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  بسم اهللا الرمحـن الرحيم
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  شكر وعرفان
  

  

  احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه
  

على قبوله  صاحل صاحلياألستاذ الدكتور : أتقدم بالشكر اجلزيل واالمتنان الكبري إىل األستاذ القدير
  .قدمه يل من توجيهات قيمة وآراء سديدة اإلشراف على هذه املذكرة، وعلى كل ما

وأشكر كل أتوجه بالشكر إىل كل من ساعدين على إجناز هذا العمل وإخراجه بشكله هذا،  اكم
  .من شجعين ولو بكلمة طيبة
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  مقدمة عامة
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  مقدمـة عـامة

اللحاق بالدول  مح إىلوظهور القوى اجلديدة اليت تط العامليالوترية املتسارعة للنمو االقتصادي  أدت    
مقومات النهوض بالقطاعات االقتصادية  أهم اليت تعترب أحدإىل تزايد الطلب العاملي على الطاقة املتقدمة، 

فيض وختحاد للمصادر الطاقوية غري املتجددة  إىل استرتاف األمر الذي أدى بدوره، املختلفة بفروعها املتعددة
. تلوث الناتج عن استغالهلا بشكل العقالين وغري مراعي للجوانب البيئيةاحتياطياا العاملية، وزيادة نسب ال

ما دفع  ،احلاصلة العاملية ذه املتغريات ت بدورهاتأثرتلك املصادر الطاقوية،  أهم أحد اباعتباره يةالغازالثروة و
، فالفهم الصحيح هلذه وفقا ملا تقتضيه مبادئ التنمية املستدامة هاترشيد استخدام التفكري يف سبل إىل ضرورة

األخرية بكافة جوانبها االقتصادية، االجتماعية والبيئة، يعد القاعدة األساسية لرسم السياسات املالئمة واختاذ 
اإلجراءات الصارمة اليت ختص ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف خمتلف النواحي احلياتية بشىت 

ية متطلبات األجيال احلالية منها دون املساس أو املراهنة حبقوق األجيال الالحقة جوانبها املتداخلة، وبالتايل تلب
  .من هذه الثروة الناضبة

 الثروة ه، مرت جتربتها يف استغالل هذعلى املستوى العاملي للغاز املنتجةالدول  أهم أحدواجلزائر باعتبارها      
السياسة االقتصادية للجزائر قبل  كانت ، حيث1971ي فيفر 24تأميم قطاع احملروقات يف ببعدة مراحل بدءا 
استفادت يف بداية فترة  كما النفطية،واردها مل املفرط ستغاللاالمرتبطة ب االقتصادية فترة اإلصالحات

نتيجة االرتفاع املتواصل لسعر البترول والذي له أثر مباشر  البتروليةكبري يف إيراداا التفاع االر من السبعينات
 طوال يف الصناعات الثقيلة عجل يف عملية التنمية عن طريق الرفع من معدالت االستثمارعر الغاز، لتعلى س

عدم لأن هذه السياسة أدت يف نفس الوقت إىل نوع من التبذير والتأخر يف اإلجناز نتيجة  إالالفترة،  هذه
الل كل هذه الفترة كان الغاز اجلزائري ية، وخرييالتس ية وعدم كفاءة العمليةالتخطيط العملية يف اجليد التحكم

ال حيظى باالهتمام املناسب، فكان معظم اإلنتاج التجاري منه يصدر على شكله اخلام، وال يتم االستفادة إال 
بدأت اجلزائر يف التحول من االقتصاد املوجه واملخطط  مث .من جزء ضئيل منه لتلبية متطلبات السوق الداخلية

اليت وصل إليها االقتصاد  الصعبةاحلالة مرورا ب، 1983ر بعد اخنفاض أسعار البترول سنة إىل اقتصاد السوق احل
، واليت كشفت عيوب أمناط التسيري السائدة قبل وأثناء تلك 1986سنة لاجلزائري خاصة بعد األزمة البترولية 

ين، وأضحى جليا االعتماد الفترة، وعلى إثر هذه األزمة املعاكسة انكشفت الوضعية احلقيقية لالقتصاد الوط
وهكذا سار االقتصاد الوطين حنو االنكماش، فارتفع معدل التضخم  ،البترولية والغازيةالكلي على املوارد 

 قطاع مما أدى إىل اخنفاض معدل منو اإلنتاج الصناعي خارج ،ومعدل البطالة واخنفضت معدالت االستثمار
رت السلطات اجلزائرية إجراء إصالحات اقتصادية من شأا أن قر ونظرا هلذا الركود االقتصادي. اتاحملروق

تعيد عملية تنشيط التنمية ورفع النمو االقتصادي، مشلت هذه اإلصالحات عدة جماالت منها اإلصالحات 
 الوطنية يف إطار اإلصالحات االقتصادية الطاقوية للسياسة اإلصالحات اهليكلية القانونيةوة اهليكلية املالي

  .الشاملة

 أ



5  

الكفاءة االستخدامية  بترقية السبل الكفيلةلكن يبقى الغائب الوحيد عن كل هذه السياسات هو إجياد     
تلبية على ضرورة  تنص يف مضموا وتؤكدالتنمية املستدامة، واليت  مبادئ وفقا ملا تتطلبه للثروة الغازية

زيع العائدات توو، ة حبقوق األجيال الالحقة منهامتطلبات األجيال احلالية من هذه الثروة دون املساس أو املراهن
والبحث عن  واحتياجات الفترات اآلتية بشكل أمثل وعادل، بني متطلبات الفترة الراهنةالناجتة عن استغالهلا 

  .نضوابعد صادر أخرى بديلة ومتجددة حتل حملها م

  إشكالية البحث. 1

هذا الواقع والذي يعترب جوهر إشكالية  كل فسه يف خضميطرح ن الذي فإن السؤالمن خالل املنطلق السابق، 
  :موضوع حبثنا هو

كيف ميكن ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية وفق إستراتيجية متكاملة تتضمن مبادئ التنمية     

  املستدامة وتضمن حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية والبيئية؟    

   :األسئلة الفرعية التالية لىاإلجابة ع األمريتطلب ئيسية الر اإلشكاليةهذه ملعاجلة و
  ما مكانة الثروة الغازية ضمن امليزانية الطاقوية العاملية احلالية؟ - 
  ترشيد استهالك الطاقة يف ظل ضوابط االستدامة؟ كيف ميكن  - 
  الستدامة االقتصادية؟ما هي السبل الكفيلة بترقية الكفاءة االستخدامية للغاز يف إطار مبادئ وأهداف ا - 
  االستخدامية للثروة الغازية يف ضوء مبادئ وأهداف االستدامة البيئية؟ ةما هي السبل الكفيلة بترقية الكفاء - 
  ما هي العالقة بني الثروة الغازية والتنمية البشرية املستدامة؟ - 
  ما املكانة اليت حتتلها الثروة الغازية يف االقتصاد اجلزائري؟ - 
السياسات واإلجراءات الكفيلة بترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية اجلزائرية يف إطار مبادئ  ما هي - 

  وأهداف التنمية املستدامة؟

  فرضيات البحث. 2

ر جمموعة من الفرضيات اليت تعترب كإجابة مبدئية على خمتلف ااإلشكالية حمل الدراسة اختب ليتطلب حتلي    
  :طروحةامل الفرعية التساؤالت

  يعترب الغاز أحد اخليارات الطاقوية اإلستراتيجية للتنمية املستدامة؛ - 
ترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي وخاصة فرع البتروكيماويات له تأثري إجيايب كبري على باقي  - 

  قتصادية؛ القطاعات اإلستراتيجية األخرى، األمر الذي يساهم يف حتقيق االستدامة والفعالية اال
تعترب سياسات احلد من حرق الغاز أحد أهم ركائز ترقية كفاءته االستخدامية يف ظل مبادئ وأهداف  - 

  االستدامة البيئية؛
يعترب الغاز كمصدر طاقوي نظيف أحد ركائز حتقيق التنمية االجتماعية املستدامة من خالل مسامهته الطردية  - 

  بشرية؛يف حتسني املؤشرات الكلية للتنمية ال

 ب
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يعترب االستخدام األمثل لالحتياطيات الغازية اجلزائرية، إضافة إىل التوزيع العادل للعوائد املالية املتأتية عن  - 
تصدير هذه الثروة بشكل أكثر كفاءة، املفتاح األساسي عند وضع أي إستراتيجية تعىن بترقية الكفاءة 

  االقتصادية؛ االستخدامية للغاز يف إطار مبادئ وأهداف االستدامة
إذا مت رسم سياسات واضحة وفعالة يف جمال احلد من حرق الغاز، وزيادة االستثمار يف ترقية برامج التوزيع  - 

  . واالجتماعية يف اجلزائر ةالعمومي له، فذلك سيساهم بشكل كبري يف حتقيق أهداف االستدامة البيئي

  اهلدف من البحث. 3

من خالل  للثروة الغازيةصول إىل العالقة املترابطة بني االستغالل األمثل يهدف هذا البحث إىل حماولة الو    
فعالية  من ةأهداف التنمية املستدام االستخدامية، وبني حتقيق استراتيجيات فعالة كفيلة بترقية كفاءإرسم 

  .استدامة بيئيةاجتماعية يف ظل عدالة اقتصادية و

  أمهية املوضوع. 4

حث يف أن قطاع احملروقات يعترب القطاع الرئيسي يف اجلزائر، والذي ترسم على أساسه تكمن أمهية هذا الب    
باعتبار أن اجلزائر دولة غازية من  للثروة الغازيةلدولة، وكذلك إىل األمهية اخلاصة التنموية ل تسياساال معظم

 السياسات واإلجراءات، وبالتايل فدراسة هذا املوضوع من حيث حماولة إبراز االحتياطيات واإلنتاجحيث 
يف إطار مبادئ  للثروة الغازيةترقية الكفاءة االستخدامية  إستراتيجية تصبو إىل والكفيلة بتحقيق املمكنة

  .على أكثر من مستوى والتأصيل والتحليلموضوعا مهما وحيتاج إىل الدراسة يعد وأهداف التنمية املستدامة، 

  منهج الدراسة. 5

هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على جتميع البيانات  سوف يتم االعتماد يف    
وهذا عن طريق تكوين اإلطار النظري للبحث بتجميع املادة العلمية املتعلقة به من واملعلومات وحتليلها، 

غاز يف واليت كان قطاع ال دراسة احلالةكما سوف يتم االعتماد على أسلوب  ،الثانويةو األساسية املصادر
  .اجلزائر منوذجا هلا

  حدود الدراسة. 6

  مبادئ وأهداف التنمية املستدامة؛ يف إطار ااستغالهل ةوإستراتيجي الثروة الغازية - 
  تطبيقية على قطاع الغاز اجلزائري؛دراسة : احلدود املكانية - 
 سنةإىل غاية ) 1962(قالل منذ االست اجلزائري التطرق إىل التطور التارخيي لقطاع الغاز: احلدود الزمانية - 
الطلب  باإلضافة إىل تقدمي رؤية مستقبلية آلفاق واليت تعترب كسنة أساس هلذه الدراسة، ،)2009/2010(

  .2030إىل حدود سنة  العاملي على الغاز

  دوافع اختيار املوضوع. 7

  :إن دوافع وأسباب اختيار هذا املوضوع تكمن يف عدة أمور، أبرزها ما يلي
  الباحث؛ ختصص مبجال تتعلق حتليلية دراسة البحث هذا موضوع يعترب - 

 ج
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  رغبة الباحث يف دراسة مثل هذا املوضوع؛ - 
كون موضوع الغاز واستراتيجيات استغالله بشكل أمثل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة أضحى من أهم  - 

والتحوالت العاملية الراهنة يف جمال  الدولية الطاقويةاليت جيب دراستها، خاصة يف ظل رهانات السوق املواضيع 
 ؛الطاقة ككل

؛ خاصة فيما خيص الربط بني بالتحليل والتأصيلقلة الدراسات واألحباث اليت تناولت مثل هذا املوضوع  - 
  .التنمية املستدامة أهداف ستراتيجيات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية ومسامهتها يف حتقيقإ

  ةصعوبات الدراس. 8

نقص املراجع املتخصصة واملعمقة  نذكر أساسا من بني الصعوبات اليت واجهتنا يف دراستنا هلذا املوضوع،    
  .)...%األرقام، النسب املئوية ( حول قطاع الغاز اجلزائري املتاحة واإلحصائيات ، وقلة املعلوماتالغازيف جمال 

  الدراسات السابقة. 9

املتعلقة ذا املوضوع، فبعد البحث تبني أنه ال توجد دراسات مشاة له فيما خيص الدراسات السابقة     
تبني االستراتيجيات الكفيلة بترقية الكفاءة االستخدامية للثروة  حبيث بشكل كبري، أو تناولته بشكل تفصيلي

ا مبوضوع مطهالرتبا تني التاليتنيالغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، ولكن ميكن ذكر الدراس
  :البحث

الغاز الطبيعي واستراتيجيات اسـتغالله يف اجلزائـر واقـع    ": دراسة للباحثة لعمرية لعجال حتت عنوان .أ

، حيـث قامـت   2004رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة باتنـة،   ".وآفاق
جلزائر يف تعزيز دور الغاز الطبيعي إلمداد البالد بالطاقة ا مدى جناحالباحثة بدراسة اإلشكالية املتمحورة حول 

وتنويع جماالت استخدامه من جهة، ومن جهة أخرى يف تنمية وتنويع الصادرات من أجل االستمرار يف دعـم  
ن درجة ارتباط سياسات أهو وقد توصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج لعل أمهها . االقتصاد الوطين وتطويره

يف اجلزائر مبواردها الطاقوية من النفط والغاز الطبيعي، جعلها تعطي هلما أمهية كـربى مـن جانـب     التنمية
خمصصات االستثمار اليت توجه حنو هذا النشاط من أجل تدعيمه ورفع احتياطياته، وطاقاته اإلنتاجية، وكـل  

ك من خالل تكثيف جهود البحث البناءات التحتية اليت تسمح بإتاحته للمستهلك سواء احمللي أو اخلارجي؛ ذل
واالستكشاف، وتنمية احلقول املستكشفة وغري املستغلة، ورفع معدالت االسترجاع يف احلقول الـيت هـي يف   

 .طور االستغالل

، "الغاز الطبيعي يف اجلزائر وأثره على االقتصاد الوطين": دراسة للباحث كتوش عاشور حتت عنوان .ب
حيث قام الباحث  .2003/2004وراه دولة يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكت

 التنموية أمهية الغاز الطبيعي يف املسامهة يف حتقيق األهدافبدراسة اإلشكالية اليت متحورت أساسا حول دراسة 
موعة من النتائج لعل وقد توصل الباحث إىل جم. للغاز والنفط احملددة من قبل اجلزائر منذ االكتشافات األوىل

حبيث ميكن القول أن الغاز  ،تتزايددام الغاز الطبيعي يف اجلزائر، واستعماالته تتنوع ومنذ بدأ استخأمهها أنه 

 د
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أن و. بالد مبفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا وبيئياالطبيعي قد أصبح قريناً إىل حد بعيد لعملية التنمية بال
غاز الطبيعي يف خدمة االقتصاد الوطين سوف يستمر، بل يتعاظم يف املستقبل املنظور الدور املتميز الذي يؤديه ال

املتكاملة اليت أرستها احلكومة  اإلستراتيجيةونتيجة للجهود املتواصلة  يأيتك وأن ذل. خلدمة األجيال القادمة
على تطويرها الدائم مبا قامت موضع التنفيذ و وضعتهاو ،"سوناطراك"اجلزائرية بالتعاون مع الشركة الوطنية 

  .از الطبيعي يف احلاضر و املستقبليعكس اإلدراك املبكر ألمهية وحيوية دور الغ

  حمتويات البحث. 10

لغرض اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف البحث واألسئلة املتفرعة عنها، مت تقسيم هذه الدراسة إىل أربعة     
  :فصول حيث

خمتلف اجلوانب املتعلقة باقتصاديات الثروة الغازية، من خالل التطرق إىل املفاهيم  الفصل األولتناولنا يف     
املتعلقة بالغاز وخمتلف أنواعه وااالت اإلستراتيجية الستخدامه، مث حتليل خمتلف أركان ومراحل  األساسية

من حيث احتياطياا  التطرق بشكل مفصل إىل اجلغرافية االقتصادية للثروة الغازيةمت سلسلة صناعته، كما 
العاملية والعربية، وخمتلف جوانب إنتاجها واستهالكها يف العامل، وهيكل صادراا ووارداا العاملية، وكذلك 

تحليل خمتلف آلياا، بيف آخر املطاف إىل التجارة الدولية للغاز  أشرناتوقعات الطلب عليها مستقبال، مث 
  .املستقبليةوحتديد معوقاا مع استشراف آفاقها 

والكفاءة االستخدامية للمصادر  إبراز أهم اجلوانب املتعلقة بالتنمية املستدامة فحاولنا الفصل الثاينيف أما     
وتطور دور األطراف الفاعلة يف  تطرق إىل السياق التارخيي لظهور التنمية املستدامة، من خالل الالطاقوية

 مت صياغتها من طرف اهليئات الدولية واملفكرين والباحثني يف جمال التطرق إىل أهم املفاهيم اليت مثحتقيقها، 
التنمية املستدامة، واستنتاج خصائصها اليت متيزها، مع حتليل خمتلف أبعادها االقتصادية واالجتماعية، الثقافية 

كما تناولنا نيا، والسياسية والبيئية، وإبراز كيفية التفاعل بني هذه األبعاد بشكل تكاملي متواصل مكانيا وزما
أهم مبادئ التنمية املستدامة، واألهداف الكربى اليت تسعى إىل حتقيقها، واليت على أساسها  خالل هذا الفصل

 األخريةهذه  لتسخريلترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية،  ةسوف يتم بلورة وصياغة إستراتيجية متكامل
  .يةخلدمة مصاحل األجيال احلالية واملستقبل

أهم السياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق إستراتيجية  من هذا البحث فقد أبرزنا فيه الفصل الثالثأما     
متكاملة دف إىل ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، بالتطرق 

غاز ضمنها، مع حتليل أهم جوانب هذه اخليارات يف ظل أوال إىل اخليارات الطاقوية املستدامة ومكانة ال
متطلبات االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية، واستنتاج مكانة الغاز كمصدر طاقوي بالنسبة هلا، مث بعد 

تحديد خمتلف السياسات الالزمة لترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء مبادئ وأهداف االستدامة ب قمنا ذلك
، من خالل احلديث عن جممل اإلجراءات اليت تتضمن يف جوانبها تطبيق العديد من التقنيات احلديثة ديةاالقتصا

يف جمال استخدام هذه الثروة للنهوض بالقطاعات االقتصادية املختلفة خاصة القطاع الصناعي ويف جمال إنتاج 

ه
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 إطار مبادئ وأهداف االستدامة البيئية، من ترقية كفاءة استخدام الغاز يف سبلإىل  مث تطرقناالطاقة الكهربائية، 
خالل إبراز أهم امليكانيزمات والتقنيات احلديثة يف جمال إدارة غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن خمتلف 
مراحل الصناعة الغازية، وكذلك أهم اإلجراءات الالزمة للتقليل من حرق هذه الثروة وإهدارها بشكل ال خيدم 

بتحليل كيفية ترقية مسامهة الغاز يف  أما يف اية هذا الفصل فقمناستقبلية وال حىت احلالية، مصاحل األجيال امل
  .   حتقيق التنمية البشرية املستدامة، اليت تعد حجر الزاوية واملبتغى الرئيسي للتنمية الشاملة املستدامة

الثروة الغازية اجلزائرية "ت عنوان من هذا البحث، والذي كان عبارة عن دراسة تطبيقية حت الفصل الرابع    
إىل واقع ، فقد تطرقنا فيه "وإستراتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة

يف اجلزائر وحتليل هيكلية  الغازية استغالل الثروة ةقطاع الغاز اجلزائري من خالل إبراز السياق التارخيي لبداي
 قمناإىل أمهيتها الوظائفية على مستوى االقتصاد الوطين ككل، كما  تطرقناإنتاجها، ومن مث احتياطياا و

بدراسة مفصلة إلستراتيجية تصدير الغاز اجلزائري إىل خمتلف األسواق اإلقليمية وحتليل حماور إستراتيجية 
صناعات البتروكيماوية وإنتاج استخدامه الداخلي يف خمتلف القطاعات االقتصادية احليوية خاصة فيما يتعلق بال

بتبيان السياسات واإلجراءات الكفيلة برسم  قمناالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز يف اجلزائر، ويف األخري 
املالمح الكربى واخلطوط العريضة إلستراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية اجلزائرية يف إطار 

  . قتصادية واالجتماعية والبيئيةمبادئ وأهداف االستدامة اال
 

  

  

 و
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  الفصل األول
 مدخل القتصاديات الثروة الغازية
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  دــمتهي
وذوي االختصاص وصانعي القرارات  األكادميينيوضوع الطاقة أمرا يقتصر على االهتمام مبمل يعد     

النظر عن مواقعهم الوظيفية  بل إنه تعدى تلك األطر ليصبح موضع اهتمام اجلميع بغض ،االقتصادية والسياسية
ذا الشكل ذلك أننا كأفراد أصبحنا معنيني  واالجتماعية، وال غرابة يف أن يتوسع االهتمام مبوضوع الطاقة

فلم تعد الطاقة تؤثر يف "يف مناطق تواجدنا بشكل خاص ويف العامل بشكل عام،  هذه األخريةمبستقبل موارد 
مشوال تتعلق بالقضايا  أكثرتتخذ أمهية  إابل  ،فقط ةأمورنا احلياتيمستوى رفاهنا اليومي وطريقة تصريف 

      .1"املصريية للمجتمعات املختلفة
 عامة بصفة -تكاليف تصنيعه الباهظة رغم- به االهتمام تزايد ،والغاز باعتباره أحد أهم املصادر الطاقوية    
 بل ،املاضية األخرية السنوات يف النظيفةحفورية األ للطاقة كمصدرأصبح و ،1973 لسنة البترولية األزمة بعد

لعل و ضخمة وهائلة، استثمارات من يتطلبه ما رغم طاقة القرن احلادي والعشرون العتباره البعض يذهبو
 إىل أساسا هذا ويعود العاملي، الطاقة سوق يف الغاز إنتاج واستهالك زيادة حصةهذا االهتمام،  على ما يدل

 الدفيئة الغازات نبعاثاحلد من او لبيئةل هتلويث بقلة يتعلق فيما أوال ،االقتصادية اليت متيزهالتقنية و اخلصائص
 درامص ببقية مقارنة متيزه اليت واملردودية االقتصادية الكفاءةما يتعلق بوثانيا في ،املسببة لالحتباس احلراري

. إخل... البتروكيماوية الصناعاتالستعمال يف او ،يةاحلرارإنتاج الطاقة  ،الكهرباء توليد أثناء األخرى الطاقة
إىل املستهلك  املنتج من صعوبات النقل أبرزها املشاكل من الكثري عاينت تبقى الصناعة الغازية ورغم ذلك

 من %50 حوايل والنقلاإلنتاج  وميثل البيع، سعر من %20 حوايل والتنقيب البحث عملية تكلف حيث(

أسواق  ثالث إىل ينقسم فهو البترول،سوق  باملقارنة مع بالعاملية يتميز ال زالغا سوق أن كما ،)السعر نفس
وذلك  ،)السوق األسيوية(األقصى  الشرق وسوق ةالسوق األوربي الشمالية، أمريكا سوق: تتمثل يف جهوية

 ةطويل عقود طريق عن عادة حتدد فإا األسعار وخبصوص نسبيا، دول متجاورة بني يتم تبادل الغاز ألن
  .االعتبارات يف حتديدهاوتوجد الكثري من ، األجل

 إىل، من خالل التطرق يةالغاز روةالث اجلوانب املتعلقة باقتصاديات بعضوسوف يناقش هذا الفصل     
  :املباحث التالية

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .07، ص 1981والفنون واآلداب، الكويت، فيفري  ، سلسلة كتب عامل املعرفة، الس الوطين للثقافةتكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش، . 1

  .مفاهيم أساسية حول الغاز، أنواعه وجماالت استخدامه :املبحث األول
  .سلسلة صناعة الغاز :املبحث الثاين

   .اجلغرافية االقتصادية للثروة الغازية :املبحث الثالث
 .ملستقبليةالتجارة الدولية للغاز، معوقاا وآفاقها ا :املبحث الرابع

