانات والرتبةاستغالهلا وهدمها وتتضمن هذه املوارد الشمس واهلواء واملياه والنبا

أو املوارد ذات املخزون احملدود، وهي اليت تتعرض لقانون النفاذ ألن ما يستغل ويستهلك منها : موارد غري متجددة
ال ميكن تعويضه أو يصبح تعويضه عملية صعبة جدا وبطيئة عرب الزمن، وتتضمن املعادن املختلفة والطاقة املخزونة 

 .5مثل الفحم والبرتول والغاز الطبيعييف باطن األرض 

نسان يف البيئة بعدة طرق، ذلك أن قدرة اإلنسان على استغالل البيئة أدت إىل ولقد أثرت أنشطة اإل
هذه وتتباين طبيعة  .لعامل وإىل نشوء العديد من املشكالت البيئيةاتغيري النظم البيئية يف العديد من أجزاء 

، ففي الدول املتقدمة تتعلق املشكالت البيئية عموما بالتلوث واالستنزاف السريع املشكالت بتباين مناطق العامل
صادر يف هذه لطاقة واملافاستهالك  ا يف الدول الناميةأم. إلضرار الشامل بالنظم البيئيةلعدد من املوارد الطبيعية وا

غري أن املشكالت اليت تعاين منها هذه البلدان هي الفقر  -وإن كان ففي مناطق حمددة فقط-البلدان ليس مرتفعا 
وقلة توفر مياه الشرب والتخلص من الفضالت البشرية بشكل مالئم، ولقد كان  السكن مالئمةواملرض وعدم 

رعي والزراعة فالبحث عن أراض جديدة لل. ارتفاع عدد السكان ومنوهم السريع السبب وراء هذه املشكالت
واستنزاف الغابات للحصول على اخلشب والوقود واالستعمال املركز للمواد الكيميائية تتكاتف مجيعا لتؤدي إىل 

                                                           
1
 Barrow C. J, Development and Environment Problems and Management, Longman, USA, 1997, P3. 

2
 .141 ، ص1992الحفار سعيد محمد، الموسوعة البيئية العربية، المجلد األول، وحدة الدراسات البيئية، جامعة قطر، الدوحة،   

3
تلوث البيئي، بدون دار نشر، أبو الحمائل محمد عبد القادر، األشرف محمد غياث، دور التخطيط البيئي التنموي المتكامل في الحد من آثار ال  

 . 757، ص 1999
4
 .11 ، ص1991غرايبية سامح، الفرحان يحيى، المدخل إلى العلوم البيئية، دار الشروق، عمان،   

5
 .10الفرحان يحيى، لطفي عبد الفتاح عبد هللا، سمحة موسى، مرجع سابق، ص  
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، ونفاذ ونضوب بعض مصادر اإلنتاج األمر الذي يستدعي توجيه عناية فائقة إىل دراسة املوارد وهذا 1تدهور البيئة
  :2راجع ألسباب عدة منها

املوارد االقتصادية ال تعترب يف أي جمتمع ملك للجيل احلاضر فقط بل هي أيضا ملك لألجيال القادمة،  أن-
 .ولذلك جيب استخدامها بطريقة حتفظ لألجيال القادمة حقها

مع انتهاء ظروف املنافسة الكاملة يف الدول الرأمسالية وانتشار االحتكار أصبحت املوارد مركزة يف أيدي فئة قليلة -
تتحكم يف استخدامها، مما دعا الدول واهليئات املعنية إىل ضرورة دراسة املوارد االقتصادية وحصر إمكانياهتا وتقرير 

  .من جهة واستغالل املستهلكني من طرف احملتكرين من جهة أخرى طرق استخدامها خوفا من نضوهبا

شي الئق لرعاياها، والذي ال يتأتى ا الدول هو حتقيق مستوى معيوألن من أهم األهداف اليت تسعى إليه
إال عن طريق زيادة اإلنتاج واالرتقاء مبستواه، وباستعراض األوضاع االقتصادية يف العامل جند أن الدول اليت تتمتع 

ووسطها ودول أمريكا الشمالية واليابان هي اليت  احاليا مبستوى معيشي مرتفع مثل دول غرب أوروبا ومشاهل
االقتصادية وال يتحقق ذلك إال عن طريق تطوير واستغالل وتنمية املوارد  زيد من إنتاجهااستطاعت أن تطور وت

 . 3سواء كانت زراعية معدنية صناعية أو بشرية

  البيئيةالموارد  اتتصنيف: المطلب الثاني

وتعترب هذه األخرية احملصلة  ،وموارد اقتصادية تصنف املوارد بصفة عامة إىل موارد طبيعية وموارد بشرية
النهائية للتفاعل القائم بني املوارد البشرية واملوارد الطبيعية، ومتثل البيئة الطبيعية موردا مهما لقيام خمتلف األنشطة 

غري أن املوارد البيئية  ،تكون النتيجة تطورا وازدهارا يف املوارد االقتصاديةية من قطاعات إنتاجية وخدمية فاالقتصاد
وتعرضها ملختلف املؤثرات اخلارجية كالتلوث واالستنزاف  حدود طاقاهتا االستيعابية ي أهم هذه املوارد من حيثه

لكن أشهرها التقسيم ، الطبيعية توجد العديد من التقسيمات للمواردوعليه . 4وتعرضها لعنصر التآكل والتدهور
ملوارد القابلة لالستمالك واملوارد غري القابلة لالستمالك، رد إىل اااملتمركز على االستمالك والذي مبوجبه تقسم املو 

إىل األرصدة أو املوارد غري املتجددة،  والتقسيم الثاين املستند على بقاء املوارد أو فنائها والذي تقسم مبوجبه املوارد
 .5واجلدول التايل يوضح ذلك. املوارد املتجددةوإىل 
 

                                                           
1
 .11المرجع نفسه، ص  

2
 .80، ص 8004الموارد والبيئة، دار الجامعة الجديدة، األزاريطة، ناصف إيمان عطية، مبادئ اقتصاديات   

3
 ،، ص8001مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز، السيد محمد أحمد السريتي، اقتصاديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، اإلسكندرية،   

 .82، 84ص
4
، ص 8008، عمان، 1الوطن العربي، قسم الجغرافيا للجامعة األردنية، طأسس وتطبيقات على  :صالح حسن عبد القادر، الموارد وتنميتها  

81. 
5
 .145، ص 8001، عمان، 15ويليام، ترجمة هشام عبد هللا، االقتصاد، الدار األهلية للنشر، ط . بول، نوردهاوس د. سامويلسون آ  
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 تصنيف الموارد(: 1)جدول رقم 

 موارد غير متجددة موارد متجددة المواردع نو 
الغابات، األراضي الزراعية،  موارد قابلة لالستمالك

 الطاقة الشمسية
النفط، الغاز الطبيعي، النحاس، 

 الرمل
مصائد األمساك، جودة اهلواء،  موارد غير قابلة لالستمالك

 املناظر اجلبلية
فية، املناخ، النفايات اجلو املياه 
 املشعة

 من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر
Taladidia Thiombiano, Economie de l’Environnement et des Ressources Naturelles, 
L’Harmattan, Paris, 2004, P 64. 

عندما ميكن احلصول على  يطلق االقتصاديون عند حتليلهم للموارد الطبيعية على أهنا قابلة لالستمالك
قيمتها االقتصادية كاملة كاألراضي اليت ميكن أن يستفيد املزارع من خصوبتها ويستنفع بكل ما ينتج عنها، واملوارد 

فة للمجتمع، وبعبارة هي تلك املوارد اليت ميكن لألفراد استخدامها دون مقابل غري أهنا مكل  غري قابلة لالستمالك 
إمكانية  إىل ذلك ترتبط بإنتاجها أو استهالكها، إضافةاليت تشمل على مؤثرات خارجية  أخرى هي تلك املوارد

 تبقىاملوارد املتناقصة زمنيا، يف حني  هذه كالنفط والغاز الطبيعي، فاملشكلة االقتصادية هي كيفية توزيعنضوهبا  
  .1لعطاء املتواصل واحملافظة عليهامبا يكفل ا هلاجليد مشكلة املوارد املتجددة كاملاء والغابات هي التسيري ا

  الموارد حسب طبيعتها الفيزيائية تصنيف :الفرع األول

 :2املتجددة واملوارد املتجددة غري ميكننا التمييز بني املوارد

البرتول، الغاز، املوارد الطاقوية األحفورية، وتنقسم إىل موارد غري متجددة كليا نذكر منها  :املوارد غري املتجددة .أ 
موارد  تنقسم بدورها إىلنزافها يف السابق معدالت استحسب ة واليورانيوم، وإىل موارد متاحة متوفر الفحم، 

لالسرتجاع وميكن زواهلا إذا مل  قابلةغري موارد و  .مسرتجعة وقابلة إلعادة االستعمال مرة أخرى كاملوارد املائية
 .والزوال التآكلواملساحات املعرضة خلطر  الزراعية كاألراضي  احلفاظ عليها مع االستخدام الصحيحيتم 

يف  نزافهاال تتحدد كمياهتا السنوية اعتبارا ملعدالت است اليت واردتلك امل تنقسم إىلو  :تجددةاملوارد امل .ب 
موارد تتحدد  وإىل  .ومنسوب مياه األودية والبحريات Pluviométrieالسابق كمنسوب هطول األمطار 

التنوع البيولوجي باألحياء العضوية و  كاملوارد املتعلقة  يف السابق االسنوية نسبة ملعدالت استنزافهمياهتا ك
Ressources Biologiques. 

                                                           
1
 .21، 28جع سابق، ص ص الهيتي نوزاد عبد الرحمن، حسن ابراهيم المهندي، عيسى جمعة ابراهيم، مر  

2
 Taladidia Thiombiano, Economie de l’Environnement et des Ressources Naturelles, Op.Cit, PP 62, 

63.  
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هي موارد جتمع بني التصنيفني السابقني وتتميز بتعدد وظائفها،  : األصول الطبيعية متعددة الوظائف .ج 
تساهم يف احلفاظ على البيئة النهرية مناسبة لتكاثر األمساك،  بعض األحياء الدقيقة املتواجدة يف األهنار واليتك

 وتساهم أيضا يف تصفية مياه األهنار عن طريق التخلص من البكترييا احلية، واليت إذا ما مل يتم محايتها
  .الدقيقةمجيع األحياء  فقدانو األهنار  تلويثسيتم  بالشكل املناسب

 عالقتها بالنشاط البشريتصنيف الموارد حسب  :الفرع الثاني

 تتنوع املوارد حسبيكون استعمال املوارد سليما إذا أدرك اإلنسان بعلمه ووعيه أمهية االستغالل األمثل هلا و   
 : 1هذا التصنيف إىل

متاحة بكميات كبرية وغري مستغلة كالطاقة  وتنقسم بدورها إىل موارد: درجة التحكم يف استغالهلا .أ 
ملورد  ة من نوعها كالتكوين اجليولوجي موارد فريدوإىل  مستغلة كاملنتجات الزراعيةأخرى موارد ، و الشمسية

 .معني
 معنيشخص من طرف واستغالهلا قابلة المتالكها موارد  تنقسم إىلو : كتمالسالتصنيف حسب اال .ب 

 .(13 رقم السابق اجلدول انظر) .العامة كالغابات امللكيةذات وموارد أخرى 
املوارد املوجهة حصريا لعمليات اإلنتاج  ومنيز بني : املوجهة هلاواألهداف تصنيف املوارد حسب النهايات  .ج 

كوسيط وتستخدم أيضا   اهنائي امنتجترب يف نفس الوقت ، وموارد أخرى تعوالطاقات األحفورية كاملعادن
 .يف العملية اإلنتاجية كاملاء مثال

 البيئية  لمواردالفكر االقتصادي وا :المطلب الثالث

لطبيعية متثل موردا طبيعيا مهما، فإن اإلنسان بعقله وعلمه وتدريبه وعمله ميثل موردا اإذا كانت البيئة 
ملستمر بني البيئة حنو إشباع حاجاته املعيشية يعرب عن التفاعل ا الدءوببشريا أكثر أمهية، واإلنسان يف سعيه 

وقد يكون . األنشطة االقتصادية املختلفة من قطاعات إنتاجية وخدمية وجتاريةة الطبيعية متمثال يف البشرية والبيئ
ووعيه أمهية االستغالل األمثل هلا، ويكون العكس صحيحا إذا ما  رض سليما إذ أدرك اإلنسان بعلمهاستعمال األ

اليت يواجهها اإلنسان  ، فاالحتياجات اإلنسانية متثل أصل املشاكل العديدة2أساء استغالهلا وأمهل احملافظة عليها
التغلب عليها، ويف حماولته إلشباع هذه احلاجات كان على اإلنسان أن ينتج العديد من السلع ويوفر وحياول 

املوارد اإلشارة إىل عالقة وعليه جتدر بنا  اخلدمات املختلفة، وهو أمر ال يتحقق بدون توافر املوارد االقتصادية،
 .3م االقتصادو بعل االقتصادية

                                                           
1
 Ibid, PP 64, 65.     

2
 .81صمرجع سابق، صالح حسن عبد القادر،   

3
 ،، ص8004ديات الموارد والبيئة، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصطفى ابراهيم، نعمة هللا أحمد رمضان، السريتي السيد محمد أحمد، اقتصا  

 .82، 85ص 
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  االقتصاد البيئي وأدواته: الفرع األول

ع االهتمام بعلم ويرجتتمثل البيئة يف احمليط الذي تعيش فيه الكائنات احلية من إنسان وحيوان ونبات،  
الكوارث الطبيعية و العديد من القضايا البيئية كالتغري املناخي، التلوث البيئي، تفشي األوبئة البيئة إىل ظهور 

ل هذه القضايا عاملية الطبع كاالحتباس احلراري والتغريات املناخية فهي ال تتقيد باحلدود وغريها، ولكون جمم
املؤمترات األممية  وايلالسياسية للدول، مما تزايد االهتمام هبا وخاصة يف ستينييات القرن املاضي األمر الذي أدى لت

 ومؤمتر ريو دجيانريو األول والثاين بالربازيل ، 3771مؤمتر ستوكهومل بالسويد عام اليت هتتم بالشؤون البيئية، ك
 .متر جوهانسبورغ وغريها، ومؤ 1131و 3771عامي 

  :مفهوم االقتصاد البيئي . أ

تعترب دراسة اقتصاديات املوارد البيئية من الدراسات احلديثة يف جمال االقتصاد، فقد أضحت دراسة اجلوانب 
ما خاصا سواء على املستوى احمللي أو املستوى االيت تلقى اهتماالقتصادية للموارد والبيئة من أهم املوضوعات 

ويهدد نفاذ هذه األرصدة حياة  العاملي وهذا خشية تعرضها للنفاذ حيث تعترب معظمها أرصدة غري متجددة
، ومن جهة أخرى فإن زيادة استهالك هذه املوارد يؤدي إىل زيادة خماطر التلوث البيئي من خالل األجيال القادمة

 .1لعمليات اإلنتاجيةايادة العوادم والغازت والفضالت الناجتة عن ز 

العلم الذي يقيس مبقاييس بيئية اجلوانب النظرية والتحليلية واحملاسبية للحياة : "ويعرف االقتصاد البيئي على أنه
 2"االقتصادية، ويهدف إىل احملافظة على توازنات بيئية تضمن منوا مستداما

 :البيئة الطبيعية واالقتصاد التداخل بني . ب

استخراج احلديد، الوقود )أهنا تعترب مصدرا للموارد غري املتجددة : ختدم البيئة الطبيعية االقتصاد يف أمور ثالث
واليت قد تستعمل أيضا كموارد أولية ( مصائد األمساك، احملاصيل الزراعية، املنتجات الغابية)واملتجددة ( األحفوري

تنوع األحياء، كاملناخ و   الذي حيوي هذه األنشطة تاجية، إضافة ألهنا تعرب عن النظام البيئي واحليوييف العملية اإلن
 .3أشكال املخلفات البشريةخمتلف زيادة على أهنا املنفى األخري لعوادم اإلنتاج و 

املوارد فسعر السوق  قيمةل وتشري النظرية النيوكالسيكة يف االقتصاد أن السوق هو املصدر األساسي واحملدد الوحيد
ندرة املوارد وأمهيتها االقتصادية، كما أن السوق حيدد تكلفة الفرصة البديلة فمثال يف سوق منافسة  حيدد مدى

ما )دوالر لألونصة  111يقدر بـ  Pxتامة نقارن بني سعري الذهب والنفط اخلام، ونفرتض أن سعر الذهب 
                                                           

1
 .5ناصف إيمان عطية، مرجع سابق، ص   

2
 Lester R . Brown, Eco-Economy : Building An Economy for the Earth, New York, w.w.Northon, 2001, 

PP 1, 3 ، 19لمهندي، عيسى جمعة، مرجع سابق، صنقال عن الهيتي نوزاد عبد الرحمن، حسن إبراهيم ا  
3
 Hussen Ahmed, Principles of Environmental Economics, Published by Routledge, second edition, 

New York, 2004, P 45. 
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دوالر، يف هذه احلالة يكون السعر النسيب  11 ـمن النفط اخلام ب ، ويقدر سعر الربميل(دوالر للجرام 79يقارب 
وبصيغة أخرى . من النفط اخلام( مكلف أكثر)، مبعىن أن الذهب مورد نادر أكثر 31هو  طللذهب نسبة للنف

 31فإن قيمة أو تكلفة مجيع املوارد املسامهة يف استخراج الذهب من يد عاملة، رأس مال ومادة أولية هي أكرب بـ 
 .  1مرة مما يكلف برميل النفط اخلام

  :أدوات االقتصاد البيئي . ج         

لالقتصادي   La théorie des Externalités جع أوىل لبنات النظرية الكالسيكية للمؤثرات اخلارجيةتر 
لى أهنا تأثري يولده سلوك متعامل اقتصادي على رفاهية اآلخرين وال يكون لذلك وتعرف ع ،(3711)بيجو 

النامجة على نشاط معني دون األخذ التأثري مثن نقدي أو مقابل يف السوق، أو مبعىن آخر هو عبارة عن اآلثار 
 متعامل اقتصادي خدمةإذا ما قدم املؤثر اخلارجي  تحدديإذا  .2بعني االعتبار هذه اآلثار يف احلسابات االقتصادية

ودون فيها ملتعامل آخر ال دخل له  إجيابية سلبية أو آثار دهذه اخلدمة تولوينتج عن ملتعامل آخر مبقابل،  معينة
 التعويض النقدي يبني فغياب أو املكسب املتحصل عليه، عن الضرر تعويضات نقديةأو احلصول على تقدمي 

قيام  من طرف اجلانب غري املدمج يف السوق للتكاليف االجتماعية املتمثلة يف جمموع اآلثار اليت يتحملها اجملتمع
 .معنياقتصادي نشاط أحد املتعاملني ب

التكلفة الكلية للمجتمع، و  من التكلفة االجتماعية متثل اجلانب املعوض نقديا املنتج اليت يتحملهاالتكلفة الفردية ف
التكلفة اخلارجية هذه كلفة اخلاصة واليت ال تعوض نقديا، و اخلارجية تعرب عن الفرق بني التكلفة االجتماعية والت

 .اخلارجية التكاليفا مقابل نقدي عن طريق دمج ميكن أن يصري هل

بأي شكل من األشكال سواء دخل للدولة مع غياب أي ت)يوضح أنه يف سوق منافسة تامة  (13)رقم  الشكل
 .Qو  P على التوايل مهالسلعة معينة ، يكون السعر والكمية (قلكبح التلوث أو تنظيم السو 

 أبدا إمجايل التكاليف اإلنتاجية، ال يعكس سعر السوق (مؤثرات خارجية)مع وجود تكاليف غري معوضة و 
 ’Sمنحىن العرض واليت تتناسب مع . اجملتمع تكاليفاصة حتدد بطريقة ال تدمج ضمنها لفة اخلفالتك للمجتمع

من التكلفة احلدية اخلاصة االنتقال  يعرب عنالذي و   Sاألصلي الذي مل يدمج املؤثرات اخلارجية عوضا عن املنحىن
والذي  ’P السعرحدد تي ، أو املؤثر اخلارجيبعني االعتبار هلذه التكلفة وعند أخذنا .للمجتمعإىل التكلفة احلدية 

                                                           
1
 Ibid, P 5. 

2
، 28، 20ص  ، ، ص8008الخولي أسامة، البيئة والتنمية المستدامةـ السجل العلمي لندوة البيئة والمتطلبات االقتصادية والدوليةـ أبوظبي،   

 . 85نقال عن الهيتي نوزاد عبد الرحمن، حسن إبراهيم المهندي، عيسى جمعة، مرجع سابق، ص 
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واليت دجمنا معها  Qاألقل من الكمية األصلية  ’Qللكمية املنتجة  ا بذلكمناسب P األويل أكرب من السعريكون 
 .1اآلثار اخلارجية

 (المؤثرات الخارجية)المجتمع والتكلفة الخاصة  االنحراف بين تكلفة(: 01)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر
Hervé Devillé, Economie et politiques de l’environnement : Principe de précaution, Critères de 
soutenabilité, Politiques environnementales, L’Harmattan, Paris, 2010, P 132. 

 :العالقة التبادلية بني اجلودة البيئية واملنتجات االقتصادية.  د       

جودة احمليط ار املرتتبة عن العملية اإلنتاجية واليت تنعكس كمؤثرات خارجية تؤثر على يوضح الشكل املوايل اآلث
مكاسب الرفاهية من جهة واملسامهة يف تدهور احمليط من خالل الفاقد البيئي الذي  البيئي من خالل تعويض

بني مكسب القيمة وفاقد يتمثل يف شكل العوادم والنفايات اليت ختلفها العملية اإلنتاجية وهي عالقة تبادلية 
 .القيمة االقتصادية واجلودة البيئية

                                                           
1
Devillé Hervé, Economie et politiques de l’environnement : Principe de précaution, Critères de 

soutenabilité, Politiques environnementales, L’Harmattan, Paris, 2010, PP 130, 132. 

 السعر

 Q’ Q الكميات المنتجة

 الحدية الخاصة التكلفة

S 

S’ 

D 

 التكلفة الحدية للمجتمع

 المؤثرات الخارجية
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 والمنتجات  البيئيةالجودة العالقة التبادلية بين (: 00)الشكل رقم 
 

 

 

 

 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

Ahmed Hussen, Principles of Environmental Economics, Published by Routledge, second 
edition, New York, 2004, P 46. 

 السلع الخاصة والسلع العامة: الثاني الفرع

، ولكي نتمكن من معرفة الطبيعية أهنا مورد ال ينضبترى النظريات الكالسيكية اليت تناولت البيئة 
حقيقة هذه املقولة البد أن منيز بني السلع العامة والسلع اخلاصة، فالسلع العامة تعرف على أهنا السلع اليت 

بني أفراد أي أهنا غري قابلة للتجزئة فيما وال ميكن تقسيم منافعها  تستهلك بكميات متساوية من قبل اجملتمع
 : ونعرب عنها كما يلي مثالمع كاهلواء اجملت

C1+C2+…+Cn Q=  حيث أنC  إىل  3من ترمز لكمية السلع حسب األفرادn  الذين يستهلكوهنا
، وتتساوى منافعها الكلية مع املنافع الفردية لكل شخص كما Qالبيئية الكلية  ةبكميات متساوية نسبة للسلع

 .1عن منفعة الكمية املستهلكة من السلع البيئية Uحيث تعرب  U=U1=U2=…=Un: يلي

يتنافسون على هذا االستخدام ألفراد معينني استخدامها، كما أهنم فهي تلك السلع اليت ميكن  أما السلع اخلاصة
ويالحظ أن البيئة ينطبق عليها التعريف بأهنا سلعة . من استخدامهااآلخرين حبيث ميكن استثناء بعض األفراد 

السلع البيئية كاهلواء واملياه النظيفة متاحة للجميع  بعد ، فلم تعدولكن بعد التدقيق والتحليل يظهر العكس عامة،
ن من استهالك هذه السلع البيئية دون جمال للتنافس فيما بينهم، بيد أن ما فقد كان األفراد يتمكنو  ،وتتسم بالوفرة

ى حلدوث حتول يف طبيعة البيئة كسلعة، حيث أن استهالك نالحظه اليوم من ممارسات تنتهي بالتلوث البيئي أد
اخلاصة السلع هري بني السلع العامة و ويتحدد الفرق اجلو .الفرد يف الوقت احلاضر يؤثر يف استهالك غريه من األفراد

 :املوايلحسب الشكل 
                                                           

1
 Horst Siebert, Economics of the Environment : Theory and Policy, 6

th
 Edition by Springer Berlin 

Heidelberg, New York, 2008, P 59. 

 الرفاه االقتصادي

 التلوث
 تدهور جودة المحيط البيئي إنتاج السلع والخدمات (النفايات)

(-) (-) 

 (-)عة فالمنتدني  )+(عة فالمن
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 التكلفة الحدية للسلع العامة والسلع الخاصة(: 03)رقم  الشكل
 

 
 

 

 

 

 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر
Horst Siebert, Economics of the Environment : Theory and Policy, 6th Edition by Springer 
Berlin Heidelberg, New York, 2008, P 60 

نسبة يكون أفقي وهذا  (املنحىن أ) ما حيث أن منحىن الطلب الكلي على السلع اخلاصة القتصاد
اللذان  ADو  BCعليها، وهذا ما يظهر جليا يف املنحنيني  مقابل مثن أو كلفة احلصول املستهلكةللكميات 

وتتناقص تكلفة السلع اخلاصة مع تناقص الكميات . ملتعاملني خمتلفني حيددان التكلفة احلدية للسلع اخلاصة
هو التكلفة احلدية للسلع اخلاصة اليت جيب أن يتحملها كال  BEFاملستهلكة يف منحىن الطلب، ويكون املنحىن 

 .الفردين يف السوق
الكميات املستهلكة فهي غري معروفة، فننسب منحىن الطلب  ال ميكن إدراج( املنحىن ب) يف السلع العامةأما 

وهذا ألن اجلميع ، حيث يكون منحىن الطلب عليها عموديا U عليها إىل منفعتها احلدية لكل فرد من اجملتمع
يرمزان  ADو BC نينيمرة أخرى املنح. سيتحمل نفس التكاليف مهما كانت املنفعة اليت سيتحصلون عليها

، مع العلم أن السلع العامة للتكلفة اليت سيتحملها متعامالن يف اقتصاد معني مقابل احلصول على السلع العامة
لتكنولوجي أن السلع العامة تتميز مبدى توفر العامل ا تستهلك بكميات متساوية من طرف اجلميع، إضافة إىل

متالك والتحكم يف االصفة متساوية بني مجيع أفراد اجملتمع، واليت ترجع ملدى الذي يسمح باستعماهلا ب
عن السلع العامة ميكن أن تكون سلعة خاصة إذا كان مدى توفريها يرجع  كمثال  التكنولوجيا، فمثال اإلنارة املنزلية

 .1أعمدة اإلنارة يف مجيع األماكنب وفر التكنولوجيا املسامهة يف تركيتملدى 

                                                           
1
 Horst Siebert, Op.Cit., PP 59, 60. 

E 

ل ابمق تحملها مز التكلفة الحدية الال
 B الخاصةالسلع 

A 

C D 
O Q 

F 

 المنحنى أ

 التكلفة الحدية للسلع العامة
B 

A 

C 
O 

D 

U 

G 

H 

 المنحنى ب
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 : 1املميزة للسلع العامةالتالية مما سبق نسنتنج اخلصائص و 

، ويف حالة ما (مأوى للنفايات، مصدر للموارد الطبيعية كاملياه العذبة ومصائد األمساك)تعترب البيئة سلعة عامة -
 .ستتغري خصائص السلع العامة من خالل دمج سعر الندرة إذا أصبحت هذه املوارد نادرة

بعض مكونات البيئة كالنظام احليوي واملناخ وبعض املرافق كاحلدائق العامة تعترب سلعا عامة، ولكنها تتأثر -
 باجلودة البيئية، فبالرغم من أن تعريف السلعة العامة يستند على مدى توفر التكنولوجيات اليت من شأهنا أن توفر

هذه السلع للجميع، غري أن مشكال خيل بالنظام البيئي كتغري املناخ من شأنه أن يغري حالة هذه السلع من مرافق 
 .عامة إىل خاصة

  دة البيئيةوتكلفة الجو  القيمة االقتصادية للطبيعة: الفرع الثالث

عرف على القيمة االقتصادية تالبإذا كان علينا أن خنتار اسرتاتيجيات اقتصادية للبيئة الطبيعية، جيب أن نبدأ 
رأس املال ، فرأس املال الشمسي و بيئةما متلكه ال طبيعي آخر غري س مالوجودة هناك بالفعل، فليس هنالك رأامل

زودنا جبميع ما حنتاج إليه، هذه هي أنظمة دعم احلياة اليت نعتمد عليها، فليس لدينا مصدر آخر األرضي مثال ي
قدرت قيمة . ، فما هو حجم هذا الوقف املتمثل يف خدمات الطبيعة؟ وكم تبلغ قيمته؟احلياةللثروة أو مدخل إىل 

، وأعالها تساوي قيمة الناتج سنويا تريليون دوالر 31ختلفة أقلها اعتبارا أهنا تساوي ا املهتخدمات الطبيعة بصور 
حتساب جمموعة أكثر اكتماال من وبا، 3779 عامتريليون دوالر  31القومي اإلمجايل العاملي أي تقريبا حنو 

دوالر تريليون  15اخلدمات البيئية كاحتياطيات املياه، واهلواء النقي، والفضاءات الرتفيهية وصلت القيمة إىل 
بالرغم من أهنا  حمقق ال تدخل احلسابات االقتصادية إال مبجرد كوهنا أصال غري مثالفالغابة السليمة  .2سنويا

حبماية التنوع ت امللقحة والطيور واحليوانات، و حلشرااتؤدي خدمات واسعة للحياة واالقتصاد والبشر، فهي توفر 
احليوي تعمل كمستودع للمواد الصيدالنية املنقذة للحياة البشرية، فجذورها تتحكم يف الفياضانات وحتفظ الرتبة 

تنفسه ومتتص الكربون نباتاهتا تقوم ببث األكسجني حىت نكيب الضوئي لمن التآكل وتصد الرياح، ومن خالل الرت 
، فإن مقدار ما نرغب يف دفعه مقابل كل هذا، أو على األقل على سبيل مث متنع املزيد من احرتار الكرة األرضية

ارات الدوالرات، املثال مقابل األكسجني وحده، إذا مل نستطع احلصول عليه من الغابة، سريفع املبلغ فورا إىل ملي
أن رواتب قاطعي لكن الغابة يف احلقيقة ال تظهر قيمتها يف كشوفات احلسابات االقتصادية، واألسوأ من هذا 

، لذا  مصانع صنع الورق مجيعها حمسوبة يف الناتج اإلمجايل، لكن الغابة ليست كذلكو  األخشاب وأرباح الشركات
، فالبد للمجتمع 3احلقيقية لألصول الطبيعية قبل تدهورها وزواهلاكان البد من إجياد السبيل الذي يعطي القيمة 

                                                           
1
 Ibid, P 62. 

2
 Pullin S.Andrew, Conservation Biology, Syndicate of the University of CAMBRIDGE, United 

Kingdom, 2002, P15. 
3
 .15، 17الهيتي نوزاد عبد الرحمن، حسن ابراهيم المهندي، عيسى جمعة ابراهيم، مرجع سابق، ص، ص   



مدخل القتصاديات املوارد الناضبة والطاقات التقليدية                                               :الفصل األول  
 

14 
 

واليت تعكس عادة يف قيمة اإلنتاجية احلدية  PT وبني قيمته املستقبلية P0 أن يقارن بني القيمة احلالية للمورد
إلسهام املورد يف إنتاج سلعة ما على أساس سعر السلعة املنتجة حاليا، وتتحدد القيمة  للمورد، أو القيمة املضافة
تساوي تكلفة   i، وTيف املدة  PT، حيث أن القيمة املستقبلية  PT= P0(1+i)T: املستقبلية للمورد كما يلي

ستخدم املورد حاليا ي، وبذلك تصبح قاعدة استخدام املورد هي أن االقرتاض أو الفائدة على اقرتاض أي مبلغ مايل
 P0>PT/ (1+r)T                                          :إذا كانت القيمة احلالية أكرب من القيمة املستقبلية

تعكس قيمة معدل التخفيض أو اخلصم االجتماعي، وبذلك يكون التخفيض للمورد القابل للنضوب   rحيث 
، فالفشل يف تعظيم القيمة احلالية الستخدام املورد بكميات تعظم قيمته احلالية يؤدي إىل كما هو للسلع األخرى

 .1ظلم أو خسارة لألجيال القادمة

 ثل للموارد الطبيعيةالتسعير واالستغالل األم: رابعالمطلب ال

يات املعروضة منها ال شك أن هناك ارتباط قوي وعالقة متبادلة بني املسار الزمين لسعر أي سلعة والكم
، فاجتاه أسعار السلعة إىل االرتفاع يشجع املنتجني على زيادة الكميات املعروضة من تلك منيةخالل أي فرتة ز 

فإذا ركزنا على السلع ذات الرصيد غري . من جهة أخرى يساعد العرض على دفع األسعار حنو االخنفاضو السلعة، 
املتجدد والذي يتعرض لالضمحالل تدرجييا مع زيادة معدالت اإلنتاج عرب الزمن، فال شك أن السياسة التسعريية 

فالسعر يؤثر يف معدالت . صل الطبيعيمث على معدالت استنزاف هذا األ ومناملتبعة تؤثر على معدالت اإلنتاج 
 :تؤثر يف مستويات اإلشباع من خالل منفذين اإلنتاجاإلنتاج، ومعدالت 

املباشر للسلعة ذات األصل غري املتجدد كالطاقة املولدة من مصدر أحفوري  اإلشباع الناجم عن االستهالك-أ
 .اليت يدخل البرتول كمادة أولية يف صناعتها كيماويةالبرتو مثل البرتول اخلام واملنتجات 

يصحبه زيادة يف االستهالك  اإلشباع غري املباشر الناتج عن زيادة الدخول مع زيادة معدالت استغالل املوارد -ب
 .2الكلي يؤثر على املنفعة الكلية لرفاهية اجملتمع سواء ألجياله احلالية أو املستقبلية

هبيكل السوق الذي يتم فيه تناول هذا املورد، وسنتعرض لكيفية حتديد أسعار املوارد  ويتغري سعر املوارد كأي سلعة
 .فقط غري املتجددة

 في ظل المنافسة التامةالموارد غير المتجددة تسعير : الفرع األول
الكاملة عن طريق تفاعل قوى الطلب والعرض يف سوق يتحدد سعر املورد غري املتجدد يف أسواق املنافسة 

 .املورد وسنتناول العوامل احملددة يف سوق الطلب والعرض هلذه املواردهذا 

                                                           
1
 .11، ص 8004، 1آل الشيخ حمد بن محمد، اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة، العبيكان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط   

2
 .22، 25ن، السريتي السيد محمد أحمد، مرجع سابق، ص، ص مصطفى ابراهيم، نعمة هللا أحمد رمضا  
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 :الطلب على الموارد غير المتجددة . أ
يشري الطلب بصفة عامة إىل الكميات اليت يرغب مستخدمي املورد يف اقتناءها عند مستويات سعرية معينة، 

ليت يدخل يف إنتاجها، فأي مورد أو ويعترب الطلب على املوارد طلب مشتق من الطلب على السلع واخلدمات ا
تتلخص العوامل احملددة للطلب على و ، تخدامه يف إنتاج سلع أخرىاسعنصر إنتاجي ال يطلب لذاته بل من أجل 

 :1املوارد غري املتجددة كما يلي
يتخذ منحىن الطلب على املورد غري املتجدد يف أغلب األحيان شكال ينحدر من أعلى ألسفل  :سعر المورد-

من هذا املورد تتزايد باخنفاض السعر وتنخفض بارتفاع  متجها حنو اليمني، موضحا بذلك أن الكمية املطلوبة
إضافة ألن األسعار النسبية  .2افهاواستنز  وهو مؤشر مهم يساهم يف رفع أو خفض وترية استخراج املوارد السعر

املتوقعة للمورد من شأهنا أن تساهم يف عملية استغالله، فتوقع ارتفاع سعر املورد مستقبال يؤدي إىل زيادة الطلب 
 .3عليه لتخزينه قبل حدوث االرتفاع املرتقب

يل من السلع حيث يؤدي التقدم التكنولوجي إىل ظهور س :التقدم التقني في مجال إنتاج السلع المختلفة-
يف الطلب عليها ومنه زيادة يف الطلب على املوارد اليت  اجلديدة أو تطوير ألشكال السلع املتوفرة، مما يصاحبه زيادة

إلضافة ألنه عادة ما يصاحب التقدم التقين يف أساليب اإلنتاج نقص يف الكميات باتدخل يف عمليات اإلنتاج، 
 .الطلب عليها املستخدمة من املوارد ومنه اخنفاض بعض

تؤدي التطورات التكنولوجية املستمرة إىل ظهور بدائل جديدة للموارد  :ظهور بدائل تحل المورد الطبيعي-
حتل حملها يف عمليات اإلنتاج ومن مث ينخفض الطلب عليها، فظهور الطاقة الشمسية والنووية  الطبيعية

طاط الصناعي بدال عن املطاط الطبيعي من شأنه واستخدامها يف توليد الطاقة بطرق اقتصادية، واكتشاف امل
 .4على املوارد خفض معدالت الطلب

عادة ما يصاحب التوسع يف  :زيادة معدالت النمو في النشاط االقتصادي ومعدالت النمو السكاني-
ومن  توسط نصيب الفرد من الدخل القومي،مستوى النشاط االقتصادي ارتفاع يف املستوى املعيشي وارتفاع يف م

مث زيادة الطلب على السلع واخلدمات املختلفة اليت من شأهنا رفع الضغط على الطلب، كما أن زيادة معدالت 
 .5النمو السكاين تؤدي إىل زيادة الطلب على السلع واخلدمات املختلفة واملشتقة من الطلب على املوارد

 :عرض المورد الطبيعي غير المتجدد.  ب   
عادة ما يكون منحىن العرض موجب امليل، حيث توجد عالقة طردية بني الكمية املعروضة من أي سلعة وسعرها، 
فحىت يتم تشجيع املنتج على عرض كميات أكرب ال بد من إغراءه برفع األسعار، وينطبق نفس هذا املبدأ وبصورة 

                                                           
1

  .14مرجع سابق، ص  ناصف إيمان عطية، 
2
 Hussen Ahmed, Op.Cit., P5. 

3
 .19ناصف إيمان عطية، مرجع سابق، ص   

4
 .19المرجع نفسه، ص  

5
 Walisiewicz Marek, Les Energies Renouvelables, Pearson Education, 2

e
 éditions, Paris, 2007, P 13.  
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د أن نفرق بني العرض املادي والعرض غري املتجدد والبعلى منحىن العرض اخلاص باملورد الطبيعي أوضح 
 .تمعومن وجهة نظر اجمل الفرد االقتصادي، والعرض من وجهة نظر املنتج

يشري العرض املادي إىل الكميات املخزونة يف باطن األرض من املورد  :العرض المادي والعرض االقتصادي-
أما العرض االقتصادي فيشري إىل السعر،  غري املتجدد ولذلك يكون العرض املادي مقدار ثابت ال يتأثر مبستوى

الكميات اليت ميكن استخراجها من املورد الطبيعي بتكلفة مقبولة تتناسب مع مستويات األسعار للمورد يف 
، وألنه ال يتم استخراج املورد الطبيعي دفعة واحدة بل على مدار فرتات زمنية طويلة يتم فيها استخراج السوق

عن سطح  ةوالبعيد والقريب من سطح األرض أوال مث االنتقال إىل استخراج املوارد األقل جودةاملورد األكثر جودة 
أو  إىل أن يتم استنفاذ املورد فعليا ، ولذلك تتزايد تكلفة االستخراج تدرجييا مع زيادة عمليات االستخراجاألرض

القتصادي فال يعين نضوبه ولكن يعين ارتفاع اقتصاديا، واالستنفاذ الفعلي يعين نضوب املورد كلية، أما االستنفاذ ا
سعر أقرب بديل له مما يؤدي لتوقف عملية بشكل يفوق  استخراج هذا املورد ومن مث ارتفاع سعره فتكالي

 .1رض بسبب ارتفاع تكاليف االستخراجاستخراج على الرغم من وجود هذا املورد يف باطن األ
اليت  يأخذ املنتج يف اعتباره التكلفة احلدية اخلاصة :االجتماعيمنحنى العرض الخاص ومنحنى العرض -

يتحملها الستخراج كمية معينة من املورد، إال أنه من وجهة نظر اجملتمع هنالك تكلفة إضافية يتحملها اجملتمع 
، ويتعلق ادمةه لألجيال القمننتيجة لعمليات االستخراج اليت تعين بالضرورة استنزاف املورد ونقص الكمية املتاحة 

األثر الثاين بارتفاع تكلفة االستخراج نتيجة الخنفاض اجلودة، غري أن تكلفة املستخدم هبذا املفهوم ال تظهر يف 
حالة بعض املوارد املتجددة مثل مياه البحار واحمليطات أو بعض املوارد اليت تتميز بضخامة حجم االحتياطيات 

 .(11راجع الشكل رقم ) .منها

التغريات التكنولوجية يف جمال استخراج املورد يف  عرض املورد الطبيعي غري املتجدد العوامل املؤثرة يفوتتلخص 
زيادة العرض، إضافة إىل أن التغري يف التكاليف االستخراجية  امن شأهناليت  والكشف عن مواقع تواجده

  .2هوالسياسات احلكومية اخلاصة مبكافحة التلوث من شأهنا التأثري في

 د غير المتجددة في ظروف االحتكارتسعير الموار : الفرع الثاني

فهو حمتكر، يواجه طلب السوق  يعي ميتلكه بالكامل منتج واحد فقطإذا كان حق استغالل املورد الطب
لألرباح املتوقعة من استغالل هذا املورد حىت نفاذه فعليا أو اقتصاديا، أو  بأكمله، ويهدف إىل تعظيم القيمة احلالية

 .3حىت انتهاء فرتة امتيازه
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2
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 : ومسار األسعارHotelling’s Rule قاعدة هوتلينج  -

استكماال لدراستنا النظرية عن مسار أسعار املوارد الطبيعية غري املتجددة، من املنطقي أن نتساءل عن املسار 
األمثل ألسعار عرض هذه املوارد، فاملقصود باملسار التوازين لألسعار هو املسار الذي حيقق التعادل بني  التوازين

الكمية املطلوبة من السلعة والكميات املعروضة منها عرب الفرتات الزمنية املختلفة، فما الذي حيدد نسبة الزيادة يف 
أول  ;L.C.Gray)  (1914يعد قرايو . أم متزايدة؟السعر، وهل جيب أن تكون هذه النسبة ثابتة، متناقصة 

من قدم حتليال اقتصاديا مبسطا ملورد قابل للنضوب، كان ممثال يف منجم حناس، كما يعد منوذج هوتلينج أول 
مثل للموارد القابلة للنضوب من وجهة نظر املخطط اضي متكامل يف جمال االستغالل األتطبيق حتليلي ري

 .1افرتاضات هذا النموذج هو أن املنتج هلذا املورد حمتكر للسوق االجتماعي، حيث أن أهم
أحد أوائل االقتصاديني الذين أرسوا األسس النظرية  3713قدمها يف عام السابق السؤال  وإجابة

حيث يرى ، Harold Hotelingالقتصاديات املوارد الطبيعية غري املتجددة وهو االقتصادي هارولد هوتلينج 
ليت ميتلكها اجملتمع، وميتلك املنتج حق الطبيعي املخزن يف جوف األرض ليس إال أصال من األصول اأن املورد 

مثلها مثل األرصدة الرأمسالية  غريها من املوارد املوجودة يف باطن األرض فالبرتول واحلديد أو النحاس أو. ااستغالهل
الرئيسي الذي جيب أن يكون دليال للمنتج يف تقريره ما اليت ميكن أن ميتلكها الفرد أو املنتج، ومن مث فإن احملدد 

إذا كان جيب اإلسراع باستخراج ما يف باطن األرض يف الوقت احلايل أم يف املستقبل هو سعر الفائدة السائد يف 
 كان هذا املعدل مرتفعا ميكن للمنتج أن يستخرج هذا األصل ويودع إيراداته الصافية سوق رأس املال، وعليه إذا

، والبديل اآلخر هو االنتظار واالحتفاظ باألصل يف  البنك ليحصل على عائد سنوي مساوي بسعر الفائدةيف
  .2رضباطن األ

كما هو موضح يف   مورد قابل للنضوب دالة الطلب عليه خطية يوجدافرتض هوتلينج يف منوذجه أنه 
 .(15)الشكل رقم 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .105آل الشيخ حمد بن محمد، مرجع سابق، ص   

2
 Bertrand Lepinoy, Economie et Energie : Quels avenirs pour le tiers monde, Editions TECHNIP, 

Paris, 1985, P 49. 
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 قاعدة هوتلينجمنحنى : (40)رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

Gilles Rotillon, Economie des Ressources Naturelles, Editions La Découverte, Paris, 2005, 
P 25. 

فإن مالك املورد ، وبذلك r فائدة مركبا مبعدل P0املدة االبتدائية يف يساوي سعره  tفسعر املورد يف املدة 
اعتبارا أن خمزون املورد ،  P0(1+r)tأو يف املستقبل بسعر  P0سيكون خمريا بني بيع وحدة من املورد اآلن بسعر 

هو  t  والسعر يف املدة P0، فإذا كان السعر االبتدائي للمورد القابل للنضوب غري املستخرج ثروة رأمسالية للمجتمع
Pt فإن:                                                                Pt= MCt+ (P0-MCt)/ (1+r)t 

  Pt- MCt= (P0-MCt).(1+r)-t      

القيمة احلالية ، يساوي tمن االستخراج احلايل يف الفرتة  Pt- MCtأن صايف الربح  توضح املعادلة السابقةو 
لفة احلدية الستخراج هي التك MCt، علما أن يف الفرتة االبتدائية P0-MCt لصايف الربح من االستخراج 

 P0-MCt / P0-MCt = r +(Pt- MCt)  :يكما يل  وتلينجقاعدة ه ، وميكن كتابةtالفرتة املورد يف 

 .1اوي معدل الفائدةسحيث توضح القاعدة أنه كلما ارتفع السعر، فإن ريع املورد ينمو زمنيا مبعدل ي
أن الطلب على املوارد الناضبة لن يتغري يف املستقبل، ورجوعا إىل هذا النموذج الذي هوتلينج منوذج كما يفرتض 

أن سعر املورد نستنتج ب يف مكامنها أو منامجها على أهنا أصل رأمسايل و يتعامل مع املوارد الطبيعية القابلة للنض
ه من املورد عرب املدى الزمين لن يزيد عن ما سيتم استخراجأن جمموع يف السوق، و  سريتفع مبعدل الفائدة السائد

 عرض والطلب على املورد القابل للنضوبالسيكون هنالك توازن بني املتوقع له، وأنه بالضرورة  املخزون االبتدائي
 .2ت السوقانيزماحىت يف حالة االحتكار وسريجع التوازن تلقائيا حسب ميك

                                                           
1
 Gilles Rotillon, Economie des Ressources Naturelles, Editions La Découverte, Paris, 2005, PP 22, 

23. 
2
 .102آل الشيخ حمد بن محمد، مرجع سابق، ص   

Pt 

P0 

 منحنى السعر

t 
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 وكفاءتها االستخدامية تقليديةالطاقات ال: المبحث الثاني

. الصناعي بصفة خاصة والتقدم االقتصادي بصفة عامة طاقة عصب احلياة واحملرك الرئيسي للتقدملتعترب ا
تلعب دورا مهما يف بناء احلضارة البشرية، فقد اعتمد العامل يف حضارته القدمية واحلديثة على الطاقة ومواردها  وهي

 ونظرا للدور. فرادألتشبع رغبات وحاجات ا لتحويل املوارد االقتصادية من شكلها اخلام إىل أشكال أخرى
الطاقة بدراسة  موضوعي ، فقد حظناميةكانت متقدمة أو  ءاملتعاظم الذي تلعبه الطاقة يف كافة االقتصاديات سوا

 .املؤسسات واهليئات العاملية والدولية  اهتمام العديد من خنب

غري أنه مل يتخذ طابعه الشمويل سوى خالل  وقد برز االهتمام مبوضوع الطاقة يف العقود القليلة املاضية
وقد تأكد  م،3791طاقة العاملي يف أواخر عام عقد السبعينات، وحتديدا عشية التطورات اليت شهدها وضع ال

عقب تلك التطورات أن املسألة ليست مرتبطة بتغري أسعار النفط والغاز بل إهنا أكثر أمهية من ذلك للجميع 
الحتياطي من هذه املصادر وغريها من املصادر القابلة للنفاذ، على تلبية الطلب املتزايد وتتعلق بقدرة املخزون ا

وبدأ العامل يبحث على حلول بديلة على أمل أن يعيش فرتة انتقالية  .على الطاقة من جانب دول العامل املختلفة
عتماد على مصادر أكثر استدامة يستطيع أثناءها االنتقال من االعتماد على املصادر األحفورية للطاقة إىل اال

 .1وأقل تلويثا للبيئة

 االقتصاد والطاقة: المطلب األول

من املزايا اليت وفرهتا الطاقة للبشرية أهنا أدت إىل ضمان الرفاهية النامجة عن ختفيض الكلفة االقتصادية 
مما أدى لتحسني هيكل امليزان التجاري بقيمة إنتاج الطاقة من املصادر  وحصر إنتاجها بأقل التكاليف للمجتمع

ملصادر الستغالل تلك ا فاستخدام الطاقة يعتمد باألساس على توفر املصادر واملهارة التقنية، 2ولية املتوفرة حمليااأل
وتطويرها يف تزايد مستمر مواكبة للطلب املتزايد على الطاقة، فقد منا ن لتحويلها جة اإلنسااواليت ستظل ح

مليون  1911حنو  3791العاملي من مصادر الطاقة منوا كبريا خالل العقود األخرية، فقد بلغ عام االستهالك 
أن ، واملالحظ %5.3، أي مبعدل سنوي مركب بلغ 3711مليون طن مرتي عام  5151طن مرتي مقابل 

، وقد بلغ إمجايل 3سنوي لالستهالك العاملي ملصادر الطاقة األولية قد منا بسرعة متميزة منذ السبعيناتالنمو ال
 1117بني عامي  1133حسب التقرير اإلحصائي للطاقة يف العامل لسنة  ستهالك العاملي من مصادر الطاقةاال
عدل منو سنوي على التوايل مب مليون طن مرتي 31111.5مليون طن مرتي و  33111.1ا يقدر بـ مب 1131و
ال  من الطاقة العاملية على الرغم أن عدد سكاهنا  %37حوايل  وتستهلك الواليات املتحدة، %1.1قدر بـ ي

                                                           
1
، 1921، عدد فبراير 12لوجيا الطاقة البديلة، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، رقم عياش سعود يوسف، تكنو  

 .2، 4 ص الكويت، ص،
2
 .184، ص 1942دبس محمد،  بدائل الطاقة، معهد اإلنماء العربي، بيروت،   
3

 .11، ص 8004، عمان، 1الخفاف عبد علي، ثعبان كاظم خضير، الطاقة وتلوث البيئة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، ط 
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 %11.1فقط من سكان العامل، كما تستهلك الصني مخس الطاقة األولية العاملية أي مبقدار  %1الـ يتجاوز
   .1 1131 سنةحسب تقارير 

كتشاف الفحم احلجري إىل استمرار الثورة الصناعية يف توسعها وتطورها، ومع أواخر القرن قد أدى ا و 
استنزاف االحتياطي املؤكد من الفحم احلجري كان العامل يدخل  كان الرأي العام حيذر منالتاسع عشر حني  

النفط يقرتب من هنايته  أن عصربدأت التحذيرات املنادية بعصر النفط، ومل متض فرتة قرن واحد من الزمان حىت 
يف تلك املرحلة واليت نشهد جزءا منها يف يومنا هذا دخل اإلنسان عصر  .والبد من البحث عن مصادر بديلة

الطاقة النووية وازداد احلديث ليس فقط عن مصادر الطاقة باالنشطار النووي بل وعن تطوير تكنولوجيا االندماج 
ن مصادر الطاقة يكاد يكون أبديا، فقد أدى التطور االرتقائي ملصادر اليت إن جنحت فستمنح اإلنسان مصدرا م

 . 2بد وأن جيدا مصادر جديدة للطاقةالطاقة إىل تكوين قناعة عامة بأن العلم والتكنولوجيا ال
تكون  د عن حجم الطاقة، فقربعدد املعايري اليت تعتوكما تتعدد مصادر الطاقة املستخدمة عامليا، ت

مصادر الطاقة أو مصادر الوقود يف شكل سائل مثل البرتول، أو قد تكون يف شكل غاز مثل الغاز الطبيعي، أو 
بشكل عام بوحدات  يف صورة صلبة مثل الفحم، باإلضافة إىل الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، وتقاس الطاقة

الوحدة الكافية ، وهي British Thermal Units (BUT)قياس تسمى الوحدات احلرارية الربيطانية 
، وحيتوي برميل البرتول اخلام القياسي على مئوية° 39بدرجة حرارة مبقياس واحد لرفع درجة حرارة رطل من املاء 

كيلوغراما، وهو املقياس األكثر   311، والربميل كوحدة لقياس السوائل يساوي مليون وحدة حرارية بريطانية 1.1
وميكن تقسيم موارد الطاقة طبقا ملعايري عدة، فمن ناحية قدرهتا على . حصاءات الطاقة العامليةشيوعا بالنسبة إل

التجدد أو النمو تنقسم إىل مصادر طاقة غري متجددة وهي اليت توجد بكميات ثابتة عرب الزمن وتتناقص كمياهتا 
تنمو أو تزيد عرب الزمن وال يؤثر نتيجة لعمليات االستغالل أو االستخراج، ومصادر طاقة متجددة، وهي اليت 

معدل استهالكها احلايل على معدل إنتاجها مستقبال بل تبقى احتياطياهتا قائمة مثل الطاقة الشمسية وطاقة 
، مها ، وميكن كذلك تقسيم مصادر الطاقة من ناحية درجة استخدامها إىل جمموعتنيةويالرياح وطاقة الكتلة احلي

الطاقة النووية، و يت يعتمد عليها بصورة أساسية مثل البرتول والفحم والغاز الطبيعي مصادر الطاقة التقليدية ال
وتسهم هذه املصادر بنسبة كبرية يف استهالك العامل من الطاقة، وإىل مصادر بديلة وهي مصادر الطاقة احلديثة 

فمن املتوقع  . الوقت احلاضرر وهذه املصادر قليلة االستخدام يفز مثل الطاقة الشمسية وطاقة األمواج واملد واجل
خالل العقدين القادمني أن تبقى دوال الطلب والعرض بالنسبة للطاقة العاملية حتت هيمنة مصادر الطاقة التقليدية 

يف كثري من مناطق العامل مصممة  قل ووحدات اإلنتاج والتوزيعناليت تسيطر على السوق عامليا، نظرا ألن وسائل 
 .3عمل على مثل هذه املصادر من الطاقة، ومن هنا تأيت أمهية دراسة هذه املصادر التقليديةوجمهزة فنيا وتقنيا لل

                                                           
1
 BP Statistical Review of World Energy, June 2011, available online at www.bp.com, P 40. 

2
 .11عياش سعود يوسف، مرجع سابق، ص   

3
 .40، 22بن محمد، مرجع سابق، ص، ص آل الشيخ حمد   
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 في العالموواقعها الطاقة التقليدية، مصادرها : المطلب الثاني

  المصادر الحالية للطاقة: الفرع األول

د البشر باجلزء األساسي واألكرب من احتياجاهتم من تلك املصادر اليت تزو  باملصادر احلالية للطاقة يقصد
، كما اليوميةالطاقة، فلحد اآلن مازال بعض الناس يعتمدون على أخشاب األشجار يف تلبية جزء من متطلباهتم 

حلراثة، وجند بعضهم يستخدم مصادر وانات يف التنقل ومحل احلاجيات واأن بعضهم اآلخر مازال يعتمد على احلي
تجددة كالطاقة الشمسية واهلوائية، وميكننا تقسيم مصادر الطاقة احلالية يف العامل إىل ثالثة أقسام الطاقة امل

   1:رئيسية

 .والغاز برتول،  الالفحم بأنواعهعصب مصادر الطاقة احلالية وتضم  مصادر الطاقة األحفورية واليت تشكل: أوال

 .الكهربائية يف مساقط األهنار املائية اليت تساهم يف إنتاج الطاقةاملصادر : ثانيا

الطاقة النووية ويقصد هبا حمطات توليد الطاقة الكهربائية باستعمال احلرارة الناجتة عن عمليات االنشطار : ثالثا
 .النووي يف املفاعالت النووية

 :مبسط لكل من املصادر اآلنفة الذكر استعراضوفيما يلي 

 المصادر األحفورية: أوال

الشائعة يف تفسري تكون مصادر الطاقة األحفورية أهنا تكونت مجيعا من حتلل كائنات حية يف تقول النظرية 
بيئة معدومة اهلواء، وقد نتج عن هذا التحلل تكون مواد عدمية التأثر بعمليات التحلل الالحقة، مبعىن أن عمليات 

دثت بعض التغيري يف تراكيبها العضوية، التحلل الالحقة مل تؤثر يف خمزون الطاقة يف هذه املواد وإن كانت قد أح
إضافة ( مركبات الكربون واهليدروجني)مجيعا من مواد هيدروكربونية  تكونوتشرتك مصادر الطاقة األحفورية يف أهنا ت
 :ونذكر منها ،2الكربيت واألكسجني والنيرتوجني وأكسيد الكربونو إىل نسب خمتلفة من شوائب أخرى كاملاء 

ا انتشر هظهرت أمهية الفحم احلجري كمصدر للوقود يف عصر الثورة الصناعية يف أوروبا الغربية ومن :الفحم .أ 
من املزايا فيه ومع اكتشاف البرتول وتوافر العديد  .حيث يتوفر خمزون منه استعماله إىل بقاع أخرى من األرض

فبعد أن كان ميثل حوايل ثلثي االستهالك واليت ال تتوافر يف الفحم اخنفضت نسبة مسامهته يف إمدادات الطاقة، 
قرن املاضي، ولكن هذا االخنفاض ، بلغ حوايل ربع إمدادت الطاقة يف التسعينات من ال3711العاملي للطاقة عام 

مل يأخذ منطا واحدا يف مناطق العامل املختلفة، مبعىن أن نسب مسامهة الفحم يف إمجايل الطاقة املستهلكة يف 

                                                           
1
 .17عياش سعود يوسف، مرجع سابق، ص   

2
 .15المرجع نفسه، ص   
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كاالحتاد السوفيييت سابقا ودول أوروبا الشرقية مل تنخفض بنفس النسبة كما حدث يف البالد   االشرتاكيةالدول 
وهذا راجع إلحالل البرتول وسهولة نقله خاصة عن طريق خطوط األنابيب ونظافة استخدامه  الصناعية الرأمسالية

  .1ة واحلد من درجة تلوثهامقارنة باستخدام الفحم خاصة بعد سعي معظم الدول الصناعية للحفاظ على البيئ

، أما االحتياطي 1131يف هناية سنة  مليون طن 111711العاملي من خمزون الفحم بـ  حتياطياالقدر و 
 51عمر البرتول  ، ففي حني ينتظر أن يبلغ2نفس السنةمن طن ألف مليون  311.1بـ  فيقدرالبرتول  املؤكد من

وذلك حسب وترية اإلنتاج احلالية سنة على األقل  331سنة فإن احتياطي الفحم يقدر له أن يعيش  11إىل 
 .11313  سنة طبقا لبيانات

، بعد أن كانت نسبة 3775وحىت  3715خالل الفرتة من  %9 عدلاستهالك الفحم مبوقد زادت نسب 
فقط بني عامي % 9.1، وقد زادت هذه النسبة بـ3715-3795خالل الفرتة  %37هذه الزيادة تبلغ حوايل 

عدم جناح الفحم  من نفس السنة، ويرجع البرتوليف استهالك  %1،3 مقارنة بزيادة مقدرة بـ 1131و 1117
يف حتقيق زيادات يف االستهالك بنفس املستوى السابق إىل اخنفاض أسعار البرتول بصورة ملموسة مما أضعف 

، ويقدر االستهالك العاملي من الفحم حاليا بنسبة افز لدى املستهلكني لتحقيق املزيد من التحول جتاه الفحماحل
    .4من إمجايل استهالك العامل من الطاقة األولية% 17.1

وهذا  ، فإن الصني هي املستهلك األكرب ملصادر الفحم يف العامل، EIAوحسب تقارير وكالة الطاقة العاملية 
ألن الصني تنتج نصف ما يستهلكه العامل من الفحم، وتنتج بذلك ثالث أضعاف ما تنتجه الواليات  راجع

، ومل يتغري إنتاج الفحم يف العامل بأرقام حتصى يف 1131املتحدة ثاين أكرب منتج للفحم حسب معطيات سنة 
مبا يعادل نسبة  1131إىل  1111الدول اخلمس املسيطرة ما عدا يف إندونيسيا فقد زاد إنتاجها للفحم من سنة 

، انتقاال من املرتبة العاشرة عامليا إىل املرتبة اخلامسة حمتلة هبا مرتبة روسيا، وقد منا اإلنتاج أيضا يف الصني 111%
فقط يف  %3نسبة ايد باملقابل إال بز ، غري أن إنتاج الواليات املتحدة مل يت%311يف نفس العشرية مبا يقدر بـ 

يوضح حصص العامل من إنتاج الفحم، والدول اخلمس املسيطرة على إنتاج هذا ( 11)شكل رقم وال نفس املدة
  .5املصدر

 

 
                                                           

1
 .42، 45. مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز، السيد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص، ص  

2
 BP Statistical Review of World Energy, Op.Cit, P6, P30. 

3
 www.worldcoal.org 

4
 BP Statistical Review of World Energy, Op.Cit , P9, P31. 

5
 International Energy Statics, U.S. Energy Information Administration, 2010, available on 

www.eia.gov. 
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 0010حصص العالم من إنتاج الفحم لسنة  :(00)الشكل رقم 

 
 :من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

International Energy Statics, U.S. Energy Information Administration, 2010, available on 
www.eia.gov. 

وتعين الصخرة  Petraإىل األصل اليوناين املشتق من كلميت  Petroleumترجع كلمة برتول  :لبترولا . ب
، وبذلك يكون معناها زيت الصخر، ولقد عرف اإلنسان البرتول منذ قدمي األزل وتعين الزيت Olieumوكلمة 

يف مصر وفارس وإيران، حيث استخدمه يف أغراض التدفئة واإلضاءة ورصف الطرق، ولكن صناعة البرتول 
ر أول بئ Drakeبصورهتا احلديثة واملعروفة اآلن مل تعرف إال يف منتصف القرن التاسع عشر، وذلك حني حفر 

 البرتولفقد تكون  ،1مرت 13.31على عمق  3117حبثا عن البرتول يف والية بنسلفانيا األمريكية وعثر عليه عام 
يف طبقات من السنني  من احليوانات والنباتات املوجودة عرب ماليني الينياملمن حتلل املواد العضوية الناجتة عن 

 أحواض على أطراف حميطات العامل كالبحر األمحر الطمي الناعم وحتت ظروف ضغط وحرارة شديدة، تولدت يف
من  31وبقيت الرواسب املستنزفة متاما من األكسجني ذات احملتوى األكثر من  والبحر األصفر والبحر األسود

من الصخور  %3املواد العضوية يف قعر البحر، والرواسب الغنية باملواد العضوية ليست واسعة االنتشار فأقل من 
لكنا غنية بالعضويات الصخور الرسوبية كل من الكربون العضوي، ولو كانت   %1توي على أكثر من الرسوبية حت

  .2نفطاليوم نسبح يف حبار من ال

ز بني أنواع النفط الثقيل واخلفيف واخلام واخلليط الذي حيتوي على كميات كبرية من مشع يوإضافة ملا سبق مي
 ة من قارات العامل، ومع ذلك فهناكمن مناطق العامل وال ختلو منه أية قار  وينتشر خمزون النفط يف العديدالربافني، 

 .إىل مصدر الطاقة هذا وتضطر إىل استرياد احتياجاهتا منه االعديد من الدول اليت تفتقر متام

                                                           
1
 .71مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز، السيد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص   

2
، 1رجمة الدملوجي صباح صديق، ما بعد النفط منظورا إليه من ذروة هابرت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طكينيث، ت. ديفيس س  

 .58، 51، ص، ص8009
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 بعد الفحم والنفط، إذ يقع الغاز يف املرتبة الثالثة من حيث األمهية يف استهالك العامل من الطاقة :الغاز  . ج
، وكما يف حالة البرتول فليس هناك 1من جممل االستهالك العاملي من الطاقة األولية %15يشكل الغاز ما نسبته 

الذي تنحو النظريات العلمية  نظرية متكاملة لتفسري كيفية تكون الغاز تارخييا، فهناك مثال الغاز املصاحب للبرتول
ن البرتول نفسه، وهناك حقول الغاز الطبيعي حيث يوجد الغاز وحده تكونه بالعوامل اليت أدت إىل تكو  إىل ربط

، وهلذه دون برتول مث هناك نوع آخر من الغاز الذي يعتقد أنه تكون بتأثري العوامل اليت أدت إىل تكون الفحم
  .ره يف حالة الفحم والنفطاألسباب جمتمعة فإن تقدير خمزون من الغاز أمر أكثر صعوبة من تقدي

وقد جرى العرف على تقسيم الغاز الطبيعي، تبعا لسلوكه أثناء صعوده داخل البئر إىل سطح األرض إىل   
ثالثة أنواع رئيسية هي الغاز اجلاف والذي يتواجد داخل املكمن الطبيعي يف حالته الغازية ويبقى حمتفظا هبا حىت 

الغين وهو حيتفظ أيضا حبالته الغازية طوال تدفقه خالل مسام البئر ولكنه حيتوي  زيصل إىل سطح األرض، والغا
كثفات الغاز والذي يتميز بطوره السائل النوع الثالث يعرف مبعلى كمية أكرب من اهليدروكربونات األثقل وزنا، و 

ار اخنفاض الضغط مر هلائل مث يتحول مرة أخرى إىل طوره الغازي مع استاعند سحبه من البئر نتيجة للضغط 
وتتلخص طرق االستفادة من الغاز الطبيعي يف فصل  .2على نوع معني من املكثفات البرتولية وحيتوي هذا الغاز

غازات امليثان واإليثان واستخدامها حمليا كوقود يف عمليات إنتاج احلديد واأللومنيوم واالمسنت وتوليد الكهرباء 
والذي ميثل املادة  الربوبان، كما ميكن إنتاج الربوبيلني من دة والبرتوكيماوياتوكذلك يف إنتاج األمس وحتلية املياه

 .3اخلام إلنتاج البيوتان والذي يعترب املطاط الصناعي من أهم منتجاته

 :احتياطي الغاز الطبيعي وتوزيعه
احتياطياته القابلة لالستخالص أدى االهتمام املتزايد بإنتاج الغاز الطبيعي واستهالكه إىل االهتمام بتقدير   

نتيجة ( الزيادة أو النقصان)من خمتلف أحناء العامل، وتتحدد احتياطيات الغاز كل عام مبا يضاف إىل العام السابق 
ومن املالحظ أن  .4عمليات اإلنتاج  واالكتشاف يف حقول جديدة وإعادة التقدير الحتياطيات حقول قدمية

انظر ) 1117إىل  3771لفرتة املمتدة من بني ا %359 الطبيعي قد ارتفع بنسبةاالحتياطي العاملي من الغاز 
يف الفرتة املسجلة  حتياطياتال، غري أن هذه الزيادة يف االحتياطيات تعترب منخفضة مقارنة با(11اجلدول رقم 

 ، وهذا راجع لنضوب بعض حقول الغاز%135واملقدرة بـ  3775إىل سنة  3791املمتدة من السابقة 
  .(01للتوضيح أكثر انظر الملحق رقم ) .املوجودة يف أمريكا وغرب أوروبا

من  %19يعترب االحتاد السوفيايت سابقا أكرب دولة يف العامل من ناحية االحتياطي واإلنتاج بنسبة و 
ويقدر له  % 51االحتياطي العاملي، وبالنسبة ملنطقة الشرق األوسط فيبلغ احتياطي الغاز الطبيعي فيها ما نسبته 

                                                           
1
 BP Statistical Review of World Energy, Op.Cit, P41. 

2
 .91، 98ص  مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص،  

3
 .97المرجع نفسه، ص   

4
 BP Statistical Review of World Energy, Op.Cit, P20. 
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مما هو جدير بالذكر أن إيران تعترب مركز الثقل يف متلك احتياطي الغاز يف منطقة عاما و  111أن يعيش أكثر من 
من احتياطي الغاز يف  %11، كما أن حوايل من االحتياطي العاملي %31مبا يوازي ما نسبته  شرق األوسطال

، أما بقية دول الشرق إيران هو من الغازات الطبيعية غري املصاحبة إلنتاج البرتول أي يأيت من حقول الغاز فقط
، وبالتايل فإن إنتاجه يتوقف على األوسط فإن أكثر من نصف احتياطي الغاز فيها هو غاز مصاحب للبرتول

لبرتول أوائل الثمانينات فإن إنتاج الغاز املصاحب قد هبط كثريا مما أثر فمثال مع اخنفاض إنتاج ا، إنتاج البرتول
سلبيا على املصانع والصناعات اليت أقيمت لكي تعتمد على هذا النوع من الغاز مثل مشروعات حتلية املياه 

  .1ومصانع السماد وحمطات توليد الكهرباء وغريها

  الطاقة الكهربائية في مساقط األنهارالمصادر المائية التي تساهم في إنتاج : ثانيا

هنار حيث استعملت مياه األيعود تاريخ استخدام اإلنسان لطاقة املصادر املائية إىل القرن امليالدي األول 
يف تشغيل بعض النواعري املستخدمة لتشغيل مطاحن الدقيق، ويف عصر الثورة الصناعية انتشر استعمال النواعري يف 

ويرتبط مفهوم مصادر  .2لتشمل ضخ املياه وتشغيل آالت نشر اخلشب وآالت النسيج أوروبا بشكل مكثف
إقامة  الطاقة املائية يف الوقت احلاضر مبحطات توليد الطاقة الكهربائية اليت تقام على مساقط األهنار، ويرتافق مع

توفر كميات كبرية من املاء وضمان  هنارلبحريات االصطناعية حلجز مياه األتكوين اهذه احملطات بناء السدود و 
وتعتمد كمية الطاقة الكامنة يف حمطات التوليد املائية على حجم كمية  تكفل تشغيل حمطات الطاقة بشكل دائم،

املاء وعلى مسافة سقوط املاء، فكلما ارتفعت قيمة أي من العاملني املذكورين ارتفعت قيمة الطاقة الكامنة يف 
باملقارنة مع حمطات توليد الطاقة احلرارية  %71-11وتعمل حمطات الطاقة املائية بكفاءة عالية تصل إىل  احملطة

وقدرت الطاقة الكامنة يف  .ةيف العاد %11يد عن األحفوري واليت تعمل بكفاءة ال تز اليت تستعمل الوقود 
يف أمريكا منها   %11حوايل ربعها يف أفريقيا و، يوجد ماليني ميغاوات 1حوايل مصادر الطاقة املائية يف العامل 

اد لسوفيييت سابقا ويتوزع الباقي يف أمريكا حتيف الصني واال %31يف جنوب شرق آسيا ومنها  %31اجلنوبية و
 مليون ميغاوات 311ا املصدر حوايل ومن جانب آخر تبلغ كمية الطاقة املستغلة من هذ .الشمالية ومناطق أخرى

من إمجايل استهالك الطاقة األولية يف العامل، وهذا راجع إما حلرمان ثلث سكان املعمورة  31ن م 3أي ما يعادل 
من هذا املصدر احليوي وإما إىل الكلفة العالية إلنشاء حمطات الطاقة وخباصة أن املواقع املالئمة غالبا ما تكون 

حيث أن دول أمريكا الشمالية  ،مناطق العامل  يتوزع بصورة غري عادلة عرب، واليتبعيدة عن مراكز استهالك الطاقة
آسيا، أوروبا  من الطاقة الكهربائية العاملية، يف حني أن %11من سكان العامل يستهلكون  %1متثل ما نسبته 

، %11من سكان العامل، بنسب استهالك مقدرة بـ  %31، %33، %11وأفريقيا ميثلون ما نسبته على التوايل 
، ويتم توفري هذه الطاقة الكهربائية من املصادر 1111إحصائيات سنة حسب  لكل منهم 1%، 11%

                                                           
1
 .92مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص   

2
 .19عياش سعود يوسف، مرجع سابق، ص   
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يتم توليده من الطاقة النووية،  %31.1، وما نسبته %39، ومن املساقط املائية بنسبة %11األحفورية بنسبة 
ويوجه ما  ،1(األرض الشمس، الرياح، طاقة باطن)فهو مولد من مصادر الطاقة املتجددة  %3.9أما ما يقدر بـ

واجلدول املوايل يبني مصادر توليد الطاقة .2نسبته ثلثني من الوقود احليوي إىل إنتاج الطاقة الكهربائية يف العامل
 .الكهربائية يف العامل

 مصادر توليد الطاقة الكهربائية في العالم (:00)شكل رقم 

 
 :من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

The Colorado River Commission of Nevada, white paper on World Fossil Reserves and 

Projected Depletion, March 2002, P 1. 
 الطاقة النووية: ثالثا

تعمل حمطات الطاقة النووية املستعملة حاليا على ما يعرف باالنشطار النووي وهو نفس فكرة القنبلة 
ن بعض العناصر تنشطر نواهتا حني يصدمها أالطاقة من االنشطار النووي على  الذرية، وتقوم فكرة استخالص

جزء من املادة إىل طاقة حرارية إضافة إىل  نيوترون وينتج عن االنشطار ظهور مواد جديدة وإشعاعات ويتحول
ال ينتهي دام مع ذرات أخرى وهكذا ينشأ عن هذه العملية تفاعل متسلسل تقوم بدورها باالصط نيرتونات أخرى

ملادة املستعملة يف وإن ا  .3إال بتحويل كل املادة القابلة لالنشطار إىل مواد جديدة وإطالق كمية كبرية من الطاقة
نصر طار النووي هي اليورانيوم والذي يوجد بكميات قليلة يف الطبيعة، فحني يصدم نيوترون نواة ععمليات االنش

افقها انقسامات أخرى حتول جزء من مادة النواة إىل كميات هائلة من الطاقة إىل قسمني تر اليورانيوم فإهنا تنقسم 
احلرارية اليت تستعمل يف إنتاج البخار ذي الضغط العايل واحلرارة املرتفعة، ومن مث تشغيل الرتوبينات وإنتاج الطاقة 

طلوبة إلنتاج البخار أي أنه يقوم إال مصدرا للطاقة ينتج احلرارة املالكهربائية، وعلى ذلك فإن املفاعل النووي ليس 
، ومن النتائج السلبية املرتتبة بوظيفة الغالية اليت تعمل على الفحم أو البرتول أو الغاز يف حمطات التوليد احلرارية

                                                           
1
 Ecrin sous la direction de Jean Bonal, Pierre Rossetti, Energies Alternatives, Imprimerie Moderne de 

Bayeux, 2007, P 26. 
2
  The Colorado River Commission of Nevada, white paper on World Fossil Reserves and Projected 

Depletion, March 2002, P 1. 
3
 .80عياش سعود يوسف، مرجع سابق، ص   
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ة إنتاج املواد املشعة ذات القدرة العالية على اخرتاق املعادن واجلدران السميكة يعلى املفاعالت النووية االنشطار 
أما األمر اآلخر ، ر الذي يؤدي إىل خطر تسرهبا إىل اخلارج وتأثريها على الكائنات احلية من نبات وحيواناألم

فهو الوقود النووي املستعمل يف احملطات النووية والذي يتكون من عنصرين خمتلفني من مادة اليورانيوم والذي إذا 
التفاعل مشكلة هذه املواد أيضا أهنا نفايات ادة مشعة، فما حترر أحدمها فإنه يتحول إىل بلوتونيوم والذي بدوره م

ري حفظها يف أماكن خاصة جتعل من الضرو  النووي والبد من التخلص منها إال أن خصائصها اإلشعاعية املدمرة
ومن أهم فوائد الطاقة النووية أهنا تساهم يف احلد من  .1وحتت رقابة دائمة حبيث ال تفلت إشعاعاهتا إىل اخلارج

من الكهرباء املستمد من  ورية، إضافة ألن تكاليف الكيلوواتاالحنباس احلراري الناتج عن حرق املصادر األحف
والقاسم املشرتك ، 2املولد من مصادر طاقات أحفورية من تكاليف الكيلووات %11الطاقة النووية أقل تكلفة ب 

، ويتحدد كميات حمدودةبموجود يف الطبيعة ا ذلك أهن مصادر الطاقة األحفورية والنووية أهنا قابلة لالستنزافبني 
، إضافة ألن تكلفة إنتاج املخزون من هذه املصادر زمن استنزاف هذه املصادر مبعدالت استهالك العامل منها

 .3املطلوبة إلنتاجه ةواالستثمارات الضخم ستتصاعد بدرجة كبرية نتيجة للجهد الكبري

   Hubbert Oil Peak ونضوب النفط رتهوبذروة : الفرع الثاني
حول وصول  3711برت إىل توقعه املثري للجدل الذي أعلنه سنة تستند أمهية العمل الذي قام به هو 

وبعد حتقق توقعاته، . ، وقد بدأ فعال باهلبوط إثر ذلكإنتاح النفط يف الواليات املتحدة ذروته يف أوائل السبعينات
ففي مخسينيات القرن املاضي قدم اجليولوجي  ، 4رت كأسطورة يف زمنهاحلفاظ على املوارد الطبيعية هوب تبنت حركة

أين بدأ إنتاج النفط األمريكي  3793كينج هوبرت نظريته حول ذروة النفط، واليت قوبلت بالسخرية حىت عام 
، فذروة النفط له أمريكا هي املصدرة للنفط صارت دولة مستوردةبعد أن كانت ف حلد اآلن، يتناقص والزال

 ةو ذر ومثلما حدثت  .باختصار هي وصول املكمن النفطي إىل قمة إنتاجه واخنفاض اإلنتاج بعد هذه النقطة
، فإنتاج 1111للنرويج سنة  ت، وحدث3777برت يف أمريكا تكررت يف بريطانيا صاحبة حقول الشمال سنة هو 

، وكذا األحداث السياسية  يف فرتات االنكماش يقل الطلب عليهوم بالظروف االقتصادية فمثال البرتول حمك
كاحلروب والثورات، فيتأثر شكل اخلط البياين لإلنتاج بالتوافر املتزايد للموارد البرتولية غري التقليدية ومنها النفط 

، واألثر احملصل ذا بتكنولوجيا االستخراج اجلديدة، وكالطبيعي ورمال القطران ثقيل واملوائع املستخلصة من الغازال
 متحورت حول ، حيث ركز هوبرت حول أربعة أسئلة رئيسيةاالحندارالقمة وإطالة خط لتلك العوامل هو تسطيح 

ما هو املعدل املتوقع  ،ما هي كمية النفط املتبقية الستغالهلا؟، ما هو احتمال وجود اكتشافات جديدة؟

                                                           
1
 Meunier Francis, Domestiquer l’effet de serre : Energies et Développement Durable, Dunod, Paris, 

2005, P 91.  
2
 Ibid., P 95.  

3
 Ecrin sous la direction de Jean Bonal, Pierre Rossetti, Op.Cit, P 27. 

4
 .47كينيث، ترجمة الدملوجي صباح صديق، مرجع سابق، ص . ديفيس س  
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ومىت تكون هناية عصر النفط؟، اجلواب على هذه األسئلة هو أساس نظرية  ،من البرتول؟ لالستهالك اإلمجايل
 :كما يلي  3711ذروة البرتول سنة هوبرت لمنحىن  وظهرهوبرت، 

 .ألف برميل سنويا 000منحنى هوبرت وتوقعه ذروة النفط عند وتيرة  إنتاج (: 00)الشكل رقم 

 

 

 

 
 :من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر

Steven M Gorelick, Oil Panic and Global Crisis: Predictions and Myths, WILEY-
BLACKWELL, 1st Edition, New Jersey, 2011, P 3. 

دراسة تقرير الطاقة اليت قام هبا  منهاو قد تبعت نظرية هوبرت البسيطة دراسات أخرى أكثر تعقيدا 
، حيث أكدوا أن اإلنتاج اإلمجايل من البرتول سينخفض مستقبال، وأنه 1115وآخرون سنة  Hallockهالوك 

مستقبال  وردة لهإىل بلدان مستحاليا  البلدان املصدرة للبرتول ستتحول 1119إىل سنة  1115ابتداءا من سنة 
، 1111بلد سنة  31إىل مث  11بلد إىل حوايل  11وأن عدد الدول الرئيسية املصدرة للبرتول سينخفض من 

 .صليهوبرت األ واليت كادت أن تطابق منحىن 1111العاملية لسنة ويف الشكل املوايل توقعات هيئة الطاقة 
 .0000سنة  لذروة النفط باستخدام نموذج هوبرت يةوكالة الطاقة العالمتوقعات (: 00)الشكل رقم 

 

 

 

  

 

                            .Steven M Gorelick, Op. cit., 2011, P5 :من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

واليت يقدر فيها بلوغ ذروة  3791معطيات إنتاج النفط اليت عاجلها هوبرت سنة ( 19)رقم الشكل  وضحي     
وترية اإلنتاج حسب توقعات ( 11)يوضح الشكل رقم و ترليون برميل،  1.3اإلنتاج عند استنزاف ما يقدر بـ 
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واملالحظ أن تريليون برميل،  1وبلوغ الذروة بعد استنزاف ما يقدر بـ  1111لسنة  AIE وكالة الطاقة العاملية
 . 3791هوبرت عام  اتعن قيمة تقدير  حرف كثريانمل تهذه الذروة 

 يةالعالم واالحتياطياتواقع الطاقة : الفرع الثالث
مثلما أشار مالتيس يف كتاباته أن املوارد ال تتزايد بنفس وترية تزايد عدد السكان أعد جملس الطاقة العاملي 

 Rapport entre les Resources et les نسب احتياطيات العامل من الطاقة تقريرا ملعرفة
Reserves (RRR) فاالحتياطيات 1والذي يعترب مؤشر مدى توفر الطاقات غري املتجددة مستقبال ،

أن احتياطيات البرتول والغاز  RRRسنة، و يؤكد تقرير  51أو  11 مقدر هلا أن تعيشاملعروفة من البرتول 
وجتدر اإلشارة أن كل شركة منتجة  .سنة مع األخذ بعني االعتبار لالكتشافات اجلديدة 11إىل  51بـ حمدودة 

أن  جيب  املعيار الذي يتمحور حولللبرتول وكل دولة تصرح عن احتياطاهتا بطريقتها اخلاصة، واإلشكال املطروح 
التوقف عندها جيب  اليت من هذه املصادرات الالزمة ومن حيدد الكمي حتدد على أساسه االحتياطيات العاملية؟

إضافة إىل من جيدر به نشر هذه اإلحصائيات؟، واجلواب الصحيح هو أن إحصائيات  عن االستخراج؟
يكلف بدراسة  كفريق عمل شركة منتجة للبرتول  ، مثالراتة تنشر بناءا على جمموعة من املؤشاالحتياطيات العاملي

استثمار جمموعة من اآلبار، حماولة معرفة جدوى أو عند  برتوللية تصدير ال، أو من أجل التفاوض حول عممعينة
بتقييم احتياطيات  Totalللبرتول  كيف تقوم شركة توتال( 11)دول رقم يشري اجل األمر وكي يتم توضيح هذا
ن النفط مقابل إنتاج برميلني، واملعلوم أن مواحد ربميل بأهنا تكتشف ما يقدر بواليت صرحت اآلبار اليت تستغلها 

 .األسس والطرق اليت تعتمدها من أجل تقييم هذا االحتياطي الشركات ال تصرح عن طبيعة مجيع
 .تقييم احتياطيات البترول آلبار شركة توتال(: 02)الجدول رقم 

 Nاالحتياطيات المؤكدة للسنة 
 (مليون برميل)

 0000سنة  0000سنة  0002سنة  0003 سنة 0000سنة  0001سنة  0000سنة 
0000 0600 0601 0031 0303 0003 0060 

 N+1والسنة   Nالتغيرات في االحتياطيات محسوبة بين السنة 
 000 100 06- 300 030 201 330 السابقةالتقديرات إضافة 

 311 55 199 115 111 311 159 والتوسع االكتشافات اجلديدة
 11 11 31 97 71 1 1 االحتياطيات املكتسبة

 51- 11- 37- 11- 1- 1- 91- االحتياطيات املباعة
 026- 060- 001- 000- 000- 031- 003- اإلنتاج السنوي

 (برميل منتج 1.3برميل مكتشف مقابل  1.3= االكتشافات / اإلنتاجنسبة )
 (برميل منتج 3.3مقابل  احتياطيبرميل  3.3=  (االكتشافات اجلديدة + التقديرات السابقة/ )نسبة اإلنتاج املتوسطة)

 ,Alban Vétillard, Energie, Climat, Développement : l’heure des choix, L’Harmattan     :المصدر
Paris, 2009, P35.  

                                                           
1
 World Energy Council, 2007 Survey of Energy Ressources, London, online on: 

www.worldenergy.org, P 45. 

http://www.worldenergy.org/
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بين اجلدول استنادا على التقارير السنوية لنشاط شركة توتال اليت تصرح عن االحتياطيات اليت ال تزال 
 (. السطر املظلل)مستقرة نسبيا ومل تتذبذب وهذا راجع إلعادة النظر يف االحتياطيات السابقة 

سنويا، فقد قدر أقل  مبرتني أو ثالث مرات مما يتم إنتاجه جديدة  اكتشف آبار أن العامل ي أيضا الظاهر
-، وحتول إىل أقل منمليار برميل 51+بأزيد من  3791سنة يف  بعد طرح االستهالكصايف اكتشافات البرتول 

االكتشافات اجلديدة ابتداءا من الثمانينات واليت صارت تقدر  قلةلوهذا راجع  ،1111سنة برميل مليار  11
فالتصريح عن نسب االحتياطيات لشركة معينة ال خيلو من األهداف االقتصادية  .بأقل مما يتم استهالكه حاليا

واملالية ألنه إذا مت التصريح عن مجيع االحتياطيات فإن سعر البرتول سينخفض وإذا حدث العكس سرتتفع 
 عتربيفدول مصدرة مثل السعودية، فنزويال أو إيران  ،ستوردة هلذه املادة اخلامار وهذا يف غري صاحل الدول املاألسع

 ، فليس هنالك أي تقريراملستوردةفاتورهتا الدول واليت تدفع  مويلية القتصادياهتاالتالوحيدة  القاطرةفيها  لبرتولا
تراقب وتصرح عن مجيع احتياطيات العامل من املوارد األولية من غري املؤسسات غري  رمسية دوليةشرعي أو هيئة 

أن جمموع الطاقة أيضا  AIEالطاقة العاملية  كما توقعت وكالة  .1(اجلريدة الدولية للبرتول والغاز مثالك) الرمسية
مليون  31111يكافئ قيمة  مباستقدر  1111سنة ليف العامل املستمدة من املصادر غري املتجددة املستهلكة 

 .2بالنسبة جلميع القطاعات االقتصادية مبا فيها قطاع الكهرباء والنقل -Mtep–لبرتول من ا طن
 االحتياطي المؤكد من مصادر الطاقة األولية ومعدالت إنتاجها واستهالكها (: 03)جدول رقم 

 0000مقارنة بسنة  0010معطيات سنة 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
BP Statistical, Review of World Energy, June 2011, available online at www.bp.com. 