 مدخل القتصاديات الثروة الغازية                                                                                                                   األولالفصل 
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  حول الغاز، أنواعه وجماالت استخدامه أساسيةمفاهيم : املبحث األول

تعد مبثابة  ال تزال يف ميزان الطاقة العاملي إال أن مصادر الطاقة األخرى البترولرغم املكانة اليت احتلها     
هلا، ، وال يزال يستخدم كمصدر البترولبديل له، حيث ظل الفحم املصدر الرئيسي للطاقة قبل اكتشاف 

فيما بعد استخدام  ، لينتشرالبتروليةوالدول النامية غري  الكربى رباء يف بعض الدول الصناعيةلتوليد الكهوأيضا 
واليت تعترب  1،على البيئة تأثريهقلة و كفاءته االقتصادية خصائص عدة تأيت يف مقدمتها الغاز ملا يتميز به من

      .مبختلف جوانبهااملعادلة الصعبة يف حتقيق التنمية املستدامة 

مفصل مل أنواعه وتركيبة حول الغاز، من خالل التطرق بشكل  األساسيةيتناول هذا املبحث املفاهيم و    
كل نوع منها، وكذا أمهية هذا املورد ومكانته ضمن اقتصاديات املوارد الطاقوية الناضبة واملتجددة، مع ذكر 

  .ااالت اإلستراتيجية الستخدامهوحتليل خمتلف 

  ماهية الغاز والتطور التارخيي الستغالله: املطلب األول

فإنه يتوجب قبل التطرق إىل ماهيته  الناضبة إلنتاج الطاقة يف العامل، وبالتايل يعترب الغاز أحد أهم املصادر    
، مث احلديث بشكل مفصل عن ومكانة الغاز ضمنها رد الناضبةوتاريخ استغالله، العروج أوال على مفهوم املوا

   .الطبيعية التكوينية للغاز وتاريخ استغالله

  كمورد من املوارد الناضبة الغاز. 1
يتم تصنيف املورد و ،ونوع وسط قابل للنضوب ،نقسم املوارد الطبيعية إىل موارد متجددة وموارد ناضبةت    

فاملوارد املتجددة هي تلك اليت  2.الستغاللهمن حيث مدى قابليته للنضوب مبقارنة معدل جتدده باملعدل احملتمل 
من ونفاذها، ث ال يكون هناك خوف من حبي ،الستغالهلاتمل احملعدل املتتجدد تلقائيا وبشكل سريع يفوق 

  .أمثلتها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومياه األمطار واألار واملياه اجلوفية املتجددة
أو حيتاج هذا التكوين  ،أما املوارد الناضبة فهي تلك اليت يستحيل تشكيل وتكوين أرصدة جديدة منها    

 3وقد تكون خمزنة فوق األرض أو حتتها، ،أكثرأو  من السنني لفترات زمنية طويلة قد تصل إىل مئات اآلالف
إذا كان من املمكن إعادة تدوير بعض تلك و 4،الفحم والبترول والغاز الطبيعي والثروات املعدنية املختلفةك

غري أنه ومهما حاولنا إعادة تدوير تلك  ،باهظة جد ذلك يتضمن تكلفة قد تكون ناستعماهلا، فإاملوارد بعد 
   5.باستمرارسترجع الكمية املستخدمة كلها وبالتايل فإن رصيدها يتناقص نوارد فال ميكن أن امل

                                                           
دار اهلدى  ،7جامعة فرحات عباس سطيف العدد  جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،، الطاقة وتلوث البيئة واملشاكل البيئية العاملية ،عبريات مقدم وبلخضر عبد القادر. 1

 .39ص  .2007للطباعة والنشر، عني مليلة، اجلزائر، 
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، الغاز الطبيعي يف اجلزائر وأثره على االقتصاد الوطين توش عاشور،ك. 2

 .11، ص 2004جامعة اجلزائر، 
 .27 ، ص2007طة، مصر، جلديدة، األزاري، دار اجلامعة ااقتصاديات املوارد والبيئة عطية ناصف،إميان . 3

4. Roger Perman & Others, Natural Resource and Environmental Economics, Third Edition, Pearson 
Education, Harlow, 2003, P. 506. 

 .12، املرجع السابق، ص كتوش عاشور.  5

 يةمدخل القتصاديات الثروة الغاز                                                                                                                   األولالفصل 
 



13  

بل يشارك خبدماته مع بقائه  ،نضوبهتاجية إىل ويف بعض احلاالت ال يؤدي دخول املورد يف العملية اإلن    
دمة مع مرور الزمن فإنه ال يعترب طاملا استمر املورد يف قدرته على تقدمي نفس اخلوويف هذه احلالة  ،على حالته

إلنتاجية الزراعية مثال موردا غري ناضب حيث ال تفقد قدرا على تقدمي اخلدمة ا يضاوهكذا تعترب األر، ناضباً
  . ويف هذه احلالة تصبح موردا قابال للنضوب، إال إذا أسيء استغالهلا

  : نيالتاليت تنيفيه اخلاص إذا ما توفرت أن املورد يعترب ناضبا وبصفة عامة ميكن القول
هو ال و )يف مفهومه العام مع جتاهلنا لعملية االستخراج كعملية إنتاجية(أن يكون سلعة غري قابلة لإلنتاج  -  

   ؛مثالًخيتلف يف ذلك عن باقي املوارد الطبيعية كاألرض الزراعية 
أي يستهلك يف العملية (اإلنتاجية  والصفة املميزة للمورد الناضب هو أنه ينفذ باستعماله يف العملية -   

العملية اإلنتاجية دون أن وبالتايل ال تعترب بعض املوارد الطبيعية ناضبة طاملا أمكن استعماهلا يف  1).اإلنتاجية
  . ملورد وليس بالنسبة للمورد ذاتهفصفة النضوب جيب حبثها يف الواقع بالنسبة للخدمة اليت يؤديها ا، تستهلك

والذي ال بد وأن  أو صناعته ذلك املورد الذي ال ميكن إنتاجه" :تعريف املورد الناضب بأنهوهكذا ميكن     
   2."اإلنتاجيةآجال مع استمرار استعماله يف العملية  مينفذ رصيده عاجال أ

ا هذا ألن له نفس اخلصائص اليت ينطبق عليه الناضبة الغاز يعترب من بني املواردمنه ميكن االستنتاج أن و   
املتوسط أو  يساهم يف نقصانه وبالتايل زواله يف املدى) استخراجه( وإنتاجهلتعريف، فهو غري قابل للتجدد، ا

  .البعيد

  والتطور التارخيي الستغالله الطبيعة التكوينية للغاز. 2
الثاين  ، يتناول األول الطبيعة التكوينية للغاز، أماسوف تتم معاجلة هذا العنصر من خالل حمورين أساسيني    

  .فيتعلق بالتطور التارخيي الستغالله
  الطبيعة التكوينية للغاز. 1.2

كما ذكرنا سابقا فالغاز يعترب أحد أهم املصادر غري املتجددة إلنتاج الطاقة يف العامل، ويصنف ضمن     
يف  تكون الغازقد و 3.حيث حيتل املرتبة الثانية من بني مصادر الطاقة البديلة للبترول مصادر الطاقة األحفورية

ماتت وتراكمت يف  اليت من العوالق، وهي كائنات جمهرية تتضمن الطحالب والكائنات األولية سالف العصور
وعرب آالف السنني قام الضغط  ،رسوبيةال هذه الطبقاتطبقات احمليطات واألرض، وانضغطت البقايا حتت 

نه كثرياً ييف تكو هذا األخريوال خيتلف  لعضوية إىل غاز،املواد ا تلكبتحويل  هذه األخريةواحلرارة الناجتان عن 
ينظر معظم اجليولوجيني إىل الزيت اخلام، مثل ( ،األخرى مثل الفحم والبترول األحفوريعن أنواع الوقود 

القدمية على  وبقايا احليوانات تأثري الضغط واحلرارة على النباتات والغاز الطبيعي، أنه ناتج من ، البترولالفحم
                                                           

1. P.S. Dasgupta and G.M.Heal, Economic theory and exhaustible resources, james Nisbet – Co.ltd. Digswell 
Place ,Welwyn, Herts, and Cambridge University press, P.153 . 

 .13 كتوش عاشور، املرجع السابق، ص. 2
معي، اإلسكندرية، مصر، ا، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلنظرية البترول بني التشريع والتطبيق يف ضوء الواقع واملستقبل املأمول يسري حممد أبو العالء،. 3

 .67 ، ص2008
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فإن هذا األخري له  وحيث أن البترول والغاز يتكونان حتت نفس الظروف الطبيعية، ،1)مر العصور اجليولوجية
من خالل ( يتألف من مركبات قليلة نسبيا ميكن أن نصل إليها بسهولةفهو نفس الطبيعة التكوينية للبترول، 

حيث  ،ميكن قياسها من الناحية الطاقوية، وهي خليط من الغازات ذات األصل البترويل )الغاز معاجلةتقنيات 
 اليت يتواجدكما أن هذا اخلليط متغري وفقا للمناطق ، من البترول واحد طن همن الغاز الطبيعي يقابل 3م 1000

   .2ا الغاز
الطبقات  فإن، وعموماً أعماق احمليطات يفمعاً يف حقول حتت األرض أو  البترول والغاز عادةً ما يتواجدو    
إىل  60عند درجات حرارة تتراوح بني (متر  6000إىل  1000سوبية العضوية املدفونة يف أعماق تتراوح بني الر

، وكلما زاد عمق اتنتج بتروالً بينما تلك املدفونة أعمق وعند درجات حرارة أعلى تنتج غاز) درجة مئوية 150
   3).يف الغاز املواد املتكثفةتقل نسبة  أي(أكثر جفافاً  الغاز املوجود فيها املصدر كلما كان

يف القشرة األرضية يتسرب الغاز والبترول ببطء إىل حفر صغرية يف الصخور  التدرجييبعد التكون و     
، وألن هذه الصخور تكون عادةً مملوءة )البترول والغاز( املسامية القريبة اليت تعمل كمستودعات حلفظ اخلام

ينتقالن ألعلى عرب القشرة  )مها أخف من املاء وأقل كثافة من الصخور احمليطةوكال(باملياه، فإن البترول والغاز 
يف النهاية تـحبس بعض هذه املواد اهليدروكربونية املنتقلة ألعلى يف طبقة ال ، واألرضية ملسافات طويلة أحياناً

خف من البترول ، وألن الغاز أ(Cap Rock) من الصخور تعرف بصخور الغطاء) غري منفذة للماء(مسامية 
وال بد أن يصاحب البترول غاز يسمى بـ   (Gas Cap) تسمى غطاء الغازه ــيقوم بتكوين طبقة فوقإنه ف

 الرئيسياملُكوِن - ، كذلك حتتوى مناجم الفحم على كميات من امليثان (Associated Gas) الغاز املصاحب
الل مسام وشقوق املنجم،  يسمى هذا النوع عادة ويف طبقات الفحم الرسوبية يتشتت امليثان غالباً خ، - للغاز

  . الفحم مبيثان مناجم

    التطور التارخيي الستغالل الغاز .2.2

لـوحظ يف   حيـث قبل امليالد،  مئات السننيإىل ول مرة ألواستعماله  كمورد اقتصادي الغاز يرجع ظهور    
ثنا أن أهل الصني هم الـذين اسـتعملوا الغـاز    فالتاريخ حيد ،لغاز امليثانانبعاثات طبيعية عدة بالصني  أماكن

األدوات املستخدمة يف نقلـه واملتمثلـة يف    بساطة وبدائية ويف ظل قبل امليالد، 940الطبيعي كوقود منذ عام 
، كمـا اسـتعملوه   اخليزران مت استعماله للطهي من طرف التجمعات السكانية القريبة منه مصنوعة منأنابيب 

  4.ول على امللحلتبخري ماء البحر للحص
أصل  Jean Tardinالفرنسي  العامل حيث أكتشف ،عدة دراسات مت إجراءالقرن السابع عشر،  خاللمث، و    

 Thomas Shirelyويف إجنلترا درست نفس الظاهرة من طرف املفكرين  ،الطبيعية للغازات املشتعلة االنبعاثات

&John Chaytion ،  ل تقطري للفحمأو 1691 سنة أجرىهذا األخري الذي )Houille( ،تعترب  العملية اليت وهي
                                                           

: ، على املوقع2008نوفمرب  13، موقع مرافئ اخلاص بالس العراقي للسلم والتضامن، مقال منشور بتاريخ تاريخ اكتشافه، استخداماته ومستقبله: النفط الصباح علي،. 1
http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=12389 

2. Microsoft Encarta 2010 (DVD), Gaz naturel. Microsoft Corporation 2010. 
3. L’encyclopédie libre Wikipidia, Le Gaz Naturel. http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel. 
4. Jean Masseron, l'Economie des Hydrocarbures, 2eme édition, Editions Technip, Paris, 1975 , p.508. 
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الربوفيسور البلجيكي  أصل الصناعة احلديثة للغاز، واليت تطورت مبسامهة عدد من الباحثني من بينهم
J.P.Minkeler املهندس اإلجنليزي وWilliam Murdoch والفرنسي ،Philippe Lebon  ورجل األعمال ،

Winsor والكيميائي Van Helmont الذي أطلق على هذه املادة تسمية (ghoast)   مبعىن الروح يف اللغة
وتعترب هذه املراحل األول الستغالل الغاز الصناعي  .)الغاز((gaz) اليت حتولت فيما بعد إىل و ،العربية

حيث نشأت  ،كمنتج فرعي للفحم بادئ األمريف  )الغاز الصناعي( أعترب الغازوهلذا  1.املستخرج من الفحم
، وبقي الغاز 1817 سنة  (Baltimore) "بالتيمور" مبدينة األمريكية الواليات املتحدة أول شركة للغاز يف

  2.فقط لإلنارة والتدفئة الطبيعي مستعمال
 األمريكيةيف الواليات املتحدة  1821 سنةاكتشاف للغاز الطبيعي واستعماله بشكل جتاري فكان  أول أما    

مصادر  املنافسة منوبسبب تكاليف استخراجه ونقله الباهظة، وكذلك العتبارات  ،نياوبالضبط يف والية فرجي
 سنةإال ابتداء من  التجارية الفعالة فإن الغاز الطبيعي مل يعرف انطالقته، والبترول الطاقة األخرى خاصة الفحم

اليات املتحدة لتوزيع نقل يف الوالالعديد من أنابيب  وتركيب ،املصاحب  باكتشاف أهم مكامن الغاز 1920
وتطورت هذه الصناعة بعد احلرب  3أماكن االستهالك، إىلالغاز الطبيعي من أماكن االكتشاف واالستخراج 

العاملية الثانية بشكل كبري وقد ساهم التطور التكنولوجي يف إحداث فارق كبري يف إنتاج الغاز الطبيعي يف 
  .الواليات املتحدة األمريكية

من الغاز الطبيعي، الذي كان حيرق بالكامل  استفادة معتربةاحلرب العاملية األوىل مل يشهد العامل  وحىت اية    
إالّ بعد احلرب العاملية الثانية، وذلك نتيجة لوجوده بكميات ضخمة ومل يبدأ استخدامه  ،يف مناطق إنتاجه

، وبالتايل مل يكن من املمكن وىل والثانيةاليت دمرا احلرب العاملية األ نوهي األماك( خاصة يف إيطاليا وفرنسا
 والنرويج ، ووجود احتياطي كبري يف كل من حبر الشمال وهولندا)استغالل مكامن الغاز أثناء تلك الفترة

 ،مطلع السبعينات معومشال أفريقيا وغريها من مناطق العامل، مما جعل االهتمام به يزداد يوماً بعد يوم خاصة 
بشكل مكثف خاصة يف املناطق املنتجة له،  الطبيعي الغازيف صناعة ستثمار اال حيث زادت معدالت

األمر الذي  ،عرب شبكات ضخمة واسعة االنتشارالطاقة بواسطة مد األنابيب لنقله  توليد واستخدامه يف جمال
طريق نقله أو عن  إنتاجه،كان ذلك بالقرب من مناطق  اأدى إىل زيادة الطلب عليه يف األسواق العاملية سواء

للغاز الصناعي  وهكذا، ويف ظل املنافسة بني مصادر الطاقة، أصبح الغاز الطبيعي بديال .بعيدة إىل مناطق أخرى
ومع تزايد الطلب عليه لتنوع جماالت . ديدةاجل وأوجودة املسواق األخرى، يف األمث للمصادر الطاقوية 

مليار  445بداية القرن العشرين إىل  3مليار م 04يعي من لغاز الطبلالعاملي  التجاري اإلنتاج ارتفعاستخدامه، 
  4.لوحدها يف الواليات املتحدة األمريكية %80، استهلك منها ما يقارب 1960 سنة 3م

                                                           
1. Phlippe Brachay, l'industrie du gaz, 2eme édition, Presses universitaires de France, Paris, 1970, pp.12-  13. 
2. Eric Delafosse, Enjeux gaziers dans les PVD et dépassement des obstacles institutionnels à L’utilisation 
des ressources, Unpublished ph. Dissertation, Université de Bourgogne et ENSPM, 1993, p.8. 
3. Ibid. P.9. 
4. Eric Delafosse, Op.cit. P.9. 
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الرغم من اكتشاف الغاز الطبيعي فيها مبكرا إال أا تأخرت يف صناعته، واالنتقال وبيف أوربا،  ولكن    
ومل تنتشر إال يف اخلمسينات يف أوربا الشرقية  ،الغاز الطبيعي صناعة إىل الغاز الصناعي إنتاج خاصة من

الواليات املتحدة  بنيالتطور امللحوظ  يفويرجع هذا الفارق الزمين  .وسنوات الستينات يف أوربا الغربية
إذ ميكن  ،النشاطاألمريكية وأوربا إىل ارتفاع تكلفة نقل الغاز الطبيعي وأمهية اقتصاديات احلجم اليت متيز هذا 

من الغاز الطبيعي، ومنو متزايد ألسواق واسعة وهذا ما توفرت  ةهام اتتغطية هذه العوامل بوجود احتياطي
ومع ذلك ميكن حصر أهم العوامل اليت أدت إىل تطور استغالل الغاز  .الواليات املتحدة مقارنة بأوربا عليه

تقنيات النقل ملسافات طويلة، ووجود  وترقيةالشمال، الطبيعي يف أوربا إىل اكتشاف مكامن مهمة يف حبر 
  .مسبق لشبكات توزيع الغاز الصناعي

للغاز  ىلاملبادالت الدولية للغاز الطبيعي مع اإلمدادات األو ىلسط الستينات، أواكما سجلت أوربا يف أو    
 "جرونينج"اهلولندي من مكامن  عن طريق أنبوب الغاز بالغاز الطبيعي تزويدها مت ل اجلزائري، مثاالطبيعي املس

)Groningue(، ها فيما بعد الغاز النروجيي والسوفيايت تال)إضافة إىل استعمالهوكانت أملانيا رائدة يف  ،)سابقا 
  .فرنسا وبريطانيا ،كل من إيطاليا

 السياسي ااستقالهل حصول أغلب بلداا على مل تعرف استخدامه إال بعدفإا العربية،  وفيما خيص الدول    
بنوعيه  بالرغم من احتواء أراضيها على احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعياية اخلمسينات وبداية الستينات، 

، ومل من القرن املاضي الثالثينيات ظهر الغاز املصاحب منذ اكتشاف البترول يفحيث  ،صاحباحلر وامل
فإن غالبية الغاز  للبترولالدول املنتجة  هذه بعضل ومع بعض االستثناءاتيف البلدان العربية،  يستعمل جتاريا

ستعمل ت فقط منه نسبة قليلة ت، وكانمكامن استخراجه مرة أخرىيف  حقنهاملصاحب كان حيرق أو يعاد 
أول  حني مت اكتشاف 1956 سنةإىل  هريجع اكتشافف أما فيما خيص الغاز الطبيعي احلر، .لالستهالك احمللي

الذي اعترب حينها من أضخم حقول العامل من  ،مبنطقة حاسي الرمل يف اجلزائر فريقياإلحقل غازي يف الشمال 
حيث حجم االحتياطي من الغاز الطبيعي، وامتدت خطوط األنابيب إىل املوانئ حيث يصدر اإلنتاج إىل كل 

  .من أوربا الغربية والواليات املتحدة، فاحتة بذلك جماال واسعا الستغالل الغاز الطبيعي
اكتشاف  جمال طرق وتقنيات جديدة يف ابتكارأما يف اآلونة األخرية يف الواليات املتحدة األمريكية فقد مت     

مصادره غري ( نوع جديد من الغاز مسي بالغاز الطبيعي غري التقليدي اكتشافواستخراج الغاز، ما أدى إىل 
  .من هذا البحث ما يلي، وسوف نتطرق إىل هذا بالتفصيل يف )تقليدية
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   وخصائصه البيئية مكوناته، أنواع الغاز: املطلب الثاين
، كما يعرب عن مجيع هذه األنواعالغاز الطبيعي  مصطلح للغاز العديد من األنواع، ومن اخلطأ أن نعتقد أن    

 )كميائيةوال ةالفيزيائي( يتكون الغاز مبختلف أنواعه من العديد من املكونات وله العديد من اخلصائص التقنية
واالقتصادية والبيئية اليت متيزه عن مصادر الطاقة األخرى املنافسة له، وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا 

  .املطلب
  :ن تقسيم الغاز حبسب طريقة تصنيعه أو طريقة استخراجه إىل نوعني رئيسيني مهاميك :أنواع الغاز. 1

  ؛الغاز الصناعي املستخرج من الفحم -       
  .الغاز الطبيعي املستخرج من باطن األرض -       

ويف أواخر القرن التاسع عشر مت التوصل وبطريقة ، حيث "التخليق"أو ما يسمى بغاز : الغاز الصناعي. 1.1
 Cyclic Gasإىل غاز عن طريق تقنية مولدة الغاز الدوارة  )الفحم( اقتصادية إىل التحويل التام للكربون

Generator،
خني الفحم مع اهلواء عن طريق احلرق التفجريي، مث بإدخال خبار املاء إىل غرفة وذلك بتس 1

، وقد ، ألنه حيترق بلهب أزرق ساطع"األزرق"التفاعل كمادة مؤكسدة، ومسي الغاز الناتج عن ذلك بالغاز 
ملا  ،وجنيالكربون واهليدر أكسيدعلى مزيج غازي أول  أطلقغاز التخليق، وهو اسم  إىلتغري بعد ذلك امسه 

أي مواد  إشراك إىليتمتع به هذا املزيج من خاصية القابلية على تكوين مركبات ومنتجات عديدة دون احلاجة 
كيميائية أخرى، وغاز التخليق عدمي اللون والرائحة، وحيترق ذاتيا دون هلب عند خلطه مع اهلواء يف درجة 

574Coخبار املاء، وميكن استخدامه أيضا  إلنتاجكهربائية أو ، وميكن استخدامه مباشرة كوقود لتوليد الطاقة ال
عدد كبري من املواد الكيميائية، ويستعمل أيضا يف الصناعات البتروكيماوية،  إلنتاجكمادة بنائية أساسية 

  2.املشتقات النفطية السائلة إلنتاجوكمادة أولية 
 نه يستخرج مباشرة من باطن األرض،خيتلف الغاز الطبيعي عن الغاز الصناعي بكو :الغاز الطبيعي. 2.1

  :وينقسم بدوره إىل نوعني أساسيني مها 3ومثله مثل البترول فهو يعترب مصدرا طاقويا أحفوريا،
  الغاز الطبيعي التقليدي؛ - 
  .الغاز الطبيعي غري التقليدي - 

طبيعة وجوده يف التقليدي حسب  بصفة عامة ميكننا تقسيم الغاز الطبيعي :الغاز الطبيعي التقليدي. 1.2.1
  :رئيسية هي أنواعثالث  إىل اآلبار

                                                           
، جملة النفط مستقبلها ومردودها االقتصادي وأثرها على صناعة النفط: GTLتقنية حتويل الغاز إىل سوائل  م قاسم الشاجلي وأمرية حممد جواد،وسا. 1

  . 15ص . 2007، منظمة أوابك، ربيع 33، الد 121عريب، العدد والتعاون ال
 .17-16ص ص،  املرجع نفسه،. 2

3.Sophie Chautard, Le Pétrole, Studyrama, France, 2008, P.116. 
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وهو الغاز الطبيعي املتواجد يف أبار  :)مصاحب للبترولغري ( (Gaz non associé) الغاز غري املصاحب .أ
يف حقول الغاز وهو ما  انفراديةبصورة أي أنه يتواجد  1منفصلة عن أبار البترول وله حقول خاصة به وحده،

  .ر، ويف هذه احلالة فهو ليس عرضة للهدر حرقا نظرا إلمكانية التحكم يف إنتاجهيعرف بالغاز احل
2 "غاز الغطاء" (Gaz associé) الغاز املصاحب .ب

(Gaz-cap gaz) البترول ولكنه الغاز املتواجد مع  أي
ه، أو بإعادة حقنه ، وغالبا ما يتم إهدار هذا النوع من الغاز إما بإحراقيأيت يف طبقة فوقه، وال يكون منحال فيه

   .داخله يف املكمن للمحافظة على الضغط
فإن نسبة كبرية منه يف هذه احلالة  3،(le gaz associé dissous) الغاز املصاحب املنحل يف البترول .ج

األرض نتيجة ختلصها من الضغط املرتفع الواقع عليها يف اآلبار حبيث  تتحرر مبجرد انسياب البترول إىل سطح
هكذا تتوقف الكمية املنتجة من و ،قدم مكعب من الغاز مقابل إنتاج برميل من البترول اخلام 550وايل ينطلق ح

   4.الغاز املصاحب على الكمية املنتجة من البترول من نفس البئر حيث يعترب الغاز منتجا ثانويا يف هذه احلالة
يصنف و عليها،كثفات اليت حيتوي تحسب كمية امل قد يكون الغاز جافا أو رطبا أو متوسط الرطوبةو - 

  : الغاز طبقا لذلك كما يلي
قدم مكعـب   1000يف كل  )أي اجلزيئات املكثفة( كثفاتتم *الونغ 0,1حيتوي على أقل من  :افاجلغاز ال. أ

ائل بسـهولة  وإذا كان خاليا من املركبات القابلة للتحول إىل س )Sec(ويقال عن الغاز بأنه جاف  5.من الغاز
ان وبعض الرواسب غري القابلة ثان واإليثأي إذا كان متكونا من املي( عاديني  جوي ة حرارة و ضغطعند درج

يف الواقع ال ميكن إجياد غاز جاف باملعىن الواسع  هغري أن).  …اآلزوت  للتحول إىل سوائل مثل غاز الكربون،
ـ  الغازات اليت تتميز بقابلي إىلهذا املصطلح  نسبللمصطلح، وإمنا ميكن  ، ائلوة ضعيفة جداً للتحـول إىل الس

  6. %98و  %96وتتراوح نسبة امليثان فيه ما بني 
  . قدم مكعب من الغاز 1000كثفات يف كل تالون مغ)  0,3 – 0,1( حيتوي على  :الرطوبةغاز متوسط ال. ب
ال عن ويق ،من الغاز قدم مكعب 1000كثفات يف كل تالون مغ 0,3حيتوي على أكثر من  :رطبالغاز ال. ج

ـ  وأما الغاز الطبيعي الذي يقال عنه أنه ذ ،كان سهل التسييلإذا  )Humide(الغاز الطبيعي بأنه رطب  ة ـكُثاف
)à condensât( فنتج تركيبته اهليدروكربونية احلالة السائلة عن طريق تفاعلها عند درجة حرارة ثابتة هو الذي ت
)Détente isotherme(، كُثافة واسي الرمل غاز ذويعترب الغاز اخلام حلقل ح .  

                                                           
 .غالون 227.02=  3م 1قدم مكعب،  35.31=  3م 1لتر،  1000=  3م 1لتر،  4.5= الغالون *. 

1. Alexandre Rojey et autre, Le Gaz naturel : production traitement transport, Edition Technip, Paris, 

France, 1994, P.17. 
2. Ibid, P.17. 
3. Ibid, P.17. 

 .41مرجع سبق ذكره، ص  ،كتوش عاشور. 4
 .نفس الصفحة املرجع نفسه،. 5
 .193 اإلسكندرية، مصر، دون سنة نشر، صار اجلامعية للنشر، ، الداقتصاديات املوارد والبيئة السيدة إبراهيم مصطفى وآخرون،. 6
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  1.بات الكربيتية اليت حيتوي عليهاحسب كمية املرك وكذلك ميكن تقسيم الغاز إىل حلو أو حامض -

ن مصطلح الغاز الطبيعي غري التقليدي يطلق عادة لوصف جتمعات إ: الغاز الطبيعي غري التقليدي. 2.2.1
 Impermeable Rock تهاأو عدمي بشكل كبريالنفاذية  ةقليلالغاز الطبيعي املوجودة يف التكوينات الصخرية 

Formation  أو امليثان  ،يف طبقات السجيل الغازي مثل الغاز املوجود يف طبقات الرمال املتراصة أو احملكمة
  3.غري التقليدي أال وهو الغاز املائي الطبيعي كما يوجد نوع أخر من الغاز 2.من طبقات الفحم احلجري

أدى تطور تقنيات حفر أبار البترول والغاز إىل اكتشاف : (Shale Gaz)تخرج من السجيل الغاز املس .أ
، حيث واستخراج نوع جديد من الغاز الطبيعي كان مستعصيا فيما ما مضى من العقود اخلالية من الزمن

 عدنيةوغين باملواد امل املتكون من جزيئات متراصة يستخرج هذا النوع من طبقات حجر السجيل الرسويب
السجيل يستخدم مورداً للغاز إال منذ عقد من  يصبحومل  4سطح األرض،املتواجد يف أعماق كبرية حتت و

ومبا أن التنقيب ، الزمن، حني طورت الشركات األمريكية تقنيات جديدة لشق صخرة السجيل والتنقيب أفقياً
توصل احملللون يف جمال الغاز إىل جمموعة  كان قليالً جداً يف حقول السجيل خارج الواليات املتحدة وكندا،

واسعة من التقديرات حول كمية غاز السجيل الذي ميكن استخراجه على املستوى العاملي، ولكن حىت أكثر 
يف احتياطات العامل املعروفة من الغاز  %20التقديرات حتفظاً تبقى هائلة، وتشري إىل زيادة نسبتها على األقل 

  5.الطبيعي
توفرا يف الطبيعية، وهو غاز متجمد حمصور  األحفورية أو امليثان املائي، من أكثر مصادر الطاقة :ملائيالغاز ا -

وهو من مصادر الطاقة اليت مل تطور بعد، اليت يتوقع هلا أن تلعب دوراً مهما يف تأمني  ،يف املاء يف أعماق البحار
 6.إمدادات إضافية من الطاقة يف املستقبل

متر، حيث تقدر كميات الكربون يف أعماق  500الغاز بكميات ضخمة يف أعماق تتجاوز  يوجد هذا    
البحار بضعف كميات الكربون يف مجيع أنواع الوقود األحفوري على سطح األرض مبا يف ذلك الفحم 

يز تتمو ،وهو موجود تقريباً يف كل مكان حول العامل، لكن يوجد بشكل أكرب يف املناطق املتجمدة. والنفط
بسبب  اكتشافه، لكن استخراجه صعب جداً طبقته بقوة ردها للموجات الصوتية، األمر الذي يسهل عملية

  .الذوبان والتبخر مبجرد حتريكه من مكانه

                                                           
 .41 ،، صمرجع سبق ذكره ،كتوش عاشور.  1
:  ، موقع االلكترونية االقتصادية2010مارس  04، مقال منشور بتاريخ الغاز من املصادر غري التقليدية نعمت أبو الصوف،. 2

http://www.aleqt.com/2010/03/24/article_368543.html 
: ، موقع االلكترونية االقتصادية2010مارس  16، مقال منشور بتاريخ املستقبل للغاز .أنس بن فيصل احلجي. 3

http://www.aleqt.com/2010/03/16/article_364427.html  
4. Joseph H, Frantz. Jr and Valerie Jochen. Shale Gaz, (Pdf), Schlumberger, Texas A&M University, 2005. P.2. 
website: http://www.oilfield.slb.com 

: الرؤية االقتصادية جملة، موقع 2009أكتوبر  24، مقال منشور بتاريخ تقنيات جديدة الستخراج الغاز تعزز االحتياطات العاملية كليفورد كالس،. 5
http://www.alrroya.com/node/41520 

 .املرجع السابق، أنس بن فيصل احلجي. 6
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وبدأ الغاز املائي جيذب اهتمام صناع القرار واملتخصصني من جديد، رمبا بسبب اقتناع ضمين يؤكد فكرة     
فقد نشر جملس البحوث الوطين  ،للبشرية لضمان إمدادات الطاقة يف املستقبل هو الغاز أن احلل األمثل مفادها

يف الواليات املتحدة دراسة مفصلة عن احتياطيات الغاز املائي يف الواليات املتحدة وإمكانية استغالله وإنتاج 
دول أخرى ببحث إمكانية  قام ا عدد من كبار اخلرباء يف هذا اال ونشرت أخريا، كما قامت ،الغاز منه

شيلي وكوريا الاستغالله منها كندا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا والنرويج وروسيا والصني واليابان واملكسيك و
 .اجلنوبية وتايوان

بشكل جتاري خالل السنوات اخلمس املقبلة،  املائي كما أعلنت كوريا اجلنوبية أخريا أا ستبدأ إنتاج الغاز    
  .على السواحل الشرقية لكوريا اجلنوبية "إليونج" يرةحتياطيات املوجودة يف جزوذلك من اال

وطالبت الدراسة األمريكية الكوجنرس بتبين اإلطار القانوين الالزم لتطوير هذا املصدر احليوي الذي يعتقد     
مجيع ااالت العلمية  أن يغري مستقبل العامل، كما طالبت احلكومة األمريكية بالتعاون مع الدول األخرى يف

1.الطاقوي املهموالتقنية والقانونية لتطوير هذا املصدر 
 

  تركيبة ومكونات الغاز. 2

ختتلف تركيبة الغاز باختالف نوعه، وكذلك باختالف املنطقة اجلغرافية املتواجد ا، وكذلك باختالف     
الغاز حبسب طبيعته ومكان تواجده يف يوضح مكونات  واجلدول التايلالعصر الذي تكون فيه هذا الغاز، 

  :العامل
 حبسب مناطق تواجده يف العامل )احلر( تركيبة الغاز غري املصاحب: )1.1(جدول رقم 

(% Volume) 

  
 

Groningue 
(Pays-Bas) 

Lacq 
(France) 

Frigg 
(Norvège) 

Hassi R’mel 
(Algérie) 

Ourengoî 
(Ressué) 

Uch 
(Pakistan) 

Kapuni 
(N. Zél) 

Méthane 81,3 69,0 95,7 83,7 85,3 27,3 45,6 
Ethane 2,9 3,0 3,6 6,8 5,8 0,7 5,8 

Propane 0,4 0,9 - 2,1 5,3 0,3 2,9 
Butanes 0,1 0,5 - 0,8 2,1 0,3 1,1 

C5+ 0,1 0,5 - 0,4 0,2 - 0,8 
Azote 14,3 1,5 0,4 5,8 0,9 25,2 - 
H2S - 15,3 - - - - - 
CO2 0,9 9,3 0,3 0,2 0,4 46,2 43,8 

Source : Alexandre Rojey et autre. Le Gaz naturel : production traitement transport. 
Edition Technip, Paris, France, 1994, P.19. 

 

  

                                                           
 .مرجع سبق ذكره، بن فيصل احلجي أنس. 1

 مدخل القتصاديات الثروة الغازية                                                                                                                   األولالفصل 
 



21  

  تركيبة الغاز املصاحب حبسب مناطق تواجده يف العامل: )2.1(جدول رقم 
 (% Volume) 

Source : Alexandre Rojey et autre. Op.Cit, P.20. 

كل من الغاز املصاحب والغاز غري  ةيف تركيب تنالحظ من خالل اجلدولني السابقني أنه توجد اختالفا    
املصاحب، وكذلك االختالف يكون حبسب تواجد الغاز يف منطقة معينة، فمثال نالحظ أن الغاز اجلزائري يف 

 %95.7لنروجيي على ما نسبته من امليثان بينما حيتوي الغاز ا %83.7حقل حاسي الرمل حيتوي على ما نسبته 
  .من امليثان، وكذلك االختالف بالنسبة للمركبات الكميائية األخرى

معاجلة الغاز الطبيعي يف اآلبار قبل ضخه يف األنابيب حبيث حيتوي القدم املكعب لكن وباختصار، فإنه تتم    
يف اية املطاف عموما  ة مكوناتهركيبكون تتو ،∗)BTU(وحدة حرارية بريطانية  1200 – 900منه على ما بني 

  1:كالتايل وبالتقريب
    %  14,4: ان ثاإلي  % 72,3: ان ثاملي

  %  12,8: نتروجني   % 0,5 :الكربونثاين أكسيد 

  اخلصائص البيئية للغاز. 3

اليا من يتميز الغاز بسرعة االشتعال والنظافة وضآلة ما يساهم به يف تلويث البيئة، ولذلك يعترب وقودا مث     
فأنواع الوقود األحفوري األخرى وبسبب الرواسب السامة  الناحية البيئية وخاصة يف االستعماالت املرتلية،

 0.63فما يطلقه الغاز الطبيعي مثال من الكربون ال يتجاوز  2احملتواة فيها تؤدي إىل انبعاث امللوثات يف اهلواء،
طن  0.82يطلق أكثر من  البترول، وباملقابل فإن طن من ولبترطن كربون عند اشتعال ما يعادل من الغاز طن 

طن كربون، ويكاد الغاز خيلو متاما من مركبات  1.05كربون، بينما يطلق ما يعادله حراريا من الفحم حنو 
الكربيت اليت تلوث زيت الوقود، وتتضاءل فيه نسبة أوكسيد النتروجني، كذلك ال حيتاج الغاز لعمليات 

قبل استخدامه، مثل حتويل البترول اخلام إىل منتجات مكررة، ويف ذلك ما حيمي البيئة من التلوث حتويلية كبرية 

                                                           
 .من الغاز ينج وحدة حرارية بريطانية واحدة 3م 0.0283الوحدة احلرارية الربيطانية هي وحدة تستخدم لقياس الطاقة احلرارية، حيث . ∗
 .41 كتوش عاشور، مرجع سبق ذكره، ص. 1
 .21 ، ص2005ء األول، جامعة امللك سعود، السعودية، ترمجة أمحد يوسف عبد اخلري، اجلز ،االقتصاد البيئي ،شارلس كولستاد. 2

  
 

Parentis 
(France) 

Ekofisk 
(Norvège) 

Maracaibo 
(Venzuela) 

Uthmaniyah 
(Arabie S) 

Burgan 
(Koweit) 

Kirkuk 
(Irak) 

Ardjuna 
(Indonésie) 

Méthane 73,6 83,3 82,0 55,5 74,3 56,9 65,7 
Ethane 10,2 8,5 10,0 18,0 14,0 21,2 8,5 
Propane 7,6 3,4 3,7 9,8 5,8 6,0 14,5 
Butanes 5,0 1,5 1,9 4,5 2,0 3,7 5,1 

C5+ 3,6 1,0 0,7 1,6 0,9 1,6 0,8 
Azote - 0,3 1,5 0,2 2,9 - 1,3 
H2S - - - 1,5 0,1 3,5 - 
CO2 - 2,0 0,2 8,9 - 7,1 4,1 
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ومن ناحية أخرى تساعد طبيعته الغازية على االحتاد باهلواء عند االشتعال حبيث ال  ،املرتبط بعمليات التكرير
، لدى هذا األخري ورة االحتراقيتخلف عنه من امللوثات نسبة كبرية كحال البترول نتيجة لعدم اكتمال د

سائر مصادر الطاقة األحفورية األخرى مما جيعله حيظى مبساندة ب مقارنةعديدة  بيئية وهكذا يتمتع الغاز مبيزات
  1.املنادين حبماية البيئة

  أمهية الثروة الغازية وجماالت استخدامها: املطلب الثالث

 تفاوت هذا االستخدام من بلد آلخر، وياحليوية يد من ااالتيستخدم يف العد كونهتتمثل أمهية الغاز يف     
ألسباب فنية واقتصادية، مثل توفر البنية األساسية واالستثمارات الضرورية، حجم السوق، عدد 

ويعترب كذلك حمركا للعديد من الصناعات البتروكيماوية وغريها من الصناعات األخرى،  2.اخل…السكان
، كما ذكرنا سابقا )مقارنة بالبترول والفحم( نه مصدر طاقة نظيف وغري ملوث للبيئةكما تربز أمهيته يف كو

وبالتايل فاستخدامه يساهم يف تقليل نسب التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة وخاصة غاز ثاين أكسيد الكربون 
وهذا يعين أن  3لزمن،الذي يعترب أحد املسببات الرئيسية يف جعل ظاهرة االحتباس احلراري تكرب وتتنامى عرب ا

مسببات الغاز بشىت أنواعه يساهم يف حتقيق مبادئ بروتوكول كيوتو الذي يهدف أساسا إىل محاية األرض من 
األخرية مصدرا مهما للطاقة ال ميكن االستغناء عنه،  اآلونةوقد أصبح الغاز يف  .التلوث واالحتباس احلراري

بكونه طاقة القرن احلادي والعشرين، بل واعترب جسرا للمرور حىت أنه وصف من قبل اخلرباء وصناع القرار 
  .حقبة جديدة مييزها انتشار استخدام الطاقات املتجددة إىلمن حقبة استعمال الطاقات األحفورية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 .69 ص. 2000العربية، بريوت، لبنان،  ، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدةمستقبل النفط العريب حسني عبد اهللا،. 1
كلية  غري منشورة، ملاجستري يف العلوم االقتصادية،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا. الغاز الطبيعي وإستراتيجية استغالله يف اجلزائر واقع وآفاق لعمرية لعجال،. 2

 .18 ص ،2004العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، 
3. Francis Meunier. Domestiquer l’effet de serre, Dunod, Paris, France, 2005, P.11. 

� �������ن �� �����  671 �������ن �� �����  1296������ ا&%$#"ك ا��� إ'

  لعامل توزيع نسب استخدامات الغاز حسب القطاعات اإلستراتيجية األساسية يف ا): 1.1(شكل رقم 

 )2008و  1973مقارنة بني سنيت (

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, 2010. P. 34 
 

1973 2008 
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اإلستراتيجية احليوية، نوجزها فيما نالحظ من خالل هذا الشكل، أن الغاز يستخدم يف العديد من القطاعات 
  :ليي

حيث تقدر نسبة استخدامه يف  ،بشكل كبري يستخدم الغاز يف هذا القطاع االستراتيجي: القطاع الصناعي. 1
، وتتباين نسبة استخدامه من دولة 2008االستهالك العاملي للغاز سنة من إمجايل  %35.1هذا القطاع بـ 

وما يعترب الغاز يف الوقت احلايل ألخرى حسب درجة تقدمها االقتصادي ومكانة القطاع الصناعي فيها، وعم
املفضل لالستعماالت الصناعية، فهو يستخدم يف الصناعات البتروكيماوية وصناعات  املصدر الطاقوي

البالستيك، واألمسدة اآلزوتية وكذلك يستخدم يف صناعة احلديد والصلب وصناعة األملنيوم والصناعات 
  .ملعظم الصناعات اخلفيفة والثقيلة يف خمتلف دول العامل النفطية، وبصفة عامة فهو يستخدم كمصدر للطاقة

لقد تطور استخدام الغاز يف يعد قطاع النقل شريان احلياة االقتصادية ألي دولة يف العامل، و :قطاع النقل .2
ت نسبة استخدامه يف هذا القطاع تقدر حأصبحيث  بشكل معترب، 1973هذا القطاع االستراتيجي منذ سنة 

 ويعود هذا االرتفاع، )%3.3أي بارتفاع يقدر بـ (من جممل االستهالك العاملي للغاز  2008ة سن %5.9بـ 
ولكفاءته الطاقوية واالقتصادية يف هذا  الوقود احملرك لقطاع النقل، إلنتاجالعتبار الغاز مصدرا نظيفا  أساسا
ولية على غرار بروتوكول كيوتو، واليت وكذلك لاللتزامات البيئية اليت فرضتها العديد من املعاهدات الد اال،

  .تشجع استخدام الغاز يف هذا القطاع للمسامهة يف ختفيض نسب التلوث العاملية
فهو يساهم بنسبة  يعترب الغاز من أحسن املصادر الطاقوية إلنتاج الكهرباء يف العامل، :إنتاج الكهرباء. 3

يف  األخرىمتفوقا بذلك على مجيع مصادر الطاقة  1،يعلى املستوى العاملالكهرباء  إنتاج إمجايل يف 21.3%
ويتفوق الغاز من  .هذه األخرية إنتاجالكهرباء ماعدا الفحم الذي يبقى يساهم بنسبة كبرية يف  إنتاججمال 

حيث الكفاءة على كل من البترول والفحم يف توليد الكهرباء، إذ يستعمل كوقود يف الدورة املركبة 
Combined Cycle  ميكن باستخدامها رفع كفاءة التوليد مبا يزيد عن ثلث الكفاءة العادية لتوليد الطاقة اليت

  2.الكهربائية، وهلذا لقي الغاز دفعة قوية يف استعماله نتيجة لالجتاه املتزايد حنو استهالك الكهرباء
ه استعماالت أمشل الطاقة فقط، بل ل إلنتاجال يستعمل الغاز كمصدر  :االستعماالت غري الطاقوية للغاز. 4

 كثرياملختلفة، واليت تدخل كمادة أولية يف  ةالكيمائياملركبات  إلنتاج العديد منمن ذلك، فهو يستخدم مثال 
ويتم استخالص هذه املركبات من الغاز عن طريق تقنية حتويل (ناعية والزراعية والصيدالنية، من ااالت الص

وقد قدر االستعمال العاملي للغاز يف هذا اال بنسبة  ،)فصيل الحقابالت إليهاسوائل اليت سنتطرق  إىلالغاز 
    .اإلمجايل استهالكهمن جممل  10.8%

يستخدم الغاز أيضا يف كثري من القطاعات احليوية األخرى واليت يأيت  :القطاعات اإلستراتيجية األخرى. 5
در طاقة آمن واقتصادي وذو كفاءة عالية على رأسها، قطاع اخلدمات والقطاع املرتيل، حبيث يوفر الغاز مص

                                                           
1. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P.24 

 ، ص  ص2004حوث اإلستراتيجية، أبو ظيب، ، الطبعة األوىل، مركز اإلمارات للدراسات والبمستقبل الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العاملية مايكل كليج،. 2
9-10. 
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لالستخدامات املرتلية واخلدماتية، كما يستخدم أيضا يف القطاع الزراعي عن طريق تزويده بالطاقة التشغيلية 
 اإلنتاجيةاملسامهة يف حتسني  ةالكيميائيالالزمة بكفاءة عالية، وكذلك عن طريق استخالص األمسدة واملركبات 

  .الزراعية
نظيف وآمن  طاقوي كمصدرواحليوية  اإلستراتيجيةه نستنتج أن الغاز يستخدم يف معظم القطاعات ومن    

، وبالتايل فهو يساهم يف منو خمتلف هذه القطاعات وحتسينها وتطويرها، وهذا ما يدل على دور واقتصادي
   .الغاز يف حتقيق التنمية االقتصادية مبراعاة املتطلبات البيئية

  سلسلة صناعة الغاز :املبحث الثاين
املكلفة أيضا، وتعتمد على اقتصاديات احلجم يف وتعترب صناعة الغاز من الصناعات احلديثة نسبيا     

إال إذا كان يتوفر  ،ن تقوم صناعة غازية مبعناها التقين واالقتصادي يف بلد ماأ، فال ميكن التشغيلية استراتيجياا
حىت  ،اقتصادية عالية ةوينتج ويسوق هذا األخري بكفاء جن يستخرعلى احتياطيات ضخمة من الغاز تؤهله أل

  .، وبالتايل تصبح اجلدوى االقتصادية لتصنيعه غري ذات فائدةيتالىف طغيان تكاليفه على عائداته
بدءا من عمليات التنقيب واالستكشاف مرورا باالستخراج  ،ومتر صناعة الغاز بعدة مراحل متتابعة    

للنقل جلعل الغاز موردا اقتصاديا قابال  ،جلة اليت تقتضي نزع خمتلف الشوائب غري املرغوبةواإلنتاج واملعا
باملفاضلة بني إستراتيجيتني لتصديره سواءا عن  ،اخلارجيةوالتصدير لألسواق ألسواق الداخلية يف اوالتسويق 