                                                           
1
 Vétillard Alban, Energie, Climat, Développement : l’heure des choix, L’Harmattan, Paris, 2009, PP 

34, 36. 
2
 Meunier Francis, Op. Cit., P 55. 
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املصادر األولية من الطاقة عرب  منو احتياطيات تفرتض األرقام املبينة يف اجلدول أعاله ثبات معدالت
الزمن، وهذا راجع إىل التكنولوجيات اجلديدة املساعدة يف البحث والتنقيب عن آبار جديدة واملسهلة لعمليات 

التأثري أكثر على وترية  االتوزيع، غري أن النمو السكاين واستمرار عجلة التنمية ومتطلباهتا من شأهنماالستخراج و 
أن البرتول  (Walsh/Ivanhoe, 2000)االستهالك، حيث أشارت دراسات كل من والش وايفانو 

 1191.1و 1111سيقرتب من نضوبه بني سنوات 
 (سوق الطاقة)والطلب المتزايد استهالك الطاقة التقليدية  :المطلب الثالث

تقوم السوق خبدمة اجملتمع من خالل التنظيم الكفء للنشاط االقتصادي، واألسواق تستعمل األسعار 
لتوصل احلاجات واحملدوديات جملتمع ما لتحقيق القرارات االقتصادية وبأفضل أسلوب كفء، فقوة السوق الذي 

ال مركزية لصناعة القرارات والتبادل دون احلاجة ملخطط مركزي  يقوم بوظيفته على حنو تام يعتمد على عمليات
عايل القدرة لتخصيص املوارد وإمنا تقوم أسعار السوق برتشيد هذه املوارد وفق ما يسمى باليد اخلفية آلدام مسيث 

(Invisible hand )فسة هي فاملصلحة الذاتية هي القائد واملنا. لتحقيق أو إجناز ما هو أفضل للمجتمع برمته
 Comparative)قوة املنظم، والفكرة األساسية خلف قوة األسواق والتبادل احلر هي امليزة النسبية  

Advantage)  وتكون السوق . البديلة األقلمبعىن ترجيح الكفة لصاحب امليزة النسبية األكرب أو تكلفة الفرصة
ف يف علم االقتصاد بوصفها أمثلية باريتو  هذه الكفاءة اليت تعر  ،ناجحة عندما حتقق ختصيصا كفؤا للموارد

(Pareto Optimality) عدم القدرة على إعادة ختصيص املوارد بدون جعل شخص واحد على  واليت تعين
، فإذا نشط املستهلكون واملنتجون لتعظيم منافعهم اخلاصة الصافية، فإن ( Worse off) األقل يف وضع أسوأ

الناس السلع واخلدمات على حنو حر سوف تولد ختصيصا أمثل للموارد منظومة من األسواق يتبادل فيها 
 .2اجتماعيا

 الطلب على الطاقة: الفرع األول
الطلب على مصادر الطاقة هو طلب مشتق من الطلب على الصناعات أو السلع واخلدمات النهائية 

طلب متزايد عرب الزمن يتأثر  اليت تستخدم الطاقة يف مراحل إنتاجها، وبشكل عام فإن الطلب على الطاقة هو
 :، ومن أهم حمددات الطلب العاملي على الطاقة ما يلي3بالعديد من املتغريات يف زمن ما وجملتمع معني

راجع بدرجة كبرية السكان وهذا  منوا متواليا يف عدد ةسنوات األخري اللقد عرفت  :التحول الديمغرافي العالمي-
 7إىل  1تنمو من من املقدر هلا أن ، حيث أن الكثافة السكانية األمل يف احلياة نسب وارتفاع لتطور العلوم الطبية

 بالرغم من أن معدل املواليد يف العامل قد اخنفض يف السنوات األخرية، غري أنو . 1111حبلول سنة  نسمةمليار 
خاصة يف املناطق شبه احلضرية  اجلنوبية النمو الكبري للسكان ميثله نصف سكان املعمورة من فقراء أفريقيا وآسيا

                                                           
1
 The Colorado River Commission of Nevada, Op.Cit., P 3. 

2
 .119، 112، ص، ص 8011، عمان، 1القريشي صالح محمد تركي، مقدمة في علم اقتصاد البيئة، إثراء للنشر والتوزيع، ط  

3
 . 90آل الشيخ حمد بن محمد، مرجع سابق، ص   
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(Les zones périurbaines) ،تناقص بسرعة تال  (الكهرباء مثال)طاقة إضافة إىل أن حاجة السكان لل
  .من العامل الفقريةخاصة يف املناطق 

الدول املصنعة من تبعيتها البرتولية وطورت قللت  إذا ماو  ،ويف غياب تطور تكنولوجي عاملي موحد
أو قامت بتطوير تكنولوجيات الطاقة مثال للتقليل من استهالك الطاقة يف قطاع النقل شبكات السكك احلديدية 

حيث و . (الكهرباء، اخلشب، البرتول)فإنه سيتم توفري مصدر دائم من الطاقة لنصف سكان املعمورة  اهليدروجينية
الدول املصنعة أن  من البدمنه ، و فعالة بدائل خلقسياسي العاملي يرجع لقدرة النظام الطاقوي على أن االستقرار ال

 .1جلميع سكان العامل تفكر يف خفض استهالكها من الطاقة من أجل حتقيق اهلدف املشرتك

يف الدول يعتمد استعمال الطاقة يف الكثري من جوانبه على الظروف املناخية وخصوصا  :الظروف المناخية-
كما حيدث بني احلني واآلخر، أن تكون ،  2الصناعية الكربى كالواليات املتحدة واليابان وأوروبا الغربية والشرقية

مواسم الشتاء قارسة الربودة، حيث يتحول االستهالك الرئيسي من البنزين إىل السوالر، وخاصة يف منطقة مشال 
 .3فيا وواشنطن، وهو األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع األسعار غالباشرق الواليات املتحدة، مثل نيويورك وفيالديل

، جاء ارتفاع أسعار النفط وليد ازدياد مل يكن يف احلسبان نتيجة تدين طاقات التكرير 1111ومنذ عام 
على حنو مفاجئ وانقطاع يف إمدادت النفط والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة األمريكية، ففي أعقاب احنسار 

بدا واضحا أن تأثري النقص يف طاقات التكرير على صناعات النفط ( 1111خريف )إعصاري كاترينا وريتا 
والغاز الطبيعي وسوائل الغاز نتيجة التغريات املناخية جاء مماثال وإن كان أقل حدة من أزمات نقص اإلمدادت 

 .37954و 3791خالل عامي 

قدرت التنمية االقتصادية يف السنوات العشر األخرية حىت هناية  :أنماط التنمية المتفاوتة بين مختلف الدول-
وهذا راجع للتحوالت السياسية اليت طالت  3717عام  "الطاقة لعامل الغد"أقل من توقعات تقرير  1111عام 

أين عرف النمو االقتصادي العاملي  ،3771االحتاد السوفيييت آنذاك ودول أوروبا الوسطى والشرقية حىت سنة 
هشاشة اهليكل ، و (سنويا %1.1املقدر بـ  "الطاقة لعامل الغد"أقل من توقع تقرير ) %1.1ارتفاعا مقدرا بـ 

يكلي أيضا لدول ، والضعف اهل3779ة سنة األزمة املالية اآلسيوي يف جتسد والذيلدول النامية االقتصادي ل
، إضافة إىل بروز اقتصاديات العديد من 5ةقعلى الطاالعاملي على الطلب  تأثر  كلها عواملأمريكا الالتينية؛  

                                                           
1
 Radanne Pierre, Energies de ton siècle ! Des crises à la mutation, Editions Lignes de Repères, 

Paris, 2005, PP 115, 116. 
2
 .14الخفاف عبد علي، ثعبان كاظم خضير، مرجع سابق، ص   

3
 .52، ص 8002، عّمان، 1والتوزيع،  طزلوم عبد الحي وآخرون، مستقبل االقتصاد العربي ببين النفط واالستثمار، دار الفارس للنشر   

4
تحديات أمام المنتجين، النفط والغاز في الخليج العربي نحو ضمان االمن االقتصادي، مركز اإلمارات : هيرمان فرانسين، أسعار النفط  

 .70، ص 8004، أبوظبي، 1للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط
5
 Conseil mondial de l’énergie, L’Energie pour le Monde de Demain: le temps de l’action, 

DECLARATION 2000 du CME, P 30. 
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منوذجها التنموي واليت تسعى ملقاربة  الدول النامية كدول جنوب غرب آسيا واليت متثل نصف عدد سكان العامل
الطاقة األحفورية و  من الطاقاتاملصادر طاقوي متنوع من خالل تطبيق مزيج ط العيش األوروبية واليابانية امنأمن 

كل من روسيا، أمريكا الالتينية، أفريقيا اجلنوبية ودول الشرق   انتهاجإضافة إىل  ، املتجددةالطاقات النووية و 
استهالك االعتماد على للنمط األمريكي عن طريق  ذات الكثافة السكانية املتوسطة األوسط املصدرة للبرتول

، أما فيما خيص الدول األفريقية الفقرية واهلند الطاقات األحفورية ة علىمن الطاقة يعتمد بصورة كبري  مصدر واحد
نقل، لى البرتول يف قطاع المد كليا ععتاستهالك الفرد الواحد من الطاقة يواليت تتميز بكثافة سكانية مرتفعة فإن 

التفاوت الواسع يف مقدار استعمال الفرد الواحد من الطاقة بني ويظهر  .1اخلشب للطهي، والفحم إلنتاج الكهرباء
 .(15)خمتلف دول العامل، يف اجلدول رقم 

بما يكافئ  0006و 1603بين عامي حسب المنطقة االستهالك العالمي من الطاقة (: 04)جدول رقم 
 *.لبترولمن ا ماليين األطنان

 دولال
 1603االستهالك الكلي من الطاقة لسنة 

 من االستهالك العالمي  %والنسبة
 0006االستهالك الكلي من الطاقة لسنة 

 من االستهالك العالمي% والنسبة 
 %20.0 1191.115 %00.3 1131.511 دول منظمة التعاون والتنمية

دول خارج منظمة التعاون والتنمية والدول 
 األوروآسيوية

111.771 13.0% 191.171 0.1% 

 %10.3 3551.117 %0.6 117.151 الصني
 %10.3 3119.537 %0.2 177.311 **آسيا

 %2.0 171.173 %0.0 11.931 الشرق األوسط
 %0.0 113.311 %3.0 391.711 أفريقيا

 %2.6 517.179 %3.0 311.115 أمريكا الالتينية
 %3.6 111.919 %3.6 311.111 ***املستودعات

 %100 1111 %100 5195 اجملموع
 .فيما خيص استهالك الوقود احليوي والنفايات املسرتجعة هي بيانات مقدرة 3775البيانات قبل سنة *

 .آسيا ما عدا الصني**
 .العاملية البحريةالقوى خمابئ الوقود هليئات الطريان الدولية وهيئات  Bunkers تشمل املستودعات***

 .International Energy Agency, 2011 Key World Energy Statistics,  www.iea.org, P 30 :المصدر

كما أن الطلب على الطاقة سيزداد حبسب دراسة وكالة الطاقة الدولية، حيث تشري الدراسات إىل أن 
حيث أن االستهالك  1131السداسي األول من السنة  يف% 1.7الطلب العاملي على النفط ارتفع بنسبة 

 .مليون برميل يوميا 71.1مقابل  1133مليون برميل يوميا يف نفس الفرتة من سنة  17.1العاملي منه ارتفع من 
وأن األسواق األربعة املستهلكة واملتحكمة يف الطلب على النفط هي الصني والواليات  (.05انظر اجلدول رقم )

                                                           
1
 Radanne Pierre, Op.Cit., PP 116, 117. 

http://www.iea.org/
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مليون برميل  1.5مبقدار   1131وروبا واليابان، حيث أن استهالك الصني من البرتول سريتفع سنة املتحدة، أ
ستهالك البرتول، المن إمجايل التوسع العاملي % 11مليون برميل يوميا مبا يعادل  7.7يوميا ليصل إىل ما قيمته 

مليون برميل  31.7يف حدود )يوميا  مليون برميل 1.1وأن استهالك أوروبا والواليات املتحدة سينخفض بقيمة 
ن يصل أ أيضا ومن املتوقع .1على التوايل( مليون برميل يوميا 31.9يف حدود )مليون برميل يوميا  1.1و (يوميا

فحىت  .2لتغطية هذا الطلب العاملي 1111مليون برميل يوميا عام  11فريقيا إىل إنتاج الشرق األوسط ومشال أ
ستينيات القرن املاضي كانت الواليات املتحدة األمريكية مستقلة متاما من حيث استهالكها للبرتول، وصارت 

 .3على برتول الشرق األوسط، وأمريكا الوسطى ونيجرييا% 11حاليا تابعة يف صادراهتا بنسبة 

  0010سنة إلى  0010من سنة ( ث)الطلب العالمي على النفط كل ثالثي (: 05)جدول رقم 
 (مليون برميل يوميا)

 االحتاد السوفيييت سابقا: ا س س*

 :المصدر
International Energy Agency, Oil Market Report , www.oilmarketreport.org, 11 May 2012, P 
4. 

من أجل الوقوف على الطلب العاملي من الطاقات التقليدية البد من التطرق  :أسعار الطاقةهيكل اإلنتاج و -
 .األخرية وأسعارها يف السوق العامليةعلى هيكلية إنتاج هذه 

تشري اإلحصاءات إىل وجود عالقة طردية بني معدل النمو االقتصادي ومعدل االستهالك من  :هيكل اإلنتاج. أ
على يف معدالت استهالك الطاقة، ويعد معدل استهالك الفرد الواحد فيالحظ أن الدول الصناعية هي األ الطاقة،

لطبيعة التطور االقتصادي ودرجة النمو، وكشفت اإلحصاءات أنه بالرغم من توفر املوارد من الطاقة مؤشرا رئيسيا 

                                                           
1
 International Energy Agency, Oil Market Report, www.oilmarketreport.org, 11 May 2012, P 4. 

2
 .21زلوم عبد الحي وآخرون، مرجع سابق، ص   
 

3
 Walisiewicz Marek, Op.Cit., P 13. 

001 5ث  1ث  1ث  3ث  
0 

001 5ث  1ث  1ث  3ث 
1 

 0010 5ث  1ث  1ث  3ث 

 3.0 1.1 1.1 1.1 1.1 3.2 1.5 1.1 1.5 1.5 3.2 1.1 1.5 1.1 1.1 أفريقيا
 30.0 11.1 11.5 17.9 17.9 30.1 11.1 11.1 17.1 11.3 30.1 11.1 11.1 11.1 17.1 أمريكا
 00.0 17.5 11.3 11.1 17.1 00.1 11.7 19.5 19.1 11.1 00.3 11.1 11.9 19.1 19.1 آسيا

 12.0 35.1 31.3 35.5 35.5 10.0 35.1 31.5 35.1 35.7 10.3 31.1 31.1 35.7 31.1 أوروبا
 2.0 5.7 5.7 5.9 5.9 2.0 5.1 5.1 5.1 5.1 2.2 5.1 5.1 5.1 5.5 *ا س س

 0.0 1.1 1.9 1.1 9.9 0.0 1.1 1.1 1.1 9.1 0.0 9.9 1.1 9.1 9.5 األوسط. ش
 60.0 61.1 60.0 00.0 06.0 06.0 06.6 06.0 00.0 06.0 00.2 06.6 06.0 00.0 00.6 العالم
 0.6 3.1 3.3 1.9 1.1 0.6 1.3 1.1 1.1 1.1 3.3 1.1 1.1 1.1 1.1 (%)التغير 

http://www.oilmarketreport.org/
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سكان الدول النامية يزيد بأكثر من عدد أن ورغم ( خاصة البرتول والغاز)االقتصادية الضخمة لدى الدول النامية 
البلدان النامية ال يشكل إال جزءا أربعة أضعاف عدد سكان الدول الصناعية املتقدمة إال أن استهالك الطاقة يف 

يوضح الناتج احمللي اخلام للفرد وعالقته باستهالك ( 11)واجلدول رقم . 1صغريا من استهالك الطاقة يف العامل
  .الطاقة

 .0011سنة العالقة بين الناتج المحلي الخام واستهالك الفرد من الطاقة (: 06)جدول رقم 

الكثافة  البلدان
 *السكانية

الناتج المحلي 
 **الخام للفرد

إنتاج 
 ***الطاقة

استيراد 
 *** الطاقة

استهالك 
 ****الكهرباء

 7131 3155 1119 11335 3111 دول منظمة التعاون والتنمية
 111 713- 3113 3511 371 الشرق األوسط

دول خارج منظمة التعاون والتنمية 
 األوروبية واألوروآسيوية

111 1111 3151 -111 3519 

 1151 111 1111 31515 3111 الصين
 3119 111 3131 7175 1111 آسيا

 111 311- 913 1917 513 أمريكا الالتينية
 111 511- 3311 1111 3117 أفريقيا
 31511-  31171 15155 1913 العالم

 .مليون نسمة*
 .(GDP PPP billion 2000 USD) 1111سنة لبليون دوالر **

 .ليون طن مكافئ للبرتولإنتاج واسترياد الطاقة مقدر مب*** 
 .للساعة حمسوبا بإمجايل اإلنتاج مضاف إليه الصادرات حمسومة الواردات والفاقد من الطاقة الكهربائية تريا وات****

 :المصدر
International Energy Agency, 2011 Key World Energy Statistics,  www.iea.org, P 51. 

تصاعد الطلب على الطاقة يف العامل، بشكل مستمر، مبعدالت سنوية تتغري بني عام وآخر حبدود نسب ي
بلغ الطلب على النفط حنو  1111ففي عام ايدة على املصادر األحفورية، إىل احلاجة املتز % 1 إىل  3.1

 1111ويف العام  11.5بلغ  1111مليونا ويف العام  11.1بلغ  1115برميل يوميا، ويف العام  مليون 91.1
، ليرتاجع بعدها إىل 1119مليون برميل سنة  11.51ووصل إىل  .2مليون برميل 15.71ارتفع الطلب إىل 

اري وهذا راجع لتداعيات أزمة الرهن العق 1117مليون برميل سنة  15.93وإىل  1111سنة  11.77
  مقدرا 1131إىل سنة  1117من سنة % 1.3ي مسجال بعدها ارتفاعا مقدرا بـوتذبذب الطلب العامل

تثبت أمهية النفط كمصدر طاقوي حيوي ال ميكن االستغناء  تفتأمليون برميل، فالتجارب التارخيية ال  19.11بـ
من هذا الطلب بصفتها املستهلك % 13.3ما نسبته  على تستحوذ الواليات املتحدة األمريكيةحيث عنه أبدا، 

                                                           
1
 .98آل الشيخ حمد بن محمد، مرجع سابق، ص   

2
 .51زلوم عبد الحي وآخرون، مرجع سابق، ص   

http://www.iea.org/
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، وال متثل حصة قارة %11.7، وتستهلك أوروبا بكاملها %31.1تستهلك منه الصني ما نسبته ، و األول للنفط
لدول مشال ووسط % 9لدول الشرق األوسط و% 1.7، مقابل %1.7أفريقيا بكاملها  من هذا الطلب سوى 

من استهالك الطاقة األولية يف العامل  %15دت الغاز الطبيعي حاليا تشكل أقل من ، وألن إمدا1القارة األمريكية
يرتكز استهالك الغاز الطبيعي يف ثالث مناطق رئيسية على غرار أمريكا الشمالية وأوروبا واالحتاد السوفيييت سابقا، 

زيادة يف نفقات النقل املتعلقة وخبالف النفط يعد نقل الغاز إىل مسافات بعيدة مكلفا ألن أنابيب الغاز تواجه 
 .ولية يف العاملحصص الوقود من استهالك الطاقة األيظهر اجلدول املوايل و ، باحلجم

 .بماليين األطنان من النفط حصص الوقود من استهالك الطاقة العالمية(: 07)جدول رقم 

 0011 0010 0006 0000 0002 0000 1666 المصدر
 5117.3 5113.7 3908.7 1111.1 1971.1   النفط

 1711.1 1151.3 2661.4 1595.9 1511.1 الغاز الطبيعي
 1915.1 1111.1 3305.6 1717.1 1971.7 الفحم

 177.1 111.1 614.0 119.1 111.3 الطاقة النووية
الطاقة 
 مائيةو الكهر 

151.1 111.9 736.3 991.7 973.1 

 375.1 311.1 137.4   متجددة ةطاق
 10002.0 11600.0 11363.2 10030.1 10061.0 6000.0 6020.0 المجموع

 :المصدر
BP Statistical, Review of World Energy, June 2006, June 2011 and June 2012. 

ولية يف إنتاج الوقود احليوي، حيث نالحظ أن الطلب األ ةالطاقمصادر مسامهة ( 19)يبني اجلدول رقم 
، %3.11بنسبة  1111و 3777حيث قدرت الزيادة بني عامي ايدا وبوترية ثابتة نسبيا ز يزال متعلى الطاقة ال 

، ويقدر حاليا منو إمجايل 1133إىل سنة  1115نسبة التغري على ثباهتا طيلة الفرتة املمتدة من سنة لتحافظ 
العامل من الوقود يعترب ثابتا نسبيا إىل فإن استهالك ، ومنه %1.1 تهنسبما الطاقات األولية االستهالك العاملي من 

فعلى  .ةحلاليمناط االستهالك ار الطاقة لبعضها البعض دون تغري أوهذا راجع بصفة كبرية إلحالل مصاد متزايد
الرغم من أن سوق الفحم احلجري ختسر من حصتها يف السوق حيث اخنفضت من حصة شبه مساوية للنفط إىل 

حصة النفط من االستهالك العاملي قد بلغت الذروة يف أوائل السبعينيات  فإن، 3711يف عام  %11ما نسبته 
 يف السنوات خاصةخسارة حصصها السوقية  بذلك تواصل(  سوق النفط) وهي %11.3وتبلغ اآلن حوايل 

                                                           
1
 BP Statistical, Review of World Energy, June 2011, Op.Cit.,  P 9. 
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سنة يف بداية ا كانت عليه أقل نسبة ممحاليا  يف السوق العاملية طة مسامهة النفنسبوتعادل األخرية  ةعشر  االثين
37111. 

ومن ناحية أخرى إحالل  ارتفاع أسعار البرتول يؤدي إىل ترشيد االستهالك من ناحيةإن  :أسعار النفط. ب
واملقصود برتشيد االستهالك ليس فقط  Inter fuel substitutionمصادر الوقود حمل بعضها البعض 

إنتاج بأخرى يف العملية اإلنتاجية، إضافة ألن القضاء على الفاقد يف استهالك الطاقة ولكن إحالل عناصر 
التجهيزات الرأمسالية طويلة األجل اليت حتتاج إىل طاقة يكون من الصعب التخلص منها قبل انتهاء عمرها 
اإلنتاجي وتظل تستهلك نفس القدر من الطاقة، مثل هذه التجهيزات يف املنازل واملكاتب وناطحات السحاب، 

 .2طلب على الطاقةمما يقلل من مرونة ال

فمن املعروف أن . مها معدالت التضخم، ومعدل سعر الدوالر يف األسعارأيضا وهناك عامالن أساسيان يؤثران -
بعمالت أخرى كاليورو أو سلة عمالت النفط يسعر بالدوالر، علما أنه كانت هناك حماوالت جلعل التسعري 

 .3لكنها مل تنجح، وظل الدوالر عملة التسعري الوحيدة

تساهم بدورها يف رفع  املضاربات يف األسواق النفطية، وهي ظاهرة بدأت تربز يف السنوات العشرين األخرية،-
يف األسواق ن بالسعر احلقيقي بل بالصعود واهلبوط للنفط تعاملون يف هذه األسواق ال يكرتثو فامل أسعار البرتول

 .4والشراءوذلك حىت يستطيعوا مواصلة عمليات البيع املالية 

خرى املؤثرة على أسعار النفط أيضا، املخزون النفطي األمريكي وذلك حبكم ثقل أمريكا ومن العوامل الرئيسية األ-
حيث يتم أسبوعيا إصدار تقريرين من جهتني رئيسيتني يف الواليات املتحدة مها املعهد األمريكي للبرتول ووزارة 

من وكذلك تعترب . والذي تتحدد مبوجبه األسعار ام واملشتقات النفطيةالطاقة األمريكية لتحديد خمزون النفط اخل
شركات النفط العاملية حققت خالل العام  قد ثبت أن مجيعف النفط مصلحة شركات النفط العاملية أن ترفع أسعار

مر ينعكس على دول تلك الشركات لكوهنا تدفع ضرائب ة غري مسبوقة يف تارخيها وهذا األيأرباحا خيال 1111
على جزء كبري من أرباحها، وبالتايل فإن مصلحة تلك الشركات أن ترفع أسعار النفط، السيما كلما حان الوقت 

 .5لتسعري وتثمني خمزوناهتا
 

 

                                                           
1
 Bp Statistical Review of World Energy, June 2012, P 2. 

2
 .141محمد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص  مقلد رمضان  

3
 .50المرجع نفسه، ص   
4

 .52زلوم عبد الحي وآخرون، مرجع سابق، ص  
5
 .59المرجع نفسه، ص   
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 طاقةالعرض : الفرع الثاني

كافية للوفاء بالطلب املتزايد خالل الثالثني عاما القادمة، وبرغم ذلك ستحدث   احلالية إن مصادر الطاقة
تغريات عميقة يف املوقع اجلغرايف للقدرة اإلنتاجية اإلضافية، فبعد التنويع املكثف يف سبعينات ومثانينات القرن 

لشرق األوسط ومنطقة حبر املاضي، سوف يتحقق تركيز جديد لإلمدادات يف مناطق قليلة من العامل مثل روسيا وا
ويعترب سوق الطاقة العاملي سوقا احتكاريا سواء من جانب الدول املالكة أو من طرف ، 1قزوين وغرب أفريقيا

 :، نذكر منهااليت تتكتل يف أشكال العديد من املنظمات واهليئات العامليةبضة، و االشركات الق

واليت تكونت  OPECشك أن منظمة الدول املصدرة للبرتول واملعروفة باألوبك ال :منظمة األوبك العالمية-
قد حققت جناحا كبريا  *من ثالث عشرة دولة من الدول الرئيسية املصدرة للبرتول 3711يف شهر سبتمرب سنة 

  %311واستطاعت أن ترفع سعر البرتول خالل عشرة سنوات مبعدل  3791منذ أدركت قوهتا االحتكارية سنة 
 Cartel ، ومن الناحية االقتصادية يطلق على هذه املنظمة اسم كارتل(من سعر سنة األساس)كل سنة تقريبا 

املنتجني احملتكرين إلنتاج سلعة معينة عندما ينسقون سياستهم البيعية والسعرية حبيث وهو لفظ يطلق على جمموعة 
 .2األعضاءمينعون املنافسة بينهم ويعظمون األرباح الكلية جملموعة 

عام  (International Energy Agency) أنشئت منظمة الطاقة الدولية  :الطاقة الدوليةوكالة -
، 3795و 3791 يكرد فعل لسيطرة دول األوبك على سوق البرتول بشكل فعال يف الفرتة ما بني عام  3795

وتركز املنظمة منذ نشأهتا على ترشيد  .**دولة من الدول الصناعية املستهلكة للبرتول 11وتتكون املنظمة من 
استهالك الطاقة هبدف ختفيض الطلب على البرتول وتقليل استرياده وتشجيع مصادر الطاقة البديلة، ومراجعة 
سياسات الطاقة يف الدول األعضاء من خالل العمل على إحالل مصادر الطاقة البديلة حمل البرتول والبحث عن 

ضي الدول األعضاء يف األوبك، وزيادة املخزون االسرتاتيجي من النفط لدى كل دولة البرتول يف مناطق خارج أرا
ة الطاقة أقرت دول منظم 3799ويف عام  .يوما من الواردات البرتولية اخلاصة بكل دولة 71عضو حبيث يعادل 

مر ، األ3711مليون برميل يف اليوم حبدود  11بتخفيض الطلب على البرتول إىل  الدولية هدفا حمددا يقضي
الذي يوضح اهلدف الرئيس للمنظمة وهو ختفيض حجم الطلب على البرتول من دول األوبك عن طريق 
االكتشافات البرتولية اجلديدة فضال على عمليات التخزين اليت تقوم هبا الدول خلام البرتول، وقد بلغ املخزون يف 

                                                           
1
المخاطر واإلمكانيات، النفط والغاز في الخليج العربي نحو ضمان األمن االقتصادي، : فافنيك جان بيار، آفاق االستثمار لشركات النفط األجنبية  

 .881، ص 8004، أبوظبي، 1مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط
العراق، الكويت، اإلمارات، ليبيا، الجزائر، قطر، اإلكوادور، الجابون، إندونيسيا، السعودية، : )تتكون منظمة األوبك من ثالث عشرة دولة هي*

 (.إيران، نيجيريا، فنزويال
2
 .141مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد محمد احمد السريتي، مرجع سابق، ص   

، (التشيلي، إستونيا، آيسلندا، إسرائيل، المكسيك وسلوفينيا)مية ما عدا دول منظمة االوبك هي وحدها من تستطيع االنضمام لوكالة الطاقة العال** 
أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، جمهورية التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، : )المكونة للمنظمة هي 82والدول الـ 

هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة  إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، لوكسمبورغ،
 (.IEAراجع موقع وكالة الطاقة الدولية ( )المتحدة، الواليات المتحدة
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مليارات برميل يف الربع الثالث من سنة  1حنو  معظم دول املنظمة على األرض أو فوق املاء على ظهر السفن
37711.  

تقبلي من سيوضح توقعات وكالة الطاقة العاملية لنسب االستهالك امل (17) وفيما يلي الشكل رقم
مربع وحدة حرارية بريطانية أي ما قيمته مليون  111، حيث من املتوقع أن يستهلك العامل ما يقارب الطاقة

، وهو رقم ضخم مقارنة بالقدرات االستيعابية 1111يف حدود سنة جول  1131×  1.55155111
 .للطاقات املتاحة حاليا
 0030إلى سنة  1990 سنة االستهالك العالمي للطاقة من اتجاه :(06) شكل رقم

 (Quadrillion BTUبريطانية مليون مربع وحدة حرارية )
 

 

 

 

 

 

 www.eia.govوكالة الطاقة العاملية  :المصدر

 اتجاهات سوق الطاقة العالمية: الفرع الثالث

كقوتني اقتصاديتني هائلتني ليضيف ألبعاد سوق الطاقة بعدا   جاء صعود جنم الصني وبدرجة أدىن اهلند
" النمور اآلسيوية"جديدا، فخالل عقدي السبعينات والثمانينات، وقف النمو االقتصادي املتسارع الذي حققته 

لينمو ( باستثناء الصني)على النفط والغاز والفحم من جانب بلدان آسيا النامية  وراء تصاعد معدالت الطلب
ماليني برميل يوميا خالل عقدين  1.1إىل  3791مليون برميل يوميا عام  3.9رغم ارتفاع أسعاره آنذاك من 

إىل ثالثة ماليني من النفط من مليون واحد على مدى العقدين املشار إليهما، ازداد استهالك الصني فمن، ز لان م
برميل يوميا، ومنذ مطلع عقد التسعينات تضاعف استهالكها منه بفضل استمرار النمو االقتصادي القوي فيها، 

منوا متسارعا هو اآلخر إذ يتوقع أيضا وإىل جانب االستخدامات االقتصادية للطاقات األولية يشهد قطاع النقل 
                                                           

1
، 8010، القاهرة، 8جامعة الدول العربية، طلطفي علي، الطاقة والتنمية في الدول العربية، بحوث ودراسات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية،   

 . 21، 20ص، ص 

0,0 

100,0 

200,0 

300,0 

400,0 

500,0 

600,0 

700,0 

800,0 

900,0 

1990 2000 2008 2015 2020 2025 2030 2035 

 دول منظمة التعاون والتنمية

 دول غير منطمة التعاون والتنمية

 العالم



مدخل القتصاديات املوارد الناضبة والطاقات التقليدية                                               :الفصل األول  
 

40 
 

مليون حبلول عام  311إىل  1111حلجم مبيعات السيارات يف الصني أن يتصاعد من قرابة مليوين سيارة سنة 
يف انتهاج أمناط مماثلة من السياسات ذات  األخرى اآلسيويةالدول ، إذا كان هذا البلد سيحذو حذو 1111

لنفط يف آسيا مبا ينسجم مع النمو الصلة بقطاع النقل، فإن تنامي الطلب على الطاقات األولية خاصة منها ا
، وعلى النحو ذاته 1111مليون برميل يف اليوم الواحد حبلول عام  11يد عن ز االقتصادي سيتضاعف إىل ما ي

ارتفاعا شديدا يف مناطق أخرى من  وغريه من الطاقات األحفورية فمن املتوقع أيضا أن يشهد استهالك النفط
فإن الطلب على الطاقات األحفورية  ، ويف الشرق األوسط حتدديدا، وخالفا ملا تقدمالعامل النامي كأمريكا الالتينية

عوام املنصرمة، يف حني أن معدل منوه مستقبال يف الواليات املتحدة قد يرتاجع عن املستويات اليت كان عليها يف األ
العالية املفروضة على استهالك سيشهد ارتفاعا طفيفا جدا يف كل من االحتاد األورويب واليابان، نظرا للضرائب 

مثل ملصادر الطاقات التقليدية والسعي إلنتاج املصادر امللوثة والسياسات احلكومية الرامية للرتويج لالستخدام األ
 .1أنواع بديلة من وقود وسائط النقل

املوايل العالقة القوية بني نسب النمو االقتصادي العاملي ومعدالت إنتاج الطاقة وهذا من دول اجل ويظهر
 . 1111خالل توقعات العرض العاملي من الطاقة حىت سنة 

 0030حتى سنة  الطاقات األولية سعاروأالعرض العالمي من الطاقة توقعات : (00) جدول رقم
 (مليون مربع وحدة حرارية بريطانية)

 
 

 العرض واألسعار

 
سنة 

0000 
 

 التوقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 0030سنة  0000سنة  0010سنة 
نمو اقتصادي 

 منخفض
نمو اقتصادي 

 مرتفع
نمو اقتصادي 

 منخفض
نمو اقتصادي 

 مرتفع
نمو اقتصادي 

 منخفض
نمو اقتصادي 

 مرتفع
 اقةـــــــــــــــــمي من الطــــــــــــــــــالعال( العرض)اج ـــــــــــاإلنت

 31.17 31.13 31.17 31.11 31.51 31.51 31.13 النفط اخلام

 11.11 11.11 11.39 11.11 11.31 37.11 13.35 (اجلاف) الغاز الطبيعي

 19.11 11.15 11.39 11.13 11.11 11.71 11.11 الفحم

 7.71 7.11 7.11 7.17 1.91 1.91 1.51 الطاقة النووية

 1.11 1.79 1.11 1.79 1.11 1.75 1.51 الطاقة الكهرومائية

 33.11 9.11 9.33 1.71 5.13 5.57 1.79 طاقة الكتلة احلرارية

 5.11 1.19 5.15 1.51 5.31 1.11 3.39 طاقات متجددة

 3.11 1.91 3.15 1.11 1.11 1.11 1.31 مصادر أخرى

 وارداتــــــــــــال
 11.11 31.11 13.11 31.13 11.99 31.91 13.17 اخلام النفط

 9.31 1.17 1.11 1.31 1.13 1.19 1.11 الوقود ومشتقات البرتول

 5.19 1.11 5.17 1.11 1.11 1.11 5.11 الغاز الطبيعي

                                                           
1
 .28، 59هيرمان فرانسين، مرجع سابق، ص، ص   
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 3.51 1.73 1.71 1.79 1.97 1.91 1.71 واردات أخرى

 32.60 00.00 30.60 00.60 31.02 00.31 30.06 المجموع

 ادراتــــــــــــــــالص
 5.19 1.71 5.19 1.97 1.17 1.51 1.93 البرتول

 3.11 1.31 3.15 3.95 3.31 3.31 3.13 الغاز الطبيعي

 1.11 1.99 3.11 3.31 3.57 3.57 1.19 الفحم

 0.66 0.00 0.00 0.00 3.00 0.11 0.00 المجموع

 (للوحدة 0000ة ـــــسني لـــــــــأمريكدوالر )عار ـــــــاألس
دوالر ) سعر النفط اخلام املستورد

 (للربميل
71.13 11.11 11.11 311.71 315.57 331.51 319.71 

 دوالر)للتدفئة الغاز الطبيعي 
 (وحدة حرارية بريطانيةللمليون 

9.11 1.17 1.91 1.11 1.71 1.11 1.17 

دوالر )بالسعر املتوسط  الفحم 
 (للمليون وحدة حرارية بريطانية

1.31 1.11 1.31 1.15 1.33 1.11 1.13 

 1.13)متوسط أسعار الكهرباء 
 (سا/ كيلوواط دوالر

7.1 1.1 7.3 7.1 7.1 7.1 31.7 

 : المصدر
U.S Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2010 with Projections to 
2035, U.S Department of Energy, Washington, 2010, P 149. 

يزداد بنسبة  (نفط، غاز، فحم)طاقات األحفورية إنتاج العامل من المتوسط من اجلدول السابق أن  يظهر
متسارعة، وباملثل ارتفعت نسبة  ىتواصلت التنمية االقتصادية يف الدول األقل منوا خبط إذا ما ، خاصةسنويا 1%

رغم التطور يف كفاءة االحرتاق يف تقنيات املتقدمة التصنيع يف الدول   الدخل احمللي اإلمجايل مع زيادةىلإ الطاقة
قوية بصورة خاصة يف الصني واهلند  والنفط االستخدام النهائي، وتعد ضغوط السوق الناشئة يف الغاز الطبيعي

لنامية الكربى الدول ا تعاينبوجود الباعث الرئيسي لتنويع مزيج الوقود، ومن ناحية أخرى  وذلك وتركيا والربازيل
، وهو املستخدمة للفحم، مثل الصني بضغوط كبرية للتحول إىل الغاز من أجل ختفيض انبعاث الغازات الدفيئة

البحث مكامن جديدة الستخراج املزيد من مصادر الطاقة مع احتساب الفاقد ونسب إما األمر الذي يستدعي 
سنويا، وهذا ما يعادل  إجياد عشرة منتجني جدد  %1و 1ني ب ةواليت قدرهتا وكالة الطاقة العامليالسنوية النضوب 
جنع اقتصاديا إلشباع ، أو البحث عن البديل األ1ضون السنوات القادمةاج اململكة العربية السعودية يف غبقدرة إنت

 .هذا الطلب العاملي

 

                                                           
1
، ص 8007، أبوظبي، 1كليج مايكل، مستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالمية، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط  

11. 
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 اآلثار اإليكولوجية الستخدام الطاقات التقليدية : المبحث الثالث

: يف شكل طاقة متجددة مثل -حىت القرن التاسع عشر–كانت الغالبية العظمى من استخدامات الطاقة 
السواقي، وطواحني اهلواء املستخدمة يف طحن الذرة والقمح، واجلهد اليدوي أو احليواين حلراثة احلقول ومحل 

، كما كان يتم (النبات املتفحم)خلث األثقال، وكانت احلرارة تتوافر من خالل إضرام النار يف اخلشب والروث وا
احلصول على اإلنارة من الشموع املصنوعة من الشحم احليواين، وكانت وسائل النقل تعتمد يف طاقتها عموما على 

 (. السفن الشراعية)، أو على الرياح (العربات)احليوانات 

اخلشب مصدرا للطاقة، كما مسح ن وإن اكتشاف الفحم احلجري واستغالله وقودا جعال باإلمكان االستغناء ع
لنظم البخارية باستعمال الفحم مصدرا لتشغيل اآلالت الثابتة ويف وسائل االتصال أيضا إيذانا بانطالقة اتطوير 

مت تطوير أول استخدامات أشكال إمدادت الطاقة اجلديدة،  3711الثورة الصناعية، ويف الفرتة املنتهية من عام 
يف اإلنارة ويف وسائل االتصاالت، وكان هذا االستخدام للكهرباء أول تطوير   وهو الكهرباء حيث استخدمت

 .1كامل النطاق لوسيط حامل للطاقة الثانوية مت إجياده من خالل حتويل مصادر الطاقة األولية كالفحم والنفط

 مفاهيم عامة حول التلوث: المطلب األول  

صورة رهيبة يف النصف الثاين من القرن العشرين، كأثر التلوث ظاهرة بيئية قدمية، ولكنها برزت وتأصلت ب
للتقدم العلمي والتقين الذي ساد العامل، فالتلوث البيئي قدمي ومالزم لإلنسان، حيث كانت الطبيعة وعناصرها 
تلعب الدور الرئيسي يف حدوث التلوث البيئي، فكان التلوث حيدث بسبب الظواهر الطبيعية كالزالزل والرباكني 

اح والسيول، إال أن ذلك النوع من التلوث كان ضئيال وبالقدر الذي تستطيع معه العوامل والدورات الطبيعية والري
 .2أن تعيد التوازن حبيث ال يرتك ذلك التلوث آثارا تكون ضارة على اإلنسان أو احليوان أو النبات

 همظاهر و البيئي  تالتلو  مفهوم: الفرع األول

حيدث التلوث نتيجة إلقاء النفايات للتخلص منها مما يفسد البيئة ونظافتها حبيث : مفهوم التلوث البيئي: أوال
حيدث تغري وخلل يف املوازنة اليت تتم بني العناصر املكونة للنظام اإليكولوجي حبيث تشل فعالية هذا النظام وتفقده 

عاريف اليت تقف عند مفهوم ، وقد تعددت الت3القدرة على التخلص الذايت من امللوثات بالعمليات الطبيعية
 :التلوث نذكر أمهها

                                                           
1
هل نتجه نحو االقتصاد الهيدروجيني؟، في المخاطر والغموض في أسواق الطاقة العالمية المتغيرة االنعكاسات : هارت ديفيد، مستقبل الطاقة  

 .20، 59، ص، ص 8002، أبو ظبي، 1على منطقة الخليج العربي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط
2
، نسخة إلكترونية عن مؤسسة كتب عربية للنشر والتوزيع، بدون تاريخ نشر، ص (ليةدراسة تحلي)شحاتة حسن أحمد، البيئة والتلوث والمواجهة   

14. 
3
 .52الخفاف عبد علي، ثعبان كاظم خضير، مرجع سابق، ص   
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هو  التلوث :1603مم المتحدة سنة الصادر عن األ مفهوم التلوث في القانون الدولي للتلوث-3
النشاطات اإلنسانية اليت تؤدي بالضرورة لزيادة أو إضافة مواد أو طاقة جديدة إىل البيئة، حيث تعمل هذه الطاقة 
أو املواد على تعريض حياة اإلنسان أوصحته أو رفاهيته أو مصادر الطبيعة للخطر سواء كان ذلك بشكل مباشر 

 .1أو غري مباشر

لبنك الدويل التلوث على أنه كل ما يؤدي نتيجة التكنولوجيا ا عرف :تعريف البنك الدولي للتلوث-1
ية املستخدمة إىل إضافة مادة غريبة إىل املاء أو اهلواء أو الغالف األرضي يف شكل كمي يؤدي إىل التأثري على نوع

 .2ؤثر على استقرارهااملوارد وفقداهنا خلواصها أو ي

على حنو كفء يشار إليه بفشل إن عدم قابلية السوق على ختصيص املوارد  :تلوثلالمفهوم االقتصادي ل-1
فقوى السوق ال تعظم املنافع االجتماعية من خالل مساواة املنافع احلدية ، (Market Failure)السوق 

ستعمال السيارة ال يتضمن فقط تكاليف اعلى سبيل املثال إن . االجتماعية مع التكاليف احلدية االجتماعية
، فاالنبعاثات الغازية النامجة عن استعمال السيارة واليت تشمل مونوكسايد اصة وإمنا تكاليف خارجية أيضاخ

كربون وأكاسيد النيرتوجني هي السبب األساس يف تلوث اهلواء وبالفعل فإن الناس الذين يقودون يدرو اهلالكربون و 
  .3ن يواجهوا أي تكاليفأء النقي أو النظيف بدون السيارات كانوا قادرين أن يستعملوا موردا مثينا وهو اهلوا

  هأنواعمظاهر التلوث و : ثانيا

للتلوث ثالثة مستويات فقد يكون التلوث غري خطر وهو التلوث املنتشر فوق سطح الكرة األرضية وال 
التلوث خيلو أي غالف جوي منه حبيث ميكن لإلنسان التعايش معه دون التعرض للضرر أو املخاطر، ويندرج 

املسبب لآلثار السلبية اليت تؤثر على اإلنسان والبيئة ضمن مستوى التلوث اخلطر والذي يرتبط بأشكال النشاط 
، أما املستوى الثالث فيعرب عن التلوث املدمر والذي حيدث فيه اهنيار للبيئة احلديث والصناعي االقتصادي

التكنولوجي املتصل بالتطور يف جمال الصناعات النووية واإلنسان معا ويرتبط هذا النوع من التلوث بالتقدم 
  .4يلزمه سنوات طويلة لإلصالح وبتكاليف باهضة نذار وفيكون ذلك دون سابق إ واإلشعاعية وإذا ما حدث

 :5أما أنواع التلوث فتندرج بصفة عامة ضمن األشكال التالية

مباشرة أو غري مباشرة إىل الغالف اجلوي بالكمية اليت ويعرف بأنه إضافة ألي مادة سواء بصفة : تلوث اهلواء-3
 .تؤثر على تركيبته حبيث ينجم عنها آثار ضارة على اإلنسان والبيئة واألنظمة البيئية واملوارد الطبيعية

                                                           
1
 .29، ص 8010، الجزائر، 1قدي عبد المجيد، منور أوسرير، محمد حمو، االقتصاد البيئي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ط  

2
 .40المرجع نفسه، ص   

3
 .182، 181القريشي صالح محمد تركي، مرجع سابق، ص، ص   

4
 .48قدي عبد المجيد، مرجع سابق، ص   

5
 .80، 19، مرجع سابق، ص، ص (دراسة تحليلية)شحاتة حسن أحمد، البيئة والتلوث والمواجهة   
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ويعرف على أنه وجود امللوثات والشوائب يف املياه، بشكل يعيق استعمال املياه لألغراض املختلفة  : تلوث املياه-1
 .لشرب والري وغريهاكا
صدر املتعترب الرتبة مصدرا للخري والثمار ومن أكثر العناصر اليت يسيء اإلنسان استخدامها فهي : تلوث الرتبة-1

ويكون تلوث األراضي بالفساد الذي يصيبها فيغري صفاهتا وخواصها الطبيعية أو الكيميائية أو  ،لغذاءالرئيسي ل
 .لى باقي الكائنات احليةاحليوية بشكل جيعلها تؤثر سلبا ع

وهو تلوث املواد الغذائية مما يؤدي لتلفها بسبب تعرضها جلملة من اجلراثيم واملواد الكيميائية أو : تلوث الغذاء-5
 .اإلشعاعية

ذى والضرر لإلنسان واحليوان والنبات وكل ضاء اليت تزيد للحد الذي يسبب األوهي الضو : التلوث بالضوضاء-1
إضافة ألنواع أخرى من التلوث البيئي كالتلوث البصري والتلوث اإلشعاعي والتلوث بالبالستيك . مكونات البيئة

 .وغريها
 أسباب التدهور البيئي: الفرع الثاني

من أهم التأثريات اليت تسبب تلوثا بيئيا يساهم بدرجة كبرية يف تدهور األنظمة البيئية والتأثري على الكائنات احلية 
 1:ما يلي

كالدقائق الصلبة العالقة يف اجلو أو الرتبة أو املاء، والطبقات الزيتية على سطح املاء واليت : التأثريات الفيزيائية-3
 .تعيق تشبع املاء باألكسجني

ثريات فيسيولوجية مباشرة بعد ن بعض املواد السامة اليت حتدث تأوهي الناجتة ع :التأثريات الكيمياوية السامة-1
 .ة أو النبات أو احليوان أو اإلنسانبعلى الرت تراكمها إما 

سببها تفاعل البكترييا أو بسبب األكسدة الكيميائية للمواد العضوية أو غري العضوية واليت ي: تأثريات األكسدة-1
 .حيث يقلالن من تركيز األكسجني املذاب يف املاء

الناجتة عن تراكم املواد املشعة اليت تسبب تغريات مفيدة وأحيانا ضارة جدا يف جسم : النظائر املشعة تأثريات-5
 .اإلنسان

وميكن االستدالل على مدى التدهور البيئي وتعرض املوارد الطبيعية للهالك أو النفاذ من خالل القراءة السريعة 
 :ل التايلو ر يف اجلدلبعض املؤشرات االقتصادية واليت تعرب عن هذا التدهو 

 

 

 
                                                           

1
 .48، 41 صص، قدي عبد المجيد، مرجع سابق،   
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 (%) 0010لعام  المحليفي الموارد الطبيعية كنسبة من إجمالي الدخل التدهور : (06)جدول رقم

 إهالك مصادر 
 الطاقة

إهالك الموارد 
 المعدنية

الضرر الناجم عن ثاني  إهالك الغابات
 أكسيد الكربون

الضرر الناجم عن 
انبعاثات الغازات 

 الملوثة
 1.1 1.5 صفر 1.1 1.3 *العالم

 1.5 1.1 3.1 3.1 3.1 **الدول منخفضة الدخل
 1.9 1.9 1.3 3.1 1.3 *** الدول متوسطة الدخل
 1.3 1.1 صفر 1.1 1.9 ****الدول مرتفعة الدخل

 . (مربعألف كيلومرت ) 317933مليون ساكن على مساحة  1175.1، يتشاطرها بليون دوالر 11151.1: لي اخلام للعاملاحملالناتج  *
 .(مربع ألف كيلومرت) 31151مليون ساكن على مساحة  971.1بليون دوالر يتشاطرها  531.1يقدر بـ الناتج احمللي اخلام **

بليون دوالر يتشاطرها  37111.3بـ  فيهاالناتج احمللي اخلام ويقدر ، (وتشمل الدول متوسطة الدخل املنخفض والدول متوسطة الدخل املرتفع)*** 
 .(ألف كيلومرت مربع) 11191مليون ساكن على مساحة  5791.1

 .(ألف كيلومرت مربع) 11.771مليون ساكن على مساحة  3319.5يتشاطرها  بليون دوالر 51151.1الناتج احمللي اخلام يقدر بـ ****

 :المصدر
World Bank, The Little Green Data Book, Development Data Group of the Development 
Economics Vice Presidency and the Environment Department of the World Bank, 
Washington, 2012, P2, PP10,15. 

 ،الفقرية)ملختلف اجملموعات الدولية  حيث يالحظ من اجلدول أعاله مدى تأثر الناتج احمللي اخلام   
بالتدهور يف نوعية املوارد الطبيعية والبيئية، ويالحظ أيضا أن الدول الفقرية تتأثر مواردها  (الدخل والغنية ةاملتوسط

علقة بكيفية استغالل تالدول الغنية وهذا راجع للعديد من االعتبارات امليف وهي مهددة بالزوال أكثر مما عليه 
إال عن طريق  يتم إشباعهاواليت ال يف اجملتمعات الفقرية رية مواردها الطبيعية والبيئية وإىل تعدد احلاجات الضرو 

 .1ملواد الرتبة االستغالل املفرط

 آليات الوقاية من آثار التلوث: الفرع الثالث

 اإلجراءات الوقائية: أوال

اليت ميكن من خالهلا منع حدوث التلوث بأي صورة من صوره املختلفة، وتشمل الطرق هي تلك الطرق  
الوقائية جمموعة التدابري اليت تتفق عليها الدول يف شكل أحكام ولوائح وقوانني وتشريعات من خالل اهليئات 

لدويل على شكل عدد من واملنظمات الدولية، ومن خالل املؤمترات الدولية والندوات احمللية، ويتبلور التعاون ا
، (IUCNVR) االحتاد الوطين للحفاظ على البيئة واملصادر الطبيعية : اهليئات واملنظمات الدولية مثل

حلماية  واملنظمة اإلقليمية، (UN. CEAR) مم املتحدة لبحث آثار اإلشعاع الذرياللجنة العلمية هليئة األو 
                                                           

1
 .180الرحمن، حسن ابراهيم المهندي، عيسى جمعة ابراهيم، مرجع سابق، ص  الهيتي نوزاد عبد  
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إضافة لبعض اإلجراءات الردعية والتشريعات القانونية واليت تكون موجهة  .1وغريها (ROPME) البيئة البحرية
 .هنايات معينة كاحملافظة على سالمة اهلواء واملاء والرتبة حنو أهداف هلا

 الطرق البديلة: ثانيا

وتشمل مجيع الطرق اليت ميكن استخدامها دون أن ينتج عنها ملوثات سواء كانت سائلة، غازية أم صلبة،  
تشمل مجيع مصادر الطاقة املتجددة النظيفة اليت ميكن استخدامها بدال عن املصادر التقليدية املعروفة واليت  فهي

تتميز بتلويثها للبيئة، وتتعدد املصادر املتجددة والنظيفة يف طاقات الشمس، واملياه والرياح، وسيتم التفصيل يف 
 .هذه النقطة يف الفصل الثاين من البحث

 اآلثار الناجمة عن استخدام الطاقات التقليدية: نيالمطلب الثا

البيئية ملصادر الطاقة التقليدية على أساس مدى هذه التأثريات إقليميا وعامليا، وعلى تصنف التأثريات   
جل تدمري البيئة وغطاء أساس فرتة تأثريها إىل تأثريات قصرية، متوسطة وطويلة األجل، ومن بني التأثريات طويلة األ

 .الرتبة وانقراض بعض األجناس احلية

وتنتج غالبية التأثريات البيئية من انطالق العديد من املواد الكيميائية أو املشعة إىل البيئة عرب مسالك   
خاصة لتصل إىل سطح الرتبة فتؤثر على اإلنسان والنبات واحليوان، وميكن إجياز أهم التأثريات البيئية ملصادر 

  .فيما يليالطاقة 

 اآلثار االقتصادية: الفرع األول
فع تكاليف اإلنتاج احلقيقية بينما ت، فرت ةاالقتصادي آثارا سيئة بالتنميةدث عملية التدهور البيئي حت 

وسواء كانت األدلة عبارة  .تنخفض إنتاجية األرض والعمل، كما ينخفض اإلنتاج والصادرات والدخل الضرييب
عن النقص احمللي للماء يف الواليات املتحدة، أم نقص يف أخشاب الوقود يف اهلند، أم نقص الغذاء يف أفريقيا، فإن 

، حيث يعد تقييم تكلفة 2رة واليت ساء استغالهلا وبني الضغوط االقتصادية تبدو واضحةو العالقة بني املوارد املهد
هاما يف ربط البيئة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وهذا بأخذ االعتبارات البيئية ضمن  التدهور البيئي عامال

التنمية االقتصادية واالجتماعية، ويأيت التدهور البيئي من تلوث اهلواء واملاء وتدهور الشواطئ واملناطق الساحلية 
وقد انبثقت فكرة حساب . لرتبة ورمي النفاياتواإلدارة السيئة للصرف الصحي ، وتدهور املوارد الطبيعية وتدهور ا

التدهور البيئي من حتليل املنفعة اخلاصة والكلفة العامة، وأدى تطبيق النظرية االقتصادية على القضايا البيئية إىل 
أثرا إجيابيا  فاملنفعة تعين. هلا قيمتها االقتصادية سواء عند استهالكها أو استنزافهاالبيئة واملوارد الطبيعية سلعا  اعتبار
 (. املبلغ الذي يدفع للحصول على اهلواء النقي)، والتكلفة هي األثر السليب على البيئة (مثل اهلواء النقي)للبيئة 

                                                           
1

 .41، مرجع سابق، ص (دراسة تحليلية)شحاتة حسن أحمد، البيئة والتلوث والمواجهة  
2
 .119الهيتي نوزاد عبد الرحمن، حسن ابراهيم المهندي، عيسى جمعة ابراهيم، مرجع سابق، ص   
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–املنافع )حساب اجملموع الصايف للمنافع يف قيمتها احلالية نفعة والكلفة على م حتليل حساب املو ويق
 :(NPV)مع مرور الزمن والذي يسمى بالقيمة احلالية الصافية ( التكاليف

 

 :حيث أن

NPV = صايف القيمة احلالية 
i = السنة 
r = معدل اخلصم 
Bi = i منافع املشروع يف السنة  
Ci = i املشروع يف السنة تكاليف  

الرفاهية اليت يفقدها اجملتمع نتيجة التدهور البيئي، أو كلفة )وتتكون تكاليف التدهور البيئي من تكاليف األضرار 
 .1(حتسني الوضع البيئي لكل الفئات البيئية

 االجتماعية والسياسيةاآلثار : الفرع الثاني
زيادة يف معدالت الوفيات من أخطر سوء التغذية وما يتبعه من تعد اآلثار على الصحة واملتمثلة يف تزايد  

 :النتائج االجتماعية للتدهور البيئي، وتتمثل املخاطر البيئية على الصحة ونوعية احلياة مبا يلي
 .نقص يف إمدادت املياه النظيفة والصاحلة للشرب-
 .لوث املياه النظيفةتالنقص يف خدمات الصرف الصحي، و -
 .تلوث اهلواء الداخلي واخلارجي-
تراكم النفايات الصلبة واملواد الكيميائية الزراعية والصناعية والطبية غري املعاجلة واليت تؤثر على نوعية اهلواء  -

 .واملوارد الطبيعية، واألمالك العقارية وعلى نوعية املياه اجلوفية والصحة العامة

 اآلثار البيئية: الفرع الثالث
ة والبيئية الناجتة عن الطاقات التقليدية حسب مصادرها إال بالرغم من تفاوت املخاطر واألضرار الصحي

أهنا تشرتك يف مسامهتها يف تدمري البيئة والتأثري على احلياة وذلك باختالف طرق االستخراج واألغراض اليت 
 .تستخدم فيها

 

 
                                                           

1
 .189، 182المرجع نفسه، ص، ص   

NPV =  
     

      

 
    

NPV =  
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 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لمصادر الطاقات التقليدية(:10) جدول رقم

 1111 1111 1119 1111 1117 
 31119.111 33199.115 33351.733 33311.511 33311.111 البرتول

 1113.711 1191.517 1199.171 1111.111 1951.111 الغاز الطبيعي
 31171.199 31157.133 31111.711 33715.391 33571.117 الفحم

إمجايل انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون يف 

  العامل

11111.311 11717.111 17915.111 11177.111 11131.151 

  www.eia.gov  :كالة الطاقة العاملية من املوقعو معطيات  :المصدر

 يف اجلو ثاين أكسيد الكربون انبعاثات غازيف األكرب  ساهمالفحم احلجري هو املنالحظ من اجلدول أن 
ل و وهذا لطبيعته الفيزيائية واليت حتتاج لعمليات حرقه عند استخدامه أو ضرورة حرق بعض املواد العضوية للحص

، ولكن البرتول يعترب امللوث األول وهذا ألنه املصدر الوحيد الذي يستهلك بكميات كبرية فضال عن على اخلث
، ويالحظ أيضا أن ارتفاع نسب غازات ثاين أكسيد الكربون يف البرتوكيمياوية وتعدد استعماالتهتعدد مشتقاته 

كثافة استخدام الطاقات األحفورية يف العملية الصناعية، وأنه  إذا ما واصل العامل  عمليات لاجلو راجعة 
اجلوي  االستخراج واالستهالك هبذه الوترية فإن العامل سيفقد توازن مخس تركيبته األحيائية ومنه التأثري على الغالف

 :مثلما هو مبني يف اجلدول املوايلوالعديد من املشاكل البيئية  
 أهم التأثيرات البيئية لمصادر الطاقة التقليدية (:11)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

، 3، التلوث البيئي وخماطر الطاقة، مكتبة الدار العربية للكتاب، مدينة نصر، طشحاتة حسن أمحد :المصدر
 .11، ص 1111

 

 التأثيرات البيئية مصدر الطاقة
 

 الفحم
 

 النفط
 

 الغاز الطبيعي

 تلوث املياه السطحية واجلوفية. 
 وتغريات يف استخدام األراضي وتدهور النظام البيئي اضطراب. 
 انبعاثات غازات ثاين أكسيد الكربون وأكاسيد الكربيت وأكاسيد النيرتوجني. 
 تلوث سطح الرتبة بالغازات الثقيلة ومبخلفات الرماد واخلث. 
 تدهور الرتبة واجنرافها نتيجة عمليات االستخراج والنقل. 
 بب انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون والغازات احلابسة تغريات عاملية يف املناخ بس

 .للحرارة
 تلوث البحار واحمليطات. 

http://www.eia.gov/
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 انبعاثات الغازاتعن سوق للكربون أو لتجارة  ضرورة البحث : المطلب الثالث

بدأ االستخدام الكثيف للفحم يف توليد الطاقة يف منتصف القرن التاسع عشر، وأدى التوسع يف 
الصناعات املسببة للتلوث وثورة املواصالت الناجتة عن انتشار املركبات اليت تستخدم الوقود األحفورى، إىل تراكم  

تزايد االهتمام بالتغريات  إىلالطبيعة أن تتحمله، مما أدي  علىكميات هائلة من املواد السامة مبعدل يصعب 
مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  UNDPاملناخية واليت كان من نتائجها مبادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

WMO  بتأسيس اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخIPCC  بغرض إمداد صانعي  3711عام
، أن الرتاكم املتنامي للغازات الدفيئة 3771سات باملعلومات العلمية، وتضمن تقريرها األول الصادر عام السيا

Greenhouse Gases وقد أسفرت هذه . بشرية املنشأ يف اجلو قد يعزز ارتفاع درجة األرض بنسب كبرية
واليت مت توقيعها أثناء انعقاد مؤمتر األمم  اجلهود عن إصدار االتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة املعنية بتغري املناخ

، واليت دخلت حيز 3771يف ريو دي جانريو بالربازيل يف جوان " قمة األرض"املتحدة املعين بالبيئة والتنمية 
، وقد أرست هذه االتفاقية هدفا هنائيا يقضي بتثبيت الرتكيزات اجلوية للغازات الدفيئة 3775التنفيذ يف مارس 

وتقسم االتفاقية دول العامل إىل قسمني، دول املرفق األول وهي الدول الصناعية اليت . آمنة عند مستويات
 .أسهمت تارخييا يف التغري املناخي، ودول غري املرفق األول، وتضم بالدرجة األوىل الدول النامية

زمة قانونيا لعدد تقررت جمموعة من االلتزامات املل 3779ونظريا النعقاد بروتوكول كيوتو باليابان عام 
دولة من وسط وشرق أوربا خبفض انبعاثاهتا من الغازات الدفيئة إىل متوسط تقرييب  33دولة صناعية وعدد  11

حىت  1111وذلك خالل فرتة االلتزام من سنة  3771مما كانت عليه هذه االنبعاثات عام % 1.1مقداره 
سية هي، ثاين أكسيد الكربون، وامليثان، وأكسيد وتغطي أهداف هذه االتفاقية ستة غازات دفيئة رئي .1131

ويتيح . النيرتوز، ومركبات اهليدرو فلورو كربون، وسادس فلوريد الكربيت، واملركبات الكربونية الفلورية املشبعة
الربوتوكول هلذه الدول خيار إقرار أي من هذه الغازات الستة سيشكل جزءا من اسرتاتيجيتها القومية لتقليص 

تقليل تكاليف  علىالربوتوكول ثالث آليات تعاونية صممت لتساعد أطراف املرفق األول  وقد أسس .ثاتاالنبعا
بتكاليف أقل مما هو باستطاعتها حمليا،  أخرىاالنبعاثات يف دول  ختفيضالوفاء مبستهدفاهتا لالنبعاثات عن طريق 

 :1وهذه اآلليات هي

 .أخرىدول  إىلتحويل جزء من انبعاثاهتا اجملازة التجارة الدولية لالنبعاثات، وتسمح للدول ب -
الناشئ عن استثمار يتحقق يف دول  االنبعاثالتنفيذ املشارك، ويتيح للدول أن تطالب باعتماد شهادة خلفض  -

 .ويسفر عن حتويل وحدات خفض االنبعاثات بني الدول أخرىصناعية 

                                                           
1
، بتاريخ http://env-gro.comالخياط محمد مصطفى محمد، السوق العالمي للكربون، المجموعة الهندسية لألبحاث البيئية على الموقع   

 .80:75على الساعة  87/02/8018

http://env-gro.com/
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إدراك  علىتسمح بإنشاء مشروعات خفض االنبعاثات اليت تساعد الدول النامية اليت آلية التنمية النظيفة، و  -
التنمية املستدامة، كما أهنا تتضمن التزام الدول الغنية بنقل التقنيات النظيفة إىل اجلنوب واملساعدة يف تنميته، 

ثات اليت يتم خفضها عند حيث يتم إصدار شهادات موثقة مبقادير ثاين أكسيد الكربون املعادلة ملقادير االنبعا
إقامة املشروع وتشرتي هذه الشهادات الدول املتقدمة نظري مقابل مادي تدفعه للدولة النامية اليت أقيم هبا 

 .املشروع
 ثاني أكسيد الكربونرات اإصدو التغيرات المناخية  :الفرع األول

مع التقدم يف الصناعة ووسائل املواصالت منذ الثورة الصناعية وحىت اآلن ومع االعتماد على الوقود 
كمصدر أساسي للطاقة، ومع احرتاق هذا الوقود األحفوري إلنتاج ( الفحم والبرتول والغاز الطبيعي)األحفوري 

تنتج غازات االحتباس احلراري  الطاقة، واستخدام غازات الكلوروفلوركاربونات يف الصناعة بكثرة؛ راحت
Greenhouse gases  ،بكميات كبرية تفوق ما حيتاجه الغالف اجلوي للحفاظ على درجة حرارة األرض

وبالتايل أدى وجود تلك الكميات اإلضافية من تلك الغازات إىل االحتفاظ بكمية أكرب من احلرارة يف الغالف 
 .1الرتفاعرارة سطح األرض يف ااجلوي، وبالتايل من الطبيعي أن تبدأ درجة ح

 :االحتباس الحراري-

، إال أن صرتعد ظاهرة االحتباس احلراري من بني أبرز الظواهر املستحدثة اليت يعاين منها عاملنا املعا
يف العقود الثالثة األخرية عندما بدأت بوادر تأثريات االحتباس احلراري يف االهتمام هبذه الظاهرة مل يبدأ سوى 

رض بريو دي جانريو يف الربازيل عام سياسيا والسيما يف قمة األالربوز وأخذت أساليب معاجلة عواقبه تأخذ بعدا 
كسيد الكربون امللوث بعاثات غاز ثاين أان املوايلويبني الشكل . وما تالها من مباحثات واتفاقيات دولية 3771

 .وليةحسب العرض العاملي من الطاقة األ ،األكرب حسب األفراد والناتج احمللي اخلام

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .92،  ص 8004المقدادي كاظم، المشكالت البيئية المعاصرة في العالم، األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك،   
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 واستهالكلناتج المحلي الخام لسكان واانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نسبة ل: (10) جدول رقم
 .0010لسنة  الطاقة األولية حسب المناطق

 (طن مكاف للبرتول للفرد الواحد) 3
 (1111طن لكل دوالر أمريكي لسنة ) 1
 (وليةللبرتول من الطاقة األ ئطن من ثاين أكسيد الكربون لكل طن مكاف) 1
 (من ثاين أكسيد الكربون لكل فرد طن) 5
 (1111كيلوغرام من ثاين أكسيد الكربون لكل دوالر أمريكي لسنة ) 1

 : المصدر
International Energy Agency , 2010 Key World Energy Statics, available on www.iea.org, P 49. 

 .(1131هلذا مت االعتماد على تقرير سنة  1133يف تقرير سنة كافية عن مجيع دول العامل   طياتمل تتوفر مع)

نالحظ من اجلدول أعاله أن الدول املتقدمة هي اليت تساهم بدرجة كبرية يف رفع انبعاثات غازات 
يف % 1 إىل% 3.1ت هذه النسبة من عوهذا راجع ملدى استخدام الفرد الواحد من الطاقة حيث ارتف الكربون
أن منو استهالك الطاقات األحفورية املسببة للغازات يتحكم فيه نظام توليد  كما. األخرية سنة العشرينأعقاب 

نسبة ا يفوق مبهذا القطاع  من املتوقع أن ينموحيث  ،مثال يةئالطاقة الكهربا كتوليدلبلد  الطاقة املستخدم يف ا
، إضافة إىل طبيعة النسيج الصناعي يف 3771سنة  %15بعدما كان مقدرا بنسبة  1111آفاق سنة % 19

ويظهر جليا أيضا من اجلدول أن  .ويعتمد بنسب كبرية على املصادر األحفوريةهذه البلدان كونه متقدم جدا 

نصيب الفرد  
من العرض  الواحد

العالمي من الطاقة 
 1األولية

 استهالك العالم
من الطاقة األولية 

نسبة للناتج 
 0المحلي الخام

نسبة  Co2انبعاثات 
اإلجمالي  ستهالكلال

من الطاقة األولية 
Co2/ TPES3 

 Co2انبعاثات  
نسبة للكثافة 

 2السكانية

 Co2انبعاثات  
نسبة للناتج المحلي 

 0الخام

دول منظمة 
 1.53 31.13 1.11 1.31 5.11 التعاون والتنمية

 3.11 9.11 1.13 1.11 1.77 الشرق االوسط
االتحاد السوفييتي 

 1.93 1.11 1.15 3.17 1.11 سابقا

الدول األوروبية 
خارج منظمة 

 التعاون والتنمية

1.13 1.19 1.11 1.11 3.51 

 1.11 5.71 1.19 1.91 3.11 الصين
 3.11 3.11 1.35 1.11 1.11 آسيا

 1.11 1.13 3.11 1.11 3.15 أمريكا الالتينية
 3.11 1.71 3.11 1.91 1.19 أفريقيا
 1.91 5.17 1.51 1.11 3.11 العالم

http://www.iea.org/
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مقارنة مبجموع دول استهالك الصني من الطاقات األولية مرتفع جدا وهذا ما يفسر معدالت االنبعاثات املرتفعة 
املستهلك األول   ستصبحالصني فإن وكالة الطاقة الدولية سيناريوهاتفحسب  ،والتنمية االقتصادية منظمة التعاون

، كما %1، والغاز بـ %1، البرتول بـ %11على الفحم بـ  1111حيث سريتفع طلبها حبلول سنة عامليا للطاقة  
 .1%31الغازات الدفيئة سرتتفع بـ  أن مسامهتها يف انبعاث

 Emission Commercialisation تجارة االنبعاثات: الفرع الثاني

والذي دخل حري التنفيذ سنة  حدد بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ
باستثناء االنبعاثات اليت مصدرها ) االقتصادي أهدافا ملزمة قانونا النبعاثات الغازات الدفيئة على الصعيد 1111

 وحيظر بروتوكول كيوتو. بالنسبة للدول املدرجة يف املرفق األول من الربوتوكول( الطريان الدويل والنقل البحري
االستخدام احلر للغالف اجلوي عن طريق حتديد حصة معينة من حقوق االنبعاثات لكل بلد مدرج يف املرفق 

وألن الربوتوكول ال يبني الكيفية اليت جيب هبا الوفاء هبذه االلتزامات فإن . االنبعاثاتاألول استنادا إىل أهداف 
ربوتوكول ثالث وقد حدد ال. املتعلقة بتخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة صهناك مرونة كبرية يف حتديد الفر 

يما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة آليات مرنة تستطيع خالهلا األطراف املدرجة يف املرفق األول حتقيق أهدافها ف
 : 2وهي

 .االجتار يف االنبعاثات فيما بني بلدان املرفق األول .3
 .آلية التنمية النظيفة .1
 .التنفيذ املشرتك .1

ادي لالجتار يف االنبعاثات هو استغالل الفروق يف التكاليف اهلامشية للتخفيف من االنبعاثات يف صقتواملنطق اال
ة يف البلدان ئالكربون عن طريق االستثمار يف مشاريع احلد من انبعاثات الغازات الدفيشكل أرصدة انبعاثات 

 .النامية

 (Kuznets) منحنى كوزنتس البيئي: أوال

منحىن كوزنتس العالقة العكسية بني التلوث والتنمية االقتصادية، ففي املرحلة األوىل من عملية  يعكس
ألن الناس يرغبون يف فرص العمل  ويف الدخل أكثر من  كبرية  التلوث حسب منحىن كوزنتس بسرعة ينمو نيعصالت

رغبتهم يف اهلواء النظيف واملاء النظيف، واجملتمعات فقرية جدا من أن تدفع ملنع التلوث كما أن التنظيم والسيطرة 
قطاعات صناعية قائدة  هنالك بحصفت، ولكن هذا الوضع يتغري أو ينعكس كلما يرتفع الدخل، ية ضعيفةئالبي

ية ئتعمل بطرق أنظف والناس يولون قيمة أكثر للبيئة مما كانت عليه يف السابق ومؤسسات التنظيم والسيطرة البي
                                                           

1
 BP, BP Energy Outlook 2030, London, January 2012, P 9 and P 75. 

2
لمية وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية، األمم المتحدة، التصدي لألزمة العا: مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير التجارة والتنمية  

   .178، ص 8009



مدخل القتصاديات املوارد الناضبة والطاقات التقليدية                                               :الفصل األول  
 

53 
 

وقد طور منوذج كوزنتس على يد العديد من املختصني باالقتصاد القياسي فاستعملوا مناذج . بح أكثر فعاليةصت
أن تلوث املاء واهلواء يزداد مع التنمية إىل أن يكون الدخل الفردي قد وصل إىل مدى  االحندار من خالل اقرتاح

  صدوالر أمريكي، وعندما يرتفع الدخل متجاوزا ذلك املستوى، فإن التلوث يبدأ بالتناق 1111و 1111بني 
 :1(EKC)كما يبدو يف الشكل التقليدي ملنحىن كوزنتس البيئي 

 منحنى كوزنتس البيئي التقليدي والمنقح مقارنة بالدخل الفردي بالدوالر األمريكي(: 10)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 .131ص  ، 1133، عمان، 3، إثراء للنشر والتوزيع، طالبيئةمقدمة في علم اقتصاد حممد صاحل تركي، القريشي :  المصدر

شروطه املمكنة املتمثلة يف ي ميكن أن يتحقق إذا مت توفري ئوزنتس البيكهذا العمل النظري قد بني أن منحىن  إن 
السلبية املنفعة احلدية لالستهالك ثابتة أو متناقصة، وأن املنفعة  زيادة الدخل يف جمتمع معني، وحتديدا إذا كانت

 .2للتلوث مرتفعة والضرر البيئي احلدي مرتفع وأن الكلفة احلدية ملنع التلوث مرتفعة

 Fossil Fuel Taxesالوقود األحفوري  علىالضرائب : ثانيا

غريه من امللوثات مثل أكاسيد الكربيت أو أكاسيد  علىانبعاثات الكربون أو ضرائب  علىضرائب هي  
استخدام الوقود البرتويل، وهي تفيد بصورة غري مباشرة الطاقة املتجددة من خالل خفض  عنالنرتوجني الناجتة 

 كل دولة واهلدف وختتلف الدول فيما بينها من ناحية كمية الضرائب املفروضة يف .التكلفة مقارنة بالوقود البرتويل
الذي يؤثر يف البيئة االقتصادية  أن التوسع يف استخدام الطاقة أدى إىل زيادة التلوث البيئي من هذه الضريبة

وتأيت أمهية العائدات النفطية للدول املصدرة من . واالجتماعية وذلك من خالل ارتباط الطاقة والبيئة واالقتصاد
حيث أهنا مرتبطة بثروة ناضبة وغري قابلة للتجدد وجيب استخدامها أفضل استخدام والسيما أن هذه الثروة هي 

 .ست ناجتا لعملية إنتاجية يف تلك الدولعبارة عن ريع نفطي ولي
                                                           

1
 .812القريشي محمد صالح تركي، مرجع سابق، ص   

2
 .812المرجع نفسه،  ص   

 الدخل الفردي 0888             0888

 التلوث

8 

 سموم جديدة

EKC المنقح 

EKC  التقليدي 

 السباق إلى القاع
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 الكربوناستراتيجيات الحد من آلية التنمية النظيفة و : الفرع الثالث

أحد اآلليات الثالث اليت تأسست إثر انعقاد مؤمتر   CDMمتثل آلية التنمية النظيفة واملعروفة اختصارا 
واملتمثلة أساسا يف تثبيت  Climate Conventionهبدف حتقيق اتفاقية املناخ  3779كيوتو يف عام 

، تركيزات الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى يقلل من خماطر تأثريات التغريات املناخية على اإلنسان
وآللية التنمية النظيفة هدفان، األول هو مساعدة أطراف غري املرفق األول يف حتقيق التنمية املستدامة، ومنه 

وهري التفاقية تغري املناخ، واهلدف الثاين هو مساعدة أطراف املرفق األول على الوفاء الوصول للهدف اجل
يف مشاريع خفض  ، ومبشاركتها1جتاه بروتوكول كيوتو وذلك خبفض انبعاثاهتا من الغازات الدفيئةابالتزاماهتا 

 :2االنبعاثات يف الدول النامية عن طريق
نقل وتوطني تكنولوجليا نظيفة خلفض انبعاث الغازات الدفيئة على أراضي الدول النامية مقابل إصدار أو حترير -

شهادات خفض االنبعاثات  تسمى Creditsشهادات تعادل نسب اخلفض على شكل بطاقات ائتمان 
 .Certified Emission Reductions (CERs) معتمدةامل
من أجل بلوغ نسب اخلفض احملددة وذلك  CERs دول املرفق األول شهادات خفض االنبعاثات تستخدم-

 .بشرائها بأسعار حتددها أسواق الكربون
وىل يف ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وحتقيق العوائد ألاملسامهة بالدرجة ايف  أهداف آلية التنمية النظيفةتتمثل -

خبفض االنبعاثات يف السوق العاملية ومنه توفري سيولة نقدية للدول النامية لتحقيق االقتصادية من خالل التجارة 
 .التنمية املستدامة

يتم االستثمار يف مشاريع التنمية النظيفة يف العديد من اجملاالت التنموية منها توليد الطاقة النظيفة من مصادر -
ليات النظيفة يف كل من القطاعات التحويلية متجددة وغري متجددة، وكفاءة توزيع الطاقة واستخدام اآل

ية وقطاعات النقل والبناء امللوثة بالدرجة األوىل، وعند استخراج واستغالل املعادن واستهالك ئناعات الكيمياصوال
 .الوقود األحفوري

 الكمية المعتمدة لخفض االنبعاثات:أوال

ناعات القائمة، حيث البد أن حتل مشاريع لصتتأثر كمية اخلفوضات املعتمدة لالنبعاثات بنوعية املشاريع وا 
. ي أو احلراري املكثف الكربونئالطاقة املتجددة وآليات ترشيد الكفاءة االستخدامية للطاقة مشاريع التوليد الكهربا

للكربون مبشاريع من الوقود املتجدد تولد انبعاثات أقل من  فاملشاريع اليت تستبدل وقود الفحم والديزل املكثفني

                                                           
1
وزارة الكهرباء  معمل ريزو الدنمركي، ترجمة الخياط محمد مصطفى محمد، طاقة الرياح وآلية التنمية النظيفة، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة،  

 .11، ص8002والطاقة، مصر، 
2
، مديرية البيئة، DNAحسن أمل، آليات التنمية النظيفة وخفض االنبعاثات الكيميائية، تقرير الهيئة الوطنية المعتمدة آلليات التنمية النظيفة   

 .18، 10،  ص، ص 8009سوريا، 
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، ويتحدد إمجايل التخفيضات املعتمدة لالنبعاثات حسب اتفاقية مراكش نظريهتا اليت تستبدله بالغاز الطبيعي
  .1سنوات بدون جتديد 31سنوات قابلة للتجديد لثالث مرات، أو  9خيارين اثنني إما 

 الماليةتكاليف المعامالت : ثانيا

وحىت هناية معامالت تأمني التخفيض املعتمد للكربون، وتشمل هذه التكاليف   وهي تكاليف تظهر منذ بداية 
كال من التكاليف السابقة على التشغيل وتكاليف التنفيذ وتكاليف االجتار، واجلدول أدناه يوضح تكاليف 

 .2التسجيل يف مشاريع آليات التنمية النظيفة

 (الدوالر)آلية التنمية النظيفة  تكاليف التسجيل لمشاريع(: 13)جدول رقم 

 تكلفة مشاريع آلية التنمية النظيفة التخفيض السنوي لكلف انبعاثات الكربون
 1111 31111أكثر من 

 31111 11111و 31111بني 
 31111 311111و 11111بني 
 11111 111111و 311111بني 

طاقة الرياح وآلية التنمية النظيفة، هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة، وزارة الكهرباء  حممد مصطفى حممد اخلياط،معمل ريزو الدمنركي، ترمجة  :المصدر
 .17ص  ،1111والطاقة، مصر، 

ئر اأن آلية التنمية النظيفة بالرغم من تكاليفها املرتفعة إال اهنا أقل يف العموم من اخلس السابق من اجلدول يظهر
جراءات الضرورية للحد من يف حال عدم اختاذ التدابري واإل ادي العامليصالنظام البيئي واالقتاليت سيتكبدها 

 .تاالنبعاثا

 التلطيفاستراتيجية التكيف و سيناريوهات استراتيجية : ثالثا

، الذي من خالله تتعلم البشرية ببساطة أن تتكيف مع املناخ adaptationمت اقرتاح كل من التكيف  
 ، الذي تؤخذ من خالله اإلجراءات للحد من انبعاثات غاز ثاينMitigationالعاملي املتغري، والتلطيف 

ن التكيف ليس باالسرتاتيجية املفضلة عند معظم العلماء واملهندسني وأصحاب فعلى الرغم من أ. أكسيد الكربون
ك جدال حول أن اجلنس البشري قابل للتكيف، فإنه حسب توقع اهليئة احلكومية لتغري املناخ لت، هناالقرارا

IPCC وية على مدى السنوات املئة التالية، فإن ئدرجة م 1.1و  3.5تزايد درجة حرارة األرض إىل ما بني  عن
جنس البشري، حيث أنه عند احلد البعض جيادل بأن جممل هذا التغري لن يكون بالضرورة مأساويا بالنسبة لل

حراوية أو قرهبا، صبالنسبة للذين يعيشون يف املناطق الفقط على لدرجة حرارة األرض ميكن أن ال حتتمل احلياة األ

                                                           
1
 .14مرجع سابق، ص معمل ريزو الدنمركي، ترجمة الخياط محمد مصطفى محمد،   

2
 .14المرجع نفسه، ص   
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إال أن ذلك ميكن أن يؤدي إىل امتداد فصل الزراعة يف مناطق مشال كندا وروسيا مثال، وبالتايل إىل ازدياد املقدرة 
 أن مونسفاملدافعون عن اسرتاتيجية التكيف حي. ل إضافية لكل من الغذاء وإنتاج الوقود احليوييصعلى زراعة حما

الكلفة املادية والبشرية للتكيف، وبالطبع لتنقل الناس حول العامل بعد ارتفاع احلرارة، قد تكون أقل من كلفة 
 .ختفيض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون عامليا بنحو كبري

تتضمن إدخال معايري أشد اليت جراءات املتخذة لتخفيض الكربون رتاتيجية التلطيف حول اإلوتتمحور اس
، والتوليد احلراري للطاقة يات الصناعية كثيفة الطاقةقود، وإجراءات لزيادة كفاءة العملالستهالك الو  رامةص

ميكن أيضا أن كما  .واملباين التجاريةالكهربائية، وإجراءات احلفاظ على الطاقة مثل حتسني العزل احلراري للمنازل 
يؤدي التحول من توليد الكهرباء بواسطة الفحم احلجري إىل توليدها بواسطة الغاز الطبيعي، أو حىت بواسطة  

زرع الغابات ليس فقط الستبدال األشجار الطاقة النووية إىل ختفيض كبري يف انبعاثات الكربون، وإعادة تكثيف 
الكتلة احليوية العاملية املاصة لغاز ثاين  دورلتعزيز ج األخشاب الصناعية، ولكن أيضا املقطوعة من أجل إنتا 

يف  ناعية حتقيق أهداف كيوتوصمن الصعب حقا بالنسبة إىل معظم الدول ال كان  ، وكما رأينا فإنهأكسيد الكربون
ة استخدام إمكانيمن خالل والبد من إبرام اتفاقيات شاملة خلفض االنبعاثات  ،11331و 1111الفرتة ما بني 

   .1131للفرتة ما بعد عام  هبدف االمتثال اللتزامات اخلفض املرجوةأكثر مرونة من ذي قبل آليات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، بيروت، 1مدخل إلى الطاقة المستدامة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط : روبرت، ترجمة فيصل حردان، شحن مستقبلنا بالطاقة. إيفانز ل  

 .41، 40،  ص، ص 8011
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 : خالصـــة الفصـــــــــــــــــــــــل

عامليا وكيفية  لقد حدث حتول كبري يف اإلدراك بضرورة االهتمام بالتغريات البيئية سواء حمليا أم إقليميا أم 
التعامل معها كرتشيد استعمال املوارد االقتصادية وتطويع مصادر الطاقة املتجددة، ووضع اخلطط املناسبة ملواجهة 

 .الكوارث الطبيعية والتقليل من التلوث والسيطرة على ظاهرة استنزاف املوارد الطبيعية والتصحر

التقدم والتطور والتنمية وإمنا العمل على احلد من التلوث  فاهلدف من محاية البيئة ال يعين بتاتا إيقاف عجلة
بأنواعه واإلسراف يف استعمال املوارد املتاحة الطبيعية واملالية، ولكي حتقق التنمية أهدافها االجتماعية واالقتصادية 

حركاهتا  فإنه من الضروري أن يصاحبها خمطط واضح لتحقيق التوازن البيئي مواز هلا يف اجتاهها ومنسجم يف
 .وتفاعالهتا

وتساهم يف احلد  ستدامةومن أجل كسب هذا التحدي ال بد من اسرتاتيجيات جديدة تدعو للتنمية امل
 :ة واحلابسة للحرارة وهذا من خاللئمن انبعاثات الغازات الدفي

 .وتثمني املوارد الطاقوية الناضبة االستخدام األمثل والعقالين للطاقات التقليدية واملتاحة-

ادر احلالية من الطاقة وهذا من خالل العمل املشرتك على حتديث صخلق آليات للمحافظة على البيئة وعلى امل-
املعطيات  دمج اهلياكل اإلنتاجية والبنيوية للنظام االقتصادي العاملي والعمل على تطوير كفاءة السوق من خالل

  .البيئية

على  زون املواردخممبا يتناسب والتوازن بني الطلب العاملي على الطاقة وقدرة  الطاقات البديلةتكنولوجيات تطوير -
 .العطاء
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 :تمــــهيــــد

واليت غالبا ما  الكهربائية والقوة والضوء احلرارة من حاجته لتوفري يومي بشكل الطاقة اإلنسان يستخدم
 هو منها يسيائر  يعد ما أن إال املختلفة الوقود أنواع من العديد هناك أن رغمفبال ،يكون مصدرها من الوقود احملرتق

 سبق مثلما عليها يطلقاليت و  األرضية، القشرة من هذه الوقود أنواع مجيع وتأيت واليورانيوم، والغاز والنفط الفحم
ألن و  .السنني ماليني ذمن ماتت اليت احليوانات بقايا عن تنتج ألهنا األحفوري الوقود السابق الفصل يف ذكره

 نستهلك وحاملا حمدودة، بكميات األرض يف تتوفر ألهنا هذه األحفوري الوقود أنواع يعرتي ما املشاكل من هنالك
 مما الطاقة على ولصللح األنواع هذه حنرق أننا إىل إضافة األبد، إىل حتويها اليت الطاقة فسنفقد ادرهاصم مجيع
 طرق عن للبحث قاطبة العامل أرجاء يف واملهندسون العلماء يسعى .الغاز عوادم بفعل اهلواء تلوث إىل يؤدي

 جيد مل اآلن وحىت نفسه، الوقت يف اهلواء تلوث وال تنضب ال للطاقة مصادر إجيادخالل  الطاقة من لتوفري جديدة
 املاحلة، املياه من والطاقة األرض، يف الصخور يف املوجودة احلرارية الطاقة وهي للطاقة، أربعة ادرصم إال العلماء

 استخدام إمكانية ورغم تلوث، حدوث دون املصادر هذه توفر ميكن حيث اجلاذبية، قوة ومن الشمس، ضوء ومن
 املتجددة، الطاقة مصادر املصادر هذه على ويطلق اإلحراق، نتيجة التلوث تسبب أهنا إال الطاقة لتوفري النفايات

 .استخدامها كان مهما ضبنت ال ألهنا

 مصادر عن البحث العامل على حتتم والغاز الفحم مثل التقليدية الطاقة مصادر على الطلب زيادة معو 
 واألمواج اهليدروجني وطاقة واملائية، األرضية احلرارية والطاقة الشمسية الطاقة مثل املتجددة املصادر وخباصة بديلة،
الطاقات املتجددة ومصادرها، وأشكال  مفهومناول يف هذا الفصل نت، حيث النووية والطاقة احليوية الكتلة وطاقة

 استخداماهتا يف املبحث األول، وخنص باإلشارة اقتصاديات الطاقات املتجددة وأسواقها وطرق متويل مشاريعها
يف املبحث الثاين من خالل التطرق إىل إمكانيات هذه املصادر والعرض العاملي للطاقة  وتكلفتها االقتصادية

وتأثريها يف  البيئيةحتديات التطور التكنولوجي والتأثريات  مأما عليهامقارنة بتوقعات الطلب املستقبلي املتجددة 
ضمن منظومة اإلمداد  ةداقات املتجدإمكانية دمج الطالطلب على الطاقة املتجددة، ونشري يف املبحث الثالث إىل 

يف  الرئيسية ذات املؤشرات الكربى واليت تستلزم التحولالطاقوي العاملي من خالل البحث يف خمتلف القطاعات 
اجملتمع البشري ومنظومة اإلنتاج واإلمداد الطاقوي حاليا لتطبيقاهتا يف املستقبل من خالل ومدى تقبل  املستقبل

 .االسرتاتيجيات والسياسات العامة واخلاصةتبين جمموعة من 
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 وخصائصها وأنواعها المتجددة الطاقات مفهوم: األول المبحث

ادر الطاقة املتجددة هي بشكل أساسي تلك املصادر اليت ال تنضب يف الطبيعة، املشتقة جوهريا صإن م 
األمثلة الواضحة للمحطات ادر صل إىل األرض، وتتضمن هذه املصمن الطاقة اإلشعاعية للشمس اليت ت

 Gradient جتدر   باإلضافة إىل طاقة باطن األرض وطاقة الكهرومائية، وحمطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
 األرض قشرة يف املخزنة احلرارية الطاقة من جدا الكبرية الكميات من اشتقاقهما يتم اللتني احمليط، حرارة درجات

النفايات املتجددة القابلة لالحرتاق والوقود احليوي مثل كباإلضافة إىل بعض األمثلة غري الواضحة   ،واحمليطات
دامة نواع من الطاقة ليست مستومن الواضح أن هذه األ. يل احلبوبصاملشتق من حما Ethanol اإليثانول

طويل، فإذا أخذنا جماال زمنيا من ماليني أو مليارات السنني فحىت الطاقة اإلشعاعية  بشكل تام ومطلق على املدى
بعدئذ يصبح تعريف . ادر مستدام حقا بشكل دائمصيل ليس هناك واحد من هذه املاوبالت صقتن للشمس سوف

مئات السنوات ن وليس فقط خالل املستقبل آلالف السنني من اآلتعريفا كيفيا يبقى متوفرا ألجيال " متجدد"
كالوقود األحفوري، وحىت الطاقة النووية املعتمدة   ية، كما هو احلال بالنسبة إىل املصادر غري املتجددةلالقليلة التا

على التكنولوجليا املستخدمة للتوصل إىل طاقة الوقود النووي، اعتربت أحيانا متجددة ألنه من املتوقع أن تبقى 
الوقود األحفوري، هلذا سوف نعترب الطاقة النووية على رنة بالطاقة املشتقة من امتوافرة خالل زمن أطول بكثري مق

 .1ادر الطاقة املستدامةصال من مصأهنا تتبع صنفا منف

 ومصادرها المتجددة الطاقات مفهوم: األول المطلب

 وأهميتها  مفهوم الطاقة المتجددة: الفرع األول
 .الدولية للطاقات املتجددة وأمهيتهانتطرق فيما يلي لتعاريف خمتلف اهليئات 

 مفهوم الطاقة المتجددة: أوال
اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة  ل عليها من خالل تيارات الطاقةصالطاقات املتجددة هي الطاقات اليت حن

على حنو تلقائي ودوري، وهي بذلك على عكس الطاقات غري املتجددة املوجودة غالبا يف خمزون جامد يف األرض 
وتعرف خمتلف اهليئات الدولية واحلكومية الناشطة يف ، 2ال ميكن اإلفادة منها إال بعد تدخل اإلنسان إلخراجها

 :الطاقات املتجددة كما يليجمال احملافظة على البيئة 
 تعريف وكالة الطاقة العالمية (IEA): الناجتة عن مسارات الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة  تتشكل
 .3كأشعة الشمس والرياح، واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية أعلى من وترية استهالكها  التلقائية الطبيعة

                                                           
1

، بيروت، 1مدخل إلى الطاقة المستدامة، مركز دراسات الوحدة العربية، ط : روبرت، ترجمة فيصل حردان، شحن مستقبلنا بالطاقة. إيفانز ل 
 .131، 131، ص، ص 1111

2
 .133، ص 1111، 1البيئي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ط قدي عبد المجيد، منور أوسرير، محمد حمو، االقتصاد  
3

 .www.iea.orgموقع وكالة الطاقة الدولية  
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  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تعريف(IPCC): هي كل طاقة الطاقة املتجددة 
واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب  بيولوجيأو  يوفيزيائيجي، سمشيكون مصدرها 

والطاقة الشمسية وطاقة باطن صلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة احليوية من التيارات املتتالية واملتوا تولداستعماهلا، وت
، حركة املياه، طاقة املد واجلزر يف احمليطات وطاقة الرياح، وتوجد العديد من اآلليات اليت تسمح بتحويل األرض
كاحلرارة والطاقة الكهربائية وإىل طاقة حركية باستخدام تكنولوجيات متعددة تسمح  ادر إىل طاقات أوليةصهذه امل

 .1ن وقود وكهرباءبتوفري خدمات الطاقة م
 ة ئالبي ايةتعريف برنامج األمم المتحدة لحم(UNEP) : الطاقة املتجددة عبارة عن طاقة ال يكون

 يف األشكال ظهرمصدرها خمززون ثابت وحمدود يف الطبيعة، تتجدد بصفة دورية أسرع من وترية استهالكها، وت
 .2الكهرومائية، وطاقة باطن األرضالطاقة الكتلة احليوية، أشعة الشمس، الرياح،  :ليةاخلمسة التا

 تنضب ال واليت  األحفورية غري الطاقات مصادر عن متولدة املتجددة الطاقات مصادر مجيع فإن وعليه
 األمواج وطاقة األرض، باطن طاقة الكهرومائية، الطاقة احليوية، الكتلة طاقة والرياح، الشمس طاقة يف وتتمثل أبدا
 أسرع أو تعادل بوترية الطبيعة يف تلقائيا ويتجدد يتولد طاقوي مورد عن عبارة املتجددة فالطاقة وعليه. واجلزر واملد
 متاحة طاقة بل حديثا العامل يعرفه جديد مبصطلح ليس املتجددة الطاقة ومصطلح املورد، هذا استهالك وترية من
 . 3األحفورية بالطاقات مضت قرون مدى على إحالهلا مت الطبيعة يف

 أهمية الطاقة المتجددة: ثانيا
األحفورية الطاقة يسية للطاقة العاملية خارج ئتشكل كل من الطاقة املتجددة والطاقة النووية املصادر الر 

حفورية واليت طاقة، حبيث تكون بديال للطاقة األوهناك اهتمام عاملي كبري هبذين املصدرين كمصادر مستقبلية لل
ول  الدافع الرئيسي األيعتربإذ دة، منها إىل استبداهلا هبذه املصادر اجلدي ةعيصناة الصسعى عديد من الدول وخات

من أهم التأثريات البيئية املرتبطة باستخدامات أن  حيث .4لالهتمام مبوضوع الطاقات املتجددة هو الدافع البيئي
املتجددة أثر معروف يف وعلى العكس من ذلك فالستخدام الطاقة ما يعرف بظاهرة االحتباس احلراري،  الطاقة

ة نتيجة ملا حتققه من خفض انبعاثات تلك الغازات ومنه التلوث البيئي، حيث من املتوقع أن تبلغ ئمحاية البي
 7102مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون سنة  091االنبعاثات الناجتة عن الوقود التقليدي حوايل 

 .5ة إىل الغازات األخرىباإلضاف
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 مصادر الطاقات المتجددة :الفرع الثاني

شر بعد على نطاق جتاري تتتميز مصادر الطاقة املتجددة بأهنا مصادر قابلة للتجدد وبأن استعماهلا مل ين
واسع، وختتلف هذه املصادر فيما بينها من حيث درجة التقدم الفين ومن حيث جدواها االقتصادية وأمهيتها وفيما 

 .ناضبةالغري صادر هلذه املاملتاحة واإلمكانات الطبيعية واجليولوجية يلي سوف نتعرض ملصادر الطاقات املتجددة 

 Solar Energyة الشمس الطاقة المستمدة من أشع: أوال

ل فيها اهليدروجني ما نسبته ، وبنسب الوزن ميث  الساخنة الغازات من هائلة كرة أهنا على الشمس عرفت
. %1.2لكل منهم، ومتثل باقي العناصر  %0.2والكربون والنيرتوجني واألكسجني  %72واهلليوم   21%
 ،(املركز) اللب يف مئوية درجة 02111 وحوايل السطح على مئوية درجة 2111 إىل حرارة الشمس درجة تصل

 دقائق مثاين يف الشمس ضوء يقطعها كيلومرت مليون 0.9.1ما مقداره  األرض وبني بينها املسافة ومتوسط
 أن يعين ما وهو مرة، 019 األرض كوكب من أكرب أهنا أي كيلومرت مليون ..0 فيبلغ قطرها أما ونصف،
 .1األرض حجم كوكب مليون حلوايل تتسع الشمس

 احلرارية الشمس طاقة فتدفئ مقابل، دون والطاقة الضوء من ضخمة بكميات األرض الشمس ومتد
 عن نظرنا فإذا الشمس من املستمدة اجملانية احلرارية الطاقة الناس استخدم وطاملا. واهلواءوالبحر  األرض سطح
 كميات فيها تتوفر الفقرية العامل دول من العديد أن جند (20)الملحق رقم المبينة في  الخريطة إىل كثب
 احلرارية الطاقة من هائل قدر استخدام األقطار هذه يف الناس بإمكان أن يعين مما الشمسية، الطاقة من كبرية

 يف الضوئي التمثيل بواسطة الشمسية الطاقة إىل رجعي والوقود الغذاء من كل يف الطاقة مصدر أن حيث ،2اجملانية
 كحافز اخلضراء الكلوروفيل مادة وجود مع املاء، ببخار الكربون أكسيد ثاين يتحد الطريقة فبهذه النبات،

 بقايا إال والغاز البرتول من األحفوري الوقود أنواع وليس وإمثاره، النبات لنمو الالزمة الكربوهيدرات على للحصول
 باطن يف والضغط احلرارة بفعل وحتولت السنني ماليني منذ تراكمت هبا، تغذت اليت األخرى العضوية املواد من

الطاقة الشمسية، إما عن طريق استخدام احلرارة الشمسية  استغاللويتم  .3احلالية ومركباهتا أنواعها إىل األرض
ل حتويلها إىل أشكال أخرى للطاقة لتسخني ناقل ما للحرارة لكي تستهلك هذه احلرارة إما مباشرة أو من أج

 . 4ة كهربائيةقطاجة األوىل إىل ر دوبال
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بالفوائد املنتج إمنا تقاس  املتجددة ال تقاس بعدد الكيلوواتأن قيمة الطاقة  أيضا واجلدير بالذكر
تلبية لللطاقة الشمسية والتطبيقات األخرى هلا  وغري املباشرة االقتصادية الناجتة من االستخدامات املباشرة

 .1االحتياجات احلرارية للفقري والغين على حد سواء يف الدول النامية واملتطورة
الشكل الدائري لألرض ودوارهنا حول الشمس أجزائها تتلقى مقادير متباينة من األشعة الشمسية  جيعلو 

وبذلك تكون هذه احلرارية، إذ تسقط أشعة الشمس بشكل شبه عمودي على املناطق االستوائية واملدارية لألرض 
ويسقط  ،هلااملناطق أكثر تعرضا ألشعة الشمس وحرارهتا من املناطق الشمالية واجلنوبية والقطبني الشمايل واجلنويب 

يف املناطق احلارة من العامل كالقارة األفريقية ومنطقة  سنويا كيلووات ساعة لكل كيلومرت مربع  7211 ما مقداره
بطاقة إشعاعية قدرها  حيث أن كل مرت مربع من سطح الشمس يبعث الالتينية رة العربية ويف أمريكاشبه اجلزي
 11.ـطاقة إشعاعية تقدر بببعث ييلومرت مربع من مساحة سطح الشمس وات مما يعين أن مخس كميغا 11.00

  .2على الطاقة األولية يف األرض حاليا الطلب العامليلتلبية إمجايل وهو ما يكفي جول سنويا، إكسا
 Wind Energyطاقة الرياح  :ثانيا

إن استخدام اإلنسان لطاقة الرياح ليس باألمر اجلديد، فقد فرضت الظروف املاضية اليت عاش يف ظلها 
ضرورة أن يلجأ إىل استخدام مصادر الطاقة املتوفرة يف الطبيعة وإخضاعها لتلبية احتياجاته ضمن ظروف 

كان للرياح دور مهم وفعال يف ازدهار احلضارات املختلفة ف .3العصورومستويات التكنولوجيا السائدة يف خمتلف 
ظلت السفن الشراعية الشراعية عرب البحار واحمليطات، فتسيري السفن و  اهلواء طواحني يف إدارة استخدمت حني

طاقة ن احلديث يدور يف يومنا هذا عن وإذا كا .رتاع اآللة البخاريةأسرع القطع البحرية حىت متكن اإلنسان من اخ
فإن اإلشارة غالبا ما تعين استعمال هذه الطاقة يف توليد الكهرباء بواسطة التوربينات الضخمة ذات  الرياح

  .4التكاليف والتكنولوجيا الفائقة
حيث أن حركة اهلواء هي نتيجة لفرق  الشمسية، صور الطاقة من مباشرة غري صورة الرياح طاقة تعتربو 

أخرى منخفضة  يسبب فرق الضغط حترك اهلواء من منطقة ذات ضغط مرتفع إىل و الضغط يف الغالف اجلوي، 
اليت و  األرض حرارة درجة يف تتحكمالضغط وينشأ فرق الضغط نتيجة اختالف التأثريات احلرارية للشمس اليت 

 تقدر الشمس أشعة تولده مما ةفكثا  رأكث طاقة يولد أن الرياح هلبوب ميكن حيث .الرياح حدوث يف السبب تكون
يف حني أن احلد  ،األعاصري هبوب عند 7م/واتكيلو  72 ما مقدارهو  ف الشديدةصلعواا يف 7م/واتكيلو  01بـ

بسرعة  ، هذا يف حني أن هبوب نسيم عليل7م/كيلووات  0إلشعاع الشمسي تقدر بـ ا الناجتة عن طاقةلاألقصى ل
 7.5م/كيلووات  1.122أن يولد ما مقداره من شأنه ( كم يف الساعة  01)مرت يف الثانية  2
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 .12اتكين دونالد، ترجمة هشام محمود العجماوي، مرجع سابق، ص  
2
  Volker Quaschning, Understanding Renewable Energy Systems, Earthscan publications, UK, First 

published 2005, P 47. 
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 .32عياش سعود يوسف، مرجع سابق، ص  
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 .122شحاتة حسن أحمد، التلوث البيئي ومخاطر الطاقة، مرجع سابق، ص  
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  Volker Quaschning, Op.Cit., P 181. 
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   Biomassطاقة الكتلة الحيوية : ثالثا
ها، وخملفات يقصد بالكتلة احليوية ما يتم جتميعه من خملفات، مثل األشجار امليتة، وفروع األشجار وأوراق

حيث ميكن االستفادة من املخلفات من خالل إجراءات إعادة التدوير   ،وغريها احملاصيل وقطع اخلشب
Recycling   أو إعادة االستخدامRe-Use ىل تقليل حجم املخلفات والقمامةوهو ما ميكن أن يؤدي إ .