عن  بات كيميائية سائلةأو حتويله إىل مرك ،(GNL) أو عن طريق تسييله (Gazoduc)طريق خطوط األنابيب 
  .عن طريق ناقالت حبرية خاصةميكن نقله  وبالتايل، (GTL)طريق تقنيات حتويل الغاز إىل سوائل 

، تساهم التقنية واالقتصادية واإلجراءاتصناعة الغاز عبارة عن سلسلة من العمليات  أنومنه ميكن القول     
وخالل هذا املبحث سوف نقوم  .االقتصادية احليوية القطاعات موردا قابال لالستعمال يف خمتلف هيف جعل

   .مبعاجلة وحتليل خمتلف أركان ومراحل سلسلة صناعة الغاز

  الغاز واستخراج عملية التنقيب وتقنيات استكشاف: املطلب األول

، حيث الغاز الطبيعي أوىل احللقات يف سلسلة صناعة الغاز ، استكشاف واستخراجالتنقيب اتتعترب عملي    
متتاز هذه العمليات بالتعقيد وارتفاع التكاليف، وأحيانا تكون ذات خماطرة عالية سواء من الناحية االقتصادية 
فيما يتعلق بالتكاليف، أو من الناحية البيئية فيما يتعلق بالتأثريات اجلانبية لتقنيات التنقيب واحلفر واالستخراج 

  . زياليت قد تضر بالبيئة احمليطة مبوقع احلقل الغا
  ستكشافواال التنقيب عملية. 1

الطريقة (يتم التنقيب عن الغاز الطبيعي من طرف علماء اجليوفزياء باالعتماد على العديد من الطرق     
املسح  ةطريقوتسمى أيضا  أو املوجات االرتدادية طريقة ارتداد املوجاتاملغناطيسية، الطريقة الكهربائية، 
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 عرفته األخرية من أكثر الطرق انتشارا يف عملية التنقيب عن الغاز، حيث وتعد هذ ،)Sismiques الزلزايل
   1.تطورا كبريا يف تقنياا خالل السنوات األخرية املاضية

وختتلف مصادر هذه املوجات باختالف وتقوم هذه الطريقة على مبدأ دراسة انعكاس املوجات املرنة،     
  .رض أو يف البحرمكان إجراء البحث سواءا أكان على سطح األ

تفجرات يكون أحسن طريقة للحصول على املإذا كان التنقيب يتم على سطح األرض، فإن االستعانة بف    
، وكذلك هناك العديد من الطرق األخرى )مع التحفظ بالنسبة آلثارها البيئية( املوجات الزلزالية االرتدادية

 زاز هيدروليكي جمهز هلذه األغراض، وبعد ذلك يتم إلحداث هزات ارتدادية تتمثل أساسا يف االستعانة
للكشف عن ما إذا كان  عن طريق تقنيات املسح الزلزايل، دراسة وحتليل هذه املوجات الزلزالية االرتدادية

  2.غاز أم الال من املوقع حيتوي على حقل
اهلزات  إلحداثكمصر ، فإن استعمال املتفجرات )احمليطاتأو (أما إذا كان التنقيب يتم يف البحر     

، (canons à air)  غري فعال متاما، وبالتايل فالطريقة املثلى هي استعمال تقنية املدافع اهلوائيةيكون االرتدادية 
طريقة  أيضاك لوهنا ،اليت تقوم على مبدأ تفريغ اهلواء املضغوط يف املاء للحصول على املوجات االرتدادية

باإلضافة إىل تقنية إصدار ، (canons à eau)وكذلك تقنية املدافع املائية ، (canons à vapeur)مدفع البخار 
يتم من خالهلا قياس املوجات  (étinceleurs)يف ماء البحر  ةالصدمة الصوتية عن طريق تفريغ شحنات كهربائي

  3.البحرية االرتدادية، وبالتايل معرفة أماكن تواجد حقول الغاز
تكون ذات تأثري سليب على ) خاصة اليت تستعمل فيها املتفجرات(ذه التقنيات ومن الناحية البيئية فإن ه    

وبالتايل قد ختل بالتوازن البيئي  ،ألا قد تدمر بعض اجلوانب احليوية يف حميطها ،البيئة يف الكثري من األحيان
، ولكن الدواعي يف حميط احلقل الغازي املراد استغالله امنط احلياة العضوية تدرجيي بشكل قد يؤثر على

البيئية، وبالتايل فإنه جيب التفكري يف استعمال تقنيات  املتطلبات مناألحيان تكون أوىل يف بعض االقتصادية 
   .االقتصادية جدواها عزز منوي السلبية البيئية آثارهاحديثة وتطوير احلالية بشكل خيفف من 

  نيات احلفر وآليات استخراج الغازتق. 2

تأيت مرحلة حفر  ،سابقا، وعند التأكد من وجود حقل الغاز تتنقيب واالستكشاف اليت ذكربعد عملية ال    
الغاز والبترول  أبارالتقنيات املستخدمة يف حفر وجتدر اإلشارة إىل أن ، هذا األخريالبئر اليت سيستخرج منها 

عمل يف هذه العملية العديد من وتست Rotary(،4(" احلفر بالدوران"انتشارا هي  األكثروتقنية احلفر هي نفسها، 
ويعترب احلفر . ديدة يف السنوات القليلة املاضيةأمهها رأس احلفر الذي عرف تطورات ع ،املعدات العالية التقنية

أن حفر  إالألنه رغم التطورات التقنية العالية يف جمال االستكشاف  ية،صناعة الغازاليف سلسلة  من أهم املراحل
مكلفة جدا ، وتبقى هذه العملية أو ذاك احلقل هذا وحيدة اليت تؤكد أو تنفي وجود الغاز يفالبئر هي العملية ال

                                                           
1
. Alexandre Rojey, Op.cit, P.170. 

2. Ibid. P.170. 
3. Ibid, P 171. 
4. Ibid, P 174. 
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حفر بئر يف منطقة ما حتت البحر الستخراج الغاز  تكلفةمن حيث اجلهد والوقت واملال، فعلى سبيل املثال تبلغ 
  1.أمريكي مليون دوالر 100ما يفوق 

ذات تعقيدات خراج، واليت تكون مدعومة بتركيب منصات خاصة مرحلة االست تأيتوبعد عملية احلفر     
استخدام معدات بسيطة يف استخراجه، ويذهب اجلزء الكبري للغاز ال تسمح ب ةالكيميائيتقنية كثرية، فالطبيعة 

من الغاز املستخرج من احلقول إىل مراكز خاصة لتتم معاجلته حىت يصبح ذو قابلية لالستعمال، النقل 
  .والتصدير

أنه أثناء عملية االستكشاف واحلفر عن الغاز أو البترول، تنتج أضرار بيئية معتربة،  أيضا إىل وجتدر اإلشارة    
هلذا يتركز جزء هام من جهود مراكز البحث والتطوير حنو ابتكار أساليب حديثة تساهم يف احلد من اآلثار 

  .هذا اال وقد خطت الصناعة خطوات كبرية يف 2عن ذلك، النامجةالبيئية 

 معاجلة الغاز وتقنيات تسييله: املطلب الثاين

  معاجلة الغاز الطبيعي. 1

فصل الشوائب واملكونات غري املرغوبة املصاحبة له عند استخراجه معاجلة الغاز الطبيعي تكون عن طريق     
تخرج سهل االستعمال وذلك حىت يصبح الغاز املس 3مثل املاء، الغازات احلمضية، اهليدروكربونات الثقيلة،

اهليدروجني عن وال يزيد حمتواه من الكربيت  ذيال الطبيعي اجلاف الغاز، ولكن يف بعض احلاالت فإن والنقل
  .دائما يقدم إىل املستهلك دون أي معاجلة 4،% 0.5
لكن عموما تنقسم عملية املعاجلة إىل عدة أقسام ومتر بالعديد من املراحل يف أماكن اإلنتاج والتوزيع، وو    

حد أوبعد املعاجلة فان الغاز يصبح على  5.ن املعاجلة يف أماكن اإلنتاج تكون أساسا جبعل الغاز قابال للنقلإف
  :األشكال التالية القابلة للنقل واملتاجرة

 GNCالغاز الطبيعي املضغوط  - 

   GNLالغاز الطبيعي املسال - 
   GPLغاز البترول املسال - 
ليستخدم يف إنتاج العديد من املركبات الكميائية ، (GTL)يل الغاز إىل سوائل بتقنيات حتو أو يعاجل - 
  6).اخل... امليثانول، االمونياك، اليوريا (
  
 
 

                                                           
 .75ص  ،2008، منظمة أوابك، الكويت، صيف 34، الد 126، جملة النفط والتعاون العريب، العدد المح تطور تقنيات حفر أبار النفطم تركي محش،. 1
 .نفس الصفحة ،املرجع نفسه .2

3. Alexandre Rojey, Op.cit, P.253. 
 .336 ص ،1991 ، اجلزائر،امعيةديوان املطبوعات اجل، السياسات يف تصنيع النفط ،صالح حيياوي وفاروق الصويف. 4

5. Alexandre Rojey, Op.cit, P.253. 
6. Ibid, P.253 
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  تسييل الغاز الطبيعي. 2

ويتم إزالة معظم املركبات درجة مئوية حتت الصفر،  161يده إىل الغاز الطبيعي املسال هو غاز طبيعي مت ترب    
وكميات  انــبشكل رئيسي من امليث مكونا منه املتبقي يصبحخالل عملية اإلسالة، حيث  غازلل اإلضافية

من حجمه  1/600ويتم تقليص حجم الغاز يف هذه احلالة إىل ما يقارب  ،فقط من هيدروكربونات أخرى قليلة
   .إنتاجه وهذا ما يسهل عملية ختزينه ونقله إىل أماكن بعيدة عن مواقع 1مقارنة حبالته الغازية،

من  األخريينالعقدين  خاللانتشرت وراجت  أا إال ،فة منذ أمد بعيدووصناعة تسييل الغاز الطبيعي معر    
ذلك لكي يسهل نقل الغاز بواسطة ناقالت خاصة عرب املمرات البحرية من  إىلالقرن العشرين بسبب احلاجة 

كبرية،  أوالطبيعي املسال برا يف اسطوانات صغرية كما ميكن نقل الغاز  ،مناطق استهالكه إىلمناطق تسييله 
  .الغاز املرتيل أنابيباملناطق النائية اليت ال ميكن فيها تركيب  إىلالغاز  إيصالوهو ما يسهل 

كوقود حملطات توليد الطاقة الكهربائية،  أساسيةبصورة  GNLويستخدم الغاز الطبيعي املسال     
  .حالته الغازية يف معامل خاصة إىل إعادتهقود للمركبات، وذلك بعد ولالستخدامات املرتلية، وكذلك كو

ترليون قدم  6حوايل  إىل إنتاجه، ووصل األخريينالغاز الطبيعي املسال خالل العقدين  إنتاجتضاعف وقد     
 لغازلمن جمموع االستهالك العاملي  %4، وهي متثل حوايل )خالل السنوات العشر املاضية(مكعب يف السنة 

 أنويتوقع  2مناطق االستهالك، إىل اإلنتاجمن جمموع الغاز املصدر من مناطق  %23وحوايل  ،الطبيعي
  .هاية العقد احلايلنب إنتاجهيتضاعف 

  إقامة صناعة تسييل الغاز الطبيعيمتطلبات . 1.2

العاملية ما  ألسواقا إىلوتصدير الناتج  ،أي مكان من العامل يف صناعة لتسييل الغاز الطبيعي إقامةتتطلب     
  3 :يلي
  وجود حقل غازي ال يقل االحتياطي املؤكد فيه عن تريليون قدم مكعب؛ - 
  توفر رأس مال استثماري ال يقل عن مليار دوالر أمريكي؛ - 
هناك العديد من املساعي  األخريةمع أنه يف األونه (؛ سنة 15توقيع عقود استثمارية طويلة األمد ال تقل عن  - 

اليت  األخريةنتيجة للطروحات  األجلعلى العقود قصرية  أكثروبالتايل االعتماد  ،العقود أقل مرونةجلعل هذه 
ولة رفع جات الطاقوية األخرى خاصة البترول، وكذا حماتتتعلق جبعل أسعار الغاز منفصلة عن بقية أسعار املن

  ؛)سعره يف األسواق العاملية
  وجود موانئ تصدير متخصصة؛ - 
  .ت حبرية خاصة لنقل الغاز الطبيعي املسالناقال رتوف - 

                                                           
 http://www.qatargas.com/Edu.aspx، 12/04/2010: تاريخ االطالع ، موقع شركة قطر للغاز،الغاز الطبيعي املسال قطر للغاز،. 1
 .102ص  ،مرجع سبق ذكره م قاسم الشاجلي وأمرية حممد جواد،وسا. 2
 .103 املرجع نفسه، ص. 3

 مدخل القتصاديات الثروة الغازية                                                                                                                   األولالفصل 
 

 مدخل القتصاديات الثروة الغازية                                                                                                                   األولالفصل 
 



28  

أيضا إىل انه جيب توفر قاعدة صناعية لدى الدول املستوردة للغاز املسال، لتتمكن من  اإلشارةكما جتدر     
إىل جهة  املسال عند وصول الغازف، )الغاز املسال إىل احلالة الغازيةيقصد بإعادة التغويز إرجاع (إعادة تغويزه 

 هذه رتبطتو ،ه يف مصانع ذات تقنيات خاصةإعادته إىل احلالة الغازية، من خالل إعادة تسخينتتم  االسترياد
  .الداخلي للتوزيع اوبعدها يصبح الغاز معد 1وخطوط األنابيب، نع مبرافق التخزيناصامل

  كاليف صناعة تسييل الغاز الطبيعيت .2.2

، بينما تكلف ناقالت لبناء وحدات التسييل) %51وايل ح(يذهب القسم األعظم من التكاليف االستثمارية     
، وقد اخنفضت كلفة عمليات تسييل الغاز اإلمجاليةمن الكلفة االستثمارية  %32الغاز الطبيعي املسال حوايل 

 إىل أنوهناك تقارير تشري  ،%30ين بنسبة ريالطبيعي وأسعار الناقالت البحرية املتخصصة خالل العقدين األخ
فأكثر  أكثرتنخفض التكاليف  أنومن املتوقع  1989،2منذ العام  %60حد  إىليف التكاليف وصل خنفاض اال

     .اتذب لالستثماراعليها كقطب ج اإلقبالنتيجة للتطور الذي تشهده هذه الصناعة وتنامي 

  نقل الغاز وتقنيات ختزينهاستراتيجيات : املطلب الثالث

  استراتيجيات نقل الغاز. 1

أما الغاز  3قل الغاز عن البترول، فهذا األخري ميكن ختزينه مؤقتا يف أماكن خاصة إىل حني نقله،خيتلف ن    
ينقل مباشرة دون ختزين، وعموما  أنن األفضل اقتصاديا فمنفتخزينه مؤقتا قد يكلف الكثري من األموال، لذلك 

  4:مها بديلني استراتيجيني أساسينيبني  باملفاضلةيتم نقل الغاز بعد معاجلته 
  كثفات؛تالنقل عن طريق األنابيب على شكل غاز مضغوط بعد معاجلته برتع الشوائب وامل - 
  .)النقل على شكل مركبات كيمائيةتشمل (عن طريق ناقالت خاصة بعد تسييله، النقل  - 

  ستراتيجية النقل بواسطة األنابيبإ. 1.1

مت مـد   1865 سنةيف  أنه ريخ صناعة البترول، حيثيرتبط النقل بواسطة خطوط األنابيب ارتباطا وثيقا بتا    
  5.يف الواليات املتحدة األمريكية "بنسلفانيا"أول خط أنابيب ناجح لنقل البترول يف والية 

، وعـدد  )بري أو حبري(وتعتمد تكلفة إنشاء خطوط األنابيب على املنطقة اجلغرافية، حجم اخلط، موقعه     
ط واملنشآت املرتبطة والظروف االقتصادية العامة، وكلمـا زاد طـول   وحجم حمطات الضخ، أو حمطات الضغ

اخلط كلما اخنفضت الكلفة لكل ميل، وعموما فإن تكاليف إنشاء خط نقل حبري تكون أعلى بكـثري مـن   
   6.تكاليف إنشاءه برا خبمسة أضعاف

                                                           
 .املرجع السابق ،قطر للغاز. 1
 .103 رية حممد جواد، مرجع سبق ذكره، صوسام قاسم الشاجلي وأم. 2

3. Jean-Louis Salager, Production et transport de l’énergie, Energie et formulation, Ouvrage coordonné par 
Jean Paul Canselier, Vol 13, Sfc, EDP Science, France, 2005, P.11. 
4. Alexandre Rojey, Op.cit, P.319. 

 112 ، ص 2008، منظمة أوابك، الكويت، خريف 34، الد 127، جملة النفط والتعاون العريب، العدد خطوط نقل البترول يف األقطار العربية مسري القرعيش،. 5
 .117- 116ص ص  املرجع نفسه،. 6
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أن طـول اخلطـوط    تشـري إىل  التقديرات معظم اليت تكتسيها األنابيب يف عملية نقل الغاز، فإنمهية ألول    
 ونقل الغـاز بواسـطة األنابيـب ذ    يكونو 1.كم 550.000تصل إىل حوايل  2020املخطط لتنفيذها يف عام 

نقله بواسطة الناقالت اخلاصة على شكل غاز كم، وإال أصبح  6000ملسافة أقل من  إذا كان جدوى اقتصادية
  .طبيعي مسال أكثر مالءمة اقتصاديا

ارة أيضا إىل أن إستراتيجية النقل بواسطة األنابيب ال تكون لألسواق اخلارجية فقط، بل تكون وجتدر اإلش    
ذات فعالية عالية بالنسبة لشبكات التوزيع الداخلي للغاز، فالبلدان املنتجة للغاز تعتمد أساسـا علـى تقنيـة    

  .كمصدر للطاقةاألنابيب لتوزيع الغاز للمدن حىت يتم استعماله من طرف السكان واملؤسسات 
  بواسطة الناقالت البحرية اخلاصة إستراتيجية النقل. 2.1

عرب الطرق البحرية بدأ العمل به يف سنوات  (Méthaniers)نقل الغاز الطبيعي املسال بالناقالت اخلاصة     
من نظرا للعديد تلجأ إليه الدول و 2،الستينات، وشهد منوا معتربا خالل السبعينيات من القرن املاضي

مراكز االستهالك عن مراكز اإلنتاج، والطبيعة اجلغرافية واألوضاع السياسية للدول اليت  االعتبارات أمهها بعد
 بواسطة الناقالت اخلاصة لانقل الغاز الطبيعي املس إستراتيجية صطدمتو ،يتعذر معها القيام مبد خطوط األنابيب

كما ذكرنا  مشروع لتسييل الغاز الطبيعي قامةإلمارية أيضا بارتفاع التكاليف، إذ تتضمن التكاليف االستث
تكاليف إعادته إىل حالته الغازية يف وإىل مراكز االستهالك  النقلكل من تكاليف اإلسالة، تكاليف  سابقا

مليون دوالر،  275ومليون  250ما بني  (Méthanier)تكلفة الناقلة اخلاصة الواحدة تتراوح ، وموانئ الوصول
   3.دوالر مليار 03كن أن يقوم أي مشروع من هذا النوع بأقل من وهلذا ال مي

  تقنيات ختزين الغاز. 2

إن ختزين الغاز عملية مهمة جدا، وهذا حىت يكون هناك توازن مومسي يف توزيعه واستهالكه، فاستهالك     
ون عملية ختزين الغاز من الغاز يف عملية التدفئة تكون يف الشتاء أكثر منها يف باقي الفصول األخرى، وهلذا تك

العديد من املشاكل التقنية واالقتصادية كالتكلفة إضافة إىل مشاكل  هذه تخزينالاألمهية مبكان، وتعترض عملية 
  . التأمني أثناء التخزين

  :ولكن على العموم يتم ختزين الغاز الطبيعي عن طريق إحدى الطريقتني التاليتني
، وحيتاج هذا األمر إىل إنشاء مركبات GNLل غاز طبيعي مسال التخزين يف مربدات ضخمة على شك - 

  .درجة مئوية حتت الصفر 161درجة حرارة  يف لتسييل الغاز، وجتهيز خزانات خاصة لتخزين الغاز املسال 

                                                           
 .71 ، ص1996الكويت، وابك، األمنظمة ، 22 ، الد79، العدد ، جملة النفط والتعاون العريبالتوجهات الرئيسية ألسواق الغاز الطبيعي ،أوليفر أبرت. 1

2. Alexandre Rojey, Op.cit, P.344. 
 ، الد75، العدد جملة النفط والتعاون العريب ،يعيمقارنة بني اقتصاديات نقل الغاز بواسطة األنابيب وناقالت الغاز الطب ،ما يكل ستوباردوروبرت مابرو . 3

 .19 ، ص1995 الكويت، منظمة أوابك،، 21
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عن طريق إعادة حقنه يف الطبقات اجلوفية من األرض واألماكن اليت  ،أو يتم ختزين الغاز على شكله الطبيعي - 
وبالتايل فتخزينه يكون أحسن من  ،وحىت ال يهدر حرقا 1ج منها إذا مل يكن هناك داعي الستعماله،استخر

  .الناحية البيئية واالقتصادية

  الصعوبات والتحديات اليت تعترض صناعة الغاز: ملطلب الرابعا

، وختتلف هذه لهالة صناعة الغاز يف خمتلف مراحاليت تعترض سلس والتحديات هنالك العديد من الصعوبات    

والدول املستوردة  املنتجةدول المناطق اإلنتاج واحلالة االقتصادية السائدة يف  الصعوبات والتحديات باختالف

للغاز، وعلى العموم فصناعة الغاز تصطدم أساسا مبشاكل اقتصادية أمهها ارتفاع التكاليف يف مجيع حلقـات  

فـإن   ،كذلك من الناحية السياسـية  .املعاجلة والتصديرنتهاءا بالسلسة ابتداءا من عمليات البحث والتنقيب وا

مسار خطوط األنابيب ليس سهال ف  ،عملية نقل الغاز الطبيعي بواسطة األنابيب تعترضها الكثري من التحديات

إال أن هذه املخاطر ميكن تقليلها إذا كانت دول العبـور مسـتهلكة    ،ويتعرض ملخاطر سياسية لعبور احلدود

املشكلة مع ذلك تبقى مستمرة، باإلضافة إىل دفع رسوم العبور مع بعض الضـرائب والشـروط    ولكن ،للغاز

ومن جهة الدول املسـتهلكة   ،أحيانا، وأي خلل يف اإلمداد يؤدي إىل اخنفاض الريع االقتصادي للدول املنتجة

  .عياملستخدمة للغاز الطبييف إحلاق الضرر بالنشاطات االقتصادية  فيمكن أن يتسبب

على العمليات التحويليـة أثنـاء    صارمةالبيئية ومبادئ التنمية املستدامة تفرض شروطا  تكما أن االلتزاما    

، فإدخال االعتبارات البيئية يساهم بشكل كبري يف زيادة التكـاليف، والتخلـي عـن هـذه     الصناعة الغازية

أثناء خمتلف النشـاطات الصـناعية   احترام البيئة االعتبارات يؤدي إىل اإلخالل بااللتزامات الدولية اليت تفرض 

  .املتعلقة باستغالل الثروة الغازية

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1. Alexandre Rojey, Op.cit,, PP. 364- 365. 
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  اجلغرافية االقتصادية للثروة الغازية : املبحث الثالث

، وبعد تبيان خمتلف مراحل سلسلة أنواعه شىتبعد التطرق إىل ماهية الغاز وتاريخ استغالله، وكذلك     
يات ، فإن هذا املبحث يعاجل اجلغرافية االقتصادية للثروة الغازية من حيث احتياطحلقااوحتليل  الصناعة الغازية

سيتم ، ويف العامل على خمتلف األقاليم اجلغرافية وتطورها التارخيي، وكيفية توزع هذه االحتياطيات العاملية الغاز
درات والواردات العاملية منه وتوقعات لصاواالستهالك العاملي للغاز، وحتليل هيكل ا اإلنتاج إىل التطرق أيضا

  .الطلب املستقبلي عليه، وهذا لتبيان أمهية هذه الثرة ومدى توفرها عامليا مقارنة مبصادر الطاقة األخرى

  االحتياطيات العاملية من الثروة الغازيةخريطة : املطلب األول

حتياطياته من بلد آلخر، وسوف حناول من العامل، وختتلف ا منيتواجد الغاز مبختلف أنواعه يف عدة أماكن     
خالل هذا العنصر حتديد خريطة تواجده يف العامل، وكذلك إعطاء اإلحصائيات احلديثة املتعلقة باحتياطياته 

  .عامليا وعربيا
  وأنواعها احتياطيات الغازمفهوم . 1

ومع ذلك ، الغازية وأ لبتروليةاالكمية املمكن استخراجها من احلقول  عنالغاز بشكل عام  اتاحتياطي تعرب    
مت التوصل إليهـا  اليت إذ أن تقديرات االحتياطي  فعندما يدور الكالم عن االحتياطي فال يعين ذلك قيما مطلقة،

ال تعكس بصورة دقيقة  ،التكاليف اآلنيةحتت قيد  واالقتصادية يف وقت معني وفق املعطيات اجليولوجية والتقنية
 1.وحتسن التقنيات لذا فإن هذه التقديرات بال شك يف تغيري مستمر مع تطور املعطيات، القيمة املطلقة احلقيقية

ولكن مع ذلك ميكن دراسة ما  األرقام ليس باألمر السهل،بلغة يف العامل  احلديث عن احتياطيات الغازلذا فإن 
  . أقرب إىل الواقع ةاقتصادي ميكن اعتباره أحدث التقديرات اليت توصل إليها املختصون واخلروج حبقائق

  :رئيسية هي ، إىل ثالثة أنواعاحسب درجة الثقة يف البيانات اليت استخدمت لتقديره تقسيم االحتياطياتويتم 
استغالهلا يف الشروط االقتصادية  من املمكنيتعلق األمر هنا باالكتشافات اليت  :االحتياطيات املؤكدة -

  3الحتياطيات يف حقول موجودة وجمهزة لإلنتاج أو هي قيد التجهيز؛وتتواجد هذه ا 2،املتوفرة حالياوالتقنية 
 ةواجليولوجية، ولكنه غري معروف التقنيةالوجود من الناحية  ةاملؤكد اتاالحتياطي يه :االحتياطيات املرجحة -

4؛االقتصادية اأو جوانبه ابصورة دقيقة يف كميا  
  

  

                                                           
 .44، مرجع سبق ذكره، ص كتوش عاشور. 1

2. Valais.M, Boisserpe.P, Gadon.J.L, L’industrie du gaz dans le monde, 4eme édition, Edition Technip, Paris, 
France, 1982, P.21. 

التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، دراسة مكانة ومستقبل اجلزائر يف سوق الغاز الطبيعي املتوسطي سدي علي،. 3
منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء  جامعة فرحات عباس، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،للموارد املتاحة
  .1011ص  ،2008سطيف،  ، دار اهلدى للطباعة والنشر،األورومغاريب

4. Valais.M. Op.cit, P.21. 
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فيها يف منطقة ال حتتوي على أبار، ولكنها بصفة مشكوك  وهي احتياطيات حمددة: ةاحملتمل اتاالحتياطي -

قة احتياطيات مؤكدة أو مرجحة، ويعتمد تقدير هذه االحتياطيات على فرضيات هندسية جماورة ملنط

  1.وجيوفزيائية

ومن اجللي أن أي تقييم للمصادر أو االحتياطيات خيضع لدرجة من الشك أو عدم اليقني، سواءا من     

نية أو االقتصادية، لذلك البد من وضع التقديرات على شكل نطاق أو جمال يعكس هذه الدرجة من الناحية الف

حبيث يعرب عن االحتياطي بثالث قيم على األقل متثل التقدير األدىن، األفضل وكذلك التقدير األعلى، الشك، 

يبني تصنيف االحتياطيات حسب والشكل التايل  2وبعبارة أخرى التقدير املتحفظ، العملي والتقدير املتفائل،

  .هذا املفهوم

  تصنيف االحتياطيات حسب قيم درجة اليقني أو الشك): 2.1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  

  

إدارة الشؤون الفنية، منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول،  ،االستخالص البترويل احملسن ،منظمة األوابك :املصدر
  .09، ص 2009الكويت، 

    من الغاز املؤكدة ات العامليةاالحتياطيتطور . 2

عرفت احتياطيات الغاز تطورات مهمة خالل السنوات األخرية املاضية، ورغم زيادة االستهالك العاملي     

اجلديدة اليت عززا تطور التقنيات  تلغاز إال أن هذه االحتياطيات تطورت بشكل ملحوظ نتيجة لالكتشافال

  .2009-1970طور احتياطيات الغاز خالل الفترة اج، واجلدول التايل يبني تديثة يف جمال التنقيب واالستخراحل

  
  
  

 

                                                           
1. Amor Khelif, La valorisation physique de la filière du gaz naturel en Algérie : problèmes de définitions 
et dynamiques statistique, Dans : dynamique des marchés et valorisation des hydrocarbures, ouvrage collectif 
sous la direction de Amour Khelif, CREAD, 2005, P.112. 

 .09، ص 2009، الكويت،  منظمة األوابك الفنية، إدارة الشؤون ،االستخالص البترويل احملسن ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول. 2
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  )2009-1970(تطور االحتياطيات املؤكدة من الغاز يف العامل خالل الفترة ): 3.1(جدول رقم 
   ∗∗)ترليون متر مكعب(وحدة القياس 

  أنظر كل من: املصدر
منظمة األوابك،  ،17الد  ،62العدد النفط والتعاون العريب،  جملة ،الغاز الطبيعي وجماالت استخدامه يف الوطن العريب ،الطيب ونادة -

  .162 ،ص ،1992 الكويت،
  .89 ص ،2000 الكويت، ،ي السابع والعشرونتقرير األمني العام السنومنظمة األوابك،  -
  .12، ص 2009 الكويت، ،السنوي اإلحصائيالتقرير منظمة األوابك،  -
  .107، ص 2008 الكويت، ،اخلامس والثالثون تقرير األمني العام السنويمنظمة األوابك،  -
  .18ص ، 2009الفنية، الكويت  رة الشؤونإدا ،تنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربيةمنظمة األوابك،  -

- International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2009, IEA, 2009.   
- Cedigaz. Naturel Gaz in the World, 2009 Edition. 2009. 

 
، 1970 مخالل اجلدول السابق أن االحتياطيات املؤكدة من الغاز يف ارتفاع مستمر منذ العامن نالحظ     

ويرجع هذا  ،%55.9مبا يقارب  2009غاية  إىل 1980حيث ارتفعت نسبة االحتياطي العاملي من الغاز منذ سنة 

العامل، نتيجة  إحناءاالكتشافات الكبرية اليت تقوم ا الشركات البترولية يف خمتلف  إىلاالرتفاع الكبري أساسا 

على الغاز كمصدر  الطلب العاملي املتزايد إىل، وكذلك اجواإلنتللتطورات التقنية الكبرية يف جمال االستكشاف 

الذي  من الغازاستكشاف حقول جديدة  للطاقة النظيفة، وكذلك إىل ارتفاع أسعار البترول مما يولد احلاجة إىل

  .يعد مصدر الطاقة املفضل يف القرن احلادي والعشرين

  غرافيةحسب املناطق اجل العاملية من الغازتوزيع االحتياطيات . 3

املؤكدة  ، وختتلف االحتياطياتالعديد من املناطق اجلغرافية يف العامل علىتتوزع االحتياطيات املؤكدة من الغاز 

  . يف العامل ةـاألقاليم اجلغرافي حسب ع هذه االحتياطياتـوالشكل املوايل يبني توزي، باختالف هذه املناطق

  
  
  

  

                                                           
 .ترليون متر مكعب تكافئ ألف مليار متر مكعب. ∗∗

 .االحتياطيات مأخوذة عند اية كل سنة. ∗

السنة
∗∗∗∗

  1970  1980  1990  2000  2005  2006  2007  2008  2009   

  189.2  184.5  182  181  180.2  101.5  101.2  83.4  10.4  االحتياطي
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لشكل أن منطقة الشرق األوسط حتتل املرتبة األوىل من حيث احتياطيات الغاز من خالل هذا ا نالحظ    
من  %31.5من جممل االحتياطيات العاملية، مث تأيت بعدها روسيا بنسبة تقدر بـ  %39.7بنسبة تقدر بـ 

من جممل  %7.8حتتوي على ما نسبته ) مبا فيها اجلزائر( إفريقياجمموع االحتياطيات العاملية، بينما نالحظ أن 
االحتياطيات العاملية من الغاز، أما أقل املناطق من حيث االحتياطيات فنجد كل من منطقة أمريكا الوسطى 

  .من جممل االحتياطيات العاملية %3.2روبا بنسبة ووأ، %4واجلنوبية بنسبة 
  .املوايل يوضح ذلكأما فيما خيص توزيع االحتياطيات حسب أكرب الدول املنتجة للغاز يف العامل فالشكل     

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  )2008(  للغاز يف العامل عشرة دول منتجة أهم موزعة حسبقيمة االحتياطيات العاملية ): 4.1(شكل رقم 

Source : Opec, World Oil Outlook , 2009, P. 44. 
 

 3تريليون م

  )2009(از حسب األقاليم اجلغرافية املية املؤكدة من الغعتوزيع االحتياطيات ال): 3.1(شكل رقم 

Source : Cedigaz. Naturel Gaz in the World, 2009 Edition, 2009. 
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روسيا : دول رئيسية هي 03نالحظ من خالل هذا الشكل أن معظم االحتياطيات العاملية تتوزع على     
، مث قطر باحتياطي 3م نتريليو 30، تليها إيران باحتياطي يقارب 3م نتريليو 45االحتادية باحتياطي يقارب 

االحتياطيات العاملية من  من %50ول الثالث تستحوذ على أكثر من ، وبالتايل فهذه الد3م نتريليو 25يفوق 
  .الغاز

   اإلنتاج واالستهالك العاملي للغاز: املطلب الثاين

لغاز حسب الدول املنتجة واملصدرة، ومن حيث ليتناول هذا املطلب تطور اإلنتاج واالستهالك العاملي     
  .كأساس 2009وفق أحدث اإلحصائيات املتوفرة بأخذ سنة العرض والطلب العاملي على هذا املصدر الطاقوي 

لقد تطور اإلنتاج العاملي من الغاز بشكل كبري خالل  :حسب املناطق اجلغرافية اإلنتاج العاملي للغازتطور . 1
ة يف ذا املورد الطاقوي، والشكل املوايل يبني التطورات العامليهل املوالة السنوات املاضية، ما يعكس زيادة األمهية

  .2009إىل غاية سنة  1971حسب املناطق اجلغرافية منذ سنة  الثروة الغازيةجمال إنتاج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

      

عنه يف  2009العاملي للغاز، حيث نالحظ أنه زاد بشكل كبري يف سنة  اإلنتاجيعكس هذا الشكل تطور      
ولتحليل هذا بشكل أفضل فسوف نقتصر طاقة مفضلة يف العامل،  أصبحالغاز  أن، وهو ما يؤكد 1971سنة 

نقف على أهم  حىت )2009-2000(الغاز حسب املناطق اجلغرافية خالل الفترة  إنتاجذلك بدراسة جمال تطور 
، يف القرن احلادي والعشرين ةاملفضل ةدر الطاقويااملص أحد الغاز هو أننؤكد مسببات ارتفاع إنتاجه، ول

  . الغازت الدفيئة انبعاثءة، والعتبارات بيئية متعلقة باحلد من العتبارات اقتصادية متعلقة بالكفا

  2009ة سنة إىل غاي 1971التطورات العاملية يف جمال إنتاج الغاز حسب املناطق اجلغرافية منذ سنة ): 5.1(شكل رقم 

 

  الصني

 
  أسيا ما عدا الصني

 

  الشرق األوسط

 
  أمريكا اجلنوبية

 
  إفريقيا

 

 OECDالدول األوروبية ما عدا دول الـ 

 
  روسيا االحتادية

 

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, 2010. P. 12 
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إىل غاية سنة  2000العاملي للغاز قد تطور بشكل كبري منذ سنة  اإلنتاجنالحظ من خالل هذا الشكل أن      
خالل سنة  3مليار م 3000من إىل أكثر  2000سنة  3مليار م 2500العاملي من  اإلنتاج، حيث ارتفع 2008
، ويعود هذا أساسا إىل عدة اعتبارات اقتصادية وبيئية، فاالرتفاع الكبري %4.3، أي بنسبة تقدر بـ 2008

بالدول الصناعية املستهلكة له إىل زيادة طلبها على الغاز، وبالتايل ارتفع  عار البترول خالل هذه الفترة أدىألس
، وذو كفاءة احية البيئية فالغاز يعترب مصدرا طاقويا أنظف من البترول والفحملنإنتاجه بشكل كبري، أما من ا

، ألنه يليب التزاماا لذا تفضل الكثري من الدول استخدامه وتفضيله على باقي مصادر الطاقة األخرى ،عالية
  .هذه الفترة ، وهذا ما زاد من إنتاجه خاللالدولية يف جمال مكافحة االحتباس احلراري والتغري املناخي

، %6.2العاملي للغاز بنسبة  اإلنتاج، اخنفض جممل 2009ولكن من جهة أخرى نالحظ أنه خالل سنة     
ىل تداعيات األزمة املالية العاملية األخرية اليت أدت إىل اخنفاض أسعار البترول، وهذا ما إويعود هذا أساسا 

بشكل  منهبصفة آلية إىل اخنفاض اإلنتاج العاملي لغاز، الذي أدى لانعكس سلبا على االستهالك العاملي 
  .حمسوس

وهذا ما يبينه الشكل  ولكن معظم التوقعات تشري إىل أن إنتاج الغاز سريتفع خالل السنوات القادمة،    
   :التايل

  
  
  

 )2009-2000(تطور اإلنتاج العاملي من الغاز حسب املناطق اجلغرافية خالل الفترة ): 6.1(شكل رقم 

Source : Cedigaz. Naturel Gaz in the World, 2009 Edition. 2009. 
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حسب ( 2020كبري سنة  العاملي من الغاز سوف يرتفع بشكل اإلنتاجفمن خالل هذا الشكل، نالحظ أن      

مليار  4000العاملي من الغاز يقارب  اإلنتاج، وسيصبح Cedigaz(1توقعات خرباء اجلمعية الدولية ملنتجي الغاز 
  :سنويا، ويتوزع حسب األقاليم اجلغرافية كالتايل 3م
يت سوف تظل روسيا هي أكرب منتج للغاز، وتسيطر على معظم احتياطياته هي ومنطقة الشرق األوسط، ال - 

  للغاز بشكل أكرب من املناطق األخرى؛) أي منطقة الشرق األوسط(يزيد إنتاجها 
  ؛2010دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية جمتمعة يتوقع هلا أن يظل إنتاجها ثابتا مقارنة بسنة  - 
، بشكل كبري من الغاز هاإنتاجوآسيا، فسوف يزيد  اجلنوبية أما باقي دول العامل واملكونة من إفريقيا وأمريكا - 

نتيجة لتسارع وترية االكتشافات اجلديدة لالحتياطيات الغازية، وكذلك نتيجة لزيادة الطلب على هذا املورد 
  .الطاقوي، وتفضيل استخدامه يف شىت القطاعات االقتصادية

  :بالنسبة ألكرب الدول املنتجة للغاز يف العامل فهي موضحة يف اجلدول التايلأما 

  

                                                           
1
. Chabrelie.F. L’industrie gazière à l’horizon 2020, Cedigaz, Panorama 2006, Paris, 2006, P.6. 

 

 )2020-2004(حسب املناطق اجلغرافية  لغازلج العاملي توقعات اإلنتا): 7.1(شكل رقم 

Source : Chabrelie.F, L’industrie gazière à l’horizon 2020, Cedigaz, Panorama 
2006, Paris, 2006, P.06. 
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  )2009(اإلنتاج العاملي من الغاز حسب أكرب الدول املنتجة للغاز يف العامل ): 4.1(ل رقم جدو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P.13 

ثالن معا نسبة ميعامليا، فهما الغاز  إنتاج جمال والواليات املتحدة األمريكية، أكرب دولتني يف تعترب روسيا    
وبالرغم من اإلنتاج الكبري الذي تقوم به الواليات املتحدة ، 2009 العاملي للغاز سنة اإلنتاجمن جممل  38.2%

كوا دولة صناعية كربى وذات كثافة سكانية يف العامل، نظرا ل هال الغاز إال أا تعترب من اكرب مستورديجميف 
، وحتتاج ملصادر الطاقة يف مجيع قطاعاا اإلستراتيجية، أما روسيا فمعظم إنتاجها يوجه لالستهالك ةمعترب

  .الداخلي واآلخر للتصدير ومتوين السوق األوروبية
مليار متر مكعب  89بـ  قدرتية بكمتعترب من أكربها إنتاجا للغاز،  فقطر أما فيما خيص الدول العربية    

، حيث متثل هذه األخرية مع يف نفس السنة 3مليار م 81اجلزائر بإنتاج قدر حبوايل مث تأيت بعدها ، 2009سنة 
بأسعار منخفضة  من إمجايل اإلنتاج العاملي، ومعظم هذا اإلنتاج يوجه إىل التصدير %5.5 ما نسبته قطر

، وهذا ما يعكس عدم وجود ستعمل لتلبية االحتياجات الداخليةوجزء قليل منه ي لألسواق العاملية،
التنمية املستدامة يف الدول العربية  أهداف لتحقيقستراتيجيات فعالة لترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية إ

  .املصدرة للغاز، خاصة اجلزائر، واليت سوف حناول معاجلتها يف الفصل األخري من هذا البحث
  االستهالك العاملي للغازهيكل . 2

إبراز تطور حصة هذا األخري من جممل االستهالك  سوف حنلل هيكل االستهالك العاملي للغاز، من خالل    
ن كيف ، وكذلك من خالل تبياباالستهالك العاملي للمصادر الطاقوية املنافسة له تهومقارن ،العاملي للطاقة

األكرب من االستهالك العاملي هلذا املورد ئيسية اليت يوجه هلا النصيب القطاعات الر يستهلك الغاز عامليا، وماهي
   .اهلام

 (%)العاملي  اإلنتاجإىل  اإلنتاجنسبة   )مليار متر مكعب( اإلنتاجكمية   البلد املنتج

  19.2  594  الواليات املتحدة األمريكية
  19.0  589  روسيا االحتادية

  5.1  159  كندا
  4.6  144  إيران

  3.4  106  النرويج
  2.9  90  الصني
  2.9  89  قطر

  2.6  81  اجلزائر
  2.5  79  هولندا

  2.5  76  اندونيسيا
  35.3  1094  باقي دول العامل

  100  3101  جمموع دول العامل
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  :اإلستراتيجيةلغاز حسب أهم القطاعات لوالشكل التايل يوضح توزيع االستهالك العاملي 

    
  
  
  
  
  
  
  
  

      

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010,Op.Cit, P.28. 
 

  )2008-1973( االستهالك العاملي للطاقة ضمنالغاز  مكانة): 8.1(شكل رقم 
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Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010,Op.Cit, P.34. 
 

  )2008( توزيع االستهالك العاملي للغاز حسب أهم القطاعات اإلستراتيجية): 9.1(شكل رقم 
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سنة  %14.4 د ارتفعت من، أن حصة الغاز من االستهالك العاملي للطاقة ق)8.1(الشكل نالحظ من خالل 

 نـم %22تفوق نسبة  أن، ويتوقع هلا 2008استهالك الطاقة يف العامل سنة  إمجايلمن  %15.6 إىل 1973

    2030.1االستهالك العاملي للطاقة يف آفاق سنة 

إىل  اجتهت كربيات الشركات العاملية البترولية) 1979- 1973( خالل الفترةفنتيجة الرتفاع أسعار البترول     

بسبب األزمة البترولية العاملية آنذاك، ونتيجة أيضا ملزايا الغاز البيئية وكفاءته  2،االستثمار يف جمال الغاز الطبيعي

، ومن جهة أخرى عرفت حصة كل من األخريةعرف ارتفاعا ملحوظا خالل السنوات  ،والطاقويةاالقتصادية 

، ويرجع ذلك )8.1(ك العاملي للطاقة كما هو مبني يف الشكل من إمجايل االستهالالبترول والفحم تناقصا معتربا 

ألسباب بيئية واقتصادية، ولالضطرابات الدورية اليت يتميز ا سوق البترول، كما تنامت حصة االستهالك 

العاملي من الطاقات املتجددة بشكل كبري، بسبب كفاءا ومراعاا للمتطلبات البيئية اليت تفرضها االلتزامات 

  .دوليةال

تذهب للقطاع الصناعي بشكل عام،  للغاز يبني أن احلصة األكرب من االستهالك العاملي) 9.1(والشكل     

كرب الدول املستهلكة للغاز كالواليات املتحدة األمريكية، اليابان وأملانيا تعترب دوال صناعية، حتتاج أن وذلك أل

، كما أن قطاع النقل يعترب من أهم القطاعات نيعيةملصدر طاقة ذو كفاءة عالية يف خمتلف أنشطتها التص

    .نتيجة لكفاءة هذا األخري ومالءمته هلذا القطاع من اجلانب االقتصادي والبيئي ،استخداما للغاز يف العامل

  لغاز وتوقعات الطلب عليه من ا ةهيكل الصادرات والواردات العاملي: املطلب الثالث

  غازالعاملية من ال الصادرات هيكل. 1

ملتطلبات البيئية، يف زيادة بالقد سامهت اخلصائص العديدة اليت يتمتع ا الغاز، من كفاءة اقتصادية وإيفائه     

الطلب عليه خالل السنوات األخرية املاضية، وبالتايل زادت صادرت الدول املنتجة هلذه الثروة بشكل ملحوظ، 

    .أهم الدول املنتجة له يف العامل لغاز حسبا منواجلدول املوايل يوضح هيكل الصادرات العاملية 

  

  

 

                                                           
 .209،  ص 2008، أوابك، خريف 34د ، ال127، جملة النفط والتعاون العريب، العدد اقة العامليةآفاق الط عبد الفتاح دندي،. 1

2. Chems Eddine Chitour. Les guerres des pétrole ou le droit de la force après le 11 septembre, ENAG, 
Alger, 2002, P.23. 
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  )2009(يف العامل  له املصدرةمن الغاز حسب أكرب الدول  ةالعاملي الصادرات): 5.1(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P. 13 

بكمية قدرت بـ  رة للغاز يف العاملكرب دولة مصدأنالحظ من خالل بيانات هذا اجلدول، أن روسيا تعترب     
، تليها كل من النرويج وكندا، حيث تعترب روسيا املمون الرئيسي للسوق 2009خالل سنة  3مليار م 160

اليت  األمريكية، أما فيما خيص كندا فمعظم صادراا توجه للسوق األنابيببالغاز الطبيعي املنقول عرب  األورويب
   1.العامل، وثاين مستورد بعد اليابان كرب مستهلك للغاز يفأتعترب 
يف  واخلامس على التوايل حيتالن املركز الرابع قطر واجلزائركل من  أن أما فيما خيص الدول العربية فنجد    

، حيث أن للجزائر 3مليار م 55لقطر وحوايل  3مليار م 67بكمية تقدر بـ لغاز ل العاملية صادراتال هيكل
وايطاليا، أما تذهب للسوق األوروبية عرب خطوط األنابيب املمتدة لكل من اسبانيا  ةصادرات هذه األخريمعظم 

  .تعترب رائدة يف هذا االحيث بالنسبة لقطر فمعظم صادراا تكون على شكل غاز طبيعي مسال، 

  هيكل الواردات العاملية من الغاز. 2

ة الدولية للوكال األخرية اإلحصائياتتماد على باالع لغازمن االعاملية  سوف يتم حتليل هيكل الواردات    
اجلهوية، واجلدول املوايل يوضح  اإلقليمية كرب الدول املستوردة للغاز يف األسواقأللطاقة، واليت تبني أهم و

  .2009خالل سنة  له الواردات العاملية من الغاز حسب أكرب الدول املستوردة
  

                                                           
1. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2009, Op.Cit, P. 13 

  )مليار متر مكعب(الكمية املصدرة   البلد املصدر

  160  روسيا االحتادية

  100  النرويج

  76  كندا

  67  قطر

  55  اجلزائر

  36  اندونيسيا

  30  هولندا

  27  تركمانستان

  24  ماليزيا

  21  نيجرييا

  140  باقي دول العامل

  736  جمموع دول العامل
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  )2009(يف العامل  له املستوردةلغاز حسب أكرب الدول من ا ةالعاملي الواردات): 6.1(جدول رقم 