ويقصد بتدوير املخلفات إعادة استخدامها إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من املنتج األصلي، يف حني يقصد 
 1.االستخدام، مثال إعادة استخدام الزجاجات البالستيكية للمياه املعدنية بعد تعقيمهابإعادة 

ويعترب توليد الطاقة الكهربائية واحلرارية وإنتاج الوقود من طاقة الكتلة احليوية حتديا كبريا يف مناذج حتويل 
أكسيد الكربون الدفيئة من خالل الطاقة احلديثة، ومكسبا بيئيا يساهم يف التقليل من انبعاث غازات ثاين 

 2.استغالل عملية تعفن هذه املخلفات احليوية وكبح تأثريها على الغالف اجلوي، وهذا باستخدامها كطاقة بديلة
حيث حتتوي طاقة الكتلة احليوية على مكانة خاصة نظرا ألمهيتها القصوى حلاضر ومستقبل الطاقة يف الدول 

من السكان على الكتلة احليوية كاخلشب، وبقايا احملاصيل واحليوانات  %21يل فيعتمد حوا. النامية واملتقدمة
كما أن طاقة الكتلة احليوية ميكن حتويلها إىل وقود صلب وسائل . لالستخدامات املنزلية وخصوصا كوقود للطهي

، وعن طريق املعاملة فبدائل البنزين مثال من املمكن إنتاجها من الكتلة احليوية بواسطة التخمر والتقطري. وغازي
احلرارية للخشب وبقايا احملاصيل الزراعية، وميكن بغري ذلك من التفاعالت الكيميائية أيضا إنتاج الوقود من الكتلة 

      .3احليوية على نطاق صناعي واسع أو على نطاق حملي حمدود

 يف املستخدم التقليدي احلطب من ترتاوح اليت احليوية الكتلة لوقود املختلفة مناطاأل من العديد هناكو 
. للغاية واملتطورة احلديثة األمناط إىل الكفاءة، عن البعد كل بعيدة بطريقة حرقه يتم والذي الريفية باملناطق الطهي
 أيضا باملستطاع أنه غري حيوي، كوقود تستخدم أن Manure احليوانات روث مثل الزراعية للمخلفات وميكن
، وسيتم معاجلة أشكال توليد الطاقة من املخلفات ومن Ferment التخمر عملية على باالعتماد الطاقة توليد

 .احملاصيل الزراعية بشيء من التفصيل يف الفرع الثالث

  Hydropower Energy مائيةالطاقة ال :رابعا

خرى اة وال غىن لإلنسان والكائنات األفاملاء ضروري للحياملاء من أعظم نعم اهلل عز وجل على خلقة،  
فاملاء مركب  ، (11نبياء اآلية سورة األ) "وجعلنا من الماء كل شيء حي أف ال يؤمنون"، قال تعاىل عنه

ه أنه عدمي اللون والطعم والرائحة، صي ناتج عن احتاد ذريت هيدروجني وذرة أكسجني، ومن أهم خوائكيميا
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 .21مصادرها، أنواعها، استخداماتها، مرجع سابق، ص : الخياط محمد مصطفى محمد، الطاقة 
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the future, Federal Ministry for the Environment, Nature and Nuclear Safety (BMU), Berlin, First edition 
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مئوية، وهو املركب الوحيد الذي يتواجد يف الطبيعة يف  درجة 011فر مئوي ويغلي عند صويتجمد عند حرارة 
ن املاء كمية من الطاقة احلرارية، ويكو    انلة والغازية ويتحول من حالة ألخرى باكتساب أو فقدئاحلالة الصلبة والسا

 .1من مساحة سطح الكرة األرضية 20%
 أمواجا أو جار هنر من جزءا املياه كانت سواء الطبيعية الطاقة من ضخم خمزون على املتحركة املياه حتتوي حيث

 ميكن اليت األرض لسطح اجليولوجي والرتكيب التضاريس لطبيعة نتيجة إال هي ما املائية فاملساقط. احمليط يف
 استعمل حيث التقليدية املتجددة الطاقة مصادر من مصدرا املائية الطاقة تعترب وعليه ثابتا، طبيعيا موردا اعتبارها
 ضفاف على أنشأها اليت والطواحني العجالت وإلدارة للري املياه لرفع املاء بقوة تدار اليت الدواليب اإلنسان
 اقتصرت فقد لذا األهنار، يف املياه جريان فرتة على تقتصر كانت والدواليب الطواحني هذه أمهية أن إال األهنار،
 الصناعة، مواقع حتدد هي من اجلريان الدائمة السريعة األهنار وأصبحت الدائم اجلريان ذات املناطق على أمهيتها
 السكان، وكثافة الفحم حيث وأمريكا أوروبا غرب يف وخاصة البخارية اآللة اخرتاع عند املائية الطاقة أمهية فقلت

 والتكنولوجي العلمي التطور بعد أمهيتها اسرتجعت مث (يوضح آلية توليد الكهرباء بالطاقة املائية 11امللحق رقم )
 2.استعماهلا نطاق واتساع تطورها إىل أدى مما للكهرباء املقاومة املعدنية واألسالك الكهربائية املولدات واكتشاف

 Ocean Energy طاقة المحيطات: خامسا

تغطي البحار واحمليطات مساحات واسعة جدا من سطح الكرة األرضية، فبينما تبلغ مساحة اليابسة على 
، أي أكثر من ضعف 7كمون  يمل 110، فإن البحار واحمليطات تغطي ما مساحته 7كممليون   0.9األرض 

سواء إلنتاج غذائه أو  احمليطاتو  استعمل ومازال يستعمل البحار ابسة، ومعروف تارخييا أن اإلنسانيمساحة ال
ول عليها من البحر، فهناك صوهناك أشكال عديدة من الطاقة يستطيع اإلنسان احل. النتقاله من مكان آلخر

حركة املد واجلزر اليت تؤدي إىل ارتفاع منسوب املياه على الشواطئ مث اخنفاضها ضمن حركة دورية تتكرر بشكل 
. ن هذه الظاهرة يف أعمال املالحة وأخريا يف توليد الطاقة الكهربائيةوقد متكن اإلنسان من االستفادة م. منتظم

كن استغالل الطاقة احلرارية يف البحار واحمليطات لتوليد الطاقة الكهربائية أو إنتاج اهليدروجني الذي مي وكذلك
البحار واحمليطات كون هذه قد يبدو غريبا أن نتكلم عن الطاقة احلرارية يف و  .استعماله كوقود لتوليد الطاقة النهائية

يف أي مكان من العامل، وبالرغم من أن درجة احلرارة يف على السطح درجة مئوية  11األخرية ال ترتفع أكثر من 
 وية إال أن فوارق درجة حرارة املاء ما بني السطح والقعرئدرجات م 2 ترتفع عن الأعماق البحار واحمليطات 

، فعلى الرغم على أن هذا النوع 3من أجل توليد الطاقة احلرارية احلراري التدرج هو ما يسمح باستغالل (الباطن)
 ولوجيا إالندانيا وتكمن الطاقة غري مستغل بشكل جيد اآلن رغم تأكيدات املختصني على إمكانية استغالهلا مي
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 البحار سيكلف مئات در الطاقة احلرارية يفصأن االستثمارات املطلوبة إلنشاء حمطة كهربائية واحدة تعمل على م
 .1املاليني من الدوالرات وهو ضعف ما سيكلفه إنشاء حمطة تعمل بالطاقة النووية وبذات قدرة اإلنتاج

   Geothermal Power أو حرارة باطن األرضالجوفية الحرارة طاقة  :سادسا

 Geoاجلوفية إىل زمن نشأة األرض، حىت أن امسها مشتق من كلمة احلرارة طاقة وجود  يرجع تاريخ
الطاقة احلرارية ف. حرارة األرض Geothermal تعين كلمةفتعين حرارة، وبالتايل  Thermalوتعين أرض، أما 

 درها التحلل الطبيعي للعناصر املشعة يف القشرة األرضية واحلرارة الكامنة يفصخرية مصاملختزنة يف الطبقات ال
الطاقة وتعترب  2.الناجتة عن حتلل عناصر مثل اليورانيوم والبوتاسيوم وغريها من املواد املشعة الصخور املنصهرة

درها األويل للطاقة، صاجليوحرارية مصدر الطاقة املتجدد الوحيد غري طاقة املد واجلزر اليت تعتمد على الشمس كم
، السطح أماكن حيث تكون درجة حرارة األرض عالية قريبا من ويعترب استخدام الطاقة اجليوحرارية عمليا أكثر يف

هذا املصدر من الطاقة بواسطة اإلنسان  غاللوقد مت است. وهذه غالبا ما تكون قريبة من مناطق نشطة جيولوجيا
، عادة على شكل محامات حرارية طبيعية، لكن البحث عن بدائل للوقود األحفوري قاد إىل اهتمامات قدميا

مباشرة لتوفري احلرارة لألبنية والعمليات  اجلوفية ةاحلراريمتجددة يف النشاط اجليوحراري، حيث تستخدم الطاقة 
ة غري ئة عامليا بالنسبة إىل تطبيقات التدفكانت القدرة احلرارية العظمى املركب 7111ناعية، ويف هناية عام صال

  .71123عام  (IGA)حرارية حبسب تقرير وكالة الطاقة اجليوحرارية  واتميغا 02111لى من ة أعيئباالكهر 

 مصادر أخرى للطاقة البديلة: سابعا
ترتبط مجيعها باإلضافة إىل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واحمليطات وطاقة الكتلة احليوية املتجددة واليت 

هناك مصادر أخرى للطاقة املتجددة قد تكون  وطاقة املياهاألرض  باطن يف األصل بالشمس زيادة على طاقة
طاقة التمثيل الضوئي يف النباتات الطاقة النووية، حاليا قيد االستعمال أو يف مرحلة البحث والتجارب نذكر منها 

 من املخلفات والقمامة وإمكانية إنتاج الوقود احليوي للطاقة،وما ينتج عنه من مواد ميكن استخدامها كمصادر 
 .واهليدروجني باعتباره وقود املستقبل

 Nuclear Energyالطاقة النووية .0

 وهي تتولد( بروتونات أو نيرتونات)تعرف الطاقة النووية بأهنا الطاقة اليت تربط بني مكونات النواة أي 
وقد بني ألربت أينشتاين أن املادة ميكن أن . نتيجة تكسر تلك الرابطة مما يؤدي للحصول على طاقة حرارية هائلة

ارت تزود دول العامل صإىل طاقة عند تفكك ذراهتا وهو ما لفت األنظار ملا يسمى بالطاقة النووية، واليت تتحول 
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من احتياجات دول االحتاد % 12فهي تليب ما يقارب تاجها، حتاليت  من الطاقة الكهربائية %01بأكثر من 
نوعان من ويوجد  .*من طاقتها الكهربائية من  املفاعالت النووية% 11وحتصل اليابان على  األورويب،

تستخدم املفاعالت البحثية إلجراء األحباث العلمية حيث . مفاعالت حبثية وأخرى لتوليد الطاقة :املفاعالت
أما مفاعالت الطاقة . بلد 21مفاعل حبثي يف  .71ويوجد على مستوى العامل  ألهداف طبية وصناعية،

فتستخدم إلنتاج الطاقة الكهربائية كما ميكن استخدامها إلنتاج األسلحة يف البلدان اليت متتلك برامج حرب 
طن  ليونم 299.1 أي ما يعادل وات يف الساعةتريا 7212ما مقداره  حاليا كله ويستهلك العامل .1نووية

 .2من الطاقة النووية مكافئ للبرتول
حنصل نتيجة انشطار أنوية الذرات على طاقة هائلة يف شكل ضوء وحرارة، وتكون أغلبية عمليات االنشطار و 

غري من املادة حيتوي على قدر كبري من الطاقة، عندما صالنووي من اليورانيوم، وقد ذكر ألربت أينشتاين أن اجلزء ال
الطاقة ببطء ميكننا استخدامها يف إنتاج الكهرباء، أما إذا خرجت دفعة واحدة فإهنا تتسبب يف انفجار خترج هذه 

، وهو ما جعل 7100مثلما حدث مؤخرا يف انفجار مفاعل فوكوشيما الياباين يف مارس سنة  ،3ل ومدمرئاه
  . 71114األخرى حبلول سنة دول العامل تتوعد بتوسيع قاعدة املزيج الطاقوي من املصادر املتجددة 

ور الطاقة النووية، ويعين ربط النويات مع بعضها البعض لتكوين صلالشكل اآلخر ويعترب االندماج النووي 
ولة عن حتول ذرات اهليدروجني إىل هيليوم يف الشمس وهو ما ينتج عنه حرارة هي املسئ االندماجنواة أكرب، وطاقة 
إلنتاج الكهرباء من عمليات االندماج النووي،  معليه العلماء يف حماولته، وهو ما يعكف وضوء وإشعاعات

لكنهم ال يزالون يواجهون العديد من املشاكل التكنولوجية والتقنية وهذا ألن املواد اإلشعاعية الناجتة عنه تكون أقل 
 .5من تلك الناجتة عن االنشطار النووي

  Photosynthesis التمثيل الضوئي.7

ن يف تركيب الغالف الغازي احمليط ما احلفا  على التواز التمثيل الضوئي وظيفتني أساسيتني، أوهليؤدي 
، احلية باألرض وخباصة ذلك التوازن بني األكسجني وثاين أكسيد الكربون، ومن خالل إنتاج الطعام للكائنات

يف عملية التمثيل الشمس مصدر الطاقة  ضوء يشكلحيث  .سواء كانت على سطح األرض أم يف البحار
من اجلو، وتستخدم طاقة الضوء  الضوئي، فتقوم أوراق النباتات بامتصاص أشعة الشمس وثاين أكسيد الكربون

بعد ذلك يتم تفاعل اهليدروجني مع ثاين أكسيد الكربون  .ة يف حتليل قسم من املاء املوجود يف األوراقصاملمت
                                                           

يمكن  المفاعل النووي هو جهاز تجري فيه عملية انشطار الذرة، ويمكن له إطالق هذه الطاقة تدريجيا حتى االستفادة منها على هيئة طاقة حرارية*
 .اسطتها إنتاج البخار وتوليد الكهرباءبو
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 .29، 22 ، صسابق، صمصادرها، أنواعها، استخداماتها، مرجع : الخياط محمد مصطفى محمد، الطاقة 

4
 REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 

Ronquillo Ballesteros, and others, Renewables 2012 Global Status Report, REN21 Secretariat, Paris, 
2012, P 7  and P15. 

5
 .11مصادرها، أنواعها، استخداماتها، مرجع سابق، ص : طاقةالخياط محمد مصطفى محمد، ال 
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يف حتويل طاقة   اجلو، ونتيجة هلذا الواقع فإن كفاءة النباتاتإلنتاج الكربوهيدرات بينما ينطلق األكسجني يف
يف أفضل األحوال، أما يف التجارب املخربية فإن  %0الشمس إىل طاقة مفيدة منخفضة جدا فهي ال تتعدى 

جول من الطاقة الشمسية الساقطة  7001وتقوم النباتات بتحويل  .%1هذه الكفاءة ترتفع لتصل إىل حوايل 
الساقط على األرض إال أن هذه اإلمجايل على األرض وهو ما يعادل واحد باأللف من جممل اإلشعاع الشمسي 

، وبإمكاننا استنتاج أن كمية .092يلة جدا تعادل عشرة أضعاف ما استهلكه العامل من الطاقة عام ئالنسبة الض
  .1آالف مرة مقدار استهالك العامل من الطاقة 01ألرض تعادل على األقل الطاقة الشمسية الساقطة على ا

تلك إال أن  ، حياء على األرضوباإلضافة إىل أن عملية التمثيل الضوئي تؤدي إىل إنتاج الغذاء لكل األ
إذ يتحول جزء من النباتات  االستهالك،النباتات اليت يستهلكها اإلنسان واحليوان ال ينتهي دورها عند حد 

املستهلكة إىل بروتينات ودهون وتتبقى فضالت بعد عملية اهلضم حتوي مواد عضوية ميكن االستفادة منها يف 
ادر للطاقة صإنتاج امليثان الذي يصلح كوقود، وميكن حتويل ما يتم جتميعه من املخلفات والنفايات املنزلية إىل م

إنتاج حماصيل الطاقة، : اشرة أو بإحدى عمليات حتليل املواد العضوية عن طريقسواء كان ذلك بواسطة احلرق مب
 .الطاقة من القمامة والنفاياتو  الغاز من خملفات احليوانات

  Energy Crops :محاصيل الطاقة.1
در للطاقة، صيل الطاقة تلك النباتات اليت ميكن حتويل منتجاهتا إىل وقود يستخدم كمصاملقصود مبحا 

ب السكر والذرة السكرية، والبطاطا احللوة والنباتات اليت تنتج منها صبني النباتات املهمة يف هذا اجملال، قومن 
االستفادة منها أقل من  يةالزيوت وهذا ال يعين أن النباتات األخرى ال تصلح كمحاصيل للطاقة، غري أن إمكان

السابقة، ناهيك أنه باإلمكان استعمال النباتات نفسها كوقود، يف عملية حرق أخشاب وأغصان األشجار  
، وتعترب الربازيل من الدول الرائدة يف جمال حماصيل الطاقة، حيث صدر قرار يف الربازيل سنة كمصادر للطاقة

غري أن توفر البرتول بأسعار رخيصة أدى بالكحول إىل  يثانولاإل كحولينص على إجبارية مزج البنزين ب 0911
 0921عام  م بإنتاج كحول اإليثانول مرة أخرىوعاد االهتما ،ادر الطاقة األخرىصالرتاجع مثلما حدث مع م

مقدرة بنسبة الذرة  حماصيلوقود اإليثانول من لج توتعترب الربازيل ثاين بلد من ،2الرتفاعحني أخذت أسعار النفط با
من حمطات إنتاج الوقود احليوي من حماصيل الطاقة يف  %1.، باإلضافة إىل أن 7100سنة % 9..7بـ

دون أسواق  الواليات املتحدة تستخرج زيت الذرة خالل مراحل إنتاج اإليثانول وتبيعه يف أسواق املواد الغذائية
 مليون 0.2بـ  7100يف الواليات املتحدة سنة  ، وقدر معروض وقود اإليثانولأو أسواق املواد الكيمياوية الوقود
 .يوضح تطور نسب استرياد العامل من وقود اإليثانول الربازيلي( .0)وفيما يلي اجلدول رقم  ،3باوند

 

                                                           
1

 .112عياش سعود يوسف، مرجع سابق، ص  
2

 .112، 112 ، صالمرجع نفسه، ص 
3
 Renewable Fuels Association, Accelerating Industry Innovation: 2012 Ethanol Industry Outlook, 

Renewable Fuels Association, Washington, 2012, PP 3, 4.  



 اقتصاديات الطاقات املتجددة واسرتاتيجيات تبينها يف النظام الطاقوي العاملي:                        الفصل الثاين

 

68 
 

 (0222 -0222)للفترة ( مليون لتر) اإليثانول البرازيلي نحو العالم صادرات: (41) جدول رقم

 % 0222 % 0222 % 0222 المقاطعة
 02.1 917.22 24.5 1..0222 42.2 721.92 الواليات المتحدة االمريكية

 02.2 901.79 42.2 211.22 04.1 02..22 *مقاطعات بحر الكاريبي
 02.1 02..011 42.4 212.10 02.2 211.21 االتحاد األوروبي

 42.1 11..11 2.2 1..772 40.0 102.19 اليابان
 422 1217.12 422 1.71.11 422 7297.79 مجموع صادرات العالم

 (جامايكا سلفادور كوستاريكا، ترينيداد وتوباغو، املكسيك: الدول املعنية فقط هي*)
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel_in_Brazil, le 08/09/2012                     :المصدر

زيادة حصص استهالك  تظهر أمهية استخدام حماصيل الطاقة كمصدر إلنتاج الوقود احليوي من خالل
حيث قامت الواليات املتحدة باستهالك ما نسبته  ،أعاله وهو ما يظهر يف اجلدول وقود اإليثانول عرب العامل

ظرف سنتني ومما نالحظه أيضا اعتماد االحتاد  يف %..71لرتتفع هذه النسبة إىل  7112سنة  01.2%
يف  ادر الطاقة املتجددة وهو ما يتجلىصصدر من ممكعلى هذا النوع من الوقود احليوي  األورويب بشكل واسع 

، كما أن بعض أنواع الوقود احليوي كالبيوديزل والبيوإيثانول 7112سنة  %..71سجالت وارداته واملقدرة بنسبة 
صيل القمح والصويا وقصب السكر والذرة، عادة ما ختلط بالبرتول والديزل، وكل السيارات املصنوعة من حما

 .منه دون إجراء أي تعديالت عليها %01تستطيع أن تعمل هبذا املزيج بنسبة تصل إىل 

  Biogas from waste  ومن القمامة من مخلفات الحيوانات الحيوي إنتاج الغاز.1
ات فاحليوانات  ليس باألمر اجلديد، فقد استعمل اإلنسان ومازال خملإن االستفادة من خملفات 

 اهناك اهتمامللرتبة يف الوقت الذي مل يكن باستطاعته صناعة األمسدة الكيمياوية، حيث أن  احليوانات كأمسدة
املدن والنفايات ناعي من املخلفات العضوية واليت تشمل نفايات صيف الكثري من الدول الستخراج الوقود ال امتزايد

انع التجريبية هلذا صعشرات من املالحاليا إقامة  يت الزراعية والسماد العضوي، وجتر الصناعية والتجارية والنفايا
انع على حرق هذه النفايات واستخدام احلرارة الناجتة عن صالغرض، فمثال يف الواليات املتحدة األمريكية تعمل امل

طن من  7الكهرباء أو لتشغيل أجهزة التدفئة والتسخني، وميكن القول أن حرارة يف تشغيل توربينات لتوليد  ذلك
جتري عملية حتويل القمامة إىل غاز حيوي ومساد عضوي و  ،1ضالت تساوي حرارة طن واحد من الفحمفال

اهلواء بفعل بكترييا بطحنها وخلطها باملياه، مث تغذية أقبية التخمر الالهوائية هبذا املعلق، وجيري التفاعل مبعزل عن 
 -21)امليثان، اليت حتول جزءا من الكربون العضوي يف القمامة إىل غاز قابل لالشتعال يرتكب من ميثان 

، وغازات (%2 -صفر)، أكسجني (%1 -0)، هيدروجني (%1. -12)، ثاين أكسيد الكربون (11%
قد حسبت كمية الغاز احليوي الناجتة عن القمامة يف أدىن معايري معاجلتها بالتخمري لتكافئ ، و (%2 -0)أخرى 

                                                           
1

 .111، 112 ، صمقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol_fuel_in_Brazil
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ويتم إنتاج غاز امليثان من خملفات احليوانات بواسطة  .1لكل طن من القمامة مرتا مكعبا من الغاز احليوي 90
ت يف وعاء يدعى ، إذ توضع خملفات احليواناAnaerobic Digestionطريقة تدعى اهلضم الالهوائي 

ويكون الناتج غاز امليثان وأكسيد الكربون، مث جيمع الغاز الناتج عن عملية حتلل  معزول األكسجنياهلاضم 
، ويبلغ حجم الغاز املنتج من املخلفات ما يعادل مرة ونصف اض املطلوبةيستعمل يف األغر ليف خزان،  املخلفات

إىل  11 نيترتواح ماب فضالت احليوانات عن امليثان يف الغاز الناتجمبعىن أن نسبة  اهلاضم نفسه،حجم إىل ضعف 
وحتتوي املخلفات اليت تبقى بعد إنتاج الغاز على النيرتوجني وهو ما يتم استعماله كسماد للنباتات، وهبذا . 21%

  2.هذاتدر أمسدة يف الوقت صطاقة وم انات باعتبارها مصدرالشكل ميكن االستفادة من خملفات احليو 
 ليوم واحد بالمتر مكعب من مخلفات الحيواناتالحيوي إنتاج الغاز (: 42)جدول رقم 

 الحيوان
 في اليوم الواحدالناتجة الفضالت 

 (بالكيلوغرام)
 حجم الغاز الناتج

 (1م) متر مكعب
 نسبة الميثان في الغاز

(%) 
 نسبة الكربون إلى النيتروجين

(C/N ratio) 
 72 -01 11 0 1.. بقرة حلوب

 .0 21 0.1 7.2 خنزير
 9.1 11 7.7 2.9 دجاجة

 :المصدر
B.T. Nijaguna, Biogas Technology, New Age International Limited Publishers, New Delhi, 
2002, P 29. 

بني الصعوبات  ، فمننوعهانالحظ من اجلدول اختالف نسب غاز امليثان املولد من احليوانات حسب 
الفنية اليت يفرضها غاز امليثان هي صعوبة ختزينه، فمن أجل ختفيض حجم امليثان بصورة ملموسة جيب ضغطه إىل 

ريد االحتفا  به بشكل سائل فال بد من تربيده، وإن اللجوء إىل واحدة ضغط جوي، وإذا ما أ 711يعادل  ما
ة التربيد اليت حتتاج إىل طاقة كي تعمل، ويؤدي هذا بالطبع من الطرق السابقة يعين استعمال الضاغطات أو أجهز 

دة الكلية من إنتاج امليثان، لذلك فإنه من الضروري استهالك أكرب كمية من غاز امليثان الناتج حال ئإىل تقليل الفا
 .3خروجها من اهلاضم مع االحتفا  خبزان مناسب لتلبية أي زيادة طارئة يف الطلب على الطاقة

   Recycle (إعادة التدوير) نفاياتلالطاقة من القمامة وا.2
االقتصاد للمعادن وغريها من املواد اخلام يتزايد الضرر واهلدر البيئي، وعلى الرغم من أن بزيادة استهالك  

 الرتفاع تكاليف أماكن ردم املخلفات، فإهنا ختفض إىل حد كبرييربرها أهنا بديل اقتصادي جذاب إعادة التدوير 
ن انبعاثات الكربون وامللوثات وختريب سطح األرض اليت تنتج مواملسئولة عن الكثري  األضرار اليت تلحق بالنظام البيئي

                                                           
1

 -البعد البيئي، الدار العربية للعلوم: المخلفات البلدية الصلبة، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد الثانيمحمد صابر،  
 .321، 321 ، ص، ص1112، بيروت، 1ناشرون بموجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكاديمية العربية للعلوم، ط 

2
 .131 صعياش سعود يوسف، مرجع سابق،  
3

 .131المرجع نفسه، ص  
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هناك ثالثة أسباب رئيسية السرتداد املواد والطاقة من القمامة، هي توفري الطاقة، وتوفري املواد، و  ،1عن اقتصاد املواد
ويعترب تصنيف وفرز مكونات القمامة من العمليات الضرورية لتدوير . واإلقالل من كمية القمامة املطلوب تصريفها

وميكن فرز القمامة بالطرق . أو بطرق يدوية واستعادة املواد والطاقة، وجتري تلك العملية إما بطرق ميكانيكية
تقنية  21يوضح الملحق رقم ) ، ويف احملطات املركزية للمعاجلةة يف مواقع التولد، ويف حمطات النقل املرحلييو اليد

نوعية وكميات املواد املسرتجعة على  وتتوقف. ، ويف مواقع التصريف(لمخلفات السامة والخطرةالردم التقني ل
واألملونيوم والزجاج من القمامة املنزلية،  ويف معظم األحيان تشمل تلك املواد ورق اجلرائد. احملليحاجات السوق 

والتجارية، واألخشاب والقمامة الكبرية احلجم  عادن واخلشب من القمامة الصناعيةوالكرتون والورق الفاخر وامل
وهناك العديد من الطرق امليكانيكية يشيع  .حمطات النقل املرحلي ومواقع التصريف النهائي ذات القيمة من

استخدامها يف الدول املتقدمة لفرز حمتويات القمامة، من أمهها الفصل باهلواء وباملغناطيس وبالغرابيل والتعومي 
من مجلة تكاليف منظومة تداوهلا  %22ليف جتميع النفايات ونقلها حوايل اتشمل تكو  .2اوالضوء وغريه

سنة  ساعي واتتريا 729بـ وخملفات املنازل املسرتجعة وقدرت الطاقة املنتجة من الكتلة احليوية  ،3وإدارهتا
توليد الطاقة يف عملية  %0ساهم املخلفات احليوية بنسبة وت، 7111سنة  يساعوات تريا 712بـو  7112

نما كانت تساهم حي 0991سنة  ذمنقد تضاعفت مسامهة إنتاج الطاقة من املخلفات لعامل و الكهربائية عرب ا
 .4اعيوات ستريا 010 فقط بإنتاج ما قدره

 (نسبة مئوية بالوزن)التركيب المعدني للقمامة (: 42)جدول رقم 

 نتروجين أكسجين هيدروجين كربون المكونات
 7.1 12.1 ..1 1.1. نفايات الطعام

 1.1 1... 1.1 1.2. ورق
 1.1 1... 2.9 1... كرتون

 - 77.1 2.7 11.1 بالستيك
 ..1 71.1 1.1 2.1. قئنفايات حدا

 1.7 7.2. 1.1 9.2. أخشاب
 1.2 7.1 1.1 71.7 رماد -تراب

البعد البيئي، الدار العربية : ، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد الثاينالمخلفات البلدية الصلبة ،حممد صابر :المصدر
  .110 ص ،7111، بريوت، 0ناشرون مبوجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكادميية العربية للعلوم، ط  -للعلوم

                                                           
1

اقتصاد جديد لكوكب األرض، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ط : ليستر، ترجمة الجمل أحمد أمين، اقتصاد البيئة. براون ر 
 .131، ص 1113، القاهرة، 1
2

 .321صابر محمد، مرجع سابق، ص  
3

 .323المرجع نفسه، ص  
4
 Edenhofer Ottmar, Ramon Pichs Madruga, Youba Sokona and others, Op.Cit., P 56. 
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ن أحيث  نالحظ من اجلدول السابق تقارب الرتكيب املعدين للعديد من املخلفات املنزلية والصناعية،
 يف حني أنولغازات اجلو الدفيئة،  ريالكربون املسببة لالحتباس احلراالبالستيك هو امللوث األغىن بذرات 

طن من ثاين أكسيد الكربون لكل طن ورق، وهنا تربز أمهية  ..0استخدام الورق املعاد تدويره ميكن أن يوفر 
  . إعادة استخدام وتدوير املخلفات واالقتصاد يف استهالك مصادر الطاقة

 Shale Oil  والصخور الزيتية طاقة النفط غير التقليدي.2
ول على صادر النفط والغاز التقليديني من أجل احلصعلى مجترى حاليا العديد من األحباث والتجارب  

من الفحم ويف الزيت املستخرج عن رمال  ادر يف الزيت والغاز املستخرجنيصطاقة بديلة منهما، وتتمثل هذه امل
وتعود أسس عمليات حتويل الفحم إىل  .املستخرج من حجر السجيل، إضافة إىل الزيت Tar Sandsالقار 

وتعرف رمال القار باسم رمال الزيت أو رمال  ،1زيت وغاز إىل زمن ميتد إىل الثالثينيات من القرن العشرين
القار ، ويقدر االحتياطي العاملي من رمال القطران، وتتكون من الرمل والزيت الثقيل والطفل الغين باملعادن واملاء

ألف بليون برميل، وهذا الرقم ميثل أضعاف االحتياطي املؤكد من البرتول، ويرتكز معظم هذا  11.أكثر من ب
وكولومبيا واألردن، وحتتوي الصخور الرتسبية حلجر السجيل  ،2االحتياطي يف نصف الكرة الغريب يف كندا وفنزويال

على زيت صخري ثقيل يسمى زيت السجيل الذي له خواص زيت النفط الثقيل، وتوجد هذه الصخور يف 
بلغ إنتاج الزيت  الواليات املتحدة وبعض البلدان األخرى كاألردن واالحتاد السوفيييت سابقا، ففي االحتاد السوفيييت

، ومتثل 3واستعمل بشكل رئيس كوقود للمحطات الكهربائية 0921مليون طن عام  72خر صالمن هذا 
عمليات التعدين واالستخراج جزءا كبريا من تكاليف إنتاج البرتول من الصخور الزيتية ورمال القار، وذلك ألن 

ف النقل، وذلك من هذه الصخور تكون خاملة وجيب أن تكرر بالقرب من املنجم لتقليل تكالي %02حوايل 
، وبصفة عامة واإلنتاج النقلتكون حاوية على الزيت فيها مما يؤدي الرتفاع تكاليف ال تفاديا لنقل صخور قد 

فإن تنمية مثل هذه املصادر يتطلب تكاليفا رأمسالية باهضة إىل جانب احلاجة إىل تقدم التكنولوجيا، خاصة وأن 
 .4ادر سيكون مكلفا للغايةصمما يعين أن استخراج الزيت من هذه امل الئمةأسعار البرتول م

 :روجيندطاقة الهي.2
مليون عام مضت، وبالتايل فهو غري  12وقودا تشكل على مدار أصبح من الواضح أننا نستخدم 

بدائل له تتمثل متجدد وال ميكن تصنيعه مرة أخرى، وعرفنا كيف ميكن أن حنافظ عليه برتشيد استهالكنا مع إجياد 
 %22وميثل  حةئويعد غاز اهليدروجني أحد هذه البدائل ومن خواصه أن ليس له لون أو را .يف الطاقة املتجددة

ة الكون، ويوجد اهليدروجني على سطح األرض متحدا مع عناصر أخرى مثل األكسجني والكربون لمن كت
                                                           

1
،  1111حسن عبد القادر، الجغرافيا االقتصادية، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس المفتوحة، القاهرة،  

 .111ص 
2

 .131، 131 ، صالسريتي، مرجع سابق، ص مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد محمد أحمد 
3

 .111 صحسن عبد القادر، مرجع سابق،  
4

 .133مقلد رمضان محمد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابق، ص  
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ويبدأ تاريخ اهليدروجني نفسه  .1نستطيع استخدامه والنيرتوجني، وهو ما يعين ضرورة فصله عن هذه العناصر حىت
ل مع اكتشافه وإطالق امسه عليه من قبل كافنديش والفوازييه صالرابع عشر، ويتوامع الصينيني يف القرن 

Cavendish and Lavoisier ، 711إىل يومنا هذا، وقد ظهر اهليدروجني يف قطاع النقل منذ أكثر من 
بطرق خمتلفة منها  لونات، واملناطيد ذات احملركات يف اجلو، وميكن إنتاج اهليدروجنيعام على شكل غاز يرفع البا
تعرق أنواع معينة من الطحالب، والتحلل احلراري املباشر، والتمثيل الضوئي املباشر، : الوسائل احملدودة النطاق مثل

غري أنه يتم إنتاجه يف املقام األول إما من التحليل الكهربائي للماء أو هتذيب البخار للغاز الطبيعي، كما تشيع 
ئية إلنتاج اهليدروجني من اهليدروكربونات األثقل وزنا مثل النفط والفحم احلجري، أيضا عمليات األكسدة اجلز 

ويف الوقت الراهن يستخدم اهليدروجني يف  ، 2بينما ميكن أن يكون حتويل الكتلة احليوية إىل غاز أسلوبا مهما أيضا
ألحباث  NASAالة ناسا نيع األمونيا ويف تكرير البرتول بغرض استخالص امليثانول، كما يستخدم يف وكصت

على احلرارة والكهرباء واملياه، ورمبا للحصول  Fuel Cellsالفضاء كوقود لسفن الفضاء وأيضا يف خاليا الوقود 
رات ويف إمداد منازلنا ئاستخدم اهليدروجني يف املستقبل لتسيري العربات كبديل للبنزين والسوالر، وكذلك الطا

 Zeroالت اليت تقوم حبرقه ال يصدر عنها أي ملوثات عالية، كما أن اآل جني حيتوي طاقةبالطاقة، فاهليدرو 
Pollution.3 

 وعيوبها ةدالطاقات المتجد خصائص: المطلب الثاني

 خصائص الطاقات المتجددة: الفرع األول

 :خصائص الطاقة الشمسية: أوال
تنتج طاقة الكتلة احليوية املوجودة يف هنا تعد املصدر الرئيسي للطاقة، كما أمن املعلوم أن الطاقة الشمسية 

فقط من ضوء الشمس الساقط عليه  %0 الكائنات وذلك من خالل امتصاص الكلوروفيل يف النبات لـ أجسام
متتاز الطاقة الشمسية  حيث .الضوئية حتصل عليه النباتات لتحوله إىل طاقة كيميائية وهذا املقدار من الطاقة

 :باملقارنة مع مصادر الطاقة األخرى مبا يلي
تبقى بسيطة نسبيا وغري معقدة باملقارنة مع التقنية ليست تطورا جديدا، و ن التقنية املستعملة فيها أ -

 .4املستخدمة يف مصادر الطاقة األخرى
ن مشاريع الطاقة الشمسية ال تسبب أي ضرر بيئي سواء عن طريق تلوث اهلواء أو املاء أو الرتبة، فاخلاليا أ -

 .5ال تنتج أي نوع من امللوثات تعد معدات نظيفةالشمسية واألنظمة الفوتوفولطية 

                                                           
1

 .12مصادرها، أنواعها، استخداماتها، مرجع سابق، ص : الخياط محمد مصطفى محمد، الطاقة 
2

 .22سابق، ص  هارت ديفيد، مرجع 
3
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مما حيد من  الساعات املسمشةن خصوصية مناخ العديد من الدول النامية جيعلها تتوفر على عدد كبري من إ -
  .1ت استغالل الطاقة الشمسيةتكنولوجيانقل املعرفة وحتويل  يف عملية  ساهميو للدول الصناعية  تبعيتها

تستخدم الطاقة الشمسية حاليا يف تسخني املياه املنزلية وبرك السباحة والتدفئة والتربيد كما جيري يف أوروبا  -
تعمل لتحريك مضخات املياه يف املناطق الصحراوية اجلافة وأمريكا وإسرائيل أما يف دول العامل الثالث فتس

ولتوليد الطاقة الكهربائية يف املناطق الوعرة واجلبلية، حيث تكون هذه الطاقة ميزة مهمة هلذه املناطق من 
 .2الناحية االقتصادية حيث توفر تكاليف الوقود واليد العاملة والصيانة

 طاقة الرياحخصائص : ثانيا
 :الرياح بالعديد من اخلصائص واملميزات الطبيعية والفنية منهاتتميز طاقة 

تنتج توربينات الرياح الطاقة بدون صدور ملوثات للبيئة، وهو ما يؤدي إىل خفض انبعاثات ثاين أكسيد  -
وهو ما جيعل استخدام طاقة الرياح يسهم يف خفض . الكربون، وأكسيد النيرتوجني، وأكسيد الكربيت

 . 3ية األخرىئة العاملية، واألمطار احلمضية، واملخاطر البيالتغريات املناخي
يف  استخدامها توفر تقنيات تشييد وتصميم توربينات الرياح مساحات شاسعة سواء يف احلقول حيث ميكن -

حىت أنه ميكن الزراعة والرعي، أو يف مياه الشواطئ حيث أهنا تقع بعيدة عن النشاطات البشرية املهمة، و 
 .4هكذا متيل ألن تكون مقبولة أكثر للسكان احمللينيتشييدها فوق املباين والسطوح، 

طاقة الرياح طاقة حملية تتحقق االستفادة منها من خالل إمكانية استخدامها مع بعض وسائل ختزين الطاقة  -
 .5مثل البطاريات أو شبكات توليد الطاقة الكهربائية املائية ذات املضخات

 :مميزات الطاقة المائية: ثالثا
مستمرة ال تنضب،  تتميز الطاقة املائية عن غريها من مصادر الطاقة مبيزتني مهمتني أوهلما، أهنا طاقة -

 .يةوثانيهما أهنا طاقة غري ملوثة للبيئ
مجيع العوامل  ، ومبا أنتعتمد الطاقة املائية على مقدار هائل من الطاقة الكامنة يف املياه الواقعة يف املرتفعات -

اليت تشرتك يف تزويد هذه املياه بطاقتها الكامنة تعترب دائمة كأشعة الشمس والتضاريس وحركة اهلواء، فإنه 
ادر الطاقة األحفورية اليت صميكن القول أن الطاقة املائية مصدر للطاقة املتجددة ال ينضب وخيتلف عن م

 .تنضب مادهتا األولية

                                                           
1
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، فر سرعة نقلها وتوزيعها ومرونتهاكذلك سهولة توليد الطاقة الكهربائية منها، مما يو من مميزات الطاقة املائية   -
 .1غري وعندما تتوقف يصبح ال وجود هلاصيتحكم يف عملها وتوقفها زر  حيث

 الطاقة النووية صئخصا :رابعا
من التفاعالت  يعتمد استغالل الطاقة النووية على تكنولوجيات جد معقدة، غري أن كثافة الطاقة املولدة

 ما تولده ن تعادلوميكن أ ، وحىت من الطاقات املتجددة األخرىحفوريةألالنووية جد مرتفعة مقارنة بالطاقات ا
إن مصدر وقود و .2حفوريوباقي عناصر الوقود األ احلجريماليني األطنان من براميل البرتول أو من الفحم 

، االستخراج والنقل على حني أن مصادر الفحم والبرتول حمدودةهل متوفر بكثرة وبكثافة عالية وهو س اليورانيوم
ومن املمكن أن تستمر احملطات النووية إلنتاج الطاقة يف تزويدنا بالطاقة لفرتة طويلة بعد قصور مصادر الفحم 

 .3والبرتول عن تلبية احتياجاتنا
هو كاف لتزويد مجيع احملطات مليون طن، ف . االحتياطي املثبت واملعروف حاليا من اليورانيوم هو حوايلوألن 

حمطة بالوقود حلوايل اخلمسني سنة القادمة، وقد مت التقدير بأنه مع مضاعفة  1..البالغ عددها و النووية املوجودة 
توليد الطاقة النووية مساحات تشغل حمطات كما  .4سعر اليورانيوم ميكن ازدياد هذه الفرتة إىل حوايل عشر مرات

نسبيا باملقارنة مع حمطات التوليد اليت تعتمد على مصادر الطاقة األخرى، وبسبب الكمية القليلة للوقود  ةغري كبري 
املطلوبة لتوليد كميات كبرية من الطاقة الكهربائية، فإن كميات النفايات الناجتة عنها هي  -اليورانيوم–النووي 

 .5، ولكن خطرة ومشعةداأيضا صغرية ج
 خصائص الطاقات المتجددة األخرى :خامسا

باإلضافة إىل املميزات احليوية للطاقات املتجددة كطاقة احمليطات والطاقة اجلوفية فإهنا تساهم حتما يف خفض 
إضافة ألهنا مصدر جماين ودائم للطاقة، كما تساهم  حتباس احلراريالالكلف البيئية واملسامهة يف احلد من ظاهرة ا

ملال والوقت من خالل استعمال تكنولوجيات الطاقات لة والعمل على كسب ادة وفعاعمل جدي صخلق فر يف 
 .املتجددة النظيفة واآلمنة بيئيا

 الطاقات المتجددة عيوب: الفرع الثاني
بالرغم من أن الطاقة املتجددة تعرب بالدرجة األوىل عن مصدر للطاقة اجملانية وغري امللوثة إال أهنا ال تزال 

أنظمتها حاليا يعترب كخيار وليس كضرورة حتمية يف بعض الدول،  وانتهاج ،التكنولوجيا وإمكانية تقبلهايف حدود 
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 .21، 19 ، صالمرجع نفسه، ص 
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وهذا نظرا لتكلفتها االستثمارية وطول فرتة اسرتداد تكاليف مشاريعها وعليه فإن من بعض عيوب الطاقات 
 : املتجددة ما يلي

يستلزم نفقات باهضة تصرف على إنشاء السدود، حمطات  يةإن استغالل القوة املائية إلنتاج الطاقة الكهربائ-
ف إنشاء حمطة مائية تكالياخلطوط لنقل الطاقة، حمطات توليد الطاقة وغريها من األمور، مما جيعل التوليد، مد 

باستثناء حمطات الوقود النووي اليت ال تزال )لتكاليف إنشاء حمطة حرارية لكهرباء باهضة التكاليف مقارنة لتوليد ا
، كما ينبغي قبل إنشاء احملطة املائية (حىت الوقت احلاضر أهبض من مجيع احملطات املائية واحلرارية إنشاء واستخداما

ويف املعدل . كيز قوة سقوطهحتويل اجملرى الواسع للماء الساقط إىل جمرى ضيق ينصب املاء منه يف أنابيب هبدف تر 
يبلغ رأس املال الالزم إلنشاء حمطة كهرومائية حنو أربعة أمثال ما يلزم إلنشاء حمطة حرارية تستخدم الفحم أو 

 .1وتنتج نفس املقدار من الطاقة البرتول
بعض التأثريات  على الرغم من وضوح اخنفاض التأثريات البيئية لطاقة الرياح عن املصادر التقليدية، إال أنه توجد -

ات من توربينات الرياح الكبرية يكون ئة وخباصة عند إنشاء مزارع الرياح الكربى أو عند إنشاء مالسلبية على البيئ
الكثري من  خماطر اصطدام الطيور هبا مما يتسبب يفصادرة عنها و والضوضاء ال توربيناتالالتأثري البصري لدوران 

بعض التأثريات األخرى على النباتات  ، فضال عنمما يؤدي النقراضها ة أوقات هجرهتاخاص هااألحيان بقتل
 .2وارتفاع تكاليفها االقتصادية خاصة فيما خيص مزارع الرياح البحرية واحليوانات وإن مل حتدد بشكل جيد

حيث أن الكمية املتاحة للطاقة ال بد من تطوير نظام لتخزينها،  قة الشمسية غري متاحة باستمرار، إذالطا-
وهذا النتشار أشعة الشمس الساطعة وعدم الشمسية يف أي نقطة ليست من الكرب حبيث تكفي لإلفادة منها 

تستدعي التغلب على  لتقنيات باهضةوهو ما يستدعي جتميع هذه الطاقة وحتويلها إىل صورة نافعة وفقا تركزها، 
 .3بعض الصعوبات الفنية يف هذا اجملال

إن معاجلة اهليدروكربونات إلنتاج اهليدروجني تؤدي حتما إىل انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون بصورة متناسبة -
دي إىل إنتاج كميات ومقدار الكربون يف املادة اخلام املستخدمة، فإنتاج اهليدروجني من الفحم احلجري مثال سيؤ 

نتجة من الغاز الطبيعي، ومن الضروري يف االقتصاد القائم على الكربون امل من ثاين أكسيد الكربون تفوق كمياته
 .نبعاثات الصادرة عن اإلنتاج وعن استعمال وقود اهليدروجنيسة تفصيلية لالااملنخفض القيام بدر 

من مواد النفايات النووية مازال موضوعا قيد التعامل معه من قبل أو التخلص الطويل األمد / إن التخزين و-
توي الوقود النووي املستهلك يف املفاعل على جمال كبري من عديدة تقوم بتشغيل حمطات نووية، حيث حيبلدان 

توى عال حمتوية على سفقط من الوقود األصلي يبقى كنفايات م %1ما نسبته  أن وبالرغم مناملواد املشعة، 
من  صعملية التخل إال أنلفات انشطار شعاعية ذات أنصاف عمر ترتاوح ما بني بضع ثواين وماليني السنني، خم

لبة يضاف صتبخري النفايات اليت هي يف األغلب سائلة، والباقي الذي هو مواد  كون عن طريقهذه النفايات ت
                                                           

1
 .21الخفاف عبد علي، ثعبان كاظم خضير، مرجع سابق، ص  
2

 .19، مرجع سابق، ص معمل ريزو الدنمركي، ترجمة الخياط محمد مصطفى محمد 
3

 .111حسن عبد القادر، مرجع سابق، ص  
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وال ميكن التخلص منها ر ويربد إىل مادة زجاجية صلبة توضب يف علب التخزين هصت املنإىل زجاج البوروسيليكا
 ،1ايعن طريق ختزينها بوضعها يف احمليطات العميقة، أو التخزين حتت األرض يف طبقات مستقرة جيولوج أبدا إال

إىل حنو  اإلشعاعل شدة صتومن الطبيعي أن زيادة شدة اإلشعاع تؤثر تأثريا كبريا يف صحة اإلنسان، وعندما 
فإن هذا يؤدي حتما إىل اإلصابة بالسرطان وحدوث الوفاة، وسوف يبقى حادث مفاعل تشرنوبيل  *رمي 111

 .2ويةو نفاعالت الية واملو نو يت قد تنجم عن استخدام الطاقة الأكرب وأقوى شاهد على املخاطر ال
 تكاليف وارتفاع النامية الدول أغلب يف ةداملتجد الطاقات استغالل تكنولوجيات توفر فضال عن عدم

 الشراكة لعقود التابعة واالتفاقيات القرارات مجلة عن فضال املتجددة، املصادر من الطاقة توليد حمطات إنشاء
 .التفضيلية ومزاياها واالستثمار

 الطاقات المتجددة وتكنولوجيات أشكال استخدامات: المطلب الثالث

 الطاقات المتجددة وتكنولوجيات استخدامات: الفرع األول
 .سنتطرق فيما يلي إىل أبرز استخدامات الطاقات املتجددة وفقا للتكنولوجيات املتاحة 

 :لطاقة الشمسيةااستخدامات  :أوال

إن االستعماالت الناجحة للحرارة الناجتة من الطاقة الشمسية كثرية،  :االستعمال الحراري للطاقة الشمسية-
ومن بني أكثرها شيوعا استعماهلا ألغراض التدفئة والتربيد يف املباين، ويبدو أن هذا اجملال هو األكثر جناحا بني 

االقتصادية خالل القدرة التنافسية من الناحية جماالت استخدام الطاقة الشمسية، حيث تتوفر اإلمكانات لبلوغ 
كأن تكون سقوفها مكونة من طبقات من   قوم أنظمة التدفئة على إنشاء مباين بتصاميم خاصةسنوات قليلة، وت

، ومتر من خالهلا أنابيب املياه اليت تسخن هبذه املواد البالستيكية ذات القابلية على جتميع وتركيز أشعة الشمس
 .يف أوروبا وأمريكيا واليابان اليت تدفأ هبذه الطريقةالطريقة ويوجد اآلن عدد قليل من املنازل 

أما يف حالة استعمال الطاقة الشمسية يف عملية التربيد فيجري تطوير أنظمة كيمياوية خاصة وأكثر صعوبة من 
 .3عملية التدفئة، غري أن احلاجة إىل تربيد املباين تزداد يف نفس الوقت الذي تزداد فيه شده اإلشعاع الشمسي

 األوىل الطريقة بطريقتني، املياه لتحلية الشمسية الطاقة تستخدم :المياه تحلية في الشمسية الطاقة تخداماس-
 التقنيات مع الستعماهلا التقليدية الطاقة حمل الشمسية الطاقة عن الناجتة الكهربائية الطاقة استخدام على تعتمد
 تكييفه مث امللحي احمللول من جزء لتبخري الشمسي اإلشعاع فتستخدم الثانية الطريقة أما للتحلية، املألوفة

 (.00) رقم الشكل يف املبني املخطط غرار على تكون ما غالبا واليت البسيطة املقطرات باستخدام
                                                           

1
 .111، 111 ، ص، مرجع سابق، صروبرت. إيفانز ل 
 Roentgen Equivalent Manهو وحدة تستخدم في قياس اإلشعاع وتتكون كلمة ريم من الحروف األولى للكلمات اإلنجليزية  Remالريم *
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 .111الخفاف عبد علي، ثعبان كاظم خضير، مرجع سابق، ص  
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 الحرارية الشمسية للمقطرات مبسط يتخطيط رسم(: 44) رقم شكل
 

 

 

 

 

 

 .1. ص مرجع سابق، استخداماهتا، أنواعها، مصادرها،: الطاقة ،حممد مصطفى حممد اخلياط :المصدر

 الريفية، املناطق وتنمية للزراعة الرئيسية املتطلبات أحد الطاقة تعترب :الزراعة في الشمسية الطاقة استخدام-
 ملصادر وميكن هبا، تنمو طاقة إىل لتحوهلا واملاء الكربون أكسيد وثاين الشمس ضوء تستخدم النباتات أن كما

 جانب إىل حيوي، غاز إىل الزراعية املخلفات حتويل مثل الريفية املناطق مشاكل بعض حتل أن املتجددة الطاقة
 1.طهيال يف وكذلك احملاصيل وجتفيف الزراعية، البالستيكية والبيوت املياه، ضخ يف الشمسية الطاقة استخدام

كهربائية هو أحد املنجزات العلمية الكربى إن حتويل الشمس املباشرة إىل طاقة   :تطبيقات الخاليا الشمسية-
وهو أفضل التقنيات املستخدمة حاليا يف جمال الطاقة املتجددة، إذ تتكون اخللية الشمسية من خط اتصال يفصل 
بني طبقتني خفيفتني من مادة شبه موصلة إحدامها موجبة واألخرى سالبة واليت قد تكون مصنوعة إما من 

رى غري السيليكون، حيث أن أبسط تعريف خللية مشسية هو أهنا بطارية مشسية تقوم السيليكون أو من مواد أخ
مبري يف حالة اإلشعاع آ 1و 7.2صل إىل مقدار يرتاوح بني بإنتاج تيار يتناسب مع شدة اإلشعاع الشمسي قد ي

تركز االهتمام على إدخال الفولتوضوئيات   ، وقد2الشمسي األعلى والذي يتحول فيما بعد إىل طاقة كهربائية
التقنية ووسائل االستخدام يف قطاع السكن والصحة كمصدر للطاقة املتجددة يف التطبيقات األرضية بغية تطوير 

والتعليم والصناعة والزراعة والنفط وغريها يف االستخدامات الفولتوضوئية اجلذابة اقتصاديا ويف املناطق املعزولة 
، ث تنقص شبكات الكهرباء العامة وتساعد يف اإلمناء االقتصادي والتطوير االجتماعي احملليوالنائية حي

واملسطحات الفولتوضوئية هي مصدر القدرة الكهربائية ويعول عليها كثريا كمصدر كهربائي ألن ليس هلا أجزاء 
 شكال معماريا جذابا، وهذا سنة وأمان للبيئة، كما تضفي على املباين 12إىل  02متحركة وذات عمر يرتاوح من 

                                                           
1

 .31مصادرها، أنواعها، استخداماتها، مرجع سابق، ص : الخياط محمد مصطفى محمد، الطاقة 
2

الرابعة،  المنظمة العربية للتربية والثقافة الحقيبة : سلسلة الحقائب التعليمية التدريبية في مجال الطاقات المتجددة، حقيبة الطاقات المتجددة 
 .21، 29 ، صص ،1111والعلوم، تونس، 
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ية والصحراوية منها، وذلك ملا ائاملناطق الن يف التطور العلمي سيساعد مستقبال يف العودة العكسية للهجرة وخاصة
 .1ستكتسبه املناطق املعنية من آثار اقتصادية واجتماعية للسكان

تعتمد طريقة توليد اهليدروجني بالطاقة الشمسية على حتويل طاقة  :توليد الهيدروجين بالطاقة الشمسية-
اإلشعاع الشمسي الضوئية إىل طاقة كهربائية ذات تيار مستمر عن طريق ما يسمى باأللواح الكهرومشسية، وهي 

ت  واستخدام التيار الكهريب املباشر يف حتليل املياه داخل حملالتضم مصفوفات من اخلاليا الشمسية بداخلها، 
عنصري اهليدروجني واألكسجني املكونني جلزئي املاء، مث جتفيف اهليدروجني الناتج من  صكهربية واستخال

، مث تتم عملية تسييل اهليدروجني ودفعه يف شبكة كشبكة الغاز املاء راحمللالت حيث أنه يكون خملوطا ببعض خبا
كم لتوزيع اهليدروجني   701أملانيا شبكة طوهلا  توجد يف) در إنتاجهصالطبيعي الستخدامه يف أماكن بعيدة عن م

 .2(مليون مرت مكعب يف السنة 721بقدرة استيعابية مقدارها 

 استخدامات طاقة الرياح: ثانيا

، ففي املواقع ذات سرعات الرياح املرتفعة تكون تعد طاقة الرياح يف الوقت الراهن تكنولوجيا ناضجة
 فقد. 3ة يف االعتباريئثريات البيتوليد الطاقة التقليدية، وخباصة عند أخذ التأتكلفتها اقتصادية تنافس تكنولوجيات 

عن  حيث قدر إمجايل الطاقة املولدة 0999بشكل مدهش منذ هناية سنة  الرياح لطاقة التكنولوجيا تطور منا
ة ليصل إىل املواليالعشر السنوات مرة خالل  07تضاعف هذا الرقم وقد  واتجيغا .0 ما سعته ربينات الرياحو ت

وتتعلق اسخدامات تكنولوجيا توربينات الرياح يف عمليات  7119،4 سنة مع هناية جيغا وات 011ما سعته  
 .توليد الكهرباء وتغذية املولدات الصناعية واملنزلية وحىت على ضفاف الشواطئ ويف أعايل اجلبال

 (العالمية من طاقة الرياح يوضح القدرات( 22)الملحق رقم ) 

 تفادة من حرارة البحار والمحيطاتطرق االس: ثالثا
واحمليطات، الناجتة عن فروق درجات  رتتمثل الطرق املطروحة حاليا الستخدام الطاقة احلرارية يف البحا 

املفتوحة أو الدورة  ى الدورةاحلرارة بني مياه السطح ومياه األعماق باستعمال املكائن احلرارية اليت تعمل إما عل
السابقة، فكلها حباجة إىل مبخر  من الدوراتة، وهناك تشابه يف اخلطوط العامة لألنظمة العاملة على أي قلاملغ

مث  ،لتبخري الغاز العضوي املستعمل إىل ضغوط عالية ول يف الدورة املفتوحة أاخبار املاء كما هو احلإما إلنتاج 
ولد كهربائي إلنتاج الكهرباء أو اهليدروجني بواسطة التحليل الكهربائي، وقد يعمل هناك احلاجة إىل توربني يربط مب

التوربني على البخار ذي الضغط املنخفض أو على الغاز ذي الضغط العال أما اجلزء الثالث الرئيسي فهو املكثف 
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 .129شريف عمر، مرجع سابق، ص  
2

 .111شحاتة حسن أحمد، التلوث البيئي ومخاطر الطاقة، مرجع سابق، ص  
3

 . 11معمل ريزو الدنمركي، ترجمة الخياط محمد مصطفى محمد، مرجع سابق، ص  
4
 Edenhofer Ottmar, Ramon Pichs Madruga, Youba Sokona and others, Op.Cit., p 539. 
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ذكرنا سابقا أن كفاءة وقد . فمتكث   غازإىل حيث يتحول خبار املاء بعد خروجه من التوربني إىل مياه نقية أو 
والسبب يف   %1تتعدى  البحار واحمليطات تكون منخفضة جدا وال ادر احلرارية يفصنظمة العاملة على املاأل

 .1الدنيا اليت تعمل بينهماة حمكومة بدرجة احلرارة العليا و ذلك هو أن كفاءة أي من املكائن احلراري
 الطاقات مصادر استغالل أجل من املتاحة والتكنولوجيات التقنيات نأ النظرية البحوث أوجدتوقد 

 تساهمحيث  ،املتجددة الطاقات على واملستقبلي احلايل الطلب من وأكرب ومتوفرة متاحة( املعرفة أي) املتجددة
 ومن جانب آخر  ،2الطاقة عرض نظام يف املتجددة الطاقات نسبة رفع يف واملنافسة  املنخفضة التكاليف من كل

 يؤدي تطوير مصادر الطاقة املتجددة إىل خلق فرص عمل جديدة مع تقليل االعتماد على البرتول، كما أن
عاما مضت، فقد اخنفضت تكلفة  72األحباث املستمرة جعلت منها مصدرا للطاقة أفضل مما كانت عليه منذ 

، ويف للكيلووات ساعة/ الرسنت دو  2 إىل أقل من للكيلووات ساعة/ سنت دوالر 1.إنتاج طاقة الرياح من 
/ سنت دوالر 02إىل حوايل  0911يف عام  للكيلوات ساعة/ سنت دوالر 011اخلاليا الشمسية من 

 .3يف الوقت الراهن اعةسكيلووات لل
  الطاقات المتجددة إلنتاج الكهرباء: الفرع الثاني

انع، وهي صتدير اآلالت يف املتعد الكهرباء أكثر مصادر الطاقة استخداما يف عصرنا احلايل، فهي اليت 
على  أو حمطات القوى حيث حتتوي حمطات توليد الكهرباءاليت تستخدم يف اإلضاءة وإدارة مجيع األجهزة املنزلية، 

غاليات ضخمة تستخدم يف حرق الوقود واحلصول على حرارة، وتشبه الغاليات براد الشاي املوضوع على النار 
يف اخلروج من الفتحة املوجودة يف مقدمة الرباد، وما حيدث يف الغالية هو توجيه  فعندما يغلي املاء يبدأ البخار

البخار يف أنابيب حنو توربينة، ويف معظم الغاليات يستخدم الفحم والغاز الطبيعي وزيت البرتول يف احلرق داخل 
مث كان البحث عن مصادر  ومنيكون الغرض منها توليد الكهرباء، اليت ف إنتاج احلرارة دندوق احلريق وذلك هبص

 .للكهرباء ال تعتمد على استخدام البنزين أو غريه من املواد اخلام امللوثة لتوليد الكهرباء

كهربائية من أشعة الشمس بصورة غري لميكن توليد الطاقة ا :إنتاج الكهرباء بواسطة الخاليا الكهروضوئية: أوال
الناجتة يف توليد الطاقة الكهربائية بطرق خمتلفة، كما ميكن استغالل مباشرة بتحويلها إىل حرارة مث تستخدم احلرارة 

أما إنتاج الطاقة  الطاقة الشمسية إلنتاج خبار املاء الذي يقوم بتدوير املولدات الكهربائية بعد توجيهه عليها،
سية اليت تقوم الكهربائية من الطاقة الشمسية بصورة غري مباشرة فإن ذلك يتم من خالل استخدام اخلاليا الشم

بتحويل الطاقة الشمسية مباشرة إىل طاقة كهربائية ويستفاد من الطاقة الشمسية اليت تسخن الطبقات العليا من 
له ية ئاخلاليا الكهروضو  فلقد ثبت أن إنتاج الكهرباء بواسطة .4مياه البحار واحمليطات يف توليد الطاقة الكهربائية
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 ،حيث ازدهرت صناعة األجهزة الشمسية املعتمدة على اخلاليا الضوئيةأمهية قصوى وجدوى اقتصادية أكيدة، 
كيلو وات   1111إىل  0911كيلو وات يف عام   1111فشركات هذه األجهزة انتقلت من بيع أجهزة قدرهتا 

ني املؤسسات باألسالك ص، ذلك أن الكثري من التطبيقات مثل اإلضاءة اخلارجية وأجهزة اهلاتف وحت0997عام 
  .1على الطاقة الشمسية ابة وآالت التربيد الصغرية وأجهزة اإلعالن يف الشوارع ميكنها أن تعمل جيداملكهر 

ية على جتميع املياه يف خزان ئيعتمد توليد الكهرباء باستخدام الطاقة املا :توليد الكهرباء بالطاقة المائية: ثانيا
اجتاه توربينة، مما يؤدي إىل دوراهنا وهذه السدود، بغرض دفع هذه املياه من خالل أنابيب يف خلف أحد 

من أهم مزايا الطاقة . التوربينات تشبه تلك املستخدمة يف حمطات القوى إال أننا نستخدم املاء بدال من البخار
املائية عدم انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون يف اجلو إال أن إنشاء احملطات املائية يسهم يف تغيري أمناط املعيشة 

اطق اليت تقام هبا، حيث يتسبب إنشاء السدود واخلزانات يف هتجري السكان من مناطق إقامتهم، وتغيري طبيعة باملن
العمل بتلك املناطق من مناطق تعتمد على الزراعة إىل مناطق تعتمد على الصيد، باإلضافة إىل أن خزن املياه يف 

ا يؤدي الرتفاع درجة احلرارة والرطوبة وبالتايل تغري خزانات ضخمة يؤدي إىل رفع نسبة التبخر يف تلك املناطق مم
ادر املتجددة األخرى فقد مت إنتاج ما قدره صية بنسبة تفوق مجيع املئرباء بالطاقة املاهيتم توليد الكو  .2طبيعة املناخ

بوترية باالعتماد على هذا املصدر، وتنمو حمطات توليد الكهرباء بالطاقة املائية  7100ترياوات سنة  1.11
تقرير الطاقة املتجددة  حسب تقديرات جيغاوات 72سنويا بطاقة استيعابية تقدر بـ %7.2سريعة تقدر بنسبة 

  7100.3سنة  للقرن الواحد والعشرين
يف النصف الثاين من القرن العشرين متكن العلماء من  :إنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعالت النووية: ثالثا

إنتاج وتوليد الكهرباء من املفاعالت النووية، حيث تستخدم النظائر املشعة كمولدات للكهرباء، والنظائر 
على هيئة أكاسيد، حيث يتم تفاعل نووي حمدود كما ( 711-)ويورانيوم ( 712-)املستخدمة هي يورانيوم 

من  %01.2 يف إنتاج ما نسبتهالطاقة النووية  سامهتو  .4عنه كميات هائلة من الطاقةذكرنا سابقا تنتج 
 7101.6مقارنة بسنة  %1..باخنفاض مقدر بـ 7100،5عرب العامل سنة  احتياجات الطاقة الكهربائية

ميكن استخدام املاء الساخن أو البخار الصادر من  :إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الجوفية الحرارية: رابعا
اليت تستخدم الطاقة اجلوفية  يف توليد الكهرباء، وتعد الواليات املتحدة األمريكية أحد أشهر الدولباطن األرض 

 ففي كاليفورنيا وحدها توجد أربعة عشر منطقة تعتمد يف إنتاج الكهرباء على الطاقة احلرارية من باطناحلرارية، 
 .رات ساخنة مل تستغل بعدا، هذا إىل جانب وجود مناطق أخرى هبا ينابيع وفو ألرضا
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املياه بغرض  وقود يف تسخنيالتشبه حمطات الطاقة اجلوفية احلرارية احملطات التقليدية، عدا أهنا ال تستخدم و 
توربينة يدور بدوراهنا عمود هان حنو يوج  الصادرين من باطن األرض  ، فالبخار أو املاء الساخنحتويلها إىل خبار

وقدر إمجايل  ،1مركزي يصل بني التوربينة واملولد، فيقطع بدورانه اجملال املغناطيسي داخل املولد فتنشأ الكهرباء
، وتعد كل من 7100سنة  وات ساعةتريا 712الطاقة الكهربائية الناجتة عن الطاقة احلرارية لباطن األرض بـ

واليابان الدول الثمانية  ةوإيسلندا وزيلندا اجلديد وإيطايا والفلبني وإندونيسيا واملكسيك مريكيةلواليات املتحدة األا
 0.7وات، اجيغ 0.9وات، جيغا 1.0ة باطن األرض مبا يعادل دة يف توليد الطاقة الكهربائية من طاقة حرار ئالرا

ى التوايل، وتعد لوات عجيغا 1.2جيغاوات و 1.1جيغاوات،  1.2جيغاوات،  1.1جيغاوات،  0جيغاوات، 
األول يف االعتماد على هذا املصدر إلنتاج الكهرباء نسبة للفرد الواحد حيث أنتجت ما نسبته  الرائد سلندايإ

 7101.2من طاقتها الكهربائية باالعتماد على طاقة باطن األرض سنة % 71
االحتاد السوفيييت سابقا هو أول من شيد حمطة لتوليد  يعترب :الحصول على الكهرباء من طاقة الرياح: خامسا

  1.وات عند هبوب الرياح بسرعة كيلو   011بقدرة  ،0910يف عام مبقياس كبري  "يالتا" الكهرباء من طاقة الرياح
وتبلغ  لتوليد الكهرباء من الرياح" جدسر"يف تشييد حمطة  09.7كيلومرت يف الساعة، كما جنحت الدمنارك سنة 

 كيلووات، ولقد دارت أول وحدة ضخمة لتوليد كهرباء الرياح يف الواليات املتحدة األمريكية  711حملطة قدرة ا
وتشتغل هذه احملطة مع  كيلووات  0721بقدرة  -جبل وسط والية فريمونت األمريكية–يف جراندبا  09.1سنة 

ينتج عنه تيار مستمر، وأن جعله ، وكما هو معروف فإن مولد كهرباء الرياح ساعة/ كم  72سرعة رياح تبدأ من 
قل الفاقد  %011متغري يستوجب تزويد املولد مبغري إلكرتوين وكلما قربت كفاءة املغري اإللكرتوين من  تيارا

 .3وحتسنت اقتصاديات تشغيل املولد
الفرق موقع ما إلنشاء حمطات طاقة تعمل على  مالئمةإن دراسة  :توليد الكهرباء بطاقة المد والجزر: سادسا

، ويقتضي توليد ءالكهربادر وتوليد صالستفادة من هذا املل يف منسوب املياه أثناء املد واجلزر هي اخلطوة األوىل
على جمموعة التوليد ويتوقف اختيار طريقة ، نات تقوم بتشغيل مولدات كهربائيةالطاقة الكهربائية تركيب توربي

، وحيث أن حركة املد واجلزر يئادية وعلى طبيعة االستهالك الكهرباصالعوامل الفيزيائية للموقع وعلى العوامل االقت
 72ساعة و 07ل املياه إىل أعلى منسوب هلا مرة كل صن تأحتدث بشكل دوري وأن النموذج النظري يتوقع 

أمهية هذه احلركة تتبع حقيقة أن االستهالك ف ،دقيقة 21بـ كل يوم  يتقدم منسوب أن أعلىمما يعين دقيقة، 
خالل  صيف النهار أكثر منه يف الليل وبشكل خاالكهربائي يتبع منحنيات معينة، فمثال يكون استهالك الكهرباء 

ل إىل أدىن صف الليل ينحو االستهالك إىل أن يصما يف الليل فإن االستهالك يقل ومع منتأساعات معينة منه، 
مستوياته ويتكرر هذا النمط من االستهالك بشكل دوري ولذلك تستطيع حمطات الطاقة الكهربائية اليت تعمل 
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اءات، أما بالنسبة لطاقة صي اعتمادا على ما يتوفر لديها من معلومات وإحئعلى الوقود أن ترتب إنتاجها الكهربا
، ويتم إنشاء حوض حباجز إضافة جملموعة من املنافذ تفتح وتغلق حتدث يف أوقات تتغري باستمرار ااملد واجلزر فإهن

حسب احلاجة، ويتم ملء احلوض بواسطة ارتفاع مستوى املاء أثناء املد وعندما يصل املاء إىل املستوى املطلوب 
ني على منسوبه، وح بينما يكون ماء اخلزان حمافظا اضتغلق املنافذ، بعد ذلك يأخذ مستوى ماء البحر باالخنف

اخلزان  يف اخلزان والبحر إىل الدرجة اليت تسمح بتشغيل التوربينات يتم توجيه مياه حيصل الفرق بني منسويب املياه
 .1بالعمل وإنتاج الطاقة الكهربائية إىل التوربينات اليت تبدأ

 سنة معطيات) الدول ببعض الكهرباءإنتاج  في المتجددة الطاقاتمساهمة  نسبة(: 42) رقم جدول
0242) 
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 .91، 91 ، صمصادرها، أنواعها، استخداماتها، مرجع سابق، ص: الخياط محمد مصطفى محمد، الطاقة 

 إنتاج الكهرباء 
 (%)النسبة المئوية  البلد

 % 71 مجموع العالم الهدف المرجو تحقيقه
 % 70.1 (دولة 02)االتحاد األوروبي 

 7102حبلول سنة  %2 % ..1 الجزائر
 7111حبلول سنة  71%

 7171حبلول سنة  %71 % 1.2 أستراليا
 7171حبلول سنة  %71.9 % 1.1 بلجيكا

 7102حبلول سنة  %21 % 17.1 الدنمارك
 7121حبلول سنة  011%

 7171حبلول سنة  %71 % 01.1 مصر
 7171حبلول سنة  %72 % 02.1 فرنسا

 7171حبلول سنة  %21 % 1.1. الغابون
 7171حبلول سنة  %12 % 02.0 ألمانيا

 7111حبلول سنة  21%
 7121حبلول سنة  11%

 7177حبلول سنة  %21 % 11.1 غواتيماال
 7107حبلول سنة  %01 % 9.9 الهند 

 .710حبلول سنة  %2 % 1.7 إسرائيل
 7171حبلول سنة  01%

 7171حبلول سنة  %71 % 71.0 إيطاليا
 7171حبلول سنة  %2 - الكويت

 7171حبلول سنة  %01 % 1 ليبيا
 7111حبلول سنة  11%

 7172حبلول سنة  %12 % 09.1 المكسيك
 7107حبلول سنة  %71 % 01.1 المغرب

 7172حبلول سنة  %91 % 21.1 زيلندا الجديدة
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 :المصدر
REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, 
Athena Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., PP 108, 109. 

حيث رمست العديد من الدول  دول العاملمهية قطاع الكهرباء يف الكثري من يبني لنا اجلدول السابق أ
ا مم، و %011قد تصل إىل  املتقدمة خططا للوصول إىل نسبة مئوية معتربة يف توليد الكهرباء من املصادر املتجددة

 يف اجلزائر ويف العديد من الدول العربية املتجددة ادرصمن توفر إمكانات هذه امل أنه وبالرغماإلحباط ب بسي
يف توليد الكهرباء، ما عدا املغرب اليت تعترب متقدمة يف هذا  %0 هنا ال تكاد تساهم بنسبة صفر إىلأإال  واملغاربية

من إمجايل إنتاج الطاقة  %71.1املتجددة يف توليد ما نسبته  وقد سامهت الطاقات .اجملال مقارنة بربيطانيا مثال
حفوري والطاقة من الوقود األ %29.2حيث مت االعتماد على ما نسبته  7100،1الكهربائية يف العامل سنة 

 .2يف توليد الكهرباء خرىادر املتجددة األصمن امل %2من الطاقة املائية، و %02.1النووية، و
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  Ibid, P 23. 

 7171حبلول سنة  %11إىل  22 % 21.1 البرتغال
 7171حبلول سنة  %02 % 01.1 السنغال
 7171حبلول سنة  %11.0 % 1..1 إسبانيا
 7100حبلول سنة  %. % 0.1 تونس

 7101حبلول سنة  01%
 7111حبلول سنة  1%.

 7171حبلول سنة  %11 % 71.1 تركيا
 7102حبلول سنة  %10 % 1..2 أوغندا
 7102حبلول سنة  %02 % ..2 بريطانيا

 7102حبلول سنة  %02 % 01.1 األروغواي
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  ومشاريعها أسواقها المتجددة، الطاقات اقتصاديات: الثاني المبحث

 احلايل، القرن من األول النصف خالل العامل يف الطاقة مصادر يف نقص هناك يكون أن يتوقع ال
 عدة لعقود العامل احتياجات تكفي( والفحم والغاز النفط) األحفوري التجاري الوقود من املؤكدة فاالحتياطيات

 التقليدية، غري املصادر قاعدة من اهلائلة اإلمكانيات إىل اللجوء ميكن املؤكدة االحتياطيات تستنفذ وعندما مقبلة،
 كبرية لليورانيوم املصادر قاعدة فإن كذلك. منها مباشرة الكهرباء وتوليد إنتاجها أساليب تطوير بعد وخصوصا

 للطاقة املصادر قاعدة أن كما املقبلة، القليلة السنوات خالل عليها الطلب يتزايد أن يتوقع ال ولكن جدا،
 الطلب تزايد مع فإنه وتاليا استغالهلا، مت قد فقط املائية الطاقة إمكانيات من حمدودا قسما أن إذ جيدة، املتجددة

 على العالية الفولتوضوئية التكنولوجيات توليد وسيساعد املائية الكهرباء توليد حمطات بناء سيستمر الكهرباء على
 يف جيدة استخدام إمكانيات احلية للكتلة أن كما بعيدة، مسافات إىل الشمسية التوليد حمطات من الكهرباء نقل

 الكيميائي التفاعل طريق عن تطورا أكثر بأساليب وإمنا تقليدي كوقود املباشر باحلرق فقط ليس املستقبل
 واملتطلبات، املتغريات من العديد بني يوفق أن عليه مستداما احلايل الطاقوي النظام يصبح كي، ول1والبيولوجي

 التشريعات الطبيعي، املال ورأس االقتصادية املوارد استخدام وترشيد ندرة املناخ، وتغريات البيئة على احملافظة منها
 حنو للتحول االجتماعي والتقبل االجتماعية العدالة املتجددة، غري الطاقوية باألنظمة واملتعلقة اآلنية والقوانني
 لألجيال اجتماعية عدالة وحتقيق العمل فرص وخلق االقتصادية التنمية حتقيق الوقت نفس ويف املتجددة، األنظمة

 نسبته ما إنتاج مت 7111 سنة يف أنه حيث األملانية، التجربة اجملال هذا يف الرائدة األمثلة ومن والقادمة، احلالية
 من% 0..و الكهربائية، الطاقة من% 2.9 نسبته ما توليد ومت املتجددة، املصادر من األولية الطاقة من% 1

 غاز من طن مليون 21 قدره ما بتجنب مسح مما متجددة الطاقات مصادر من الوقود من% 1.9و التدفئة أنظمة
 على والقضاء األوزون طبقة وتآكل احلراري االحتباس مسببا اهلواء يف لينطلق كان الذي كربونأكسيد ال ثاين

وكما الحظنا يف الفصل األول أنه يوجد فقط ثالثة مصادر للطاقة . 2البيئية املشاكل من وغريها األحيائي التنوع
األولية، الوقود األحفوري، الطاقة النووية والطاقة املتجددة، وألن الطلب العاملي على الطاقة األولية يف تزايد مستمر 

إىل سنة  7101يف العشرين سنة القادمة من سنة  %12بـرته وكالة الطاقة الدولية بزيادة مقدرة حيث قد  
، فقد تطورت القدرات العاملية إلنتاج الطاقات املتجددة وهذا راجع 3سنويا %0.2، عاكسا منوا مقدرا بـ7111

 االستهالك من خالل ،بالدرجة األوىل لفشل النظام الطاقوي احلايل والقائم على آليات العرض والطلب يف السوق
األرض؛  كوكب مستقبل على وتداعياهتا املناخ مستقبال؛ تغريات الناضبة األحفورية والطاقات الرتبة ملواد اجملحف

النووية؛  الطاقة استخدام عن املنجرة النامية؛ املخاطر والدول املصنعة الدول بني الطاقة استهالك يف الشاسعة اهلوة

                                                           
1

مقدمة عامة، الدار العربية : الخطيب هشام محمد، الطلب على الطاقة، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد األول  
 .121، ص 1112، بيروت، 1بموجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكاديمة العربية للعلوم، ط  ناشرون -للعلوم

2
   REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 

Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., P 2. 
3

 .22 صروبرت، مرجع سابق، . إيفانز ل 
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ومدى جناعتها وطبيعة  االقتصادية هلذا النوع من املشاريع البديلةوعليه كان البد من اإلسراع يف تقييم الكلف 
 .1واليت ستحل حمل األنظمة القائمة على الوقود األحفوري ال حمالة مسارها وتأثرياهتا اآلنية واملستقبلية

 المتجددة الطاقات اقتصاديات: األول المطلب

 المتجددة  الطاقات إنتاج تطور: األول الفرع

السلع واخلدمات اليت كانت بالتمتع مبنافع  الشعوبمسح االزدهار املتزايد يف كافة أحناء العامل للعديد من  
، وعلى الرغم من هذا فإن ، كما أحرز العامل تقدما واضحا يف تطهري أسوأ حاالت التلوث الصناعيمتاحة من قبل

للمصادر يشكل  الكفءالتأثريات البيئية ألمناط استهالكنا وإنتاجنا تبقى تأثريات حادة، وأن االستخدام غري 
عائقا على اقتصاد األعمال التجارية مما يستدعي تعزيز قدرة الدعم املتبادل للتحرير التجاري واحلماية البيئية 

وقد ، 2يف آن واحد من الطاقة واملتقدمة على تلبية احتياجاهتا املستقبلية لدول الناميةوالتنمية املستدامة ملساعدة ا
أدى التطور الكبري يف تكنولوجيات أنظمة الطاقات املتجددة إىل تزايد كفاءة استخدام الطاقة يف بعض أنظمة 

ل  ص، كما ت%2.ياح بـ، وكفاءة توربينات الر %11االستهالك حيث تقدر كفاءة اخلاليا الكهروضوئية بنسبة 
فة كبرية خالل ص، وقد مت التوسع يف إنتاج الطاقة من التقنيات املتجددة ب%21كفاءة خاليا الوقود إىل ما نسبته 

ساعة  771العقود األخرية وهذا للعديد من االعتبارات منها أن ما يسقط على األرض من طاقة مشسية خالل 
يوما تعادل طاقته   .9يهب من الرياح على سطح الكرة األرضية خالل ، وما يعادل كل احتياطي النفط العاملي

من طاقة الرياح على سطح األرض لغطينا  %1.2مت استغالل فقط  ولأنه كل االحتياطي العاملي من النفط، و 
 .3من الكهرباء كله  حاجة العامل

جمال إنتاج الطاقة املتجددة واليت يتم إنتاجها يف أغلب األحيان يف شكل  وألن تكاليف االستثمار يف
دوالر لكل   0111حوايل )طاقة الرياح  ةطاقة كهربائية ختتلف من تكنولوجيا إىل أخرى، فهي أقل مما عليه يف حال

لكل   دوالر 2111، حيث تصل حاليا إىل أكثر من ، وأعلى ما ميكن يف حالة اخللية الضوئية(كيلواوات
كيلووات، فتكاليف إنتاج الطاقة من املصادر املتجددة تعترب مرتفعة جدا عند مقارنتها مع التكاليف االقتصادية 

 121حوايل )لالستثمار يف أساليب توليد الكهرباء بالطرق التقليدية وهي التوربينات الغازية ذات الدورة املفردة 
، كما أن (دوالر لكل كيلووات 221وهي حوايل )لكفاءة العالية أو الدورة املزدوجة ذات ا( دوالر لكل كيلواوت

دوالر لكل كيلووات بعد إضافة مجيع املعدات  0711تكاليف حمطات الفحم التقليدية ال تتجاوز حاليا 

                                                           
 
1
 REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 

Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., P 2. 
2

برلمان المملكة المتحدة،  تقرير وزير الخارجية للبيئة والغذاء والشؤون الريفية بأمر من صاحبة الجاللة، استراتيجية التنمية المستدامة لحكومة 
 .3، ص 1112المملكة المتحدة، مارس 

3
استهالك الطاقة وإمكانية ترشيده، : الدوافع واآلثار االقتصادية، الجلسة الفنية الثانية: الهواري محمد، ترشيد استهالك الطاقة في الدول العربية 

 .3، ص 1111 ماي 11إلى  9مؤتمر الطاقة العربي التاسع المنعقد بالدوحة أيام 
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املتجددة زهيدة للغاية لعدم وجود تكلفة للوقود إال  الطاقاتتشغيل البيئية، وبالرغم من أن تكاليف واالحتياجات 
 .1وحىت بعد إدخال هذه االعتبارات فإن الطاقة املتجددة ال تزال مكلفة عند مقارنتها مع األساليب التقليدية نهأ

ت املتحدة هي مثل يف مجيع أحناء العامل، فالسهول الكربى يف الواليا للطاقة اكبري   ادر صالرياح متعترب و 
ومثل مئات السهول ذات القمم العالية والصاحلة لتشييد  ة العربية السعودية يف جمال طاقة الرياحكلالسهول يف املم

ن التقدم الكبري يف تكنولوجيات توربينات اهلواء من خفض تكلفة طاقة الرياح ، حيث مك  أبراج الرياح عرب العامل
دوالر يف املواقع  .1.1دوالر لكل كيلووات ساعة يف أوائل الثمانينات من القرن العشرين إىل أقل من  1.11من 
واليت لديها كمية من الرياح ، 7110سنة وىل للرياح كتكساس وكنساس وداكوتا الشمالية بالواليات املتحدة األ

ميكن تسخريها مبا يكفي ملواجهة مجيع االحتياجات الوطنية من الكهرباء، حيث أصبحت طاقة الرياح فيها 
،  Enron, Royal Dutch Shellوبقيام كربى الشركات مثل . أرخص من طاقة البرتول أو الغاز

ABB  بتقدمي اإلمكانيات يف هذا اجملال من املتوقع حدوث مزيد من خفض األسعار، فقد ارتفع مقياس
 رقم الشكلويوضح  7111،2مرب سنة العام إىل مستوى جديد بدءا من ديساستخدام طاقة الرياح على مستوى 

  .قدرة توليد طاقة الرياح يف بلدان خمتارة من العامل (07)
 (.وات بالميغا) 0244 سنة نهاية الرياح من المولدة للطاقة التراكمية السعة: (40)شكل رقم 

 
 ,Global Wind Energy Council, Global Wind Report : Annual market update 2011      :المصدر

available on :www.gwec.net, P 12. 