  
    

    
  
  
  
  
  
  
  

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P. 13 

واردات اليابان تكون  كل، حيث أن 3مليار م 93تعترب اليابان أكرب دولة مستوردة للغاز بكمية تقدر بـ     
ملوردين للسوق اليابانية ذا النوع من الغاز، من أهم ا ، كندا، روسياعلى شكل غاز طبيعي مسال، وتعترب قطر

 ةضخم اتالحتياطيوهذا بالرغم من امتالكها  2009من الغاز سنة  3مليار م 76أ .م.كما استوردت الو
من الغاز، ويرجع هذا أساسا العتماد الواليات املتحدة على الغاز يف كثري من ااالت احليوية  ةمؤكد

  .هلذا املصدر الطاقوي نتيجة لكفاءته العالية األمريكي ة استهالك القطاع املرتيلىل زيادإكالصناعة والنقل، و
سنة  3مليار م 83بـ  تبكمية قدر فيهاأما بالنسبة للسوق األوروبية فتعترب أملانيا أكرب مستورد للغاز     

رد الرئيسي هلذه األخرية واملتعترب اجلزائر  حيثواسبانيا،  ، أوكرانيامث تأيت بعدها كل من إيطاليا، فرنسا ،2009
بالغاز املنقول عرب األنابيب، نتيجة لقرب املوقع اجلغرايف بينهما، والعتبارات تارخيية وسياسية بالنسبة للسوق 

  .الفرنسية
اآلفاق املستقبلية للطلب العاملي على الغاز. 3  

وأماكن تواجده يف العامل،  احتياطياتهيث من ح ،بعد حتليل خمتلف أبعاد اجلغرافية االقتصادية العاملية للغاز     
واالستهالك العاملي له، وبعد الوقوف على هيكل صادرات وواردات الغاز  اإلنتاجوكذلك من حيث تطور 

هذا العنصر اآلفاق املستقبلية للطلب على الغاز مقارنة  يوضحالفاعلة فيها، سوف  األطرافالعاملية، وخمتلف 
 صادراملوالشكل املوايل يبني توقعات الطلب العاملي على الغاز مقارنة ب امل،مبختلف مصادر الطاقة يف الع

  . 2030البديلة األخرى يف آفاق سنة  الطاقوية

  )مليار متر مكعب(الكمية املستوردة   البلد املستورد

  93  اليابان

  83  أملانيا

  76  أ.م.الو

  69  إيطاليا

  45  فرنسا

  38  أوكرانيا

  35  تركيا

  34  اسبانيا

  33  كوريا

  29  بريطانيا

  214  باقي دول العامل

  749  جمموع دول العامل
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ما  إىلالطلب العاملي على الطاقة سوف ترتفع  من، أن حصة الغاز هذا الشكل نالحظ من خالل معطيات     
من  طاقوي مصدر أهم وذه النسبة يصبح الغاز ثاين 1كالة الدولية للطاقة،الو توقعات حسب %20.5نسبته 

متفوقا على الفحم والطاقة النووية ومصادر الطاقة املتجددة يف األسواق الدولية بعد البترول،  حيث الطلب عليه
من بسبب توفره يف القرن احلادي والعشرين،  ةدر الطاقة املفضلامص أحد أهم الغاز يبقىوهلذا سوف ، ىاألخر
، وهلذا فهو يعترب كجسر للمرور من استعمال من ناحية أخرى ، وبسبب كفاءته االقتصادية والبيئيةناحية

 استعمال مصادر الطاقة املتجددة، اليت ال حمالة أنه سيأيت اليوم الذي ستصبح فيه مصادر الطاقة األحفورية إىل
  .لطاقةل هيمنة على االستهالك العاملياملهذه األخرية هي 

  :أما فيما خيص آفاق الطلب العاملي على الغاز حسب املناطق اجلغرافية املختلفة، فالشكل املوايل يبني ذلك    

  

  

  

  

                                                           
  .جيغا جول من الطاقة 42ط م ن من الغاز تنتج ما يقارب  1الطن مكافئ نفط هي وحدة لقياس كمية الغاز، حيث *. 

1. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2009, Op.Cit, P. 46 

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2009, Op.Cit, P. 46 
 

2030آفاق  حىت مقارنة مبصادر الطاقة األخرى على الغاز يتوقعات الطلب العامل): 10.1(شكل رقم   
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سنويا، وبالتايل فإنه يف  %2نالحظ من خالل هذا الشكل أن نسبة منو الطلب العاملي على الغاز تقدر بـ     
حسب أقل التقديرات، وإىل  3مليار م 3590هذا املورد إىل حدود  علىملي سوف يرتفع الطلب العا 2020آفاق 
  ).تقدير متفائل(حسب أعلى التقديرات  3مليار م 3800

وميكن القول أيضا أن الطلب العاملي على الغاز سيبقى مرتفعا يف الدول الصناعية الكربى اليت تتركز يف     
أ، أوروبا خاصة أملانيا وفرنسا، آسيا خاصة اليابان .م.خاصة الوو كل من أمريكا الشماليةلاألقاليم اجلغرافية 

  .كرب مستهلكي الغاز يف العاملأاليت تعترب من 

  

  

  

  

  

  

  

 ����3ر م

 M�?��� ا� )@N�2%/)1N�  ا

��%//���  أ%$,ا
  ا8و%�ا�*,ق 

  إ�,+��4
��P )�4$Nآ���1�  ا�Iول ا

  أورو�0
)�0�12�  أ�,+�� ا
)����*� أ�,+�� ا

 )2020-1990(آفاق الطلب العاملي على الغاز حسب املناطق اجلغرافية ): 11.1(شكل رقم 

Source : Chabrelie.F, L’industrie gazière à l’horizon 2020, Cedigaz, Panorama 2006, 
Paris, 2006, P.3. 
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  التجارة الدولية للغاز، معوقاا وآفاقها املستقبلية: املبحث الرابع

و أكثر خالل ميتوقع هلا أن تنلقد منت التجارة الدولية للغاز بشكل معترب خالل السنوات القليلة املاضية، و    
السنوات القادمة، يف ظل املعطيات والتحوالت اإلقليمية اجلديدة ألسواق الغاز اجلهوية، وحىت نقف على هذه 
التحوالت، فسوف حيلل هذا املبحث أساسيات التجارة الدولية للغاز، من خالل التطرق إىل واقعها يف ظل 

ازية، وكذلك من خالل تبيان معوقات إنشاء سوق عاملية للغاز وآفاقها وجود ثالثة أسواق إقليمية للثروة الغ
املستقبلية، مث حتليل أساسيات وسياسات تسعري الثروة الغازية يف السوق العاملية وتوجهاا املستقبلية يف ظل 

  . الراهنةالتحوالت االقتصادية 

  وأسواقه اإلقليمية واقع التجارة الدولية للغاز :املطلب األول

 خط أنابيبأول  ، حيث مت إنشاءقرن من الزمنال ما يقاربالتجارة الدولية للغاز منذ  أوىل بوادر بدأت     
لدول أوروبا الغاز  تصدير العديد من خطوط أنابيب تشييدمت  وبعد ذلك ،أ.م.الوغاز من كندا إىل ال لتصدير

يزود أوروبا ) روسيا حاليا(يييت سابقا حتاد السوفكما كان اإل الغربية من طرف كل من هولندا والنرويج،
الغربية بالغاز عن طريق  امث أصبحت اجلزائر ممونا رئيسيا لسوق أوروب ،الشرقية جبميع احتياجاا من الغاز

ومنه ازداد النشاط التجاري  1ا بكل من اسبانيا وايطاليا عرب البحر األبيض املتوسط،اإنشاء خطي أنابيب يربط
  .وةهلذه الثرالدويل 

  واقع التجارة الدولية للغاز. 1

الغاز العديد من  صناعة على تشهد العامل خالل العقدين األخريين اهتماما متزايدا حبماية البيئة، كما طرأ      
ارتفاع  إىلعدة أزمات بترولية أدت ب العامل ومع مرور ،االستخراج واإلنتاج والتسييلالتطورات التقنية يف جمال 

دفعة قوية للتجارة الدولية للغاز بنوعيه  أعطت كل هذه املتغريات ؛وتذبذا من حني آلخر البترول أسعار
العاملي على نتيجة لتزايد الطلب التجارة  ذههل معدالت التداول ، وبذلك ارتفعتاملسال واملنقول عرب األنابيب

، 2010سنة  3مليار م 3590، إىل 1990سنة  3مليار م 2068من  األخريهذا  الطلب على ، فقد ارتفعالغاز
   2020.2سنة  3مليار م 3800رتفع إىل أكثر من يأن  هويتوقع ل

روسيا، : وتتمثل يف كل من األخري،باحتكار دول معينة لتصدير هذا  تميز هيكل التجارة الدولية للغازوي    
من  %90عة أكثر من كندا، هولندا، النرويج، اجلزائر، قطر، ماليزيا، حبيث متثل صادرات هذه الدول جمتم

أ، اليابان، أملانيا، ايطاليا، .م.الو 3 :هيدول  09 إىلمن الواردات  %80حنو  يتجهصادرات الغاز العاملية، بينما 
  .، فرنسا، اسبانيا، بريطانيا، كوريا اجلنوبيةاأوكراني

                                                           
1. Ferdinand E. Banks, The political economy of natural  gas, Groom Ltd, Beckenham, Kent, U.K, 1987 
PP.13,14,32 . 
2. Chabrelie.F. L’industrie gazière à l’horizon 2020, Cedigaz, Panorama 2006, Paris, 2006, P.3 

 .79 ص ،2000 ، مرجع سبق ذكره،حسني عبد اهللا. 3
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 تبادل اخلربات ا يفوبقي حمصور ،غري أن التركيز يف جانب التصدير مل حيظ حىت اآلن بتنسيق السياسات    
 يف طهران 2001سنة  (GECF) املصدرة للغاز للدولنتدى معن طريق إنشاء  واملعلومات بني الدول املصدرة،

 وكان ذلك يف الدورة الوزارية السابعة ،2008 ديسمرب 23ومت اإلعالن عنه رمسياً يف موسكو بتاريخ  ،)إيران(
 الحتضانالعاصمة القطرية الدوحة  اختياركما مت  ،عمله اتفاقيةوله  األساسيالنظام  اعتمادحيث مت  للمنتدى،

روسيا، مصر، قطر، غينيا  هي اجلزائر، ليبيا، ادولة عضو  11هذا األخريويضم ، الرئيسي هلذا املنتدى املقر
بعضوية  ، كما تتمتع النرويج وكازاخستاناالستوائية، نيجرييا، ترينداد وتوباغو، فرتويال، بوليفيا وأخرياً إيران

جتدر اإلشارة إىل أن املنتدى ال يقوم بتنسيق اإلنتاج وال يتخذ قرارات بشأن سياسات اإلمداد، و 1.مراقبة
ويقتصر دوره فقط على تبادل اخلربات واملعلومات بني الدول املصدرة للغاز، وفتح جمال أكرب للحوار مع 

يغ املالئمة بشأن تقاسم املخاطر االقتصادية والتقنية الص إجيادالدول املستهلكة له بشأن تطور األسواق، وحماولة 
  .للتجارة الدولية للغاز بني املصدرين واملستهلكني

والتقنيات يف جمال  مركز دويل لتبادل املعلومات بإنشاءقامت الدول املستهلكة للغاز  ومن جانب آخر    
هاغن وواشنطن، ويشارك يف متويله يف كل من كوبن )األورويب واألمريكي( الغاز، ويقع املركز جبناحيه

  2.أ اليابان وروسيا.م.الو إىل إضافة األورويبيف االحتاد  أعضاء 08دولة منها  11واالستفادة من خدماته 
 املاضية، السنوات األخرية خاللبشكل كبري  منتفقد  (GNL) لغاز الطبيعي املسالل التجارة الدوليةأما     

ر، سلطنة عمان، طافق الكربى املتخصصة يف هذا اال يف كل من اجلزائر، قنتيجة الكتمال العديد من املر
مع  3ستراليا،أستراليا، ومازالت هناك العديد من املشاريع قيد اإلنشاء يف نيجرييا وسلطنة عمان وأ، ظيبأبو

  .توقعات بتوسع أسواق جتارة الغاز الطبيعي املسال حبيث تتجاوز حدودها اإلقليمية احلالية
اقتصاديا عرب مسافات  صار نقله ألنكذلك  مبعدل سريع (GNL)وقد منت جتارة الغاز الطبيعي املسال     

 4،منذ بداية التسعينات %7.3التجارة الدولية للغاز بـ  من جمملحيث قدرت نسبة منوه السنوية  أطول،
 لهن اليت تعترب اكرب مستورد وخاصة اليابا األسيويةيف السوق  الغاز الطبيعي املسال ةارمنت جت وبصفة خاصة

، وتتميز التجارة الدولية للغاز الطبيعي املسال بالعديد من اخلصائص اليت متيزها 5)2009سنة  3مليار م 93(عامليا 
 إال، واالستثمار يف ناقالت خاصة ال تصلح لإلسالةتستلزم إقامة مصانع  أاعن التجارة الدولية للبترول، حيث 

وحبكم هذه االستثمارات الضخمة فإن جتارة الغاز الطبيعي املسال تستلزم تنظيم العالقات  ،املميعلنقل الغاز 
، كما أن جتارة الغاز الدولية تعتمد على التفاوض يف األجل ةعقود طويل إطاراليت تربط املصدر باملستورد يف 

فيما بينها  األسواقذه خرى، نتيجة لعدم ارتباط هأل إقليميةحتديد السعر، والذي خيتلف بدوره من سوق 
  .متكاملبشكل 

                                                           
1 . Gas Exporting Countries Forum (GECF), www.gecforum.com.qa/home 

 .79ص  ،2000 ،مرجع سبق ذكرهحسني عبد اهللا، . 2
، يف مستقبل الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العاملية، الدور املستقبلي للغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العاملية نظرة كلية عامةثيمويت كونسيدين وآدم روز، . 3

 . 30، ص 2004البحوث اإلستراتيجية، أبو ظيب، الطبعة األوىل، مركز اإلمارات للدراسات و
 .1012، مرجع سبق ذكره، ص سدي علي. 4

5. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P.13. 
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حبيث  1،جتارا الدوليةالغازية يف العامل يؤثر بشكل كبري على  الثروة كما أن التوزيع اجلغرايف الحتياطيات    
، اجلزائر، يف األوسطحتتكر دول معينة طبيعيا احتياطيات ضخمة من الغاز على غرار روسيا، منطقة الشرق 

طاقويا يليب  إمداداكبري يؤمن هلا  ياحتياطي غاز إىلأ .م.ناعية الكربى ما عدا الوحني تفتقر الدول الص
الصناعية واالستهالكية، وهذا ما جيعل جانب العرض والطلب على الغاز يتميز بوجود احتكار  احتياجاا

 أاعدا ول املنتجة، واليت بدورها ال تستفيد من هذه الثروة بشكل كفء ما دمن طرف ال إقليميطبيعي 
  .على شكلها اخلام أو عن طريق تسييلها اتصدره

    ألسواق اإلقليمية للثروة الغازيةا. 2
  2:رئيسية هي إقليمية أسواقيف ثالثة  عموما تتركز التجارة الدولية للغاز

  ؛األوروبيةالسوق  - 
  السوق األمريكية؛ - 
  .)الشرق األقصى( األسيوية سوقال - 

  3.من الطلب اإلمجايل العاملي على الغاز %60حوايل  ومتثل هذه األسواق الرئيسية
  األوروبية للغاز اإلقليمية السوق. 1.2

من احتياجاا من هولندا،  %12الغاز، حيث تغطي  علىعلى عدة مصادر لتلبية طلبها  أوروباتعتمد     
 تصديرطرق  حيث حتاول هذه األخرية تنويع 4من روسيا، %37من اجلزائر، و %14من النرويج، و %20و

ن مناطق مرور أنابيب الغاز ليست مأمونة متاما، وهي مناطق توتر سياسية قد تؤثر على أل ،األوروبالغاز 
لحصول على احتياجاا ل األوروبية، ومن اجلهة املقابلة متيل السوق الروسية ألوروبا الغربية الغازية اإلمدادات

النقل  اليت يتضمنهان احلصول عليه ال يتضمن خماطر كتلك ل، ألالغاز الطبيعي املسا استرياد من الغاز عن طريق
وتنويع وارداا من  األوروبيةحترير السوق  إىليف الوقت احلايل  األوروبية أيضامتيل الدول كما ، األنابيبعرب 

طويلة ارتفاع التكاليف وااللتزام بالعقود  أمهها، لكن ذلك يصطدم بالعديد من العوائق األخرىخمتلف الدول 
  .مع املصدرين السابقني األجل

الطاقة املستهلكة يف  إمجايل منحيث منت حصته ، معترباوقد شهد استهالك الغاز يف السوق األوروبية منوا     
يف بشكل ملحوظ، ومنذ ذلك التاريخ بدأت حصة الغاز  1975و  1965خالل الفترة  األورويبدول االحتاد 

 إمجايلفقط من  %3فقد ارتفعت حصة استهالك الغاز يف هذه السوق من ، امتزايد هذه السوق تأخذ منحا
 600حدود  إىل، ويتوقع أن يزيد استهالكها من الغاز ويرتفع 2005سنة  %25 إىل 1965لسنة  استهالك الطاقة

                                                           
 .83 ص ،2000 ، مرجع سبق ذكره،حسني عبد اهللا. 1
 .21 ص ،املرجع السابق يمويت كونسيدين وآدم روز،ث. 2
ناصر خبيت، جملة النفط  إعدادللطاقة،  31، ندوة أكسفور سوق الغز الطبيعي فائض على املدى القصري وعدم يقني على املدى الطويل جوناثان سترن،. 3

 .257 ، ص2009ة األوابك، الكويت، خريف ، مظم35، الد 131والتعاون العريب، العدد 
، الد 123للطاقة، اعداد تركي محش، جملة النفط والتعاون العريب، العدد  29 د، ندوة أكسفورللغازهل حنن مقبلون على سوق عاملي  جوناثان سترن،. 4

 .189 ، ص2007، خريف ، مظمة األوابك، الكويت33
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وهلذا سوف ، 2020يف آفاق سنة  %35ومنه فالطلب األورويب سينمو بنسبة  ،2020يف آفاق سنة  3مليار م
واليت  زيادة وارداا من الدول األجنبية املصدرة، إىلتلبية احتياجاا من الغاز يف إطار السوق األوروبية تلجأ 

 2005،1سنة  %57مقارنة بـ  )إمداد حملي %19(إمدادات الغاز األوروبية  من %81ستصبح تشكل ما نسبته 
ترتفع أسعار الغاز يف هذه السوق  أن أيضا ومن املتوقع ،وهذا ما سينعش التجارة الدولية للغاز يف هذه السوق

سوق بعد السوق األمريكية من حيث االستهالك  أهمثاين  األوربيةالسوق  تعتربوهلذا نتيجة الرتفاع الطلب، 
  .والطلب على الغاز

  للغاز األمريكية اإلقليمية السوق. 2.2

تعترب من  ألافيه، نظرا  تأثريال وأكثرها أسواق الغاز يف العامل ب أهمالسوق األمريكية للغاز تعترب من     
أ، اليت تنامى طلبها على الطاقة .م.وهي الو أال ا كرب قوة اقتصادية يف العاملأ لتواجد، نتيجة طلبا عليه أكربها

 أ.م.الو أنإال  طيات الضخمة اليت لديها من الغاز، ورغم االحتياخالل السنوات األخرية املاضية بشكل كبري
سنة  3مليار م 84من الغاز حبوايل  األمريكيةاين أكرب مستورد للغاز بعد اليابان، حيث قدرت الواردات تعترب ث
بالغاز الطبيعي املنقول عرب  ة، وتعترب كندا أهم ممون للسوق األمريكي)2009 سنة 3م مليار 76 وحوايل( 2008

من الغاز  األمريكيةارتفعت الواردات  ومن جهة أخرى فقد نظرا لقرب املسافة اجلغرافية بينهما، األنابيب
الطبيعي املسال األيت من خمتلف الدول املصدرة له بشكل كبري، ويتوقع أن ترتفع وارداا من هذا الغاز من 

قدم مكعب يف  نتريليو 4.4من  أكثر إىل، 2005 سنةقدم مكعب اليت كانت تستوردها  نتريليو 0.6حوايل 
حتما الطلب على الغاز املسال يف هذه السوق، مما سيساهم يف حتسني  وهذا ما سينعش 2030،2آفاق سنة 

  .للتجارة الدولية للغاز املستقبلية اآلفاق

   للغاز األسيوية اإلقليمية السوق. 3.2

، فهي تستورد لوحدها ما يقارب هذه السوق من حيث نسبة الواردات تعترب اليابان الفاعل األساسي يف    
، نظرا (GNL)هذه الواردات تكون على شكل غاز طبيعي مسال  كل، و )2009سنة (ز من الغا  3مليار م 93

، إفريقيا وروسيا، وبالتايل فهي األوسطركزة يف كل من الشرق مالغاز املت إنتاجلبعدها جغرافيا عن أماكن 
ليابانية لسوق امن أكرب املمونني ل ، كندا وروسياتعترب سوقا نشطة لصادرات هذا النوع من الغاز، وتعترب قطر

 الطبيعي املسال من الغاز 3مليار م 33كوريا اجلنوبية تستورد لوحدها ما يقارب  أنبالغاز الطبيعي املسال، كما 
تعترب الصني من الدول قليلة االستهالك للغاز ووارداا من الغاز الطبيعي ومن جهة معاكسة، ، )2009سنة (

السوق وعموما ميكن القول  .الكهرباء على الفحم إنتاجبري يف كل كشنظرا العتمادها ب ،جدا ضئيلةاملسال 
من  %95يشكل هذا األخري ، حيث يف العامل (GNL)تعد حمركا أساسيا لتجارة الغاز الطبيعي املسال  األسيوية

                                                           
، 33، الد 120، العدد للطاقة، اعداد عبد الفتاح دندي، جملة النفط والتعاون العريب 28، ندوة أكسفورد الغاز الطبيعي إىل اوروبا بريكارد بريغمان،. 1

 .225 ، ص2007ة األوابك، الكويت، شتاء مظم
ة ، مظم33، الد 120للطاقة، اعداد عبد الفتاح دندي، جملة النفط والتعاون العريب، العدد  28، ندوة أكسفور حنو سوق عاملية للغاز جوناثان سترن،. 2

 .227 ، ص2007األوابك، الكويت، شتاء 
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استهالك الغاز يف اليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان، وتشكل هذه الدول معا حنو ثلث إمجايل استهالك أسيا من 
  1.الغاز، فيما تشكل استراليا وماليزيا واندونيسيا ثلثا أخر

ومنه ميكن القول، أن واقع التجارة الدولية للغاز مييزها أساسا عدم وجود أي سوق عاملي حمدد وواضح     
سلسلة أسواق فرعية إقليمية ذات صالت ضعيفة فيما بينها، وتتأثر كل سوق فرعية بالبنية  توجداملعامل، بل 

القائمة فيها، وباآلفاق املستقبلية املمكنة لتوسيعها، وكذلك مبنافسة مصادر الطاقة األخرى ومدى  للغاز حتيةالت
 لسوق تعترب يف منو مستمر ولكن مع غياب واضحوبالتايل فتجارة الغاز اليوم  2توفرها يف هذه املنطقة أو تلك،

  . ملعوقات اليت سوف حناول ذكرها يف العنصر التايلدولية تنظم هذا النمو، وذلك نتيجة للعديد من ا أو منظمة

  إنشاء سوق عاملية للغاز واألفاق املستقبلية هلا وحتديات معوقات: الثايناملطلب 

 ات التقنية، االقتصاديةويواجهه الكثري من التحدي ،العديد من الصعوبات يعتريهسوق عاملية للغاز  إن إنشاء    
ورغم ذلك فآفاقها املستقبلية تبشر باخلري، يف ظـل تزايـد    السياسية، الرهاناتواجلغرافية، وكذلك الكثري من 

  .الطلب العاملي على الغاز الذي يعتربه الكثري من اخلرباء وقود القرن احلادي والعشرين بال منازع
ـ       ه وسوف حناول يف هذا العنصر إبراز خمتلف املعوقات األساسية والتحديات اجلوهرية اليت تقـف يف وج