                                                           
1

، بحوث وأوراق (الطاقة الشمسية وسبل تشجيعها في الوطن العربي)آيت زيان كمال، إليفي محمد، واقع وآفاق الطاقة المتجددة في الدول العربية  
جامعة  -ية وعلوم التسييرعمل الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، الجزء األول، كلية العلوم االقتصاد

 .121، الجزء األول، ص 1112أفريل  2إلى  1سطيف، المنعقد خالل الفترة 
2

 . 112، 111 ، صليستر، ترجمة الجمل أحمد أمين، مرجع سابق، ص. براون ر 

 )%( المئوية النسبة وات ميغا الدول
 %71,71 .1711 الصين

 %09,21 1909. أ.م.الو
 %07,71 79111 ألمانيا
 %9,01 .7012 إسبانيا
 %1,11 .0111 الهند
 %7,91 1111 فرنسا
 %7,11 1212 إيطاليا

 %7,21 12.1 المتحدة المملكة
 %7,71 2712 كندا

 %0,21 111. البرتغال
 %01,21 170.1 العالم دول باقي

 %11.2 712271 العشر الدول مجموع
 %422 012255 العالم مجموع

26,20% 

19,70% 

12,20% 

9,10% 

6,80% 

2,90% 

2,80% 

2,70% 

2,20% 

1,70% 

13,50% 

 الصين

 أ.م.الو

 ألمانيا

 إسبانيا

 الهند

 فرنسا

 إيطاليا

 المملكة المتحدة

 كندا

 البرتغال

 باقي دول العالم
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 الرياح طاقة من العاملية القدرات إمجايل من% 11.2 نسبته ما فإن السابق الشكل يف واضح هو كما
 األمريكية، املتحدة الواليات الصني، من كل يف التصنيع قدرات أكرب زترك    مع فقط دول عشر يف تنفيذها مت

 تضاعف على ساعد مما الرياح توربينات تكلفة اخنفاض يعين مما التكنولوجيا تطور إىل راجع وهذا سبانيا،وإ أملانيا،
 .عامليا الرياح طاقة من اإلنتاج قدرات

بة طاقات الفولتوضوئيةوقد بلغت ال  7112حصائيات وكالة الطاقة الدولية يف هناية عام استنادا إىل إ املرك 
 الدول بعض إنتاج( 09) رقم اجلدول ويبني ،7111ميغاوات عام  7112مقارنة مع  ميغاوات 1211حوايل 

 .الفولتوضوئية اخلاليا باسخدام 7119 عام الشمسية الطاقة من

 العالم دول بعض في 0225 عام الفولتوضوئية الخاليا باستخدام الطاقة إنتاج(: 42) رقم جدول
 بالميغاوات اإلنتاج الدولة
 2091 تايوان/ الصين

 0911 األوروبي االتحاد
 0211 اليابان

 292 المتحدة الواليات
 9702 المجموع

 التعاون تعزيز للجميع، الطاقة حلول: العشرون العاملي البرتول مؤمتر احلمش، وتركي رجب علي دندي، الفتاح عبد القرعيش، مسري :المصدر
 .091 ص ،7107 شتاء ،0.1 العدد والثالثون، الثامن اجمللد العريب، والتعاون النفط جملة واالستثمار، واالبتكار

 الصني هو يةئالفولتوضو  اخلاليا من الطاقة واستهالك لرتويج سوق أكرب أن السابق اجلدول من نالحظ
 الشمسية التطبيقات جمال يف لالستثمار كبرية فرصا يتيح فتيا سوقا يعترب والذي األورويب االحتاد ويليهما وتايوان

 .األوسط والشرق أفريقيا مشال دول يف االستثمار جمال يفتح ما وهو الشمسي باإلشعاع التشبع ذات املناطق يف
توسع نطاق مفارقة بني تكاليف قطاع الطاقات التقليدية واملتجددة، و  (71)رقم  وفيما يلي يبني اجلدول

 . ادر املتجددة يف العاملصاالستثمار يف امل
 )0202- 0242( الطاقة التقليدية والمتجددة لقطاعات اإلجمالية التكلفة تقييم(: 45)جدول رقم

 اإلنتاجية القدرة  القطاع
 (وات ميغا)

 اإلجمالية التكلفة
 لالستثمار

 (بالدوالر)

 الثابتة التكاليف
 لالستغالل

 (بالدوالر)

 المتغيرة التكاليف
 لالستغالل

 (بالدوالر)

 تحويل تكلفة
 االستثمارات

 (بالدوالر)

 اإلنتاج تكاليف
 اإلجمالية

 (بالدوالر)
 12.7 1.9 02.0 7.1 ..1. 12 التقليدي الفحم
 2.7. 1.9 17.9 ..0 07.0 12 الطبيعي الغاز

 10.1 1.2 ..1 2.9 1..1 91 النووية الطاقة
 ..19 7.2 1.1 1.9 11.1 .1 الرياح طاقة
 021.2 7.. 1.1 71.1 0.9.1 .1 البحرية الرياح طاقة
 021.1 7.9 1.1 1.1 019.1 72  الفلتوضوئية الشمس طاقة
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 771.0 0.. 1.1 11.1 012.2 01 الحرارية الشمسية الطاقة
 21.0 1.2 1.1 1.2 20.2 97 الجوفية الحرارة طاقة
 11.7 1.9 11.7 9.1 19.1 11 الحيوية الكتلة طاقة

 ..10 ..0 2.. 7.2 27.9 27 الكهرومائية الطاقة

 :المصدر
Vincent Wallaert, Les Régions Méditerranéennes et le Développement des Energies 
Renouvelables, le Programme MED 2007- 2013, Institut de la Méditerranée,  France, 2011, P 15. 

 كل يف مستقلة حكومية وهيئات منظمات هبا قامت تقديرات أعاله اجلدول يف املبينة مفارقاتال متثل
 تكاليف إىل وتتفرع اإلجناز تكاليف كل االستثمار تكاليف متثل حيث األمريكية، املتحدة والياتوال أوروبا من

 إىل 011 بني ما برتول بسعر أساسا مقدرة هي واليت العاملة واليد احملطات تكاليف تتضمن لالستغالل ثابتة
 حياة دورة حسب واملتغرية والتقنية التكنولوجيا تكاليف تتضمن املتغرية والتكاليف للربميل، دوالر 021

واالكتشافات، حيث نالحظ اخنفاض تكاليف كل من تطبيقات توربينات  التطوير حبوث وحسب االستثمارات
الرياح وتكاليف اخلاليا الفولتوضوئية وطاقة احلرارة اجلوفية وتقارهبا إىل حد كبري مع تكاليف إنتاج الطاقة من 

كما هو   جري والغاز الطبيعي، وهو أحد األسباب املسامهة يف تطوير استثمارات إنتاج الطاقة املتجددةالفحم احل
 .مبني يف الشكل املوايل

إلى سنة  0221في قطاع الطاقات المتجددة من سنة الجديدة توسع االستثمارات (: 41)شكل رقم 
 (بليون دوالر) .0244

 
 

 

 

 

 

 : المصدر
REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, 
Athena Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., P 61. 
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من هذه  %2بليون دوالر أمريكي، خصص ما نسبته  722حيث قدر جمموع االستثمارات اجلديدة بـ
االستثمارات يف جمال التطبيقات الشمسية املختلفة بنسبة قدرت قيمة و ، االستثمارات لعمليات البحث والتطوير

 .1يف جمال توليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية %72 مت استثمار ما نسبته، و %.1

 المتجددة الطاقات اقتصاديات: الثاني الفرع

 للكهرباء كمصدر الشمس اقتصاديات: أوال
 العملية الطريقة فإن الشمسي التطبيق نوع عن النظر بغض الشمسية الطاقة باستخدام التفكري عند

 تعتمد تغذية) التقليدي بالوقود تعمل منظومة مع املنظومة مقارنة هي االقتصادية اجلدوى ملعرفة اختيارها املمكن
 تكلفة فإن كلفة بدون الشمسية الطاقة على حصولنا من الرغم وعلى ،(احلجري الفحم أو النفط أو الغاز على

 الشائعة األمثلة وأحد أحيانا، عالية تكون مفيدة طاقة إىل وحتويله الشمسي اإلشعاع باستقبال تقوم اليت منظومتها
 يوميا املاء من لرت 711 هي أفراد أربعة من مكونة أسرة حاجة أن ولنفرتض الشمسي، السخان استخدام هو

 من الفرتة بني ما ترتاوح الساخن للماء احلاجة أن ومبا مئوية، درجة 21 وبدرجة( الواحد للشخص يوميا لرت 21)
 حسابيا تقدر الشتاء لفرتة الالزمة احلرارة كمية جمموع فإن السنة يف أشهر مثانية مبتوسط أبريل ولغاية سبتمر شهر

 1.11 هو كهربائي سخان الستخدام ساعة/ الكيلووات سعر بأن افرتضنا وإذا كيلوجول، 201721.1بـ
 تتحول احلالة هذه يف الكهربائية الطاقة ألن% 011 تقريبا تعادل الكهربائي السخان كفاءة أن ومبا دوالر،
 سنويا دوالر  00.2 هي كاملة لسنة الكهرباء ملصاريف الكلية الكلفة تكون حرارية، طاقة إىل مجيعها

 سعر أن افرتضنا وإذا ،(ساعة/ الكيلووات مثن يف مضروب ثا/سا 1111/ 0×  جول كيلو 201721.1)
 اهتالك أو املصروفة املبالغ إعادة طريقة أن ومبا دوالر، 0211 هو املطلوبة احلرارة توفري يستطيع مشسي سخان
 الكلي السعر هي املاء تسخني مصاريف لدفع الالزمة السنوات عدد أن على تنص( Pay-back) املنتج

 السخان فإن األوقات كل يف كبرية بكميات تسطع ال الشمس أن ومبا االدخار، كمية على مقسوما للمنظومة
 0211 هو املبلغ إعادة زمن فإن وعليه الالزمة، احلرارة من% 11 مقداره ما يوفر أن فقط يستطيع الشمسي

 بدل الشمسي السخان قيمة لتسديد الالزم الزمن أن مبعىن سنة 0.2 ويساوي( 1.1×دوالر 00.2/) دوالر
 على يعتمد سخان مبلغ السرتداد الالزم الزمن أن جند التقنيات نفس وباستخدام سنتان، هي كهربائي سخان

 01 بالنفط التغذية على باالعتماد املدة وتكون دوالر، 021.12 بـ مقدرة سنوية وبتكلفة سنة 07 بـ تقدر الغاز
 كبرية تدفئة منظومة على االعتماد حالة يف سيتغري املنطق أن غري دوالر، 027.92 بـ مقدرة سنوية بتكلفة سنة
 الشمسية الطاقة استخدام يعد كما ،2بالتدفئة تقوم كاملة مشسية منظومة وتركيب شراء تكاليف الرتفاع وهذا

 عن الشمسية الطاقة ومتتاز الشمسية، اخلاليا تقنيات طريق عن احلديثة اجملاالت من الكهرباء توليد يف احلرارية
                                                           

1
 REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 

Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., P 61. 
2

 .121، 122ص ، سلسلة الحقائب التعليمية التدريبية في مجال الطاقات المتجددة، مرجع سابق، ص 
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 ولكنها جمانية شبه الشمسية فالطاقة البيئة، وتلوث الوقود استهالك من احلد يف بالتفوق الطاقة مصادر من غريها
 التكاليف، هذه خفض إىل احلديثة األحباث وهتدف وحتويلها، الطاقة توليد أجهزة إلنتاج كبرية تكاليف تتطلب

 قانون على تعتمد بل اقتصاديا املعروف والطلب العرض لقانون ختضع ال الشمسية الطاقة أسعار أنغري 
 يف الشمسية الطاقة لتجميع حاليا املستخدمة املساحة وتزيد ،(Economy of Scale) 1احلجم اقتصاديات

 مليار 71بـ مقدر سنوي استثمار حبجم مربع، مرت مليون 01 بنحو سنويا وتزيد مربع مرت مليون 0.1 عن العامل
 حىت 0911 عام من الفرتة خالل% 71 وحدها الشمسية الطاقة إلنتاج السنوي النمو معدل بلغ حيث دوالر،

 الشمسية الطاقة تكنولوجيا يف والتطوير البحث جماالت على اإلنفاق تزايد ذلك عن نتج وقد ،7110 عام
 . 2السبعينات يف البرتول أسعار ارتفاع أزمة بعد خاصة
 :الشمسية الخاليا كهرباء تكلفة

 أقدم الفضاء جمال يعترب إذ بعيد أمد منذ كهرباء إىل الشمس ضوء حتويل يف الشمسية اخلاليا استخدمت
 اصطناعية أقمار من الفضاء آالت يف مرة ألول الشمسية اخلاليا وضع مت حبيث االستعماالت حيث من امليادين

 ترياوات، 01حوايل يبلغ الطاقة من احلايل العاملي االستهالك وألن ،3االلكرتونيك جمال يف مث فضائية، ومركبات
 طريق عن تأمينه جيب ترياوات 71 قدره البالغ الفرق فإن ،7121 عام ترياوات 11 إىل يصل سوف والذي

 الشمسية اخلاليا طريق عن مستقبال توفريها سيتم واليت الكربون كسيدأ ثاين غاز تنتج ال متجددة طاقات
 ،(ترياوات 01) الصناعية ولألغراض للتدفئة األحفوري الوقود يستخدم حبيث الكهرباء، إلنتاج الفولتوضوئية

 اهليدروجني يستخدم بينما ،(ترياوات 01) الكهرباء لتوليد األخرى املتجددة واملصادر الشمسية الطاقة وتستخدم
 وخاصة سنويا،% 1. إىل 11 مبعدل ينمو الشمسية اخلاليا سوق أن حيث ،(ترياوات 01) النقل وسائل يف

 من العامل أنتجه ما ويقدر تشغلها، اليت املساحة وقلة خلفتها وهذا الرقيقة الشرائح تقنية تعتمد اليت للخاليا بالنسبة
  7101.4 عام جيغاوات 01.11بـ الشمسية اخلاليا عرب الطاقة

 عن بعيدا النائية، املناطق يف الشمسية اخلاليا تطبيقات خالل من الفولتوضوئية اخلاليا تطبيقات وترتكز
 من الكهربائية الطاقة توليد يكون حيث واملعزولة، القروية املناطق يف وباألخص الكهربائية، الشبكة وجود مناطق
 الدول يف خاصة الغاز، أو البنزين كاستخدام األخرى الوسائل من الطاقة لتوليد قويا منافسا الشمسية اخلاليا
 خمتلف يف سريعة وبصورة باستمرار يتوسع الشمسية اخلاليا استخدام وإن عال، مشسي شعاعإل تتعرض اليت النامية

 ويف األدوية ثالجات وتشغيل الشرب مياه ومنظومات الري، ومنظومات املياه، ضخ جماالت يف خاصة التطبيقات
 ومنظومات الشوارع وإنارة الراحة وسائل من وغريها الكهرومنزلية األجهزة وتشغيل كاإلنارة املنزلية األعمال

                                                           
1

ة الموسوعة مقداد مهنا، محمد هاشم أبو الخير، اقتصاد الطاقة، الموسوعة العربية، العلوم التطبيقية، التقنيات التكنولوجية، المجلد الثالث، هيئ 
 .   12، ص www.arab-ency.comالعربية بدمشق على الموقع 

2
لشرقية، مركز الدراسات والبحوث، غرفة الشرقية، اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية، الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة ا 

 .2، ص 1111الدمام، 
3

 .113 صشريف عمر، مرجع سابق،  
4

حلول الطاقة للجميع، تعزيز التعاون واالبتكار : ش سمير، عبد الفتاح دندي، علي رجب وتركي الحمش، مؤتمر البترول العالمي العشرونالقرعي 
 .193، ص 1111، شتاء 131واالستثمار، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد الثامن والثالثون، العدد 
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 تقنيات لتطور راجع وهذا مستمر هبوط يف الشمسية واأللواح اخلاليا أسعار أن حاليا الواضح فمن ،1االتصاالت
  لقانون وخضوعها اخلاليا تصنيع جمال يف كثرية عاملية شركات انتشار وإىل جهة من اخلاليا إنتاج وتكنولوجيات

 وتزايد الطاقة إلنتاج بديلة طرق عن البحث حنو احملتم املسار إىل إضافة أخرى، جهة من احلجم اقتصاديات
واليت  العامل يف الفولتوضوئية اخلاليا أجهزة إنتاج تكاليف املوايل اجلدول ويوضح اجملال، هذا يف اجملدية االستثمارات

 .صارت يف هبوط مستمر
  0242 سنة إلى 0242 سنة من الفوتوفولطائية الخاليا أجهزة إنتاج تكاليف تقديرات(: 02) رقم جدول

 0242 0241 0241 0240 0244 0242 أدنى تكلفة إنتاج
 0111 0121 0011 121 111 121 (ميغاوات)استطاعة الطاقة المنتجة 

 .1.0 1.01 1.71 1.72 1.19 2..1 (وات/ دوالر)إنتاج البوليسيليكون 
 1.71 1.77 .1.7 1.71 1.71 .1.1 (وات/ دوالر)إنتاج السليكون المائي 
 1.02 1.01 1.01 1.09 1.70 .1.7 (وات/ دوالر)إنتاج الخلية الشمسية 

 1.71 1.72 1.72 1.79 1.10 1.11 (وات/ دوالر)إنتاج الوحدة الكهروضوئية 
 1.21 1.21 1.12 1.99 0.71 0..0 مجموع تكاليف إنتاج الخلية الفوتوفولطية

 : المصدر
International Renewable Energy Agency, Renewable Energy Technologies : Cost Analysis 
Series, IRENA Work Paper, Volume1: Power Sector, Issue 4/5, Abu Dhabi, June 2012, P  29. 

 :الرياح توربينات تشغيل اقتصاديات: ثانيا
 سريعة باملناطق التوربينة تركيب موقع أمهها عوامل، عدة على الرياح توربينات تشغيل اقتصاديات تعتمد

 زادت فإذا التقنية، وجودهتا كفاءهتا ومدى التوربينة حجم املولد، قدرة زيادة أجل من الوحدة برج وارتفاع الرياح،
 املولدة الكهربائية القدرة فإن الرياح سرعة تضاعفت إذا أما للضعف، تزيد القدرة فإن% 71 مبقدار الرياح سرعة
 أقل وبسعر أكثر تنتج الكبرية فالتوربينة مهما، دورا التوربينة حجم يلعب كما أضعاف، مثانية إىل تصل

 املياه لضخ األراضي استصالح مشروعات يف الرياح توربينات استخدامات جماالت وتتمثل أفضل، وباقتصاديات
 لتحلية استخداماهتا حيث شرقا األمحر والبحر مشاال املتوسط البحر شواطئ على السياحية املنتجعات ويف اجلوفية

 .(22راجع الملحق رقم حول آلية عمل توربينة الرياح لمزيد من التوضيح ) .2النائية للمناطق املياه

  3.دوالر 1.12 إىل 1.02 بني ما املتوسط يف الرياح توربينات من املولدة الطاقة من ساعة/ الكيلووات ويكلف

                                                           
1

 .12، 12 ، صال الطاقات المتجددة، مرجع سابق، صسلسلة الحقائب التعليمية التدريبية في مج 
2

 .121، 121 ، صشحاتة حسن أحمد، التلوث البيئي ومخاطر الطاقة، مرجع سابق، ص 
3
   REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 

Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., P 29. 
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 تكلفة حبساب ،(OSEA) بكندا أونتاريو مبقاطعة املستدامة الطاقة وكالة قامت ،7112 عام يفو 
 عنقود) كبرية لتوربينة تابع صغري فرع إجناز تكلفة بتوقع وقامت الرياح، طاقة من املولد ساعة/ الواحد الكيلووات

Cluster )الكهربائية، بالطاقة مبحاذاهتا القاطنني والسكان باملنطقة الفالحني لتزويد 7م/دوالر 211بـ تقدر 
 مرت 2.7 مبتوسط تقدر سنوية رياح سرعة يكافئ مما سنويا، مربع املرت يف ساعة/ كيلووات 221بـ تقدر باستطاعة

 سنة، 71بـ مقدرة حياة وبدورة اإلنشاء تكلفة من سنويا% .بـ تقدر الصيانة تكلفة أن اهليئة قدرت كما للثانية،
 كبرية لتوربينة صغري فرع عن مولد واحد وواتلكي على احلصول مقابل دفعه الالزم السعر حسمت فقد وعليه
 توربينات عن املولد الكهربائية الطاقة تكلفة لنا يوضح الذي األمر وهو ،7112 سنة للساعة دوالر 1.02 بقيمة
 تقدر معني منزل احتياجات تكفي توربينة إلنشاء اإلمجالية التكلفة أن أيضا نالحظ كما العامل، عرب الرياح

 يف مبني هو مثلما سنويا ساعة/ كيلووات 111. قدره ما توليد على تعمل أن شأهنا ومن دوالر 0721بـ
 .املوايل اجلدول
 استخداماتها حسب الرياح توربينات إنشاء تكلفة(: 21)رقم جدول

 (دوالر) مربع للمتر/ تكلفة أعلى (دوالر) مربع للمتر/ تكلفة أدنى الحجم
 7211 0211 الحجم متوسطة توربينة
 7211 0721 الحجم صغيرة توربينة
 7721 0721 منزل سطح في مركبة توربينة
 0721 111 صغيرة مؤسسة في مركبة توربينة

 0111 211  كبيرة لتوربينة صغير فرع
 :المصدر

Paul Gipe, Wind energy basics : a guide to home and community scale wind energy systems, 
Chelsea Green Publishing Company, United States of America, First Printing 2009, P 125 . 

 للكيلووات يورو 911 إىل 111 حبوايل الرياح توربينات إنشاء يف االستثمار تكاليف حاليا وتقدر
 بل الرياح، توربينات مولدات قدرة أو حجم على ترتكز ال الرياح توربينات مشاريع تكاليف أن حيث الواحد،

 منذ أنه حيث املنشأة،ب وحداتال أبراج وارتفاع الرياح كسرعة اقتصادية غري حمددات على األوىل بالدرجة تعتمد
 بأس ال رقم وهو ،1فقط% 01 مبقدار الرياح توربينات إنشاء تكاليف اخنفضت ،7110 سنة إىل 0991 سنة

 .القدر هبذا استخراجها تكاليف اخنفاض دون التقليدية الطاقات على االعتماد من بعقود مقارنة به
 اقتصاديات الطاقة المائية: ثالثا

مصادر الطاقة املائية عن مصادر الطاقة املتجددة ألهنا متطورة جدا من الناحية التقنية، وحلساب  ختتلف 
 :سعر الوحدة الكهربائية املنتجة من هذه احملطات جيب أن نقوم بتقدير مايلي

                                                           
1
 Wolfhart Durrschmidt, Gisela Zimmermann, Alexandra Liebing, Op.Cit., P 27. 
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 .الكلفة االستثمارية واملدة الالزمة لإلنشاء .أ 
 .الكلفة السنوية للتشغيل والصيانة .ب 
ة بني الطاقة اليت مت إنتاجها فعال والطاقة اليت كان ميكن إنتاجها خالل فرتة زمنية لو النسب)معامل احلمل  .ج 

 .خالل عمر احملطة (هذه املدة استمر عمل احملطة على االستطاعة القصوى طيلة
 .معدل التخفيض املناسب .د 

 Load Factorأن معامل احلمل بافرتاض  تكلفة االستثمار يف احملطات الكهرومائية وميكن تقدير سعر
للوقود وأن كلفة الصيانة والتشغيل قليلة جدا مقارنة  تكاليفخالل عمر احملطة، ومبا أنه ال توجد يبقى ثابتا 

ساعة / ولية للكيلووات مقسوما على عدد الكيلوواتبالكلفة األولية، فإن سعر التكلفة ميكن تقديره من الكلفة األ
 1.11ية بـئساعة من الطاقة الناجتة عن الطاقة الكهروما/ الكيلوواتحيث تقدر تكلفة  ،1اليت تنتجها احملطة

وات من احملطات جيغا 72قد مت إنشاء ما سعته ، ولدوالر، وهي أرخص أنواع الطاقات املتجددة يف العامل
سعة قدر ت، و سنويا %7.2بنسبة حيث تنمو احملطات الكهرومائية ، 7100الكهرومائية اجلديدة هناية سنة 

 كل من الصني والربازيل والواليات املتحدة وكندا  ثلوات، ومتجيغا 921مائية بـالناجتة عن احملطات الكهرو  الطاقة
 .من القدرات العاملية للطاقة املائية %20ما مقداره  وحدها

 الدول الخمسة الرائدة في إنتاج الطاقة الكهرومائية(: 41)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 
 : المصدر

REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 
Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., p 43. 

 اقتصاديات الطاقة النووية: رابعا
لعام حمطة طاقة نووية جديدة حىت ا 0110إلنشاء  توجد يف الوقت احلايل العديد من املشاريع املقرتحة

در صيف الواليات املتحدة تتبعها كوريا اجلنوبية وروسيا، ويف أوروبا تت 12يف الصني وحدها، و 21، منها 7171
                                                           

1
 . 269سلسلة الحقائب التعليمية التدريبية في مجال الطاقات المتجددة، مرجع سابق، ص 

22% 

8% 

8% 

8% 
5% 

49% 

 %11الصين 

 %2البرازيل 

 %2الواليات المتحدة 

 %2كندا 

 %2روسيا 

 %39باقي العالم 



 اقتصاديات الطاقات املتجددة واسرتاتيجيات تبينها يف النظام الطاقوي العاملي:                        الفصل الثاين

 

94 
 

اململكة املتحدة القائمة بثماين مشاريع مقرتحة جديدة، تتبعها إيطاليا وسويسرا وفنلندا ورومانيا ولتوانيا وفرنسا 
األوروبية فعليا يف أي مشاريع نووية ملموسة، ويف واقع األمر  ، ومل تدخل معظم الدولمبحطة جديدة واحدة فقط

مفاعال عامال، وخالل  11.يرتاجع عدد حمطات الطاقة النووية يف العامل، ففي الوقت احلايل مازال هناك 
ن العمل، وليس عأكرب من احملطات القدمية  أعداد توقفالسنوات اخلمس عشرة إىل عشرين سنة القادمة سوف ت

 واقع األمر من سبيل لكي تدخل تلك املشاريع املقرتحة إىل حيز التفيذ الفعلي، ألنه كلما زاد فتح أسواق هناك يف
 .الطاقة للمنافسة احلرة قلت فرصة الطاقة النووية

ملانيا تصل فاتورة بالنسية ألري من القطاع العام، فوحىت اآلن مت متويل حمطات الطاقة النووية عن طريق دعم مايل كب
، ونتيجة لذلك باتت دعم إىل أكثر من مائة مليار يورو، ومازالت املعاملة التفضيلية هذه قائمة حىت يومنا هذاال

املليارات املرصودة للتخلص من النفايات النووية وتفكيك حمطات الطاقة النووية تشكل تالعبا معفيا من الضرائب 
وميكن بناء حمطات الطاقة النووية فقط يف حال توفرت ضمانات حكومية موسعة ودعم مايل   .1بالنسبة للشركات

تكاليف البناء، األداء التشغيلي، تكاليف الصيانة، تكلفة الوقود النووي، لكبري، واليت ينبغي التعامل معها استنادا 
تم شراؤه بسعر مضمون، يسطة احملتكاليف سحب احملطة، وقد تكون هناك احلاجة إىل ضمانات جتارية بأن إنتاج 

 .2ويبدو أن هناك شكا بأن هذه الرزمة املوسعة من مساعدات الدولة مقبولة ضمن القانون التنافسي الدويل
 مقارنة اقتصادية لتكاليف إنشاء محطات الطاقات المتجددة: خامسا

اجلدول املوايل مقارنة ألسعار حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية املنتجة ملختلف منظومات الطاقة  يبني
وذلك للحصول على صورة كاملة للطاقة الكهربائية املولدة من مصادر الطاقة املتجددة  التقليدية والطاقة املتجددة

 .يديةتقلمقارنة بالطاقة الكهربائية املولدة حاليا من مصادر الطاقة ال
 مقارنة اقتصادية لمختلف مصادر الطاقة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية(: 22)جدول رقم  

 المصدر
 كلفة إنشاء المحطة

 كيلووات/ دوالر
 كلفة التشغيل والصيانة

 ساعة -كيلووات/ سنت
 كلفة الطاقة الكهربائية المولدة

 ساعة -كيلووات/ سنت
 1 – 7 - 1111 - 7111 طاقة المساقط المائية

 2 - 2 1.0 – 1.12 0111 – 111 طاقة الرياح
 22 - 21 - 0.111 – 00111 (كلفة المنظومة) الطاقة الكهروضوئية

 02 - 07 - 1211 - 7111 طاقة المركزات الشمسية
 .0 - 7211 (الحرق المباشر)الكتلة الحيوية  

 01 - 1 - 7211 - 11. (التقنيات الحديثة)الكتلة الحيوية 
 - - 0211 – 0111 (محطات تجارية)الحرارة الجوفية 
 1 - 1.7 - 7211 – 7.11 (محطات مياه حارة)الحرارة الجوفية 

 1 - 0111 طاقة المد والجزر

                                                           
1

بتصريح من مؤسسة هينرش  آخر المستجدات، مكتب الشرق األوسط العربي: ستيف توماس، ترجمة رانية فلفل،  اقتصاد الطاقة النووية 
 .2، ص 1111، رام هللا، 1األلمانية، ط 

2
 .21المرجع نفسه، ص  
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 72 - 07 0 01111 حرارة المحيطات
 . - 7 - 7111 – 7011 (ميغاوات 4222) الطاقة النووية

 . - 1 1.12 121 – 21. محطات غازية
 01 - 2 7 - 0.2 0211 - 0711 (بالفحم الحجري)بخارية محطات 

 .727 سلسلة احلقائب التعليمية التدريبية يف جمال الطاقات املتجددة، مرجع سابق، ص: المصدر

ساعة من الطاقة الكهربائية من املصادر التقليدية / ويتضح من اجلدول أعاله أن تكلفة إنتاج الكيلووات
يف الوقت احلاضر هو الطاقة  املنافس املصادر املتجددة، واملصدر املتجدد الوحيد ال تزال أقل من تكلفته من

  .العامل دول املائية، وطاقة الرياح يف مناطق معينة فقط من

  تقديرات فرص العمل في قطاعات الطاقة المتجددة : سادسا
يبني اجلدول املوايل أن اقتصاديات الطاقات املتجددة تساهم يف خلق فرص عمل بصفة متزايدة، خاصة 

، 7101و 7111ألف عامل مناصبهم يف إسبانيا بني سنيت  71يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة حيث فقد 
مشاريع الطاقات  ، وعليه فإن7101سنة  %1إىل  7111سنة  %01واخنفض النمو االقتصادي بأملانيا من 

ماليني فرصة عمل عرب العامل عام  2فرص العمالة خاصة يف الدول النامية حيث وفرت ما قدره  من شأهنا إتاحة
، موزعة بني خمتلف القطاعات وأهم القطاعات القاطبة لليد العاملة هي مصانع توليد الغاز والوقود من 7119

ف عامل، كما أن حمطات توليد الطاقة الشمسية ومزارع الرياح الكتلة احليوية حيث شغرت ما مقداره مليون ونص
وترتكز أغلبية مصانع . يف تزايد مستمر مما مسح بارتفاع الطلب على اليد العاملة يف هذا النوع من القطاعات

دة، الطاقات املتجددة حيث يكون الطلب على اليد العاملة كبريا فيها يف كل من الصني والربازيل والواليات املتح
 .1ويتم تشغيل حوايل مليون عامل يف مشاريع توليد الطاقة من املصادر املتجددة يف االحتاد األورويب وحده

سب نوع الصناعة تقديرات فرص العمل في قطاع الطاقة المتجددة حول العالم، ح(: 23)جدول رقم 
 .0244بمعطيات سنة 

 االتحاد أ.م.الو البرازيل الهند الصين المجموع 
 4األوروبي

 باقي إسبانيا ألمانيا
 دول

 العالم
 (-4222- باآلالف مقدرة) المتاحة العمل فرص التكنولوجيا نوع

 Biomass 221 711 21  027 721 20 0. 7 الحيوية الكتلة
-Biofuels 0,211   119 011 الحيوي الوقود

.2 
020 71 7 09. 

  .,Biogas 711 91 12   21 20 0 الحيوي الغاز
Geotherm الجيوحرارية

al 
91    01 21 0. 1,1  

                                                           
1
   REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 

Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., p 26. 
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Hydropo الكهرومائية
wer 

.1  07  1 01 2 0,1 0 

 الشمسية
 الفوتفلطائية

Solar PV 171 111 007  17 711 000 71 11 

 الشمسية الطاقة
 المركزة

CSP .1    9  7 7.  

 والتبريد التسخين
 بالشمس

Solar 
Heating/ 
Cooling 

911 111 .0  9 21 07 01 0 

 Wind الريحية الطاقة
Power 

121 021 .7 0. 22 721 010 22 11 

Total 20222 4022 المجموع
2 

122 225 222-
150 

40442 120 412 054 

 وإسبانيا أملانيا معطيات يضم األورويب االحتاد 0

 :المصدر
REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, 
Athena Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., p 27. 

 تمويل مشاريع الطاقات المتجددة آليات: ب الثانيالمطل

 المتجددة هيكيلية االستثمار في الطاقات: ولالفرع األ 

، خاصة املتجددة أحد النقاط الرئيسية الداعمة لنشر تطبيقاهتا الطاقات التمويل الالزم ملشاريعيعد توفري 
يل التمو  مع حمدوديةو حفوري، الوقود األ لتقليدية املعتمدة علىوأهنا تتطلب استثمارات كبرية مقارنة بالطاقات ا

شروط ملزمة للتطبيق باألجنبية والتكنولوجيات القروض  ، واعتمادها علىاريعهلذه املشيف العديد من الدول  احمللي
تضائل فرص تنمية وبالتايل  اريعيف تلك املش%( 57إىل  57من )تتمثل أقلها يف تعظيم نسبة املكون األجنيب 

البنوك الوطنية املعرفة  ، كما أنه ال تتوافر لدىعلى التصنيع احمللي اسلبيوتطوير هذه األنظمة حمليا وهو ما ينعكس 
ة عن أنظمة الطاقة املتجددة ومدى األمهية االقتصادية والبيئية الستخدام ونشر هذه األنظمة، وهو ما جيعل الكامل

الصغري املتمثل يف تركيب أنظمة تسخني مشسي  املستوى سواء على اريعاملصارف احمللية حتجم عن متويل هذه املش
تكاليف متوسطة إىل  منل تكلفة هذه األنظمة حيث تص يةلتوضوئللمياه أو نظم إنارة باستخدام اخلاليا الفو 

مزارع الرياح أو حمطات املركزات الشمسية  يفإنتاج الطاقة الكهربائية  مرتفعة، أو متويل املشاريع الكبرية مثل مشاريع
 .املاليني مبا يعادل الدوالروهي مشروعات تتطلب مئات 

اريع الطاقة املتجددة وغريها من املشاريع دعم مش إن االعتماد على املنح واملساعدات املادية األجنبية ىفو 
أمور ال تضمن دفع تطبيقاهتا ىف االجتاه  م تقدميه أو جلبه من مساعدات، وهييرهن تطور قطاعاهتا مبا يت املماثلة
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العنصر  نمية قطاعات تعتمد بشكل رئيسي علىالذي تريده الدولة، حيث غالبا ما توجه هذه املساعدات لت
ختلفة ضمان استمرار التنمية يف القطاعات امل حيث أنء يف جانب املكونات أو اخلربة البشرية، األجنيب سوا

  .Auto- Financement املصدر ىف املقام األول يتطلب أن يكون التمويل ذايت

وعليه ميكن أن نرجع أسباب صعوبة احلصول على التمويل الالزم ملشاريع الطاقة املتجددة للعديد من 
املتجددة، واخلوف من فشل هذه املشاريع وعدم قدرة تدين الثقة بقطاع الطاقات نذكر منها،  االعتبارات

ملشاريع املماثلة اويلها وقلة املستثمرين على الوفاء بالتزاماهتم البنكية، إضافة إىل ضخامة رؤوس األموال الالزمة لتم
ات الطاقة املتجددة والنظيفة كأنظمة التسخني ، وضعف السوق وعدم قدرته على تسويق واستخدام منتجهلا

وقود الشمسي وأنظمة اخلاليا الشمسية وتوربينات الرياح يف ظل منافسة عادلة وغري مؤسسة على نظام ال
 .1األحفوري والطاقة التقليدية

مة وعليه تتلخص آليات متويل تكنولوجيات ومشاريع الطاقات املتجددة الداعمة للتنمية يف الدول املتقد
آليات التمويل لدعم احتياجات الطاقة بصفة عامة والطاقة أوهلما  والنامية على حد سواء من خالل مفهومني

ففي  .آليات دعم التكنولوجيات النظيفة لرفع معدالت التنمية احمللية والشاملة ، وثانيهمااملتجددة بصفة خاصة
أن توجه جهودها يف كال اآلليتني مبا يسمح هلا بتطوير  ساعدها علىاليت ت ةءحني تتوفر لدى الدول املتقدمة املال

تكنولوجيات الطاقة املتجددة والعمل على نشرها، جند أن ما تعانيه الدول النامية من مشاكل اقتصادية واجتماعية 
ل وسياسية تتطلب رفع معدالت التنمية واالستثمار جملاهبة التكاليف املرتفعة لتحسني البنية األساسية واهلياك

ة، واالعتماد على األسواق اخلارجية، ؤهلالبشرية امل ندرة اإلمكانياتالطاقة، واالتصاالت، و )القاعدية واليت تشمل 
ال يسمح بتحقيق معدالت منو  ،(وارتفاع الديون، وقلة اإلنتاج، واالعتماد الزائد على املساعدات اخلارجية

ن تعطى آليات متويل تكنولوجيا الطاقة اجلديدة واملتجددة استخدام الطاقة املتجددة بالشكل املطلوب، لذا جيب أ
 .2الدول اهتماما متميزا الحتياجات الدول النامية وحتديدا الطبقات الفقرية واملهمشة ىف هذه

  االستثمارات العالمية: أوال

من العرض اإلمجايل للطاقة األولية، وتقدر  %01الطاقة املتجددة حوايل  من مصادر ميثل العرض العاملي
واملستغلة الرياح واملياه ة للطاقة من داملولالالقطة للطاقة الشمسية و  حاليا املسو قةنسبة التقنيات والتكنولوجيات 

املنعقد بالربازيل يف  71+ دي جانريوريو وحسب تقرير ، حيث أنه %1أقل من للمصادر املتجددة األخرى 
بنسبة تقدر مقارنة بالطاقة التقليدية استخدام الطاقة الشمسية  يف تراجع كبريمت فإنه قد  7107جوان 

، وتراجع مقدر %1111، وتراجع كبري يف استخدام طاقة الرياح بنسبة 0997منذ سنة  %11111بـ
                                                           

1
آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، بحوث مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي في الخياط محمد مصطفى محمد، بحث عن  

 .3، 1 ، ص، ص1119إطار برنامج الترقي لدرجة مدير عام، هية الطاقة الجديدة والمتجددة، وزارة الكهرباء والطاقة، مصر، 
2

الصحراء، وثائق القمة العالمية لمجتمع المعلومات، بإدارة المركز الدولي ألبحاث  ليشان آدم، تمويل التكنولوجيا في الدول األفريقية جنوب 
 .3، ص www.wsispapers.choike.org، على الموقع  1112 ، األرغواي،CRDIومعهد العالم الثالث  IDRCالتنمية 

http://www.wsis.papers.choike.org/


 اقتصاديات الطاقات املتجددة واسرتاتيجيات تبينها يف النظام الطاقوي العاملي:                        الفصل الثاين

 

98 
 

وبالرغم من تزايد ، فقط ةسن عشرينيف غضون  العاملينظام عرض الطاقة  من طاقة الوقود احليوي يف %1211بـ
، مبعدل منو 7119هناية سنة  إىل 0997 ما بني سنوات %11111حصة استخدام الديزل احليوي بنسبة 

معدل عرض وقود  ارتفع، حيث مليون طن مكافئ للبرتول 01حمققا إنتاجا مقدرا بـ %11سنوي مقدر بـ
السكر يف سوق الوقود التقليدي العاملي،  وقصب والذرى النخل كزيوت الزراعية اصيلاحمل من اإليثانول املستخرج

صل إىل يل 0991سنويا منذ سنة  %71الـ مبعدل منو يفوق وقود اإليثانول تنتج وتصدروتعترب الربازيل أول دولة 
 Greening of theختضري قطاع الطاقة  إال أن آليات 7119،1سنة  مليون طن مكافئ للبرتول 11حدود 

Energy Sector قفزة نوعية يف قطاع يعترب ، واحتواء أسواق الكربون وضمان الفعالية والكفاءة الطاقوية
سنة  الوقود احليويإنتاج يف جمال توليد الطاقة املتجددة و  ةاالستثمارات العاملي إمجايل قدراألعمال الدولية، حيث 

بعدما كانت مقدرة  ،7101سنة ألف مليون دوالر  700بـ ألف مليون دوالر مقارنة 722ا قيمته مب 7100
ــ 7119ألف مليون دوالر سنة  011بـ   20بقيمة صافية بعدما سجلت استثمارات و  %17بنسبة منو تفوق ال

  2..711سنة النسبة املسجلة  عنة أضعاف بستتقدر بزيادة و ، 7112ألف مليون دوالر خالل عام 

يف جمال األعمال تعترب الصني والدول النامية أكرب املستثمرين يف اقتصاديات احلجم يف جمال وألول مرة 
يتم تساوي رأس املال بني الدول النامية واملتقدمة يف جمال االستثمارات يف الطاقة حيث الطاقات املتجددة 

ألف مليون  21ألف مليون دوالر يف الدول النامية مقابل  27ما قيمته  استثماربناءا على هذا مت و املتجددة، 
ربع  حيث متثل هذه االستثمارات اجلديدة يف الدول الناميةيف جمال الطاقات املتجددة،  دوالر يف الدول املتقدمة

ملتجددة حيث مت متويل ، وتعترب الصني الرائد يف جمال اقتصاديات الطاقة ايف الدول املتقدمة اإلمجالية االستثمارات
سنة  %71ألف مليون دوالر من االستثمارات اجلديدة يف اجملال بنسبة منو مقدرة بـأكثر من  1.9.ما قيمته 
ما مقداره  توظيفمت استثمارات مهمة يف القطاع حيث ، وقد حققت العديد من الدول البارزة األخرى 7101
آالف مليون  2وقد مت استثمار ، %19ألف مليون دوالر يف أمريكا اجلنوبية والوسطى بارتفاع مقدر بـ 01.0

عن ارتفاع مقدر  الزهيد مقارنة بالدول األخرى دوالر فقط يف كل من الشرق األوسط وأفريقيا ويعرب هذا املبلغ
، %72آالف مليون دوالر بارتفاع مقدر بـ 1.1ند بـ، وقدرت االستثمارات اجلديدة يف اهل7100سنة  %.01بـ

 .من نفس السنة %10ومنت االستثمارات يف دول آسيا النامية األخرى ما عدا الصني واهلند بنسبة 

 Derbanبديربان املنعقدة مم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ دولة املوقعة على اتفاقية األ 092وافقت الـ وقد
ترية على تقرير املالمح الكربى للتسريع من و  ،7107بالربازيل يف جوان  71+واملتبوعة بقمة ريو  جبنوب أفريقيا

وىل عى مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة منخفض الكربون ومعتمد بالدرجة األي ملالتحول إىل نظام اقتصادي عا

                                                           
1
 United Nations Environment Programme, Keeping Track of Our Changing Environment: From Rio to 

Rio+20 (1992- 2012), United Nations Environment Programme Publications, Nairobi, 2011, PP 78, 79. 
2
 Ibid, P 80. 
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كرب يف االستثمارات إال ذات النصيب األ الرياحوتعد طاقة  .1نمية املستدامة والقضاء على الفقريف سبيل حتقيق الت
بلغ معدل النمو يف تطبيقات اخلاليا الشمسية الكهروضوئية  7111عام  هناية أهنا ليست األسرع يف النمو ففي

وتتعد أشكال االستثمارات يف قطاع الطاقة املتجددة إىل ثالثة أشكال هي ، لطاقة الرياح %.7مقابل  21%
املنطقة واالستثمار حسب نوع مصدر الطاقة واالستثمار يف التكنولوجيا والتقنيات النظيفة، االستثمار حسب 

حيث من املرجح أن تتم جل االستثمارات املستقبلية يف هذا اجملال يف الدول النامية وهذا لتوفرها على رأس املال 
احلالية إىل تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة  اجتاهات االستثمارات، وتتواىل الطبيعي واملواد اخلام للصناعة الطاقوية

ين  بالرياح والطاقة الكهرومائية وهذا للتحكم يف تكنولوجياهتا وخضوعها القتصاديات احلجم وتوسع أسواقها وت
كربيات الشركات لتصنيع معداهتا، وتعد تكنولوجيات الكتلة احليوية هي التكنولوجيا الرائدة يف جمال الطاقات 

باستثمار مقدر  %2ني اخنفضت نسبة االستثمارات يف جمال توليد طاقة باطن األرض إىل املتجددة، يف ح
  .2مليون دوالر فقط 7.1بـ

 القطاع الحكومي استثمارات: ثانيا
تشري العديد من تقارير املراجعات السنوية الجتاه االستثمارات يف الدول النامية يف جمال الطاقات  

 %02يف حجم االستثمارات الرأمسالية احملتملة بنسبة تقرب من  ا واضحاتراجع( الطبيعيالنفط والغاز )األحفورية 
مليار دوالر يف قطاع احملروقات، وبالرغم من تقلص اآلفاق املستقبلية لالستثمارات يف املصادر  21.لتصل إىل 

يعكس إال منوا مبشرا يف القطاع إال أن هذا الرتاجع ما  ،3التقليدية وإمكانية تراجع الطلب عليها ولو بنسب طفيفة
، وألن املشاريع الضخمة والباهضة يف جمال الطاقات املتجددة تستلزم متويال ثابتا ودعما فنيا وماديا يف نفس البديل

الوقت كان من الضروري االعتماد على اإلنفاق احلكومي من أجل متويل االستثمارات اخلضراء واليت تكون يف 
بزيادة يف تقريرها األخري  ةاملخاطر وغري مضمونة كليا، ففي حني مطالبة وكالة الطاقة العامليغالب األحيان حمفوفة ب

التمويل  وآليات ، ميكن لآلليات التنظيمية7171االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة إىل الضعفني حبلول عام 
 الصناعية للدول ميكن كما األحفوري، للوقود نظيفة تكنولوجيات استخدام لتشجيع كقاعدة تعمل أن احلكومية
 نظافة أكثر تكنولوجيات حنو واألسواق االبتكارات ودفع لقيادة سويا وتعمل تتعاون أن النامية والدول املتقدمة
 بروتوكول" آليات تنفيذ وميثل األحفوري من خالل االعتماد على مبادئ التعاون والشراكة يف اجملال، للوقود
من  .2انظر الصفحة ) الصناعة املتجددة لقيادة هاما   دافعا  ( CDM) النظيفة التنمية آلية ومنها ،"كيوتو

 االقتصادية التنمية أهداف بلوغ حنو ملموسا   تقدما   خالهلا من حترز أن النامية للدول ميكن أنه إذ ،(الفصل السابق

                                                           
1
 United Nations Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment, Frankfurt 

School, UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, Frankfurt, July 2011, P 
2. 
2

   REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, Athena 
Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., P 62. 

3
تقييم أبيكوب، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس : عيساوي علي، آفاق االستثمار في قطاع الطاقة العربي في منظور متحول 

 .12 ص، 1111، صيف 133والثالثون، العدد 
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 تطبيق حنو كبرية تكنولوجية قفزة حتقيق خالل من الدفيئة غازات الكربون انبعاثات خفض مع املستدامة
جديدة يف جمال الطاقات  استثمارات توليد خالل من وكذلك األحفورية، للطاقة املتقدمة التكنولوجيات

  .1املتجددة
ويعترب القطاع احلكومي مهما يف جمال تنظيم االستثمارات واملمول األول لتكنولوجيات الطاقة النظيفة من 

، والتطوير إىل جانب فرضه للعديد من السياسات االقتصادية والضريبية يف القطاعخالل دعمه ملراكز البحث 
موال العامة يف مشاريع االستثمار يف األأن تسخري  أيضا من أجل ضمان شفافية تسيريه، ومن اجلدير بالذكر وهذا

نفاقه إعاف ما يتم الطاقات املتجددة من شأنه ضمان توظيف آمن ومستدام للمال العام بكفاءة تعادل مخسة أض
أنه من الضروري على احلكومات تشجيع قطاع الطاقات املتجددة ألنه إىل على قطاع الطاقات التقليدية، إضافة 

للبلد ومقاومة مشاكل االحتباس احلراري  ةيعترب من األقطاب االسرتاتيجية اليت تسمح بتحقيق األهداف التنموي
من خالل تشجيع  خضراء ودائمةعمل  صواملسامهة يف خلق فر  ،من الطاقة ومستدامة وضمان إمدادات آمنة

 ، ورفع مستويات املعيشة والقضاء على الفقر يف األوساط النائية،الصناعات احمللية يف جمال الطاقات املتجددة
 .2وتوظيفها واستخدامها حمليااجلديدة  توتقليل االعتماد على النفط والغاز والعمل على نقل التكنولوجيا

 في الطاقة المتجددة خاصاستثمارات القطاع ال: ثالثا

تمد عائد االستثمار يف جمال الطاقة على مدى جناعة مشاريعها ومردوديتها االقتصادية ومدى تنافسيتها يع 
وطرق متويل تكنولوجيات استخدامها، إضافة العتبارات أخرى نوعية وفنية متعلقة بدورة حياة املنتوج وفرتة اسرتداد 

، فمثال تعترب الكهرباء املولدة عن طريق سخانات ةوقدرة التنافس مع التكنولوجيات والبدائل املغاير رأس املال 
ف أقل املنافس األكرب واملعيق لتقنيات توليد الكهرباء باأللواح يالفحم احلجري وبالطرق التقليدية وبتكال

، وبالرغم من أن تكلفة الكيلووات من الكهرباء الناتج عن حرق الفحم احلجري أقل من تكلفة الفولتوضوئية
دوالر  12دوالر للكيلوات الواحد مقارنة بـ 19ج عن توربينات الرياح حيث يقدر هذا األخري بـالكيلوات النات

ن اقتصاديات احلجم العمل على ختفيض هذه التكاليف إىل أدىن أللكيلوات الواحد بالنسبة للفحم فإن من ش
يعرقل منو اقتصاديات توربينات  غري أن مسألة فاقد الطاقة املتعلقة بنقلها ملسافات أطول من شأنه أن ،املستويات

ة فيما خيص إنتاج الطاقة صوغريها من األشكال األخرى واليت تستلزم دعما خاصا من القطاع احلكومي خا الرياح
ية وتصحيح ئكما أن االستثمار اخلاص يف هذا اجملال يتخذ اجتاهني حيث ميكن أن يهتم بالتوعية البي  .3الكهربائية

 Non-Governmentalاملفاهيم لدى املستهلكني وهو ما تقوم به املنظمات غري احلكومية 
                                                           

1
المنطقة العربية، السكرتارية الفنية لمجلس الوزراء  ، الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  

 .9، ص 1113العرب المسئولين عن شئون البيئة، برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، أكتوبر 
2
  Carmen Becerril, Energy Business Council, The Journal of the International Energy Agency, Issue 

No.1, International Energy Agency, Paris, Autumn 2011, PP 31, 32. 
3

   United Nations Environment Programme, Financing Renewable Energy in Developing Countries: 
Drivers and Barriers for Private Finance in Sub-Saharan Africa, UNEP Finance Initiative, Printed in 
Switzerland, February 2012, P  25. 
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Organisation (NGOs)  ولة ئيف إعداد ورش عمل مع اجلهات املسواجلمعيات املتخصصة ويرتكز دورها
أهم  صحيث يكون القطاع اخلا، عن توعية اجلماهري يف املدن والقرى واملدارس واملناطق الريفية والتجمعات النائية

لتطبيقات الطاقة املتجددة، مثل  Pilot Plantمستثمر يف مثل هذه احلمالت اليت تتضمن إقامة مناذج ريادية 
إنشاء نظم السخانات الشمسية للمياه ببعض مناطق اخلدمات كمراكز جتمع الشباب والنوادي الرياضية ووحدات 

الريفية وتدريب الفالحني  قات الزراعية واحليوانية بالتخمر الالهوائي يف املناطالصحة، وإنتاج غاز امليثان من املخلف
؛ أما اجلانب الثاين فيشمل اجملاالت التجارية واالستثمارية للقطاع اخلاص يف أنشطة على استخدام مثل هذه النظم

ياح أو من تجة من مزارع الر الطاقة املتجددة وعمليات إنتاج وتسويق املعدات الالزمة إلنتاج ونقل الطاقة املن
 .1الالقطات الشمسية مثال

  آثار قصور التمويل المحلي والدولي على قطاع الطاقة المتجددة: الفرع الثاني
الطاقة املتجددة وترشيد استهالك  ملتعددة اليت مت تنفيذها يف جمالالرغم من برامج التعاون الدويل اعلى 

املزيد من النمو  ر نظم الطاقة املستدامة حتتاج إىلتيحت لتطويأستثمارات احمللية والدولية اليت الطاقة، إال أن اال
وذلك باملقارنة مع االستثمارات الضخمة اليت أدرجت للنظم التقليدية للطاقة واليت مت تنفيذها دون اعتبار واضح 

الطاقة، واالعتماد  اريعملراعاة معايري استدامتها؛ كما تعد حمدودية التعاون والتنسيق اإلقليمي يف جمال متويل مش
واليت حتتاج إىل  أحد النقاط اجلديرة بالدراسة تجددةجنيب يف تطوير نظم الطاقة املاملفرط على برامج التمويل األ

 من مرحلة احلصول على القروض إىل آليات متويل التكنولوجيات املعقدة ابتداءجمموعة من اخلدمات املالية املتنوعة 
ن تباينت نسب االستخدام هلا من دراسة مدى جناعتها وإمكانية رحبيتها وإونشر استخداماهتا وتطبيقاهتا ومن مث 

 .2دولة ألخرى حبسب الربامج املسطرة ومدى موائمتها آلليات السوق يف كل بلد
 تنمية هبدف بإتباعها التوصية ميكن حمددة سياسة وجود عدم يتبني عامليا املتبعة السياسات خالل ومن 

 الطاقة وضع من بلد كل معطيات حبسب منها االنتقاء ويتحدد مكوناهتا تتنوع حزمة توجد إمنا البديلة، الطاقة
 الرائدة يف جمال االستثمارات املتجددة التجارب تبني كماو . البدائل ووفرة االقتصادي، والكيان ،احمللي والعاملي

إال  يتمفإن هذا ال  حينها، يف املعطيات حبسب استبداهلا أو تطويرها مث حمددة زمنية لفرتة ما سياسة تنفيذ إمكانية
 سكنية،) املختلفة اجملاالت يف كفائتها لرفع طموحة برامج وتبين الطاقة، سوق هيكلة إعادة اعتبارات ظل يف

ومدى إمكانية دمج النظم املتجددة يف النظام الطاقوي  واإلقليمية، الوطنية املستويات على( صناعية جتارية،
 تستطيعواليت  كبريةال قتصاديةاال كياناتال يف التحرك وهو األمر الذي ال يتحقق إال عن طريق موجات ،التقليدي

وقامت به احلكومة  األوريب االحتاد نفذه ما وهو  أمناط السوق التقليديةغريتو  ،تحدياتمثل هذه ال تواجه أن

                                                           
1

 .2، 2 ، صالخياط محمد مصطفى محمد، بحث عن آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مرجع سابق، ص 
2

 .9المرجع نفسه، ص  
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 القطاع مع التعاون جانب إىلمع دول نامية ملكافحة تلوث البيئة  اتاألمريكية من خالل الدخول يف شراك
 .1األنظف الوقود تكنولوجيا وترويج اخلاص،

اجملال من خالل التكامل الطاقوي  هذا يف واملتقدمة النامية الدول وعليه كان البد من مراعاة مستويات التعاون بني
اسرتاتيجية  يف إطاروليس التنافس من أجل ضمان طاقة نظيفة ومتاحة للجميع وهو ما يظهر يف الشكل املوايل 

 .يف شكل تالحم يف جمال استخدامات الطاقة املستقبلية موحدة للتعاون بني الدول النامية ونظريهتا املتقدمة
 إمكانية التالحم في مجال استخدامات الطاقة المتجددة بين الدول النامية والمتقدمة(: 42)شكل رقم 

   
 
 

 

Wolfhart Durrschmidt, Gisela Zimmermann, Alexandra Liebing, Op.Cit., P 98 

 المتجددة الطاقة استثمارات وآفاق أسواق: لثالثا المطلب
 يف واملتسارع الكبري هو االرتفاع حاليا   العاملية االقتصادية البيئة صعيد على املتغريات أهم أحد أن شك ال

 باملتغري عالقة هلا يبدو حسبما األسعار ارتفاع وظاهرة. واملواد الغذائية األولية املواد وأسعار الطاقة موارد أسعار
 املواد أسعار الطاقة أو موارد أسعار بارتفاع األمر تعلق وسواء. النامية االقتصاديات أمهية اخلاص بتزايد األول
 إليه وصلت الذي واالجتماعي االقتصادي التطور مبستوى عالقة هلا فجميعها الغذائية املواد أو األولية

دوالر  002قد شهدت ارتفاعا جتاوز سعره  النفط أمهها واليت الطاقة موارد صعيد على، فالنامية االقتصاديات
 من عقود ثالثة من ثرأك ملدة واهلند الصني مثل هامة نامية لدول االقتصادي النمو معدالت استمرار للربميل، ومع

الذي وصلت فيه الطاقة اإلنتاجية  الوقت يف هذا ،خاص بشكل والنفط الطاقة من متزايدة مياتك تطلب الزمن

                                                           
1

، أبريل 31، المجلد 122أوروبية، مجلة السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، العدد  تجارب... الخياط محمد مصطفى محمد، الطاقة المتجددة  
 .2، ص 1111

 ريقيافشمال أ أوروربا
  الموارد التكنولوجية

 الشمسية الطاقة موارد 
  الموارد المالية والتمويلية

 المساحات الالزمة إلقامة المشاريع 
  من الطاقة الكهربائية االحتياجات

 المائية الثروة من االحتياجات 
 موارد ش. أفريقيا التالحم الطاقوي موارد أوروبا

 الطاقة الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه                                                 

 طاقة الرياح                                                                                                    

 الطاقة الحرارية الجوفية                  

 الطاقة الكهرومائية                     

 تحويل كهربائي عالي القدرة                    

 خطوط توسيع الشبكة المترابطة                         

 :                            المصدر 
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 يف االحتياطيات تراجع عن عدا ،جديدة نفطية تشافاتاك للدول املصدرة للنفط إىل أقصاها تقريبا دون حصول
طاقة ال من املعروض فيه يندر وضع إىل العامل بتوجه الشعور إىل أدى الذي األمر ،التقليدية اإلنتاج مناطق بعض
واملتقدمة على حد  النامية الدول يف االقتصادي النمو معدالت بفعل اعليه الطلب يشتد الذي الوقت يف األولية
 اليت والغاز الطبيعي والوقود األحفوري النفط أسعار يف ومستمرة بريةك ارتفاعات إىل أدى الوضع هذا. سواء

  .1مشتقات الطاقة التقليدية على تعتمد اليت واخلدمات املنتجات من لكثري مماثلة ارتفاعات يف انعكست
  الطاقة المتجددة وعرض توقعات الطلب المستقبلي: الفرع األول

، حيث من املقدر أن تنخفض 7171حبلول سنة من املتوقع أن تنخفض تكالبف الطاقات املتجددة 
للقدرة  راجع سنة القادمة وهذاعلى مر العشرين  %11الطاقة الشمسية بنسبة اإلمجالية حملطات  التكاليف 

قدرت االستثمارات السنوية يف جمال الطاقة فقد  وتوسع أسواقها، الكبرية على التحكم يف تكنولوجياهتا عرب العامل
ألف مليون سنة  021 ومن املتوقع هلا أن تتوسع إىل ما قيمته 7101ألف مليون دوالر سنة  11الشمسية بـ

 .7111سنة سنويا إىل غاية ألف مليون  021بزيادة مقدرة بـ 7171

تنمو من املقدر أن قطاع الرياح حيث  ومن املتوقع أيضا توسع أسواق الطاقة املعتمدة بشكل رئيس على
،  7171ة نألف مليون س 0.1إىل  7101ألف مليون دوالر سنة  20من  يف هذا القطاع قيمة االستثمارات

ن يرفع من قدراته اإلنتاجية ويسهم يف توسع سوق منتجاته زايد على الوقود احليوي من شأنه أكما أن الطلب املت
 11إىل  7101ألف مليون دوالر سنة  .0االستثمارات يف قطاع الوقود احليوي من حيث من املتوقع أن ترتفع 

من  %91ما نسبته املنتجة من املصادر املتجددة  اتإمجايل الطاقسوف حتتل و  .7171سنة دوالر ألف مليون 
 أيضا ومن الظاهر، سنويا ساعة/ ترياوات 1.111خالل السنوات العشرين القادمة بسعة ولية األسوق الطاقات 

اخنفاض كثافة استخدام الطاقة الكهربائية خالل العشرين سنة املاضية واليت ستستمر حصتها يف اهلبوط، فبالرغم 
املنتجة )فقط إن نسبة الكهرباء النظيفة من العالقة الكبرية بني النمو االقتصادي والطلب املستمر على الكهرباء، ف

سنة %79إىل  7101سنة  %71أن ترتفع من  هلا من املتوقع (من مصادر متجددة ومن الطاقة الكهرومائية
املتوقع أن تنخفض  حيث من دون الكهرباء الناجتة عن املصادر التقليدية 7111سنة  %.1وإىل  7171

، بسبب تنوع 7171حبلول سنة  %02إىل  7101سنة  %09الكهرباء من د يمسامهة الطاقة املائية يف تول
 .2خرى وجناعتها االقتصادية يف توليد طاقة الكهرباءاملصادر املتجددة األ

 

 
                                                           

1
، مداخلة في مؤتمر العرب في بيئة دولية متغيرة، (الفرص والتحديات)المناعي جاسم، التغير في البيئة االقتصادية الدولية واالقتصادات العربية  

 .1، 2 ، ص، ص1112ماي  2و 1عقد يومي مركز الخليج للدراسات، الشارقة، المن
2
  Bloomberg New Energy Finance, Global Renewable Energy Market Outlook:  Executive summary,  

UK, November 2011, P 2. 
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 Renewable Energy Supply Traingle   توازن عرض الطاقة المتجددة مثلث (: 42)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     : المصدر
 Wolfhart Durrschmidt, Gisela Zimmermann, Alexandra Liebing, Op.Cit., P 18. 

واليت انتقلت بفضل  RESيوضح الشكل السابق املبادئ األساسية لدعم سوق عرض الطاقة املتجددة 
سعته آالف من امليغاوات وهذا عن طريق ضمان  وات إىل ما تطور تكنولوجياهتا من بضعة ما سعته مئات

 .لنظام الطاقوي احلايلل اتكنولوجيات تطبيقاهت ةواءمم مدىإمدادات الطاقة املتجددة يف املستقبل، و 

  ..711إىل سنة  0920بني الفرتة من سنة الطاقة املتجددة  منو عرضيوضح  (أ-02) رقم الشكلوفيما يلي 

 .0221إلى سنة  4524من سنة  اإلجماليةنمو عرض الطاقة (: أ-42)شكل رقم 
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 (ب-02)كما يبينه الشكل رقم   كل على حدة  خرىنسب منو الطاقات املتجددة األ أعاله وينبثق عن الشكل

 .0221إلى سنة  4524نسب نمو عرض الطاقة المتجددة للفترة ما بين (: ب-42)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 : المصدر
International Energy Agency, Renewables in Global Energy Supply: An IEA Fact Sheet, 
International Energy Agency Publication, Paris, 2007, P 4. 

 حيث نالحظ أن النمو السنوي لعرض الطاقات املتجددة أسرع من النمو السنوي ملصادر الطاقات األولية 
راجع لتوسع أسواقها وارتفاع الطلب عليها وتطور تكنولوجياهتا مقابل قلة  املستمدة من الطاقة األحفورية، وهذا

منو الطلب على الطاقات املتجددة حسب  (01)يلي يبني الشكل رقم  ااالكتشافات ونضوب هذه األخرية، وفيم
 .القطاع

 حسب القطاع 0212توقعات ارتفاع الطلب على الطاقات المتجددة بحلول سنة (: 42)شكل رقم 

 .BP, BP Energy Outlook 2030, Op.Cit., P 14                                                  :المصدر
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على الطاقات التقليدية  االعتماد كون أكرب منياملتجددة سمن الواضح أن االعتماد على الطاقات 
أيضا ومن املتوقع  يف كل من قطاعات الصناعة والنقل واخلدمات وغريها،( مشتقات النفط والغاز الطبيعي)

حسب الشكل السابق أن يرتفع الطلب على الطاقات املتجددة بصفة كبرية يف كل من الصني واهلند وهذا راجع 
 .7111ة حبلول سنة ئونضوب الطاقات التقليدية وعدم احتمال الكتلة اجلوية لضغط الغازات الدفي لنمو السكان

كما أن للتطور التكنولوجي تأثريا كبريا يف الطلب على الطاقة وذلك لدوره يف حتسني كفاءة استخدامها 
املصادر من حيث كفاءة استخراجها يف وتوفري أجهزة ومعدات مقتصدة يف استعمال الطاقة، كما له التأثري الكبري 

 .1وقود واندماج الذرة بدل انشطارهاوإجياد مصادر جديدة كاهليدروجني وخاليا ال
  آفاق قطاع الطاقات المتجددة :الفرع الثاني

واملتجددة يف العامل العديد من املزايا يف حني ينطوي على جمموعة من تاحة ملاستغالل الطاقات ا يتضمن
د  ئحنو االعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة املتجددة ملا هلا من فوا يتجه هالعامل بأمجعأن املعوقات، فباعتبار 

أن ضافة إىل كثرية ليس فقط كمصادر بديلة للطاقة ولكن أيضا كمصادر نظيفة حتافظ على البيئة، هذا باإل
غري أنه ومن املعوقات اليت تواجه استغالل الطاقات املتجددة يف  ،ب الشغلصالعديد من منا رقد يوف ااستغالهل

بتكاليف فغري متاحة ولو وجدت  االتكنولوجيات املستعملة يف أجهزة استغالهلهي أن الدول النامية وحىت املتقدمة 
وال تزال أسعاره ال تعكس االعتبارات البيئية وتعترب عالية جدا إضافة إىل أن معظم الدول النامية منتجة للبرتول 

 يل فإن التحول إىل استغالل الطاقة املتجددة سيكون ضئيالاوبالت، ايلمالئمة للنشاط الصناعي والتجاري احل
دة األطراف من أجل إرساء آليات دجمه يف أسواق الطاقة احلالية ويستلزم العديد من املبادرات واملفاوضات متعد

ضا يف الكثري من يتخدامه كوقود يدخل أسن الطلب على النفط لن يقل، فهو باإلضافة إىل اأهذا باإلضافة إىل 
فكلما ازدادت إمكانية اعتماد الدول  ،2لعطور واألمسدةواألدوية واملالبس وا البرتوكيماوياتالصناعات مثل صناعة 

النامية واملتقدمة على حاجاهتا للطاقة يف مصادرها احمللية كان أفضل، وميكن أن تصرف العملة الصعبة على 
واألهم من هذا أنه ويف  ،3النفط والغاز املعدات الرأمسالية وعلى مشاريع الطاقات غري الناضبة بدل استرياد وتصنيع

ة وال املؤسسات يال البىن التحت هاملتجددة بكفاءة ألنو ن استخدام التكنولوجيات املتقدمة بعض الدول ال ميك
طاقة الشمسية وطاقة الرياح وغريها من الاملوجودة املطلوبة خلدمتها ودعمها موجودتان، ومع ذلك فإن 

تساهم يف تزويد الطاقة احلرارية ن التكنولوجيات املتقدمة إذا ما جرى دعمها بواسطة الدول الصناعية ميكن أ
 تعزيز من خاللوالكهربائية لعدد من الدول النامية واملتقدمة مثلما أشرنا إليه سابقا مبفهوم التالحم الطاقوي، 

  .4والدائمة مداد بالطاقة املستدامةاإلط أواسر التعاون بني الدول املتقدمة والنامية يف جمال خطو 
                                                           

1
 .122الخطيب هشام محمد، مرجع سابق، ص  
2

ددة على الدول العربية، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول التنمية بوقرة رابح، بن واضح الهاشمي، آثار استغالل الطاقات المتاحة المتج 
 .111المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، مرجع سابق، ص 

3
المصادر والتكنولوجيا والمجتمع، سلسلة كتب : بيتر، ترجمة الدملوجي صباح صديق، مدخل إلى الطاقة. إدوارد، غروسمان ز.كاسيدي س  
 .123، ص 1111قنيات االستراتيجية والمتقدمة، مركز دراسات الوحدة العربية، الرياض، الت
4

 .191المرجع نفسه، ص  



 اقتصاديات الطاقات املتجددة واسرتاتيجيات تبينها يف النظام الطاقوي العاملي:                        الفصل الثاين

 

107 
 

منظومة في دمجها إمكانية و ة داقتصاديات الطاقات المتجدسياسات واستراتيجيات تبني : المبحث الثالث
 اإلمداد الطاقوي

 بالطاقة المتجددة  إمدادات قطاع النقل: المطلب األول

يشكل قطاع النقل أكثر من ربع إمجايل الطلب على الطاقة األولية، فمع تزايد وترية النمو االقتصادي  
ص صوالعوملة خاصة يف البلدان كثيفة السكان مثل الصني واهلند، من املتوقع أن يزداد يف هذا القرن اجلزء املخ

لقطاع النقل من جممل مصادر الطاقة، وميكن أن يقسم الطلب على الطاقة يف قطاع النقل بشكل رئيس بني 
نقل املواد واإلمدادات، كما يتفرع النقل أيضا الطلب على النقل اهلادف إىل نقل األفراد، وإىل ذلك اهلادف إىل 

، وألن وقود النفط السائل وحىت الغاز يناسبان اجلوي والنقل والنقل البحري رة بني النقل الربيصإىل أشكاله املنح
إن فبشكل مثايل تطبيقات النقل بسب كثافة الطاقة العاملية املرتافقة مع هذا النوع من الوقود وسهولة نقله وختزينه، 

إحدى الطرق لتخفيض اعتماد قطاع النقل على الوقود األحفوري يعود إىل استبدال استخدام حمركات االحرتاق 
الداخلي اليت تعمل على النفط والغاز إىل شكل خمتلف متاما حلامل الطاقة، وهو ما مت بنجاح يف قطاع السكك 

حفوري فإن ذلك قد شكل رئيس من الوقود األباء باحلديدية باستخدام قاطرات كهربائية، وحىت إن مت توليد الكهر 
غري أنه إذا ما مت على املدى . كنتيجة لكهربة اخلطوط احلديدية ال يؤدي إىل ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة

الطويل توليد الطاقة الكهربائية الالزمة بشكل رئيس من مصادر وقود غري أحفورية مثل الطاقة املتجددة والنووية 
يعترب طريقة أخرى ملقاومة اإلسهام الكبري ام الوقود احليوي كاإليثانول باإلضافة إىل الديزل احليوي سوف واستخد

وألن قطاع النقل يعترب من أكثر القطاعات اعتمادا على الوقود بعد  1.النبعاثات غازات ثاين أكسيد الكربون
من االستهالك  %21وسائط النقل يصل حاليا إىل قطاع الصناعات التحويلية فإن استخدام الوقود األحفوري يف 

استعمال الطاقة يف النقل تعتمد على الوسيلة املستعملة فإن ترشيد استهالك الطاقة يف  وألن جناعة  2،الدويل له
اليت يتم وضعها وتنفيذها  النقل يعتمد أيضا إىل حد كبري على السياسات واالسرتاتيجيات القصرية وطويلة األمد

القطاع منها نوعية الشبكة الطرقية وحالتها ومدى انتشار الطرق السريعة وحتديد السرعة عليها وإجراءات يف هذا 
العمومي زامية الفحص الفين والدوري وكذلك تطوير النقل ت السيارات والشاحنات من خالل إلمراقبة حاال

البضائع بالقطارات بدل الشاحنات، إال ع نقل ا طها وسائل النقل اخلاصة وتطوير قفي ة يف املدن اليت تزدحمصخا
ة هبذا املوضوع صأن اجلدير باملالحظة أن تغيري منط النقل يتطلب وقتا طويال كما أثبتت العديد من الدراسات اخلا

3.اليت أجريت يف الدول املتقدمة
  

 
                                                           

1
 .113، 111ص .صروبرت، ترجمة فيصل حردان، مرجع سابق، . إيفانز ل 
2

 .111بوقرة رابح، بن واضح الهاشمي، مرجع سابق، ص  
3

الدوافع واآلثار االقتصادية، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس ... دان العربية الهواري محمد، ترشيد استهالك الطاقة في البل 
 .21،  ص 1111، خريف 132والثالثون، العدد 
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 النقل وسائل مختلف فيالمستهلك  الوقودمقدار : (24) رقم جدول

 كم 422 لمسافة واحد شخص لنقل المستهلك الوقود النقل وسيلة
 للبرتول مكافئ لرت 2 واحد بشخص خاصة سيارة
 للبرتول مكافئ لرت 1.1 %11 بنسبة حمملة طائرة
 للبرتول مكافئ لرت 7.2 (VGT) سريع قطار
 للبرتول مكافئ لرت 7 أشخا .بـ حمملة سيارة
 للبرتول مكافئ لرت 0.12 %11 بنسبة حممل تقليدي قطار

استهالك الطاقة وإمكانية : ، اجللسة الفنية الثانيةالدوافع واآلثار االقتصادية: ترشيد استهالك الطاقة في الدول العربية اهلواري، حممد :المصدر
 .21 ص ،7101ماي  07إىل  9بالدوحة أيام  ترشيده، مؤمتر الطاقة العريب التاسع املنعقد

 فالنقلونالحظ مما سبق أن السيارات الشخصية هي من تستهلك أكرب قدر من الوقود األحفوري 
 ومستوى االجتماعية باملرتبة أكثر يرتبط وإمنا لالتنق إىل باحلاجة فقط يرتبط ال سيارة استعمال وامتالك اخلاص
 يف املسافرين عدد أن املتحدة اململكة يف خمتصة جهات هبا قامت دراسة إليه أشارت كما الرفاه، ومدى الدخل
 عدد ارتفع فيما املاضي، القرن من األخرية سنة األربعني خالل يذكر بشكل يتطور مل والقطارات بالباصات السنة

 1.أضعاف 1 حبوايل اخلاصة السيارات مستعملي

 لتكنولوجية المتجددة وقطاع النقلاالبتكارات ا: الفرع األول

معظم النمو يف الطلب على النفط من قطاع النقل حيث تقدر منظمة األوبك أن يأيت  نمن املرجح أ
على الطلب  7111و 7112ماليني برميل يوميا بني عامي  1النقل الربي من شأنه أن يضيف ما يقرب من 

يف عدد  ىتجلتوإن تقييم أثر التقدم التكنولوجي وسياسات الطلب على الوقود األحفوري يف قطاع النقل  ،القائم
من خالل دعم األنشطة البحثية اليت هتدف لتعزيز   لولوجي يف قطاع النقنالتك ممهها، تشجيع التقدأمن الطرق 

كفاءة قطاع النقل وزيادة اخرتاق السيارات اهلجينة والسيارات الكهربائية والسيارات املستخدمة للغاز الطبيعي 
ية ئواليت تشمل جمموعة السياسات لتشجيع السيارات الكهربا الصنيالتطورات احلاصلة يف وألن . لقطاعلاملضغوط 

من خالل خطط إعفاء ضريبية للمستهلكني على مشرتياهتم وتقدمي إعانات لسيارات األجرة وتشجيع املدن 
تعترب من أكثر الدول استخداما لوسائط النقل املتعددة، ويبني  2ية،ئإلقامة حمطات لشحن السيارات الكهربا

 .ة عرب العامل لكل فردلاملوايل عدد السيارات املستعمالشكل 

 
                                                           

1
 .22المرجع نفسه، ص  
2

، مجلة النفط والتعاون (1من  1)آلسوب كريستوف، فتوح بسام، تطورات أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وانعكاساتها على البلدان العربية  
 .32،  1111، خريف 132العربي، المجلد السادس والثالثون، العدد 
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 نسبة لعدد السكان امتالك السيارات لكل فرددرجة (: 45)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 :المصدر
BP, BP Energy Outlook 2030, Op.Cit.,P 64. 

عدد  تنمو سوق السيارات بسرعة كبرية يتبعها النمو يف الطلب على الوقود، حيث من املتوقع أن يزيد
مليون مليون  011مليون سيارة حاليا إىل  011عما هو عليه اليوم لينتقل العدد من  %11السيارات املستعملة بـ

، وحيث أن هذا النمو سيمس أسواق الدول النامية يف حني تعرف فيه األسواق املتقدمة 7111سيارة حبلول سنة 
 عتفسرت شخص  0111لكل  7111و 7101ت نضجا تاما، حيث أن كثافة استخدام السيارات ما بني سنوا

مستخدم يف اهلند بنسبة  12إىل  71لكل فرد، ومن  %2.2مستخدم يف الصني بنسبة  0.1إىل  21من 
 1.لكل فرد 1.2%

 وقود استخدام إىل املختلفة النقل وسائل حتويل والنقل، الطاقة قطاعات تواجه اليت التحديات أهم ومن
 إىل والتحول منخفضة كربيت نسبة ذي وديزل الرصاص، من خايل جازولني استخدام ذلك ومن نظافة، أكثر
 متطلبات حتديد يف أفضل إدارة أسلوب وتطبيق الكفاءة األكثر الطاقة تكنولوجيات استخدام وكذا الطبيعي الغار
 على األداء يف توافق إىل التوصل تسهيل يف هاما   دورا   تلعب أن اخلاص القطاع هيئات من للعديد وميكن .النقل

 للوقود املتطورة التكنولوجيا جمال يف اإلقليمي التعاون ومن واخلاص العام القطاعني بني فيما الشراكة من أساس
 النقل وسيارات النظيف الوقود أجل من الشراكة: اجليدة األمثلة ومن. النقل أجل من الطاقة جماليف و  األحفوري

 .املستدامة للتنمية العاملي القمة مؤمتر انعقاد أثناء أعلنت واليت

                                                           
1
 BP, BP Energy Outlook 2030, Op.Cit.,P 65. 
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 شراكة من أجل وقود أنظف للسياراتلا: الفرع الثاني

 املناطق يف اهلواء بتلوث أساسا   تعين املستدامة، للتنمية العاملي القمة مؤمتر أقرها اليت العاملية الشراكة هذه
 وخفض اجلازولني، يف الرصاص عنصر من التخلص حنو السعي خالل من وذلك النقل، وسائل بسبب احلضرية

 وقد. السيارات يف للطاقة نظيفة تكنولوجيات استخدام حنو االجتاه مع ،واجلازولني الديزل يف الكربيت عنصر نسبة
 النظيف الوقود أجل من الشراكة لصاحل أمريكي دوالر مليون ..0 مبلغ املتحدة الواليات حكومة خصصت
 :باألساس على الشراكة هذه تركز وسوف والسيارات

 عنصر على احملتوي اجلازولني استخدام من التخلص الستكمال عمل خطط وضع يف النامية الدول مساعدة-
 .الرصاص

 قاعدة توفري خالل من وذلك نظافة أكثر سيارات ومتطلبات نظافة، أكثر وقود معايري واعتماد تطوير دعم-
  .والنامية املتقدمة الدول بني التقنية املساعدات تقدمي وكذا الناجحة، واملمارسات اخلربات لتبادل

 األمريكية املتحدة الواليات تقودها واليت أنظف، وسيارات وقود أجل من الشراكة أنأيضا  بالذكر اجلدير ومن-
 اخلاص، القطاع وهيئات الدول، من كبريا   عددا   كذلك تشمل ،(EPA) املتحدة الواليات يف البيئة محاية ووكالة

 UN) املتحدة لألمم التابعة واالجتماعية االقتصادية الشئون إدارة منها دولية وهيئات ومنظمات املدين واجملتمع
DESA)، للبيئة املتحدة األمم وبرنامج (UNEP)، العاملية الصحة ومنظمة (WHO.)1 

 عالمياسياسات وتشريعات الطاقة المتجددة  :المطلب الثاني

 الدول من الكثري تسلك والتصنيع، باإلنتاج وأيضا األحفورية الطاقة مبصادر اهلواء تلوث ارتباط مع
 أساليب بإدخال وذلك للطاقة واالستهالك باإلنتاج اخلاص والرتشيد التقنني جماالت يف ناجحة ُخطى

 كما. التلوث من واحلد االستهالك لرتشيد احلافزة االقتصادية األدوات واستخدام لإلنتاج، نظيفة وتكنولوجيات
 املوارد استخدام عن الصادرة االنبعاثات من احلد أو خلفض اإلجراءات من عددا الدول من العديد اختذت

 التكنولوجيا) والتكنولوجية ،(االستخدام ترشيد) والرتشيدية ،(األسعار يف التدخل) االقتصادية منها األحفورية
 قوانني على املتجددة بالطاقة اخلاصة القوانني تشملو  2.(البيئية والقوانني املعايري استخدام) والقانونية ،(النظيفة
 خاصة قواننيو  ،الطاقة واستخدام كفاءة تحسنيب خاصة قوانني ، وعلىاملتجددة الطاقة وتشجيع بتنمية خاصة

 بالطاقة اخلاصة السياسات اتفقت آخر حنو وعلى املتجددة، بالطاقة خاصة موادو  نصوص على حتتوي بالكهرباء
 مع التقليدية يةائالكهرب بالشبكة املتجددة الطاقة من اإلنتاج وحدات أو حمطات وربط بإنشاء بالسماح املتجددة
 :بشرط ،(متاحة كانت كلما) األخرى املصادر مقابل عليها االعتماد يف أولوية إعطائها

                                                           
1

 .11، 9 ، ص، مرجع سابق، ص(اإلسكوا)واالجتماعية لغربي آسيا اللجنة االقتصادية  
2

 .11، 19 ، ص، ص1111آفاق ومستجدات، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، : النيش نجاة، الطاقة والبيئة والتنمية المستديمة 
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 منشأ شهادة وإعطائها املتجددة الطاقة من الكهرباء إلنتاج كمحطة هلا الرتخيص مت قد احملطة تكون أن- 0
 .الطاقة تلك مبصدر

 ألقرب التوصيل تكلفة احملطة تتحمل أن على الشبكةب بالربط تسمح اليت الفنية الشروط احملطة تستويف أن- 7
 .الربط ذلك يستلزمها وإضافات توسعات أي الشبكة وتتحمل بالشبكة نقطة

 من املستعادة) ثانوية مصادر من املنتجة الطاقة على تسري املتجددة للطاقة املمنوحة املميزات هذه أن- 1
  .املشرتك التوليد وحدات أو( املفقودة الطاقة

 الصني، الدامنارك، التشيك، أملانيا، من بكل املتجددة بالطاقة اخلاصة القوانني يف املبادئ تلك وردت وقد
 اجملر رومانيا، فرنسا، من لكل الكهرباء قوانني أو جورجيا أفريقيا، جنوب بلغاريا، من لكل الطاقة قوانني األردن،أو
 القانون نص فقد مث ومن املتجددة الطاقة تطبيقات لتنمية سياسة تضع مل دوال   هناك أن اإلشارةب جيدرو  وكرواتيا،
 .حمليا املتجددة الطاقة وتشجيع لتنمية سياسة بوضع تقومأن  هبا اخلاص

 سياسات تنمية الطلب واإلنتاج :الفرع األول
ات رئيسية باإلضافة إىل بعض السياسات الداعمة وميكن تلخيصها ىف سإىل ثالث سيا تنقسم هذه السياسات

 :الشكل التايل

 . وسياسة األهداف الكمية منها السياسات التسعريية: سياسات رئيسية: أوالا 

تقوم الدولة بتحديد تعريفة لكل وحدة طاقة يتم إنتاجها من مصدر  ويقصد هبا أن :سياسات تسعيرية( أ
متجدد، وهذه التعريفة تكون مرتفعة عن تلك املمنوحة للطاقة املنتجة من املصادر التقليدية وتضمن حتقيق عائد 

املتجددة   وعادة  ما يكون هناك تعريفة لكل نوع من أنواع الطاقة. مناسب للمستثمرين يف إنتاج الطاقة املتجددة
ملصادر اويتم تغطية تكلفة  .كأن تكون هناك تعريفة للكهرباء املولدة من الرياح أو الشمس أو الطاقة اجلوفية

يسددها املستهلك النهائي، والثانية غري مباشرة عن طريق وهي أن مباشرة : املتجددة من خالل وسيلتني، األوىل
م على الطاقة التقليدية لصاحل الطاقة املتجددة، وقد ختتلف رسو و  ريبية على املشروع أو فرض ضرائبإعفاءات ض

حسب سعة احملطة ومكاهنا ففي حالة الرياح تتغري التعريفة حسب طبيعة املوقع، مبعىن منح  ىقيمة التعريفة عل
 هذهوقد تبنت دول عديدة . تعريفة أعلى لألماكن ذات سرعة الرياح األقل من املوقع القياسي احملدد بالقانون

ويعترب القانون األملاين للطاقة املتجددة هو ، ا ومجهورية التشيك ومؤخرا  الصنيسبانيإالسياسة مثل أملانيا وفرنسا و 
أول قانون تبىن هذا االجتاه حيث منح تعريفة متميزة للطاقة املتجددة وتكون تلك التعريفة مضمونة ملدة عشرين 

 .سنويا% 1عاما  ويتم ختفيضها سوى بنسبة 
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قصة ا، وسياسة املنQuotaشهادات سم إىل سياسة احلصص امللزمة أو القنوت :ياسات األهداف الكميةس( ب
 .العامة التنافسية

 Renewable)  أو سياسة" الكوتا"تعرف هذه السياسة باسم سياسة : سياسة الحصص الملزمة-
Portfolio Standard)  ية أو ائبالطاقة الكهرب حيث تفرض الدولة من خالل القانون على شركات اإلمداد

ويتم فرض .  ية ذات املصدر املتجددائاملستهلكني إنتاج أو استهالك نسبة أو كمية حمددة من الطاقة الكهربعلى 
أما من ناحية تسعري قيمة الطاقة املنتجة من . الشركات اليت تفشل يف حتقيق تلك النسبة املستهدفة عقوبات على

.  املصادر املتجددة فترتك لطبيعة العرض والطلب أخذا  يف االعتبار ضرورة قيام مجيع األطراف بالوفاء بالتزاماهتا
وهتدف إىل خفض أسعار  دة والسعر التنافسيالقدرة المحدالسياسة تعرف أحيانا  بسياسة  هذهوبالتايل فإن 

النظام ىف دول عديدة ليتضمن جتارة الشهادات هذا مت تطوير وقد  .الطاقة من املصادر املتجددة نتيجة للمنافسة
حيث يتم إصدار شهادات متثل آلية لتتبع وتسجيل اإلنتاج  Tradable Green Certificatesاخلضراء 

شهادات ميكن استخدامها إلثبات التوافق مع متطلبات نظام احلصص امللزمة أو من الطاقة املتجددة، وهذه ال
هناك عدة دول لديها أهداف قومية للحصص و . بيعها للمستهلك النهائي يف سوق تطوعي لتجارة الطاقة النظيفةب

يطاليا، وبلجيكا، سرتاليا واململكة املتحدة  واليابان والسويد وبولندا وإأ ي، وه7110سنها اعتبارا  من عام مت 
يف الواليات املتحدة األمريكية وكندا  والية ومقاطعة 17 ىمستو  ىالتوسع يف هذه األنظمة حاليا  علويتم . واجملر

 . 7111واهلند اعتبارا  من عام 

اإلمداد بالكهرباء من مصادر متجددة  اريعإلقامة مش وناملستثمر  ىدعيُ  :سياسة المناقصات العامة التنافسية –
خالل فرتة معينة وبقدرات حمددة من خالل مناقصة، ويتم اختيار العقود ذات أقل تكلفة إنتاج وتكون شبكات 
الكهرباء ملزمة بالشراء من تلك احملطات بناءا  على األسعار اليت مت التوصل إليها من خالل تلك املناقصات واملدد 

التسعينات، ويتم  اململكة املتحدة يف هذه األنظمة يف تبين أبد وقد. التفاق عليها طبقا  للمناقصةالزمنية اليت مت ا
يرلندا به إا والواليات املتحدة بينما بدأت كندا والصني وفرنسا واهلند وبولند  يليا  ىف ستة دول هتطبيقها حا

الكهرباء ىف العديد من الدول للوفاء حبصصها ، كما تلجأ إليه شركات التعريفاتوحتولت مؤخرا  إىل نظام 
 .املستهدفة طبقا  لنظام احلصص امللزمة

 :للسياسات الرئيسية السابقة منها هناك العديد من السياسات املكملة :سياسات مكملة: ثانياا 
تتضمن تقدمي منح وقروض ميسرة سواء  للمستثمر أو  يف شكل اتفاق بني جمموعة من الدولترتيبات متويلية  -

للمستهلك وكذلك آليات خلفض خماطر التمويل من خالل الضمانات احلكومية، أو رد جزء من التمويل، أو من 
 .للصناعة ار أعلى تشجيعخالل الشراء من املنتجني بأسعا
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 استثماراتددة سواء على مستوى إعفاءات أو ختفيضات ضريبية ملدد حم مميزات ضريبية ومجركية تتضمن -
 Production Tax Creditعلى اإلنتاج  ضرييبالافز احلتقدمي هبدف أو على مستوى املستهلك  اريعاملش

إنتاجهم، وهي عادة ما توضع كنسبة من سعر  ىمن مصادر متجددة فوائد ضريبية علحيث مينح منتجي الكهرباء 
 . ساعة املنتج عن طريق خصم يف الضرائب املستحقة على األنشطة األخرى /الكيلووات

انبعاثات الكربون أو غريه من امللوثات مثل أكاسيد الكربيت أو أكاسيد النرتوجني الناجتة  ىفرض ضرائب عل -
 .من استخدام الوقود البرتويل

الطاقة، وتسهيالت للربط بالشبكة وتقدمي ترتيبات تنظيمية وإدارية منها توقيع عقود طويلة املدى لشراء  -
 .أولويات باملواقع املختارة للمشروعات طبقا  حلصر املصادر

تشجيع إنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة من خالهلا  يتم اليت Tax Creditسياسة املميزات الضريبية   -
 الضرائب املستحقة على أنشطتها عن طريق منح الشركات اليت تقوم باالستثمار يف الطاقة املتجددة خصم يف

األخرى، وقد مت استخدام هذه السياسة كسياسة مكملة لسياسة اإللزام يف الواليات املتحدة األمريكية، وتتميز 
الستثمارات، إال أنه يعيبها أهنا قد احيث تؤدي إىل زيادة  تلك السياسة بأهنا تدعم بشكل جيد سياسة اإللزام

حنو منح إعفاءات ضريبية كما ثبت أهنا ليست داعمة للمنتجني الصغار أو املتخصصني  تتأثر بالتوجهات السياسة
 .يف نشاط الطاقة املتجددة فقط

وهي ترتيبات متويلية تتحمل فيها احلكومة املخاطرة ، 3rd Party Financeمتويل األطراف ذات الصلة  -
 .(و تقدمي ضمانات لإلقراضأسعر فائدة أقل ) اض امليسرة قر مثلة هلذا النوع تتضمن أنظمة اإلأهم األو 

وهي نسبة من التكاليف االستثمارية يف مشرتيات وتركيب الطاقة ، Capital Grant املنح الرأمسالية -
 .الطاقةو الكهرباء  ياملتجددة يتم تغطيتها من آليات متويل حكومية موجهه ملنتج

سياسات ضريبية إلعفاء الطاقة ، وهي عبارة عن Excise Tax Exemptionإعفاءات الرسوم والضرائب -
متكن من تعويض نسبة من التكلفة املرتفعة الستخدام الطاقة ومبا يزيد من تنافسية الطاقة من الضرائب املتجددة 

 .املتجددة مع األنواع األخرى
أو ضرائب  كربونانبعاثات ال ىضرائب عل، وهي Fossil Fuel Taxesالوقود األحفوري  ىالضرائب عل-
، وهي تفيد اجتة من استخدام الوقود البرتويلغريه من امللوثات مثل أكاسيد الكربيت أو أكاسيد النرتوجني الن ىعل

 .بصورة غري مباشرة الطاقة املتجددة من خالل خفض التكلفة مقارنة بالوقود البرتويل
 Green " األخضر " التسعري األنظف و Government Purchases املشرتيات احلكومية -

Pricing مبا ميثل  من معدالت السوق ىظمة الطاقة املتجددة بأسعار أعلمشرتيات احلكومة ألنعن ، وهي عبارة
فاتورة الكهرباء مبا يغطي التكلفة الزائدة للطاقة  ىدفع قيمة إضافية عل، ومن خالل حافزا  لالستثمارات الصناعية

 .املتجددة
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 دعم استخدام الطاقة المتجددةو سياسات تشجيع التصنيع المحلي : انيالفرع الث

ترتبط بالدول ذات القدرات الصناعية املناسبة وحجم السوق املناسب مثل الصني واهلند والربازيل، واليت 
 وهذه السياسة ال تتناقض، وتشمل سياسات تشجيع التصنيع احمللي ملعدات إنتاج الكهرباء من الطاقة املتجددة

 .مع اشرتاطات منظمة التجارة العاملية حيث مت توصيف سوق الطاقة املتجددة على أنه سوق غري جتاري

دير بالذكر أن مجيع هذه السياسات ليست على حساب جودة املنتج حيث أن شرط اجلودة البد أن اجلو 
حيث تعتمد تلك اجلاذبية على  لالستثماراتاذبية السوق جيتوافر حتت مجيع الظروف، كما أهنا ال متثل عائقا  يف 

 .اتساع هذا السوق

الدعم املقدم ألحباث تطوير املتجددة إىل نوعني أوهلما  ينقسم الدعم املقدم لتنمية استخدام الطاقةكما 
، وثانيهما معدات اإلنتاج من الطاقة املتجددة وكذلك احلصر والقياس وعمليات تنمية مواقع إنتاج الطاقة املتجددة

املقدم لسعر وحدة الطاقة املنتجة من مصدر متجدد، وهذا الدعم خيتلف حسب الدول حيث أن الدول الدعم 
أما يف حالة الدول اليت تدعم أسعار الطاقة فتقوم احلكومة   ،اليت ال تدعم أسعار الطاقة ال تقدم مثل هذا الدعم

لكل   سنت 1تقوم احلكومة بدعم يعادل بتقدمي دعم مباشر للمنتج النهائي من الطاقة كما يف حالة الصني حيث 
 .1تعمل بالفحم اخلايل من الكربيت ساعة زيادة عن سعر الكهرباء املنتجة من حمطة تقليدية/ كيلووات

 محليا ودوليا الطاقة المتجددة قطاع تحفيز استراتيجيات: المطلب الثالث
 تطوير بأحباث االهتمام بدأ أملانيا ففي آلخر بلد من الطاقة استخدامات تنشيط وآليات سياسات ختتلف

 أملانيا أنفقت وقد. األملانية الصناعة لشركات حكومية مساعدات خالل من السبعينات منتصف يف البديلة الطاقة
 االعتبار يف أخذا   الرياح، طاقة وتطوير حبث على دوالر مليون 702 حوايل 7111 عام حىت 0922 عام منذ

 العام من بدءا دوالر مليون 1 لنحو ذلك بعد لينخفض الثمانينات أوائل مداه بلغ والذي سنويا، اإلنفاق تفاوت
 عامليا الثاين املركز هبا حتتل ميغاوات 71917 حنو الرياح طاقة من املركبة القدرات إمجايل تصل وحاليا ،0991

 عام ففي ،الفولتوضوئية اخلاليا من الكهرباء بإنتاج األملانية احلكومة اهتمت آخر، صعيد وعلى أمريكا، بعد
 إىل الربنامج هبذا لتصل املنازل أسطح فوق اخلاليا مسطحات بنشر وذلك سطح، األلف برنامج بدأت 0991

 0012 حنو الفولتوضوئية اخلاليا من املركبة قدراهتا ولتبلغ ،0999 عام يف منزل سطح 011.111 حنو
 .  7112 عام بنهاية ميجاوات

 :يف الطاقات املتجددة واالسرتاتيجيات احملفزة هلذا القطاع علىترتكز سياسات االستثمار و 

                                                           
1

مصطفى محمد، ماجد كرم الدين محمود، سياسات الطاقة المتجددة إقليميا وعالميا، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، منشورات  الخياط محمد 
 .33، 13ص، . ، ص1119وزارة الطاقة والكهرباء، مصر، 
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 ضمانحتقق أهداف التنمية االقتصادية و  يف سبيل ضرورة خلق تالحم يف جمال استخدامات الطاقات املتجددة-
 .واسرتاتيجياهتا املستدامة إمكانية دمج النظم احلديثة يف أساليب التنمية

ية لالستثمارات القائمة ئولية االجتماعية والبيئالبيئة من خالل تعزيز قوانني املسولية املستثمرين جتاه ئضمان مس-
 .القطاعيف  واجلديدة

تعزيز برامج تكييف االستثمارات يف جمال الطاقة عموما مبا خيدم الكفاءة االستخدامية للطاقات التقليدية وحيفز -
  1.منو قطاع الطاقات املتجددة

 واالستثمار النظيفة، الطاقة تطبيقات تنمية يف الكربون جتارة عائدات من جزء ختصيص جانب إىل هذا
 االستفادةو  النظيفة، والطاقة احليوي الوقود مركبات من القادم اجليل تطوير يف واملساعدة الطاقة، كفاءة حتسني يف
 ستفرض اليت الكربون بضرائب تتأثر قد واليت املنخفض الدخل ذات لألسر املنح تقدمي يف العائدات هذه باقي من

 العاملي املستوى علىو .الشركات هذه منتجات أسعار رفع إىل يؤدي أن ميكن ما وهو الصناعية الشركات على
 الدول يف استخداماهتا تنمية خالل من املتجددة الطاقة أسواق دعم إىل األحيان بعض يف لصناعيةا الدول تلجأ

 الستكمال الالزمة الزمنية الفرتات وتقليل املستخدمة التكنولوجيات تطوير تنمية استمرار لقاء وذلك النامية،
 (.71)رقم  دولاجل يبينه كما الناشئة وتلك ناميةال الدول بني التعاون مستويات تلخيص وميكن التطور، مراحل

 المتجددة الطاقة مجال في والنامية المتقدمة الدول بين التعاون وآثار مستويات(: 25) جدول رقم

 الدعم نوع
الدول  على العائد

 المانحة
الدول  على العائد

 المقترضة
  الطاقة موقف

 المشروع حجم المنتجة

 تكنولوجية تنمية تمويلية قروض
 التمويل توفري 
 صغري أو متوسط إمكانية تصدير الفائض إمكانية الربح 

 تقني دعم
 

 تأمني مصادر الطاقة 
 مادي مقابل 

 

 كبري كلي أو جزئي تصدير تكنولوجية تنمية

 .00سابق، ص  مرجع مصر، يف املتجددة الطاقة مشروعات متويل تنمية آليات عن حبث ،حممد مصطفى حممد اخلياط :المصدر

 متويلية قروض شكل يف ممثال املايل الدعم املتقدمة الدول يوضح اجلدول السابق أنه يف حال توفري
 التنمية تواصل ضمان يف يتمثل املاحنة الدول على العائد فإن النامية الدول يف املقامة املتجددة الطاقة ملشروعات

 مبتطلبات الوفاء يف عليها االعتماد ليزيد املعدات هلذه التطور دورة واختزال املتجددة الطاقة ملعدات التكنولوجية
 هذه إلنشاء الالزمة األموال توفري يف املقرتضة الدول لىع بالنفع ذلك يعود حني يف قصرية، زمنية مدة يف الطاقة

  .الرحبية ضمان عدم مع شاريعامل
                                                           

1
 United Nations Conference on Trade and Development, World Investment 2012 Report: Towards a 

New Generation of Investment Policies, United Nations Publication, Switzerland, 2012, P 25. 
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 إذا وخباصة املتجددة الطاقة اريعملش الالزم التمويل توفر أن تستطيع اليت النامية الدول فإن النقيض وعلى
 وتنميتها، أسواقها تطوير إىل يؤدي مما العاملية التكنولوجيات جذب نفسه الوقت يف تستطيع حملية، موارد من كان

 الالزمة املصانع إنشاء وحتديدا املتجددة، الطاقة جماالت يف لالستثمار العاملية التكنولوجيات اجتذاب أن إال
 باخلطط كبري بشكل ترتبط غريها، أو الشمس أو الرياح من كانت سواء الطاقة إنتاج أنظمة مكونات لتصنيع
 1.بتنفيذها وتلتزم النامية الدول تضعها اليت الوطنية

 محليا: األول الفرع

تعتمد اسرتاتيجية حتفيز االستثمارات يف قطاع الطاقات املتجددة على منهجية معينة ختتلف حبسب نوعية 
حة للظروف ااألهداف املسطرة ومستويات التقدم يف هذا اجملال باستخدام التكنولوجيات واملصادر املناسبة واملت

ت أساسية يف سياسات قطاع الطاقة لدعم التغريات املطلوبة احمللية، حيث تعمل الدول حاليا على تقدمي تعديال
يف أساليب إنتاج واستهالك الطاقة جلعلها أكثر استدامة، وتتمثل اسرتاتيجيات حتفيز استخدامات وتشجيع 

 :استثمارات الطاقات املتجددة عموما على النقاط التالية
 ظروف احلسبان يف آخذين عائداته، زيادة صفر  وحتسني الطاقة لقطاع االقتصادية الكفاءة مستوى رفع -0

 عمليات واستدامة كفاءة ترفع اليت التكنولوجيات ودفع تشجيع: خالل من ذلك حتقيق وميكن. دولة كل وأحوال
 استثمارات حجم وزيادة الطاقة، تعريفات مراجعة خالل من اقتصادية إدارة هنج وإتباع الطاقة، واستهالك إنتاج

 .الطاقة اريعومش أنشطة يف واخلاص العام القطاعني
 للطاقة احلديثة النظم أساس على املستهلكني، لكل الطاقة وخدمات إمدادات وصول إمكانات نطاق توسيع -7

.  الفقرية الفئات وخاصة املختلفة االقتصادية والفئات اجملتمعات يناسب ملا وفقا   الالمركزي أو منها املركزي سواء
 النمو إىل إضافة واالجتماعي االقتصادي للنمو نظرا الطاقة، على املضطرد الطلب حجم لتزايد االستجابة -1

 .السريع السكاين
 الطبيعي، الغاز إىل التحول ذلك يف مبا نظافة، األكثر والوقود التكنولوجياتاالستثمار يف  نطاق توسيع -.

 إىل باإلضافة والكهرباء، للغاز الداخلية الشبكات وتطوير دعم مع والنقل، الكهرباء توليد قطاعي يف خاصة
 من اخلايل الوقود خاصة النقل، قطاع يف األنظف الوقود على املتزايد واالعتماد ،الوقود مواصفات حتسني

 .الرصاص
 ومثل للطاقة، الفرعية القطاعات مجيع يفيف جمال االستثمار   اإلقليمي، ودون واإلقليمي الدويل التعاون تعزيز -2

 املستدامة بالتنمية الصلة ذات الوطنية واملوارد والكوادر اخلربات تنوع من االستفادة من ميكن سوف التعاون هذا
 عرب الطاقة جتارة نطاق وتوسيع األسواق، ودمج تكامل: أيضا   يتضمن التعاون وهذا ،تقدمةامل الدول يف واملوجودة

 .الطبيعي الغاز وشبكات الكهربائية، الشبكات ربط خالل من وخباصة احلدود
                                                           

1
 .11الخياط محمد مصطفى محمد، بحث عن آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مرجع سابق، ص  
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 املوارد وكذا تطبيق وفرص تكلفة من هبا يرتبط وما التكنولوجية، البدائل حول املعلومات تبادل نطاق توسيع -1
 1.التكنولوجيا نقل وشروط وإمكانات املالية

 دوليا: الفرع الثاني

ت رمس واجملتمع املدين واجملتمعات احمللية، صيف إطار الشراكة مع احلكومات واجلهات املاحنة والقطاع اخلا
البنك الدويل اسرتاتيجية فعالة من خالل األدوات املالية املتمثلة يف الصناديق االستثمارية من خالل برامج  جمموعة

مشرتكة من بنوك التنمية املتعددة األطراف هبدف بإنشاء جمموعة  تحيث قاموتنميتها، تصعيد الطاقة املتجددة 
 ة، ونذكر منهالتحديات تغري املناخ امللح  املنح والتمويل بشروط ميسرة للبلدان النامية من أجل التصدي  تقدمي

ندوق االسرتاتيجي صمليار دوالر، وال 1..صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي استثمر فيه البنك الدويل ما قيمته 
ختفيض انبعاثات غاز  الكربون من  ويل أنشطةعلى مت تعمل اجملموعة مليار دالر، كما 0.9بشأن املناخ بقيمة 

مليار  7.7مشروع قيمتها  711بقدرة  الغازات الدفيئة صناديق لتمويل ختفيض انبعاثات 01خالل إنشاء 
من خالل برامج شراكات ختفيض الكربون امللزمة بتوقيعها الدول األعضاء، ومن أمثلة هذه كذلك دوالر، و 

بغية مساندة قطاع توليد  يف تركيا ألنظمة اإلدارة والرقابة الذكية على شبكات الكهرباءالسياسات تنفيذ الصندوق 
مليون دوالر كمساعدات مالية تشجع  721الكهرباء بطاقة الرياح على نطاق واسع، من خالل تسخري ما قيمته 

نولوجيا النظيفة املقرتح من خالل خطوط ائتمانية لفائدة البنوك احمللية، إضافة إىل صندوق التك صالقطاع اخلا
الشمسية يف إطار الربنامج اإلقليمي لصندوق  ةمليون دوالر والذي يساهم يف تركيز تطبيقات الطاق 111بقيمة 

ميغاوات من الكهرباء بطاقة الرياح متول ستة  7211التكنولوجيا النظيفة مبصر، والذي ساهم يف إنتاج ما سعته 
ظيفة نك على برامج صناديق تكنولوجيا نكما وافق الب. ديد خفيفةممرات عبور سريعة ومخسة طرق سكك ح

 2.أخرى يف كل من كولومبيا واملغرب وجنوب أفريقيا ومنطقة الشرق األوسط
 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .21، ص ، مرجع سابق(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
2

مجموعة البنك الدولي، نحو استراتيجية جديدة بشأن الطاقة، المشاورات بشأن استراتيجية الطاقة الخاصة بمجموعة البنك الدولي، منشورات  
 .11، 11 ، ص، ص1111مجموعة البنك الدولي باللغة العربية، 
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  :لـــــــــــــــــــــــة الفصـــخالص

حتولت البشرية عرب ما يقارب مائيت عام من اقتصاد يعتمد متاما على الطاقة املتجددة إىل اقتصاد يعتمد 
وعلى النطاق الزمين األوسع فإن هذا التحول مل حيدث إال يف املاضي القريب، . بوضوح على الوقود األحفوري

أن تصبح يف يوم من األيام إما غري عملية من حفوري فإهنا حمدودة، وال بد الوقود األوعلى الرغم من وفرة موارد 
ويشري بعض الباحثني إىل أن الطاقة النووية مطروحة . الناحية االقتصادية، أو يستعاض عنها ببديل أشد منافسة

بديال حمتمال، بينما يتوقع آخرون العودة إىل اقتصاد الطاقة املتجددة باستخدام تقنيات أكثر تعقيدا مما كانت عليه 
سوف يؤدي إىل مزيد  ، وإن االقتناع املتزايد بأن هناك تأثريات بيئية سلبية الستهالك الوقود األحفورياضييف امل

من اإلجراءات الرتشيدية واإلجرائية اليت سيكون هلا تأثري واضح يف احلد من النمو يف استعمال الطاقة يف املستقبل 
وميكن أن تكون . مثل الغاز الطبيعي أنواع الوقود النظيفإىل التغري يف أشكاهلا بزيادة استعمال الذي سيؤدي و 

كقرار فرض ضرائب )أو نتيجة قرارات حملية ( مثل بروتوكول كيوتو)هذه التأثريات نتيجة اتفاقيات دولية ملزمة 
 (.ملسامهة الطاقة املتجددةعلى الكربون أو ضرائب على الطاقة أو حتديد نسب معينة 

الطلب على الطاقات املتجددة يف ارتفاع نتيجة عوامل أن بورد يف الفقرات السابقة تبني  ما ومن خالل
عديدة منها إمكانيات العامل املتاحة من هذه املصادر، واالرتفاع املضطرد للنمو االقتصادي خاصة يف الدول 

على الطلب على الطاقات التقليدية، والنمو السكاين  وانعكاساهتاالبيئية  التأثرياتالنامية، إضافة للعديد من 
ح لنا أنه ميكن التخطيط إلدخال الطاقات املتجددة ضمن منظومة اإلمداد الطاقوي ، وتوض  والتطور التكنولوجي

املستقبلية من خالل حزمة من اإلجراءات والتدابري املؤسسية والتشريعية واليت تستدعي تكاتف وتضافر جهود دول 
واحلفا  على املوروث البيئي وحتقيق  من مصادر الطاقة واجلنوب يف سبيل ضمان أمن اإلمداد املستقبلي الشمال

 .الرفاهية االجتماعية
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 :تمــــهيــــد

النظرة إىل قضايا التنمية املعقدة يف مالحظة أن تفاوت األداء التنموي للدول النامية ال يكمن  تلخصت 
 .هج املتبعةوإمنا يكمن التفاوت يف السياسات والن   ،يف التفاوت يف الظروف العامة االقتصادية منها أو االجتماعية

وارتقى الفكر التنموي إىل ضرورة الرتكيز على آليات األسواق واألسعار واحلوافز، فقد طور أفراد اجليل اجلديد من 
يف ، مما وفر تربيرا لدور الدولة احليوي من إخفاقات نظام األسواق  فهما أكثر تقدما للتنمية ينطل االقتصاديني

عملية التنمية وتوسعا غري مسبوق للحريات احلقيقية، وبالتايل يتجاوز مفهوم التنمية اجلديد أهنا منوذج يستحث منو 
يف الناتج اإلمجايل أو زيادة نصيب األفراد من الثروة أو التقدم التقين أو التحديث الصناعي والتغريب االجتماعي، 

حيث جرى الربط بني التنمية والتكلفة احلقيقية هلا اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، مبادرات بيئة حيوية متمخضة عن 
زدهار واليت تناولت مساوئ النظام االقتصادي العاملي ومنهج التنمية املتبع الذي ترمجه ضعف حصيلة التقدم واال

 3791عام  سبتمربنعقد باجلزارر يف ويف أعقاب املؤمتر الرابع لقمة عدم االحنياز امل .املنشود يف سنوات الستينات
إلقامة نظام اقتصادي دويل جديد أكثر عدالة وأقدر على حتقي  متطلبات التنمية املتعددة األطراف واملصحوب 

قضايا املواد اخلام "برفع أسعار النفط مخسة أضعاف، عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة دورة خاصة لدراسة 
املؤرخ يف  6خ/1023 نظام اقتصادي دويل جديد مبوجب القرار الدويل  قام على إررهاللمرة األوىلو  ،"والتنمية

ة على وجوب القضاء على اجلوع وسوء التغذية ينصت اسرتاتيجية العقد الثالث للتنموقد  .3791أبريل من سنة 
يف استغالل املوارد  وتفادي تدهور البيئة وإعطاء األجيال املقبلة نفس احل وختليص البشرية من برارن الفقر 
 .وإمكانية االستفادة من بيئة نظيفة

ويف هذا الفصل من البحث سنمر على مفاهيم النمو والتنمية االقتصادية ومراحل تطور الفكر التنموي 
أهم نقاش حول التنمية يف املبحث األول، متبوعا بالتطرق إىل  وصوال إىل التنمية الشاملة املتواصلة واملستدامة

التنمية البديلة ومؤشرات املستدامة والتطور التنظريي هلا يف املبحث الثاين، وصوال إىل اسرتاتيجيات االقتصادية 
 .و أساليب تبنيهاقياسها 
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  المستدامةاالقتصادية اإلطار التنظيري للتنمية  :المبحث األول

 األخرية الفرتة يف وخاصة العاملي، املستوى على بالغة أمهية مفاهيمه مبختلف التنمية موضوع يكتسي
 وذلك مستدام مستقبل إىل للوصول املستدامة االقتصادية التنمية إىل احلاجة حنو متزايد دويل اهتمام لوحظ حيث
 البيئي، والتدهور احلراري، فاالحتباس احملتملة، والبيئية البشرية الكوارث من جمموعة حنو يتجه العامل كان أن بعد

 ال البيئية املشاكل من ذلك إىل وما التصحر نطاق واتساع البيولوجي التنوع وفقدان والفقر، السكاين النمو وتزايد
 األشكال من كثريا أن حيث عامة، بصورة االقتصادية التنمية عملية عن وال البشري الرفاه مشاكل عن تنفصل
  .العامل عليها يعتمد اليت البيئية املوارد يف تنحصر للتنمية احلالية

 أشار حيث ،"املستدامة التنمية"يسمى للتنمية مفهوم ظهور إىل أدى والتنمية البيئة بني الوري  فاالرتباط
 احلماية متثل أن ينبغي املستدامة التنمية تتحق  أنه لكي إىل 1992 عام دجيانريو ريو أقره مؤمتر الذي الرابع املبدأ
ن االستمرار يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل وتواصل عملية النمو وأ التنمية عملية من يتجزأ ال جزءا البيئية

دون خل  ديون اجتماعية وبيئية إضافية  واستغالل طاقة األرض االقتصادي تعين االستمرار يف استخدام املوارد 
لكفاف على األجيال القادمة، وبصورة أوضح حتقي  أدىن حد من التنمية يسمح بالقضاء على الفقر وحتقي  حد ا

  .1ملاليني األفراد من البشر

 االقتصادية مفاهيم عامة حول النمو والتنمية: المطلب األول

يعترب النمو االقتصادي أحد أهم أهداف السياسات االقتصادية، ذلك لكونه ميثل اخلالصة املادية 
ولكنه غري كاف  يةلعملية التنم للجهود االقتصادية وغري االقتصادية املبذولة للمجتمع، وهو شرط ضروري

لتحسني املستوى املعيشي لألفراد، فاجلانب اآلخر من املعادلة هو توزيع النمو احملق  بعدالة بني األفراد، فيساهم 
 مزيادة هوامش احلرية أما ، مما يزيد من إمكانيةاحلكومات واملنظمات اجملتمعية أمامو  مهمأمايف توسيع اخليارات 

ماعية والتعليم والصحة الرعاية االجت بالعديد من األدوار املهمة من خالل حتسني وظارفواالبتكار والقيام اإلبداع 
  .2والقضاء على الفقر

 مصطلح النمو االقتصادي: الفرع األول

اهتم االقتصاديون الكالسيكيون بالكيفية اليت تؤدي هبا تفاعالت املتغريات االقتصادية إىل حتقي  التوازن  
يف توصيف هذا  Paretoكحل تتوقف عنده حركة تلك املتغريات، وساهم حتليل االقتصادي اإليطايل باريتو 

ين به كان آلخرين خسارر وبالتايل فإن ما ع  ل ام  للمنفعة ي   ألن جتاوز أي طرف له استزادة  " أمثل"الوضع بأنه 
                                                           

1
الطويل يونس زكي رواء، التنمية المستدامة واألمن االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسان، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان،  

 .51، ص 9002
2
بحوث  في ظل المتغيرات العالمية، مجلة( تونس والمغرب والجزائر)حفيظ فطيمة، واقع االستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي   

 .00، ص 9050، ربيع 10اقتصادية عربية، العدد 
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حتقي  التوازن يف األجل الطويل وليس التنمية باملعىن الدقي ، ورأى بعض الكتاب مثل ماركس أن عملية النمو 
أوضح أنه يف  Schumpeterمآهلا التوقف نظرا إىل تراجع عارد رأس املال، إال أن الكاتب النمساوي شومبيرت 

نتاج يتعرض ما أمساه التدف  الدارري لإلنتاج إىل منو بدافع من السكان يصحبه تراكم رأس ظل ربات عوامل اإل
املال، أما التنمية فهي خروج عن التوازن يدره جهد من مساهم املنظمني الذين يسامهون يف إدخال اعتبارات 

منوا لتنمية مل تتعدى كوهنها تنظيم الصناعة أو استخدام أساليب جديدة لإلنتاج أو فتح أسواق جديدة، غري أن ا
أحد النماذج " مراحل النمو االقتصادي"املعروف باسم  Rostowويعد منوذج والت روستو   .1اقتصاديا حبثا

اليت تعكس مفهوم عملية التنمية وحمتواها يف هذه املرحلة، فقد اشتمل هذا النموذج على مخس مراحل حاول من 
القتصادية يف اجملتمعات اإلنسانية ككل واليت حصرها يف مرحلة اجملتمع خالهلا روستو تفسري عملية التنمية ا

 .  2التقليدي، ومرحلة ما قبل االنطالق ومرحلة االنطالق، إىل مرحلة النضج وأخريا مرحلة االستهالك الكبري

 : 3بـ متعلقةاليت تكون رالث و مقومات االقتصادي يف أي جمتمع البد وأن تتوافر فيه  ولكي يتحق  النمو

 تراكم رأس املال مشتمال ذلك كل االستثمارات اجلديدة يف األرض واملعدات املادية واملوارد البشرية. 3
يضيف  ميكنه أن، حيث أن تراكم رأس املال ل وتكمل األنشطة االقتصاديةواليت من شأهنا أن تسه   بالدرجة األوىل

موارد جديدة مثل استصالح األراضي غري املستغلة وتكوين املعارف غري املكتسبة واالرتقاء بنوعية املوارد املتاحة  
  .ةء والنقل واخلدمات احلديثة والكفؤ كنظم الري والبنا

 يفتالية دور فعال بدرجة  يل النمو الفعلي يف القوى اإلنتاجية املتعلقة بالعملالنمو السكاين وبالتل إن. 0
تكوين رأس املال، حيث تعترب الزيادة الفعلية يف قوى العمل عامال يساهم يف حث النمو االقتصادي إما عن 

 .خالل زيادة حجم األسواق احملليةطري  رفع اإلنتاجية أو عن طري  زيادة القوى الشرارية من 

بأنه أهم عنصر لعملية النمو  عنصر التقدم التكنولوجي والذي يعتربه عدد من االقتصادينيتوفر . 1
ورفع نسب احمللي من شأنه أن يغري يف منحنيات إمكانات اإلنتاج وبالتايل مضاعفة إمجايل اإلنتاج االقتصادي 

 وينتج التقدم التكنولوجي يف أبسط صوره من الطرق اجلديدة واملستحدرة إلجناز املهام التقليديةالنمو االقتصادي، 
 .دةاملعق واحلديثة البسيطة

عظم الدول املتقدمة نوجزها ص للنمو االقتصادي ملروقد أوضح كوزنتس االقتصادي الشهري ستة خصا 
نة رو منتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج و يف ارتفاع معدالت نصيب الفرد من الناتج اإلمجايل وارتفاع معدالت اإل

                                                           
1

لد األول، اإلمام محمد محمود، السكان والموارد والبيئة والتنمية، التطور التاريخي، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المج 
 .743ص . 9002العربية للعلوم، الطبعة األولى، بيروت، ناشرون بموجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكاديمة  -الدار العربية للعلوم

2
فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة : غنيم محمد عثمان، أبو زنط أحمد ماجدة، التنمية المستديمة 

 .90، ص 9003األولى، عمان، 
3

تودارو ميشيل، ترجمة محمود حسن حسني، محمود حامد محمود عبد الرزاق، التنمية االقتصادية، دار المريخ، الطبعة الثانية، الرياض،  
 .539، 520، ص، ص، 9002
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ات الدول يواالجتماعي إضافة إىل ميل اقتصادالتحول اهليكلي يف االقتصاد وارتفاع معدالت التحول اإليديولوجي 
املتقدمة للوصول إىل سيطرهتا على أسواق الطاقة واملواد اخلام العاملية واشرتاكها يف اقتصار النمو االقتصادي على 

 .1يف األطرافز املتمرك رلثيهدول املركز واليت تعادل رلث سكان العامل دون 

 االقتصادية لتنميةمنظور االتطور التاريخي ل :الثاني الفرع 

تتمثل يف جمرد زيادة الدخل أو رفع نسب النمو االقتصادي  االقتصادية  يعد مقبوال القول بأن التنميةمل
أو حتقي  مزيد من املشاركة السياسية لألفراد أو مزيدا من العدالة واألمن، بل كلها عوامل متثل خيوطا يف نسيج 

 .ألهم احملطات التارخيية اليت مر هبا مفهوم التنمية ، وفيما يلي استعراض موجزالتنمية

  التنمية في الخمسينات :أوال

التنمية والتقدم االقتصادي مبعىن القدرة على احلصول على مزيد من السلع واخلدمات جرى الربط بني 
، واجته االجتاه إىل النمو يف مخسينيات القرن املاضي اليت تشبع حاجات اإلنسان اليت تتنامى بصورة مستمرة

االقتصادي يف الناتج القومي ومقارنته بنمو السكان لقياس نصيب الفرد من السلع واخلدمات كمؤشر على النمو 
 و، هذه األخرية اليت تتأرر يف جانب عرض املنتجات باكتشاف موارد طبيعية جديدة وتراكم رأس املال ومن2والتنمية

تخدام فنون إنتاجية حديثة، أما جانب الطلب فيتحدد حباجات السكان وفقا عمل واسالسكان ومن مث قوة ال
، وأكد منوذج هارود لعددهم وتكوينهم العمري ومستوى الدخل وتوزيعه، واألذواق اليت حتددها املنظومة الثقافية

من الذي احتل موقعا متميزا من الفكر التنموي دور االستثمار وما يلزمه  (Harrod, Domar)ودومار 
الصناعي دون الزراعي حيث كان من الصعب االعتماد على الزراعة  تحقي  النمو االقتصادي يف القطاعادخار ل

املنتجات الصناعية وتناقص عاردات  اجتاهط التبادل اخلارجي ملنتجاهتا لتحقي  التنمية نظرا إىل تدهور شرو 
أن الزراعة ال تساعد على حتقي  معدالت إىل  (Hirschman)صادراهتا من النقد األجنيب، وذهب هريمشان 
 .3منو سريعة ودعى بإحالهلا باستثمارات صناعية

 النمو االقتصادي مع التغيير التنمية في الستينات؛: ثانيا

أدى االهتمام بتوفري الغذاء ملواجهة االنفجار السكاين الذي أعقب احلرب العاملية الثانية إىل الدعوة  
، واجته التفكري إىل قياس طاقة احلمل مؤسسية لتلبية متطلبات تسريع عملية التنمية إلجراء إصالحات

(Carrying Capacity)  قبل حتوله إىل حالة مغايرةوهي أقصى قدر من الضغط يتحمله نظام بيئي ،
ورة صحتمله بنات الذي ميكن لنظام إيكولوجي معني اويستخدمه البيولوجيون للداللة على احلد األقصى لعدد احليو 

                                                           
1

 .   531المرجع نفسه، ص  
2

 .743اإلمام محمد محمود، مرجع سابق، ص  
3

 .740المرجع نفسه، ص  
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ة، فاجته االهتمام إىل القضايا االجتماعية من خالل زيادة قدرة النظام االجتماعي وهيكل املؤسسات اممستد
واخلدمات والسياسات على استخدام املوارد يف توليد تغريات مواتية يف مستويات املعيشة من خالل توزيع أفضل 

 .1ية األفراد ومتكني املرأة ومكافحة الفقرللدخل والثروة والفرص، وظهرت اجتاهات مناهضة حبر 

 التنميةعوائق دولية في طريق  التنمية في السبعينات؛: ثالثا

ؤكد العديد من االقتصاديني بأن العقبة الرريسية للتنمية اليوم تتمثل يف العوامل اخلارجية أكثر منها يف ي
خيل  ضغوطا دولية تؤدي إىل إعاقة مساعي التنمية العوامل الداخلية، ذلك ألن وجود البلدان الصناعية املتقدمة 

اإلجيابية واملفيدة للدول الفقرية ومنها مكاسب  ة الفقرية، ورغم وجود بعض اجلوانبوالنمو لدى البلدان النامي
الدول النامية من جتارب الدول  التجارة وتصدير منتجاهتا الفارضة إىل الدول الغنية وكذلك إمكانية استفادة

تفادة مل ، فإن بعض مثل هذه االسويف اإلدارة االقتصادية والتخطيطوخاصة يف جمال العلم والتكنولوجيا  ةاملتقدم
قدمة ال تزال ختل  عقبات أمام تنمية وتطور نظريهتا النامية مثلما ورد يف نظريات التبعية تتحق  ألن البلدان املت

إىل مراجعات لكثري من  ضعف حصيلة الستينات وقد أدى، 2الدولية ويف العالقات الدولية غري املتكافأة
، واعترب منط التنمية تناولت مساوئ النظام االقتصادي العاملي ومنهج التنمية املتبع املسلمات املتعلقة بالتنمية

وصاغ مناذج  للمحددات اإليكولوجية السارد منوذجا يهدد نفاذ املوارد غري املتجددة فأجرى نادي روما دراسة
 99، حيث أصدرت األمانة العامة هليئة األمم املتحدة بدعوة من دول جمموعة الـان إمكانية جتاوزهاعاملية لبي

 برنامج عمل لنظام دويل جديد يتناول قضايا املواد األولية يف التجارة والتنمية ومتويل الدول النامية والتصنيع والتقانة
ميثاق احلقوق "ىل التعاون بني الدول النامية وطالب اعتماد وممارسة السيادة على املوارد الطبيعية، ودعا القرار إ

الذي تضمن السيادة الكاملة على املوارد  3790، الذي أوصت به األنتكاد عام CERDS" والواجبات
الطبيعية وتنظيم االستثمار األجنيب وتأميم املمتلكات األجنبية، ويف جانب منهج التنمية مت انتقاد االقتصار العاملي 

مما أفضى  االقتصادية والتنمية االجتماعية، والفشل يف التوفي  بني التنمية استهداف زيادة اإلنتاج واالستهالك على
سواء يف الدول املتقدمة أو النامية، تتسم بتباين شديد يف  Distored Developmentإىل تنمية معوجة 

ن السكان األوضاع الصحية واستبعاد شرارح ماإلسكان وسوء  مالرمةوعدم  توزيع الدخل والثروة والفقر املطل 
 .من املشاركة يف التنمية

السرتاتيجية العقد  01/32/3792يف  0606/02كما أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار 
% 8للناتج الزراعي و% 1للناتج اإلمجايل للدول النامية و %6الثاين للتنمية مستهدفة معدال للنمو ال يقل عن 

، وهو %0.2لنمو نصيب الفرد من الدخل باعتبار معدل منو السكان فيها يقارب ما نسبته % 1.2للصناعي، و
 .3تقدير أقل من السارد فعال

                                                           
1

 .715، 710 ، صالمرجع نفسه، ص 
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 .512، ص 9003نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان، : القريشي مدحت، التنمية االقتصادية 
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 .717، 719 ، صاإلمام محمد محمود، مرجع سابق، ص 
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 العقد الضائع للتنمية التنمية في الثمانينات؛: رابعا

بأسرع  نمية بداية الثمانينات وجوب القضاء على اجلوع وسوء التغذيةنصت اسرتاتيجية العقد الثالث للت
الفقر والتخلف والعالقة املتبادلة بني قضايا وأخذت عملية التنمية يف االعتبار  ،ما ميكن وبالضرورة قبل هناية القرن

وأولوية املوارد املتاحة  ةالتنمويالتنمية والبيئة والسكان واملوارد واحلفاظ على التوازن اإليكولوجي يف إطار اخلطط 
 ، غري أنه وعلى إرر السياسات التقييدية اليت اتبعتها الدول املتقدمة لهيكل االقتصادي واالجتماعي لكل بلدلوفقا 

 3780أزمة مديونية عام  يف بداية الثمانينات ملكافحة التضخم على حساب النمو، تفجرت يف الدول النامية
ول النامية على صايف اإلقراض املصريف نظرا الرتفاع أسعار الفاردة وضعف طاقة الد أدت إىل توقف فعلي يف

 خالل العقد %3.2تجاوز النمو الكلي للدول النامية اليت تعاين من صعوبات يف خدمة الدين يخدمة الدين، ومل 
صرين لنظرية االستنزاف بأن ا، حيث يعتقد فري  الباحثني املن1الذي شهد اتساع الفجوة بني الدول الغنية والفقرية

األمر الذي  هناك عدة آليات حتكم العالقة ما بني دولة نامية وأخرى متقدمة تعتمد أساسا على استنزاف املوارد
 :2يول دون تطورها وميكن اعتمادا على مسامهات هؤالء تلخيص أربع آليات يتم من خالهلا عمل االستنزاف

تقوم بإنشاء مشاريع البىن التحتية الدول النامية ملواردها اخلام ف رمن خالل عملية تصدي اآللية األوىل
هلها السترياد احتياجاهتا من الدول هتا من املواد األولية بفارض يؤ ادر بفعل عوارد صاوحتقي  االستقرار املايل 

النامية، مما يرتتب عليه ، يف حني تقوم هذه األخرية بتصدير  املواد املصنعة واخلربات واملواد الوسيطة للدول املتقدمة
جهد ملموس خلفض الواردات واستمرار دون استمرار استنزاف األصول اإلنتاجية يف شكل تدفقات ريعية من 

 .اعتمادها على اخلارج
اآللية الثانية من خالل قيام دولة من الدول املتقدمة باالستثمار يف أنشطة بالدول النامية، يف ظل أجر 

يف شكل منتجات لتقوم بتصديرها حقيقي منخفض وباستخدام تقنيات متقدمة ونظم تسوي  وتنظيم متطورة 
قيقي منخفضا مقارنة بالدول األخرى فتخل  جتربة تصنيع منعزلة من خالل بقاء األجر احلللدول املتقدمة، هنارية 

 .ضا بشكل ال يساهم يف خفض الوارداتوبقاء االستهالك احمللي منخف
ال توجد إمكانية  عندما تبدأ الدول النامية باالقرتاض اخلارجي لتنمية صناعاهتا احمللية وبالتايل اآللية الثالثة

ادراهتا كليا مما خيل  عجزا جتاريا وفجوة يف سلم األجور صادرات املواد األولية فيتم االعتماد على صإلجياد فارض ب
 .احلقيقية

اآللية الرابعة عند استخدام رأس املال األجنيب والقروض لتنمية السلع غري القابلة لالجتار كمشاريع البىن 
ل اخلاص التحتية واإلنفاق على الصحة والتعليم وتطهري املياه، وهو املنهج الذي يتف  مع توجهات البنك الدو 

 .بتمويل التنمية يف الدول النامية
                                                           

1
 .713المرجع نفسه، ص  
2

يا؟، سلسلة الخبراء، مجلة تصدر عن المعهد العربي للتخطيط، الكويت، الكواز أحمد، لماذا لم تتحول أغلب البلدان النامية إلى بلدان متقدمة تنمو 
 .50، 2 ، ص، ص9055، ديسمبر 44العدد 
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 التنمية المستدامة: خامسا

مم املتحدة للتنمية األحظي مفهوم التنمية املستدامة باهتمام دويل خالل عقد السبعينات يف مؤمتر 
، والذي ركز أساسا على قضايا البيئة اليت كانت واضحة بصورة كبرية يف الشمال وارتبطت 3790البشرية عام 

ومل تستأرر القضايا البيئية اليت هتم الدول األقل منوا . بالتنمية الصناعية والنمو املتسارع ملعدالت االستهالك
وكذلك حتسني األوضاع البيئية فيها، إال أن احلاجة  اباالهتمام الكايف وخصوصا حاجتها إىل اقتصاد أكثر استقرار 

فرض على النمو نتيجة فت االنتباه إىل القيود اليت ت  وضوحا، ول   أصبحت أكثرإىل الربط بني أهداف البيئة والتنمية 
، كما انتشر االهتمام بقضايا التنمية املستدامة يف النقص يف املوارد الطبيعية مثل الثروات الطبيعية ومصادر الطاقة

تفاقم املديونية اخلارجية  أدبيات العامل الثالث نتيجة تعثر الكثري من السياسات التنموية املطبقة فيه، واليت أدت إىل
ا يف القطاع الصناعي، وكذلك اتساع الفجوة االجتماعية يف عدد كبري من الدول، بل صوتردي اإلنتاجية وخصو 

 .1واجملاعة وقلة التغذية يف بعض األحيان لدى الفئات الفقرية اليت ساءت أحواهلا

لنظام العاملي هبدف تناول موضوع غاية إعادة صياغة اإىل ضرورة  3770وأفضى مؤمتر ريو دجيانريو عام 
يف األمهية بالنسبة لألجيال احلالية واملستقبلية وإزالة الظلم الواضح واملتواصل يف نظام العالقات الدولية بني الدول 

  .2والشعوب بغية إنشاء نظام دويل جديد يصبح فيه للجميع ح  غري قابل للتنازل يف حياة الرقة ومرية

 التنمية اإلنماية لأللفية الجديدةأهداف : سادسا

مؤمتر قمة األلفية يف مقر األمم املتحدة بنيويورك  ليس أدل  على اهتمام اجملتمع الدويل بالتنمية من انعقاد 
من رؤساء الدول واحلكومات، وقد أصدرت اجلمعية العامة لألمم  319والذي حضره  0220يف سبتمرب 

الذي جسد الرؤية املشرتكة للدول األعضاء يف  "ألمم املتحدة بشأن األلفيةإعالن ا" 0322املتحدة بقرارها رقم 
لعامل أكثر سالما وعدالة، وقد اشتمل إعالن األلفية على أهداف اجملتمع الدويل يف عدد من  األمم املتحدة

ملدقع واجلوع؛ تشمل؛ القضاء على الفقر اإمنارية عريضة اجملاالت الدولية الذي يعتمد على حتقي  مثانية أهداف 
تعميم التعليم االبتداري؛ تعزيز املساواة بني اجلنسني؛ ختفيض معدالت وفيات األطفال؛ الرعاية الصحية للنساء يف 

املناعة؛ كفاءة االستدامة البيئية؛ وإقامة شراكة عاملية من أجل التنمية  صحاالت الوضع؛ مكافحة فريوس نق
 0228يناير  32املؤشرات املستخدمة يف تقارير املتابعة القطرية ابتداءا من ؛ إضافة إىل أنه مت تعديل 3املستدامة

 .4لتهتم مبؤشرات مثل البطالة وآرار األزمات الدولية والتغريات املناخية على حتقي  أهداف األلفية

                                                           
1

 -للعلومالخواجة محمد عال، العولمة والتنمية المستدامة، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد األول، الدار العربية  
 .454ص . 9002منظمة اليونسكو واألكاديمة العربية للعلوم، الطبعة األولى، بيروت، ناشرون بموجب اتفاق مع 

2
 . 451المرجع نفسه، ص  
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طيط، علي عبد القادر علي، أهداف التنمية الدولية وصياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية، منشورات المعهد العربي للتخ 
 .9، ص 9007الكويت، 
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  المستدامة  االقتصادية مفهوم التنمية :المطلب الثاني 

 مفهوم التنمية المستدامة: الفرع األول

 تاريخية على تطور مفهوم التنمية المستدامة لمحة :أوال

الذي عرف التنمية املستدامة أول حجر يف البناء الفكري هلذا املصطلح، بل  3789مل يكن تقرير سنة 
تقريرا  3790ئ نادي روما الذي اهتم مبشاكل تطور العامل، والذي نشر عام نش  ملا أ    3768تعود جذوره لعام 

، ويف نفس 0322 توقعات تطور اجملتمع البشري وعالقة ذلك باستغالل املوارد االقتصادية حىت سنةمفصال حول 
جوان انعقدت قمة األمم املتحدة حول البيئة مبدينة ستوكهومل واليت بينت شدة  36إىل  2السنة وبالتحديد من 
يف " التنمية املستدامة"ل مرة عبارة ظهرت ألو  3782عام البيئية والتطورات االقتصادية، و الرتابط بني املشاكل 

اسرتاتيجية احلماية الدولية اليت أقرها االحتاد الدويل حلماية الطبيعة واليت نصت تأكيدها على أن تدمري البيئة مل يعد 
قاصرا على الدول الصناعية، بل تعداه إىل الدول النامية أيضا، وخباصة يف حالة تراف  الفقر فيها مع النمو 

مستقبلنا "قدمت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة لألمم املتحدة تقرير 3789ريل بأ 09، ويف 1السكاين
بعدها  مؤمتر قمة األرض مبدينة ريو دي جانيريو عام  عقدف بدقة مفهوم التنمية املستدامة، لينالذي عر  " املشرتك
تنمية قابلة  إطارمن التآكل البيئي يف  ، الذي وضع جمموعة من االسرتاتيجيات والتدابري اليت حتد3770

التقدم االقتصادي، العدالة االجتماعية، : بيئيا، وعرفت التنمية املستدامة بتفاعل رالرة أبعاد هي التواف لالستمرار و 
واليت  انبثقت  03مبدأ أساسيا عرفت بـأجندة القرن  03وقد صادقت هذه القمة على . و احلفاظ على البيئة

خبفض الغازات املسببة لالحتباس  عليهالدول املوقعة الذي ألزم كيوتو   اتفاقفاقيات كان أمهها عنها عدة ات
هبدف تأكيد و تقييم  0220سبتمرب  1و من جانب آخر انعقدت قمة جوهانزبورغ جبنوب إفريقيا يف . احلراري

 .مسارات االلتزام الدويل بتحقي  هذا النوع من التنمية

التنمية املستدامة يتم من خالل دراسة املنظومات اليت يتعامل معها، ففي كل  وإن أبسط متثيل ملفهوم
منظومة البيئة االجتماعية : منطقة مهما اختلف مقياسها، توجد منظومتان أساسيتان يعيش ضمنهما اإلنسان مها

  البيئيةاجلوانب ماعية بوهنا جند االهتمام يربط اجلوانب االقتصاية واالجت .واالقتصادية؛ ومنظومة البيئة الطبيعية
من خالل عملية تقييم أرر األنشطة البشرية على البيئة اإليكولوجية، حيث البد من وجود قيمة مادية لعملية 

 :2التنمية واليت ميكن حصرها يف النقاط التالية

                                                           
1

بيروت، البستاني باسل، جدلية نهج التنمية البشرية المستدامة منابع التكوين و موانع التمكين، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى،  
 .42، ص 9002

2
 Abdelmalki Lahsen, Mundler Patrick, Economie de L’environnement et du Developpement Durable, 

Editions De Boeck Université, Bruxelles, 2010, P 40. 
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معني  دللبالسياحي على املناظر الطبيعية مثال تأرري تكلفة تنمية القطاع : قيمة اخلدمات غري املباشرة-
 .(ث وغريهاو لقطع الغابات، الت)

حيث أن املستثمرين واألفراد ال يعرفون نوع املنتجات واخلدمات اليت ستتوفر : قيمة املوارد مستقبال-
 .مستقبال وهلذا البد من احلفاظ على مجيع األصول الطبيعية اليت ستسمح بالتواصل مستقبال

 .السبب يف وجودها تكاليف مل يكنحتمل وسط معني ل توضح قيمة: قيمة البقاء-

 .جيال القادمة من خالل املوارد اليت متت إتاحتها حاليام بدرجة إشباع األوترتج: قيمة املرياث-

يف العامل وبصفة واليت تبني درجة الرتابط الكبرية بني مجيع األنظمة البيئية : اإليكولوجية قيمة البيئة-
 .ب العاملو شعمستقلة عن حتقي  الرضا والرفاه جلميع 

مية املستدامة حسب بدمج املفاهيم الثالرة للتن Hans Jonassويف هذا اإلطار قام االقتصادي السويدي 
 :الشكل التايل
 المستدامة االقتصادية مفهوم التنمية(: 02)شكل رقم 

 

 

 

 

دوجالس، مبادئ التنمية املستدامة، ترمجة شاهني هباء، الطبعة األوىل، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، . موسشيت ف :المصدر
 .91، ص 0223

 مفهوم التنمية المستدامة: ثانيا

رابط بينهما، فطرح شهدت الثمانينات تزايد االهتمام بتصاعد عدد الفقراء وتدهور األوضاع البيئة ووجود  
منهج التنمية املستدامة للمحافظة على املوارد والبيئة لألجيال اليت ستقطن العامل ومستقبال وتنمية املوارد البشرية 

إىل علم  Sustainableويعود أصل مصطلح االستدامة  ،1وتلبية احلاجات األساسية على حنو أفضل
لداللة على عدم اخنفاض مستوى الرفاهية، فعلى سبيل لحيث استخدمت االستدامة  Ecologyاإليكولوجيا 
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 .710اإلمام محمد محمود، مرجع سابق، ص  

 مقبولة ومراعية 
 إيكولوجيا

  تنمية مستدامة

 امعقولة اقتصادي

 

 

 مرغوبة اجتماعيا
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املثال ال احلصر إذا مل يتم استخدام الوقود األحفوري بأنواعه لتزويد اجملتمع بالطاقة فما البديل إذا؟ وإذا مل يعد من 
تتسم بإنتاج  اجلارز إزالة الغابات لزراعة الغذاء، فكيف سيتم إطعام أعداد أكرب من الناس؟ وإذا كانت الثقافة اليت

منتجات يتم التخلص منها بعد استعماهلا مرة واحدة تؤدي إىل التلوث حتما واستنزاف املوارد فكيف ميكن تلبية 
وباختصار إذا كان املسار احلايل غري سليم هبذا الوضع فما هي صورة املستقبل اليت ميكن أن املادية حاجاتنا 

  .1نه البقاء والصموديهتدي هبا العامل ليصل إىل جمتمع عاملي ميك

والعشرين  حدد البنك الدويل التنمية املستدامة يف القرن احلادي :تعريف البنك الدولي للتنمية المستدامة . أ
 :بعاد وتتكون من مخسة مكوناتبأهنا عملية متعددة األ

متمثال  رأس المال المادي ؛ادي املالرمصوالتخطيط االقت ويتمثل يف اإلدارة املالية السليمة رأس المال النقدي
فيتضمن صحة  رأس المال البشريكالطرق واملوانئ وحمطات توليد الطاقة؛ أما   يف البنية التحتية  واألصول الثابتة

فيقصد به املهارات وقدرات األفراد  أما رأس المال االجتماعي؛ لألفراد جيدة ومستويات تعليم وتكوين مقبولة
متمثال يف قاعدة املوارد  المال الطبيعي رأسهذه العالقات؛ ووكذلك املؤسسات والعالقات اليت حتدد طبيعة 

 . 2الطبيعية واخلدمات الطبيعية كجودة اهلواء ومجال املناظر

 :االستدامةإشكالية التنمية المستدامة و  . ب

، ففي املستدامة بني بعدين أساسيني مها التنمية كعملية للتغيري واالستدامة كبعد زمينجيمع مفهوم التنمية   
يف حماضرة هلا إىل  Gro Harlem Brundtlandأشارت رريسة وزراء النرويج آنذاك  3786أكتوبر عام 

املوارد وحتسينها،  أن التنمية املستدامة هلا أبعاد متعددة وتتطلب أوال مكافحة الفقر، ورانيا احلفاظ على قاعدة
وتتطلب رالثا توسيع مفهوم التنمية ليشمل النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية والثقافية، ورابعا تتطلب تضمني 

اللجنة العاملية للبيئة  وضحت، وقد أاالعتبارات البيئية واالقتصادية يف عملية صنع القرار على كافة املستويات
 3789ندتالند نسبة لرريسة وزراء النرويج اليت ترأست اللجنة يف تقريرها الصادر عام والتنمية واليت تعرف بلجنة بر 

أن التنمية املستدامة هي تلك التنمية اليت تليب ، "Our Common Future" "مستقبلنا املشرتك"بعنوان 
والتنمية املستدامة  .3لتعرض لقدرة األجيال يف املستقبل على تلبية احلاجات اخلاصة هبااحاجات احلاضر دون 

ولكنها عملية تغري يكون من خالهلا استغالل املوارد وتوجيه  Standardليست حالة رابتة أو مكون منطي 
 .االستثمارات والتنمية اإليكولوجية والتغريات املؤسسية بطريقة تتواف  فيها متطلبات احلاضر مع املستقبل
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 (Think global, act local)المستدامة المحلية التنمية  . ج

إال أن البعض من املنظرين اقرتحوا مداخل متطرفة لتحق  تلك وعلى الرغم من استدامة التنمية    
التحرك بعيدا عن االندماج يف االقتصاد العاملي يف اجتاه احمللية، واليت هتتم  Dalyدايل  اقرتاح، أمههما االستدامة

أساسا بتنمية الناتج احمللي ملواجهة متطلبات السوق احمللية، حيث البد على الدول أال تندمج يف االقتصاد العاملي 
تأيت من أقطار خارجية ( ري املتجددةغ)ولية حتقي  االستدامة، ألن املواد األ قبل حتقي  الكفاءة يف اإلنتاج من أجل

حنو أقطار أخرى حملية، حيث تعترب عناصر اإلنتاج موارد عابرة للحدود وغري حمدودة نسبة لألقاليم غري املتوفرة 
 نتاج فيها باالعتماد على أقاليم أخرى وعليه ال يتم االعتبار لنفاذها وال آلرار التلوث اخلارجيةفيها وبالتايل يتم اإل

ر ، غري أن نظرة دايل اقتصرت يف عدم أخذه يف االعتبار الدو 1اإلقليمية واليت ال حتدها احلدود ة عن حتويلهاالنامج
   .2واالستثمارات األجنبية يف استدامة التنمية ن تقوم به التجارة اخلارجيةاملهم الذي ميكن أ

 :المفهوم اإلسالمي للتنمية المستدامة . د

االقتصادي اإلسالمي للتنمية املستدامة، حيث تسمو التنمية إىل البحث يف األجدر بالذكر تعريف املنهج   
ء الروابط اإلنسانية أسباب حدوث املشكلة االقتصادية انطالقا من خصارص اجملتمعات احمللية، وتدعو إلعال

 تقتري وىل وحل املشاكل االجتماعية عن طري  تلبية احلاجات األساسية والضرورية دون إسراف والبالدرجة األ
املؤمتر  عرفوي .3ترابطه يف مجيع اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئيةاءه و وتنمية رروات اجملتمع وحتقي  رخ

التنمية املستدامة على  بشأن البيئة من منظور إسالمي سكوسيمنظمة اإلالصادر عن اإلسالمي األول لوزراء البيئة 
بصفة عامة لألفراد واجلماعات من خالل التنمية االقتصادية، أهنا تلك التنمية اليت تسعى إىل ضمان جودة احلياة 

التنديد ح  اإلنسان يف احلياة الكرمية و  ولكن دون إحلاق أضرار بالبيئة الطبيعية واملشيدة عن طري  ضمان
ظ على املكاسب التنموية من خالل تعزيز التكافل االجتماعي بني البشر سؤوليته يف إعمار األرض واحلفامب

 .4من والسالم والقضاء على الفقر والبطالة السلم واملسامهة يف استتباب األواجلنوح إىل

 استدامة التنمية االقتصادية: الفرع الثاني

تشري بعض التعاريف االقتصادية للتنمية املستدامة على اإلدارة املثلى لقاعدة املوارد الطبيعية وذلك بالرتكيز  
احلصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية، بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعية "على 
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بغض هذا،  اء املوارد الطبيعية متاحة حىت يومنسامهت يف ضمان بقا "حدود النمو"، حيث أن فكرة 1"ونوعيتها
كما تعرب ،  2(جتدده)النظر عن التطور التقين والتكنولوجي، وحمدودية املوارد وصيانة رأس املال الطبيعي والبشري 

عية التنمية االقتصادية املستدامة على أهنا احلد األمثل من التداخل بني النظم الثالرة البيئية واالقتصادية واالجتما
 (التقين) ال الصناعيملمن خالل عملية تكييف ديناميكية للبدارل من خالل استبدال رأس املال الطبيعي برأس ا

إىل حد أن األجيال املستقبلية ال تزال تتوارث نفس القدر من رأس املال، ويفسر هذا على أنه تنمية اقتصادية 
من دمج للمفاهيم " مبدأ املسؤولية"يف كتابه  Hans Jonassويف إطار ما قدمه به العامل السويدي . 3مستدامة

، فإن مستويات االستدامة للتنمية االقتصادية تندرج ضمن مدخلني؛ أوهلما استدامة 4الثالرة للتنمية املستدامة
 .التنمية االقتصادية الضعيفة، ورانيهما استدامة التنمية االقتصادي القوية

 لقويةصادية ااستدامة التنمية االقت: أوال

 حقل االنشطةيذهب أنصار اإليكولوجية العميقة إىل أن التنمية االقتصادية تكون مستدامة إذا وقع  
اإلنسانية وهذه األخرية تكون ضمن االعتبارات البيئية، كون االعتبارات  ضمن جماالت األنشطةاالقتصادية 

من خالل عملية . إال عند استتباب االستقرار االجتماعي والتأهيل البيئي االقتصادية للتنمية ال ميكن أن تتحق 
 .5إحالل بني رؤوس األموال الطبيعية والبشرية والتكنولوجية مع ضمان حد أمان من رأس املال الطبيعي

 لضعيفةاالستدامة االقتصادية ا: ثانيا

 shallow“" بالبيئية الضحلة"يضا أكة االستدامة الضعيفة اليت عرفت تزعم حر  
environmentalism”  ميكن حتقيقه من ال بأن هناك حاجة لتوسيع نطاق املخزون من املوارد وأن هذا

من خالل خالل تطوير موارد متجددة، وإجياد بدارل للموارد غري املتجددة، واالستخدام األمثل للموارد احلالية 
 R.Sollow، حيث يرى روبرت سولو 6قبيل نفاد املوارد والتلوثالبحث عن حلول تكنولوجية ملشاكل من 

لتحقي   7بأن رأس املال الطبيعي القابل للفناء ميكن استبداله كليا مبرور الزمن برأس املال التكنولوجي أو املايل
 .التنمية االقتصادية املستدامة
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 المستدامة االقتصادية أهداف التنمية: ثلالفرع الثا

املستدامة اليت روجت هلا املنظمات الدولية التابعة لألمم  االقتصادية التنمية اسرتاتيجيات حتقي تعددت 
 Assanlt on ة اهلجوم على فقر الريفياملتحدة خالل العقود الثالرة األخرية من القرن العشرين، ومنها اسرتاتيج

World Poverty واسرتاتيجية إشباع احلاجات األساسية ، Sustainable Development 
Strategy ،املستدامة من خالل االقتصادية ، حيث تسعى التنمية واسرتاتيجية التنمية املستدامة والتنمية البشرية

 :1آلياهتا وحمتواها إىل حتقي  جمموعة من األهداف واليت ميكن تلخيصها فيما يلي

املوارد من أجل / تعمل التنمية املستدامة على التوفي  بني طريف معادلة السكان ؛تحقيق رفاهية السكان :أوال
من خالل ضبط معدالت النمو السكاين وزيادة معدل النمو االقتصادي بوتارر تتفوق على  ،ضمان التوازن بينهما

حة مما يرتتب عليه تزايد املتا معدالت الزيادة السكانية، وبوتارر بعيدة عن طاقة حتمل قاعدة املوارد االقتصادية
 .األعباء االقتصادية واالجتماعية امللقاة على عات  األجهزة املسئولة عن الوفاء حباجات ضغط اإلنفاق االجتماعي

تركز التنمية املستدامة على العالقة بني نشاطات  الموارد الطبيعية وتقليل التلوث؛ الحفاظ على قاعدة :ثانيا
وتعد النفايات املرتاكمة  ،اإلنسانتعامل مع النظم البيئية وحمتواها على أهنا أساس حياة السكان والبيئة من خالل ال

باختالف مصادرها من أهم املشاكل اليت تنتج عن عملية التنمية وتعوق مسارها يف الوقت نفسه، وإىل هذا فإن 
هداف التنمية املستدامة اليت أ ل النفايات ومنع التلوث يعد أحدتطوير التقانات واألساليب اليت هتدف إىل تقلي

 .حة العامة واحلفاظ على البيئة وصيانتها واستدامتهاصال سالمةتضمن 

للبيئة قدرة على استيعاب مثل للموارد الطبيعية وتحديد طاقة استيعاب النظم البيئية؛ االستخدام األ: ثالثا
ه التغريات حدود االستغالل والطاقة الطبيعية التغريات اليت تطرأ عليها نتيجة تغري النشاط البشري، فإذ تعدت هذ

هلذه األنظمة فإن النتيجة تكون يف تبديد األراضي واملوارد الطبيعية وهتديد مستقبل الكون، فقد أربتت دراسة 
يف   موسعة أجراها البنك الدويل على املوارد الطبيعية أن املفتاح الرريسي الستغالهلا بطريقة مثلى ومستدامة يتمثل

مبؤسسات قوية ورأس مال بشري وتقانات تكنولوجية ومعرفية تسمح باحلفاظ على كمال قاعدة هذه املوارد است
 .طاقة األرض للجيل احلايل واألجيال املستقبلية

تغيب املؤسسات واألسواق  تحسين األسواق وإحداث تغيير مناسب في حاجات وأولويات المجتمع؛: رابعا
يف كثري من الدول النامية ومن مث تدعو الضرورة إىل بناء املؤسسات من أجل تصحيح اختالالت هذه األسواق 

وضاع أمن وجهة نظر حقوق امللكية اليت تسمح بتحسني من خالل حتديد حقوق األطراف املتعاملة يف السوق 
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ص، ص . 9002ناشرون بموجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكاديمة العربية للعلوم، الطبعة األولى، بيروت،  -األول، الدار العربية للعلوم

443 ،417. 
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واالقتصادية والسياسية إلصالح املؤسسات، والعمل على تغيري  الفقر وتشجيع التفاعل بني القوى االجتماعية
 .أمناط االستهالك واإلنتاج اجملحفة يف ح  البيئة والبشرية معا

استهالك لقد أدى  ؛تحسين آليات التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا وربطها بأهداف المجتمع التنموية :خامسا
ة البرتول إىل خفض أجل نفاذ هذا املورد يف كثري من الدول املنتجة له، ومل صالطاقة املفرط يف الدول الصناعية وخا

يكن هذا االستهالك املفرط إال نتيجة ألمناط التصنيع الكثيفة يف استخدام الطاقة اليت أنتجت امللورات وسامهت 
أجل نفاذ املوارد ساعدت يف نفاذ املوارد، غري أن تقنيات اإلنتاج األنظف وبرامج صيانة البيئة اليت تضمن تأخري 

وتعترب قابلة للتطبي  عموما يف مراحلها األوىل اليت تسب  املنافسة مما يسمح بتحقي   البيينيف خفض تكلفة التلوث 
 .منافع اجتماعية وبيئية معقولة

ا هبدف عمل معتعرب اإلدارة عن توليفة من املعارف واملهارات اليت ت البيئية؛ مدارة المتكاملة للنظاإل: سادسا
واستمرارها مع الزمن وعدم انقراضها، ويشري تعبري النظام البيئي إىل يف النظام البيئي وضاع الوصول إىل أحسن األ

احليوية للنظام، والذي يتميز  املكونات الرتكيبيةمجيع النظم البيئية يف تتمثل مفهوم وليس إىل وضع مادي، حيث 
أجزاءه،  بنيانتقال املؤررات السلبية بسهولة  يساهم يفمما  مكوناتهعن الرتابط بني  ةالنامجو  ةدعقامل برتكيبته

يعيش يف إطار منظومات رريسية رالث  اإلنسانوالتفاعل املتبادل بني عناصره احلية وغري احلية، وميكن القول أن 
بىن التحتية واملراف  اليت شيدها ختلفة، واحمليط الصناعي كالملويتكون من األنظمة البيئية ا ،هي احمليط احليوي

املؤسسات والتنظيمات والروابط اليت توزع اإلنسان ليمارس نشاطاته  يف شكل، واحمليط االجتماعي اإلنسان
 .ومبادالته مع احمليطني السابقني

 المستدامة االقتصادية مؤشرات قياس التنمية: المطلب الثالث

النصف الثاين من القرن املاضي فقد تطورت مؤشرات التنمية كما تطور مفهوم التنمية يف العامل خالل 
إىل حركة املؤشرات االجتماعية ومؤشرات  وتعددت مكوناهتا واهتماماهتا من جمرد مؤشرات النمو االقتصادي

م ويقد .املستدامة والتنمية البشرية وأهداف األلفية اإلمناية االقتصادية احلاجات األساسية ومن مث مؤشرات التنمية
املستدامة يف القرن احلادي والعشرين على كافة االقتصادية إرشادات لتحقي  التنمية  03الـجدول أعمال القرن 

 . املستويات، وفيما يلي جمموعة املؤشرات األساسية اليت تساهم يف قياس التنمية املستدامة

 المؤشرات االقتصادية :الفرع األول

االقتصاديون يف مرحلة مبكرة بالنمو االقتصادي إن مل نقل بالتنمية، ووضعوا حول ذلك النظريات  اهتم 
اليت ركزت على عوامل اإلنتاج وكمه، أو على جوانب النظر إليه عرضا وطلبا، أو على عالقات اإلنتاج وبيئته، 

 :واليت تتمثل يف
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خصارص اجلهاز االقتصادي للبلد من  صنف هذا املؤشر؛ حيث يواألداء االقتصادي بنية االقتصاد القومي: أوال
خالل التعرف على معدل متوسط الفرد من الكتلة اإلمجالية للدخل، أو يف شكل نسب خمتلفة من الناتج القومي 
اإلمجايل كمعدل التصدير أو االسترياد أو الديون، إضافة إىل نسب القيم املضافة يف الصناعات التحويلية واليت من 

قاعدة وتوسيع ساهم يف رفع حصة االستثمارات يف الناتج اإلمجايل، واليت ت .1تعزيز كفاءة اإلنتاج احمللية شأهنا
  .الصادرات من السلع واخلدمات

يتميز العامل بسيادة النزاعات وهي قضية رريسية يف التنمية املستدامة، حيث  ؛تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك :رانيا
غري املستدامة اليت تستنزف املوارد الطبيعية سواء يف دول الشمال أو  اإلنتاجدول الشمال وأمناط  االستهالكية يف

، فالبد من تغيري هذه األمناط هبدف احملافظة على تلك املوارد وإتاحتها جلميع سكان املعمورة بشكل اجلنوب
إمكانية د من استهالك الطاقة و نصيب الفر يف  حدد أيضات، كما تمتساو وضمان بقارها لألجيال املستقبلية

حفوري إىل العاملي واالنتقال من الوقود األ احلصول على هذه املصادر وضرورة تغيري منظومة اإلمداد الطاقوي
 .2، واحلد من إنتاج النفايات الصناعية واخلطريةالطاقات املتجددة

عن هذه التنافسية يف الدول النامية  وضع املعهد العريب للتخطيط مؤشرات للتعبري ؛مؤشرات التنافسية :رالثا
، وترتكز هذه األخرية على حتليل القيمة املضافة للصناعات التحويلية، املتقدمة ومقارنتها مع عدد من الدول

وقياس مدخالت الزراعة وإنتاجيتها ومقارنة نسب الصادرات من السلع واخلدمات املنظورة وغري املنظورة نسبة 
لدين مقابل الناتج الوطين اإلمجايل، ومعدالت االنفتاح على التجارة اخلارجية وشفافية للواردات، وقياس قيمة ا

  .3، إضافة إىل جمموع املساعدات اإلمنارية الرمسية املقدمة أو املتلقاةاملعامالت الدولية

 المؤشرات االجتماعية :الفرع الثاني

رغم االهتمام الذي حتظى به العالقة بني السكان والتنمية، فإن العالقة  ؛لدينامية الديمغرافية واالستدامةا: أوال
السببية بينهما مازالت عصية على االستقرار، وقد طرحت العديد من األدبيات االقتصادية الكثري من األفكار 
حول وجود حجم أمثل من السكان يق  الوصول إىل أهداف اقتصادية أو تنموية مرجوة، حيث أن النمو 
السكاين مل يؤد دورا مهيمنا يف رفع التقدم االقتصادي يف البلدان النامية أو تأخريه بعكس ما تلعبه العوامل غري 
الدميغرافية كالتكيفات التقنية واملؤسسية والتكنولوجيات املتطورة وبعض السياسات العمومية املدروسة، حيث أن 

، وذلك بتوسيع اخليارات أمام وهري يف عملية التنميةإنقاص معدالت النمو السكاين ميكن أن يساهم بشكل ج

                                                           
1

دار الثاني، منشورات المعهد العربي للتخطيط، الكويت، وديع محمد عدنان، قياس التنمية ومؤشراتها، مجلة جسر التنمية، المجلد األول، اإلص 
 .9، ص 9009عدد فبراير 

2
تقى الدولي عبد الرزاق فوزي، بوروبة كاتية، التنمية المستديمة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع واآلفاق المستقبلية، بحوث وأوراق عمل المل 

جامعة سطيف،  المنعقد خالل  -موارد المتاحة، الجزء األول، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييرحول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية لل
 .29، ص 9000أفريل  0إلى  3الفترة 

3
 .409وديع محمد عدنان، مرجع سابق، ص  
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سكان لن جيورا على الفرص االقتصادية لألجيال من خالل ضمان أن النمو السكاين وهيكل الالبلدان النامية 
 .1القادمة

واملؤشران  األساسيةيعترب الفقر أحد مؤشرات القصور يف التنمية البشرية ويف تلبية احلاجات  ؛مكافحة الفقر: ثانيا
األبرز يف قياس الفقر مها مؤشر عدد الفقراء نسبة إىل عدد السكان ومؤشر فجوة الفقر الذي يقيس مدى ابتعاد 

 .2الفقراء عن خط الفقر املعتمد

 النامية للدول وضعه برنامج األمم املتحدة اإلمناري مقارنة بفقر الدخل، فبالنسبة :مؤشر الفقر البشري. 3
 سن يبلغوا مل الذين الناس من مئوية بنسبة وتقاس) وصحية طويلة حياة وهي أبعاد رالرة من هذا املؤشر  يرتكب
 االنتفاع ميكنهم ال الذين الناس من مئوية بنسبة يقاس) االقتصادية الوسارل توفر ،األميةو  املعرفة، األربعني

 أو معتدلة بدرجة ناقص وزن من يعانون الذين اخلامسة دون األطفال ونسبة الشروب، واملياه الصحية باخلدمات
 (. شديدة

 دون يعيشون الذين للسكان املئوية النسبة عن ويعرب :وطينال الفقر خط حتت يعيشون الذين السكان. 0
 .الفقر الوطين خط

وهو نسبة األشخاص العاطلني عن العمل إىل جمموع القوى العاملة، ويبني املؤشر : معدل البطالة. 1
 .3مجيع أفراد القوة العاملة الغري موظفني، أو العاملني بصفة مستقلة كنسبة من القوة العاملة

يقاس مؤشر التوزيع حبصة الفرد من الدخل اإلمجايل، أو اإلنفاق اإلمجايل ويعترب  :مؤشرات التوزيع. 1
يف )، وتنحصر قيمة معامل جيين ما بني الصفر معامل جيين األكثر شيوعا يف قياس عدالة توزيع الدخل القومي
التوزيع التام أي عندما  يف حالة سوء)والواحد ( حالة التوزيع املتساوي أي عند وجود عدالة تامة يف توزيع الدخل

وكلما ارتفعت قيمة معامل جيين كلما دل ذلك على وجود تفاوت ( تذهب كافة الدخول إىل وحدة واحدة فقط
 :4أشد يف توزيع الدخول، وتصاغ معادلة معامل جيين وف  الصيغة الرياضية التالية

             

 

   

        

 

   

 

 iهي النسبة الرتاكمية لألسر يف الفئة  X(i): حيث أن
           Y(i)  هي النسبة الرتاكمية للدخل يف الفئةi 

            n  هي عدد الفئات وi  تعرب عن الفئة 

                                                           
1

 .407المرجع نفسه، ص  
2

 .400المرجع نفسه، ص  
3

مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة، حالة سوناطراك، رسالة : خامرة الطاهر، المسؤولية البيئية االجتماعية 
 .49، ص 9003، كلية العلوم االقتصادية بجامعة ورقلة، (غ م)ماجستير 

4
 .  91، ص 9002هد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، عمان، خواجة خالد زهدي، أساليب تحليل بيانات ونفقات األسرة، إصدارات المع 
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ويقاس من خالل مؤشرات التعليم ومعدل اإلملام بالقراءة والكتابة  ز التعليم والوعي العام والتدريب؛تعزي: ثالثا
 .1بني البالغني، وبنسب االستثمار يف التعليم

ن رفع معدالت النمو املستدمي يتم عن طري  أري األدبيات وجتارب التنمية إىل تش: مؤشرات التعليم. 3
، وهو (مثل االبتكار والتعليم والتدريب)واالستثمارات يف األصول امللموسة وغري امللموسة  اإلنتاجيةزيادة الطاقة 

يف ما يشكل مركزا لتحقي  أهداف رفع اإلنتاجية ومستويات التشغيل، حيث تظهر أمهية رأس املال البشري 
راكية للعاملني ومنه رفع يبية واإلدر من خالل رفع القدرات التد لإلنتاجيةكمحدد أساسي   املنافسة االقتصادية

 .الدخول وتشجيع االستثمار واالدخار

تستند النظرية االقتصادية إىل مفهوم الفرد الرشيد وهو الفرد الذي يتخذ قراراته : االستثمار يف التعليم. 0
، حيث يتم حساب معدالت (CBA Cost-Benefit Analysis)على أساس مقارنة املنافع والتكاليف 

ويدخل يف احلساب عناصر  االستثمار يف التعليم حبسب مستويات التعليم يف البلدان املتقدمة والناميةد من رالعا
مثل الدخل، أمد احلياة، البطالة، اخلربة، الضريبة، إضافة إىل نظريات أخرى اجتهدت يف تفسري فوارق األجر بني 

 .2العاملني ونظرية التنافس على العمل ونظريات جتزرة سوق العمل

و أمية املتمركزة على اإلنسان غاية تشكل الصحة أحد األهداف الرريسية يف مفهوم التن مؤشرات الصحة؛ :رابعا
 :وسيلة، ويتشكل مؤشر الصحة من

على التقدم يشكل هذا املؤشر تعبريا يستعمل بكثرة للداللة : متوسط العمر املتوقع عند الوالدة. 3
لوفري اخلدمات الصحية والتغذية وحتسني اإلنتاج، اجلهود التنموية  جمموعالصحي يف البالد، والذي يتحق  من 

 .والعناية باألمومةمعدالت وفيات الرضع  إضافة إىل  مؤشر

ويقاس هذا املؤشر مبدى توفر املراف  : عدد السكان الذين ال يصلون على اخلدمات الصحية. 0
مدى توافر األطباء وتكافؤ فرص التوزيع الداخلي هلذه الصحية وجمانيتها للجميع وبنسب اإلنفاق على الصحة و 

 .اخلدمات حبسب املناط  اجلغرافية أو فئات الدخل، أو أي تقسيم آخر

ا الستمرار احلياة حيث تشكل املياه عنصرا حيوي: عدد السكان الذين ال يصلون على املياه املأمونة. 1
لنقل العديد من األمراض الفتاكة خاصة يف املناط  النارية واليت هنا تعترب يف بعض األحيان مصدرا أالبشرية، كما 

 .3ال تتوفر على شروط النظافة والتعقيم

                                                           
1

تحليل النتائج، األمم المتحدة، نيويورك، : تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان اإلسكوا 
 .59، ص 9005

2
 .425، 420 ، صوديع محمد عدنان، مرجع سابق، ص 
3

 .402، 400 ، صمرجع نفسه، صال 
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هو مؤشر ابتكرته هيئة األمم املتحدة، ويشري إىل مستوى رفاهية  ؛HDI مؤشر التنمية البشرية: خامسا
، ويتعل  هذا املؤشر بقياس متوسط العمر املتوقع للفرد 3772الشعوب يف العامل، وتصدر له تقريرا منذ سنة 

نسبة القيد ، و (وهلا وزن مرجح قدره رلثان)التحصيل العلمي مقاسا بتوليفة من معرفة القراءة والكتابة بني البالغني و 
شة مقاسا بنصيب يعومستوى امل، (وهلا وزن مرجح قدره الثلث)اإلمجالية يف التعليم األويل والثانوي والعايل معا 

، ولبناء الدليل حددت قيمة دنيا (بالدوالر حسب تعادل القوة الشرارية)الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 
باملئة، نسبة القيد  322الكتابة بني الصفر وو  معرفة القراءة: رات هيوقيمة قصوى رابتتان لكل من هذه املؤش

. دوالر 12222دوالر و 322باملئة، ونصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بني  322اإلمجالية بني الصفر و
 :1وعليه ميكن احتساب الدليل نسبة للصيغة التالية

القيمة الدنيا للمؤشر  القيمة الفعلية للمؤشر 
مؤشرلل القيمة الدنيا  القيمة القصوى للمؤشر 

 الدليل 

 .(27من التفاصيل انظر ترتيب الدول حسب مؤشر التنمية البشرية في الملحق رقم  مزيدل)

  المؤشرات البيئية: الفرع الثالث

 مؤشرات االستدامة البيئية: أوال

وتساهم يف حتقي  أهدافها عن طري  تعترب املؤشرات البيئية جزءا ال يتجزأ من مؤشرات التنمية املستدامة 
، ويتم من مراقبة الوضع القارم ورد التغريات اليت حتدث على البيئة واملوارد الطبيعية سواء كانت إجيابية أو سلبية

دى تأرري النمو االقتصادي على املوارد الطبيعية وعلى البيئة من كل جوانبها ويعتمد مخالل هذه املؤشرات قياس 
 310جنازه لصاحل إالذي مت  ESIة البيئية على مؤشر أساسي يسمى مبؤشر االستدامة البيئية قياس االستدام

مؤشرات فرعية، ويأخذ مؤشر االستدامة  8إىل  0مؤشر كل منها يتوي من  02دولة، والذي يستند بدوره على 
القدرة االقتصادية على إجناز أهداف  البيئية بعني االعتبار اإلجنازات البيئية للدول والبنية املؤسساتية باإلضافة إىل

 :2التنمية املستدامة، وهناك مخس مكونات رريسية لالستدامة البيئية هي

حيث تعترب الدولة ذات استدامة بيئية باملدى الذي تتمكن فيه من احلفاظ على أنظمتها : البيئية األنظمة.3
 .الطبيعية، وإىل املدى الذي تتجه فيه هذه املستويات حنو التحسن ال التدهور

                                                           
1

، 70كسروان ربيع، مؤشرات أساسية عن التنمية البشرية في الوطن العربي، مجلة بحوث اقتصادية عربية، مركز دراسات الوحدة العربية،  
 .541، ص 9003ربيع 

2
ؤشرات قياسها، بحوث وأوراق عمل الملتقى حرفوش سهام، صحراوي إيمان، بوباية ذهبية ريمة، اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة وم 

جامعة سطيف،  المنعقد  -الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، الجزء األول، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
 .551، 557، ص، ص 9000أفريل  0إلى  3خالل الفترة 
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وجود  باملدى الذي تكون فيه ضغوط األنشطة البشرية على البيئة قليلة إىل درجة عدم: تقليل الضغوط البيئية.0
 .تأرريات بيئية كبرية على األنظمة البيئية

تندرج ضمنه عدة نقاط منها التغري املناخي ورقب األوزون ونوعية اهلواء، وتأرري ذلك على : الغالف اجلوي.1
واستقرار وتوازن النظام البيئي، ويدخل يف قياس هذا املؤشر نسب التغري املناخي الذي يتم حتديده  اإلنسانصحة 

انبعارات راين أكسيد الكربون، وترق  طبقة األوزون ونوعية اهلواء اليت يتم قياسها من خالل تركيز  من خالل
 .ملورات اهلواء يف الطبقة اجلوية

املياه هي عصب احلياة الرريسي ومن أكثر العناصر أمهية للتنمية ومن : محاية نوعية موارد املياه العذبة وامداداهتا.1
ذ تعد من األولويات البيئية واالقتصادية يف التنمية املستدامة، ويتم إ، تعرضا للتأرريات السلبيةأكثر األنظمة البيئية 

 .عادة قياس التنمية املستدامة يف جمال املياه مبؤشري نوعية املياه وكمية املياه املتاحة

يتم من خالل هذه املؤشرات محاية احليوانات والنباتات الربية : احليوي ومكافحة إزالة الغابات والتصحر التنوع.2
، ألن ضمان التنوع يضمن فتوسع التنمية مرتبط جبودة البيئة ، ومحاية الغابات ومكافحة التصحر،وإنشاء احملميات

 .بقاء األنظمة البيئية وتوازهنا

 شعبة اإلحصاء في األمم المتحدةالمؤشرات البيئية ل: ثانيا

واليت تشمل عدة مؤشرات  03املؤشرات الواردة يف األجندة  تتبىن شعبة اإلحصاء يف األمم املتحدة 
 :1خاصة باملؤشرات البيئية ومنها

 .من خالل قياس جودهتما ومدى هشاشتهما وتعرضهما للمؤررات السلبية: اهلواء واملناخ.3

وتشمل مداخل الصيانة واالستصالح ومكافحة التصحر واجنراف األراضي وقطع الغابات : والرتبة األرض.0
 .واألخشاب

من خالل احملافظة على هذا املورد والعمل على تطهري املياه وإتاحتها ألكرب عدد ممكن من السكان يف : املياه.1
 .القرى واألرياف النارية

العمل على خفض النفايات املنزلية والصناعية من خالل هتيئة املكبات واملفارغ والعمل على تقليل  :النفايات.1
 .استخدام املواد املشعة واملضرة وتغيري أمناط االستهالك واإلنتاج

 
                                                           

1
ال تنمية بدون إحصاء، : البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة، المؤتمر اإلحصائي العربي الثانيرداد خيس عبد الرحمن، المؤشرات  

 .32، ص 9002نوفمبر  4إلى  9المنعقد بسرت، من 
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 المؤشرات المؤسسية: الفرع الرابع

اجلانب املؤسسايت يف تطبي  وتطوير  عبارة عن معطيات رقمية تصنف مدى تطوراملؤشرات املؤسسية 
اإلدارة البيئية، وتتضمن هذه املؤشرات القوانني والتشريعات واألطر املؤسسية اليت حتكم التنمية املستدامة، وتتمثل 

 :1أهم املؤشرات املؤسسية فيما يلي

التفاقيات الدولية اخلاصة يتم من خالله معرفة عدد الدول اليت صادقت على ا: تنفيذ االتفاقات الدولية املربمة.3
اج بشأن السالمة، والتصدي  على طر قلتصدي  على بروتوكول اكبالبيئة ومدى التزام الدول ببنود هذه االتفاقيات،  
 .االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو

هذه األحباث فيما خيدم  من خالل معرفة مدى اتفاق الدول على البحث والتطوير واستغالل: البحث والتطوير.0
 .، ويتم قياسها من خالل معرفة نسبة اإلنفاق على البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايلالتنمية املستدامة

الذي يعرب عن مدى حتكم األفراد بالتكنولوجيا والتقنيات العلمية ويتم قياسها من خالل : االستخدام التقين.1
 .شخص 3222معدالت الولوج خلدمات األنرتنت لكل عدد أجهزة االتصال واإلعالم و 
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 .552، 551 ، صحرفوش سهام، صحراوي إيمان، بوباية ذهبية ريمة، مرجع سابق، ص 
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 المستدامة االقتصادية الطاقات المتجددة وأبعاد التنمية: المبحث الثاني

 المستدامة االقتصادية أبعاد التنمية: المطلب األول

والسياسية  إن حتقي  التنمية املستدامة يتاج إىل تغريات جوهرية يف األنظمة االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، ولكن مثل هذا التغيري ال ميكن أن يتم إال من خالل ممارسة الدميقراطية االقتصادية اليت تتشارك فيها كل 
قطاعات اجملتمع، حيث أن معظم التقارير والدراسات تؤكد على رالث أبعاد أساسية وتشمل البعد االقتصادي 

، فالتنمية املستدامة ال تركز على اجلانب البيئي فقط بل البعد السياسي والبعد االجتماعي والبعد البيئي، إضافة إىل
هي تشمل كذلك جوانب عديدة تتفاعل يف إطار عملية مرتابطة ومتكاملة يف سبيل ضبط املوارد الطبيعية وحتقي  

 .يوضح األبعاد املختلفة للتنمية املستدامة املوايل الرفاهية االجتماعية، والشكل

 المستدامة االقتصادية أبعاد التنمية(: 02)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية صاحلي صاحل، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البرتولية يف اجلزارر، : المصدر
 8إىل  9الفرتة جامعة سطيف،  املنعقد خالل  -املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، اجلزء األول، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

 .890، ص 0228أفريل 

 
 
 

 

 

 

 

 

 يسالسيا  البعد
 

 البعد 
  االقتصادي

 ةالتنمي
 االقتصادية
 المستدامة
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  ادي للتنمية المستدامةصالبعد االقت :الفرع األول
تؤرر السياسات االقتصادية احمللية والعالقات االقتصادية بني الدول على التنمية املستدامة، وهذا من 

 يتمحور، حيث 1للبيئة والتنميةوعلى سياسات االقتصاد الكلي املواتية ها على قواعد التجارة العاملية خالل تأرري 
يستدعي البعد و ي للتنمية املستدامة حول االنعكاسات الراهنة واملستقبلية لالقتصاد على البيئة البعد االقتصاد

إعادة النظر يف كافة مراحل النشاط االقتصادي بدءا من مرحلة توزيع واستخدام االقتصادي للتنمية املستدامة 
تقبلية، إىل مرحلة االستثمار الذي خيضع لقواعد االستدامة سي حقوق األجيال املمصادر الثروة توزيعا يراع

النمو  :، ومتثل العناصر اآلتية حمور البعد االقتصادي2ومدخالته األساسية التكنولوجية والفنية واالقتصادية
باإلضافة إىل مراعاة  ،3االقتصادي املستدام، كفاءة رأس املال، إشباع احلاجات األساسية، العدالة االقتصادية

نسب استخدامات الطاقة واملياه واملوارد األخرى، وأوضاع شبكات الطرق ووسارل النقل، وأوضاع الدين اخلارجي 
 .4وأعباء خدمة الديون

 لبعد االجتماعي والثقافيا: الفرع الثاني

للجنة العاملية للبيئة عن ا 3789باإلضافة إىل التعريف الذي أعده تقرير مستقبلنا املشرتك الصادر سنة  
عملية جمتمعية واعية ودارمة موجهة وف  إرادة وطنية مستقلة من "على أهنا  أيضاف عر  ، ت  للتنمية املستدامة والتنمية

أجل إجياد حتوالت هيكلية وإحداث تغريات سياسية واجتماعية واقتصادية تسمح بتحقي  منو مطرد لقدرات 
حيث أن املدخل االجتماعي ملفهوم التنمية املستدامة من شأنه أن  ،5"لنوعية احلياةاجملتمع املعين وحتسني مستمر 

حتقي  غاياته ورفاهيته، فاإلنسان هو جوهر التنمية يضفي بعدا تنمويا ينطل  من ترقية اإلنسان وتنميته وصوال إىل 
دون خط الفقر، وتوفري الرعاية وهدفها النهاري من خالل حتسني أوضاع الفقر وتقليل عدد األفراد الذين يعيشون 

الصحية جلميع األفراد من خالل العمل على ختفيض معدالت وفيات األمراض وحماربة سوء التغذية وتوفري 
اخلدمات واملراف  الصحية والضرورية، إضافة إىل رفع مستويات اإلنفاق على التعليم واحلرص على جمانيته خاصة 

على وضع سياسات واسرتاتيجيات وطنية لتشجيع التغيري يف أمناط االستهالك ، والعمل 6يف الطور ما قبل الثانوي
وبالرغم من أن املقاربات السابقة للتنمية مل تأخذ يف . 7اهلوة بني دول الشمال واجلنوب تقليصغري املستدامة و 

حسباهنا املكون الثقايف يف املسرية التنموية للشعوب، إال أن اجلو الذي ال يراعي اخلصوصيات الثقافية من شأنه أن 
ث يسبب العديد من االضطرابات والتوترات االجتماعية واليت طاملا تعي  مسار التنمية الشاملة املستدامة، حي