   .، كما سوف نستشرف اآلفاق املستقبلية هلذه السوق العامليةةإنشاء سوق غاز عاملي

  معوقات وحتديات إنشاء سوق عاملية للغاز. 1
   :إىل مايلي والتحدياتهذه الصعوبات  نقسم أنميكن  

ية العديد من تعترض صناعة الغاز وجتارته الدول :واجلغرافية االقتصادية، التقنية والتحديات الصعوبات .1.1
 إنشـاء اليت سامهت بشكل كبري يف الوقوف كعائق أمام  ،التقنية واجلغرافية والتحديات االقتصادية، الصعوبات

  :نوجزها فيما يليوميكن أن سوق دولية له، 
ساهم يف جعل سـوق   يف أقاليم جغرافية معينة، اإلنتاج، وتركز احتياطياته أماكناالستهالك عن  أماكنبعد  -

  بدرجة كبرية؛ إقليميةالغاز 
جعل من  والصعوبات التقنية يف جمال ختزينه، وتكاليف تسييله الباهظة، األنابيبصعوبة نقل الغاز عن طريق  - 

العائق األساسي أمام جتارة الغاز الدولية يتمثل أساسا يف صعوبة النقل ف ا،صعبة ومكلفة جد الدوليةجتارته 
  3الباهظة؛والتخزين وكلفتهما 

                                                           
 .21 مرجع سبق ذكره، ص ن وآدم روز،تيمويت كونسيدي. 1
، يف مستقبل الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العاملية، الطبعة األوىل، مركز اإلمارات حترير صناعة الغاز الطبيعي األوروبية ومضامينها بول هورسنيل،. 2

 .56 ص ،2004للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظيب، 
، يف مستقبل الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العاملية، الطبعة األوىل، بيعي العاملية ومضامينها بالنسبة إىل أسواق النفط العامليةسوق الغاز الط أويسنت نورينج،. 3

 .121 ، ص2004اإلستراتيجية، أبو ظيب،  مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
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املعـامل   ةافسة القائمة بني الغاز ومصادر الطاقة البديلة األخرى ساهم أيضا يف عرقلة قيام سوق واضـح املن -
ائل ارتفعت أسعار البـد  إذا حالليا للطاقة يف حالة ماإمصدرا يعترب الغاز  صناع القرار أن للغاز، بسبب اعتبار

  األخرى، خاصة البترول والفحم؛
جعـل   وسهولة نقله، طويلة بسبب اخنفاض تكاليفه العاملية ملدة سنوات سيطرت البترول على سوق الطاقة -

  1ثانويا بالنسبة لصانعي القرار؛ أمراسوق دولية للغاز  إنشاءمن التفكري يف 
ارتفاع تكاليف االستثمار يف الصناعة الغازية، خاصة فيما يتعلق مبجال تسييل الغاز الطبيعي بالنسبة للطرف  -

جتاوز بعض الدول ملثل هذا عا، يعترب حتديا كبريا يف جمال قيام سوق عاملية للغاز، بالرغم من املصدر واملستورد م
  .التحدي

 الصعوبات والرهاناتتواجه إنشاء سوق عاملية للغاز أيضا الكثري من  :السياسية الرهاناتالصعوبات و. 2.1
نظمة دولية للغاز، تنظم سوق الغاز العاملي، السياسية، واملتعلقة أساسا مبعارضة الدول الصناعية الكربى لنشوء م

البعيد، فالدول الصناعية الكربى اليـوم هـي   و املتوسط ينييؤثر يف أمنها الطاقوي على املد قد بسبب أن ذلك
 مع الدول املصدرة عليه املتحكمة يف سوق الطاقة واملسيطرة عليه، فبإمكاا التحكم يف أسعار الغاز واملفاوضة

 والسيطرة قت احلاجة لذلك، وإنشاء منظمة دولية للغاز يساهم يف احلد من مثل هذه التطلعاتلتخفيضها و له
 وبالتايل فهي تضع الكـثري مـن العوائـق    ها الغاز،بين ومن ةعلى املصادر الطاقوي للدول الكربى اجليوسياسة

  .تنظم سوق الغاز مستقبال من املمكن اليت املنظمة هأمام نشوء مثل هذ السياسية

أمـن   على كما أن الصراعات السياسية املختلفة يف مناطق عبور األنابيب املصدرة للغاز، تؤثر بشكل كبري    
والـيت   2009،2بدايـة سـنة    وأوكرانيااليت حدثت بني روسيا  كاألزمةاملصدر الطاقوي،  من هذا اتاإلمداد

با مما وألوكرانيا مث أور إمدادهاروسا  بالغاز، حيث قطعت اإلمدادتأثرت ا معظم الدول األوروبية فيما خيص 
يسـاهم   بالغـاز  اتاإلمدادأثر عليها بشكل كبري، وبالتايل فالتخوف من الصراعات السياسية ومشاكل أمن 

   .لهبشكل أو بآخر يف زيادة صعوبة التجارة الدولية 

  املستقبلية لسوق الغاز العاملية اآلفاق. 2

 إىلإضـافة   3،االستدامة البيئية والنمو االقتصادي :زتني أساسيتني مهاركيالغاز كمصدر للطاقة مع  يتجاوب   
وهذه احملددات الرئيسية سوف تساهم بشكل كبري يف زيـادة   كونه مصدرا مهما لإلمداد الطاقوي يف العامل،

ليار م 3800إىل حدود  2020 ويقدر اخلرباء أن الطلب العاملي على الغاز سوف يرتفع سنة، عليهالطلب العاملي 
اليت تعيـق   ،الصعوبات االقتصادية وخاصة السياسية معظملغاز تتجاوز التجارة الدولية لوبالتايل سوف  3،4م

ضرورة حتمية البد منها يف ظل تزايد  تعترب يف رأي بعض اخلرباءسوق دولية له، فقيام مثل هذه السوق  إنشاء
ول مستقبال عن لعب الدور الرئيسي يف جمال اإلمـداد  الطلب العاملي على الغاز ووفرة احتياطياته، وتراجع البتر

                                                           
1. Jacques Percebois, Economie de L’énergie, Edition Economica, France, 1989, P.350. 

 .258 كره، ص، مرجع سبق ذز الطبيعي فائض على املدى القصري وعدم يقني على املدى الطويلاسوق الغ جوناثان سترن،. 2
  .259 ، ص2007ة األوابك، الكويت، ربيع ، منظم33، الد 121، جملة النفط والتعاون العريب، العدد حنو سوق عاملية للغاز عبد الفتاح دندي،. 3

4. Chabrelie.F. L’industrie gazière à l’horizon 2020, Cedigaz, Panorama 2006, Paris, 2006, P.3. 
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العاملي من الطاقة، وكذلك يف ظل املتطلبات البيئية اليت باتت تنادي ا الكثري من املنظمات الدوليـة، والـيت   
  . ترمجت على شكل اتفاقيات إلزامية تدعم استعمال الغاز يف شىت ااالت العملية

 أمـر نشاء منظمة دولية ملنتجي ومصدري الغاز على غرار منظمة أوبك للبتـرول  من الناحية الفنية فإن إو    
 أما 1ن يكون هناك توافق سياسي بني املصدرين واملستوردين،أ، لكن جيب البعيدأو  ممكن على املدى املتوسط

الـثالث يف   غري مرنة، وحتتاج لوقت أطول حىت تصبح مهيأة لتوحيد األسواق اإلقليمية تعترب حاليا فسوق الغاز
   . سوق عاملي واحد تنظمه منظمة عاملية واحدة

  واجتاهاا املستقبلية اإلقليميةأساسيات تسعري الغاز يف األسواق : الثالثاملطلب 

غريه  تتميز عملية تسويق وجتارة الغاز بقلة املرونة، وهي ختتلف كثريا عن تلك املتعلقة بتجارة البترول أو    
وتتميز بارتفاع التكاليف  ،نسبيا رى، فصناعة الغاز تعترب من الصناعات حديثة العهدمصادر الطاقة األخ من

تؤثر بدرجة كبرية  األمور وأخرى،وبدرجات تعقيد عالية يف كافة مراحل سلسلة الصناعة الغازية، كل هذه 
وانب املتعلقة ، وسوف يناقش هذا املطلب خمتلف اجلاإلقليمية املختلفةهذه الثروة يف األسواق  أسعارعلى 

  .لهبأسعار الغاز وأساسيات تسعريه يف األسواق الدولية، وكذلك خمتلف التوقعات واالجتاهات املستقبلية 
  طبيعة وأنواع أسعار الغاز. 1

، وأحيانا من استخدام آلخر أخرى إىل، حبيث ختتلف من منطقة إقليميةتتميز أسعار الغاز يف العامل بطبيعة     
  .يف العامل هوسوق الغاز ، بسبب احملددات اخلاصة بصناعةيف املنطقة نفسها

فهي ختتلف من دولة ألخر، بناءا على  )سعر الغاز داخل الدولة املنتجة( أسعار الغاز احمللية فمن ناحية    
 ، كما أا تتميز يفعامةبصفة  على املستوى الداخلي وسياسة الدولة املعنية يف جمال الطاقةالظروف االقتصادية 

  2.كثري من األحيان خاصة يف الدول النامية املصدرة للغاز مبستويات منخفضة مقارنة باألسعار العاملية
أسعار تصدير الغاز ال تكون منشورة على نطاق واسع كما هو احلال عليه بالنسبة ألسعار ف وبصفة عامة،    

ى ظالبترول، فهو حي ؤشرات أسعارم أن الغاز يتحرك يف ظل حترك إىل أساسيةذلك بصورة  ويعودالبترول، 
 إىلذلك تفتقر أسعار الغاز يف املبادالت الدولية أحيانا  إىل إضافة ،مرتبطة به أسعارهباملرتبة الثانية بعده، ومعظم 

من  األسعارعدم نشر  تتطلباليت  (Confidentiality Clause)الشفافية، فبعض العقود تتضمن مادة السرية 
 العقد طويل األمد طبيعةأساسا ل تعود ألسباب سياسية واقتصادية،فاظ على كتماا واحل ،العقد جانيبطرف 

وهلذا ال يوجد سعر  3سنة، )25- 20(عقود استرياد وتصدير الغاز متتد لفترة تتراوح بني  فمعظم، بني الطرفني
سعر يف التجارة الدولية كما يعتمد حتديد ال 4بالنسبة للبترول، عاملي للغاز أو سعر معلن، كما هو احلال إشارة

                                                           
، موقع قناة اجلزيرة اإلخبارية، 09/04/2007: ، مقال منشور بتاريخحبث إنشاء تكتل ملصدري الغاز. اجلزيرة. 1

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1038183 
 .28، ص 2007، منظمة األوابك، شتاء 33، الد 120، جملة النفط والتعاون العريب، العدد أساسيات تسعري الغاز يف األسواق العاملية علي رجب،. 2
 .85 ص ،2000 ، مرجع سبق ذكره،حسني عبد اهللا. 3
 .29ص  املرجع السابق، علي رجب،. 4
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وميكن أن يتفاوت السعر تفاوتا كبريا تبعا لظروف  1 ،)املصدر واملستورد(للغاز على التفاوض بني طريف العقد 
  .كل مشروع وموقعه اإلقليمي يف السوق العاملي

  2:فيمكن التمييز بني مايلي ،الغاز أسعار أنواعأما خبصوص 
 أساسعليه بني الطرف املصدر والطرف املستورد، على  قاالتفايتم  وهو سعر الغاز الذي :سعر االتفاق -

  حرارية بريطانية أو لكل متر مكعب؛عقد ملزم بينهما، ويتم حتديده بالدوالر لكل مليون وحدة 
مبرور  أو ما يسمى بالسعر النهائي وهو خيتلف عن سعر االتفاق بكون هذا األخري قد يتغري :السعر احلقيقي -

  .للعديد من العوامل التقنية، االقتصادية والسياسة احمليطة بظروف العقد تبعا الزمن

أي تكفل املصدر  Cost Insurance and Freight (CIF) صيغة أسعار الغاز فقد تكون على أساس  ماأ    
 بالنسبة لغاز األنابيب، وقد (Border Price)بضمان وصول الشحنة إىل احلدود، وهو ما يسمى بسعر احلدود 

مني وضمان حتميله على الناقلة من ميناء البلد أ، أي ت)Free on board – FOB(يكون على أساس صيغة فوب 
  .املصدر، بالنسبة للغاز الطبيعي املسال

  تسعري الغاز ومبادئ طرق. 2

عدة ، ويتأثر اختيار الطريقة املناسبة بسوق إقليمية معينة كل يف لك مبادئ وطرق عامة لتسعري الغازهنا    
مبختلف أنواعه لغاز لوعدد وطبيعة اجلهات املوردة  ،ستخدام النهائي والسوق املستهدفةعوامل منها طبيعة اال

  .تقنية أم، مالية اقتصادية، سياسية أكانتلتلك السوق، وطبيعة التحديات سواءا 
  3:وميكن تلخيص أهم طرق وآليات تسعري الغاز فيما يلي

فطبقا هلذه الطريقة يتم : (Cost Recovery Pricing) التكاليف سترجاعا التسعري املبين على أساس .1.2
حلقات سلسلة صناعة الغاز، مبختلف  املرتبطةعناصر التكاليف  بعد إضافة سعر للغاز املصدر، إىلالتوصل 
  .الضرائب واملردود االستثماري املعقول إليهامضافة 

على  رغبته يف احلصولأو  املعينة، السوق دخول صدراملُرغبة تكون هذه الطريقة مالئمة يف حالة  :إجيابياا -
  .كانت تكاليفه منخفضة إن وباألخص أخرىحصة يف سوق 

ظروف  يف احلسبانوال تأخذ  اإلنتاجتكاليف  أساسكوا مبنية على  سلبيات،هلذه الطريقة عدة  :سلبياا -
اقتصادية  أي جدوىوبالتايل قد ال تعطي هذه الطريقة له، سعر مبعزل عن املصادر البديلة الغاز ي أنالسوق، أي 

واضحة لتشجيع االستثمار يف هذا اال، كما أن تقدير التكاليف ذات الصلة ا ال يكون سهال، وقد سبق 
، لكنها فشلت ومت التخلي عنها أمريكايقة من قبل بعض اهليئات احلكومية خاصة يف تبعت هذه الطرن اُأو

  .املذكورة بسبب تلك الصعوبات
                                                           

، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، الطبعة األوىل، الد األول، حترير مصطفى طلبه، تنسيق الياس لغازاقتصاديات النفط وا حسني عبد اهللا،. 1
 .405 ص ،2006، بريوت، Eolssبيضون، الدار العربية للعلوم 

 .29، ص مرجع سبق ذكره علي رجب،. 2
 .48، ص املرجع نفسه. 3
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طبقا هلذه الطريقة، تتمثل نقطة البداية : (Competitive Netback Pricing) التسعري الترجيعي التنافسي .2.2
 األخرييدفع للغاز من قبل املستهلك النهائي، والذي حيدد بأعلى سعر يقبله هذا  أنبتحديد السعر الذي ميكن 

ادل سعر أرخص وقود بديل متوفر للمستهلك، أي أن آخر، ويع ألي مصدر طاقويال يالستخدام الغاز بد
ويعدل السعر بعد  .(Inter-fuel Competition)هذه الطريقة مبنية على أساس مبدأ املنافسة بني مصادر الطاقة 

، أو يف البديلةيف كفاءة االستخدام بني مصادر الطاقة  والفوارقمثل الضرائب  ،أخذ بعض العوامل يف االعتبار
  .باملعايري البيئية املطلوبة يفاءاإلتكاليف 

لفترة  واألسيوية األوروبيةللغاز يف كل من السوق  األجلمت استخدام هذه الطريقة يف العقود طويلة  وقد    
ويغطي تكاليف  األخرى،مصادر الطاقة  أسعارالطريقة ينافس  وفقا هلذهسنة، حيث كان سعر الغاز  40حوايل 

  .من جهة أخرى قاألسواصناعته ونقله إىل هذه 
الترجيعية التنافسية  والطريقةأي املزج بني طريقة التكاليف  :التسعري باملزج بني الطريقتني السابقتني .3.2

  .اإلمكانلتفادي مساوئ كل منها قدر 
نظرا ملساوئ الطرق السابقة يف تسعري الغاز، وعدم كفاءا االقتصادية يف  :تسعري الغاز بأسلوب املعادلة .4.2
على سعر ثابت يتم التفاوض عليه بشكل دوري خالل مدة  االتفاقا اال، وباألخذ بعني االعتبار صعوبة هذ

وتأثر  ،وألسباب ناجتة عن طبيعة العرض والطلب على الغاز طويلة املدى، األحيانالعقد اليت تكون يف غالب 
التسعري بأسلوب املعادلة هو األكثر  أصبح، األخرىمصادر الطاقة البديلة  باملنافسة املفروضة عليه منأسعاره 

  :وتتكون املعادلة السعرية للغاز من عاملني أساسيني مها ،شيوعا يف العامل
يف يوم توقيع  والذي يتم االتفاق عليه بني املصدر واملستورد ،أو ما يسمى بالسعر األويل :سعر األساس -

  ه الحقا طبقا لطبيعة وبنود العقد؛وميكن تغيري ،العقد
والذي يتم على أساسه تعديل سعر األساس للغاز تبعا حلركة مؤشر متفق  :(Indexation)الربط السعري  -

  كامل السعر األويلرييتم تغي أي(جزئيا  أووطبقا آلليات معينة، فقد يكون الربط كليا  ،عليه بني طريف العقد
  .، وقد يكون الربط مبؤشر منفرد أو بأكثر من مؤشر)أو جزء منه فقط

توازن لتقليل ظاهرة التذبذب يف أسعار  أوويكتسب الربط السعري أمهية خاصة، فهو مبثابة عامل دئة     
وتقاسم  املصدر واملستورد،خلق موازنة ما بني املصاحل املختلفة على املدى البعيد لكل من  إىلويهدف  1الغاز،

  .املخاطر فيما بينهما

متأثرا  ،يتحدد تسعري الغاز نتيجة للتفاوض بني املصدر واملستورد: لغازتسعري ااالعتبارات املؤثرة يف  .5.2
بعدة عوامل منها املوقف التفاوضي لكل منهما، والذي يتأثر بدوره وبصورة كبرية مبوقف كل منهما من حيث 

تج يف السوق اليت التسويقية اليت يتبعها املن باإلستراتيجيةالبديلة املتاحة، كما يتأثر التسعري  الطاقوية اخليارات

                                                           
 .52 -49ص، ،  ص مرجع سبق ذكره علي رجب،. 1
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يريد دخوهلا، سواءا أكانت دف لتعظيم املردود على املدى القصري أو احلفاظ على احلصة أو زيادا يف تلك 
  .على املدى البعيد السوق

  1:فيما يلي األخرىالعديد من االعتبارات  إىل اإلشارةوميكن 
، الطاقويستوردة وحصة الغاز يف ميزان استهالكها منها، االحتياطيات الغازية للدولة امل :االعتبارات العامة -

مدى إمكانية تقاسم الفرص واملخاطر  إىل ع التوسع يف استخدام الغاز، باإلضافةاسة تلك الدولة جتاه تشجييوس
  بني طريف العقد؛

واالستخدام النهائي  ،)درجة االنفتاح االقتصادي(ومنها طبيعة هيكلة السوق  :اعتبارات خاصة بالسوق -
الطاقة البديلة  ومدى توفر مصادر السوق اجلهوية املعينة ويف باقي األسواق العامليةاألسعار السائدة يف  للغاز،

  وحصتها يف السوق؛
ومرونة  أو غاز صناعي، غاز طبيعي مسال، أو أنابيبغاز  ،مصاحب أوسواءا كان غاز حر  :نوعية الغاز -

  مدى االعتماد عليها؛التسليم و
  فروضة على الغاز؛الضرائب امل - 
حيث يتضمن العقد عدة فقرات وشروط تكون عادة مترابطة فيما بينها، حيث تؤثر  :الشروط التعاقدية -

يتأثر السعر الذي  ، فعلى مستوى عملية التسعريوتتأثر ا بدرجات وأبعاد متفاوتة األخرىكل فقرة يف البنود 
يف العقد، فترة العقد، طبيعة  امثل الكمية الوارد ذكره خرىاألمت االتفاق عليه بني طريف العقد بفقرات العقد 

  .وطبيعة االستالم) مستمر أو متقطع( اإلمداد

  اإلقليميةأسعار الغاز يف األسواق . 3

ميكن القول أن أسعار الغاز يف األسواق الرئيسية يف العامل قد متيزت بكثري من  بالرجوع إىل الوراء قليال،    
مثيالا عن بالغة االرتفاع  األسعار ، وباألخص يف اليابان تعترباألسيوية ففي السوق اإلقليميةا، التباين فيما بينه

كان معدل  1990 سنةتطبق يف السوق األمريكية، ففي  األسعار أدىن، وعادة ما كانت األوروبيةيف السوق 
مقارنة  %29وبزيادة حوايل  ،مليون وحدة حرارية بريطانية يف السوق الياباين /دوالر 3.64سعر الغاز هو 

 ،خالل نفس الفترة السوق األمريكيةمقارنة بأسعاره يف  %122وزيادة حوايل  ،األوروبيةالسوق بأسعاره يف 
اليت تليب ( املطبقة يف السوق األمريكية األسعار أضحتحيث  ،2003منذ سنة  كليا انعكسلكن الوضع احلايل 

تياطياا احمللية والواردات الكندية، والباقي من واردات الغاز الطبيعي من اح %97احتياجاا من الغاز بنسبة 
مقارنة  %18مليون و ح ب، وبزيادة حوايل /دوالر 5.63وبلغت  األعلىهي  2)املسال من خمتلف أحناء العامل

   .2003سنة مقارنة بأسعاره يف األسواق األوروبية  %28الغاز يف اليابان وحوايل  بأسعار

                                                           
 .51ص  ،مرجع سبق ذكرهعلي رجب، . 1

2. Charles Augustine, Bob Broxon, Steven Peterson, Understanding Natural Gaz Market, Lexecon an FTI 
Company, API, 2006, P.12. 
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، األخريةخالل السنوات  اإلقليمية األسواقالغاز يف مجيع  أسعار حصل ارتفاع شامل يف مستويات فقدإذا     
، ويعود ذلك أساسا إىل أزمة الغاز اليت مرت ا السوق األمريكية يف تلك الفترة، 2000وباألخص منذ سنة 

، حيث قفزت األسعار الفورية 2000األمريكية شتاء سنة  يف السوق والصعود الكبري واملفاجئ ألسعار الغاز
أكثر  إىل، 2000 سنةيف مطلع مليون و ح ب، /دوالر 2.5من  (Henry Hub)يف مركز هنري  األمريكيللغاز 
 إىلويرجع سبب ذلك بصورة رئيسية  1،السنةمليون و ح ب، يف اية ديسمرب من نفس /دوالر 10من 

  .السوق اختالل التوازن بني العرض والطلب على الغاز يف تلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بالنسبة لليابان فإن السعر متعلق بالغاز الطبيعي املسال، حيث تعترب اليابان من أكرب الدول املستوردة هلذا النوع من  :مالحظة
   .بعي املنقول عرب األنابيفالسعر هنا متعلق بالغاز الطبي) أ.م.اسبانيا، أملانيا، بلجيكا، و(أما بالنسبة للدول األخر الغاز، 

 أسعارارتفاع  إىلواليت أدت  1973نه بعد األزمة البترولية اليت بدأت بوادرها سنة أوعموما ميكن القول     
 12مث  ،دوالر 09 إىلحيث ارتفع سعر الربميل من البترول  2البترول، أخذت الصناعة النفطية تتجه اجتاها آخر،

تفعت كذلك أسعار الغاز الرتباطها الوثيق بأسعار البترول، ار وباملقابل 3دوالرا للربميل، 38 إىلدوالرا مث قفز 
لغاز افقد اخنفضت أسعار  2009خالل سنة  ماأ .على الغاز من جهة أخرىونتيجة لزيادة الطلب العاملي 

تداعيات األزمة املالية العاملية على خمتلف مؤشرات الطلب العاملي على  إىلذلك  إرجاعبشكل كبري وميكن 
يف أسعار  ياخنفاض مواز إىلالذي أدى  األمرالبترول  أسعارايار كبري يف  إىل أدى، ما أنواعهاف الطاقة مبختل

  .الغاز من جانب آخر

                                                           
 .24، ص مرجع سبق ذكرهعلي رجب، . 1
 ، ص1982واآلداب، الكويت، أفريل  ، سلسلة كتب عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنونيةالنفط والعالقات الدولية وجهة نظر عرب حممد الرميحي،. 2

25. 
 .07 ، ص2005وعات اجلامعية، اجلزائر، ، ديوان املطب2004ثورة أسعار النفط  ضياء جميد املوسوي،. 3

 

 )2009-1984(تطور أسعار الغاز حسب األسواق اإلقليمية املختلفة ): 12-1(شكل رقم 

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P.41. 
 