                                                           
1

األبعاد االجتماعية واالقتصادية، جدول أعمال أجندة القرن الواحد والعشرون، هيئة : لفصل األول، الباب األول، ا95ديباجة جدول أعمال القرن  
 .59األمم المتحدة، ص 

2
 .035صالحي صالح، مرجع سابق، ص  
3

 .72غنيم محمد عثمان، أبو زنط أحمد ماجدة، مرجع سابق، ص  
4

 .411محمد سمير مصطفى، مرجع سابق، ص  
5

إشارة خاصة للعراق، أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس : الرفاعي قدوري سحر، التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية 
 .94، ص 9002لإلدارة البيئية، الصادر عن المنظمة العربية لإلدارة، جامعة الدول العربية، المنعقد في الجمهورية التونسية في سبتمبر 

6
 .411، 414 ، صمير مصطفى، مرجع سابق، صمحمد س 
7

أنماط االستهالك المتغيرة، جدول أعمال أجندة القرن الواحد والعشرون، هيئة األمم : ، الباب األول، الفصل الرابع95ديباجة جدول أعمال القرن  
 .79المتحدة، ص 
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من خالل متكني األفراد واجلماعات  يسعى املدخل الثقايف للتنمية املستدامة إىل حتقي  التكامل يف عمليات التنمية
 .احمللية وتعبئة طاقاهتم، وسيادة مبادئ احلكم الراشد والدميقراطية الشعبية

  البعد البيئي والتكنولوجي: الفرع الثالث

االقتصادية والنظام البيئي واملناخي ومحاية احمليط، واالستغالل من خالل احلفاظ على قاعدة املوارد 
وترجع أسباب ، 1العقالين لإلمكانيات املتاحة يف إطار أولويات تضمن تأمني احتياجات احلاضر واملستقبل

خدامات املشكلة البيئية يف كثري من األحيان إىل منط النمو والتنمية القارمني على استنزاف املوارد الطبيعية واست
التقنيات واألساليب امللورة والضارة بالبيئة، إضافة إىل اعتبار املوارد الطبيعية ملكية عامة وحتمل اجملتمع للتكاليف 

كما أن السعي  .2البيئية اخلارجية دون أن تظهر يف حسابات املؤسسات أو احلسابات الكلية لالقتصاد الوطين
ا أو التكنولوجية ال يتحق  إىل باالهتمام البالغ بالبحث العلمي وحتويل لبلوغ املكاسب التنموية سواء التقنية منه

، فاملعرفة Knowledge Economyاملعرفة العلمية إىل تكنولوجيا يف اقتصاد يعرف باالقتصاد املعريف 
 .أصبحت تشكل أساس الثروة ويظهر ذلك جليا من خالل الشكل التايل

 المستدامةاالقتصادية البعد التكنولوجي في تحقيق التنمية دور (: 00)شكل رقم 

 

 

وسياسات التنمية املستدامة يف ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية باجلزارر، جملة علوم كربايل بغداد، محداين حممد، اسرتاتيجيات  :المصدر 
 .36، ص 0232، شتاء 12انسانية، السنة السابعة، العدد 

  للتنمية المستدامة البعد السياسي: الفرع الرابع

الراشد وإدارة احلياة يؤدي البعد السياسي إىل حتقي  التنمية املستدامة من خالل جتسيد مبادئ احلكم 
، حيث تعد التنمية املستدامة مشروعا للسالم وكبح الفساد الشفافية واملشاركة يف اختاذ القرار وف  مبادئالسياسية 
ى العديد من املفكرين أن استدامة التنمية الفعلية تكمن يف التقسيم قاعدة احلوار بني الدول، حيث ير  باعتبارها

الدويل للثروة وهو ما يفرض طلبات بيئية خمتلفة وغري متساوية بني الدول الفقرية والغنية، فالعوامل االقتصادية 
  .3بأجياله املتالحقةوالسياسية من شأهنا أن تساهم يف إعادة توزيع الثروة يف العامل 

                                                           
1

 .035صالحي صالح، مرجع سابق، ص  
2

 .0، ص 9009المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، الطبعة األولى، دار اإلشعاع القانوني، الشيخ محمد صالح، اآلثار االقتصادية و 
3

نسانية كربالي بغداد، حمداني محمد، استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية بالجزائر، مجلة علوم إ 
 .2، ص 9050، شتاء 41السنة السابعة، العدد 

 التكنولوجيا+ العلم 

     تحقيق التنمية المستدامة الشاملة خلق الثروة والمكاسب التنموية  تحويل المعرفة إلى ثروة  زيادة مخزون المعرفة  البحث العلمي 
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 المستدامة االقتصادية دور الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية :الثاني المطلب

داء مجيع أنواع أأهنا املصدر األساسي للقدرة على ترتبط الطاقة بعملية التنمية ارتباطا عضويا من حيث 
االقتصادية األعمال الذهنية واجلسدية واآللية، وملا كان العمل يشكل القاعدة األساسية لعملية التنمية 

سب وبالكميات املطلوبة ألداء العمل يعد شرطا ضروريا إلحداث اواالجتماعية فإن توفر الطاقة بالشكل املن
األساسية  يعترب توافر خدمات الطاقة الالزمة لتلبية االحتياجات البشرية ذو أمهية قصوى بالنسبة للركارزو ، 1التنمية

األسلوب الذي يتم به إنتاج هذه الطاقـة وتوزيعها واستخداما على األبعاد ويؤرر . الثالرة للتنمية املستدامة
 .2االجتماعيـة واالقتصادية والبيئية ألي تنمية متحققة

 المستدامة االقتصادية التنميةد ابعالطاقات المتجددة وأ: الفرع األول

 دور الطاقات المتجددة في تحقيق البعد االقتصادي: أوال

لى الطاقة استجابة للتصنيع والتمدن ورراء اجملتمع إىل توزيع عاملي الستهالك الطاقة أدى تزايد الطلب ع
األولية توزيعا شديد التفاوت، فاستهالك الفرد الواحد من الطاقة يف اقتصاديات السوق الصناعية يعادل رالث 

تعتمد التنمية االقتصادية على توافر خدمات الطاقة الالزمة سواء لرفع و ، 3أرباع الطاقة األولية يف العامل ككل
وحتسني اإلنتاجية أو للمساعدة على زيادة الدخل احمللي من خالل حتسني التنمية الزراعية وتوفري فرص عمل 

رص ومن املعلوم أنه بدون الوصول إىل خدمات طاقة ومصادر وقود حديثة يصبح توفر ف. الريعيخارج القطاع 
إذ أن توفر هذه اخلدمات يساعد . العمل وزيادة اإلنتاجية وبالتايل الفرص االقتصادية املتاحة حمدودة بصورة كبرية

، ويعترب الوقود كذلك ضروريا  للعمليات خاصةالصغرية وعلى القيام بأنشطة معيشية وأعمال  اريععلى إنشاء املش
أن واردات الطاقة متثل  هذاويضاف إىل  ن األنشطة الصناعية،اليت حتتاج إىل حرارة، وألعمال النقل وللعديد م

 .4فقرا حاليا  من منظور ميزان املدفوعات أحد أكرب مصادر الديون األجنبية يف العديد من الدول األكثر

تلعب مشاريع الطاقات  ، حيثجددة يف استحداث الوظارف اخلضراءمشاريع الطاقات املتباإلضافة إىل دور 
 :5ميكن عرضها فيما يلي استحداث فرص العامل الدارمة واليتاملتجددة دورا بارزا يف 

 اقتصادية مبادرات بروز القطاعية، التنمية سياسات وكذلك الكلية، االقتصادية السياسات تشجع أن ميكن -
على  واإلنتاج االستهالك من استدامة أكثر أمناطا   تعزز اليت احلوافز طري  عن املستدامة التنمية مع جديدة تتماشى

                                                           
1

 .244صالحي صالح، مرجع سابق، ص  
2

إطار العمل، السكرتارية الفنية لمجلس : تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية 
 .1، ص 9004إلقليمي لغربي آسيا، الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، برنامج األمم المتحدة للبيئة، المكتب ا

3
، المجلس الوطني للثقافة 549تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل عارف، مستقبلنا المشترك، سلسلة عالم المعرفة، عدد  

 .951، ص 5230والفنون واآلداب، الكويت، 
4

 .1إطار العمل، مرجع سابق، ص : ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية تقريراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الطاقة 
5

نوفمبر  ، جنيف،924: الدورة األعمال، جدول من الثاني البند لتحقيق سبل عيش مستدامة، الدولي، تعزيز التنمية  المستدامة العمل مكتبتقرير  
 .7، ص 9001
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املنتجات  وإنتاج خدمات والسيما امللورة، غري اجلديدة القطاعات تشجيع يساهم أن كما ميكن الوطين، الصعيد
 استحداث باجتاه االقتصادية األنشطة توجه حتويل يف للبيئة، والبحث عن البدارل الطاقوية غري التقليدية املالرمة
 .بيئيا   املستدامة القطاعات يف الوظارف

 شيوعا، أقل بيئيا   املستدامة االقتصادية القطاعات يف اجلديدة املرحبة املشاريع تكون قد النامية للبلدان بالنسبة -
 املوارد الطبيعية وإدارة اإليكولوجية والسياحة اإليكولوجية التكنولوجيات يف والتنمية البحوث فإن ذلك ومع

لعمل دارم ومستدام وحتول دون تدهور  حقيقية فرصا   تقدم وصيانتها، األساسية اهلياكل وإجياد العضوية ةوالزراع
 .احمليط وحتمل تكاليف بيئية إضافية

من شأن القطاعات الصناعية يف جمال إنتاج الوقود احليوي املستند أساسا إىل اإلنتاج الزراعي كوقود اإليثانول  -
العمالة، ومشاريع تشييد حمطات الطاقات املتجددة باختالف أشكاهلا أن تساهم يف  وكحول قصب السكر كثيفة

 .خل  القيمة املضافة وتؤدي لتنويع مصادر دخول االقتصاد القومي

 يرتتب الذي النشاط االقتصادي حتيفز املتجددة يساهم يف  للطاقة مصادر أو مصدر من الريف سكان متكني -
 صناع على هاما رهانا يعترب السكان بأراضيهم، هلؤالء وتوطني للبيئة احرتام مع بتواز املعيشية الظروف حتسني عنه

 .النامية الدول يف القرار

 الطاقات المتجددة والبعد االجتماعي للتنمية المستدامة: ثانيا

التخفيف من وطأة الفقر، وإتاحة الفرص أمام  تماعية املرتبطة باستخدام الطاقةتتضمن القضايا االج
هتميش الفئات الفقرية وإىل  لوصول احملدود خلدمات الطاقة إىلإذ يؤدي ا. املرأة، والتحول الدميغرايف واحلضري

مصادر الطاقة تقليل قدرهتا بشكل حاد على حتسني ظروفها املعيشية؛ فحوايل رلث سكان العامل ال تصل إليهم 
بينما تصل إىل الثلث اآلخر بصورة ضعيفة، كما أن اعتماد سكان املناط  الريفية على أنواع الوقود ، الضرورية

وباإلضافة إىل ذلك ما زال هناك . التقليدية يف التدفئة والطهو له تأرريات سلبية على البيئة وعلى صحة السكان
 02األكثر غىن تستهلك الطاقة مبعدل يزيد  تباين كبري بني الدول املختلفة يف معدالت استهالك الطاقة، فالدول

 .1ضعفا  لكل فرد مقارنة بالدول األكثر فقرا  

من شأن تطبيقات االعتماد على مصادر الطاقات اجلديدة واملتجددة كالسخان الشمسي واخلاليا الضورية،  -
 واجتثات الفقر البطالةضاء على وعمليات تدوير املخلفات الزراعية وحتويلها إىل مساد عضوي أن تساهم يف الق

 .ويف احلفاظ على املوارد املالية واملادية من اهلدر

                                                           
1

 .1إطار العمل، مرجع سابق، ص : تقريراللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية 



املستدامة وحتديات الطاقات املتجددة االقتصادية التنمية                                           :الفصل الثالث  
 

144 
 

يساهم استعمال الطاقة الشمسية يف املناط  النارية للتدفئة احلرارية أو لتوليد الكهرباء بالبخار أو جتفيف  -
احملاصيل يف فك عزلة املناط  النارية واكتساب العديد من اخلربات واملهارات ومنه املسامهة يف حتقي  التنمية 

 .1احمللية

ية واملستشفيات واملدارس خاصة يف املناط  النارية والصحراوية املعزولة حتتاج مشاريع البىن التحتية كاملراف  الصح -
من مصادر إىل مصادر متويلية ضخمة، ولكن إذا ما مت تصميمها بتقنيات البنايات اخلضراء حيث تستمد طاقتها 

ليف صيانة ، فمن شأهنا أن تقلل من تكاليف الربط بالطاقة وتكا(، رياح، مياه، وغريهامشس)الطاقات املتجددة 
أن تعمل على حتفيز االستثمار يف هذا اجملال، وتساهم يف  كذلك  هناأوتشييد احملطات التقليدية، ومن شاألسالك 

 . 2توزيع الفرص العادلة بني مجيع أقاليم البلد الواحد

تتمي ز هذه األنظمة بوجودها على مقربة من اجملتمعات اليت تستخدمها، ما يوف ر احلس بالقيمة وامللكية اجلماعية  -
 . املشرتكة ويعزز التنمية املستدامة

فالقطاع يشكل مزو دا  سريع النمو . توف ر أنظمة الطاقة املتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجيا   -
لية اجلودة؛ وهو يتفوق من بعيد يف هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية الذي يستلزم توافر رأمسال للوظارف العا

 .3كبري

 الطاقات المتجددة والبعد البيئي : ثالثا

يف ظل التغريات املناخية الواضحة اليت يشهدها  العامل، ينبغي التفكري جديا يف تقليل انبعاث غازات 
وهلذا  . حفورية واليت هلا صلة وريقة هبذه التغريات املناخيةاجتة من استخدام مصادر الطاقة األاالحتباس احلراري  الن

بعد سنوات ال تتجاوز القرن كما يؤكد الكثري من الباحثني، أصبح  والغاز كله وبسبب إمكانية نضوب البرتول
تعتمد وألن أنظمة الطاقات املتجددة   .دةلزاما  التوجه إىل الطاقة البديلة النظيفة اليت ال تنضب بأشكاهلا املتعد

ستنفذ وال يلح  على مصادر الطاقة احمللية املتوافرة يف سارر الدول فهي تعترب مصدر إمداد آمن، ال ميكن أن ي  
 .الضرر بالبيئة احمللية أو الوطنية أو العاملية

هلواء بفعل قطاعي النقل والطاقة قد حو ل ال تلو ث هذه املوارد اهلواء أو اليابسة أو البحر، يف حني أن تلو ث ا -
 . الصحة العامةالعديد من املدن إىل مصدر خطر يتهدد 

                                                           
1

، RAED ،9055آفاق جديدة ومتجددة، الشبكة العربية للبيئة والتنمية : عدلي عماد الدين، دور المجتمع المدني في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة 
 .59، ص www.raednetwork.orgعلى موقع المنظمة 

2
 .95المرجع نفسه، ص  
3

قراءة للواقع الجزائري، الملتقى الدولي حول استراتيجية الحكومة في : مريزق عدمان، دور برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة 
 .4، ص 9055نوفمبر  52و 51القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر، يومي 

http://www.raednetwork.org/
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 املنتجات من عديدة أنواع بإنتاج حاليا تسمح فهي باالهتمام، جديرة هتيئة إمكانيات املتجددة الطاقاتتقدم  -
 مصادرها بني وأيضا التكامل التطبيقات يف التنوع وهذا ( vecteurs énergétiques ) الطاقية واحلامالت

 هلذه المركزي استعمال من ميك ن اجلغرايف توزعها ؛  وحسنBiomasse...)حيوية  مواد أو كتل ريح، مشس، )
 :فعال املوجودة التقليدية، على الشبكات باالعتماد يتم أن ميكن الالمركزي اإلنتاج هذا وأن خاصة الطاقات،

 .1بينها التكامل من إطار يف وذلك نقل احملروقات، وسارط شبكة احلرارية، الشبكة الغاز، شبكة الكهرباء، شبكة

 دور الطاقات المتجددة في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية الثالثة: الفرع الثاني

 الطاقة، على للحصول موروقة خدمات على احلصول فرص وقلة املناخ، تغري تأرري بأن متنام   إدراك مثة
 إحراز حنو التقدم وترية تباطؤ يف ويتسبب لأللفية اإلمنارية األهداف حتقي  يهدد وتدهورها الطبيعية البيئة وتدمري
 .جميعلل والشاملة املستدامة البشرية التنمية

مصادر  على تركز اليت العاملية املبادرات يف البارزين الفاعلني من اإلمناري املتحدة األمم برنامج ي عتربحيث 
 البيولوجي، التنوع على واحلفاظ والتصحر، الطاقة، على الفقراء وحصول الغابات، املياه واحلفاظ على

 والفئات الفقراء احتياجات اإلمناري املتحدة األمم برنامج يضع حيث ،املناخ تغري مع التكيف واسرتاتيجيات
 وبدعم ،0233 العام ويف .حب  مستدامة   إدارة   البيئة إدارة على البلدان قدرة ويضمن براجمه، صميم يف األضعف

 الطاقة على احلصول يف الفقراء فرص زيادة يف جنحت مبادرات بلدا   41 تبىن اإلمناري، املتحدة األمم برنامج من
 2.والنظيفة املتجددة
بعنوان الطاقة املستدامة للجميع مبادئ أجندة العمل العاملي  يدعم برنامج األمم املتحدة اإلمناريو 

(SE4ALL)  من خالل خمطط املساعدات الكبرية للطاقة النظيفة بقيمة بليوين دوالر خالل السنة املالية
، وذلك من خالل املنح واملوارد من القروض ومن صنادي  التمويل املخصصة من الكونغرس لدعم شركات 0233

بناء أسواق للطاقة املستدامة، وفيما يلي أبرز نقاط برنامج األمم املتحدة االبتكار وتكنولوجيا الطاقة املتجددة، و 
 :3اإلمناي لتنفيذ مبادرة الطاقة املستدامة للجميع

تشجع املبادرات العاملية لربنامج األمم من خالل  :للطاقات املتجددة املساعدة التقنية لتحسني البيئة التمكينية.3
التنمية املستدامة ذات االنبعارات املنخفضة من خالل تنفيذ برامج الطاقة املتجددة تطوير اسرتاتيجيات لاملتحدة 

مبكوناهتا الوطنية واإلقليمية والعاملية، واليت تشدد على كفاءة الطاقة وتعزيز السياسات التنظيمية والتجارية وخل  
 . الظروف املالرمة لالستثمار يف جماالت الطاقة النظيفة واملتجددة

                                                           
1

 .4مرجع نفسه، ص ال 
2

المستقبل المستدام الذي نريد، إصدار برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، : 9055/9059تقرير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، التقرير السنوي  
 .90، ص 9059نيويورك، 

3
اقة مكتب برامج اإلعالم الخارجي التابع لوزارة الخارجية األمريكية، بيان حقائق الدعم األمريكي ألجندة العمل العالمي لتنفيذ مبادرة الط 

 iipdigital.usembassy.govالمستدامة للجميع، على الموقع الرسمي لمكتب إعالم وزارة الخارجية األمريكية 
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يف جمال تطوير مصادر الطاقة  تولوجيانكتإدخال المن خالل : امهة يف شراكات تكنولوجيا الطاقة النظيفةاملس.0
اعتماد التخطيط السليم للموارد و  يدة عن االستنزاف والتلوث البيئي،التقليدية والعمل على إجياد مصادر بديلة بع

يف  انات البيئية اليت يتطلع اجلميع إىل حتقيقهامكاإلاط االستهالك ضمن حدود منأنشر القيم اجلديدة يف و البيئية 
، وبنك (SIDA)للتنمية الدولية بالشراكة مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية  مريكيةمبادرة أطلقتها الوكالة األ

لوضع برنامج لتطوير وتوسيع نطاق إحالل  (OPIC)التنمية األفريقي، وهيئة االستثمارات اخلاصة يف اخلارج 
لطاقة التقليدية باملتجددة يف املناط  الريفية للدول النامية، وابتكار حلول تسويقية ومناذج تكنولوجية للرتويج ملثل ا

 .هذه التقنيات
بليون دوالر للسنة املالية  3.3متويل االستثمارات والقروض اخلاصة مبشاريع الطاقات املتجددة واليت قدرت بـ.1

، والعمل على وضع برامج لتأهيل حمفظة مشاريع البنوك احمللية يف شكل قروض ومساعدات فنية 0233
 .والسلطات البلدية والشركات اخلاصة

الفرع الثاين  انظر) املذكورة فيما سب  بالنظر إىل مجلة األهداف اليت اعتربها العامل حمققة للغايات الثماينو 
رأسها القضاء على الفقر واجلوع واألمية والتمييز ضد املرأة وحتسني ، وعلى (ول من املبحث الساب للمطلب األ

فإن الطاقة متثل عنصرا  ضروريا  يف حتقي  مجيع  وضمان االستدامة البيئية والشراكة العاملية للتنمية، الظروف الصحية
هدف ختفيض نسبة الفقر إىل األهداف اليت أقرها قادة العامل، وعلى األخص ما يتعل  بأمهية الطاقة يف حتقي  

، وقد ظهر ذلك يف قرار هام اختذته الدورة التاسعة للجنة التنمية املستدامة التابعة 0232النصف حبلول عام 
حتقي  اهلدف الذي أقره اجملتمع الدويل أال وهو، ختفيض عدد األفراد الذين يعيشون : "لألمم املتحدة وينص على

، وهذا اهلدف يستوجب الوصول 0232احد يف اليوم إىل النصف حبلول عام على دخل أقل من دوالر أمريكي و 
وهذا يؤكد احلاجة إىل توفري خدمات الطاقة وإتاحتها " إىل خدمات طاقة بأسعار مناسبـة كشرط أساسي مسب 

 .للفقراء، بناءا  على أسس اقتصادية جمدية ومقبولة اجتماعيا  وسليمة بيئيا  

متسع النطاق، فإن العمل على حتسني كفاءة الطاقة، واستخدام وقود تقليدي  وباإلضافة إىل هذا اهلدف 
أنظف، والتحول إىل أنواع الطاقة املتجددة ميكن أن يكون له تأرري رريسي يف توفري التنوع الكبري خلدمات الطاقة، 

مستدامة، كما  يشيملياه، وبالتايل تيسري سبل معوالذي يشمل أغراض الطهو واإلضاءة والتدفئة والنقل وضخ ا
 .1يساهم يف حتسني املستوى الصحي والتعليمي، وكلها تعترب عناصر مهمة داخل أهداف األلفية

 

 

                                                           
1

 ، صإطار العمل، مرجع سابق، ص: جتماعية لغربي آسيا، الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربيةتقريراللجنة االقتصادية واال 
2 ،3. 
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 المستدامة االقتصاديةالطاقات المتجددة ألغراض التنمية : المبحث الثالث

 والطاقات المتجددة المستدامةاالقتصادية التنمية  العالقة بين: المطلب األول

للتنمية واستدامتها وعنصرا جوهريا لتلبية معظم االحتياجات  املتجددة رديفة متكاملة تعترب الطاقة
، حيث اإلنسانية كما أهنا تضطلع بالريادة لبلوغ األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية املتعلقة بالتنمية املستدامة

من األهداف والعوار ، واليت هتتم جبميع تتجلى العالقة بني التنمية املستدامة والطاقات املتجددة يف سلسلة 
ات الطاقات املتجددة عرب ور تكنولوجييث أن خطر التغري املناخي دفع بتطح. العوامل الكلية واإلقليمية واحمللية

ل انبعارات الغازات الدفيئة واملسببة يقلوالعمل على تمن شأهنا االعتماد على الطاقات املتجددة العامل اليت 
تقبل  ما مدىهو  واإلشكال املطروح .والبيئية واالجتماعيةراري، ومنه ختفيض الكلف االقتصادية لالحتباس احل

 وإدماج احلديثةمن خالل  طرق االعتماد على التكنولوجيات  النظام االقتصادي احلايل للنماذج الطاقوية اجلديدة
  .ليةاحمل املتجددة ضمن سياسات التنمية الطاقة وسياساتالتكاليف االقتصادية 

يف ضمان إمداد نظام التنمية احلايل مبصدر موروق ومستدام يتجلى الدور األساسي للطاقات املتجددة و 
النفط ك القارمة على موارد اتستثمار االإطالة أمد للطاقة من خالل االعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة تتيح 

يف أسواق الطاقة  الدول يف الناتج احمللي اإلمجايل واحلفاظ على مكانة املتجددةوالغاز وزيادة مسامهات القطاعات 
فإن " دي آي يف"اين ألحباث االقتصاد ملب منوذج حسايب خلرباء املعهد األوحس .العاملية وتعزيز منو االقتصاد احمللي

بسبب التوسع يف الطاقات املتجددة مقارنة  %1سيشهد زيادة يف الناتج االقتصادي ألملانيا بنسبة  0212عام 
يف حجم االستهالك، وتعتمد الدراسة  %1.2بنسبة  عن نسبة النمو بدون التوسع يف الطاقات املتجددة وزيادة 

حسب السيناريو  %10نصيب الطاقات املتجددة يف االستهالك سريتفع يف الفرتة املذكورة إىل أن على افرتاض 
ة املستدامة يقتصادتغريات موجبة يف معدالت النمو اال نه أن يدثأوهو ما من ش. 1العاملية املتوقع لوزارة البيئة

بعني االعتبار للتأرريات السلبية والبيئية من حيث ارتفاع تكلفتها  باألخذوخاصة النامية منها وهذا  عاملعرب دول ال
إىل أن ندرة املياه يف بعض الدول من شأنه البيئية واخنفاض االستثمارات يف حمطات الطاقات التقليدية، ناهيك 

مر الذي يتاج إىل الطاقة، وبالتايل أصبح دور الطاقات املتجددة يف دفع التوجه حنو حتلية مياه البحر األ دفع
كما يؤدي النمو االقتصادي والتقدم التقين إىل تغري مزيج استهالك  .والتنمية املستدامة أمرا حيويا عجلة النمو

واجتاهه حنو الكفاءة االستخدامية هلا واالعتماد على مصادر موروقة ومتواصلة مستقبال، حيث انتقل اعتماد الطاقة 
من إمجايل االستهالك العاملي من الطاقة األولية بداية القرن العشرين  %82العامل على الفحم من ما نسبته 

، وازدادت حصة البرتول باملقابل 3792حبلول عام  %13وإىل  3722سنة  %26باعتباره امللوث األول إىل 

                                                           
1

، 9050ديسمبر  51يوم  2934صحيفة االقتصادية، التوسع في الطاقات المتجددة يعزز النمو االقتصادي، النسخة االلكترونية للصحيفة، العدد  
 .http://www.aleqt.comعلى الموقع 
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ومن املتوقع أن ال تزيد  3792،1سنة  %12لرتتفع إىل  3722سنة  %07بداية القرن املاضي إىل  %32من 
، ويتم إحالل جل املصادر 0212حبلول سنة   %22نسب االعتماد العاملية على النفط والغاز بأكثر من 

يف إنتاج ما  بأنواعهاة وتساهم حاليا اقتصاديات الطاقات املتجددة التقليدية األخرى مبصادر الطاقات املتجدد
 .0212عام  %82بارية احملركة للعملية اإلنتاجية، ومن املتوقع هلا بلوغ ما نسبته من الطاقة الكهر  %02نسبته 

 المستدامةاالقتصادية أهمية الطاقات المتجددة ألجل التنمية  :ثانيالمطلب ال

لذا تعترب موارد الطاقة األولية وحسن إدارهتا  األساسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية،الطاقة هي الركيزة 
، غري أن إشكالية االرتفاع الكبري يف منو واستخدامها من أهم سياسات واسرتاتيجيات التنمية املتواصلة واملستدامة

فراد تلبية حاجات األ التقليدية للطاقة قد يول دونالطلب على الطاقة وارتفاع تكلفة اإلمداد، وحمدودية املصادر 
يم اعتماد التخطيط السل ، ومنه كان ال بد من جيال املقبلةجتماعية دون املساومة على ح  األاالقتصادية واال

وزيادة اإلمكانية اإلنتاجية وتأمني الفرص املتساوية ما سينضب ومقدار االستهالك للموارد البيئية وخباصة منها 
قة التقليدية بعيدا عن االستنزاف ولوجيا يف جمال تطوير مصادر الطاندخال التكإمن خالل  جميع على حد سواءلل
فراد قتصادي والقانوين يف رسم سلوك األمشاركة صانعي القرار السياسي واالللطاقة و جياد مصادر بديلة إو 

ىل انات البيئية اليت يتطلع اجلميع إمكاط االستهالك ضمن حدود اإلنشر القيم اجلديدة يف أمنوواجلماعات 
   .2حتقيقها

 المتجددة االعتماد على مصادر الطاقاتالوعي العام بضرورة : الفرع األول
الكثري من الدول  مع ارتباط تلوث اهلواء مبصادر الطاقة األحفورية وأيضا باإلنتاج والتصنيع، سلكت

ناجحة يف جماالت التقنني والرتشيد اخلاص باإلنتاج واالستهالك للطاقة وذلك بإدخال أساليب  خ طى
وتكنولوجيات نظيفة لإلنتاج، واستخدام األدوات االقتصادية احلافزة لرتشيد االستهالك واحلد من التلوث، 

ترشيد )، والرتشيدية (ارالتدخل يف األسع)فاختذت العديد من الدول عددا من اإلجراءات منها االقتصادية 
ومبا أن الطاقات  ،(تطبي  معايري وقوانني البيئية)، والقانونية (استخدام الوقود األنظف)، والتكنولوجية (االستخدام

ت املستهلكة من البديلة لن توفر ما يستلزمه العامل من البرتول املستخدم حاليا، حيث يصعب تعويض الكميا
مزيج طاقوي أغلب الدول سرتجع الستخدام املستقبل القريب، فإنه من احملتمل أن األقل يف  البرتول حاليا على

  .3تقليدي ومتجدد وميكن االعتماد يف هذا على مصادر الطاقة النووية

                                                           
1

بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية بن نونة فاتح، خامر الطاهر، تحديات الطاقة والتنمية المستدامة،  

 .244، ص 9000أفريل  0إلى  3جامعة سطيف،  المنعقد خالل الفترة  -للموارد المتاحة، الجزء األول، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير
2

ارات عبد الزبيدي صباح حسن، خطة مقترحة لتنمية مصادر الطاقة في البيئة العربية في ظل التنمية المستدامة، مجلة كلية التربية للبنات، إصد 
 .541، ص 9003، (5) 50جامعة بغداد، المجلد 

3
هموم عالم واهتمامات أمة، جامعة ... نشور في مؤتمر البترول والطاقة الخياط محمد مصطفى، الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة، بحث م 

 .57، ص 9000أبريل  7إلى  9المنصورة بمصر، كلية الحقوق، المنعقد بتاريخ 
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أن املصادر البديلة للطاقة، إال  على وعلى الرغم من تكرار الكثري من النداءات حنو تعظيم االعتماد
–ة التكنولوجية اإلتاح: توافر شروط رالرة، أوهلاحزمة الطاقة لبلد ما تظل مرهونة ب إىلالبدارل اليت ميكن إضافتها 

مثلما يوضحه  توافر الكفاءات البشرية، وأخريا اجلدوى االقتصادية،: أو حتق  نسبة مشاركة حملية مقبولة، ورانيها
 .(01)الشكل رقم 

 شروط االعتماد على بدائل الطاقة التقليدية: (02) شكل رقم

أن  لتكنولوجيات املتاحة حاليا، مبعىنا ل من النفط والغاز تعتمد علىالتوقعات احلالية لك حيث أن
مزيد من االحتياطيات، وهو ما  التطور املستقبلي يف تكنولوجيات التنقيب واالستخراج والتكرير سوف ترتجم إىل

، وتتجلى أمهية الطاقات املتجددة ألجل التنمية املستدامة يف االعتماد على املصادر األحفورية من ايعين مزيد
 :1النقاط التالية

يرتبط التأرري املباشر للطاقة املتجددة يف إجياد مصدر متجدد يستطيع توفري الطاقة وقت الطلب، بغض النظر : أوال
ولوجيا ، والوقود احليوي، وتكنيوية، وهو ما يتوافر يف كل من الكتلة احل(الظواهر الطبيعية)مؤررات خارجية عن 

 .اهليدروجني خاليا الوقود املعتمدة على
ستني عاما، وهي الفرتة  فرتة زمنية قد متتد من أربعني إىليستغرق  إىل أخرىن التحول من تكنولوجيا إ: رانيا

معه بديال له نفس كفاءة  من النضج تصبح ىمستو  جيات البديلة للوقود األحفوري إىلالتكنولو  الالزمة لتصل فيها
 .األداء باإلضافة إىل توافره حمليا وجبدوى اقتصادية

                                                           
1

 .51 صالمرجع نفسه،  

اإلتاحية التكنولوجيةاإلتاحية التكنولوجية

توافر الكفاءات  االقتصاديةالجدوي

البشرية

 .41مصادر الطاقة، مرجع سابق، ص الخياط محمد مصطفى، الطاقة البديلة وتأمين : المصدر
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وبعضها ميكن نقله مثل الكتلة احليوية ( الشمس والرياح)تتواجد مصادر الطاقة املتجددة وتستخدم حمليا : ارالث
 .عليها من عمليات النقل ألنه حيث يوجد املستهلك يتواجد مصدر اإلنتاجوبالتايل ال خيشى 

 اإلنذارات البيئية :الفرع الثاني

أيقن العلماء منذ سنوات عديدة إمكانيات مصادر الطاقة املتجددة ومدى كفاءهتا يف إمداد اجملتمع 
لوجيات الطاقة املتجددة وأسواقها، بالطاقة غري امللورة للبيئة، وعلى خط متوازي حدرت تطورات كبرية يف تكنو 

بأن اخلسارر العاملية النامجة عن الكوارث  0220حيث توقع تقرير األمم املتحدة الصادر يف أكتوبر من سنة 
مليار دوالر سنويا،  322الطبيعية تتضاعف كل عشرة أعوام وتصل التكاليف اليت تنجم عن التغريات املناخية إىل 

اخية القاسية إىل ضغوط على البنوك وشركات التأمني اخلاصة إىل حد يؤدي هبا إىل وتؤدي هذه التغريات املن
اإلفالس، وتنبأ التقرير أيضا أن هذه االحتماالت سوف تصبح أشد خطورة على الدول النامية وذلك عندما يرتفع 

موي وكذلك ضعف ، ويرجع هذا إىل الضعف الشديد اجتاه هذا التحدي التن1منسوب مياه البحار وجتف األمطار
قدرهتا على التكيف، حيث سيؤرر تغري املناخ على مجيع القطاعات االقتصادية وخاصة اإلنتاج الزراعي وسيعرضها 
للمزيد من الضغوط الكامنة يف استهالك املياه والوصول إىل مصادر الطاقة، فاحلقيقة أن تغري املناخ بدأ يف تقويض 

األنفس وبالتايل تدعو احلاجة إىل بذل جهود منسقة ومتسقة  مكاسب تنموية حتققت على مدى عقود بش 
 .2للتعجيل بالتصدي هلذا التحدي التنموي العاملي

 ن استهالك الطاقة الكهربائية عبر العالماز ثاني أكسيد الكربون المنبعثة منسب غ(: 02)جدول رقم 

 استهالك الطاقة الكهربائية المنطقة
 تيرا وات

 أكسيد الكربونانبعاثات غاز ثاني 
 (Co2مليون طن من )

 30212 7831 دول منظمة التعاون والتنمية
 3227 618 الشرق األوسط

 6899 1212 الصين
 1321 3619 آسيا

 792 822 أمريكا الالتينية
 708 266 أفريقيا

 0179 3129 باقي دول العالم

 08777 38126 مجموع العالم
   :المصدر

2011 Key World Energy Statics, Op. Cit., P 48 
                                                           

1
 .57اتكين دونالد، ترجمة هشام محمود العجماوي، مرجع سابق، ص  
2

المناخ والتنمية في أفريقيا، المجلس االقتصادي واالجتماعي للجنة االقتصادية ألفريقيا الصادر عن مفوضية االتحاد األفريقي، تقرير عن تغير  
 .5، ص 9050هيئة األمم المتحدة، ليلونغوي، مالوي، مارس 
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يوضح اجلدول الساب  ضرورة حتول العامل حنو مسار اقتصادي يعتمد على مصادر الطاقات املتجددة، 
حيث أن ما  وهذا ليس فقط ألن املصادر التقليدية ستنضب بل لوصول قدرة النظام البيئي ذروهتا على التحمل

مليون طن من غاز راين أكسيد  08777تريا وات من الطاقة الكهربارية املنتجة عامليا ينتج عنه  38126مقداره 
ناهيك عن تكاليف التدهور  الكربون ويعترب هذا الرقم يف تزايد مستمر خاصة مع بروز اقتصاديات الدول الناشئة،

 .البيئي والصحي واالجتماعي الناجم عنها

 المستدامة االقتصادية استراتيجيات الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية: ب الثالثالمطل

فإن مؤشرات التنمية املستدامة حتدد ملا كانت مؤشرات التنمية توضع وف  أهداف عملية التنمية نفسها،  
لألجيال القادمة، مدى تطور البلدان يف كفاءة استخدامها ملوارد الطاقة األولية مع ضمان استدامة هذه األخرية 

فخالل العقدين املاضيني متت العديد من احملاوالت النظرية من أجل تكوين نظام طاقوي عاملي موحد، يتم قياسه 
حيث أن املؤشرات التكنولوجية للطاقات املتجددة والكمية تتضمن سعر . من خالل مؤشرات التنمية املستدامة

ة، انبعارات الغازات الدفيئة للعملية اإلنتاجية، مدى توفر مصادر الطاقات املتجددة، كفاءة ملتجددتوليد الطاقة ا
 .مة األراضي واستهالك املياهمالرختزين الطاقة، 

 المستدامةاالقتصادية تجددة لقطاعات التنمية استراتيجيات الطاقات الم :الفرع األول

سبعة مبادئ تتمثل على املستدامة االعتماد االقتصادية التنمية  لقطاعاتتتضمن اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة  
 : 1يف

يف  تقوية دور احلكومات يف وضع التشريعات الفعالة والسياسات املتكاملة لتطوير مصادر الطاقات املتجددة -
 .قطاع النقل والصناعة والزراعة

ة وتعزيز تنمية اجلماعات احمللية من خالل آليات تعزيز التنسي  الفعال واملتكامل بني احلكومات واهليئات احمللي -
 .ادر الطاقة املتجددةصالتمكني من م

 .للفقراء على الطاقة املتجددة لو صتقدمي خدمات حكومية وتدعيم أسعار احل -

 .تشجيع آليات االستثمار وإنشاء صنادي  اسثمارية لتوعية املتعاملني بضرورة تبين املشاريع البيئية -

 .املوارد املتاحة مبا يكفل كفاءهتا االستخدامية واالعتماد على املوارد املتجددةإدارة  -

                                                           
1

، 9057أبريل  53إلى  51منتدى دبي العالمي للطاقة، طاقة نظيفة لتنمية مستدامة، ديباجة ملتقى منتدى دبي للطاقة الزمع انعاقده في الفترة من  
 .3، ص www.worldnergyforum2012.orgالموقع الرسمي للمنتدى 

http://www.worldnergyforum2012.org/
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تبين رقافة التميز والرتكيز على منهجيات وبرامج التخطيط االسرتاتيجي املنبثقة عن إرادة الشعوب وبطاقات  -
 . حملية وموارد داخلية

معيشة والعمل على اجتثاث الفقر وحتسني مستويات تعزيز الشفافية ونظم احلوكمة الرشيدة يف قيادة املشاريع  -
 .فراداأل

يلعب اقتصاد قارم على مصادر الطاقات املتجددة دورا يف ختفيض انبعارات الغازات ميكن أن كما 
الدفيئة خاصة يف قطاع النقل، وهذا من خالل العمل على إحالل الوقود احليوي حمل الوقود التقليدي، باإلضافة 

لى آليات متويل مراف  النقل العمومي املشرتكة، وهو األمر الذي سخرت له العديد من الدول إىل االعتماد ع
من شأنه  كما أن استخدام الطاقات املتجددة لتحقي  التنمية الزراعية. املتقدمة والنامية العشرات من الربامج

هناك ارتباط طردي ة يف الدول النامية، حيث أن صالقضاء على البطالة وتنويع مصادر إيرادات الناتج احمللي خا
ن الطاقة بعوامل عدة بني مستوى تقدم القطاع الزراعي وحجم استهالكه من الطاقة، حيث تتأرر االحتياجات م

نتاجية إىل أدىن حد ممكن، كما أن خملفات ك إنقاص احلركة غري اإلااعية ومن ذداء العمليات الزر منها كفاءة أ
هتدف ، و 1مثل ويف كثري من املناط  جيري إهدار لتلك املوارداستغالهلا استغالال أ ير ال جي راعيالقطاع الز 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة كيف األغراض الزراعية  اسرتاتيجية استخدام مصادر الطاقات املتجددة 
أو لتوليد  يل وغري ذلك من العملياتيف ضخ املياه ويف جتفيف احملاصسواء العضوية والطاقة اهلوارية بقدر أو بآخر 

كما  .2ية وتوفري الفرص املتكافئة للجميعرالكهرباء يف حتقي  التنمية الريفية املستدامة وفك العزلة عن املناط  النا
ة منها الزراعية صأن فرض الضرارب البيئية وتشجيع االستثمار يف اجملال الزراعي يعترب فرصة ذهبية للدول النامية خا

 .لتحقي  االكتفاء الذايت واستغالل مورد طاقوي مستدام ال ينضب أبدا

  المتجددة استراتيجية مجموعة  البنك الدولي في قطاع الطاقة :الفرع الثاني

دة عهتدف إىل مسا 0200-0230ة للفرتة طلقت جمموعة البنك الدويل اسرتاتيجية بيئية طموحأ 
، وهتدف بالكفاءة ويسر التكلفة والشمول مستدامة ومراعية للبيئة تتسمالبلدان على انتهاج مسارات إمنارية 

كانات يف قطاع الطاقات املتجددة من خالل العمل على تطوير مموعة البنك الدويل إىل حتقي  اإلاسرتاتيجية جم
الكهرباء، ول على ص، وتعزيز القدرة على احل(الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)ادر الطاقات املتجددة احمللية صم

مها وضمان وجودة القدرات الصناعية والفنية احمللية، والعمل على إصالح أسعار الطاقة لتحقي  كفاءة استخدا
املالمح ( 01)مان حلماية الفقراء وفيما يلي يوضح الشكل رقم وبة بزيادة فعالية شبكة األصاالستثمارات الكافية م

 .قطاع الطاقة املتجددةالرريسية السرتاتيجية جمموعة البنك الدويل ل

                                                           
1

 .523ابق، ص لطفي علي، مرجع س 
2

 .520 صالمرجع نفسه،  
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 .0222سنة  استراتيجية مجموعة البنك الدولي لقطاع الطاقة المتجددة(: 02)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

الدويل، منشورات البنك البنك  املشاورات بشأن اسرتاتيجية الطاقة اخلاصة مبجموعة ن الطاقة، حنو اسرتاتيجية جديدة بشأجمموعة البنك،  :المصدر
  .8ص ، 0232العريب، الدويل باللغة 

كما سامهت جمموعة البنك الدويل يف متويل العديد من االستثمارات يف جمال الطاقة والطاقة املتجددة من 
طاقة التقليدية وخل  فر للعمل واجتثات الفقر من الدول لادر اصأجل حتقي  كفاءة استخدام الطاقة وتنويع م
لتنمية احمللية وليس الدعم إلمدادات الطاقة واملياه، حنو اسرتاتيجية االنامية ومتكني اجلميع من مصدر موروق وآمن 

التوزيع القطاعي لقروض جمموعة البنك الدويل امليسرة يف سبيل حتقي  التنمية ( 02)ويوضح الشكل رقم  دويل،ال
 .املستدامة

من أجل تحقيق  0222-0222التوزيع القطاعي لقروض الطاقات المتجددة للفترة (: 02)شكل رقم 
 التنمية االقتصادية المستدامة

 

 

 

 

 

 

  .7جمموعة البنك، حنو اسرتاتيجية جديدة بشأن الطاقة، مرجع ساب ، ص  :المصدر
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كانت   0227من القروض ألغراض الطاقة يف السنة املالية  %12يوضح الشكل الساب  أن ما قيمته 
، كما 0228عن السنة املالية  %01مسطرة لربامج الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، وهي زيادة بواقع 

 مليار دوالر يف برامج تتناول مباشرة القدرة على احلصول على مصادر الطاقة 1.2أنه قد مت استثمار حوايل 
، وهذا ما يوضح التزام اجملتمع الدويل باالجتاه حنو تنمية مستدامة توازن يف التوظيف بني البعد االقتصادي املتجددة

. األبرياءواالجتماعي والبيئي وتعتمد أساسا على موارد حملية يف سبيل حتني وضعية املاليني من البشر الفقراء و 
ل النامية تستطيع أن تغتنم الفرصة لتوظيف بعض االستثمارات يف مم املتحدة جند أن الدو حيث وفقا لربنامج األ

لما فعلت الدول اإلنتاج األنظف وذلك بدال من دفع التكاليف الباهضة فيما بعد نظري عمليات التنظيف مث
الصناعية قبل ذلك، مبعىن االستخدام األمثل للقيمة يف حدود قدرة كوكب األرض على استيعاب املزيد من 

 .1واملخلفات واحملافظة على التنوع النفايات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .45خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص  
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 :خالصة الفصل

أوضح النقاش حول العالقة بني البيئة والتنمية أنه نظرا لالعتبارات السابقة، سواء كانت طبيعة أداء قوى 
السوق أو إخفاقه، أو اتباع احلكومات لسياسات جمحفة يف ح  الكوكب األزرق، أن تدهور البيئة ميكن أن يعي  

اء جديدة على عملية التنمية، فالبد من توفري عملية التنمية املستدامة وذلك من جوانب رالث؛ أوهلا إضافة أعب
موارد لعالج آرار تدهور البيئة على اجملتمع نتيجة تلوث اهلواء واملاء والرتبة ورانيها أن الضغط على املوارد الطبيعية 

روما نتيجة زيادة السكان أو حاجات االقتصاد قد يؤدي إىل نفاذ الكثري من هذه املوارد على حنو ما تنبأ به نادي 
وحذر منه مالتيس قبلها بقرنني من الزمن، ورالثها أن احلاجة امللحة إىل التوفي  بني مقتضيات التنمية وضرورة 
احلفاظ وتثمني مواد الرتبة، وانتهى النقاش حول هذه القضايا إىل صك مصطلح التنمية املستدامة باعتبارها 

وعليه كان  البيئة،موارد ضمن من ناحية أخرى احلفاظ على االسرتاتيجية اليت تضمن من ناحية استمرار التنمية وت
ال بد من االعتماد على مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة من خالل العمل على خل  فرص عمل دارمة 

تعتمد اتيجية تنموية ات معيشة رلثي سكان العامل وختليصهم من برارن الفقر وف  اسرت يومستدامة وحتسني مستو 
 .  ة املتجددة وتساهم يف حتقي  التنمية املستدامةطاقعلى مصادر ال
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 :تمــــهيــــد

، إذ تشكل إمداداهتا عامال أساسيا يف دفع القتصاديةتعد الطاقة من العناصر املهمة لتحقيق التنمية ا 
 حتسني مستويات املعيشة واحلد من الفقر يف ساهمعجلة اإلنتاج وحتقيق االستقرار والنمو، مما يوفر فرص العمل وي

ول دو  حتقيق ذل  ولعل أبرهها بصدد إدراك التحديات اليت حت أقاليم العامل والدول املغاربية كغريها من، عرب العامل
وأمهها ما يتعلق بطبيعة ومكونات النظام االقتصادي املنتهج من حيث حتديات توفري الطاقة لتعزيز النمو 

ضرورة توفري مصادر بديلة لبية الستخداماهتا على البيئة، و واالجتماعي مع احلد من التأثريات الساالقتصادي 
ويتجه اإلطار العام للبحث يف اجملال الطاقوي حنو  .للطاقة ميكن االعتماد عليها يف حال نضوب نظريهتا التقليدية

قليدية للطاقة وحماولة إجياد التكنولوجيات إمكانيات توظيف الطاقات املتجددة والتقليص التدرجيي لألشكال الت
اقة املائية، الطاقة فالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الط. والتقنيات اليت تسهل وتبسط استخدام هذا البديل

كلها أنواع قد متثل بدائل ممكنة، واملفاضلة بينها تتوقف على العوامل الطبيعية للدول والكهرومائية   اجليوحرارية
 .من جهة والتكاليف واإلمكانيات التكنولوجية من جهة أخرىاملغاربية 

حمدود جدا وال يتجاوه  املتوسطية املغاربية يف البلدا  ضافة نأ  العمر اإلنتاجي املتوقع للطاقة التقليديةباإل
دودة إذ العشرين سنة كفرتة استغالل عادية  هذا فضال عن كو  اإلمكانيات الطاقوية التقليدية للدول املغاربية حم

وهو يف  ألف برميل مكافئ للنفط يوميا 0044 الطاقات انأولية للجزائر واملغرب وتونس جمتمعة ال يتجاوه إنتاج
االقتصادية دور اقتصاديات الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية  وعليه تناولنا يف هذا الفصل. تناقص مستمر

إمكانيات املوارد الطاقوية وبعض اخلصائص االقتصادية العامة  املستدامة يف الدول املغاربية، من خالل التطرق إىل
إىل مسارات وخطط تنمية اقتصاد مغاريب قائم على الطاقات املتجددة للدول املغاربية يف املبحث انأول، وتطرقنا 

ناولنا ، ويف املبحث انأخري تيف املبحث الثاينمن خالل دراسة التوجهات االسرتاتيجية للجزائر واملغرب وتونس 
  .دور الطاقات املتجددة يف حتقيق تنمية الدول املغاربية املستدامة وآفاق القطاع وأمهيته اآل  ومستقبال
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  لدول المغاربيةل العامة والخصائص االقتصاديةات الموارد الطاقوية يإمكان: األول المبحث

اليت يتوفر عليها، لذا رأينا من إ  أي دراسة اقتصادية نأي جتمع إقليمي تتطلب تقدمي كل املعطيات 
الضروري إعطاء فكرة عن منطقة املغرب العريب ككل والدول املكونة هلا، وكذل  بعض املعطيات انأساسية املتعلقة 

قبل التطرق إىل اخلصائص  مبوقعها ووضعها اجلغرايف وما يزخر به إقليمها من موارد وطاقات مادية وبشرية،
  .املغرب وتونسو موية للدول املغاربية الثالث موضوع الدراسة وهي اجلزائر االقتصادية واملؤشرات التن

 االعتبارات الجغرافية وإمكانيات الموارد الطاقوية : المطلب األول

 نبذة عن جغرافية الدول المغاربية: الفرع األول

حيدها مشاال بساحل تقع منطقة املغرب العريب مشال قارة أفريقيا، وتطل على البحر انأبيض املتوسط الذي 
كلم، وحيدها من الشرق مصر والسودا    0403كلم، وعلى احمليط انأطلسي غربا بساحل طوله   0304طوله 

ومن اجلنوب دول الساحل الصحراوي، وتتكو  املنطقة املغاربية من مخس دول هي املغرب وموريتانيا غربا واجلزائر 
وخيتلف الوضع اجلغرايف ملنطقة املغرب العريب باختالف ، 1ا شرقايف املنطقة الوسطى من مشال أفريقيا وتونس وليبي

املناطق، فمنطقة التل احملاذية للبحر املتوسط تتخللها سالسل جبلية تشمل على السهوب وانأراضي اخلصبة، يف 
 . حني املنطقة الصحراوية حتتوي الصخور الرملية واحلجرية

 مساحة المغرب العربي: أوال

، تغطي منه اجلزائر ما مساحته 2كلم  3.432.004العريب على مساحة إمجالية مقدرة بـ يرتبع املغرب 
، 2كلم  4.443.344، ليبيا 2كلم  430.434، تونس 2كلم  033.404، واملغرب 2كلم  2.034.404
ومتثل كل من   2.2كلم  232.424ة مهورية العربية الصحراوية مبساحواجل، 2كلم  4.404.444وموريتانيا بـ 

يبني نسب مساحة ( 23)الشكل رقم من املساحة اإلمجالية، و  %00.33ر، املغرب وتونس ما نسبته ئاجلزا
  .من إمجايل مساحة املغرب العريب موضوع الدراسة الدول املغاربية

 .((08)انظر الخريطة الجغرافية للمغرب العربي الكبير في الملحق رقم )

 

 

 
                                                           

1
 .44، ص 4002دراسة قانونية سياسية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، : مانع جمال عبد الناصر، اتحاد المغرب العربي 
2

 .42المرجع نفسه، ص  
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 يمن إجمالي مساحة المغرب العرب موضوع الدراسة نسب مساحة الدول المغاربية: (62)شكل رقم 
 

 

 

 

 

 

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
 .22، ص 2440دراسة قانونية سياسية، دار العلوم للنشر والتوهيع، عنابة، : مانع مجال عبد الناصر، احتاد املغرب العريب

 ومعدالت تزايدهمسكان المغرب العربي : ثانيا
نسمة موهعة بني مليو   30.0أ  جمموع سكا  املغرب العريب يبلغ ( 24)يتضح من خالل اجلدول رقم 

 نسمة وتونس 02.044.444بـ نسمة واملغرب أيضا 03.444.444 اجلزائر اليت يبلغ عدد سكاهنا
نسمة وأخريا اجلمهورية  0.344.444بـنسمة، وموريتانيا  3.044.444بـنسمة وليبيا  44.444.444بـ

 .نسمة 344.444العربية الصحراوية 
 6022 سكان المغرب العربي حسب معطيات سنةتوزيع (: 62)جدول رقم 

 الدولة
النمو السنوي  السكان

 (%) للسكان
 6062توقع السكان لسنة 

 (مليون نسمة)
 6020توقع السكان لسنة 

 % نسمة مليون (مليون نسمة)
 02.2 06 2.2 00.62 62 الجزائر
 6..6 62.0 2.6 62.26 66.6 المغرب
 26.2 26.2 2.6 2..22 20.2 تونس
 8.8 2.2 2.8 2.22 2.0 ليبيا

 2.2 0.2 6.0 2..6 6.2 موريتانيا
 2.6 0.2 6.6 0.22 0.2 الصحراء الغربية

 200 0..8 المجموع

 :من إعداد الطالبة باالعتماد على :درصالم
Population Reference Bureau, Fiche de Données sur la Population Mondiale 2011, disponible 
sur le site www.prb.org, P 06. 

39,28% 

7,56% 
2,73% 

29% 

17,00% 

4,15% 

 الجزائر

 المغرب

 تونس

 ليبيا

 موريتانيا

 الجمهورية العربية الصحراوية

http://www.prb.org/
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من سكا  املغرب العريب  %43.03يتجلى لنا أ  ما نسبته  برتمجة انأرقام الواردة يف اجلدول السابقو 
من جمموع سكا  املغرب العريب الكبري،  بنسب مئوية متساوية تقريبا ا شاركتيتواجدو  باجلزائر واملغرب حبيث ت

وريتانيا تعانيا  من ضعف كبري يف مواردمها البشرية، ومما ميكن مالحظته أيضا من خالل ميف حني جند أ  ليبيا و 
الثقل الدميغرايف للمنطقة حيث جند أ  عدد السكا  يف تزايد سريع، وما هاد انأمر تفاقما هو النسبة  هذا اجلدول

، وإذا ما أجرينا مقارنة يف حجم سكا  املغرب العريب من 2444سنة  %34املرتفعة للشباب واليت وصلت إىل 
مليو  نسمة وهذا يعين أ  العدد  34مليو  إىل  20العدد ارتفع من  أ  اخلمسينات إىل بداية التسعينات جند

يف املتوسط فإ  عدد سكا   %4.43التزايد الدميغرايف احلالية وهي  ، وحسب نسبارتفع تقريبا أربع مرات
 .عما قريب مليو  نسمة 444املغرب العريب سيصل إىل أكثر من 

 التقليدية اإلمكانيات والموارد الطاقوية: الفرع الثاني

مبكانة معتربة من حيث حجم ونوعية املوارد االقتصادية اهلامة اليت تشكل أساس  املغرب العريبتتمتع منطقة        
موهعة بني الدول  الصناعات املتنوعة ومصادر الطاقة القتصادياهتا، فهي تتوفر على موارد اقتصادية كبرية ومتنوعة

فالدول املغاربية متتل  كما وافرا  ،على حنو ميكن من استغالهلا وفق متطلبات اقتصادياهتا موضوع الدراسة ثالثال
 3444الغاه يزيد عن احتياطي مليار طن، و  3من مصادر الطاقة التقليدية كالنفط حيث يتجاوه االحتياطي منه 

والذهب، وكل هذه ، إضافة إىل مصادر الطاقة املتجددة وكذل  الفوسفات واحلديد والنحاس 0مليار م
وبصفة إمجالية فإ  املغرب العريب يتوفر على . 1اإلمكانيات كفيلة بأ  جتعل منه قطبا اقتصاديا متميزا ومنافسا

 :2يلينذكر منها ما معتربة موارد وطاقات طبيعية 

من االحتياطي العاملي من النفط  %0.33مليار برميل من النفط أي ما يعادل  34مقدر بـمؤكد احتياطي -
 .من االحتياطي العريب %4.00و
من  %44.33من االحتياطي العاملي و %0.00من الغاه أي ما يعادل  0مليار م 3444احتياطي مقدر بـ-

 .االحتياطي العريب
 .من االحتياطي العاملي %00مليار من الفوسفات أي ما يعادل  00احتياطي يفوق الـ-
 . من االحتياطي العاملي %43.33مليو  طن من الفحم أي ما يعادل  400أهيد عن -

حيث ميتل  على أكرب احتياطي  انأوليةإقليم املغرب العريب على خامات هائلة من املواد  حيتوي كما
بعدها مباشرة  تأيت للحديد وأفضل نوعية خلاماته، وحتتوي ليبيا منفردة حنو ربع االحتياطي للدول العربية جمتمعة، 

                                                           
1

، الطبعة األولى،  دار ومكتبة الحامد (4002-9191)بخوش صبيحة، اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل االقتصادي والمعوقات السياسية  
 .99، ص 4090للنشر والتوزيع، عمان، 

2
 .91المرجع نفسه، ص  
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املغرب : يقع النفط املغاريب بانأقطار الشرقية من اجلهة دو  القطرين الغربينيو  .1موريتانيا واجلزائركل من 
وموريتانيا، وختتص اجلزائر وليبيا بالنصيب انأوفر من املخزو  االحتياطي املؤكد من النفط السائل ومن الغاه 

فاالختالل يف التوهيع اجلغرايف هو ال القليل السائر إىل النضوب، و  إالطبيعي، وال متل  تونس من هذا املخز 
ر النفطية الظاهرة انأوىل من توافر الطاقة بالفضاء املغاريب إضافة إىل التفاوت يف الكميات املتاحة حاليا بني انأقطا

 2.  تفرض به تكامال طاقويا وقوة تفاوضيةحاليا أو من املمكن أ واليت كا  من املمكن

 (6020 -6002)موضوع الدراسة االكتشافات البترولية في الدول المغاربية  (:68)رقم  جدول

 (العدد)االكتشافات البترولية  
6002 6002 6008 600. 6020 

 غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط
 44 0 3 3 0 2 43 3 4 42 الجزائر
 4-  0-  4- - - - -  المغرب

 0 4-  4 2 44-  0 4 0 تونس
 .(انأواب )، منظمة انأقطار العربية املصدرة للبرتول 2444تقرير انأمني العام السنوي  :المصدر

أعاله أ  اجلزائر وحدها هي من ختتص باكتشافات كبرية حلقول النفط مقارنة باملغرب  ليبني اجلدو 
وتونس، يف حني تعترب االكتشافات اجلديدة حلقول البرتول يف تونس قليلة جدا سواء قورنت باجلزائر أو بغريها من 

 .الدول النفطية

 :خصائص الطاقات التقليدية بالجزائر.أ
فريقيا املنتجة للنفط ثة لدول أ، حبيث حتتل املرتبة الثالهائلة من النفط والغاه اتياحتياط متتل  اجلزائر

يتوهع احتياطي  و .مليار برميل 42و حسب التقديرات انأولية بلغت احتياطات النفط حوايل . عامليا 42املرتبة و 
حوض  00حوض يف الصحراء الوسطى،  34يف إليزي،  حوض 40حقل منها  244لغاه باجلزائر على االنفط و 

 0344أما بالنسبة للغاه، فقد قدر حجم االحتياطي املثبت  .يف حوض واد مية 04يف بركني ورود النوس، و
من هذه % 43مل يتم إنتاج سوى و حىت الوقت الراهن  منها متثل احتياطي قابل لالستخالص% 34،  0مليار م

، ويتم مراجعة طي موجود باجلانب الشرقي للصحراءشارة إىل أ  جل االحتياجتدر اإل كما  .االحتياطات
افات احلديثة اليت قامت هبا مؤسسة االحتياطيات الوطنية بطريقة مستمرة وذل  من جهة، بفضل االكتش

                                                           
1

 .911صالح حسن عبد القادر، مرجع سابق، ص  
2

 .942الفياللي مصطفى، مرجع سابق، ص  
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وشركائها ومن جهة أخرى عن طريق حتسني نسبة االسرتجاع يف املكامن وذل   بإدخال  البرتولية طراكسونا
  .1التكنولوجيات احلديثة

  :لمغرببا خصائص الطاقات التقليدية.ب
تعترب مصادر الطاقة التقليدية يف املغرب حمدودة جدا حيث أ  إنتاج البالد من الغاه الطبيعي يغطي أقل 

 بني الطاقة تواه  سياسة اململكة املغربية من ليةاحمل السوق حاجيات لتلبيةمن االحتياجات احمللية، و  %24من 
عرب  البرتولية املوادمن  داخليةية التأمني احلاجيات الطاقو  وهكذا يتم واالسترياد لبعض اخلامات الوطين اإلنتاج
 لصخورلعدة مكامن  على ملغريباالرتاب حيث يتوفر  ،إضافية ختزين قدرات واالسترياد وإنشاء الوطين التكرير
على أ  االحتياطات املمكنة من الزيت اليت  4004و 4040، حبيث أظهرت الدراسات املنجزة ما بني النفطية

مليار برميل بالنسبة ملكامن متحضيت  37,2مليار برميل منها  34حتتوي عليها الصخور النفطية املغربية تقدر بـ 
إىل  33لرت للطن بالنسبة لصخور متحضيت و 33إىل  44كما أ  نسبة الزيت هبذه الصخور تقدر  بـ . وطرفاية
ويعترب القطاع املعدين مكونا أساسيا يف االقتصاد املغريب من خالل  .2لرت للطن بالنسبة لصخور طرفاية 43

وهذا ملا تتوفره املغرب من  %43ويف الصادرات الوطنية بنسبة  %3خلام بنسبة تبلغ مسامهته يف الناتج الداخلي ا
لمزيد من التفاصيل راجع الملحق رقم ) .3مناجم القصدير والرصاص والزن  والذهب والفضة واحلديد والفحم

 .(لميزان الطاقة في المغرب( .0)

  :ونستالطاقات التقليدية ب صائصخ.ج
مليو   02.3بتونس  احملروقاتيبلغ إمجايل إنتاج يزخر الرتاب التونسي بثروات طبيعية ال بأس هبا حيث 

 43 إنتاج يفوق مبعدلو  ،4مليو  طن من الغاه الطبيعي 43.3لنفط اخلام وامن مليو  طن  43.0منها  طن
على مادة السيليس اليت تستعمل يف ، كما حتتوي الرمال الشاسعة بوالية تطاوين 5يوميا من البرتول ألف برميل

الذي يستخدم يف صناعة  الصناعات احلديثة كصناعة أجزاء احلواسيب الدقيقة والبلورات، إضافة إىل السولفات
إضافة إىل املوارد الطبيعية الفالحية  والعديد من مصادر املواد اإلنشائية كاجلبس واحلجر الرخامي والطنيالورق، 
من املساحة  %40.3مليو  هكتار متثل ما نسبته  0.40انأراضي الصاحلة للزراعة بـ ، حيث تقدر6والزراعية

اإلمجالية وهي أعلى نسبة بني مجيع الدول املغاربية، ناهي  عن موارد املياه حيث متثل انأراضي املسقية ما نسبته 

                                                           
1

، ص 4090ماي  94إلى  1الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية، قطاع الطاقة في الجزائر، مؤتمر الطاقة العربي التاسع المنعقد بالدوحة أيام  
2. 
2

 ، ص، ص4090ماي  94إلى  1الورقة القطرية للملكة المغربية، قطاع الطاقة في المغرب، مؤتمر الطاقة العربي التاسع المنعقد بالدوحة أيام  
90 ،94. 

3
 41م من دينار عبد الرحيم، واقع وآفاق القطاع المعدني بالمملكة المغربية، المؤتمر العربي الحادي عشر للثروة المعدنية، المنعقد بطرابلس أيا 

 .922، ص 4090أكتوبر  42إلى 
4

 .11، ص 4002الثاني، المحتوى القطاعي،  دل، المج(4099 -4002)عشر للتنمية  وزارة التنمية والتعاون الدولي التونسية، المخطط الحادي 
5
 BP, BP Statistical Review of World Energy, June 2014, Op.Cit., P 8. 

6
 .1، 2، ص، ص 4099التونسية،  ةمسعود الحاج محمد، استراتيجية التنمية بوالية تطاوين، وزارة التنمية الجهوية والتخطيط للجمهوري 
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من حيث يا املرتبة الرابعة عامل، وغريها من الثروات املعدنية حيث حتتل تونس 1من املساحة الصاحلة للزراعة 4.3%
 .2سنويا مليو  طن 4.43ويقدر إنتاجها من احلديد بـ ،ألف طن 4034بإنتاج سنوي يقدر بـإنتاج الفوسفات 

 .الثالثة الدول املغاربيةيف  إليهاالنفط وسوائل الغاه  ونسب انأولية الطاقة إنتاجإمجايل اجلدول املوايل يوضح و 

 إلى سنة 6002 سنةمن إجمالي إنتاج الطاقة األولية ونسب المحروقات إليها في الدول المغاربية  (:.6)جدول رقم 
 (اليوم/ألف برميل مكافئ للبترول) 6020

 .23، 23 ، ص، ص2444منظمة انأقطار العربية املصدرة للبرتول، التقرير اإلحصائي السنوي، إصدارات منظمة انأواب ، الكويت، : المصدر

على مصادر  %34اجلدول السابق أ  االقتصاد اجلزائري والتونسي يعتمدا  بنسب تفوق الـيتضح من  
الطاقات انأحفورية لتمويل اقتصادمها وهذا نظرا للخصائص الطبيعية املتوفرة على النفط والغاه يف حني أ  املغرب 

يكاد يعتمد سوى على نسبة  يعترب بلدا فقريا من حيث مصادر الطاقة انأولية النفطية وحىت الغاهية حيث ال
 .الوطنية من الطاقة احتياجاتهمن إنتاجه احمللي يف تلبية  4.3%

قدر احتياطي النفط اخلام  اجلزائر وتونس دو  املغرب حيث حتياطيات الغاه والبرتول يفاكما تتمركز 
كاحتياطي مؤكد بتونس من مليار برميل   4.0، مقابل 2444مليار برميل هناية سنة  42.2باجلزائر مبا يعادل 

 %4.40من إمجايل اإلنتاج العاملي للنفط أما تونس فتمثل ما نسبته  %4نفس السنة، ومتثل اجلزائر ما نسبته 
 %2.03بنسبة  2444مليار مرت مكعب هناية سنة  0340فقط، وقدر احتياطي الغاه الطبيعي املؤكد باجلزائر بـ

مليار مرت مكعب من  33تياطيات الغاه املؤكدة يف تونس فقد بلغت من جمموع االحتياطيات العاملية، أما اح
من االحتياطيات العاملية، ويقدر احتياطي املغرب من الغاه الطبيعي مبليار مرت  %4.40نفس السنة بنسبة 
  .3مكعب واحد فقط

 .(الطبيعي والغاز نفط الخاماحتياطيات اللمزيد من التفاصيل حول ( 20)راجع الملحق رقم )
                                                           

1
 .92بخوش صبيحة، مرجع سابق، ص  
2

 .14المرجع نفسه، ص  
3

 .90، 9، ص، ص 4099منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، التقرير اإلحصائي السنوي، إصدارات منظمة األوابك، الكويت،  

 6002 والمحروقاتإجمالي إنتاج الطاقة  
 

المحروقات ( %) 6020 .600 6008 6002
 إلى الطاقة

 200 2..006 0022.2 0228.0 0662.8 ..0602 إجمالي الطاقة األولية الجزائر
 28.82 8..662 66.2.0 6022.0 6228.0 6202.0 إجمالي إنتاج النفط وسوائل الغاز

 200 00.0 2..6 0..6 62.0 22.2 إجمالي الطاقة األولية المغرب
 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 إجمالي إنتاج النفط وسوائل الغاز

 200 202.2 202.8 202.2 262.2 ..220 إجمالي الطاقة األولية تونس
 22.68 82.2 86.0 82.0 20.0 2.2. إجمالي إنتاج النفط وسوائل الغاز
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 للدول المغاربية الخصائص االقتصادية:ثانيالمطلب ال

ملعرفة  نستدرج يف هذا املطلب بعض املؤشرات احليوية يف اقتصاديات كل من اجلزائر واملغرب وتونس 
 .، إضافة لواقع التجارة اخلارجية بالبلدا  الثالثةالتطورات االقتصادية واالجتماعية ليةكهي

 االقتصادية واالجتماعيةالتطورات : الفرع األول

 التطورات االقتصادية: أوال

وارتفاع عائدات صادرات النفط إىل هيادة الناتج احمللي اإلمجايل للدول أدى االنتعاش االقتصادي العاملي 
يف العام السابق، كما ارتفع  %24.3 باملقارنة مع انكماش بلغ 2444 هناية عام %40.3بنسبة املغاربية 
، يف 2440سنة  %3.0مقارنة بـ %3.0معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد بانأسعار الثابتة حبوايل  متوسط

استرياد املواد الغذائية ومستلزمات اإلنتاج وهيادة ة لالرتفاع نتيجة لزيادة تكلفة املقابل عاودت الضغوط التضخمي
 .1مثلما هو موضح يف اجلدول املوايل االطلب احمللي فيه

 .6020للدول المغاربية سنة  بعض المؤشرات االقتصادية العامة(: 60)جدول رقم 

معدل نمو الناتج  الدولة
 (%)المحلي 

معدل نمو الناتج 
 (%) المحلي للفرد

متوسط نصيب الفرد من الناتج 
 (دوالر)المحلي اإلجمالي 

معدل 
 التضخم

 0.0 0343 4.3 44.2 الجزائر
 4.0 2330 2.3 4.3 المغرب

 0.3 0403 2.3 4.3 تونس

، ص www.arabmonetaryfund.orgعلى املوقع  تقرير صندوق النقد العريب ،2444التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : المصدر
20. 
واملغرب وهذا  سر تتزايد بوتري أعلى منها يف تونيبني اجلدول السابق أ  معدالت منو الناتج احمللي باجلزائ 

راجع لنمو معدل الناتج احمللي للفرد واخنفاض معدالت التضخم تدرجييا وارتفاع نسب االستثمارات احمللية مثلما 
  .(04)رقم اجلدول  ظهر يفي

 
 
 

                                                           
1

، ص، ص www.arabmonetaryfund.org، تقرير صندوق النقد العربي على الموقع 4099التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة   
92 ،40. 
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 6020المحلية للدول المغاربية سنة  اتمتوسط نصيب الفرد من االستهالك ونسب االستثمار (: 62)جدول رقم 

 .23، 24 ، ص، مرجع سابق، ص2444التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :المصدر
ارتفاع معدالت استهالك الفرد اإلمجالية خاصة يف تونس وهذا راجع الرتفاع أعاله نالحظ من اجلدول 

متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، يف املقابل نالحظ اخنفاض منو نسب االستثمار احمللي إىل الناتج 
تقوم على اسة وطنية وهذا ما تسعى إليه الدول املغاربية من أجل حتقيق سييف كل من املغرب واجلزائر اإلمجايل 

 .إحالل واردات املواد الغذائية ومعدات اإلنتاج بصناعات حملية

 التطورات االجتماعية: ثانيا

قفزات نوعية فيما خيص  2444حققت الدول املغاربية الثالث حسب تقرير انأمم املتحدة اإلمنائي لسنة  
حتقيق الربامج التنموية لألفراد وتقليص فوارق الفقر واستحداث مناصب شغل والقضاء على البطالة من خالل 

نأول من انأهداف اإلمنائية لأللفية يف يتمثل اهلدف اانأهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة حيث التقدم يف حتقيق 
القضاء على الفقر املدقع واجلوع، ويشكل ختفيض نسبة السكا  الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد باليوم مع 

. ، الغاية انأوىل من هذا اهلدف4004ة يإىل نصف النسبة اليت كانت سائدة يف السنة املرجع 2443حلول سنة 
 .غرب تقدما واضحا يف حتقيق هذه الغايةوقد حققت تونس واجلزائر وامل

 لفية الثالثةالتقدم في تحقيق غاية تخفيض نسبة الفقر ضمن األهداف اإلنمائية لأل(: 62)شكل رقم 

 

 

 

 

  .04، مرجع سابق، ص 2444التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : المصدر

 االستثمار المحلي  الفرد من االستهالكمتوسط نصيب  
استهالك 
 إجمالي

استهالك 
 عائلي

استهالك 
 حكومي

نسبة االستثمار إلى 
 الناتج اإلجمالي

معدل نمو االستثمار 
 باألسعار الجارية

 0.2 04.0 4.02 0.30 3.03 الجزائر
 2.3 03.4 2.20 0.40 3.23 المغرب

 3.4 23.0 4.34 4.40 0.43 تونس
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تقدما باجتاه حتقيق  2440 سنة إىل 2444 ن سنةحققت الدول املغاربية خالل الفرتة محيث 
انأهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة، خاصة يف جماالت تعميم التعليم والرعاية الصحية وتعزيز املساواة بني اجلنسني 

التطور اإلجيايب املنتظم لعدد من املؤشرات من بينها معدالت اإلملام بالقراءة ، ويتضح ذل  من الفقر ومكافحة
لغني والشباب، ومعدالت االلتحاق مبراحل التعليم املختلفة، ومتوسط العمر املتوقع عند الوالدة، والكتابة بني البا

ونسبة السكا  الذين حيصلو  على مياه الشرب النقية والصرف الصحي املالئم، وتضييق الفجوة بني اجلنسني يف 
ر، ويأيت هذا التقدم تتوجيا معظم املؤشرات االجتماعية، وتراجع نسب السكا  الذي يعيشو  حتت خط الفق

والذي حققته الدول املغاربية منذ سبعينات  لتوسيع نطاق املستفيدين من اخلدمات االجتماعية وحتسني نوعيتها
تواجه حتديات رئيسية تتمثل يف ارتفاع  غاربيةورغم هذه التطورات اإلجيابية الهالت غالبية الدول امل ، 1القر  املاضي

 ومعدالت البطالة، واحلاجة إىل إصالح التعليم وهيادة طاقته االستيعابية ملقابلة الطلب معدالت النمو السكاين
متوسط دليل التنمية البشرية  من كفاءة املوارد البشرية، وقد مت ترتيب الدول املغاربية حسب املتنامي عليه، والرفع

، 404، املغرب يف املرتبة 03 املرتبة رئجلزاا حبيث حققت 2444منائي لعام مم املتحدة اإله برنامج انأالذي أعد
  00.2وتونس يف املرتبة 

 .((02)ترتيب دول العالم حسب مؤشر التنمية البشرية في الملحق رقم لمزيد من التفاصيل راجع )

 .6022دليل التنمية البشرية ومكوناته للدول المغاربية لسنة : (أ-66)جدول رقم 
عدم  توقع الحياة 

 األمية
التمدرس معدل 

 الثالثي
الناتج المحلي 

 $ pppاإلجمالي 
قيمة دليل التنمية 

 البشرية
 4.303 4.333 40.3 3.3 40.4 الجزائر
 4.332 0.403 44.0 0.0 42.2 المغرب

 4.303 4.234 40.3 3.3 40.3 تونس

 تصنيفات الدول حسب دليل التنمية البشرية(: ب-66)جدول رقم 
 تصنيفات الدول 

 حسب
معدل التمدرس  عدم األمية الحياةتوقع 

 الثالثي
الناتج المحلي 

 $ pppاإلجمالي 
قيمة دليل التنمية 

 البشرية
 .0.88 66.626 ..22 22.6 80.0 مرتفع جدا HDIمؤشر 
 0.202 .22.22 26.2 8.2 26.2 مرتفع HDIمؤشر 
 0.260 2.622 22.6 2.6 2..2 متوسط HDIمؤشر 
 0.022 2.282 8.6 0.6 28.2 منخفض HDIمؤشر 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على: المصدر
Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All, 
Published for the United Nations Development Programme, New York, 2011.  

                                                           
1

 .19، مرجع سابق، ص 4099التقرير االقتصادي العربي الموحد لسنة  
2
  Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All, Published for 

the United Nations Development Programme, New York, 2011, P 126. 
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الدول املغاربية قد حققت نتائج البأس هبا من حيث تظهر املؤشرات املكونة لدليل التنمية البشرية أ  
حيث نالحظ أ  تونس هي من  ،العمل على الرفع من مؤشراهتا إىل مستويات متوسطة ولو بنسب متفاوتة

مية فتعترب اجلزائر البلد انأول قع احلياة عند الوالدة تلتها اجلزائر مث املغرب، أما مؤشرات انأو حققت أعلى نسب لت
مقارنة واسط الشباب وحققت مؤشرا مرتفعا أ مية خاصة يفاهتا الرتبوية املكافحة للقضاء على انأمن حيث خمطط

خري ميكن تصنيف الدول املغاربية الثالثة دوال انأبتونس اليت حققت مؤشرا متوسطا واملغرب مبؤشر منخفض، ويف 
 .Medium HDI ذات دليل تنمية بشرية متوسط

  الخارجية للدول المغاربيةهيكل التجارة : الفرع الثاني

باالنتعاش النسيب لالقتصاد العاملي، حيث  2444هيكل التجارة اخلارجية للدول املغاربية عام  تأثر
يمة الصادرات، كما ارتفعت ولية انأخرى إىل ارتفاع قالعاملية للنفط اخلام والسلع انأ سامهت الزيادة يف انأسعار

. أسعار استرياد املشتقات النفطية ظ يف أسعار استرياد السلع الغذائية وكذل لواردات جراء االرتفاع امللحو قيمة ا
وبالنسبة الجتاهات التجارة اخلارجية فقد هادت قيمة الصادرات اإلمجالية إىل مجيع الشركاء التجاريني الرئيسيني 

 .ضا قيمة واردات الدول املغاربيةبدرجة متفاوتة، وهادت أي

 (6008-6000)للفترة  الصناعية المغاربية ونسبتها إلى إجمالي الصادراتالصادرات (: 66)جدول رقم 
قيمة الصادرات من  

الصناعات التحويلية 
 (مليون دوالر)

نسبة الصادرات من 
الصناعات التحويلية 

إلى إجمالي 
 (%)الصادرات 

نسبة الصادرات من 
المواد الخام 

والمعادن إلى إجمالي 
 (%)الصادرات 

نسبة الصادرات 
الوقود إلى  من

إجمالي الصادرات 
(%) 

نسبة الصادرات من 
السلع األخرى إلى 

الصادرات  يإجمال
(%) 

 6008 6000 6008 6000 6008 6000 6008 6000 6008 6000 السنوات
 4.2 4.2 04.3 04.2 4.3 4.0 4.3 2.0 4233.3 343.4 رئالجزا

 43.0 20.0 2.2 0.4 43.3 3.3 30.0 30.4 42040.4 0430.0 المغرب
 0.0 0.0 44.0 42.4 4.4 4.3 44.3 44.4 40300.4 0340.3 تونس

 .004، مرجع سابق، ص 2444التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة : المصدر

احملروقات حيث جند  قطاعيبني اجلدول اخنفاض صادرات الدول املغاربية إىل نسب متدنية خاصة خارج  
يف حني ال متثل هذه النسبة خارج قطاع احملروقات سوى  %04 تهنسبما أ  نسب صادرات الوقود اجلزائرية تفوق 

وهو راجع العتماد هيكل االقتصاد اجلزائري على اإليرادات الريعية دو  تنويع ملصادرها، يف حني ختطو  4.2%
إىل إمجايل الصادرات  %44.0ث تبلغ نسبة صادرات الوقود تونس نفس خطى اجلزائر ولكن بنسب قليلة حي

وهي  %0.0غري أ  املطمئن يف االقتصاد التونسي هو ارتفاع نسب صادرات السلع انأخرى غري النفطية إىل 
اجلزائر، يف حني ختلص املغرب من تبعيته للقطاع الريعي حيث  ما حققته تقارب العشرة أضعاف مقابل حمققةنسبة 
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وهي  %43.0يف حني تقدر نسبة صادرات السلع انأخرى بـ %2.2يف تصدير املواد اخلام إىل بنسبة ال يساهم 
 .أعلى نسبة مقارنة بتونس واجلزائر معا

 6020إلى  6002 سنةإيرادات وواردات الدول المغاربية من (: 60)جدول رقم 

 .030، مرجع سابق، ص 2444التقرير االقتصادي العريب املوحد لسنة  :المصدر

يبني اجلدول أعاله عجز امليزا  التجاري للجزائر وهذا راجع لثقل فاتورة الواردات الغذائية ومعدات  
يف حني سجلت تونس أعلى معدل  2444سنة  %3.0عجزا يقدر بـ التجاري التجهيز حيث حقق امليزا 
 در هي البلئ، ومن اجلدير بالذكر أيضا أ  اجلزا%0.2، تليها املغرب مبعدل %40.3لنسب صادراهتا قدر بـ

ما تستورده تونس  وتقريبا ضعفاملغرب  أكثر ما تستوردهاملغاريب الوحيد مقارنة باملغرب وتونس الذي يستورد 
 .قام خميفة هتدد هيكل إنتاج االقتصاد اجلزائري وتبني ضعف آليات التصدير والكفاءة اإلنتاجية بالبلدوهذه أر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البلد
معدل   الصادرات اإلجمالية

التغير 
(%) 

معدل  الواردات اإلجمالية
التغير 

(%) 
6002 6008 600. 6020 6002 6008 600. 6020 

 62.2 04343.0 03430.4 04000.2 23002.0 2.6- 34243 03443.2 43440.3 34430.4 الجزائر
 ..20 03000.3 02303.0 02433.3 04300.0 6.6 44343 40042.3 24403.2 43024.0 المغرب

 2.2 22240.0 40444.4 20333.0 40402.4 26.8 43044 40023 40240 43430.0 تونس
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 في الدول المغاربيةومسارات تنميتها اقتصاديات الطاقات المتجددة : المبحث الثاني

يف سبيل هنج التنمية اجلديد  تساير الدول املغاربية القتصاديات السائرة يف طريق النمو،كغريها من ا 
ضما  استمرار مستويات تنميتها احلالية وتطويرها، من خالل جمموعة من اخلطط والربامج اهلادفة إىل حتسني 
أوضاع املعيشة والقضاء على الفقر وتنويع مصادر الدخل، فاالقتصاد الريعي ولو بنسب خمتلفة بني الدول املغاربية 

ادر الطاقات صصادر الطبيعية دو  االهتمام بتقوية بنية القطاعات اإلنتاجية، ونأ  مجعلها تعتمد على إيرادات امل
ت الدول املغاربية أ  ترسم خطة أالطبيعية انأحفورية كلفت العامل فاتورة ضخمة من املشاكل والكوارث البيئية ارت

إلسهام يف ختفيض انبعاثات ادر الطاقات النظيفة من أجل ضما  تنمية متواصلة وامصتنموية تعتمد فيها على 
 .جيال احلالية واملستقبليةغاه ثاين أكسيد الكربو  وحتقيق تطلعات انأ

 في الدول المغاربية المتاحة مصادر الطاقات المتجددة :المطلب األول

 الطاقة الشمسية: الفرع األول

 انأرض مع طويال اتارخي هلا أ  ومبا انأخرى املتجددة الطاقة مصادر ملعظم الرئيسي املصدر هي الشمس 
 يف دفعهم الذي انأمر واملعماريني؛ واملهندسني العلماء تفكري على استحوذت فقد خاص، بشكل واإلنسا 
 الطاقة من لالستفادة املمكنة الطرق نأفضل للوصول العلمي والبحث اجلهود لتكثيف الصناعية الثورة أواسط
والوقود ترجع إىل الطاقة الشمسية بواسطة التمثيل الضوئي يف النبات، ، حيث أ  الطاقة اليت يف الغذاء ةالشمسي

فبهذه الطريقة يتحد ثاين أكسيد الكربو  ببخار املاء مع وجود مادة الكلوروفيل اخلضراء كحافز للحصول على 
عرب جمموع الطاقة املستهلكة آالف مرة  44أ  الطاقة الناجتة عن أشعة الشمس تعادل كما  .1الكربوهيدرات

 صحاريالالشمس الساطعة يف االنبعاث احلراري من ، وتقدر كثافة 2ة عن أي وقود أحفوري آخرجتالناالعامل و 
 Wm-2.3 000بـ اجلزائر واملغرب وتونس احلارة مثل صحراء

، حيث يقدر جمموع هم يف اجلزائر، بل هي انأهم يف كل حوض البحر املتوسطوتعترب القدرة الشمسية انأ
مرة  3444السنة، مبا يعادل / ترياوات ساعي 430004بـ يالساقطة يف حدود الرتاب اجلزائر أشعة الشمس 

وفيما ترياوات ساعي،  0444املقدر بـ 43مرة استهالك دول أوروبا الـ 34واالستهالك اجلزائري من الكهرباء، 
 .4يوضح القدرات الشمسية للجزائر( 03)يلي اجلدول رقم 

 
 

                                                           
1

 .14ص مرجع سابق، رمضان محمد رأفت إسماعيل، علي جمعان الشكيل،  
2
 Desertec Foundation, Clean Power From Deserts: The Desertec Concept for Energy, Water and 

Climate Security, WhiteBook 4
th
 Edition, An Initiative of The Club Of Rome, Hamburg, 2007, P 7. 

3
 Ibid, P 17. 

4
 .91ص ، 4002إصدار وزارة الطاقة والمناجم، طبعة  ليل الطاقات المتجددة؛د 
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 القدرات الشمسية في الجزائر(: 62)جدول رقم 

 صحراء هضاب عليا منطقة ساحلية المناطق
 33 44 40 (%) مساحة

 0344 0444 2334 (سنة/ ساعة)معدل إشراق الشمس 
 2334 4044 4444 (سنة/ ساعة/6كيلووات ساعي م)معدل الطاقة المحصل عليها 

 .93ص ، 0220طبعة واملناجم،، إصدار وهارة الطاقة دليل الطاقات املتجددة :المصدر

ساعة  0444مبعدل و ميغاوات  24444قدر جمموع استطاعة الشمس الساطعة يف أراضي املغرب بـكما ي
حيث تقدر استطاعة الطاقة  أعلى قدرة مشسية بتونس يف جنوب البالد أيضا تتمركزو  .مشمسة خالل السنة

رت مربع الواحد يوميا بشمال البالد، مقابل قدرة قد ساعة يف امل/كيلووات  2املمكن توليدها من أشعة الشمس بـ
 .1دساعة يف املرت مربع الواحد يوميا جبنوب البال/ كيلووات  3تفوق ما استطاعته 

للطاقة الشمسية الذي سيقام يف " ديزيرتي "الذي أشار إىل املشروع الكبري  ،جاء يف التقريركما و 
على مؤهالت  هاتوفر و  من أوربا الدول املغاربية نظرا لقرب"ورو، أنه يه مبلياري والذي تقدر تكلفت املغاربية الصحراء
من أهم املزودين نأوربا  الدول املغاربية بإمكاهنا أ  جتعل لرياحا لالستثمار يف الطاقة الشمسية وطاقة اهائلة جد
  ."بالطاقة

، فمنذ سنوات عديدة توقع الكثري من اخلرباء أ  تزيح الطاقة الشمسية النفط كوقود ىمن ناحية أخر و 
كانت خميبة لآلمال، فباعتبار أ  الشمس متوافرة بصورة كبرية، ظن الكثريو  إمكانية   -حىت اآل –لكن النتائج 

بصورة ولكن جعة أ  الفرص مش جهد يذكر، لكن من منظور واقعي نرىتلبية كل احتياجاتنا من الطاقة دو  
  3-0لشمسي الكلي ترتاوح بني تتمتع بتوافر معدالت مرتفعة من اإلشعاع ا الثالثة غاربيةحذرة، فالدول امل

وات كيلو   2344 – 4444سي املباشر بني يوم، كما ترتاوح كثافة اإلشعاع الشم/2م/وات ساعةكيلو 
مدار العام وهي معدالت  ىط علفق%  24إيل %  44يرتاوح من  السنة، مع غطاء سحب منخفض/2م/ساعة

نه من منطلق الوضعية إضافة نأ .2ممتاهة وقابلة لالستخدام بشكل فعال مع التقنيات الشمسية املتوافرة حاليا
ساعة  2244من ناحية الطاقة الشمسية، حيث تتجاوه  مقارنة باملغرب وتونساجلغرافية فإ  للجزائر أغىن مورد 
كما وأنه  .3خاصة يف اهلضاب العليا والصحراء ساعة 0344أ  تصل إىل  إشعاع على املستوى الوطين وميكن

                                                           
1
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, The Renewable Energy Sector in North Africa : Current Situation and Prospects, 
Expert Meeting about 2012 International year of Sustainable Energy for All,  Rabat, January 12-13, 
2012, P 90. 
 

2
 .2ص  ،4001، جوان 12اء العربية، العدد بي، مجلة الكهربالخياط محمد مصطفى، الطاقة المتجددة في الوطن العر 
3

 .199ص مرجع سابق، شريف عمر،  
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يف تطوير طاقاته احمللية كالطاقة الشمسية وذل   أيضا فهو يرغبلكو  املغرب يعتمد كثريا على الوقود املستورد 
ريب إىل الضعف يف غضو  سنة من املتوقع أ  يرتفع الطلب املغنأنه املتزايدة يف جمال الطاقة، و لسد حاجياته 

، ويبقى 2كم 42من املتوقع أ  يتم تركيب ألواح للطاقة الشمسية يف الصحراء املغربية على مساحة ف، 2424
، هو إنتاج طاقة (2440) هذه السنةاهلدف من وراء هذا املشروع، الذي من احملتمل أ  يبدأ العمل به ابتداء من 

 .1موجهة للتصدير حنو أوربا

 طاقة الرياح: الفرع الثاني

ففي حني ال حتتوي الدول املغاربية موضوع أ  تكو  مصدرا لكل الطاقات املتجددة، ال ميكن للشمس 
أ  الطاقة الرحيية أقل قدرة على جذب االستثمار من أيضا يبدو  ،الدراسة على مواقع ذات شدة رياح مرتفعة
مراتب متأخرة يف قائمة الدول املستقبطة لالستثمار يف جمال طاقة الطاقة الشمسية، إذ أ  الدول املغاربية حتتل 

 هذا الرتتيب املرتاجع بكو ويفسر ، فريقيا وحىت الربتغالأوجنوب مصر وتركيا وفرنسا مبا تستقطبه  الرياح مقارنة
البحر  تورينات الرياح يف ، أما االستثمار يفيابسةال مزارع الرياح يف اآل ، على االستثمار يف طاع يقتصر إىل حدالق

  .2الدول املغاربيةفهو ال يزال أقل تطورا يف 

يف اجلزائر من مكا  آلخر، وهذا ناتج أساسا عن الطبوغرافيا وعن املناخ املتنوع  حيث يتغري املورد الرحييو 
حيث تزيد سرعتها عن أ  اجلنوب يتميز بسرعة رياح أكرب منها يف الشمال خاصة يف اجلنوب الغريب  ففي حني

جدا  ةرياح غري مرتفعالالحظ على العموم أ  معدل سرعة ي فإنه، ثا يف منطقة أدرار/م3وتزيد قيمتها عن  ثا/م0
وكذل  على  الساحلية لوهرا ، جباية وعنابةيلية على املواقع ل وجود مناخات تفضيسجلكن مت تيف الشمال 

 .3اهلضاب العليا لتيارت واخليرت وأيضا على املنطقة اليت حتدها جباية مشاال وبسكرة جنوبا

يف اجلهة الغربية القريبة من احمليط  ميغاوات 3444ثا بقدرة /م3تزيد سرعة الرياح باملغرب عن كما 
يف سواحل تونس م 3م و4عن أيضا تزيد و  .4 طنجة وتطوا  والعيو  وبوجدور وتاهة ويف كل من أعايل انأطلسي

  .5خاصة يف أعايل بنزرت وتيطاوينو 

الطاقة حتاول الدول املغاربية بالرغم من ارتفاع تكلفة توليد  بدرجة احندار الضغطتتأثر ونأ  سرعة الرياح 
 ميجاوات 344 ميكن أ  تولد ما يصل إىل قوة الرياح توربيناتفأكرب مبصدر الريح أ  تتقدم يف هذا اجملال، 

                                                           
1

المغرب من بين البلدان العشرة األوائل التي تستقطب االستثمارات في الطاقة الشمسية في العالم، من الموقع حنان جزواني،  
http://ar.yabiladi.com/ 40/99/4094، بتاريخ. 

2
 .1الخياط محمد مصطفى، الطاقة المتجددة في الوطن العربي، مرجع سابق، ص  
3

 .29ص مرجع سابق، دليل الطاقات المتجددة،  
4
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 11. 
5
 Idem. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.yabiladi.com/
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، ومع تزايد القلق حول املشاكل البيئية ميجاوات 4044و  344يولد ما بني الذي  بالوقود انأحفوريباملقارنة 
ذات اهتمام عايل  الطاقة الرحييةتعترب  النضوب إىل الوقود انأحفوريحيث تقرتب نسب  االحتباس احلراريوأمهها 

 الطاقة، وهو يشكل صورة أكثر فائدة يف توفري ما يكفي من للبيئةغري ملوثة و  املتجددةباعتبارها مصدرا للطاقة 
  .1العاململناطق عديدة من 

املغـرب وتـونس بإمجـايل  جنـد أهنـا ترتكـز يف 2443لعـام  للـدول املغاربيـةيف خريطة مزارع الرياح  أيضا وبالنظر
مــن إمجــايل قــدرات % 0.3لتبلــغ مســامهة طاقــة الريــاح حنــو ى الرتتيــب علــ 2ميغــاوات 33و ميغــاوات، 044قــدرات 

ــة بـــامل ــا بتـــونس وبنســـبة  %4.3غرب و توليـــد الطاقـــة الكهربائيـ ــغرية معدومـــة مســـجلة للجزائـــر، تقريبـ وهـــي مســـامهة صـ
املســتخدمة حاليــا  التقليديــة وحمـدودة إذا قورنــت باإلمكانــات املتاحــة مــن املــوارد الطبيعيـة أو بقــدرات احملطــات احلراريــة

 .3الشبكة الكهربائية ىملزارع يف إنتاج الطاقة وضخها عل، وتستخدم هذه االدول املغاربيةيف 

  الكهرومائيةالطاقة : الفرع الثالث

تتميــز الطاقـــة املائيـــة بعـــدم انبعـــاث غـــاه ثـــاين أكســـيد الكربـــو  يف اجلـــو كنتيجـــة الســـتخدامها، إال أ  إنشـــاء 
احملطـات املائيــة قـد يســهم يف تغيـري أمنــاط املعيشـة باملنــاطق الــيت تقـام هبــا، حيـث يتســبب إنشـاء الســدود واخلزانــات يف 

  امليـاه يف خزانـات ضـخمة أ  خـز  ، باإلضـافة إىلىمنـاطق أخـر  وهـا إىلمناطق إقامتهم اليت اعتاد هتجري السكا  من
 .رفـــع نســـبة التبخـــر يف تلـــ  املنـــاطق ممـــا يـــؤدي الرتفــاع درجـــة احلـــرارة والرطوبـــة وبالتـــايل تغـــري طبيعـــة املنـــاخ يــؤدي إىل

وترجــع هــذه االســتطاعة الضــعيفة إىل  ميغــاوات 233وتبلــغ حصــة حظــرية اإلنتــاج الكهرومــائي بــاجلزائر مبــا اســتطاعته 
طاقـــة  ت، وســامه4وإىل عــدم اســتغالل املواقــع املوجـــودة اســتغالال كفــؤا العــدد غــري الكــاف ملواقــع اإلنتـــاج الكهرومــائي

ــاه ــتطاعته امليــ ــا اســ ــاج مــ ــنة 223 يف إنتــ ــاجلزائر ســ ــة بــ ــة الكهرومائيــ ــن الطاقــ ــاوات مــ ــتطاعته و  2440 ميغــ ــا اســ ــاج مــ إنتــ
بــاملغرب، وســامهت أيضــا يف إنتــاج  2440ميغــاوات ســنة  4403، ومــا اســتطاعته 2444ميغــاوات ســنة  4233

  .5ميغاوات بتونس من نفس السنة 33ما استطاعته 

 الكتلة الحيويةطاقة : لفرع الرابعا

مصــادر الطاقـة الــيت شــاع اســتخدامها يف القــرو  املاضـية خاصــة قبــل ظهــور الــنفط، أحــد  يويــةتعـد الكتلــة احل
وعلــى الــرغم مــن ( اخل... مثــل خملفـات احملاصــيل، واخلشــب، وروث احليوانـات)حمليــة مـن مــواد  يويــةاحلوتتكـو  الكتلــة 
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 .1الخياط محمد مصطفى، الطاقة المتجددة في الوطن العربي، مرجع سابق، ص  
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 .1المرجع نفسه، ص  
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Maghreb Union, Op. Cit., P 9. 
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ــة  اأ  كثـــري  ــة انأحفوريـ ــادر الطاقــ ــدر إىل مصـ ــذا املصــ ــتخدام هـ ــن اســ ــد انتقلــــت مـ ــامل قـ ــاج مـــن دول العــ ــع إنتــ ــة مـ وخباصــ
مليــار نســمة يعــيه معظمهــم يف جنــوب  2ال تــزال املصــدر الوحيــد للطاقــة نأكثــر مــن  يويــةاحلالــنفط، إال أ  الكتلــة 
ســنويا، مليـو  طـن مكـافئ للبـرتول  4444وتصـل الكميـات املسـتخدمة منهــا إىل أكثـر مـن  أفريقيـاآسـيا ويف أواسـط 

، ب. م.ط.م 44344يــة والــيت تقــدر حبــوايل انأوليــة للطاقــة العاملمــن املصــادر %  44وبالتــايل فإهنــا تشــكل حــوايل 
وتتجلـى يف اسـتخدام اخلشــب ، تقديريــةعامليــاف فـإ  هـذه انأرقــام هـي أرقـام  يويـةونظـرا لصـعوبة تقـدير كميــات الكتلـة احل

ــو  ــة خلصــ ــدة طبيعيــ ــات كأ ــ ــات احليوانــ ــتغالل خملفــ ــتاء، واســ ــام الشــ ــة أيــ ــاطق املعزولــ ــة يف املنــ ــي والتدفئــ ــي للطهــ بة انأراضــ
ــة 1الفالحيـــة ــر أي معـــدالت الســـتغالل طاقـ ــة ، ومل تســـجل اجلزائـ ــل الكتلـ ــة والـــيت حتتـ ــدراهتا الغابيـ ــالرغم مـــن قـ ــة بـ احليويـ

من املساحة اإلمجالية للـبالد، ومل تسـجل تـونس واملغـرب أيضـا معـدالت تـذكر ماعـدا السـودا   %44مساحة تقدر بـ
طاقـة الكتلـة احليويـة بإنتـاج مـا قدرتـه فيهـا حيـث تسـاهم  يف منطقـة مشـال أفريقيـا كلهـا اليت تعترب متطورة يف هذا اجملال

 . 2ميغاوات من الطاقة الكهربائية 3.3

 رضطاقة باطن األ: الفرع الخامس

، حيـــث يشــكل كلـــس قـــدرات طاقــة حـــرارة بــاطن انأرض يف أفريقيـــا كلهــا يف اجلهــة الغربيـــة فقــطجــل ترتكــز 
منبـــع ميـــاه  244اجلوفيــة، ويـــؤدي إىل وجــود أكثـــر مــن  انأرض ةائــري احتياطيـــا هامــا حلـــرار اجلوراســي يف الشـــمال اجلز 
مئويـة ° 04وتزيـد هـذه املنـابع عـن درجـة حـرارة يف مناطق مشال شرق ومشال غرب الـبالد،  امعدنية حارة واقعة أساس
احلـارة يف توليــد مـا اســتطاعته أكثــر ، ومــن املمكـن اســتغالل منــابع امليـاه املعدنيــة مئويـة° 03وقـد تصــل إىل مـا درجتــه 

 0334تتــوفر تــونس علــى  كمــا،   24404منهــا مــع هنايــة ســنة  %3.0مت إنشــاء مــا نســبته  3ميغــاوات 444مــن 
ــة ــارة اجلوفيــ ــاه احلــ ــع للميــ ــاطن انأرض و  منبــ ــة بــ ــاهم طاقــ ــبته تســ ــا نســ ــوفري مــ ــن  %4.3يف تــ ــرة مــ ـــاخنة مباشــ ــاه السـ امليــ

دو  احلاجــة ملولـــدات  احلــرارة للبيـــوت البالســتيكية الزراعيـــةمـــن  % 20 مــا نســبته يف تــوفريتســـاهم كمــا   ،للفنــادق
مــن واحــات تــوهر وقبلــى  %42.0، كمــا تسـتخدم امليــاه اجلوفيــة احلــارة يف ري مــا نسـبته احلـرارة ذات التغذيــة بــالوقود

يف  ايـدهمئويـة أو عـن طريـق ترب ° 03 بدرجـة أد  مـن مباشـرة يف عمليـة الـري االتونسية وهـذا إمـا عـن طريـق اسـتعماهل
، وجتـــدر اإلشـــارة أ  املغــرب ال تعـــرف قـــدرات  هامـــة يف جمـــال الطاقــة اجلوفيـــة وهـــذا لطبيعـــة تكـــوين 5خزانــات خاصـــة
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 .2الخياط محمد مصطفى، الطاقة المتجددة في الوطن العربي، مرجع سابق،  ص  
2
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 13. 
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 .24ص مرجع سابق، دليل الطاقات المتجددة،  
4
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 12. 
5
 Mouldi Ben Mohamed, Mondher Said, Geothermal Energy Development in Tunisia: Present Status 

and Future Outlook, Geothermal Training Programme, United Nations University, Iceland, August 26-
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ــة  ــيها اهليدروجيولوجيـ ــق hydrogeologicalأراضـ ــة يف عمــ ــاه الباطنيـ ــرارة امليـ ــة حـ إىل  43، حيـــث ســـجلت درجـ
 .1فقط مئوية° 33.3إىل  43مرت ما درجة حرارته من  344

 تنمية مصادر الطاقات المتجددة بالدول المغاربيةاستراتيجيات : المطلب الثاني

هو تكوين اإلطارات اليت هلا عالقة مبيدا  الطاقة بصفة تنمية مصادر الطاقات املتجددة  اهلدف منإ  
مؤسسات اإلنتاج الصناعي عامة والذين يريدو  كسب اخلربة يف جمال التحليل والتدقيق الطاقوي يف جمال 

وتوقعات الطاقة مبنية على قاعدة االحتياطات املوجودة فعليا وتطورات . ومؤسسات اخلدمات وجمال اإلدارة
 ،طية االحتياجات الداخلية نوعا مالن يكفي اإلنتاج سوى لتغ 2424الطلب الداخلي، حيث تبني أنه يف آفاق 

فقد اعتمدت سيادة الدول املغاربية يف هذا اجملال سياسة وقانو  التحكم  وعليه. وهذا يف حالة التسيري العقالين هلا
 ،يف الطاقة، واهلدف من هذا القانو  هو عقالنية استعمال الطاقة يف جمال اإلنتاج والتحويل واالستهالك النهائي

 .بيئةوعليه محاية ال لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامةوهذا نتيجة املخططات املوجهة 

  استراتيجية الطاقات المتجددة في الجزائر :لفرع األولا

ملواكبة التغريات احلاصلة يف أسواق الطاقة الدولية شرعت اجلزائر يف السنوات انأخرية يف تبين اسرتاجتية 
املستدامة من االقتصادية طاقوية جديدة تثمن من خالهلا إمكانياهتا املتوفرة لتلبية متطلباهتا احمللية، وحتقيق التنمية 

جهة وتعزيز التزاماهتا اخلارجية من جهة أخرى، ومن أجل توفري الشروط التنظيمية والقانونية تعزهت االسرتاتيجية 
 :إلجراءاتدة للطاقات املتجددة جبملة من اياجلد

 : استراتيجية إدارة الثروة واالقتصاد المستدام.2

وهذا بانأخذ بعني االعتبار طبيعة هذه الثروة القابلة للنفاذ وضرورة االهتمام باملساواة بني انأجيال نظرا 
على مورد طبيعي واحد، ويتطلب هذا بالضرورة وضع سياسة للمالية العامة تضمن احلفاظ على اجلزائر العتماد 

حساب الثروة الدائمة، وعليه جيب الرتكيز على قيمة الثروة النفطية وأ  يستخدم مسار متحفظ لسعر النفط عند 
ميزا  املالية العامة غري النفطي لتقدير استمرار أوضاع املالية العامة، وتثمني احتياطيات النفط والغاه احلالية 

 .2وإحالهلا ببدائل أكثر جناعة وغري قابلة للنفاذ

 

 
                                                           

1
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 .929أوسرير، محمد حمو، مرجع سابق، ص قدي عبد المجيد، منور  
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 : يةوتكثيف جهود البحث والتنقيب في إطار الشراكة األجنبتنشيط .6

تعد هيادة احتياطي البالد من أولويات االسرتاتيجية اجلديدة للطاقة إذ تبلغ مساحة املناطق الرسوبية اليت 
فقط من  %40، حيث يغطي جمموع رخص التنقيب املمنوحة 2مليو  م 4.3بقي االكتشاف فيها ضعيفا حوايل 

آبار  3يف حاجة إىل االستغالل إذ تقدر الكثافة املتوسطة للجزائر بـ إمجايل املساحة الرسوبية، وتبقى هذه املناطق
 344، ففي تكساس مثال جند 2كم  44444بئر لكل  444املعدل العاملي يقدر بـ ، بينما2كم  44444يف كل 
، أما بالنسبة للشركات املرخص هلا بالبحث واالستغالل فعددها حمدود جدا يف اجلزائر إذ 2كم  44444بئر لكل 

بئر يف  34شركة، ويصبو اهلدف املسطر السرتاتيجية الطاقة اجلديدة الرفع من وترية التنقيب إىل  04 يتعدى الـال
 .1السنة

 CSP (Concentratedبطاقة المركزات الشمسية  الطاقات التقليديةاستراتيجية إحالل . 6
Solar Power):  

الالهمة لتطوير معدات وإنشاء حمطات توليد هتدف هذه االسرتاتيجية إىل العمل على إقامة البىن التحتية  
من أجل إحالل الطلب احمللي بالطاقة الشمسية والتصدير يف  CSPالطاقة الشمسية باستعمال القطات 

 2444جوا   استلمت يفية املستقبل، حيث مت إنشاء أول حمطة هجينة تعمل بالغاه الطبيعي والطاقة الشمس
 ABENERيف إطار الشراكة مع جممع  شهرا 00ومبدة إجناه ترواحت بـ مليو  يورو، 043وبتكلفة قدرت بـ

 4234بـ يقدر ميغاوات من أصل إمجايل 23حيث تساهم الطاقة الشمسية يف إنتاج  سباين حباسي رمل،اإل
من أجل تغطية حاجيات  املصادر اهلجينة ملركب سوناطراك اجلزائريتقوم احملطة ببيع الكهرباء املولد من جيغاوات و 

  .2اجلنوب من الكهرباء

 .((22)  طاقة شمسية بحاسي رمل في الملحق رقم/ انظر هيكلية المحطة الهجينة غاز)

ويف إطار تثمني عرض معدات الطاقات املتجددة وتقدمي خدمات جتهيز حمطات فردية أو منزلية للطاقة 
ويوضح من املصادر املتجددة فإ  اسرتاتيجية اجلزائر الرتقوية مل تدمج بعد هذا النوع من االعتبارات حلد اآل ، 

 .شمسيةاملشاريع املربجمة إلنتاج الطاقة من املركزات ال( 03)اجلدول رقم 
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 .929المرجع نفسه، ص  
2
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 12. 
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 بالجزائر CSPمشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بتقنية (: 62)جدول رقم 

 السنة (ميغاوات)قدرة المحطة الشمسية  المنطقة لمحطات الشمسية الهجينةا
SPP I  محطة الطاقة الشمسية

 األولى
ميغاوات  62ميغاوات منها  220 حاسي رمل

  من أصل شمسي
سلمت في جوان 

6022 
SPP II  محطة الطاقة الشمسية

 الثانية
ميغاوات  20ميغاوات منها  020 مغاير

 من أصل شمسي
 6020أفاق 

SPP III  محطة الطاقة الشمسية
 الثالثة

 6022آفاق  ميغاوات من أصل شمسي 20 النعامة

SPP IV  محطة الطاقة الشمسية
 الرابعة

 6028آفاق  ميغاوات من أصل شمسي 20 حاسي رمل

 : المصدر
United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: 
Arab Maghreb Union, The Renewable Energy Sector in North Africa : Current 
Situation and Prospects, Expert Meeting about 2012 International year of Sustainable Energy 
for All,  Rabat, January 12-13, 2012, P 43. 

بإنشاء  2443و 4002، فقد قام جممع سونلغاه خاصة بني سنوات وفيما خيص الطاقة الفولتوضوئية
خاصة يف القرى واملناطق  لوحة فولتوضوشية لالستعمال املنزيل 4444منها  قرية منوذجية باجلنوب الكبري 43
 .1من أجل استعماالت اإلضاءة والتربيد وضخ املياه واستعماالت الري النائية

برامج الطاقات وقد تعزه الربنامج الوطين للطاقات املتجددة جبملة من القوانني يف ما خيص إطار متويل 
يف  تضمنواملتعلق بتوهيع الكهرباء والغاه وامل 2442فرباير سنة  3املؤرخ يف  44-42املتجددة أمهها القانو  رقم 

ل ضما  أد  سعر للكهرباء اليت يتم إنتاجها من موارد جمن أ املتجددة تطبيقات السياسة الطاقوية 23املادة 
 .2والرسوم م منها التعريفاته التكاليف اإلضافية وختصمتجددة ويتحمل صندوق الكهرباء والغا

من عوائد  %4 نسبته ختصيص ما تضمنوامل 2444إضافة إىل قرار قانو  املالية الصادر يف جويلية سنة 
إنشاء وتطوير تقنيات من أجل دعم صندوق  2444سنة  %4.3كانت نسبتها   مابعدبرتول وقات الر حم

 .3بليو  دينار 4320.0بـ 2444، هذا وقد قدرت عوائد الضرائب على النفط سنة الطاقات املتجددة

                                                           
1
 Ibid, P 15. 

2
 .1، ص 4004فبراير سنة  2در في ، الصا09الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  

3
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 26. 
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 استراتيجية الطاقات المتجددة في المغرب: الفرع الثاني

عرف قطاع الطاقة باململكة املغربية إصالحات هامة مكنت من إعادة هيكلة خمتلف الشعب لقد 
الطاقوية وخوصصة أنشطة تكرير البرتول وتوهيع املواد النفطية، وكذا اإلنتاج الكهربائي يف إطار تعاقدي والتدبري 

مة ومشاريع كربى بإشراك امج هوقد مكنت هذه اإلصالحات من املسامهة يف إجناه برا .املفوض لتوهيع الكهرباء
وباعتبار هذا القطاع . الفاعلني اخلواص الوطنيني والدوليني نظرا لالنفتاح على خيارات مبتكرة ومتنوعة للشراكة

التزويد بالطاقة  تأمني بانأساس إىل  ترمي أهدافا حدد املغرب واالجتماعية، االقتصادية التنمية يف يلعب دورا هاما
 إنعاش وكذا متقدمة تقنيات واعتمادوي الطاق العرض الطلب وحتفيز يف إليها مع التحكم الولوج وتعميم وتوفريها 

 .السالمة وتعزيز البيئة على احملافظة للمستهلكني إىل جانب تنافسية أكثر اخلربة والعمل على توفري أمثا 

الفاعلني بالقطاع وخرباء حمليني بإشراك هذا بدراسة هتم قطاع الطاقة و  القيام مت املسطرة، انأهداف ولبلوغ
 :واليت تعتمد على احملاور التاليةاملتجددة للطاقة  الوطنية سرتاتيجيةاال ودوليني على حتديد أسس

 وتنافسية؛ هبا موثوق تكنولوجية خيارات أساس على مثلى كهربائية توفري باقة -1
 املتجددة؛ الطاقات حصة من الرفع -2
 وطنية؛ أولوية يةو الطاق النجاعة جعل -3
 الوطنية؛ يةو الطاق املوارد تعبئة -4
 اجلهوي؛ االندماج -5
 والواردات؛ اإلنتاج بني التواه  -6
 .املستدامة للتنمية وطين ميثاق تفعيل - 4

من املصادر ذات انأولوية ملالئمة العرض والطلب على الكهرباء  جراءاتالوطين لإل اعتماد املخطط ومت
وإعطاء االنطالقة لإلجراءات انأولية املتعلقة بالنجاعة  2442و 2444املمتدة ما بني  خالل الفرتةاملتجددة 
، حيث مت ميجاوات من مصادر الطاقة املائية 0344بائية إضافية تبلغ حوايل وقد متت برجمة قدرة كهر . يةو الطاق
لق بالطلب، فإ  وفيما يتع. ميجاوات 344جديدة بقدرة إضافية تفوق  تشغيل منشآت إنتاجية 2440سنة 

مليو  من املصابيح ذات االستهالك املنخفض  22التدابري املعتمدة هتدف إىل عقلنة االستهالك خاصة عرب توهيع 
الشمسية ال سيما يف البنايات العمومية واجلماعية وكذا ترشيد  عميمها وكذا استعمال سخانات املياههبدف ت

 .اإلنارة العمومية

املعتمدة، فإ  الغاه الطبيعي سيتم استعماله كمصدر يف حالة توفره  ة املتجددةأما بالنسبة ملصادر الطاق
ريب انأورويب، أو عن طريق الغاه الطبيعي أولية عن طريق أنبوب الغاه املغ بشكل اقتصادي ومضمو ، إما يف مرحلة
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ارنة بتكلفة مصادر الطاقة مق ويبقى هذا اخليار انأخري رهينا بأربعة شروط تتمثل يف تنافسية كلفة الغاه. املسيل
 .للغاه الطبيعي وضما  مصادره بواسطة عقود طويلة انأمد وتأمني سوق وطنية وأسواق خارجية املتجددة

املشروع املغريب للطاقة الشمسية الذي يرمي فقد انطلق وجدير بالذكر أنه فيما خيص الطاقات املتجددة، 
من  %03أي ما يساوي  2424سنة  ميجاوات 2444ئية مشسية مهمة ستصل إىل إىل إنشاء قدرة كهربا

من برتول لل مكافئوسيمكن هذا املشروع من اقتصاد ما يعادل مليو  طن . 2443القدرة اإلمجالية املنشأة سنة 
يتم إجناه أول حمطة ومن املرتقب أ  . مليو  طن من غاه ثاين أكسيد الكربو  3,7وتفادي انبعاث حوايل الغاه 
 2443.1سنة  ميجاوات 344بقدرة 

 Hybrid CSPكما تتلخص التجربة املغربية يف جمال الطاقات املتجددة يف حمطة املركزات الشمسية اهلجينة 
واليت بدأت العمل  ل مشسيصميغاوات من أ 24ميغاوات منها  044باستطاعة إمجالية تقدر بـ رطهبعني بين م
مليو   234.33بقيمة ساهم فيها بن  التنمية انأفريقي  مليو  يورو 044وبتكلفة قدرت بـ 2444يف ماي 
، والباقي من GEFمليو  دوالر عبارة عن مساعدات من طرف هيئة التسهيالت البيئية  00.2و( %42)يورو 

قيد التشغيل  ويقدر عدد احملطات الفولتوضوئية .طرف الديوا  املغريب للكهرباء وصندوق التنمية اإلسباين
قد خوصصة  ةإضافة إىل أ  احلكومة املغربي .ميغاوات 0بسعة  ذات االستخدام الفردي واملنزيل حمطة 234444بـ

 تقطاع الطاقات املتجددة ويظهر ذل  جليا يف ارتفاع عدد املتعاملني إلنتاج الطاقة من الرياح حيث قدر 
 .2ليا يف اجلدول املوايلوهو ما يظهر ج ميغاوات 204بـ 2440استطاعة مزارع الرياح باملغرب حىت هناية سنة 

 .600مزارع الرياح المنجزة في المغرب نهاية سنة (: 62)جدول رقم 

 السنة السعة المتعامل المنطقة

 2444 ميغاوات ONE 34شركة  بتطوان تورس الخالق محطة عبد

 2443 ميغاوات Lafarge 04شركة  محطة الفارج بتطوان

 2444 ميغاوات ONE 34شركة  محطة أمقدول بالساورة

 2440 ميغاوات ONE 404شركة  2محطة طنجة 

 2443 ميغاوات ONEP 44شركة  محطة جنوب طنطان
 :المصدر

United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General 
Secretariat: Arab Maghreb Union, Op. Cit., P 19. 

                                                           
1

 .2، 4ص  ،، صمرجع سابقالورقة القطرية للملكة المغربية،  
2
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., PP 18, 19. 
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 استراتيجية الطاقات المتجددة لتونس: الفرع الثالث 
جهود احلكومة  ترتكز الطبيعية الثروات ومحاية البيئية للسياسة حديثة مقاربة إرساء حنو التوجه إطار يف
 خدمات خالل تعميم من وذل  البيئي التواه  على واحملافظة الطبيعية للموارد انأمثل التوظيف هبدف التونسية
ية، مثل للموارد الطاقو ة االستغالل انأالتطهري وتأهيل منظوم منظومة وتأهيل البلدية املناطق سائر لتشمل التطهري

 القانونيةيف قطاع الطاقات املتجددة من خالل جمموعة من التسهيالت الضريبية و  وتشجيع اخلواص على االستثمار
 :وهذا من خالل

 الطاقوية الكثافة مؤشر حتسني قصد الطلب على الضغط خالل من مصادره وتنويع الطاقوي انأمن حتسني -
 .القطاعات خمتلف يف ادر املتجددةصحنو امل الطاقوي االستبدال وتعميم
 إجناه جانب إىل النظيفة التنمية وآلية النظيفة التكنولوجيا صندوق غرار على املتوّفرة اجلديدة اآلليات استغالل -

 احلضري الوسط يف وضوئيةتالفول الطاقة استعمال وتطوير الشمسية بالطاقة والتكييف كالتدفئة منوذجية مشاريع
 .اجلديدة البناءات يف يةو الطاق النجاعة وتدعيم الطبيعي الغاه استهالك تدعيم عن فضال
 لتوليد الرياح طاقة استعمال وتعزيز للطاقة إلمجايلا االستهالك يف دةاملتجد الطاقات استغالل نسبة مضاعفة -

 الغاه عن فضال الصناعية واخلدمات السكن قطاعات يف املياه وتسخني الكهرباء لتوليد الشمسية والطاقة الكهرباء
 44.33بسعة من اآل   ةسن 42وترجع أوىل جتارب تونس يف إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح قبل  .1العضوي

، تالها إنشاء اإلسبانية MADEسامهت يف متويلها شركة ، 2444ميغاوات أنشأت بأعايل سيدي داود سنة 
ات ليبلغ إمجايل ميغاو  00.02بسعة  2444ميغاوات وأخرى سنة  3.42بسعة  2440حمطة أخرى سنة 

املختصة يف تشييد  STEGقامت مؤسسة  2444سنة  ويف .ميغاوات 30بـ القدرات احمللية من طاقة الرياح
 .2ميغاوات 200مزارع الرياح بإنشاء حمطة بسعة 

 محطات إنتاج الطاقة من مزارع الرياح بتونس (:68)جدول رقم 
السعة  المنطقة

 (ميغاوات)
مليون )التكلفة 

 (دينار تونسي
الطاقة األحفورية 

طن مكافئ / المدخرة
 سنةال/ للبترول

 co2انبعاثات 

/ طن)نبة تجمال
 (سنةال

 السنة

 2011 000 402.3 344 404 مزرعة بيزرت
 قيد الدراسة EGCE 34 434 34 444.03مزرعة شركة 
 - IPP 444 044 43 443.43مزرعة شركة 

 :المصدر
United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: 
Arab Maghreb Union, Op. Cit., P 23. 

                                                           
1

 .92، 92 ، ص، ص4094تقرير وزارة التنمية الجهوية والتخطيط للجمهورية التونسية، استراتيجية التنمية لتونس الجديدة، تونس، ماي  
2
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 23. 
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فإهنا تساهم يف خفض يبني اجلدول أعاله مدى جناعة مزارع الرياح يف تونس حيث مقارنة بتكلفتها 
تكاليف انبعاثات غاه ثاين أكسيد الكربو  يف املستقبل وحتافظ على موارد الطاقات انأحفورية لألجيال 

 .املستقبلية

 برامج ومشاريع الطاقات المتجددة في الدول المغاربية: المطلب الثالث

وهذا نظرا المتالكها مصادر  العامل تعترب الدول املغاربية من أبره الدول املرشحة من قبل خرباء الطاقة يف
، وقد حفورية السائرة يف طريق النضوبنأطبيعية هائلة يف جمال إنتاج الطاقات البديلة إلحالل مصادر الطاقات ا

ها يف استعمال الطاقات املتجددة من خالل إنشاء عدد من اهليئات واملؤسسات أظهرت هذه الدول اهتمام
طوير، عزههتا مجلة من الربامج واخلطط التنموية والتشريعات القانونية يف هذا املتخصصة يف تشجيع البحث والت

 . اجملال وفيما يلي استعراض نأهم برامج الطاقات املتجددة يف الدول املغاربية موضوع الدراسة

 رئالطاقات المتجددة في الجزاومشاريع برامج : لفرع األولا

باستمرار، مما يؤكد استمرار منو االستهالك الوطين مستقبال، فيرتتب  يتزايدإ  الطلب احمللي على الطاقة 
وقد ركزت االسرتاتيجية الوطنية للبيئة . على هذه الزيادة يف االستهالك هيادة مهمة يف انبعاث الغاهات الدفيئة

من أجل تنمية على ضرورة االستجابة للشروط الالهمة  والتنمية املستدامة لقطاع الطاقة املتجددة يف اجلزائر
 .اقتصادية واجتماعية حتد من تأثرياهتا على البيئة واملناخ

االسرتاتيجية الوطنية للبيئة، كا  هلا أثر على منوذج االستهالك الوطين وقد اجنرت عدة مشاريع يف إطار 
 :1للطاقة ومن بني هذه اإلجناهات نذكر ما يلي

من أجل التخفيض من آثار الغاه املشتعل سطرت احلكومة اجلزائرية  :التخفيض من الغاز المشتعل.أ
مليار  400برناجما مهما من أجل ختفيض الغاه املشتعل على مستوى احلقول النفطية وقد مت اسرتجاع ما يقدر بـ

 0.3، أي أ  حجم الغاه املشتعل قد اخنفض من 2444إىل  4034ما بني  ، يف الفرتة املمتدةمن فاقد الغاه 0م
 .24442سنة  0مليار م 0إىل  4034عام  0مليار م

ببوهريعة مركز تنمية  4033مارس  22أنشأ يف  :استحداث مركز تنمية الطاقات المتجددة.ب 
الطاقات املتجددة ومن مهامه وضع برامج البحث اخلاصة بتطوير الوسائل املتعلقة باالستغالل وإجناه املواد اخلاصة 

املعهد اجلزائري للطاقات املتجددة ذي الطابع الصناعي والتجاري وفقا  إضافة إىل إنشاء، بالطاقات املتجددة
إنتاج معدات تكنولوجيات الطاقات  ، ومن مهامه2444يناير  24املؤرخ يف  00-44رقم التنفيذي  مرسوملل

                                                           
1

 .149شريف عمر، مرجع سابق، ص  
2

 .910قدي عبد المجيد، منور أوسرير، محمد حمو، مرجع سابق، ص  
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يوضح مهام  26 رقم المرسوم الوزاري في الجريدة الرسمية في الملحق) .املتجددة وتنمية املشاريع اخلاصة هبا
 (.مركز تنمية الطاقات المتجددة

وهدفها ترقية وتصنيع  4033مارس  22أنشأت يف  :محطة التجارب الخاصة بالوسائل الصحراوية العميقة.ج
 .يف الصحراءالصناعية الوسائل الشمسية 

مهمتها تنمية الوسائل الشمسية لالستعماالت  4033جانفي  0أنشأت يف  :وحدة تنمية الوسائل الشمسية.د
 .احلرارية الضوئية اخلاصة بالسكا  والصناعة والفالحة وتغذية املنشآت العامة واخلاصة مبصادر الطاقة الشمسية

ترقية وتنمية مهامها ومن  التابعة لوهارة التعليم العايل والبحث العلمي :وحدة تنمية تكنولوجيا السيليكون.ه
 .املتجددة اتلطاقصنع معدات استغالل مصادر االوسائل اخلاصة بتكنولوجيا املادة انأساسية ل

 بالجزائرالمتاحة المتجددة استخدامات تكنولوجيات الطاقات  (:.6)جدول رقم 

 الكتلة الحيوية حرارة األرض الجوفية طاقة الرياح الطاقة الشمسية
اإلنارة  احلرارية

 الفولتية
استعمال غري 
 نشط

مولدات 
 هوائية

حمركات 
 رحيية

أقل من 
34° 

بني  
(04°-

434°) 

أكثر 
من 
434° 

وقود 
 حيوي

غاه 
 حيوي

خشب 
 طاقة

سخا  
 مشسي

تدفئة  تكييف اهلواء إنارة ريفية
 حضرية

ماء ساخن 
 صحي

إنتاج 
 الكهرباء

 .40ص  ،قباس عجر مدليل الطاقات املتجددة، : المصدر

 الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة بالجزائرمساهمة  :(00)الجدول رقم 

 (%)النسبة  (كيلووات)االستطاعة  التطبيقات
 %22 2626 إنتاج الكهرباء 

 %42 233 ضخ المياه
 %2 03 اإلنارة العمومية

 %24 003 اتصاالت
 %4 433 استخدام آخر

 %444 2030 المجموع
 :من إعداد الطالبة باالعتماد على :المصدر

 .30ص  ،قباس عجر مالطاقات املتجددة، دليل 
Le bilan énergetique national, ministére de l’énergie et des mines, Algérie, 2004. 
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يف استعماالت احلرارة أنه بالرغم من إمكانية استغالل تطبيقات الطاقات املتجددة أعاله   يبني اجلدوال
د اسرتاتيجية إنتاج وطنية وجوإمكانية إتاحتها حمليا إال أنه ال توتطور تكنولوجياهتا والتدفئة واإلنارة وتوليد الكهرباء 

حيث يبلغ اإلنتاج اإلمجايل للطاقة الكهربائية باجلزائر  ،بنسب كبريةللطاقة تعتمد على مصادر الطاقات املتجددة 
سدة وتعترب املشاريع اجمل 2440،1ترياوات حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية لسنة  00.00ما استطاعته 

على بشكل كبري ، حيث تعتمد اجلزائر افية لتلبية حاجات السوق الوطنيةغري كيف جمال الطاقات النظيفة حاليا 
وهذا راجع لتوفرها بكميات كبرية ناهي  عن بتغذية مشتقات البرتول الغاه ومشتقاته وكذا الطاقة البخارية 

من اإلنتاج الوطين الصايف من الكهرباء بينما  %03ومشتقاته اخنفاض أسعارها، وتبلغ نسبة متوين الغاه الطبيعي 
إنتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة أما  فقط %4.24تقدر نسبة مسامهة الطاقة املائية يف إنتاج الكهرباء بـ

ئر من فالبد على اجلزا، مقارنة باإلنتاج اإلمجايل السنوي أجزاء من انألف باملئة ال تكاد تذكرفيعادل ما نسبته 
ويعترب االستثمار يف مشاريع الطاقات  تغيري سياستها الطاقوية خاصة وأ  الطلب على الكهرباء يف تزايد مستمر

طاقة الرياح تساهم كما  .2املتجددة احلل انأنسب نتيجة حمدودية عمر الطاقات التقليدية وتأثرياهتا البيئية اخلطرية
من  كيلووات 2030 من إمجايل ما سعته %04نسبته طاقة الشمسية يف إنتاج ما الو  %0يف إنتاج ما نسبته 

 .املتجددة اإلمجالية الطاقة

  مشاريع الطاقات المتجددة في المغرببرامج و : لفرع الثانيا

حيث ترتكز سياسة احلكومة املغربية على تنويع املزيج الطاقوي من أجل خلق تواه  يف ميزا  الطاقة 
، ومن املرتقب توليد ميجاوات 1554إىل حوايل  2442رحيي سنة  أصل من اإلمجالية الكهربائية وصلت القدرة
كما أنه   ،2424كهرباء من أصل مشسي يف أفق ميجاوات يف إطار مشروع املغرب إلنتاج ال 2444ما استطاعته 

 احليوية الكتلة استعمال برنامج ريتطو  ومت، مرت مربع من اللواقط الشمسية 044.444قد مت إجناه ما يقارب 
 .2404 أفق  يف ميجاوات  400 سعةبـ تقدر منشأة بإجناه

املوجودة  للمحطات انأمثل باالستغالل وذل  الكهرومائية الطاقة مؤهالت تعبئةومن الربامج املستهدفة أيضا 
 الكهرومائي اإلنتاج وكذا تنظيم املرتقب الطلب واجهةمل جديدة ضخ حمطات وإنشاء مالئمة مواقع على والبحث
كما تعتمد   املالئمة، باملواقع صغرى كهرومائية حمطات املياه وإحداث وحفظ حجز أحواض إنشاء عرب
أجل  من اجملاالت كل يف استعماهلا وحتسني على الطاقة الطلب ترشيدللمغرب اجلديدة  ويةسرتاتيجية الطاقاال

، وقد الوطين اإلنتاج تنافسية لتحسني الطاقة أسعار يف املتزايد والتحكم للطلب االستجابة مع أحسن استهالك
  :3جناه يف هذا اجملالاإلمت 

                                                           
1
 IEA, Selected 2009 Indicators for Algeria, on www.iea.org. 

2
 .122، ص شريف عمر، مرجع سابق 
3

 .9، 2، ص، ص مرجع سابقة القطرية للملكة المغربية، الورق 
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 ؛2444والذي مت تشغيله سنة ( ميجاوات 04)لكهرومائي لتانفينت الربج املركب ا 
  ؛2444سنة ( تاواجمي 404)احلقل الرحيي بطنجة 
  حمطة عنفات الغاه باحملمدية(100X3 ميجاوات )؛2440النصف انأخري من سنة   واليت مت تشغيلها يف 
   ؛2440سنة ( ميجاوات 443)جمموعة الدياهل بطانطا 
  ؛2444مت استخدامها كليا سنة واليت ( ميجاوات 042)الشمسية لعني بين مطهر احملطة احلرارية 
 ؛2444ا سنة ( تاواميج 044)ة عنفات الغاه بالقنيطرة حمط 
  ؛2440واليت سيتم تشغيلها يف سنة ( ميجاوات 044)عن طريق الضخ عبد املومن حمطة حتويل الطاقة 
  ؛2442سنة  هناية، والذي يرتقب أ  يبدأ (ميجاوات 044)بطرفاية مشروع احلقل الرحيي 
  و  2444، خالل سنيت ميجاوات 4444ية من طرف اخلواص بقدرة إنتاج الطاقة الرحيمنح رخص

 ؛2442
 واليت سيتم استخدامها تاواجمي 444الكهرباء، بقدرة  إلنتاج توسيع حمطة اجلرف انأصفر بإضافة وحدتني ،

 ؛2440سنة كليا 
  2إحداث وحدتني إلنتاج الكهرباء بقدرةX334 ؛ 2014مبدينة أسفي خالل سنة تاواجمي 
  2443بوارههات سنة  ميجاوات 344إجناه حمطة مشسية بقدرة. 
 بتأمني ورهينا مفتوحا، االقتصادي بالطاقةالقطاع  وإمداد الطبيعي إلنتاج الكهرباء الغاه خيار يبقىكما  

 .االقتصادية تنافسيته وكذا الطويل املدى على ووفرته به التزويد مصادر

 في تونس مشاريع الطاقات المتجددةبرامج و : لفرع الثالثا

 الذي النفط نأسعار املتواصل باالرتفاع يتميز مناسب مبناخ الراهن الوقت يف الطاقةب  التحكم حيظى
ا املناخ هذا التبذير، ويلقى إىل يؤدى أ  شأنه من ما كل جتنب وبالتايل املنافسة على حيث  الوعي يف إضافيفا دعمف
 الطاقة استهالك بانأساس فيها يتسبب يتال الظاهرة هذه مكافحة وضرورة املناخية التغريات بقضايا يالعامل

 .انأحفورية
 بوضع احلكومات بادرت للدول، سرتاتيجيةاال االقتصادية السلع أهم من يه اليوم الطاقة ونأ 
خري خططا عت احلكومة التونسية يف العقد انأ، وقد وضوليةاهتماماهتا انأ الئحة يف وطنية طاقوية اسرتاتيجيات

وأعدت دراسات وأحباث لتأمني مصادر الطاقات املتجددة حىت تؤمن مصادر إضافية ودائمة لسد حاجات 
بأجنع طريقة ممكنة وبأقل تكلفة كالطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فقد  االستهالك احمللي املتزايدة
مكافئ للبرتول  طن ميجا 4.3ئ للبرتول أوائل الثمانينات ومكاف طن ميجا 0)ر للطاقة حتول تونس من مصدّ 

، وتبعا لذل  وضعت تونس إطارا (2443سنة  للبرتول ميجا طن مكافئ 4.3) إىل مستورد( بداية التسعينات
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وأرست برناجما وطنيا يف هذا اجملال يتمحور حول ترشيد استعمال الطاقة  مؤسسيا وتشريعيا يعىن هبذه الناحية
 .1والنهوض بالطاقات املتجددة

واليات الوسط  كيلوات موهعة على  220نظام استعمال بطاقة ضخ املياه تقدر بنحو   86وقد مت تركيز 
حمطة إضافية  44، وإنشاء املناطق غري املرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء لتنوير ضيعات فالحية يفواجلنوب، 

لية قدرها امجإواليات باجلنوب بتكلفة  0حمطة موهعة على  63 لضخ وحتلية املياه باستعمال الطاقة الشمسية منها
 .2440 سنة مت تسليمها هناية تونسي مليو  دينار 20

باجلنوب التونسي إحداث ما يقارب  توفره احلرارة املتأتية من املياه اجلوفية من طاقة متجددة متواعتبارا ملا 
 .2ةاجليوحراري نتاج الطاقةمن البيوت املكيفة إل تارهك 034عن 

من أجل تثمني  2440،3-4واملوسوم بقانو   2440سنة  وقد صدر قانو  النجاعة الطاقوية وتثمني مواد الطاقة
 :4يتموارد النفايات واملياه املستعملة وتوفري كلف نقل وردم النفايات حسب الربنامج اآل

ويهدف هذا املشروع إىل إنتاج الكهرباء انطالقا من النفايات  :مشروع التثمني الطاقوي للنفايات العضوية -
العضوية بطريقة التخمري الالهوائي وذل  بتحويلها إىل غاه عضوي مث إىل كهرباء، ومن بني احملطات الناجعة يف 

تاج طن من الفضالت عن إن 34هذا امليدا  حمطة سوق اجلملة ببئر القصعة حيث أسفرت املعاجلة اليومية حلوايل 
ساعة من الكهرباء سنويا، وهو ما  ح بتغطية حاجيات سوق اجلملة من الطاقة / جيغاوات 2.4ما استطاعته 

مما مكن من بيع فائض احملطة إىل الشركة التونسية للكهرباء والغاه وتوفري تكلفة  %444الكهربائية بنسبة تفوق 
 .لرائدة يف هذا اجملالنقل وردم النفايات الصلبة وهو يعترب واحدا من املشاريع ا

وهذا من خالل دعم التطهري الريفي وتبين تقنيات جديدة يف عمليات  :مشروع معاجلة وتثمني املياه املستعملة -
 .تطهري املياه باعتماد تقنية النباتات املائية ذات خاصية املعاجلة البيولوجية

الفولتوضويئة والرياح مع استعمال متتبع ملسار لواح من انأ إنشاء مشروع منوذجي لإلنارة العمومية املزدوجة -
كيلووات من الصفائح   24الرياح، و ة عن طاقة مزارعكيلووات ناجت  04)كيلووات   34الشمس بقوة إمجالية تقدر بـ

 . 2444وبدأ املشروع يف العمل بداية سنة  (الفولتوضوئية
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ز المشروعات ، إعداد مرك40الهروب لألمام نحو الطاقة المتجددة، مجلة اإلصالح االقتصادي، العدد : صايم عبد العزيز، التجربة التونسية 

 .12، ص 4002الدولية الخاصة، غرفة التجارة األمريكية، واشنطن، 
2

مقال صادر في يومية المصدر، تركيز محطات جديدة لضخ المياه والطاقة الشمسية بتونس، على الموقع الرسمي للجريدة  
http://www.almasdar.tnK 42/99/4094 ، تاريخ االطالع. 

3
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 35. 
4

 في /http://www.citet.nat.tnالبوابة التوثيقية البيئية لتونس، نقل التكنولوجيا، التحويل والتجديد التكنولوجي،  على الموقع  
94/94/4094. 

http://www.almasdar.tnk/
http://www.citet.nat.tn/
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المستدامة في الجزائر،  االقتصادية اقتصاديات الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية: حث الثالثالمب
 المغرب وتونس 

 ل المغاربيةالمستدامة في الدو  االقتصادية الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية: المطلب األول

بدراسة موقف الطاقة يف الدول العربية عامة يتبني للوهلة انأوىل أ  أنشطة الطاقة املتجددة ترتكز يف 
 الريادية يف بعض الدول مثال اريعوتونس، إىل جانب بعض املش اجلزائر املغرب،مصر، : منطقة مشال أفريقيا

املستدامة  االقتصادية دور مشاريع الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية نأرد ، وسوريا، وسوف نستعرض فيما يليا
 .باجلزائر واملغرب وتونس

  المستدامة بالجزائراالقتصادية حقيق التنمية دور مشاريع الطاقات المتجددة في ت: الفرع األول
ــز اجلزا ــتتميـ ــود احت رئــ ــبوجـ ــةايــ ــل للطاقــ ــددة طي هائـ ــة واملتجــ ــه اخل ، وعلـــىالتقليديـ ــاه الطبيعــــي، وجــ صـــوص الغــ

وعلـى إثـر سياسـة اجلزائـر الريـاح، و وجود قـدرات هائلـة لالسـتفادة مـن الطاقـة املتجـددة وخباصـة الشـمس  باإلضافة إىل
 "BOOT"مشـروع احملطـة الشمسـية احلراريـة بالتكامـل مـع الـدورة املركبـة بنظـام  االنطـالق يفمت  اجملـالاملدعمـة هلـذا 

ــاد شـــركات اوالـــذي يقـــوم بتنفيـــذه  ــع املكـــافئإحتـ ــتخدام تقنيـــة املركـــزات الشمســـية ذات القطـ ــة  ســـباين باسـ بقـــدرة إمجاليـ
ــ مناصــب الشــغل بــاجلنوب الكبــري وفــ  خلــق يف ، حيــث ســامهت مشــاريع الطاقــة الشمســية ميغــاوات 444تفــوق الـ

ــة ــاطق النائيــ ــن املنــ ــة عــ ــاجلزائرالعزلــ ــة بــ ــار التنميــ ــل مســ ــتدام لتمويــ ــورد مســ ــما  مــ ــر يف  .، وضــ ــد اجلزائــ ــل حيــــث تعتمــ متويــ
 .مشاريع الطاقات املتجددة عن طريق فرض رسوم عالية على عمليات التنقيب واالستخراج للبرتول والغاه

لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوين ونصوص تنظيمية، حيث وضعت السياسات الوطنية  وقد    
قانو  التحكم يف الطاقة، قانو  ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة إىل : متثلت النصوص الرئيسية يف

ملؤسسات وترتكز هذه السياسات على جمموعة من اهليئات واه، جانب قانو  الكهرباء والتوهيع العمومي للغا
هناك ثالث هيئات و . االقتصادية، حبيث هتتم كل واحدة منها، يف حدود اختصاصها، بتطوير الطاقات املتجددة

 :1يف هذا اجملال نذكر منها 4033سنة  تابعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي تنشط منذ

 ؛CDERمركز تطوير الطاقات املتجددة  -
 ؛UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية  -
 .UDTSوحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم  -

أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط املتعلق برتقية الطاقات املتجددة من طرف وهارة الطاقة      
وتطوير  من جهة أخرى يتدخل مركز البحثو ؛ UPRUEواملناجم، وكالة ترقية وعقلنة استعمال الطاقة 

                                                           
1

 .14ص مرجع سابق، ؛دليل الطاقات المتجددة 
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جناه وصيانة التجهيزات الشمسية اليت مت اجناهها يف إطار الربنامج الوطين إيف  CREDEGالكهرباء والغاه 
، اليت HCDSىل وجود احملافظة السامية لتنمية السهوب إ أما يف قطاع الفالحة، فتجدر اإلشارة. لإلنارة الريفية

. يد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة املناطق السهوبيةجناه برامج هامة يف ميدا  ضخ املياه والتزو إتقوم ب
 .أما على مستوى املتعاملني االقتصاديني، فهناك عدة شركات تنشط يف ميدا  الطاقات املتجددة

إعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية من أجل و  ،ن فيه كل جهود البحثوبغرض وضع إطار تثم   
طراك، سونلغاه ااملتجددة؛ قامت وهارة الطاقة واملناجم بإنشاء شركة مشرتكة بني كل من سونحول الطاقات 
، وتتمثل مهمتها يف 2442املؤسسة سنة " ينارجي أجلريياإنيو "  NEALشروعيتعلق انأمر مبو وجمموعة سيم، 

 :يف NEALوتتلخص مهام . تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي

 طوير املوارد الطاقوية املتجددة؛ت 
 قات املتجددة ، ومن أهم املشاريعجناه املشاريع املرتبطة بالطاإ: 
  باستطاعة  2444سنة حقا  والذي بدأ اإلنتاج يف حاسي الرملهتجني مشسي   تميغاوا 434مشروع

 ؛من أصل مشسي ميغاوات 23تقدر بـ
  يف منطقة تندوف؛ تميغاوا 44هوائية  بطاقة  جناه حظريةإمشروع 
 مشروع إيصال الكهرباء إىل) استعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة الريفية يف متنراست واجلنوب الغريب 

 2440.1والذي دخل كليا نظاق العمل سنة  (منزل ريفي 4344
إىل حصة من هذه  2443الوصول يف آفاق  وير الطاقات املتجددة يف اجلزائرسرتاتيجية تطا وتركز
أما عن نتائج إدخال %. 3بنسبة تفوق يف احلصيلة الوطنية للكهرباء ( مبا فيه التوليد املشرتك)الطاقات 

 :2من شأهنافيف تطبيقات ومشاريع تشييد املصانع واهلياكل القاعدية الطاقات املتجددة 
 املتوفرة؛ املتجددة استغالل أكرب للقدرات -
 مسامهة أفضل يف ختفيض انبعاثات غاه ثاين أكسيد الكربو ؛ -
 رية يف احلصيلة الطاقوية الوطنية؛و حفختفيض حصة الطاقات انأ -
 تطوير الصناعة الوطنية؛ -
 .توفري مناصب العمل -

، 2423منصب عمل حبلول سنة  4.024.340حيث من املقدر ملشاريع الطاقات املتجددة أ  ختلق 
تبنت على انأقل  مؤسسة 230300اريع الناشطة يف جمال الطاقات اجلديدة والنظيفة بـإذ قدر عدد املش

                                                           
1

 .93المرجع نفسه، ص  
2

الدولي حول قراءة للواقع الجزائري، ورقة مشاركة في الملتقى : مريزق عدمان، دور برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة 
صادية في استراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، بكلية العلوم االقتصادية عن مخبر االستراتيجيات والسياسات االقت

 .90، ص 4099نوفمبر  92إلى  91الجزائر بجامعة المسيلة من 
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منصب  330304خبلق وقامت هذه املؤسسات ، 2444سنة  متجدد املصدرواحد نظام إمداد طاقوي 
 2444.1سنة  عمل دائم

مجيع القطاعات االقتصادية انأخرى كالبحث  كما أ  عملية تنمية مشاريع الطاقات املتجددة لتزويد    
إجيابا على التنمية االجتماعية، ميكنه أ  ينعكس والتعليم واملوارد املائية وغريها اليت تتطلب املزيد من الطاقة، 

اج مادة املصنع اخلاص بإنت كما أ لطاقة الشمسية،  قدرات لالسيما وأ  اجلزائر تعد من أكرب الدول اليت متتل  
وهو ما يتطلب توفري يد  2440 سنة جاهزا هناية تدخل يف إنتاج الصفائح الشمسية سيكو  يتالسيليسيوم ال
يتطلب جتنيد وسائل تقنية وبشرية وصناعية بالشراكة احمللية  رامج الطاقات املتجددةبغري أ  إجناح  .عاملة معتربة

أو املخطط الشمسي " نترانسغري"أو " تي ير ديز "إطار ملتجددة وانأجنبية يف مثل املركز الوطين لتطوير الطاقات ا
وتعد مرتفعات والية أدرار ، طاقة الرياحكما ال يقتصر االهتمام على الطاقة الشمسية بل يشمل أيضا .املتوسطي

قبل أ  تتعمم العملية على مستوى السواحل كتجربة أولية،  املرشح انأول لقيام حقل مزود بتوربيات الرياح
 .2وكل هذه اإلجناهات تتم يف إطار دعم صندوق الطاقات املتجددةواملرتفعات، 

 المغربب المستدامة االقتصادية الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية: الفرع الثاني

احملطات احلرارية وتأيت الطاقة املائية يف املرتبة الثانية،  ىة يف إنتاج الطاقة الكهربائية علتعتمد اململكة املغربي
، ونتيجة الهتمام اململكة بالطاقة املتجددة فقد مت يغاواتم 420كبة من طاقة الرياح حنو ويبلغ إمجايل القدرات املر 

الدراسات، نقل  :إنشاء مركز لتنمية تطبيقاهتا يهتم بتنفيذ انأنشطة يف اجملاالت املختلفة للطاقة املتجددة مثل
تأمني موارد (: 4: )املعدات، وذل  لتحقيق انأربعة أهداف التالية تصنيعوالدورات التدريبية، و ، تكنولوجياال

(: 0)حتقيق مزيد من التنافسية يف قطاع إنتاج الطاقة، (: 0)التوسع يف خدمات الطاقة للمواطنني، (: 2)الطاقة، 
  .محاية البيئة

، GTZللتعاو  الفين املشرتك  انأملانيةويف هذا اإلطار وبالتعاو  مع بعض اجلهات انأجنبية مثل اهليئة 
: ، أنشأت احلكومة املغربية أربع مزارع رياح هيEIBوبن  االستثمار انأوريب ، KfWوبن  التعمري انأملاين 
رج، بعدها انتقلت امبوقع الف ميغاوات 44قدرة ب ىمبنطقة عبد اخلالد، وأخر  ميغاوات 0.3مزرعة ريادية بقدرة 

 34بسعة  ىبالكوديا البيضاء وأخر  ميغاوات 34ة إنشاء مزارع الرياح التجارية، حيث أنشأت مزرع إىلاملغرب 
من ناحية و  ،ميغاوات 420 باملغرب إىلالتجارية  مبنطقة الصويرا، لتصل القدرة اإلمجالية ملزارع الرياح  ميغاوات
عات الرياح يف مناطق مثل طنجة، ترتاوح سر ، و BOOTحتت اإلنشاء بنظام  ميغاوات 404يوجد  ىأخر 
حيث هتدف هبذه املناطق،  ىشاء مزارع أخر ، وهو ما يعين توافر إمكانية إناث/م 44 إىل 3طوا ، وأغادير من تو 

                                                           
1
 Harbi Lotfia, Promotion des Jeunes et des Femmes dans l’Economie Verte en Algérie, Conférence 

sur la Promotion de l’Entrepreneuriat et de l’Employabilité des jeunes et des femmes dans l’économie 
verte en Algérie, Editions: Coopération allemende au développement et Programme Développement 
Economique Durable Algérie, Alger le 27 et 28 Mars 2012, P 27. 

2
 . 90، ص مريزق عدمان، مرجع سابق 
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، وتركيب حنو 2443العام الرياح حبلول مزارع من  ميغاوات 344ما قدرته تركيب  خطة الطاقة املتجددة إىل
صعيد الطاقة الشمسية تُِعد  ىنأغراض تسخني املياه، وعل CSP لشمسيةمرت مربع من اجملمعات ا 044.444

من  ميغاوات 24منها  ميغاوات 044قدرة باملغرب لبدء إنشاء حمطة مشسية حرارية بالتكامل مع الدورة املركبة 
 .2440من املتوقع أ  تستلم يف أفق سنة  GEFالطاقة الشمسية وذل  بالتعاو  مع مرفق البيئة العاملي

الطاقــة انأوليــة بــاملغرب، حيــث يتزايــد اســتخدامها  ىة حنــو ثلــث الطلــب علــيويــآخــر، تــوفر الكتلــة احل حنــو ىعلــو 
مليــو   4.4طــن مــن القمامــة وحنــو  3444بكثافــة يف املنــاطق الريفيــة، ومــن املعــروف أ  املغــرب تنــتج يوميــا قرابــة الـــ 

ــتخدام بشـــكل مكثـــف يف  ــادة االسـ ــات إعـ ــا ملعاجلـــات وعمليـ ــع أغلبهـ ــاه الصـــرف الصـــحي، خيضـ ــن ميـ مـــرت مكعـــب مـ
 .يف إطار اسرتاتيجية تثمني املوارد الطاقوية نائيةاملناطق الريفية ال
 3444) ، وتعرض كبري للرياح (وات لكل مرت مربع يومياكليو   3) ملغرب يتمتع بتشميس هام ونأ  ا

، فإ  السياسة الطاقوية يف املغرب تتجه خصوصا حنو تنمية (موقع 244أكثر من )وطاقة مائية معتربة ( واتميغا
االسرتاتيجية  وهتدف جذب االستثمارات يف هذا اجملال يفويعترب املغرب مرشحا قويا  .زولةاملناطق الريفية املع

 :املستدامة االقتصادية حتقيق التنميةضما  من أجل  إىل حتقيق انأهداف التالية الرتقوية
 .وف  عزلة احملرومني والفقراء تعميم االستفادة من الطاقة -
 .1احملافظة على البيئةو  واستحداث الوظائف الدائمة تدعيم تنافسية القطاع اإلنتاجي -

 :هم الطاقات املتجددة يف خلق العديد من فرص العمل، واليت ميكن عرض أمهها فيما يلياتسكما 
 فرص العمل في المغربفي خلق الطاقات المتجددة مشاريع دور (: 02) رقم جدول

 األهداف المشاريع قيد التنفيذ 
 électrificationكهربة ريفية 

rurale 
منصب شغل يوفرها، بث واستغالل  600

 سنوات 2نظام خالل  22000
نظام  60000)منصب شغل  2000

systéme) 
-chauffeتدفئة الماء عن طريق الشمس

eau solaire 
منصب شغل يوفرها، بث واستغالل  2000

متر مربع لمنشآت شمسية خالل  20000
 .سنوات 0

متر  000000منصب شغل لـ  6000
 مربع

منصب شغل من أجل الصنع الجزئي  220 رياح بقوة كبيرة 
مناصب  20شهر؛  28واإلنشاء خالل 
 20لمحطة المركزية بطاقة شغل الستغالل ا

 .تميغا وا

ل لوضع حيز التنفيذ منصب شغ 200
منصب شغل  220، و تميغا وا 2000

 .في  االستغالل

 2حمام خالل  220ل لـ منصب شغ 20 حمامات بأداء طاقوي عالي
 .سنوات

 (حمام 0000)منصب شغل  2000

 ,Feki Michèle, les énergies renouvelables au Maroc, ambassade de France au Maroc :المصدر
mission économique de Casablanca, 24 juin 2003. 

                                                           
1

 .1المرجع نفسه، ص  
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 معيشة خلق فرص العمل باملغرب ومنه حتسني يبني اجلدول أعاله دور مشاريع الطاقات املتجددة يفو  
عاملة كثيفة ومؤهلة وهو ما يساهم يف القضاء على  ستلزم قوىانأفراد حيث أ  إنشاء حمطات مشسية أو رحيية ي

 .البطالة وحتسني مستويات املعيشة

 تونسالمستدامة باالقتصادية الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية : الثالث فرعال

 ىلكهربائية يضاف هلا نسبة ال تتعدالطاقة ا ىملورد الرئيسي يف تونس للحصول علرارية ااحلمتثل احملطات 
من % 00لكل من الطاقة املائية وطاقة الرياح، هذا وتتميز الشبكة الكهربائية يف تونس بأهنا تغطي % 0

لصناعة والطاقة واملشروعات الصغرية تحدد أسعار الكهرباء يف تونس من ِقبل وهارة اكما ت. السكا احتياجات 
 .واملتوسطة، وباملقارنة مع التعريفة العاملية تعد تعريفة الكهرباء يف تونس منخفضة القيمة

 4033سست عام واليت تأ ANERاهليئة القومية للطاقة املتجددة  تجددة تعىنصعيد الطاقة امل ىوعل
( 0)ترويج استخدامات الطاقة املتجددة، ( 2)توفري الطاقة، ( 4: )حتقيق انأهداف التالية ىبأنشتطها، وتعمل عل

 .إحالل أمناط جديدة إلنتاج الطاقة من مصادر تراعي البعد البيئي
مل يعد استرياد البرتول اخلام، حيث  ىاليت تعتمد عل غاربيةأحد الدول املأصبحت تونس  2444لول عام وحب

ترشيد  إصدار عدة قرارات هتدف إىل ا باحلكومة التونسية إىلذالطاقة، وهو ما ح ىالطلب علإنتاجها يكفي حد 
 .استهالك الطاقة، والبحث عن مصادر جديدة إلنتاجها

يف عام  مرحلتني، انأوىل ىنطقة سيدي داوود أنشأت علحىت اآل  يوجد بتونس مزرعة رياح واحدة مبو 
مت  2444، ويف عام يغاواتم 24بقدرة لتصبح  2440مث مت هيادهتا يف عام يغاوات، م 3.3بقدرة  2444

سوق مزارع  إىل -عند إمتام توسعتها وتشغيلها–لتدخل هبا تونس  يغاواتم 33 اعتماد خمطط لزيادة قدرهتا إىل
 .الرياح التجارية

الناجحة، حيث مت من خالل ، تعترب جتربة سخانات املياه الشمسية يف تونس أحد التجارب ىمن ناحية أخر 
برنامج لدعم  4003تعاو  مشرتك بني احلكومة التونسية ومرفق البيئة العاملي واحلكومة البلجيكية يف عام 

سبع سنوات  ىة علمن التكلفة الرأ الية للسخا  وتقسيط القيمة الباقي% 03سخانات املياه الشمسية بنسبة 
نشر هذه السخانات يف تونس وإقامة سوق وصناعة حملية أمكن  ىعلفاتورة الكهرباء، وهو ما ساعد  ىتسدد عل

وهو ما ساهم يف خفض فاتورة استرياد البرتول وساهم يف خلق  من خالهلا توطني صناعة سخانات املياه الشمسية
منصب عمل شغل دائم سنة  344، حيث سامهت مشاريع الطاقة الشمسية يف خلق العديد من مناصب العمل

من  %22ألف طن سنويا من استهالك الوقود انأحفوري بنسبة  334كما من شأهنا اقتصاد   2440،1
 .2443حبلول سنة االستهالك احلايل 

                                                           
1
 MEDREC Association, Renewable Energy Situation in the MEDREC Countries, Final Reort, Chapter 

IV: Tunisia, September 2004,P 67. 
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للفتـرة  بتـونس إنجازات برنامج استعمال الطاقـة المتجـددة فـي مجـال االقتصـاد فـي الطاقـة :(68)شكل رقم 
 (.600-6000)ما بين 

 
 http://www.environnement.gov.tnوهارة البيئة والطاقة التونسية على املوقع معطيات  :المصدر

وكما يظهر يف الشكل السابق فقد ساهم برنامج إحالل مصادر إمداد املنشآت الصناعية بتطبيقات 
وقدرت بإمجايل  2440و 2440الطاقات املتجددة باالقتصاد يف الطاقة اليت تراكمت على مدى القرتة بني 

 2.23ما قدره وجتنب مليو  دينار خالل نفس الفرتة،  234دخل مقدر بـ ألف طن مما  ح بتوفري  044
 .1مليو  طن مكافئ للبرتول من انبعاثات غاهات ثاين أكسيد الكربو  الدفيئة

 المستدامةاالقتصادية التعاون والشراكة في مجال الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية : نيالمطلب الثا

  مشروع الربط الكهربائي المغاربي: األول فرعال

 الشبكة وربط، تكيلو فول  224 التوتر على التونسية بالشبكة الليبية الشبكة ربط املشروع هذا يشمل
 .التوتر ذات على املغربية بالشبكة اجلزائرية الشبكة وربط، تكيلو فول  044 التوتر على اجلزائرية بالشبكة التونسية

 الجاري تنفيذها واألجزاءأجزاء المشروع التي اكتملت : أوال

 به، وقد اخلاصة التشغيلية الدراسات وانتهت كافة التونسي – اللييب بالربط اخلاصة انأعمال كافة مت إجناه
 املرتبطة املنظومة على الفنية املشاكل بعض ظهرت أنه إال 2443 سنة هناية يف اخلط بتشغيل الدولتا  قامت

 تنسيق احتاد مع باالشرتاك  الدولتا وتقوم، ابعضه عن الكهرباء شبكيت فصل مت وبالتايل ،مبصدر الغاه الطبيعي
 .هلا حل إجيادو  املشكلة دراسةل انأوروبية، الكهرباء شبكات

                                                           
1

 http://www.environnement.gov.tnالبيئة والطاقة التونسية على الموقع معطيات وزارة  

 برامج الطاقة المتجددةعدد  -

 السنة/ طن م بن وملياالقتصاد في الطاقة  -

 السنة/ طن م بمليون الطاقة المستبدلة  -
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 إىل باإلضافة اكتملت أعماله، فقد تكيلو فول  044 التوتر على اجلزائري – التونسي للربط بالنسبة أما
 هوائي خط خالل من وذل  فيهما، الكهرباء شبكات بربط أيضا الدولتا  تقوم واملغرب، اجلزائر بني القائم الربط
 قدرة تبلغاملغرب، و  يف وجدة مدينة يف وينتهي اجلزائر يف تلمسا  مدينة من يبدأ تكيلو فول  044 التوتر على
 .ميغا وات 044 حوايل اخلط

 تطور الطاقة المتبادلة بين الدول المغاربية المرتبطة: ثانيا
غرب خالل الفرتة تطور حجم التبادل التجاري بني تونس واجلزائر وامل( 02)يوضح اجلدول رقم 

 044، إذ اخنفض إمجايل حجم التبادل تونس واجلزائر بصورة شبه مضطردة من حوايل 4003-2440
، وباملثل اخنفض إمجايل التبادل بني 2440ساعة عام / جيغاوات 430إىل حوايل  4003ساعة عام /جيغاوات

ساعة، ويالحظ أيضا حرص / غاواتجي 223ساعة إىل / جيغاوات 044اجلزائر واملغرب خالل نفس الفرتة من 
 .1سنةالدول الثالث على أ  يكو  صايف التبادل التجارة بينهما صفرا يف هناية كل 

 (جيغاوات) تطور حجم الطاقة الكهربائية المتبادلة بين الجزائر والمغرب وتونس :(06)الجدول رقم 

 
 السنة

طاقة مرسلة من 
تونس إلى 

 الجزائر

طاقة مرسلة من 
إلى الجزائر 
 تونس

إجمالي الطاقة 
المتبادلة بين 

 الدولتين

طاقة مرسلة من 
الجزائر إلى 

 المغرب

طاقة مرسلة من 
المغرب إلى 

 الجزائر

إجمالي الطاقة 
المتبادلة بين 

 الدولتين
2..2 404 444 622 024 40 000 
2..8 404 423 682 403 423 622 
6002 33 03 286 444 422 666 
6006 04 03 282 443 400 60. 
6000 30 00 286 440 422 662 

إىل  40، خالل الفرتة من (انأرد )التعاو  العريب يف جمال الربط الكهرباي، ورقة مقدمة يف مؤمتر الطاقة العريب الثامن املنعقد بعما   منظمة انأواب  :المصدر
 .02ص  ،2443ماي  44

 :حجم التبادل التجاري بني البلدا  الثالث يف انأعوام انأخرية إىل العوامل التالية ويعزى االخنفاض يف
 .مما أدى إىل اخنفاض احتياطي التوليد لديهم تأخر تنفيذ عدد من مشاريع التوليد يف الدول الثالث -
 .زائر، نأهنا أقل تكلفة من جلبها من اجلضيل املغرب استرياد الطاقة الكهربائية من إسبانيافت -
 2وذل  بعد دخول مشروع توليد رادسعدم حاجة الشبكة التونسية جلر الطاقة الكهربائية من الشبكة اجلزائرية  -

 .24442التنفيذ عام  إطارالذي مت تنفيذه بنظام البناء والتمل  والتشغيل ونقل امللكية 

                                                           
1

، خالل الفترة من (األردن)منظمة األوابك التعاون العربي في مجال الربط الكهرباي، ورقة مقدمة في مؤتمر الطاقة العربي الثامن المنعقد بعمان  
 .14، ص 4002ماي  92إلى  92

2
 .11المرجع نفسه، ص  
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يف وروبية يض املتوسط انأبانأ ول املغاربية ودول حوض البحرهنال  عالقة وثيقة بني الدوبالرغم من أ  
 3ساعة وتصدر / واتجيغا 0.303البينية، حيث تستورد املغرب من إسبانيا ما قدرته  ئيةالكهربا جمال التبادالت

 ساعة/ جيغاوات 230ساعة وتصدر / جيغاوات 244تستورد اجلزائر من تونس ما قدرته ، كما ساعة/ جيغاوات
الكهرباء من املصادر  ستريادفتح أفقا مستقبلية لتصدير واأ  تن كفإنه من املم .2444حسب معطيات سنة 

 .1املتجددة
 .600بمصادر الطاقات المتجددة بالدول المغاربية سنة  الكهربائيةهيكل إنتاج الطاقة (:43)جدول رقم 

 (ميغاوات)

 تونس المغرب الجزائر 
 0030 0433 44400 مجموع محطات توليد الطاقة الكهربائية

 (%4.0) 33 (%23.3) 4403 (%2) 223 الطاقة الكهرومائيةمضخات 
 (%4.3) 33 (%0.3) 222-  مزارع الرياح

 0034 3403 44023 المجموع
 %0.3 %02.4-  الطاقات المتجددة %

 : المصدر

United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General 
Secretariat: Arab Maghreb Union, Op. Cit., P 8. 

مصادر الطاقات التقليدية بنسب كبرية يف أ  الدول املغاربية الثالثة تعتمد على  أعاله يبني اجلدولحيث 
حمطة  44400عملية توليد الكهرباء، فبالرغم من ارتفاع عدد حمطات توليد الكهرباء باجلزائر واملقدر عددها بـ

من الطاقة الكهرومائية لتوليد الكهرباء، يف حني  %2عتمد إال على ما نسبته ال ت إال أ  اجلزائر 2440سنة 
حمطة يف توليد الكهرباء من طاقة املياه كما أهنا تعتمد  0433من أصل  %23.3تعتمد املغرب على ما نسبته 

 33قوم مزرعة رياح يف توليد الكهرباء، وختطو تونس خطوات معتربة يف جمال مزارع الرياح حيث ت 222على 
ويف املغرب  %0.3مزرعة رياح بإنتاج الكهرباء وعليه متثل نسبة الكهرباء املولدة من مصادر متجددة يف تونس بـ

 .2يف هذا اجملاليذكر ، ومل تعرف اجلزائر تقدما ملحوظا %02.4بـ
 
 

                                                           
1
 United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: Arab 

Maghreb Union, Op. Cit., P 8. 
2
 Idem. 
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 سنة معطيات) بالدول المغاربية إنتاج الكهرباء في المتجددة مساهمة الطاقات نسبة (:00)جدول رقم 
6020) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :المصدر
REN21 Steering Committee: Sultan Ahmed AlJaber, , Tetsumari Lida, Pradeep Monga, 
Athena Ronquillo Ballesteros, and others, Op.Cit., PP 108, 109. 

 
ية النظيفة املصدر خاصة حنو ئجد واعدة لتصدير الطاقة الكهربا فتح آفاق يبني اجلدول السابق إمكانية

ترجع فكرة مشروع ديزيرتي  إىل ندوة أقيمت و ، مغاريب-وروأوروبا وهو انأمر الذي تعزه يف مشروع ديزيرتي  انأ
 من أجل ضما  إمدادات الطاقة 2440الفضائي انأملاين سنة مببادرة نادي روما باالشرتاك مع املركز اجلوي 

، وتعزهت هذه املبادرة يف مدينة ميونيخ 2434نأوروبا حىت بعد نضوب مصادر الطاقة التقلدية حبلول سنة 
أجنبية اتفاقية تعاو  يف إطار إنشاء مكتب دراسات  دولة 42حني وقعت 1 ،2440جويلية  40انأملانية يف 
ماعية والبيئية بدول مشال أفريقيا من أجل لدراسة انأوضاع التقنية واالقتصادية والسياسية واالجت (DII)ديزيرتي  

إنشاء حمطة إلنتاج الطاقة النظيفة باملنطقة، وقد اشرتك جممع سيفيتال اجلزائر مع نظريه انأملاين ديزيرتي  للبحث 
يف إنشاء حمطة مشسية حرارية باجلنوب الكبري، ومن أهداف برنامج ديزيرتي  انأملاين الوصول إىل تغطية ما نسبته 

ن احتياجات أوروبا من الكهرباء، يف إطار برنامج استثماري مباشر يتجسد خالل الثالث سنوات م 43%
غري أ  احلكومة اجلزائرية قررت تأجيل ولوج  2442،2القادمة، حيث كا  من املفروض تسليمه أواخر سنة 

تحصل عليها من هذا ، وهذا من أجل إعادة تقييم املكاسب االقتصادية امل2440املستثمر انأملاين حىت سنة 
املشروع، واشرتاطها إلنتاج املعدات الالهمة الستغالل الطاقة الشمسية كالالقطات الشمسية واخلاليا الكهروضووية 

                                                           
1
 Desertec Foundation, Op. Cit., P 65.   

2
 Projet de création d’une DESERTEC: Industrial Initiative par 12 entreprises, Munich, 13 juillet 2009, 

sur: http://www.desertec.org/fileadmin/downloads/press/09-07-13_PM_DII_frz.pdf, PP 1, 2. 
 

 إنتاج الكهرباء 
 (%)النسبة المئوية  البلد

 % 24 مجموع العالم الهدف المرجو تحقيقه
 % 24.4 (دولة 62)االتحاد األوروبي 

 2444حبلول سنة  %3 % 4.0 الجزائر
 2404حبلول سنة  24%

 2442حبلول سنة  %24 % 43.0 المغرب
 2444حبلول سنة  %0 % 4.0 تونس

 2443حبلول سنة  43%
 2404حبلول سنة  04%

http://www.desertec.org/fileadmin/downloads/press/09-07-13_PM_DII_frz.pdf
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حيث أكد الطرف اجلزائري  ،حمليا، إضافة إىل ضرورة إشراك اخلربات احمللية يف مجيع مراحل إنشاء وتقييم املشروع
دى حتفظا كبريا من حيث تصرحيه على تكلفة متويل املشروع ونسبة مشاركة على ضرورة نقل التكنولوجيا وأب

مت التوقيع على اتفاقية إنشاء مدينة منوذجية تعتمد على الطاقة  2442أكتوبر  43ويف . 1الطرف انأجنيب فيه
من تكلفة املشروع  %24حيث تقوم وهارة البيئة انأملانية بتمويل ما قدره ( والية املدية)الشمسية ببلدية بوغزول 

كما جتسد يف هذا  2443.2ماليني دينار، ومن املتوقع استالم املشروع كامال مع مطلع سنة  4اليت تقدر بـ
وحتويلها حنو أوروبا الذي وقعه املغرب مع االحتاد ( مشس ورياح)اإلطار مشروع إنتاج الطاقة النظيفة من الصحراء 

 344هنه أ  يقوم بتحلية ما قدره أالذي من شا حتلية املياه باملغرب انأورويب إضافة إىل مشروع نقل تكنولوجي
ه يترياوات سنويا وهو ما يصبو إل 24الـتفوق مليو  مرت مكعب من مياه البحر املاحلة والذي حيتاج لتغذية كهربائية 

كما وقعت ،  3بكهرباء نظيفة املصدر %444بنسبة تفوق الـ ل إمدادت الطاقةاملشروع من خالل عملية إحال
 4444سعتها الـ قو فتونس عقد اتفاق يف إطار دراسات النجاعة ملشروع ديزيرتي  من أجل إنشاء مزرعة رياح ت

، إضافة إىل مشروع إنتاج الوقود احليوي 2404ميغاوات مع مطلع سنة  4344و 2444ميغاوات حبلول سنة 
، كما أنه قد  مت إجناه حمطة 2444ة والذي دخل حيز التنفيذ منذ سن والنفايات بأشكاهلا من املخلفات

دو  احلاجة ملصدر حراري إضايف مرت مكعب من املياه الساخنة سنويا  444444جيوحرارية واليت توفر ما قدره 
 2444.4واليت بدأت العمل يف أواخر سنة 

  مغاربي -األورو MED-CSPمشروع : الثاني فرعال

على دراسة قدرات العرض والطلب بالنسبة للكهرباء واملاء والتوسع  MED-CSPيرتكز اهتمام مشروع 
الربتغال، إسبانيا، إيطاليا، )جبنوب أوروبا ( 20)يف الشكل رقم  وضحةدا  امليف البل 2434حىت عام  يف ذل 

ا ، العراق، تركيا، إير )وبغرب آسيا ( املغرب، اجلزائر، تونس، ليبيا، مصر)وبشمال أفريقيا ( اليونا ، قربص، مالطا
اململكة العربية السعودية، اليمن، عما ، دولة اإلمارات )وبشبه اجلزيرة العربية ( انأرد ، إسرائيل، لينا ، سوريا

على النحو  MED-CSPوميكن تلخيص نتائج الدراسة مبشروع (. العربية املتحدة، الكويت، قطر، البحرين
 :التايل

واقتصادي واجتماعي مستدام يف قطاع الطاقة إال إذا استخدمت ال ميكن الوصول إىل استقرار بيئي  -
 .ول إىل ذل  اهلدفصالطاقات املتجددة، وال تكفي اإلجراءات املتواجدة على الساحة حاليا للو 

                                                           
1
 Algérie Presse Service, Un projet de 1000 MW d’électricité renouvelable, 13/06/2012, sur: 

www.aps.dz. 
2
 Algérie Presse Service, Algérie-Allemagne: accord pour le développement de l’énenrgie solaire, 

16/10/2012. 
3
 Desertec Foundation , Op. Cit., P 48. 

4
 Ibid, P 56. 
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بتوليد  صإ  مزجا متواهنا لتقنيات الطاقة املتجددة ميكن له أ  يؤدي الدور التقليدي املتعارف عليه واخلا -
كن ، وبذل  مي(باستخدام التكنولوجيات احلالية) التحميل انأساسي واملتوسط الذروة يف أوقات الطاقة

استخدام مصادر الطاقة انأحفورية املوجود لألجيال القادمة بطريقة  فتح جماالت عمل جديدة وإطالة
 .تتوافق مع البيئة

يف منطقة حوض البحر انأبيض املتوسط مصادر وفرية للطاقة املتجددة ميكنها أ  تليب االحتياج  تتواجد -
املتزايد للطاقة هبذه الدول، بل إ  وفرة املصادر تسمح بتصدير الطاقة املتجددة إىل وسط أوروبا بشكل 

 .عملي تطبيقي
لنصل إىل تأمني االجتماعية والبيئية إ  الطاقات املتجددة هي االختيار انأفضل من ناحية قلة التكاليف  -

 .إمداد مستدام للتيار الكهربائي واملياه يف منطقة حوض البحر انأبيض املتوسط
ي وهي يف حاجة ئإ  الطاقات املتجددة وكفاءة استعمال الطاقة تعد مبثابة انأعمدة الرئيسية للتوافق البي -

 .طويلة انأجل مثل الطاقات انأحفورية والنوويةإىل استثمارات دافعة حمدودة الزمن، وليس إىل معونات 
ل وانأدوات املناسبة إلدخال الطاقات املتجددة على وجه السرعة إىل ئجيب العمل فورا على تقنني الوسا -

  1.دول االحتاد انأورويب ومنطقة حوض البحر انأبيض املتوسط
 للطاقات المتجددة MED-CSPالبلدان المعنية بدراسة خريطة  (:.6)شكل رقم 

، حمطات الكهرباء من الطاقة الشمسية مبنطقة حوض البحر انأبيض املتوسط، (DLR)املركز انأملاين لشؤو  الطريا  وجمال الفضاء  :المصدر
 .3، ص 2443، أملانيا، BMUالوهارة االحتادية لشؤو  البيئة ومحاية الطبيعة وأمن املفاعالت النووية 

                                                           
1
، محطات الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة حوض البحر األبيض المتوسط، (DLR)المركز األلماني لشؤون الطيران ومجال الفضاء   

 .2، 2، ص 4001، ألمانيا، BMUالوزارة االتحادية لشؤون البيئة وحماية الطبيعة وأمن المفاعالت النووية 



 املغاربية الدوليف  االقتصادية املستدامة التنمية تحقيقل املتجددة الطاقات اقتصاديات         :       الفصل الرابع

 

195 
 

 المستدامةاالقتصادية االستثمار في مجال الطاقات المتجددة ودوره في تحقيق التنمية : الفرع الثالث

شهد القطاع املايل يف ظل العوملة حتريرا واسعا ليصبح إحدى القوى الضاربة هلا، بل إ  التدفقات املالية 
وقد عمدت . بالعمل أصبحت أكرب حجما من التدفقات التجارية إضافة إىل قدرة رأس املال على احلركة مقارنة

بلدا  نامية عدة إىل فتح اقتصادياهتا وختفيف القيود بناء على نصيحة املؤسسات الدولية لتدفقات انأموال 
القصرية انأجل دو  أخذ االحتياطات الواجبة ملواجهة املخاطر النامجة عن هذه التحركات، وأصبحت 

حىت فاقت ما هي  1تدفقات رؤوس انأموال للدول النامية االستثمارات انأجنبية املباشرة متثل اجلانب انأكرب من
ألف مليو  دوالر يف الدول النامية كاستثمارات أجنبية  42عليه يف الدول املتقدمة حيث مت استثمار ما قيمته 

ألف مليو  لصاحل الدول املتقدمة، حيث صارت  44مباشرة يف جمال استغالل مصادر الطاقات املتجددة مقابل 
  .2مجالية للدول املتقدمة يف اجملالالقفزة الكمية يف جمال االستثمارات للدول النامية ربع االستثمارات اإل متثل هذه

ت املتجددة وجعلتها توسعت العديد من الدول املتقدمة يف جمال االستثمارات يف استغالل الطاقاو
إنتاج احملطات الشمسية أو الرحيية إال أ  عائدها توليد الطاقة الكهربائية، فبالرغم من ارتفاع تكاليف مصدرا هاما ل

  الطلب املتزايد اح ويسهم يف خلق فرص العمل، كما أط والبعيد يشري إىل االرتيساالستثماري يف املديني املتو 
تؤمن االستثمارات الالهمة يف  اعلى الطاقة انأولية يشكل حافزا هاما للدول املغاربية خالل السنوات املقبلة نأهن

والعمل عى تطوير نظم الطاقة من أجل التنمية املستدامة وخباصة ذا اجملال من أجل مواجهة هذا الطلب، ه
 .3مصادر الطاقة املتجددة وحتسني كفائتها

ملتشددة املتبعة من جانب مثة تساؤل يزيد يف عدد من الدراسات حول ما إذا كانت املعايري البيئية غري او 
تؤدي إىل جذب االستثمار انأجنيب املباشر إليها، وهل تقدم هذه الدول تناهالت ما ليزداد نصيبها  الدول املغاربية

، Pollution Haven من هذه االستثمارات؟ هل من مصلحة هذه الدول أ  تكو  أحد جنات التلوث
البيئي للشركات املتعددة  انأداء: ة من خالل ثالثة أبعادئوميكن حتديد تأثري االستثمار انأجنيب املباشر على البي

وهل من املمكن ، اجلنسيات، التأثري على النمو االقتصادي، التأثري على كل من التنظيمات البيئية احمللية والعاملية
من خالل  يف جمال الطاقات املتجددة واملشاريع البيئية انأجانب أ  تتيح فقط اجملال للمستثمرين للدول املغاربية

جل ضما  ملغاربية أ  تعرف كيف تستغله من أيار اسرتاتيجي على الدول اخوهو . عملية خوصصة القطاع
 .مستقبلها ومستقبل أجياهلا الالحقة

                                                           
11

دار الخواجة محمد عال، العولمة والتنمية المستدامة، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد األول، مقدمة عامة، ال 
 .210، ص 4002ناشرون بموجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكاديمية العربية للعلوم، الطبعة األولى، بيروت،  -العربية للعلوم

2
  United Nations Environment Programme, Global Trends in Renewable Energy Investment, Frankfurt 

School, UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance, Frankfurt, July 2011, P 
2. 

3
قليمي المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا، األمم تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، التقدم اإل 

 .92، ص 4001المتحدة، نيويورك، 
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 :لطاقات املتجددة للدول املغاربيةسوق االقوة يف وفيما يلي استعراض نأهم نقاط 

املتجددة، من حيث دول املرشحة كمستقطب الستثمارات الطاقات لالبلدا  املغاربية من بني ا تعترب
ت اإمكانية استغالهلا ولتوفر مصادرها، كما أ  كال من القوانني  والتشريعات املواتية لتحفيز قطاعات الطاق

، إضافة إىل أ  عمليات انأجنيب والتكنولوجي املتجددة من شأهنا استقطاب التكنولوجيات ورأس املال املعريف
ختفيض الرسوم اجلمركية ملعدات الطاقات املتجددة من شأنه متكني املستهلكني من تكنولوجياهتا، ويعترب الدعم 
املادي واللوجيسيت لتكنولوجيات ومعدات الطاقات املتجددة حافزا إضافيا لضما  استخداماهتا سواء يف جمال 

 .حا د بالطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من طاقة الريو حىت التربيأالتسخني الشمسي البسيط 

 ياجلزائر ، يتطلع برنامج الطاقة الشمسية (PSM)يف إطار برنامج الطاقة الشمسية للدول املتوسطية و 
، 2443من طاقة املصادر املتجددة يف حدود سنة مشرتكة ميغاوات  4444التونسي إىل إنتاج و  واملغريب

 2404.1ميغاوات سنة  0444و
 مصفوفة الكفاءة واألهمية الطاقوية للدول المغاربية(: 60)شكل رقم 

 : المصدر
Ezgi Biçer et al, , MedStatistics : Toutes les Statistiques dont vous avez besoin afin d’investir en 
Méditerranée, Associations Des Chambres de Commerce et D’Industrie de la Méditerranée, 
Etude N° 9, Mars 2010, sur : www.invest-in-med.eu, P 17. 

                                                           
1
 Rapport sur les Energies Renouvelables en Tunisie, Salon International : Rencontres acheteurs, 

Tunisie, 13 et 14 décembre 2011, P 02. 

http://www.invest-in-med.eu/
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ات املتجددة وكفاءهتا حيث تدخل العديد من االعتبارات يف تبني املصفوفة أعاله العالقة بني أمهية الطاق
لدول املغاربية ميزة تنافسية من حيث اخنفاض تكاليف التشغيل لحصص جذب االستثمارات ونالحظ أ   حتديد

، كما أ  اخنفاض مستويات التكنولوجيا جتعل من اقتصاديات الدول املغاربية قابلة لدعم X7املبينة يف اخلانة 
التكنولوجيات وختفيض الضرائب للمستثمرين يف جمال الطاقات املتجددة حيث نالحظ مرونة ختفيض تكاليف 

، كما أ  مرونة الطلب احمللي والقرب من العمالء يعترب عامال إجيابيا للدول X2 لدرجة مواتية إنشاء املشاريع
 .X4و X10 يعزه من تنافسيتهاو املغاربية 

 تباين آفاق االستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة حسب نجاعتها االقتصادية (:02)جدول رقم 
 المشاريع المنجزة المجال

أثبتت دراسات التدقيق بنجاعة هذه املشاريع يف كل من  (REEE)جناعة الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية 
 .اجلزائر، تونس، املغرب، مصر على التوايل

 .حققت تونس أكرب جناعة بني الدول الثالثة  املياه بالطاقة الشمسية لالستعمال املنزيلجناعة إنشاء سخا  
 .إمكانية اعتمادها بالدول الثالث- اخلاليا الفلتوضوئية

مت إنشــاء وحـــدة صــنع الكبســـوالت الفلتوضــوئية بتلمســـا  يف -
ميغــــاوات، إضــــافة إىل وحــــدة رويبــــة  42بســــعة  2444أبريــــل 

ميغــاوات  443ية الفلتوضـوئية بســعة لصـناعة القطــات الشمســ
 CEEGمن طرف شركة 

أكرب مزارع الرياح متواجدة يف مصر، وتونس واملغرب بدرجة  طاقة الرياح
 .ثانية

 : المصدر
United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General 
Secretariat: Arab Maghreb Union, Op. Cit., P 45. 

نه العمل على حتقيق التنمية االقتصادية أ  االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة من شهذا إضافة نأ
 :املستدامة من حيث ثالثة مداخل هي

 في مجال الطاقات المتجددة في نقل التكنولوجيا وتكوين الخبرات المحلية االستثمار دور: أوال

مساعدة البلدا  املتقدمة لنظريهتا النامية ال جيب أ  تبقى يف حدود يركز أنصار املدرسة النيوكالسيكية أ   
، حيث ميكنها وغري مباشرة اهلبات واملساعدات املالية والفنية بل جيب أ  تندرج ضمن استثمارات أجنبية مباشرة

شر أولني إىل ، ومنه حتفيز الطلب احمللي والرفع من إنتاجية البلد، يف حني أشارت نظرية هيكنقل عناصر اإلنتاج
من خالل عمليات نقل التكنولوجيا وتكوين اخلربات والتنمية االقتصادية دور املستثمر انأجنيب يف حتقيق النمو 
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، كما تشري العديد من تقارير املراجعات السنوية الجتاه االستثمارات يف الدول النامية يف جمال الطاقات 1احمللية
 %43اجعا واضحا يف حجم االستثمارات الرأ الية احملتملة بنسبة تقرب من تر ( النفط والغاه الطبيعي)انأحفورية 
مليار دوالر يف قطاع احملروقات، وبالرغم من تقلص اآلفاق املستقبلية لالستثمارات يف املصادر  044لتصل إىل 

منوا مضطردا يف ، إال أ  هذا الرتاجع ما يعكس إال 2التقليدية وإمكانية تراجع الطلب عليها ولو بنسب طفيفة
القطاع البديل، ونأ  املشاريع الضخمة والباهضة يف جمال الطاقات املتجددة تستلزم متويال ثابتا ودعما فنيا وماديا 
يف نفس الوقت كا  من الضروري االعتماد على االستثمارات انأجنبية املباشرة من أجل متويل االستثمارات 

ففي حني مطالبة وكالة الطاقة العاملية . فوفة باملخاطر وغري مضمونة كليااخلضراء واليت تكو  يف غالب انأحيا  حم
، ميكن لآلليات 2424يف تقريرها انأخري بزيادة االستثمار يف قطاع الطاقات املتجددة إىل الضعفني حبلول عام 

 انأحفوري، دللوقو  نظيفة تكنولوجيات استخدام لتشجيع كقاعدة تعمل أ  التمويل انأجنبية التنظيمية وآليات
 ودفع لقيادة سوياف  وتعمل تتعاو  أ ( الدول املغاربية) النامية والدول (أوروبا) املتقدمة الصناعية للدول ميكن كما

انأحفوري من خالل االعتماد على مبادئ التعاو   للوقود نظافة أكثر تكنولوجيات حنو وانأسواق االبتكارات
 لقيادة هاماف  دافعا( CDM) النظيفة التنمية آلية ومنها ،"كيوتو بروتوكول" آليات تنفيذ وميثل والشراكة يف اجملال،
 التنمية أهداف بلوغ حنو ملموسا تقدما خالهلا من حتره أ  غاربيةامل للدول ميكن أنه إذ الصناعة املتجددة،

 حنو كبرية تكنولوجية قفزة حتقيق خالل من الدفيئة غاهات الكربو  انبعاثات خفض مع املستدامةاالقتصادية 
جديدة يف جمال الطاقات  استثمارات توليد خالل من وكذل  انأحفورية، للطاقة املتقدمة التكنولوجيات تطبيق

   .3املتجددة

 دور االستثمار في مجال الطاقات المتجددة في استحداث الوظائف الخضراء والقضاء على الفقر: ثانيا

يعترب القطاع احلكومي مهما يف جمال تنظيم االستثمارات انأجنبية واحمللية واملمول انأول لتكنولوجيات 
الطاقة النظيفة من خالل دعمه ملراكز البحث والتطوير إىل جانب فرضه للعديد من السياسات االقتصادية 

لذكر أيضا أ  تسخري انأموال العامة يف والضريبية يف القطاع، وهذا من أجل ضما  شفافية تسيريه، ومن اجلدير با
مشاريع االستثمار يف الطاقات املتجددة من شأنه ضما  توظيف آمن ومستدام للمال العام بكفاءة تعادل مخسة 
أضعاف ما يتم إنفاقه على قطاع الطاقات التقليدية، إضافة إىل أنه من الضروري على احلكومات تشجيع قطاع 

ترب من انأقطاب االسرتاتيجية اليت تسمح بتحقيق انأهداف التنموية للبلد ومقاومة الطاقات املتجددة نأنه يع
مشاكل االحتباس احلراري وضما  إمدادات آمنة ومستدامة من الطاقة، واملسامهة يف خلق فرص عمل خضراء 

لقضاء على ودائمة من خالل تشجيع الصناعات احمللية يف جمال الطاقات املتجددة، ورفع مستويات املعيشة وا
                                                           

1
، 4002، القاهرة، سبتمبر 420رضا هالل، دور الشركات متعددة الجنسيات في التنمية، مجلة كتاب األهرام االقتصادي، العدد العجوز محمد  

 .20ص 
2

تقييم أبيكوب، مجلة النفط والتعاون العربي، المجلد السادس : عيساوي علي، آفاق االستثمار في قطاع الطاقة العربي في منظور متحول 
 .99، ص 4090، صيف 912د والثالثون، العد

3
 .1، مرجع سابق، ص (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
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الفقر يف انأوساط النائية، وتقليل االعتماد على النفط والغاه والعمل على نقل التكنولوجيات اجلديدة وتوظيفها 
 1.واستخدامها حمليا

 دور االستثمار في مجال الطاقات المتجددة في تعزيز الفرص التصديرية للطاقات النظيفة: ثالثا

املتجددة على مدى جناعة مشاريعها ومردوديتها االقتصادية  يعتمد عائد االستثمار يف جمال الطاقات
ومدى تنافسيتها وطرق متويل تكنولوجيات استخدامها، إضافة العتبارات أخرى نوعية وفنية متعلقة بدورة حياة 

املولدة عن املنتوج وفرتة اسرتداد رأس املال وقدرة التنافس مع التكنولوجيات والبدائل املغايرة، فمثال تعترب الكهرباء 
طريق سخانات الفحم احلجري وبالطرق التقليدية وبتكاليف أقل املنافس انأكرب واملعيق لتقنيات توليد الكهرباء 
بانألواح الفولتوضوئية، وبالرغم من أ  تكلفة الكيلووات من الكهرباء الناتج عن حرق الفحم احلجري أقل من 

 34دوالر للكيلوات الواحد مقارنة بـ 30يقدر هذا انأخري بـ تكلفة الكيلوات الناتج عن توربينات الرياح حيث
دوالر للكيلوات الواحد بالنسبة للفحم فإ  من شأ  اقتصاديات احلجم العمل على ختفيض هذه التكاليف إىل 
أد  املستويات غري أ  مسألة فاقد الطاقة املتعلقة بنقلها ملسافات أطول من شأنه أ  يعرقل منو اقتصاديات 

ينات الرياح وغريها من انأشكال انأخرى واليت تستلزم دعما خاصا من القطاع احلكومي خاصة فيما خيص تورب
 .2إنتاج الطاقة الكهربائية

حيث أ  سوق الطاقة الكهربائية باجلزائر مفتوح لالستثمار خاصة يف جمال التقنيات املتجددة والنظيفة؛ 
والذي يسمح  2440ظهور قانو  االستثمار الصادر سنة ويرجع فتح سوق الكهرباء اجلزائرية مؤخرا إىل 

فقط من املشروع، حيث البد للمستثمر انأجنيب أ  يسجل االستثمار  %00للمستثمر انأجنيب بتمويل ما نسبته 
، هذا (CNI)، وحيصل على موافقة اجمللس الوطين لالستثمار ANDIلدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

انأرباح يعترب أحد الركائز اهلامة اليت جتذب املستثمر انأجنيب غري أ  اجلزائر ال تسمح بتحويل إضافة نأ  حتويل 
هذه انأرباح بل تقدم تسهيالت وإعفاءات ضريبية وحتفيزية عند إعادة استثمار هذه العوائد حمليا، غري أ  

من تكلفة  %34ا نسيته اإلشكال املطروح حاليا هو صعوبة إجياد شري  جزائري حملي قادر على حتمل م
االستثمار خارج دعم الدولة، إضافة نأ  املستثمرين احملليني يرتددو  يف التشارك بنسب متساوية يف مؤسسة قائمة 

 .3على الدعم انأجنيب وبدو  ضمانات حملية

ونأ  االستثمار انأجنيب املباشر ميارس تأثريا قويا ومباشرا على املنافسة يف الدول املضيفة؛ نأ  توطن  
الشركات متعددة اجلنسيات سيدعم بقوة التنمية االقتصادية من خالل تنشيط املنافسة على املستوى احمللي وتعزيز 

                                                           
1
 Carmen Becerril, Op.Cit., PP 31, 32. 

2
 United Nations Environment Programme, Financing Renewable Energy in Developing Countries: 

Drivers and Barriers for Private Finance in Sub-Saharan Africa, Op.Cit., P25. 
3
 Heinrich Boll Stiftung, Algeria: A Future Supplier of Electricity from Renewable Energies for Europe, 

Wuppertal Institute and CREAD contribution, August 2010, P 38. 
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والتخصيص انأمثل للموارد املتاحة ونقل املهارات  القدرة التنافسية من خالل حتسني اإلنتاجية واخنفاض انأسعار
واخلربات للدول املضيفة ونقل التكنولوجيات احلديثة يف اجملال التصديري إىل املؤسسات احمللية وبالشكل الذي 
يساعد على حتسني وتغيري اخلصائص التكنولوجية للمنتجات احمللية ولعناصر اإلنتاج ومنه تنافسية أكرب يف السوق 

للسوق  قارنة باملغرب وتونساملرتقب م حيث تعترب اجلزائر املمو  الرئيسي. لية وهو ما يشجع الصادرات احملليةالدو 
ميغاوات  44444انأوروبية من الطاقة الكهربائية النظيفة املصدر حيث من شأهنا أ  تقوم بتصدير أهيد عن 

من احتياجات %04ت وتغطي ما نسبته ميغاوا 24444خالل العشرين سنة القادمة، بقدرة إنتاجية تعادل 
منصب عمل إضايف  244444، انأمر الذي يسمح خبلق 2404السوق الوطنية من الكهرباء حبلول سنة 

 .1سنة القادمة 23خالل الـلطبيعي امن الغاه مليار مرت مكعب  344وتوفري 

 مسار التحول القتصاديات الطاقات المتجددة بالدول المغاربية تحدياتو  آفاق: المطلب الثالث

ل ئاتساقا مع حاجة الدول املغاربية املتزايدة من الطاقة من جهة، باإلضافة إىل التوجهات العاملية حنو بدا 
الطاقة نظيفة ودائمة للطاقة من جهة أخرى، فإ  مثة ثروات طبيعة ضخمة حتوهها الدول املغاربية يف جمال مصادر 

من أجل ختصيصها وتعظيم  واهليئات االقتصادية احلكومات من طرف املتجددة واليت حتتاج إىل إرادة وسعي
على املدى ينعكس فادة منها ملا ستحققه من مكاسب تنموية ورفاه اجتماعي وحتقيق للمقصد البيئي تاالس

  .املتوسط والبعيد
 مسار التحول القتصاديات الطاقات المتجددة آفاق :الفرع األول

أفضى التقرير املوسع ملشروع ديزيرتي  إىل ترشيح الدول املغاربية الثالث من بني مجيع دول املغرب العريب 
من حيث مواءمتها لالستثمار انأجنيب يف الصحراء، وهذا لتوافق متطلبات املستثمرين مع اإلجراءات  اخلمس

نسبة من املوارد الريعية  صاصة فيما خيص قوانني فتح السوق واإلعفاءات الضريبية وختصيوالتحفيزات احمللية خ
لتمويل صندوق إنشاء وتطوير الطاقات املتجددة، حيث قام تقرير ديزيرت  بإدراج مجلة من املميزات احمللية تتسم 

 :2هبا الدول الثالث ندرجها فيما يلي

الطاقات املتجددة ملركز ديزيرت  جناعة نقل تكنولوجيات  أفضت احملاكات اليت أجراها خرباء تطوير -
من  يف املرتبة انأوىلوصنف املشروع ، CSPوإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية بتقنية املركزات الشمسية 

 .حيث جناعته االقتصادية

                                                           
1
 Preure Mourad, Economie Verte et Développement Durable en Algérie, Conférence sur la Promotion 

de l’Entrepreneuriat et de l’Employabilité des jeunes et des femmes dans l’économie verte en Algérie, 
Editions: Coopération allemende au développement et Programme Développement Economique 
Durable Algérie, Alger le 27 et 28 Mars 2012, P 23. 
2
  Desertec Foundation , Op. Cit., P 58. 
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 تشري الدراسة إىل أ  مصادر الطاقة الشمسية ستصبح أرخص من مصادر الطاقة انأحفورية حبلول سنة -
 .خرية كليا باملصادر املتجددةوهو ما ميهد إلحالل هذه انأ 2424

من شأ  مشاريع الطاقات املتجددة توفري التغذية الالهمة لتحلية مياه البحر املاحلة ومواجهة الطلب  -
 .املتزايد على هذا املورد

دراهتا التصديرية من من شأ  الدول املغاربية أ  تصبح املمول انأول للسوق انأوروبية وتعمل على تعزيز ق -
 .2404مصادر الطاقات املتجددة حبلول عام 

من شأ  االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة وتصديرها حنو االحتاد انأورويب أ  يدعم مسار حتول  -
 .سنة القادمة 43إىل  44خالل الـ %444هذا انأخري إىل مصادر الطاقات املتجددة بنسبة 

من املمكن املسامهة يف خفض درجة حرارة  وتسليمها يف اآلجال احملددة فإنه املشاريعإذا ما مت إجناه هذه  -
 .مئوية وذل  عن طريق ختفيض انبعاثات الغاهات الدفيئة° 2بـ رضانأ

إطار الشراكة والتفاوض  على حكومات الدول املغاربية أ  تعمل يف ةومن أجل حتقيق اآلفاق السابق
القطاع وتسمح بالتعاو  والتكامل  التحكم يف إىل ضرورة تشريعات تفضيإرساء قواعد و من أجل دويل لا

خاصة فيما خيص التمويل وضبط أسعار طاقة موحدة كي ال حيدث خلل يف أسواق الطاقة البديلة مثلما 
 .، ويعترب مشروع ديزيرتي  أحد البدائل املطروحة حاليا للنقاشحدث من قبل يف سوق الطاقات التقليدية

  تحديات مسار التحول القتصاديات الطاقات المتجددة :الثانيالفرع 

، إال أ  التقدم يف ةعلى الرغم من الفرص الواعدة اليت متتلكها الدول املغاربية يف جماالت الطاقة املتجدد
هم نسبة إنتاج الطاقة الكهربائية من مزارع الرياح واحملطات الشمسية عرب السنوات املاضية تبدو ضئيلة وال تسا

إلضافة إىل االكبرية غري املستغلة، بالطاقات بنسبة بارهة يف اإلنتاج اإلمجايل للطاقة وهذا نظرا لوجود العديد من 
ا؛ إشكالية التمويل نظرا حلاجة مثل هذه يف الدول املغاربية لعل أمهه اليت تواجه القطاعوجود بعض التحديات 

التحتية الالهمة لتدشني مثل هذه احملطات احلديثة، فضال عن عدم املشاريع لتمويل ضخم، وكذل  ضعف البنية 
إىل عدم إمكانية  ة املناخ االستثماري هبذه الدول فيما يتعلق هبذا النوع من قطاعات الطاقة، هذا باإلضافة يجاذب

 .ليف باهضةبدال من استريادها من اخلارج بتكا لتقنية الالهمة إلنشاء هذه احملطاتدوات اتصنيع املعدات وانأ

  التمويل: أوال

بصفة عامة مر التمويل الدويل لربامج الطاقات املتجددة وما ارتبط هبا من مشاريع مبراحل ثالث أوهلا 
مرحلة االعتماد على املنح املقدمة من طرف اهليئات الدولية هناية فرتة الثمانينات وبداية التسعينات، وتلتها فرتة 

جانب من أجل نقل التكنولوجيا يف إطار ح انأسواق احمللية للمستثمرين انأوفت االعتماد على التمويل املشرتك
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مت االعتماد يف بعض املشاريع الصغرية على التمويل الذايت، حيث يلعب لفية اجلديدة نأالشراكة، ومع دخول ا
ة منها االحتاد انأورويب دورا كبريا يف متهيد الطريق أمام مشاريع استغالل الطاقة صمتويل املنظمات الدولية وخا

، كما أ  التحول ملرحلة التمويل الذايت يقتضي بالضرورة رسم خطة عمل من بالدول املغاربيةوالرحيية الشمسية 
 .1اخلاص والعامشأهنا تنمية االستثمارات احمللية عن طريق توفري قروض ميسرة جتذب مستثمري القطاع 

 وحوكمة موارد الطاقات المتجددة الخوصصة: اثاني

انأورو مغاريب فإ  عناصر سوق الطاقة املتجددة بالدول املغاربية  MED-CSPحسب دراسة مشروع  
واملتمثلة يف؛ سعر الطاقة النظيفة مقارنة بتكنولوجيات منافسة؛ إمكانيات التمويل؛ سياسة الطاقة احمللية واخلارجية 

ثوابت يف تم حتليلها كوانأطر االقتصادية والتشريعية؛ البنية التحتية للشبكة وتكاليف الربط والتوصيل، كلها مل ي
برامج احملاكاة اليت قام هبا برنامج املشروع، بل مت حتليلها من ناحية تطورها املطرد نسبة خلدمات الطاقة التقليدية، 

استثمارات حكومية حىت تتمكن من االستقرار يف حيث أ  مشاريع الطاقات املتجددة حتتاج يف البداية إىل 
ستلزم مواصلة العمل مبصادر اإلمداد من الطاقات انأحفورية للعشر سنوات ، وهو ما يانأسواق حمل الدراسة

  .2القادمة على انأقل بغض النظر عن احتساب التكاليف االجتماعة والبيئية

 :3اديات الطاقات املتجددة هبذه الدول يفصأهم معوقات مسار التحول القت صوتتلخ
 .يف اجملالاحلديثة واخلربات مشاكل التمويل الكتساب التكنولوجيات  -

فهذا . باحلفاظ على البيئة خصوصااملستدامة و االقتصادية نقص اإلعالم و التحسيس مبزايا التنمية  -
 .يرجع إىل دور الدولة و اجملتمع املدين يف القيام بذل  نأ  البيئة مسؤولية اجلميع دو  استثناء

 .لقياسية الدوليةضعف اإلعانات املوجهة لوضع أنظمة إدارة مطابقة للمواصفات ا -

ويفرض  البيئيةصاح بنتائج أنشطتهم االجتماعية و غياب تشريع جيرب انأعوا  االقتصاديني على اإلف -
 .االعتماد على نسبة معينة من اإلمداد باملصادر النظيفة ضمن متطلبات دفرت الشروط

 .واهليئات املختصة البيئة لرقابة لدى وهاراتنقص الرقابة و فعالية أجهزة ا -

، باستثناء بعض الدفعات على مستوى بعض تكنولوجيات الطاقات املتجددةص التكوين يف جمال نق -
 .اجلامعات و املراكز التكوينية املتخصصة

 

                                                           
1

فرص الخروج من شبح نضوب الطاقة، مركز المصري للدراسات : ددة في مصرالغيظاني ابراهيم، عبد الغني أماني، آفاق الطاقة المتج 
 .91، 92، ص، ص 4094والمعلومات، القاهرة، 

2
 .92 ص، مرجع سابق، (DLR)المركز األلماني لشؤون الطيران ومجال الفضاء  - 
3

في الجزائر، بحوث وأوراق عمل الملتقى الوطني األول بلعادي عمار، رمضاني لطفي، حوكمة إدارة البيئة كأحد مبادئ بلوغ التنمية المستدامة  
ماي  9آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعوم التسيير، جامعة : حول

 .1، ص 4090قالمة، مارس  9121
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 خالصة الفصل

دورا هاما ورئيسيا يف التنمية االقتصادية، ويعترب انأداة احملركة  ةيلعب قطاع الطاقة والنفط يف الدول املغاربي
غري أ  الدول املغاربية خالل  .لباقي فروع االقتصاد وذل  بفضل املوارد اهلامة من احملروقات والثروات الطبيعية

قتصادية التنمية اال ولت اهتماما كبريا بقطاع الطاقات املتجددة نظرا للمكانة اليت حيتلها يفأالعقود املاضية قد 
واالجتماعية، ومتكنت من حتقيق إجناهات البأس هبا يف إنشاء وتطوير بىن هذا القطاع من خالل العديد من 
الدعائم واخلطط والقوانني احملفزة، وعن طريق إنشاء العديد من احملطات النموذجية وتسهيل آليات االستثمار 

 .احمللي أو انأجنيب يف هذا اجملال

نطقة املغاربية غنية جدا مبصادر الطاقة الشمسية تعترب املستقطب انأول ملشاريع حمطات توليد ونأ  امل
ظرا لقربه من اجلزائر واملغرب، كما أ  االستعماالت احمللية من ورويب الشري  احملتمل نالكهرباء ويعترب االحتاد انأ

رى وتعزيز التموين الذايت من خالل توفري خض تكاليف توهيع أشكال الطاقات انأالطاقة الشمسية من شأهنا خف
حيث تفتح املنطقة املغاربية آفاقا واعدة لالستثمار والتطور يف هذا اجملال ومنه . مصدر مهم من الطاقة اجملانية

 .حتقيق التنمية املستدامة جبميع أبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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 :ـــاتمـــــــــــــةخـــــــ

يف العامل أن البعد البيئي له دور حموري يف رسم اسرتاتيجية لقد أثبتت العديد من التجارب التنموية 
بعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية دون غريها قد رتاتيجة التنموية اليت هتتم باألأن االسالتنمية، على اعتبار 

ن وضع وتنفيذ السياسات ألو . هتديد مستقبل األجيال القادمةترتب عنها نتائج وخيمة سيكون هلا األثر الكبري يف 
أصبح اهلاجس الذي يشغل تفكري واضعي ومنفذي  املستدامةاالقتصادية البيئية يف إطار السعي حنو حتقيق التنمية 

اهلدف من محاية البيئة ال يعين بتاتا إيقاف عجلة التقدم والتطور والتنمية وإمنا العمل على إن ف، هذه السياسات
املستدامة واإلسراف يف استعمال املوارد املتاحة الطبيعية واملالية، ولكي حتقق التنمية  بأنواعهاحلد من التلوث 

فإنه من الضروري أن يصاحبها خمطط واضح لتحقيق التوازن البيئي مواز هلا يف  واالقتصادية االجتماعيةأهدافها 
  .اجتاهها ومنسجم يف حركاهتا وتفاعالهتا

تلح احلاجة إىل التغيري يف الفكر اإلمنائي بفعل ثورة االتصاالت والتقنيات احلديثة، ورياح العوملة اليت كما 
ثري يف اقتصاديات وثقافات الشعوب النامية واملتقدمة، ناهيك عن ازدياد وعي اإلنسان بالبيئة اليت تعوله تؤثر أميا تأ

واليت أصبح نظامها املغلق يتدهور بفعل إسرافه وتدخالته العشوائية بأن هناك حاجة ماسة إىل تطبيق اجتاهات 
دة مستويات التنمية البشرية وحتسني األسواق وبناء للتنمية تكون متوافقة مع البيئة من أجل استدامة مواردها وزيا

فليس هناك من هدف  .لبيئيةوامؤسساهتا، تلك التنمية اليت توازن يف التوظيف بني األبعاد االقتصادية واالجتماعية 
أكثر عصيانا ومراوغة من هدف التنمية، وليست هناك وسائل ومقاربات لتحقيق غايات وأهداف نشاط إنساين 

فة وبديلة يف املستقبل وبالرغم من كل االهتمام العاملي الكبري بالطاقة املتجددة كطاقة نظي .نشاط التنميةأكثر من 
حفورية، فإن مجيع الدالئل توضح بأن الطاقة املتجددة لن تستطيع أن تلعب هذا الدور حىت يف املستقبل للطاقة األ

بكميات كبرية تكفي احتياجيات العامل حىت هناية القرن احلايل، وإما  حفوريةجة لتوفر الطاقة األالبعيد إما نتي
ت أن هناك استعماال بالرغم منللصعوبات التكنولوجية والفنية للطاقات املتجددة وتكلفتها االستثمارية العالية، 

كهرباء الطاقة الشمسية ن تلعب فيها دورا رئيسيا يف تزويد القرى واملناطق النائية بمعينة تستطيع الطاقة املتجددة أ
الدول املتقدمة يف سبيل حفاظها على مستواها  حذوحتذو  أت أنأو طاقة الرياح خاصة يف الدول املغاربية اليت ارت

  .لألجيال القادمة االقتصادي القائم على الطاقات التقليدية

 نتائج البحث واختبار الفرضيات: 

يف الدول  االقتصادية املتجددة وربطه بقضايا التنميةومن خالل الدخول يف صلب موضوع الطاقات 
 :املغاربية أمكن اخلروج جبملة من النتائج التالية



العـــامـة الخاتــــمة  
 

205 
 

إن التوقعات احلالية لكل من النفط والغاز إمنا تعتمد على التكنولوجيات املتاحة حاليا، مبعىن أن التطور  -1
ترتجم إىل مزيد من االحتياطيات، وهو ما يعين املستقبلي يف تكنولوجيات التنقيب واالستخراج والتكرير سوف 

 .ةلث، وهو ما يؤكد صحة الفرضية األوىل والثااالعتماد على املصادر األحفورية من امزيد

وتساهم مشاريعها التنموية يف حتقيق  تلعب الطاقات املتجددة دورا هاما يف ترمجة أبعاد التنمية املستدامة، -2
 .املكاسب االقتصادية وحتسني األوضاع االجتماعية واحلفاظ على املوروث البيئي لألجيال القادمة

من شأن اسرتاتيجيات تبين اقتصاديات الطاقات املتجددة أن تساهم يف الرفع من كفاءة القطاعات الصناعية  -3
من خالل تعزيز جمانية اإلمداد الطاقوي مستقبال واخنفاض التكاليف املتعلقة  ربيةيف الدول املغا والزراعية واخلدمية

 .، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية2232إىل  2222يف آفاق سنوات  بالطاقة

إن اختاذ السياسات اهلادفة ومن بينها القوانني اخلاصة مبصادر تلوث اهلواء كالضرائب على الكربون مثال من -4
تخدام ن ترشيد اسأخرى كما ع النقل أو القطاعات الصناعية األترشيد االستهالك للوقود سواء يف قطا شأهنا 

ناعي والصيانة واملتابعة وإدخال التكنولوجيات النظيفة والكفاءة يف اإلنتاج وترشيد استهالك صطاع الالطاقة يف الق
 مصادر ضمان ناعية أخرى من أهدافهاصاملنتجات اليت يدخل يف إنتاجها موارد الطاقة من ماء وكهرباء ومنتجات 

جلباية الريعية أو يف شكل برامج سواء عن طريق ختصيص جزء من ا ةدمتويل تكنولوجيات ومشاريع الطاقات املتجد
مشروع املركزات الشمسية و مشاريع ديزيرتيك ويدخل يف طور السياسات اهلادفة . مباشرة أو يف إطار الشراكة

من  بالدول املغاربية الرياحوطاقة  إدخال تقنيات الطاقة الشمسيةإطار  يف MED-CSPللدول املتوسطية 
 .أجل فتح آفاق التصدير ألوروبا يف األمد املتوسط

يف ( بعد نضوبه)حفوري املرشحة لتحل حمل الوقود األ( آلنحلد ا)سية هي الطاقة الوحيدة مإن الطاقة الش -2
 .اليت حتول أشعة الشمس إىل كهرباء ولتوضوئيةلواح الفاألتنبأ بنجاح وي   بالدول املغاربية، نتاج الكهرباءإ

يف بدء اخلطوات حنو  اإلرادةيولد مما الطبيعية  ة لظروفهاتتميز الدول املغاربية باحتمالية جناح الطاقة الشمسي-
ك ميكنها أن تساهم يف لالتفكري اجلاد بإنشاء مؤسسات للطاقة الشمسية واالعتماد عليها يف توليد الكهرباء وبذ

كما أن البحث والتطوير قد يساعد يف خلق ميادين . رتولحتقيق استدامة مواردها غري املتجددة من الغاز والب
الدائمة ومتكني الفقراء من مصادر ادية جديدة متعلقة مبيادين تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتوفري فرص العمل صاقت

 .، وهو ما يؤكد صحة الفرضية الرابعةةوحتسني البيئإمداد جمانية للطاقة 

لدعم مسار التحول القتصاديات الطاقات املتجددة بالدول املغاربية األجنع يعترب االستثمار األجنيب اآللية -6
حتسني اإلنتاجية واملسامهة يف خفض األسعار والتخصيص  ، من خاللسواء يف إطار ولوجه املباشر أو غري املباشر
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وتعزيز القدرة التنافسية األمثل للموارد املتاحة ونقل املهارات واخلربات للدول املضيفة ونقل التكنولوجيات احلديثة 
 .يف اجملال التصديري إىل املؤسسات احمللية

 مقترحاتال 

على حنو يهتم بتعزيز اقتصاديات  على ضوء النتائج واملالحظات املتحصل عليها خرجنا جبملة من التوصيات
ي والتوازن البيئي الطاقات املتجددة ويثمن دورها التنموي يف ترشيد سياق النمو االقتصادي واالستقرار االجتماع

 :االقرتاحات التاليةب خالل ضرورة اإلملام من

قل يف ميادين توليد الكهرباء واالستخدامات املنزلية تشجيع الطاقات املتجددة على األ جيدر بالدول املغاربية -
دول املتقدمة يف ميادين لوذلك بتوفري التكنولوجيات اجلديدة والتعود عليها حتسبا لعدم التبعية يف املستقبل ل

لة للبحث يف ميادين الطاقات املتجددة ودراسة إمكانيات ئالطاقة، فالدول املصنعة تكرس جمهودا قويا وأمواال طا
 .تصنيعها واالجتار فيها حمليا ودوليا

اكز تشجيع البحث والتطوير يف إمكانيات استخدام الطاقات املتجددة يف الدول املغاربية ودعم مر البد من  -
ل النقل ذات الكفاءة العالية يف ئبتطوير جماالت الطاقة، واحلث على استخدام وسا ةالبحث العلمي اخلاص

كما أن   التقنية لعوادم السيارات ووسائل النقل امللوثة، صاستهالك الطاقة واألقل تلويثا للبيئة، وإجراء الفحو 
 .خصخصة قطاع الطاقة وتنوع مؤسساته وكفاءهتا يولد املنافسة والتطوير واالبتكار

تبقى مسألة التعاون والشراكة يف جمال الطاقات املتجددة سواء بني الدول املغاربية ذاهتا أو بينها وبني الدول  -
 ودعم القطاع الطاقوي اها، بغية خلق األوروبية فرصة ذهبية لنقل التكنولوجيات احلديثة ورسكلة تقنيات التسيري

سوق طاقوية مشرتكة تعتمد على مصادر الطاقات املتجددة من خالل تذليل العقبات اهليكلية والفنية والقانونية يف 
 .سبيل ضمان أمن طاقوي مستدام وسالم بني الدول املتقدمة والنامية

 آفاق البحث : 

املستدامة من أهم املواضيع الراهنة االقتصادية يعترب موضوع اقتصاديات الطاقات املتجددة لتحقيق التنمية 
وتسعى العديد من الدول املتقدمة خاصة األوروبية منها إىل توفري الدراسات والبحوث املتعلقة اهذا اجملال من أجل 

من خالل تعزيز برامج اإلمداد املستقبلية، خاصة  ضمان مصادر إمداد من الضفة األخرى للبحر املتوسط وهذا
 طاقة مثل نفادها، وجودها وعدم بدميومة تتميز اليت املتجددة الطاقة مصادر إىل اللجوء حنو عاملي اجتاهوأنه مثة 

 موارد نفاد شبح من وخروجا من جهة، الطاقة من املتزايدة اإلنسان احتياجات لسد الشمسية والطاقة الرياح
 لتلك اإلجيابية املردودات إىل باإلضافة أخرى، جهة من والغاز النفط رأسها املتجددة وعلى غري األحفورية الطاقة
حنو  متثل املتجددة الطاقة مصادر جند الرقمية، اإلحصائيات صعيد وعلى .ثالثة جهة من البيئة على النظيفة املوارد



العـــامـة الخاتــــمة  
 

207 
 

قدرها  طاقة بإمجايل 2011 العام لتقديرات وفقا العامل مستوى على الطاقة إمدادات إمجايل من 16.1%
نالحظ  ولذلك ،سنويا %8قدرها  بزيادة أي ،2010  عام جيجاوات 1260 بنحو مقارنة وات جيجا1362

 . 2211مليار دوالر سنة  212قد فاقت الـ املتجددة اتالطاق جمال يف العاملية االستثمارات إمجايل أن أيضا
وعليه البد من قيام دراسة إحصائية استقصائية تتطلع لقيام منوذج تنموي قائم بذاته على مصادر 
الطاقات غري التقليدية، وقياس اآلثار املرتتبة عن حتول االقتصاديات املغاربية إىل مصادر الطاقات املتجددة على 

 .املستدامة وهو من آفاق البحث مستقبالاالقتصادية مسار التنمية 

 :تتعلق بـ لبحث إشكالياتكمجموعة من المواضيع التي يحتمل أن تطرح   اقتراح وفي األخير يمكن

 .باجلزائر املستدامة دراسة استقصائية لدور الطاقة الشمسية يف حتقيق التنمية االقتصادية -
 .آليات متويل اقتصاديات الطاقات املتجددة -
 .املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامةدور االستثمار األجنيب املباشر يف جمال الطاقات  -
 .التكامل الطاقوي ودوره يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة -
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إلى  0991تطور احتياطي الغاز الطبيعي في العالم خالل العشريات من نهاية سنة  (:10)الملحق رقم 

 (تريليون متر مكعب. )9119نهاية سنة 
 9119 9111 0991 الدول                                               السنوات

 الواليات املتحدة األمريكية
 كندا

 املكسيك

8.4 
7.2 
7.2 

0.2 
7.2 
2.4 

2.2 
7.2 
2.0 

 9.9 5.9 9.9 مجموع دول شمال القارة األمريكية
 5.9 9.9 9.9 مجموع دول جنوب ووسط القارة األمريكية

 الدمنارك
 أملانيا
 روسيا

 الدول األخرى

2.7 
2.7 

 غري موجود
08.5 

2.7 
2.7 

87.5 
75.5 

2.7 
2.7 

88.8 
74.8 

 1..9 99.9 9..9 آسيوية-مجموع دول قارة أوروبا والقارة األورو
 إيران

 العراق
 قطر 

 السعودية 
 باقي الدول

72.2 
5.7 
8.4 
0.7 
4.7 

74.2 
5.7 

78.8 
4.5 
3.5 

73.4 
5.7 

70.5 
2.3 
3.2 

 59.5 99.0 1... مجموع دول الشرق األوسط
 اجلزائر
 مصر
 ليبيا

 نيجرييا
 الدول األفريقية األخرى

5.5 
2.8 
7.7 
7.4 
2.4 

8.0 
7.8 
7.5 
8.7 
7.7 

8.0 
7.7 
7.0 
0.5 
7.7 

 5..0 09.9 9.. مجموع الدول األفريقية
 ..09 ..09 9.9 مجموع دول قارة آسيا

 0.9.9 ...09 ..099 مجموع العالم
       OCDE ول منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةد: منها

 OCDEدول من غري 
 دول االحتاد األورويب      
 دول االحتاد السوفيييت سابقا      

70.2 
723.3 

5.8 
83.5 

78.2 
753.4 

5.4 
02.4 

72.2 
753.4 

5.4 
02.4 

 :المصدر
BP Statistical Review of World Energy, June 2011, available online at www.bp.com, P 20.   
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 تراكمات اإلشعاع الشمسي السنوية في العالم خريطة توضح :(02)الملحق رقم 

 :المصدر
Meteonorm maps on : www.meteonorm.com 
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 آلية توليد الكهرباء باالعتماد على طاقة المياه :(03)الملحق رقم 
 

 
 نرتنتموسوعة ويكيبيديا على شبكة األ :المصدر
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 توضيح لتقنية الردم التقني للقمامة :(04)الملحق رقم 

 
  :المصدر

Rapport du Comissaire Enqueteur, enfouissement des dechest, Portail de l’etat 
dans l’indre, sur le site www.indre.pref.gouv.fr. 
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 8022إلى  8002قدرات اإلنتاج العالمية من طاقة الرياح بالميغاوات للفترة من  :(05)الملحق رقم 
 8022نهاية  8022جديد  8020نهاية  8002نهاية  8002جديد  8002نهاية   

 334 - 334 054 63 563 مصر أفريقيا والشرق األوسط
 314 3 386 335 441 450 املغرب 
 14 5 14 13 7 83 إيران  
 - - - 30 50 34 تونس 
 - - - 8 4 8 جنوب أفريقيا 
 - - - 8 4 8 إسرائيل 
 464 35 451 34 3 43 باقي الدول 
 2023 32 2055 255 830 535 المجموع 

 63560 47654 00755 33440 45444 43440 الصني آسيا
 46480 5441 45463 44136 4374 1633 اهلند 
 3344 468 3550 3436 478 4884 اليابان 
 360 03 341 056 78 538 تايوان 
 047 38 571 508 443 356 كوريا اجلنوبية 
 - - - 55 4 55 الفلبني 
 441 58 76 6 4 6 باقي الدول 
 28082 80282 52205 32202 27532 87848 المجموع 

 31464 3486 37414 33777 4147 35145 أملانيا أوروبا
 34670 4434 34635 41401 3031 46681 إسبانيا 
 6757 134 3717 0834 4440 5756 إيطاليا 
 6844 854 3174 0013 4488 5040 فرنسا 
 6304 4315 3308 0434 4477 3170 اململكة املتحدة 
 0485 577 5746 5353 675 3863 الربتغال 
 5874 478 5701 5063 550 5465 الدمنارك 
 3174 765 3465 4364 343 4408 السويد 
 4711 074 4531 844 505 038 تركيا 
 45473 3380 44874 8073 4441 7340 باقي الدول 
 25505 20822 25574 45258 20585 55472 المجموع 

 4341 385 137 646 360 504 الربازيل أمريكا الالتينية
 361 34 341 343 447 83 املكسيك 
 834 361 334 066 304 337 الباقي 
 8222 208 2224 2847 588 553 المجموع 

 06141 6844 04318 53431 1133 33357 أ.م.الو شمال أمريكا
 3363 4367 0448 5541 134 3561 كندا 
 58227 2044 77305 32742 20248 84505 المجموع 

 3330 350 4114 4743 046 4546 أسرتاليا دول المحيط الهادىء
 635 441 340 017 474 533 زيلندا اجلديدة 
 43 - 43 43 4 43 باقي الدول 
 8252 373 8525 8882 544 2573 المجموع 

 834552 70557 224534 254222 34755 280550 مجموع دول العالم

 :المصدر
Global Wind Energy Council, Global Wind Report : Annual market update  data of 2010 
and 2011, available on :www.gwec.net, p 11. 
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 مخطط لنوربينة رياح حديثة :(06)الملحق رقم 
 

 
  :المصدر

، هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة، وزارة طاقة الرياح وآلية التنمية النظيفةمعمل ريزو الدمنركي، ترمجة اخلياط حممد مصطفى حممد، 
 .62ص ،  6002والطاقة، مصر، الكهرباء 
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 .1022لسنة  HDIترتيب دول العالم حسب مؤشر التنمية البشرية  :(07)الملحق رقم 

  :المصدر
Human Development Report 2011, Sustainability and Equity: A Better Future for All, 

Published for the United Nations Development Programme, New York, 2011, P 125. 
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 .الخريطة الجغرافية لدول المغرب العربي :(08)الملحق رقم 

 
 

  :المصدر
www.microsoft.com/france/mappoint/ 
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 ميزان الطاقة في المغرب :(09)الملحق رقم  

 كيلو طن مكافئ بترول 

 

ماي  21إىل  9الورقة القطرية للملكة املغربية، قطاع الطاقة يف املغرب، مؤمتر الطاقة العريب التاسع املنعقد بالدوحة أيام  :المصدر
 .21، ص 1222

 
 

*)  السنوات 1000 1002 2002 2003 2004  2005  2006  2007 2008 2009(
 إالمدادات الطاقية 9745 10863 10427 11382 11902 12802 13306 14474 14858 15696

 اإلنتاج 169 113 330 478 528 346 370 365 374 820

50 59 60 66 45 64 57 61 66 32 
البترول و الغاز 

 الطبيعي
 الكهرومائية 283 116 219 375 414 251 256 235 238 668

 الفحم 21 2 - - - - - - - -
 الطاقة الريحية 21 36 50 46 50 50 48 70 77 102

 التبادل الطاقي 9476 10538 10097 10904 11374 12456 12936 14109 14484 14876
 المواد البترولية 6161 6699 6111 1136 1161 1936 8269 8682 9121 9913
 الفحم 1623 1611 1621 1116 1122 1962 1911 6218 1613 1296
 الكهرباء 626 621 362 374 400 212 527 910 1108 1202
 الغاز الطبيعي  - - - - - 348 423 480 484 363

 الطلب الكلي على الطاقة 9773 20300 461 10 961 10 511 11 190 12 901 12 734 13 794 14 15118
 المواد النفطية 6235 6263 6445 6681 6982 7582 7713 8069 9115 9181
 الفحم 1686 1621 3337 3439 3620 3716 3878 3910 3723 3379
 الكهرومائية 283 116 219 375 414 251 256 235 238 668
 الغاز الطبيعي 18 11 48 46 45 379 479 540 533 586
 الكهرباء المستوردة 626 621 362 374 400 212 527 910 1108 1202
 الطاقة الريحية 21 36 50 46 50 50 48 70 77 102

60,7 61,6 58,8 59,8 62,2 60,6 61 61,6 59,9 63,8 
حصة المواد   (%)

 البترولية
التبعية  (%) 97,2 96,8 96,8 95,6 95,4 97,2 97,1 97,3 97,5 94,6  
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 (6101-6112) في الدول العربية احتياطيات النفط الخام إجمالي :(أ-01)الملحق رقم 
 

 
 

منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، التقرير اإلحصائي السنوي، إصدارات منظمة األوابك، : المصدر
 .21، ص 1122الكويت، 
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 (6101-6112) إجمالي احتياطيات الغاز في الدول العربية :(ب-01)الملحق رقم 
 

 
 

منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، التقرير اإلحصائي السنوي، إصدارات منظمة األوابك،  :المصدر
 .21، ص 1122الكويت، 
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 طاقة شمسية بحاسي رمل/ المحطة الهجينة غاز هيكلية :(11)الملحق رقم 
 

 
 

 : المصدر
United Nations Economic Commission for Africa: Office for North Africa, General Secretariat: 
Arab Maghreb Union, The Renewable Energy Sector in North Africa : Current Situation 
and Prospects, Expert Meeting about 2012 International year of Sustainable Energy for All,  
Rabat, January 12-13, 2012, P  14. 
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 إلنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيميه وسيرهالمرسوم التنظيمي  :(21)الملحق رقم 

 
 .80ص ، 1822فرباير  80، 80اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد : المصدر
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ــــقائم ـــــ ــــ ــــ ـــة المراجــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  :عـــ

 :المراجع باللغة العربية: أوال
 الكتب - أ

من آثار التلوث دور التخطيط البيئي التنموي المتكامل في الحد أبو احلمائل حممد عبد القادر، األشرف حممد غياث،  -
 .9111، بدون دار نشر، البيئي

، 9، العبيكان للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، ط اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئةمحد بن حممد،  آل الشيخ -
 (.ص 030)، 7002

، مركز دراسات الوحدة مةمدخل إلى الطاقة المستدا: شحن مستقبلنا بالطاقةروبرت، ترمجة فيصل حردان، . إيفانز ل -
 (.ص 397)، 7099، بريوت، 9العربية، ط 

ة، الطبعة البستاين باسل، جدلية هنج التنمية البشرية املستدامة منابع التكوين و موانع التمكني، مركز دراسات الوحدة العربي -
 . 7001األوىل، بريوت، 

، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة اقتصاد جديد لكوكب األرض: اقتصاد البيئةليسرت، ترمجة اجلمل أمحد أمني، . براون ر -
 (.ص 707. )7003، القاهرة، 9العاملية، ط 

 (.ص 900)، 9121، معهد اإلمناء العريب، بريوت، بدائل الطاقةدبس حممد،  -

ركز دراسات الوحدة ، مما بعد النفط منظورا إليه من ذروة هابرتكينيث، ترمجة الدملوجي صباح صديق، . ديفيس س -
 (.ص 333)، 7001، 9العربية، بريوت، ط

، املخاطر والغموض يف أسواق الطاقة العاملية املتغرية هل نتجه نحو االقتصاد الهيدروجيني؟: مستقبل الطاقةهارت ديفيد،  -
 (.ص 702)، 7003ظيب، ، أبو 9االنعكاسات على منطقة اخلليج العريب، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، ط

دار املناهج للنشر ، مقدمة في اقتصاديات البيئة، اهلييت نوزاد عبد الرمحن، حسن ابراهيم املهندي، عيسى مجعة ابراهيم -
 (.ص 731)، 7090، عمان، 9والتوزيع، ط

من االقتصادي، مركز ضمان األاز يف اخلليج العريب حنو ، النفط والغتحديات أمام المنتجين: أسعار النفطهريمان فرانسني،  -
 .(ص 090. )00، ص 7002، أبوظيب، 9اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، ط

نبيل حشاد، عصام اجلليب، أمحد عتيقة، عصام الزعيم، حممد حاليقة، علي لطفي، أنور البطيخي، : زلوم عبد احلي وآخرون  -
 911) 7001 ، عّمان،9، طدرا الفارس للنشر والتوزيع النفط واالستثمار،مستقبل االقتصاد العربي بين حممود عبد العزيز، 

 (.ص
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، الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة، الجغرافيا االقتصاديةحسن عبد القادر،  -
 (.ص 073. )7090القاهرة، 

، دار زهران للنشر من االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسانالتنمية المستدامة واألالطويل يونس زكي رواء،  -
 (.ص 330. )7001والتوزيع، عمان، 

المصادر والتكنولوجيا : مدخل إلى الطاقةبيرت، ترمجة الدملوجي صباح صديق، . إدوارد، غرومسان ز.كاسيدي س  -
 (.ص 373. )7090دراسات الوحدة العربية، الرياض، ، سلسلة كتب التقنيات االسرتاتيجية واملتقدمة، مركز والمجتمع

، 9، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، طمستقبل الغاز الطبيعي في سوق الطاقة العالميةكليج مايكل،   -
 (.ص 912)، 7000أبوظيب، 

، 7مية اإلدارية، جامعة الدول العربية، ط، حبوث ودراسات املنظمة العربية للتنالطاقة والتنمية في الدول العربيةلطفي علي،  -
 (.ص 322)، 7090القاهرة، 

دوجالس، مبادئ التنمية املستدامة، ترمجة شاهني هباء، الطبعة األوىل، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، . موسشيت ف -
 (.ص 770. )7009القاهرة، 

، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئةالسيد حممد أمحد، السرييت أمحد رمضان، نعمة اهلل ابراهيم، مصطفى  -
 .(ص 370)، 7002

الدار اجلامعية، اقتصاديات الموارد والبيئة،  مقلد رمضان حممد، عفاف عبد العزيز عايد، السيد حممد أمحد السرييت، -
 (.ص 000)، 7009اإلسكندرية، 

 (.ص010)، 7002، األكادميية العربية املفتوحة يف الدمنارك، المعاصرة في العالم المشكالت البيئيةاملقدادي كاظم،  -

، دار المنهج، النظرية، القياس: التنمية االقتصادية واالجتماعية والتغيير الهيكلي في الدول العربيةمندور عصام عمر،  -
 (.ص 301. )7099التعليم اجلامعي للطابعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 

، هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة، طاقة الرياح وآلية التنمية النظيفةمعمل ريزو الدمنركي، ترمجة اخلياط حممد مصطفى حممد،  -
 (.ص 13. )7003وزارة الكهرباء والطاقة، مصر، 

 .7002، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطة، مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئةناصف إميان عطية،  -

 03. ) 7009، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، آفاق ومستجدات: الطاقة والبيئة والتنمية المستديمةجناة، النيش  -
 (.ص

 .9111وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، قضايا البيئة من منظور إسالمي،  النجار عبد اجمليد عمر، -
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  .7009، عمان، 91، الدار األهلية للنشر، ط االقتصادويليام، ترمجة هشام عبد اهلل، . نوردهاوس د ،بول. سامويلسون آ -

في ) 7991الحماية الدولية للبئية من ظاهرة االحتباس الحراري في بروتوكول كيوتو سالفة طارق عبد الكرمي الشعالن،  -
 (.ص 371)، 7090، بريوت، 9، منشورات احلليب احلقوقية، ط(7991اتفاقية تغير المناخ لسنة 

، مكتب الشرق األوسط العريب بتصريح من آخر المستجدات: اقتصاد الطاقة النوويةستيف توماس، ترمجة رانية فلفل،   -
 (.ص 30.)7099، رام اهلل، 7مؤسسة هينرش األملانية، ط 

وأدوات قياسها، دار صفاء للنشر فلسفتها وأساليب ختطيطها : عثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، التنمية املستدمية -
 .(ص 711. )7002والتوزيع، الطبعة األوىل، عمان، 

، النفط والغاز يف اخلليج العريب حنو المخاطر واإلمكانيات: آفاق االستثمار لشركات النفط األجنبيةفافنيك جان بيار،  -
 (.ص 090)، 7002، أبوظيب، 9ضمان االمن االقتصادي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، ط

. 7001الفياليل مصطفى، املغرب العريب الكبري، نداء املستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، بريوت،  -
 (.ص910)

املتحدة ي، الشركة العربية البيئة والموارد والسكان في الوطن العربالفرحان حيىي، لطفي عبد الفتاح عبد اهلل، مسحة موسى،  -
 (.ص 379)، 7001للتسويق والتوريدات، 

، 9، قسم اجلغرافيا للجامعة األردنية، طأسس وتطبيقات على الوطن العربي: الموارد وتنميتهاصاحل حسن عبد القادر،  -
 (.ص 000)، 7007عّمان، 

 793. )7003، الرياض، 9ط ، مكتبة العبيكان، سرقة مصدر الغذاء العالميقاندا شيقا، تعريب ابتسام حممد اخلضراء،  -
 (.ص

 730)، 7090، اجلزائر، 9، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، طاالقتصاد البيئيقدي عبد اجمليد، منور أوسرير، حممد محو،  -
 (.ص

. 7002، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، عمان، نظريات وسياسات وموضوعات: التنمية االقتصاديةالقريشي مدحت،   -
 (.ص 301)

 (.ص730)، 7099، عمان، 9، إثراء للنشر والتوزيع، طمقدمة في علم اقتصاد البيئةصاحل تركي، القريشي حممد  -

 (.ص 923. )9111، بريوت، 7، دار الشروق، ط الطاقة المتجددةرمضان حممد رأفت إمساعيل، علي مجعان الشكيل،  -

 .(ص 700)، 7007، 9مكتبة الدار العربية للكتاب، مدينة نصر، ط، التلوث البيئي ومخاطر الطاقةحسن أمحد، شحاتة  -
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نسخة إلكرتونية عن مؤسسة كتب عربية للنشر والتوزيع،  ،(دراسة تحليلية)البيئة والتلوث والمواجهة حسن أمحد، شحاتة  -
 (.ص 22)بدون تاريخ نشر، 

، الطبعة األوىل، دار اإلشعاع القانوين، ووسائل الحماية منهااآلثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة الشيخ حممد صاحل،  -
 ، ص 7007

، دار املريخ للنشر، الطبعة التنمية االقتصاديةتودارو ميشيل، ترمجة حممود حسن حسين، حممود حامد حممود عبد الرزاق، -
 (.ص 120. )7001الثانية، الرياض، 

. ) 7002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، المستدامة في ظل العولمة المعاصرةإدارة البيئة والتنمية خالد مصطفى قاسم،  -
 (.ص 191

. 7003، منشورات وزارة الكهرباء والطاقة، القاهرة، مصادرها، أنواعها، استخداماتها: الطاقةحممد مصطفى حممد، اخلياط  -
 (.ص 12)

ة الطاقة اجلديدة ئ، هيايالطاقة المتجددة إقليميا وعالمسياسات حممد مصطفى حممد، ماجد كرم الدين حممود، اخلياط  -
 (. 19. ) 7001واملتجددة، منشورات وزارة الطاقة والكهرباء، مصر، 

، 7002، عّمان، 9، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، طالطاقة وتلوث البيئةاخلفاف عبد علي، ثعبان كاظم خضري،  -
 (.ص 971)

 .9119، دار الشروق، عمان، المدخل إلى العلوم البيئية، الفرحان حيىي، غرايبية سامح -

      المجالتالموسوعات و  -ب

من  7) تطورات أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية وانعكاساتها على البلدان العربية، آلسوب كريستوف، فتوح بسام -
 .7090، خريف 931والثالثون، العدد جملة النفط والتعاون العريب، اجمللد السادس  ،(1

، 9سلسلة ألفا العلمية، مكتبة العبيكان، ط : باربر نيكوال، ترمجة جلنة التعريب والرتمجة مبكتبة العبيكان، الطاقة املتجددة -
 (.ص 01. )7007الرياض، 

 .7002، طبعة إصدار وزارة الطاقة واملناجم ،دليل الطاقات المتجددة -

، جملة النفط والتعاون العريب، اجمللد الدوافع واآلثار االقتصادية... ترشيد استهالك الطاقة في البلدان العربية اهلواري حممد،  -
 .7090، خريف 931السادس والثالثون، العدد 

العريب ، جملة جسر التنمية، اجمللد األول، اإلصدار الثاين، منشورات املعهد قياس التنمية ومؤشراتهاوديع حممد عدنان،  -
 .7007للتخطيط، الكويت، عدد فرباير 
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 .9111، اجمللد األول، وحدة الدراسات البيئية، جامعة قطر، الدوحة، الموسوعة البيئية العربيةاحلفار سعيد حممد،  -

في ظل المتغيرات ( تونس والمغرب والجزائر)واقع االستثمار األجنبي المباشر في دول المغرب العربي حفيظ فطيمة،  -
 .7090، ربيع 10، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد العالمية

، عرض جتربة أملانيا، جملة أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية المستدامةطاليب حممد، ساحل حممد،  -
 .7001السادس، الباحث، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

، سلسلة عامل املعرفة، اجمللس آالف السنين من الطاقةكارتسيف فالدميري، خازانوفسكي بيوتر، ترمجة حممد غياث الزيات،   -
 (.ص 792. )، الكويت9110، عدد يوليو 912الوطين للفنون والثقافة واآلداب، رقم 

، سلسلة اخلرباء، جملة تصدر عن املعهد العريب بلدان متقدمة تنمويا؟، لماذا لم تتحول أغلب البلدان النامية إلى الكواز أمحد -
 .7099، ديسمرب 00للتخطيط، الكويت، العدد 

، مركز دراسات الوحدة مؤشرات أساسية عن التنمية البشرية في الوطن العربي، مجلة بحوث اقتصادية عربيةكسروان ربيع،   -
 ،7002، ربيع 31العربية، 

استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية داين حممد، كربايل بغداد، مح  -
 .7090، شتاء 01، جملة علوم انسانية، السنة السابعة، العدد بالجزائر

، املوسوعة العربية، العلوم التطبيقية، التقنيات التكنولوجية، اجمللد الثالث، اقتصاد الطاقةمقداد مهنا، حممد هاشم أبو اخلري،  -
 .www.arab-ency.comهيئة املوسوعة العربية بدمشق على املوقع 

محطات الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة حوض البحر ، (DLR)املركز األملاين لشؤون الطريان وجمال الفضاء  -
 .7001، أملانيا، BMUرة االحتادية لشؤون البيئة ومحاية الطبيعة وأمن املفاعالت النووية ، الوزااألبيض المتوسط

، الغرفة التجارية اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعوديةمركز الدراسات والبحوث، غرفة الشرقية،  -
 .7090الصناعية للمنطقة الشرقية، الدمام، 

،  املنظمة العربية الحقيبة الرابعة: حقيبة الطاقات المتجددةسلسلة احلقائب التعليمية التدريبية يف جمال الطاقات املتجددة،  -
 (.ص 720. )7000للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، 

، القاهرة، 700االقتصادي، العدد العجوز حممد رضا هالل، دور الشركات متعددة اجلنسيات يف التنمية، جملة كتاب األهرام  -
 .7002سبتمرب 

، عدد 31، سلسلة عامل املعرفة اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، رقم تكنولوجيا الطاقة البديلةعياش سعود يوسف،  -
 (.ص 712)، الكويت، 9119فرباير 
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تقييم أبيكوب، جملة النفط والتعاون العريب، اجمللد : عيساوي علي، آفاق االستثمار يف قطاع الطاقة العريب يف منظور متحول -
 .7090، صيف 930والثالثون، العدد السادس 

كلية الرتبية عبد الزبيدي صباح حسن، خطة مقرتحة لتنمية مصادر الطاقة يف البيئة العربية يف ظل التنمية املستدامة، جملة   -
 .7002، (9) 91للبنات، إصدارات جامعة بغداد، اجمللد 

، جملة النفط والتعاون العريب، تقييم أبيكوب: آفاق االستثمار في قطاع الطاقة العربي في منظور متحولعيساوي علي،  -
 .7090، صيف 930اجمللد السادس والثالثون، العدد 

البعد البيئي، الدار : املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد الثاين، المخلفات البلدية الصلبةصابر حممد،  -
 (.ص 123. )7003، بريوت، 9ناشرون مبوجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكادميية العربية للعلوم، ط  -العربية للعلوم

، إعداد مركز 70املتجددة، جملة اإلصالح االقتصادي، العدد اهلروب لألمام حنو الطاقة : صامي عبد العزيز، التجربة التونسية -
 .7002املشروعات الدولية اخلاصة، غرفة التجارة األمريكية، واشنطن، 

حلول الطاقة للجميع، : مؤتمر البترول العالمي العشرونالقرعيش مسري، عبد الفتاح دندي، علي رجب وتركي احلمش،  -
 .7097، شتاء 900، جملة النفط والتعاون العريب، اجمللد الثامن والثالثون، العدد ارتعزيز التعاون واالبتكار واالستثم

 .9112، بريوت، 3، سلسلة دراسات التنمية البشرية، العدد التنمية البشرية المستدامة واالقتصاد الكلي، قرم جورج -

، العدد املصرية السياسة الدولية، مؤسسة األهرام، جملة تجارب أوروبية... الطاقة المتجددة ، حممد حممد مصطفى اخلياط -
 .7002، أبريل 07، اجمللد 931

 .7001، جوان 12، جملة الكهرباء العربية، العدد طن العربيو الطاقة المتجددة في الاخلياط حممد مصطفى، -

مقدمة عامة، : املستدامة، اجمللد األول، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية الطلب على الطاقةاخلطيب هشام حممد،  -
. 7003ناشرون مبوجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكادمية العربية للعلوم، الطبعة األوىل، بريوت،  -الدار العربية للعلوم

 (.ص 113)

، جملة ن حماية البيئةالتنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عالغامدي بن مجعان عبد اهلل،  -
 .7001، 9، العدد 73االقتصاد واإلدارة، جامعة امللك عبد العزيز، اجمللد 

 :والتقارير الدراسات والملتقيات -ج

، األبعاد االجتماعية واالقتصادية: ، الباب األول، الفصل األول17جدول أعمال القرن ديباجة  ، 79أجندة القرن  -
 .الواحد والعشرون، هيئة األمم املتحدةجدول أعمال أجندة القرن 
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، جدول أنماط االستهالك المتغيرة: ، الباب األول، الفصل الرابع17ديباجة جدول أعمال القرن ، 79أجندة القرن  -
 .حد والعشرون، هيئة األمم املتحدةأعمال أجندة القرن الوا

الطاقة الشمسية وسبل تشجيعها في )الدول العربية واقع وآفاق الطاقة المتجددة في آيت زيان كمال، إليفي حممد، -
، حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، اجلزء األول، كلية الوطن العربي

 .7001أفريل  1إىل  2جامعة سطيف،  املنعقد خالل الفرتة  -العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

، تقرير اهليئة الوطنية املعتمدة آلليات التنمية النظيفة آليات التنمية النظيفة وخفض االنبعاثات الكيميائيةأمل حسن، -
DNA ،7001، مديرية البيئة، سوريا. 

، تقرير املنظمة الدولية الكتاب األبيض: التحول إلى مستقبل الطاقة المتجددةاتكني دونالد، ترمجة هشام حممود العجماوي،  -
 .ISES ،2005للطاقة الشمسية 

، حبوث وأوراق عمل امللتقى آثار استغالل الطاقات المتاحة المتجددة على الدول العربيةبن واضح اهلامشي، بوقرة رابح،  -
جامعة  -القتصادية وعلوم التسيريالدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، اجلزء األول، كلية العلوم ا

 .7001أفريل  1إىل  2سطيف،  املنعقد خالل الفرتة 

، حبوث وأوراق عمل حوكمة إدارة البيئة كأحد مبادئ بلوغ التنمية المستدامة في الجزائربلعادي عمار، رمضاين لطفي،  -
التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية، كلية العلوم آفاق التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات : امللتقى الوطين األول حول

 .7090قاملة، مارس  9101ماي  1االقتصادية وعوم التسيري، جامعة 

حبوث وأوراق عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة بن نونة فاتح، خامر الطاهر، حتديات الطاقة والتنمية املستدامة،  -
جامعة سطيف،  املنعقد خالل الفرتة  -احة، اجلزء األول، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريوالكفاءة االستخدامية للموارد املت

 .7001أفريل  1إىل  2

م دينار عبد الرحيم، واقع وآفاق القطاع املعدين باململكة املغربية، املؤمتر العريب احلادي عشر للثروة املعدنية، املنعقد بطرابلس أيا -
 .7090ر أكتوب 72إىل  71من 

الثاين، احملتوى القطاعي،  دل، اجمل(7099 -7002)عشر للتنمية  وزارة التنمية والتعاون الدويل التونسية، املخطط احلادي -
7002. 

ماي  97إىل  1الورقة القطرية للمملكة املغربية، قطاع الطاقة يف املغرب، مؤمتر الطاقة العريب التاسع املنعقد بالدوحة أيام -
7090. 

ماي  97إىل  1الورقة القطرية للجمهورية اجلزائرية، قطاع الطاقة يف اجلزائر، مؤمتر الطاقة العريب التاسع املنعقد بالدوحة أيام  -
7090. 
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، حبوث ، اإلطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسهاحرفوش سهام، صحراوي إميان، بوباية ذهبية رمية -
دويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، اجلزء األول، كلية العلوم االقتصادية وأوراق عمل امللتقى ال

 .7001أفريل  1إىل  2جامعة سطيف،  املنعقد خالل الفرتة  -وعلوم التسيري

، السكرتارية في المنطقة العربيةالطاقة ألغراض التنمية المستدامة ، (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  -
بر الفنية جمللس الوزراء العرب املسئولني عن شئون البيئة، برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، أكتو 

7000. 

مداخلة منشورة يف مؤمتر ، (الفرص والتحديات)التغير في البيئة االقتصادية الدولية واالقتصادات العربية املناعي جاسم،  -
 .7001ماي  1و 2العرب يف بيئة دولية متغرية، مركز اخلليج للدراسات، الشارقة، املنعقد يومي 

، املشاورات بشأن اسرتاتيجية الطاقة اخلاصة مبجموعة البنك نحو استراتيجية جديدة بشأن الطاقةجمموعة البنك الدويل،  -
 .7090باللغة العربية،  الدويل، منشورات جمموعة البنك الدويل

، ورقة مشاركة يف امللتقى قراءة للواقع الجزائري: دور برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالةمريزق عدمان،  -
 الدويل حول اسرتاتيجية احلكومة للقضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، بكلية العلوم االقتصادية عن خمرب االسرتاتيجيات

 .7099نوفمرب  93إىل  91والسياسات االقتصادية يف اجلزائر جبامعة املسيلة من 

استهالك الطاقة : ، اجللسة الفنية الثانيةالدوافع واآلثار االقتصادية: ترشيد استهالك الطاقة في الدول العربيةحممد اهلواري، -
 .7090ماي  97إىل  1ام وإمكانية ترشيده، مؤمتر الطاقة العريب التاسع املنعقد بالدوحة أي

مقاربة نظرية وتطبيقية، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية : حممد مسري مصطفى، اسرتاتيجات التنمية املستدامة  -
األوىل، ناشرون مبوجب اتفاق مع منظمة اليونسكو واألكادمية العربية للعلوم، الطبعة  -املستدامة، اجمللد األول، الدار العربية للعلوم

 7003بريوت، 

إىل  91منتدى ديب العاملي للطاقة، طاقة نظيفة لتنمية مستدامة، ديباجة ملتقى منتدى ديب للطاقة الزمع انعاقده يف الفرتة من  -
 .www.worldnergyforum2012.org، املوقع الرمسي للمنتدى 7093أبريل  92

 90منظمة اإليسسكو، املؤمتر اإلسالمي االول لوزراء البيئة، اإلعالن اإلسالمي للتنمية املستدامة، املنعقد يف جدة يف الفرتة من  -
 ،7007جوان  97إىل 

، اجمللس االقتصادي واالجتماعي للجنة االقتصادية تقرير عن تغير المناخ والتنمية في أفريقيامفوضية االحتاد األفريقي،  -
 .7090ريقيا الصادر عن هيئة األمم املتحدة، ليلونغوي، مالوي، مارس ألف

، التصدي لألزمة العالمية وتخفيف آثار تغير المناخ والتنمية: تقرير التجارة والتنميةمؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  -
 .7001األمم املتحدة، 

http://www.worldnergyforum2012.org/
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 .7099تطاوين، وزارة التنمية اجلهوية والتخطيط للجمهوري التونسية، مسعود احلاج حممد، اسرتاتيجية التنمية بوالية  -

 .7099منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، التقرير اإلحصائي السنوي، إصدارات منظمة األوابك، الكويت،  -

، (األردن)منظمة األوابك، التعاون العريب يف جمال الربط الكهرباي، ورقة مقدمة يف مؤمتر الطاقة العريب الثامن املنعقد بعمان  -
  .7003ماي  92إىل  90خالل الفرتة من 

، حبوث وأوراق المستقبليةالتنمية المستديمة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع واآلفاق عبد الرزاق فوزي ، بوروبة كاتية،  -
عمل امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، اجلزء األول، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 .7001أفريل  1إىل  2جامعة سطيف،  املنعقد خالل الفرتة  -التسيري

، وقائع ندوة البنوك اإلسالمية ودورها يف وضعها وشروط تنميتها: العربيالتجارة البينية لبلدان المغرب عاليل بدر الدين،  -
، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، مدينة احملمدية 30تنمية اقتصاديات املغرب العريب رقم 

 .9110جوان  77إىل  91باململكة املغربية، املنعقد خالل الفرتة من 

، منشورات أهداف التنمية الدولية وصياغة السياسات االقتصادية واالجتماعية في الدول العربيةلقادر علي، علي عبد ا-
 ، 7003املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 

آفاق جديدة ومتجددة، الشبكة العربية للبيئة : دور المجتمع المدني في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقةعديل عماد الدين،  -
 www.raednetwork.org، على موقع املنظمة RAED ،1177والتنمية 

ال : المؤشرات البيئية كجزء من مؤشرات التنمية المستدامة، المؤتمر اإلحصائي العربي الثانيرداد خيس عبد الرمحن،  -
 .7001نوفمرب  0إىل  7، املنعقد بسرت، من تنمية بدون إحصاء

، أوراق عمل املؤمتر إشارة خاصة للعراق: التنمية المستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئيةالرفاعي قدوري سحر،  -
 العريب اخلامس لإلدارة البيئية، الصادر عن املنظمة العربية لإلدارة، جامعة الدول العربية، املنعقد يف اجلمهورية التونسية يف سبتمرب

7003. 

بيان حقائق الدعم األمريكي ألجندة العمل العالمي تقرير مكتب برامج اإلعالم اخلارجي التابع لوزارة اخلارجية األمريكية، -
، على املوقع الرمسي ملكتب إعالم وزارة اخلارجية األمريكية لتنفيذ مبادرة الطاقة المستدامة للجميع

iipdigital.usembassy.gov. 

، اجمللس 907، سلسلة عامل املعرفة، عدد مستقبلنا المشتركية للبيئة والتنمية، ترمجة حممد كامل عارف، تقرير اللجنة العامل -
 .9121الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

، تحليل النتائج: تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان اإلسكواتقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، -
 .7009األمم املتحدة، نيويورك، 

http://www.raednetwork.org/
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، إطار العمل: الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربيةتقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  -
يب آسيا، ملكتب اإلقليمي لغر السكرتارية الفنية جمللس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة، برنامج األمم املتحدة للبيئة، ا

7000. 

التقدم اإلقليمي المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في تقرير اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  -
 .7001، األمم املتحدة، نيويورك، دول اإلسكوا

: الدورة األعمال، جدول من الثاين البند ،لتحقيق سبل عيش مستدامة تعزيز التنمية  المستدامةالدويل،  العمل مكتبتقرير  -
 .7001نوفمرب  ، جنيف،710

استراتيجية التنمية المستدامة لحكومة المملكة تقرير وزير اخلارجية للبيئة والغذاء والشؤون الريفية بأمر من صاحبة اجلاللة،  -
 .7001، برملان اململكة املتحدة، مارس المتحدة

 .7097 والتخطيط للجمهورية التونسية، اسرتاتيجية التنمية لتونس اجلديدة، تونس، مايتقرير وزارة التنمية اجلهوية  -

مهوم عامل واهتمامات ... حبث منشور يف مؤمتر البرتول والطاقة  الطاقة البديلة وتأمين مصادر الطاقة،اخلياط حممد مصطفى،  -
 .7001أبريل  3إىل  7أمة، جامعة املنصورة مبصر، كلية احلقوق، املنعقد بتاريخ 

، إصدارات املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية، عمان، ، أساليب تحليل بيانات ونفقات األسرةخواجة خالد زهدي -
7001. 

، مركز املصري فرص الخروج من شبح نضوب الطاقة: آفاق الطاقة المتجددة في مصرالغيظاين ابراهيم، عبد الغين أماين،  -
 .7097واملعلومات، القاهرة، للدراسات 

 الرسائل واألطروحات-د

دراسة حالة الطاقة الشمسية في )استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية المحلية المستدامة شريف عمر،  -
التسيري، جامعة باتنة، ، أطروحة دكتوراه الدولة يف العلوم االقتصادية، إشراف أمحد لعماري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم (الجزائر
7002. 

حجاوي أمحد، إشكالية تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة وعالقتها بالتنمية املستدامة، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري يف  -
 .7099، 7090العلوم االقتصادية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، إشراف شريف مصطفى، 

، حالة مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة: البيئية االجتماعيةالمسؤولية خامرة الطاهر،  -
 .7002كلية العلوم االقتصادية جبامعة ورقلة،   إشراف عماري عمار، ،(غ م)سوناطراك، رسالة ماجستري 
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 :والمقاالت بحوثال-ه

، وثائق القمة العاملية جملتمع املعلومات، بإدارة املركز الصحراءتمويل التكنولوجيا في الدول األفريقية جنوب ليشان آدم،  -
املوقع ، على 7001، ، األرغوايCRDIومعهد العامل الثالث  IDRCالدويل للبحث العلمي 

www.wsispapers.choike.org 

-http://env، اجملموعة اهلندسية لألحباث البيئية على املوقع السوق العالمي للكربون، حممدحممد مصطفى اخلياط  -
gro.com. 

، حبوث مركز إعداد عن آليات تنمية تمويل مشروعات الطاقة المتجددة في مصر بحث، اخلياط حممد مصطفى حممد -
ة الطاقة اجلديدة واملتجددة، وزارة الكهرباء والطاقة، مصر، ئعام، هينامج الرتقي لدرجة مدير ر القادة للقطاع احلكومي يف إطار ب

7001. 

 :الجرائد والصحف-و

 .7007 فرباير سنة 3 الصادرة يف ،01اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  -

مقال صادر يف يومية املصدر، تركيز حمطات جديدة لضخ املياه والطاقة الشمسية بتونس، على املوقع الرمسي للجريدة  -
http://www.almasdar.tnK  70/99/7097، تاريخ االطالع. 

يوم  3720صحيفة االقتصادية، التوسع يف الطاقات املتجددة يعزز النمو االقتصادي، النسخة االلكرتونية للصحيفة، العدد  -
 .http://www.aleqt.com، على املوقع 7090ديسمرب  91

 :األنترنتمواقع -ز

www.citet.nat.tn - البوابة التوثيقية البيئية لتونس 
portail.cder.dz -  الطاقات املتجددة اجلزائريةبوابة 
www.ons.dz - الديوان الوطين لإلحصائيات 
www.un.org - املتحدة األمم هيئة 
www.iea.org - وكالة الطاقة الدولية 
www.aps.dz - وكالة األنباء اجلزائرية 
www.environnement.gov.tn - وزارة البيئة والطاقة التونسية 
www.mem.gov.ma - وزارة الطاقة واملناجم املغربية 
www.desertec.org - منظمة ديزيرتيك 
www.dlr.de - املركز األملاين لشؤون الطريان وجمال الفضاء 
www.cder.dz - مركز تطوير الطاقات املتجددة 

http://env-gro.com/
http://env-gro.com/
http://env-gro.com/
http://www.almasdar.tnk/
http://www.iea.org/
http://www.desertec.org/
http://www.cder.dz/
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www.raednetwork.org -    الشبكة العربية للبيئة والتنمية 
www.imf.org - صندوق النقد الدويل 
www.amf.org.ae - صندوق النقد العريب 
www.invest-in-med.eu - وكالة االستثمار يف الدول املتوسطية 
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 راتـــتصـــــــــــــخـــالم
 جنليزي المعنى اإل عربيالمعنى ال االختصار

 Geophysical الطاقة اجليوفيزياية /

 Biological الطاقة البيولوجية /

 biomass طاقة الكتلة احليوية /

 geothermal طاقة باطن األرض /

ANDI الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار Agence National du Développement de 
l’Investissement 

CDER مركز تطوير الطاقات املتجددة Centre de Développement des Energies 
renouvelables 

CDM آلية التنمية النظيفة Clean Development Mechanism  
CEEG مؤسسة هندسة الكهرباء والغاز Company l’Engineering de l’Electricité et 

du Gaz 
CERs املعتمدة لالنبعاثات اخلفوضات Certified Emission Reductions 

CO2 ثاين أكسيد الكربون Carbon Dioxide 

CSP طاقة املركزات الشمسية Concentrated Solar Power 
ET جتارة االنبعاثات Emission Trading 

GHG ةئغازات الدفيال Greenhouse Gases 

Hybrid CSP  اهلجينةحمطات املركزات الشمسية Hybrid Concentrated Solar Power 
IEA وكالة الطاقة العاملية Intenational Energy Agency 

IPCC اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ Intergovernmental Panel on Climate 
Change 

ISES ملنظمة الدولية للطاقة الشمسيةا  International Special Events Society 
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OECD منظمة التعاون والتنمية االقتصادية Organization for Economic Co-operation 

and Development 

PEC  وليةة األطاقلااستهالك Primary Energy Consumption 
PV فولتوضوئي Photovoltaic 

REEE وكالة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة Renewable Energy and Energy Efficiency 
UDES - وحدة تطوير التجهيزات الشمسية Unité de Développement des 

Equipements Solaire 
UDTS وحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم Unité de Développement de la 

Technologie du Silicium 
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ـــــل األول  الفصـــــ

 01 (.المؤثرات الخارجية)االنحراف بين تكلفة المجتمع والتكلفة الخاصة  10
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 32 2135إلى  0221اه االستهالك العالمي للطاقة من اتج 09
 53 منحنى كوزنتس البيئي التقليدي والمنقح مقارنة بالدخل الفردي بالدوالر األمريكي 01
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ة سنة إلى نهاي 0221تطور احتياطي الغاز الطبيعي في العالم خالل العشريات من نهاية سنة  10
 (تريليون متر مكعب. )2112

210 

 212 تراكمات اإلشعاع الشمسي السنوية في العالم خريطة توضح 12
 201 آلية توليد الكهرباء باالعتماد على طاقة المياه 13
 200 توضيح لتقنية الردم التقني للقمامة 14
 202 2100إلى  2110قدرات اإلنتاج العالمية من طاقة الرياح بالميغاوات للفترة من  15
 203 مخطط لنوربينة رياح حديثة 10
 204 2100لسنة  HDIترتيب دول العالم حسب مؤشر التنمية البشرية  19
 205 الخريطة الجغرافية لدول المغرب العربي 10
 200 ميزان الطاقة في المغرب 12
 209 (2101-2110) في الدول العربية احتياطيات النفط الخام جماليإ أ-01
 200 (2101-2110) في الدول العربيةإجمالي احتياطيات الغاز  ب-01

 202 طاقة شمسية بحاسي رمل/ المحطة الهجينة غاز هيكلية 00
 221 إلنشاء المعهد الجزائري للطاقات المتجددة وتنظيميه المرسوم التنظيمي  02
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ــويــــات ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــرس المحتـ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ  فهـــ
 أ ة ــــــــــــامـــــعــــقدمة الـــــــــــــالم

 مدخل القتصاديات الموارد الناضبة والطاقات التقليدية: الفصل األول
 10 تــــــــــــــمــــــــهيـــد

 10 مفهومها، تصنيفاتها، وأهميتها االقتصادية : الموارد البيئية :المبحث األول

 10 مفهوم الموارد البيئية : المطلب األول      

 10 مفهوم املوارد : الفرع األول 
 10 مفهوم البيئة : الفرع الثاين 
 10 املوارد الطبيعية يف البيئة وأمهيتها االقتصادية : الفرع الثالث 

 10  البيئية الموارد تصنيفات :الثانيالمطلب       
 10 الفيزيائية  طبيعتها حسب املوارد تصنيف: األول الفرع 

 10 البشري  بالنشاط عالقتها حسب املوارد تصنيف: الثاين الفرع         

 10 الفكر االقتصادي والموارد البيئية : المطلب الثالث      
 10 االقتصاد البيئي وأدواته  :الفرع األول      
 00 السلع اخلاصة والسلع العامة : الفرع الثاين     

 00 القيمة االقتصادية للطبيعة وتكلفة اجلودة : الفرع الثالث         

 00 التسعير واالستغالل األمثل للموارد : المطلب الرابع      
 00  التامة املنافسة ظل يف تسعري املوارد غري املتجددة: األول الفرع 
 00 االحتكار ظروف يف املتجددة غري املوارد تسعري: الثاين الفرع 

 01 الطاقات التقليدية وكفاءتها االستخدامية : المبحث الثاني

 01 االقتصاد والطاقة : المطلب األول      

 00 الطاقة التقليدية، مصادرها وواقعها في العالم : المطلب الثاني      

 00 للطاقة  احلالية املصادر: األول الفرع         
 Hubbert Oil Peak  00 النفط ونضوب هوبرت ذروة: الثاين الفرع 

 01  العاملية واالحتياطيات الطاقة واقع: الثالث الفرع         

 00 (سوق الطاقة)استهالك الطاقة التقليدية والطلب المتزايد : المطلب الثالث      

 00 الطلب على الطاقة : الفرع األول      
 00 عرض الطاقة : الفرع الثاين      
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 01 العاملية  الطاقة سوق اجتاهات: الثالث الفرع 

 00 اآلثار اإليكولوجية الستخدام الطاقات التقليدية : المبحث الثالث

 00 مفاهيم عامة حول التلوث البيئي : المطلب األول      
 00 مفهوم التلوث ومظاهره  :الفرع األول 
 00 أسباب التدهور البيئي : الفرع الثاين 

 00 آليات الوقاية من آثار التلوث : الفرع الثالث         
 00 اآلثار الناجمة عن استخدام الطاقات التقليدية : المطلب الثاني      

 00 االقتصادية  اآلثار: األول الفرع 
 00 والسياسية  االجتماعية اآلثار: الثاين الفرع 
 00 البيئية  اآلثار: الثالث الفرع 

 01 الغازات  انبعاثات لتجارة أو للكربون سوق عن البحث ضرورة: المطلب الثالث     

 01 التغريات املناخية وإصدارات ثاين أكسيد الكربون : األول الفرع         
 00 جتارة االنبعاثات : الثاين الفرع 
 00 آلية التنمية النظيفة واسرتاتيجيات احلد من الكربون : الثالث الفرع 
 00 ل ـــصـــة الفــــالصـــخ

 اقتصاديات الطاقات المتجددة واستراتيجيات تبنيها في النظام الطاقوي العالمي: الفصل الثاني
 00 تــــــــــــــمــــــــهيـــد

 01 مفهوم الطاقات المتجددة وأنواعها وخصائصها :المبحث األول

 01 مفهوم الطاقات المتجددة ومصادرها: المطلب األول       
 01 مفهوم الطاقة املتجددة وأمهيتها : الفرع األول 
 00 مصادر الطاقات املتجددة : الفرع الثاين 

 00 وعيوبها خصائص الطاقات المتجددة: المطلب الثاني       
 00 خصائص الطاقات املتجددة : الفرع األول 
 00 عيوب الطاقات املتجددة : الفرع الثاين 

 00 أشكال استخدامات وتكنولوجيات الطاقات المتجددة: المطلب الثالث       

 00 استخدامات وتكنولوجيات الطاقات املتجددة : الفرع األول 
 01 الطاقات املتجددة إلنتاج الكهرباء  :الفرع الثاين 

 00 ومشاريعها أسواقها المتجددة، الطاقات اقتصاديات: الثاني المبحث



246 
 

 00 المتجددة الطاقات اقتصاديات: األول المطلب       
 00 املتجددة  الطاقات إنتاج تطور: األول الفرع          
 01 املتجددة  الطاقات اقتصاديات: الثاين الفرع          

 10 آليات تمويل مشاريع الطاقات المتجددة : المطلب الثاني       

 10 هيكيلية االستثمار يف الطاقات املتجددة : الفرع األول          
 010 آثار قصور التمويل احمللي والدويل على قطاع الطاقة املتجددة : الفرع الثاين          

 010 المتجددة  الطاقة استثمارات وآفاق أسواق: الثالث المطلب       

 010 توقعات الطلب املستقبلي وعرض الطاقة املتجددة : الفرع األول 
 010 آفاق قطاع الطاقات املتجددة : الفرع الثاين 

سياسات واستراتيجيات تبني اقتصاديات الطاقات المتجددة وإمكانية دمجها في : المبحث الثالث
 الطاقويمنظومة اإلمداد 

010 

 010 إمدادات قطاع النقل بالطاقة المتجددة: المطلب األول       

 010  االبتكارات التكنولوجية املتجددة وقطاع النقل: الفرع األول 
 001  الشراكة من أجل وقود أنظف للسيارات: الفرع الثاين 
 001 سياسات وتشريعات الطاقة المتجددة عالميا: المطلب الثاني 

 000  سياسات تنمية الطلب واإلنتاج: الفرع األول  
 000  دعم استخدام الطاقة املتجددةو سياسات تشجيع التصنيع احمللي : الفرع الثاين  

 000 محليا ودوليا استراتيجيات تحفيز قطاع الطاقة المتجددة: المطلب الثالث       
 000 اسرتاتيجيات التحفيز احمللية : الفرع األول 
 000 اسرتاتيجيات التحفيز الدولية : الفرع الثاين 

 000 لـــصـــة الفــــالصـــخ

 التنمية االقتصادية المستدامة وتحديات الطاقات المتجددة: الفصل الثالث
 001 تــــــــــــــمــــــــهيـــد

 001 اإلطار التنظيري للتنمية االقتصادية المستدامة : المبحث األول

 001 مفاهيم عامة حول النمو والتنمية االقتصادية : المطلب األول       

 001 االقتصادي  النمو مصطلح: األول الفرع  
 000 التطور التارخيي ملنظور التنمية االقتصادية  :الفرع الثاين          

 000 مفهوم التنمية االقتصادية المستدامة : المطلب الثاني       
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 000 مفهوم التنمية املستدامة  :الفرع األول  
 001 استدامة التنمية االقتصادية : الفرع الثاين  
 000 أهداف التنمية االقتصادية املستدامة : الفرع الثالث  

 000 مؤشرات قياس التنمية االقتصادية المستدامة : المطلب الثالث       

 000 املؤشرات االقتصادية : الفرع األول  
 000 املؤشرات االجتماعية : الثاينالفرع  
 000 املؤشرات البيئية : الفرع الثالث 
 000  املؤشرات املؤسسية: الفرع الرابع 

 001 الطاقات المتجددة وأبعاد التنمية االقتصادية المستدامة : المبحث الثاني

 001  أبعاد التنمية االقتصادية المستدامة: المطلب األول       
 001  االقتصادي للتنمية املستدامةالبعد : األول الفرع 
 001  البعد االجتماعي والثقايف :الفرع الثاين 
 000  البعد البيئي والتكنولوجي: الفرع الثالث 
 000  البعد السياسي للتنمية املستدامة: الفرع الرابع 

 000 االقتصادية المستدامة دور الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية :المطلب الثاني       
 000 الطاقات املتجددة وأبعاد التنمية االقتصادية املستدامة : الفرع األول 
 000 دور الطاقات املتجددة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية الثالثة : الفرع الثاين 

 000 المتجددة ألغراض التنمية االقتصادية المستدامةالطاقات : المبحث الثالث

 000 العالقة بين التنمية االقتصادية المستدامة والطاقات المتجددة: المطلب األول       

 000 أهمية الطاقات المتجددة ألجل التنمية االقتصادية المستدامة : المطلب الثاني       

 000 الوعي العام بضرورة االعتماد على مصادر الطاقات املتجددة  :الفرع األول          
 001 اإلنذارات البيئية  :الفرع الثاين          

 000 استراتيجيات الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة : المطلب الثالث       

 000  املستدامة االقتصادية اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة لقطاعات التنمية :الفرع األول          
 000  اسرتاتيجية جمموعة  البنك الدويل يف قطاع الطاقة املتجددة :الفرع الثاين          

 000 لـــصـــة الفــــالصـــخ
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 اقتصاديات الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المغاربية :الفصل الرابع
 000 تــــــــــــــمــــــــهيـــد

 000 إمكانيات الموارد الطاقوية والخصائص االقتصادية العامة للدول المغاربية : المبحث األول

 000  االعتبارات الجغرافية وإمكانيات الموارد الطاقوية :المطلب األول       

 000 نبذة عن جغرافية الدول املغاربية: الفرع األول          
 001 اإلمكانيات واملوارد الطاقوية التقليدية: الفرع الثاين          

 000 الخصائص االقتصادية للدول المغاربية :المطلب الثاني       

 000 التطورات االقتصادية واالجتماعية : الفرع األول          
 000 هيكل التجارة اخلارجية للدول املغاربية : الفرع الثاين          

 000 اقتصاديات الطاقات المتجددة ومسارات تنميتها في الدول المغاربية: المبحث الثاني

 000 مصادر الطاقات المتجددة المتاحة في الدول المغاربية :المطلب األول       

 000  الطاقة الشمسية :الفرع األول  
 001  طاقة الرياح: الفرع الثاين  
 000 .الطاقة الكهرومائية: الفرع الثالث  

 000  الكتلة احليويةطاقة : لفرع الرابعا  
 000 طاقة باطن األرض : الفرع اخلامس  

 000 تنمية مصادر الطاقات المتجددة بالدول المغاربيةاستراتيجيات : المطلب الثاني       
 000  اسرتاتيجية الطاقات املتجددة يف اجلزائر :لفرع األولا          
 000 اسرتاتيجية الطاقات املتجددة يف املغرب : الفرع الثاين          
 000 اسرتاتيجية الطاقات املتجددة لتونس :الفرع الثالث          

 001 برامج ومشاريع الطاقات المتجددة في الدول المغاربية: المطلب الثالث       
 001 الطاقات املتجددة يف اجلزائرومشاريع برامج : لفرع األولا 

 000  مشاريع الطاقات املتجددة يف املغرببرامج و : لفرع الثاينا         
 000 يف تونس مشاريع الطاقات املتجددةبرامج و : لفرع الثالثا        

الجزائر، اقتصاديات الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في : المبحث الثالث
 المغرب وتونس 

000 

 000 المغاربيةالطاقات المتجددة لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول : المطلب األول       

 000  املستدامة باجلزائر االقتصادية دور مشاريع الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية: الفرع األول          
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 000  باملغرب االقتصادية املستدامة الطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية: اينالفرع الث          
 000 املستدامة بتونس االقتصادية الطاقات املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية :الفرع الثالث          

االقتصادية  التعاون والشراكة في مجال الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية  :المطلب الثاني       
 المستدامة

001 

 001  مشروع الربط الكهربائي املغاريب: األول فرعال         
 010 مغاريب  -األورو MED-CSPمشروع : الثاين فرعال         
 010 املستدامة االقتصادية االستثمار يف جمال الطاقات املتجددة ودوره يف حتقيق التنمية: الفرع الثالث        

آفاق وتحديات مسار التحول القتصاديات الطاقات المتجددة بالدول : المطلب الثالث       
 المغاربية

011 

 011 آفاق مسار التحول القتصاديات الطاقات املتجددة: الفرع األول          
 010 حتديات مسار التحول القتصاديات الطاقات املتجددة: الفرع الثاين          

 010 لـــصـــة الفــــالصـــخ

 010 الخاتمة العامة 

 010 المالحق

 000 المراجعقائمة 

 000 المختصرات

 001 الجداولقائمة 

 000 قائمة األشكال

 000 قائمة المالحق

 000 الفهرس

 



  :ـصـخـلمـ

املستدامة، إذ  االقتصادية لتحقيق التنمية أحد أهم البدائل املتاحة ات املتجددةالطاق تعترب
ريهتا يف حال نضوب نظ تشكل إمداداهتا عامال أساسيا يف دفع عجلة اإلنتاج وحتقيق االستقرار والنمو

  .عيشة وادحد م  الققر عرب العامويساهم يف حتسني مستويات املالدائمة ، مما يوفر فرص العمل التقليدية

م  الدول تسارع يف االنتقال حنو اقتصاديات الطاقات املتجددة ع  طريق مجلة  والدول املغاربية كغريها
م  االسرتاتيجيات اليت هتدف إىل حتقيق املكاسب االقتصادية واالستقرار االجتماعي والتوازن البيئي، 

 .والعمل على إحالهلا مبصادر الطاقات البديلةوتثمينها ت الناضبة م  خالل آلية ترشيد استهالك الطاقا
مسامهتها يف متكني الققراء إمكانية حمليا، و  صادراألمر الذي أثبت جناعته االقتصادية لتوفر هذه املهذا 

 . على مواد الرتبة لألجيال القادمة احملافظةو ضمان أم  إمدادات الطاقة م  خالل 

املستدامة،  االقتصادية نميةالت، الطاقات التقليدية اقتصاديات الطاقات املتجددة، :الكلمات المفتاحية
   .الدول املغاربية

 

Abstract: 

Renewable energies are considered as a key element, 

among others, in achieving sustainable economic development 

especially in term of production, stability and growth. This, in 

effect has a spin-off result on employment, increasing the well-

being and poverty reduction all over the world. 

Maghreb countries and other countries, direct their effort to and 

shift toward these new sources of energy, by adopting a set of 

strategies that aim to obtain more economic gains as well as 

realising social and environmental equilibria. To do so, these 

economies rationalise the consumption of traditional energy by 

using more renewable ones.  

Key words:  The Economics of Renewable Energy, 

Conventional Energy, Sustainable Economic Development, The 

Maghreb Countries. 
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