����� ���2�0 أ.م.ا�� ا����0ن� ا%@���� أ

  ب.ح.����ن و/دو&ر
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شهد املتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز  :األسعار الفورية للغاز الطبيعي يف السوق األمريكية. 1.3
مليون  /دوالر 0.46، اخنفاضا بـ 2010ر فيفري خالل شه األمريكيوق سالطبيعي املسجل يف مركز هنري بال

مليون و ح ب، ويتوقع أن  /دوالر 5.3عن األشهر املاضية، ليصبح السعر يساوي  %7.9و ح ب، أي بنسبة 
، نتيجة الحتمال ارتفاع أسعار البترول 2011م و ح ب، خالل سنة /دوالر 6يرتفع سعر الغاز إىل أكثر من 

  .خالل هذه الفترة

  .2010و  2009ملوايل يبني تطور أسعار الغاز يف السوق األمريكية خالل سنيت واجلدول ا

  2010وفيفري  2009تطور أسعار الغاز يف السوق األمريكية خالل سنيت ): 7.1(جدول رقم 

  ب.ح.����ن و/دو&ر
فيفري   الشهر

2009  

جانفي   ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  سبتمرب  أوت  جويلية  جوان  ماي  أفريل  مارس

2010  

يفري ف

2010  

سعر 

  الغاز

4.6  4.0  3.5  3.8  3.7  3.4  3.1  2.9  3.8  3.5  5.2  5.8  5.3  

  : املصدر
، منظمة حول التطورات البترولية يف األسواق العاملية واألقطار األعضاء 2010تقرير شهر مارس  األقطار العربية املصدرة للبترول،منظمة  -

  .13، ص 2010االقتصادية، الكويت، مارس،  اإلدارةاألوابك، 
- World Gas Intelligence, March, 2010. 

منخفضة جدا نتيجة الخنفاض أسعار البترول بسبب تداعيات  ز، كانت أسعار الغا2009يف سنة نالحظ أنه     
األزمة االقتصادية العاملية األخرية، واليت عصفت بأسعار البترول وهو ما أثر بشكل مباشر على أسعار الغاز يف 

ارتفاع  وما يؤكده أكثر هو، وهذا ما يؤكد االرتباط الوثيق ألسعار الغاز بأسعار البترول، مريكيةاألالسوق 
، نتيجة لالرتفاع امللموس يف أسعار البترول، واستقرارها خالل الثالثي 2009أسعار الغاز ابتدءا من ديسمرب 

  .العاملية على االقتصاد األمريكيتداعيات األزمة املالية ل االحنسار النسيب، بسبب 2010األول من سنة 
  الغاز الطبيعي يف السوق األسيويةأسعار . 2.3

  )2010جانفي (يف السوق األسيوية  املسال أسعار الغاز الطبيعيو كميات تطور): 8.1(جدول رقم 

  
  
  
  
  

  

لية يف األسواق العاملية واألقطار حول التطورات البترو 2010تقرير شهر مارس  األقطار العربية املصدرة للبترول،منظمة  -: املصدر

  .14، ص مرجع سبق ذكره، األعضاء
- World Gas Intelligence, March, 2010. 
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أن أسعار الغاز املتعامل ا يف السوق األسيوية وخصوصا يف اليابان أعلى  نالحظ من خالل هذا اجلدول    
 10.0ية، حيث يقدر سعر الغاز املسال يف اليابان بـ من أسعار الغاز املتعامل ا يف الواليات املتحدة األمريك

توسط مبة نم و ح ب، أما يف الصني فتعترب أسعار الغاز منخفضة نسبة ملتوسط أسعار اليابان، ومقار /دوالر
م و ح ب، خالل شهر جانفي  /دوالر 5.2األسعار يف السوق األمريكية، حيث قدرت هذه األسعار بـ 

سعار املطبقة يف كل سوق ختتلف حبسب خصوصية العرض والطلب يف هذه ، ومنه نستنتج أن األ2010
سنة  ملموساالسوق، كما نستنتج أن األسعار يف الواليات املتحدة األمريكية قد اخنفضت بعدما عرفت ارتفاعا 

 االكتشافات الكبرية اليتم و ح ب، ويرجع هذا االخنفاض إىل /دوالر 10واليت كانت تقدر حني ذاك بـ  2000
قامت ا الواليات املتحدة األمريكية خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي غري التقليدي، والذي رفع احتياطيات الغاز يف 

اصة يف جمال التنقيب ، وهذا نتيجة للتطورات التقنية الكبرية اليت تعرفها صناعة الغاز خةقياسي ياتأمريكا إىل مستو
 1،رولاليت سامهت يف ايار أسعار البت 2008 لسنة العامليةاملالية واالستكشاف، ناهيك عن تداعيات األزمة 

  .وبالتايل اخنفاض أسعار الغاز اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بأسعار البترول
  لتسعري الغاز االجتاهات احملتملة واآلفاق املستقبلية. 4

وأن االجتاه  ،العاملية البترولسوق يرى بعض اخلرباء يف جمال الطاقة، بأن سوق الغاز متر مبرحلة مشاة ل    
املصادر األخرى   بدال عنالغاز نفسه  أسعارحنو املنافسة مع  دون شكاملستقبلي لتسعري الغاز يف العامل سيكون 

Gas-to-Gas Competition ، والذي له عالقة مباشرة بالقيمة السوقية للغاز يف الداخل، كما هو احلال عليه يف
يتوقع هلا أن تتطور  (Henry Hub) ربيطانية، وأن أسعار الغاز األمريكي يف مركز هنري السوق األمريكية وال

، وأن الغاز (WTI)بترول غرب تكساس  ألسعار كما هو احلال عليه بالنسبة ،لتصبح مؤشرا عامليا ألسعار الغاز
الدول يف اختاذ  ليةوتتعلق أساسا مبدى قابمسألة وقت  وأامثل أي سلعة أخرى،  طاقوية ما هو إال سلعة

  .هذه املرحلة إىلهيكلة أسواقها، قبل أن يصل األمر  إعادة إجراءات
أنه بسبب الطبيعة اخلاصة لصناعة الغاز وخصوصية  ،، يرى البعض اآلخر من اخلرباءأخرىومن جهة     

، فيتوقع تصنيعه فيتكالبينه وبينها أمهها ارتفاع  فوارق ووجود األخرى ةواختالفه عن السلع الطاقوي ،أسواقه
ته ومبادئه، وفقا لطبيعة احنو املزيد من التنوع يف طرقه وآلي متوجهاأن يكون االجتاه املستقبلي لتسعري الغاز 

أنواع مصادر الطاقة البديلة األخرى فإن ، وبسبب املنافسة مع ينواملستورد ينوظروف ومصاحل كل من املصدر
  .من احلفاظ على حصته يف السوق أو زيادا ذلك يعترب األسلوب الوحيد لتمكني الغاز

 بإمكااولذلك فليس هنالك تصور واضح حول ما ميكن أن تكون عليه طريقة التسعري مستقبال، أي هل     
تنفصل عن البترول كليا أو جزئيا لصاحل الربط س؟ أو أا 2)املنافسة مع الغاز(ا االتطور لتصبح مستقلة حبد ذ

  .ىجزئيا مبؤشرات أخر
  

                                                           
 .265ص ، مرجع سبق ذكره، حنو سوق عاملية للغاز عبد الفتاح دندي،. 1
 .101 رجب، مرجع سبق ذكره، صعلي . 2
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   الفصل خالصة

مبرور الزمن ومع تسارع األحداث العاملية و ولفترة طويلة مصدرا ثانويا للطاقة، أنواعهجبميع  لقد اعترب الغاز    
 البترول أسعارارتفاع  إىل أدتيف السبعينات من القرن املاضي، واليت  األزمة البتروليةظهور  ،اليت زادا حدة

ت الدولية يف جمال البيئة واحلد من التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة والزاميتها، بشكل كبري، ويف ظل االتفاقيا
أصبح الغاز حيتل مكانة مرموقة يف ميزان الطاقة العاملي، وزاد الطلب عليه بشكل كبري خالل السنوات القليلة 

تخدم يف شىت ااالت يس الغاز وأضحىالسنوات القادمة،  خاللو هذا الطلب مين أناملاضية، ويتوقع اخلرباء 
الطاقة الكهربائية، ويستخدم يف الصناعات  إلنتاج، فهو يستخدم كمصدر اإلستراتيجيةوالقطاعات 

املنتجة للثروة، كما يستخدم بكفاءة عالية يف القطاع املرتيل واخلدمي  األخرىالبتروكيماوية والصناعات 
لجوانب يف حتقيق التنمية االقتصادية، مع مراعاته ليساهم بشكل كبري  أصبحوالقطاع الزراعي، وبالتايل فقد 

  .الطاقويةالبيئية بسبب نظافته وكفاءته 
 ،كما تطورت التجارة الدولية للغاز بشكل كبري يف السنوات املاضية، رغم املعوقات العديدة اليت تعترضها    

ليمية رئيسية ة بوجود ثالثة أسواق إقحىت سياسية، وتتميز سوق الغاز العاملي وأ تقنية أمسواءا أكانت اقتصادية 
أكثر من  األسواقجممل هذه  متثلوالسوق األسيوية للغاز، حيث  األوروبيةالسوق هي السوق األمريكية، 

، ولكل سوق منها األنابيبعلى الغاز بنوعيه املسال والطبيعي املنقول عرب  اإلمجايل من الطلب العاملي 60%
هذا  أسعار تباين تالف مستوى الطلب على الغاز، وكذلك من حيثمن حيث اخ ،خصائصها االقتصادية

 ،قاألسوايف مجيع هذه  امرونة وارتباط أكثر الغاز تصبح أسعار أنيف كل سوق، ولكن يتوقع اخلرباء  األخري
  .اإلقليميتوحيد السوق العاملية للغاز واخلروج ا من نطاقها  إىلبشكل يؤدي 

شىت ااالت االقتصادية  الثروة الغازية من حيث استعماالا يف أمهيةلنا  تخالل هذا الفصل تبين ومن    
أنظف من ز يعترب مصدرا طاقويا االغ أنحيث و وكذلك من حيث توفرها بشكل كبري عامليا، ،اإلستراتيجية

 يبقىه االقتصادية، البيئية ولكفاءت، ملراعاته للجوانب املنشودة التنمية املستدامةومالئما لتحقيق  البترول والفحم،
، فعالة إستراتيجيةتطوير استخدام هذه الثروة وفق و ترقية الذهن هو كيف ميكن إىلالتساؤل الذي يتبادر 

هذا ما مبادئ االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية؟ و تأخذ بعني االعتبار تتضمن سياسات وإجراءات
     .من هذا البحثسوف حناول التطرق إليه فيما يلي 
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  الفصل الثاني

التنمية املستدامة والكفاءة 
  االستخدامية للمصادر الطاقوية
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  متهيــد

 حد على املادية وغري املادية القيمجل  فيها تساهم أن البد شاملة عمليةمبفهومها العام  التنمية تعترب     
 يعين يف مضمونه أصبح كونه األخرية اآلونة يف كثريا يستخدم املستدامة التنمية مصطلحأضحى ولقد  سواء،

ورقيا بالنسبة  تقدما أكثر مرحلة إىل واالجتماعي االقتصادي التخلفمرحلة  من وسيلة لالنتقال
 والتدابري اإلجيابية اإلجراءات واختاذ مستوى املعيشة لرفع مرادفًا كذلك يعترب كما أنه ،للمجتمعات

االقتصادية، االجتماعية والثقافية،  مجيع ااالت يف تقدمال حتقيق دف وذلك االقتصادية واالجتماعية،
مدى  خالل من والتأخر، التطور والتخلف واتمعات بالتقدم الشعوب على السياسية والبيئية، ومنه احلكم

   .واملتبعةاملسطرة  براجمهاالتنموية مبختلف إجراءاا و ااسياس فعالية

 التنموية واخلطط الربامج فاعلية ومبدى بالنمو االقتصادي أساسا طمرتب التنمية مفهوم كان وقدميا    
هذه  أن اعتبار على ذلك، يتعدىاألمر  أصبح للتنمية املستدامة الشامل األخذ باملفهوم بعد لكن ،املسطرة
 حىتو والسياسية الثقافية، واالجتماعية االقتصادية ااالت يف حتوالت أساسية تتضمن يف ثناياها األخرية
دف إىل احملافظة على الثروات الطبيعية لتلبية متطلبات األجيال احلالية دون املراهنة أو املساس مبصاحل  البيئية،

وحقوق األجيال املستقبلية، وكذلك تسعى إىل حماولة ترقية الكفاءة االستخدامية ملختلف املصادر الطاقوية، 
  .قتصاد وتطويرهالعتبارها حمورا جوهريا وحمركا أساسيا لتنمية اال

من هذا املنطلق سوف حياول هذا الفصل إبراز أهم اجلوانب املتعلقة بالتنمية املستدامة والكفاءة      
  :االستخدامية للطاقة، من خالل التطرق إىل املباحث التالية

  
   
  
  
  
  
  

  

  

  

  
   .السياق التارخيي لظهور التنمية املستدامة :املبحث األول
   .أبعادهامفهوم التنمية املستدامة و :املبحث الثاين

  .ستدامة وحتدياا يف الدول الناميةمبادئ وأهداف التنمية امل :املبحث الثالث
الكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية يف ظل متطلبات التنمية  :املبحث الرابع

  .املستدامة
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  السياق التارخيي لظهور التنمية املستدامة : املبحث األول
األطر النظرية للتنمية املستدامة، من خالل التطرق أوال إىل تطور الفكر التنموي، مث يتناول هذا املبحث    

السياق التارخيي لربوز مفهوم االستدامة مبختلف أبعادها وجوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وكذلك 
  .تطور دور األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة

  ظرة إىل التنميةتطور الن: املطلب األول

عن النمو لطبيعة الفوارق املوجودة  خيتلف مفهوم التنمية يف الفكر االقتصاديجتدر اإلشارة أوال إىل أن     
 ى بأمهية بالغة يف نشاط االقتصاديني يف مجيع أحناء العامل وباألخصظوهي حت ،بينهما، فالتنمية أوسع من النمو

تنمية تنصرف يف جوهرها إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية للموارد االقتصادية الدول النامية، وميكن القول بأن ال يف
فهي تعين تدخال إراديا من الدولة إلجراء تغريات جذرية يف هيكل االقتصاد، ودفع املتغريات االقتصادية حنو 

مصطلح وبالتايل فالتنمية  1.نسب من النمو الطبيعي هلا وعالج ما يقترن ا من اختاللأالنمو بأسرع و
 يف استغالل اإلمكانات الذاتية املتوفرة من واخلطط والوسائل املعتمدة اقتصادي يتمثل يف جمموع اإلجراءات

   .عياالجتما أجل حتقيق الرقي االقتصادي واالزدهار
 متواصلةإىل أن مفهوم التنمية قد تطور عرب مراحل  وعموما، يشري معظم الباحثني يف احلقل االقتصادي    

، ففي البداية أي قبل اخلمسينيات تأثري الفكر التنموي الغريب على الفكر التنموي يف البلدان النامية دىمتعكس 
من القرن املاضي كانت التنمية حتدد وتعرف من خالل بعض املؤشرات االقتصادية كالناتج الوطين اإلمجايل 

مية يعرفُون التنمية االقتصادية بقدرة كان االقتصاديون والسياسيون وخمططو التنو خل،إ...ونصيب الفرد منه
 2أو أكثر،% 7 إىل% 5 االقتصاد القومي على توليد زيادة سنوية يف الناتج القومي اإلمجايل بنسبة تتراوح بني

ربط بني التنمية والتقدم الجرى ف ،ويأخذونه مبعدل منو نصيب الفرد من الدخل أو الناتج احمللي اإلمجايل
 املتناميةالقدرة على احلصول على مزيد من السلع واخلدمات اليت تشبع حاجات اإلنسان مبعىن  ،االقتصادي

بصورة مستمرة، واجته االهتمام يف هذه الفترة إىل النمو االقتصادي، من خالل قياس النمو يف الناتج القومي 
كمؤشر  -القومي اإلمجايلمن الناتج  -اإلمجايل ومقارنته بنمو السكان لقياس نصيب الفرد من السلع واخلدمات 

صاحبها من  للنمو، مث أدى ما أحدثته احلرب العاملية الثانية من تدمري ملعظم اقتصاديات الدول الصناعية، وما
مشاكل اقتصادية كبرية كالبطالة اليت استفحلت بشكل كبري يف تلك الفترة، كل هذا أدى باالقتصاديني إىل 

وبالتايل كان حتديد  3املة كهدف أساسي للتنمية االقتصادية املنشودة،االهتمام بتوفري فرص العمل للقوى الع
طبيعة "مفهوم التنمية يتم باالعتماد على بعض املؤشرات االقتصادية، ما أدى إىل خلط كبري وواضح بني 

                                                           
 .05، ص 2008، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، اإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةالطيب داودي، . 1
إسالم أون الين، موقع ، 27/05/2009 ، مقال منشور بتاريخمـاليزيا - جـامعة بترا،  من الكم إىل اإلنسان: إشكالية التنمية، حممد شريف بشري. 2

www.islamonline.net 
، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، الطبعة األوىل، الد األول، حترير مصطفى طلبه، السكان واملوارد والبيئة والتنميةحممد حممود اإلمام، . 3

 .348-347، ص 2006، بريوت، تنسيق الياس بيضون، الدار العربية للعلوم

 التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية                                                                                     الثاينالفصل 
 



62  

فرد العملية التغريية التنموية وبني بعض أهدافها االقتصادية كالزيادة يف الناتج القومي اإلمجايل ونصيب ال
الزيادة اليت تطرأ على الناتج القومي من سلع : "مت تعريف التنمية االقتصادية على أا وهكذا 1..."منه

  2".وخدمات يف فترة زمنية معينة

مث انتقل الفكر االقتصادي مع بداية اخلمسينيات إىل حتديد مفهوم التنمية وتعريفها بالتركيز على اجلانب     
 التنموية ن عملية التغيريأعتقاد بيف إطار اال ،املتغريات االقتصادية املختلفة إدماج لمن خال احملض،االقتصادي 

وحتاكي مسرية النمو الذي حدث يف البلدان املتقدمة، ويف هذه املرحلة من  ،تنطلق من اجلانب االقتصادي
   .نهج الرأمسايل واملنهج االشتراكيتطور الفكر التنموي كان هنالك تضاد كبري بني امل

من طرف  - مت حتديد مفهوم التنمية ،يف البلدان النامية وخاصة العربية منها واإلسالمية ،األخرى اجلهةويف     
 باعتبارها عملية تتناقض مع عملية التغريب وحماوالت التحديث اليت -املفكرين االقتصاديني يف هذه البلدان

تيارين  الفكر االقتصادي انقسم يف حتديده ملفهوم التنمية إىلالواقع يؤكد أن ف تتميز ا الدول الغربية املتقدمة،
   3:رئيسيني

حدمها ميثل الفكر االقتصادي الغريب، وال مييز غالبا بني النمو والتنمية حبيث يستمد مفهومه من جتربة النمو أ - 
ا هي إال عملية هادفة إىل ، ويؤكد فكر هذا التيار على أن التنمية ميف الدول األوروبية والعامل الغريباالقتصادي 

نتظم ومنظم تؤدي إىل تزايد دائم يف متوسط دخل الفرد احلقيقي بشكل م ،خلق طاقات جديدة وقيم مضافة
   لفترة طويلة من الزمن؛

هي تلك العملية اهلادفة إىل  ،العامل الثالث، ويؤكد هذا التيار على أن التنمية اأما التيار اآلخر فيمثله اقتصاديو - 
 ،حتوالت هيكلية اقتصادية واجتماعية يتحقق مبوجبها ألغلبية أفراد اتمع مستوى من احلياة الكرمية إحداث

  .وتعميم املساواة يف توزيع الثروة والعدالة االجتماعية
يف الدول  هناك مناداة بتعميم الدراسات حول اإلصالحات االقتصادية كأداة فعالة لتحقيق التنمية برزتمث     

كانت هناك مناداة وأصوات تتعاىل لتغيري فالعامل الغريب  أما يفالسبعينات من القرن املاضي،  خالل النامية

بسبب القصور الذي ختلل العملية التنموية يف هذه البلدان  مفهوم التنمية السائد خالل الستينات والسبعينات

ومت ، لثروة وليس من أجل اإلنسانخالل هذه الفترة والفترات السابقة، حيث كانت الثروة ختلق من أجل ا

واالهتمام باجلانب  خالل الثمانينات من القرن املاضي، مفهوم التنمية البشرية وتعميم التأكيد على تطوير

مع تطور الدراسات التارخيية واحلضارية املقارنة، أدرك حمور التنمية وهدفها االستراتيجي، فالبشري باعتباره 

، فمما ال شك فيه أن والبشرية ة الترابط بني اجلوانب االقتصادية واالجتماعيةاملفكرون االقتصاديون حقيق
                                                           

 .88، ص 2006، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، . 1
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة. 2
كلية العلوم ب املنعقد ،مية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحةالتن: مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، التنمية من النمو إىل االستدامةفايل نبيلة، . 3

منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، االقتصادية وعلوم التسيري،
 .226 ص ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،األورومغاريب
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حيث أا يف املدى البعيد تستهدف  ،التنمية االقتصادية تؤدي إىل جانب وظيفتها االقتصادية وظيفة اجتماعية

اعية متالزمني رفاهية اإلنسان ورفع مستوى معيشته، وبالتايل أصبحت التنمية االقتصادية والتنمية االجتم

بشكل يتماشى مع نظريا  والبشرية وهكذا بدأت املناداة إىل حتقيق التنمية االجتماعية 1ومتكاملني فيما بينهما،

  . االقتصادية

ويف ظل  2وبتزايد خماطر منوذج النمو القائم على االستغالل التبديدي للموارد واالستعمال التبذيري هلا،     

الذي أصاب الكرة األرضية، برزت هناك أصوات تنادي بضرورة عقلنة التنمية القائمة  التدهور البيئي اخلطري

ويف اية على االستغالل املفرط للمصادر الطاقوية األحفورية، وحتسني النشاطات اإلنسانية املسببة للتلوث، 

حملاولة  ،شكل مؤسس وفعالنه جيب تبين مفهوم التنمية املستدامة بأالثمانينات وبداية التسعينات تأكد للجميع 

  .احلد من التدهور البيئي وحتقيق العدالة االجتماعية يف ظل تنمية اقتصادية شاملة

  السياق التارخيي لتطور مفهوم االستدامة : املطلب الثاين

يكن مفهوم التنمية املستدامة وليد ساعته بل كان نتاج جدال طويل يف رحم الفكر التنموي، فمنذ مل     

نات من القرن املاضي كان هناك مؤشرات تدل على أن التنمية البد من أن تغري من منهجيتها بالشكل السبعي

   3.الذي يتماشى مع حاجات اإلنسان وتطلعاته، وكذلك حميط البيئة الذي حوله

ي اخلطري والتنمية املستدامة تطورت تارخيا نتيجة لقصور مفاهيم التنمية السابقة ونتيجة أيضا للتدهور البيئ    

الذي عرفته الكرة األرضية بسبب النشاطات اإلنسانية غري املسؤولة وبسبب االستعمال الالعقالين للطاقة يف 

وبالتايل عقدت الكثري من القمم واملؤمترات اليت عنيت بالبيئة وبكيفية حتسني العمليات التصنيعية امللوثة للبيئة، 

ع املتطلبات البيئية، وقد سامهت هذه املؤمترات العاملية النشاطات االقتصادية بالشكل الذي يتماشى م

والشكل املوايل يبني التواريخ واالتفاقيات الدولية املصاحبة هلا يف تطور مفهوم التنمية املستدامة بشكل كبري، 

نمية اليت من خالهلا تبلور التطور املفاهيمي اخلاص بالت للمؤمترات واالتفاقيات الدولية املفتاحية األساسية

   :املستدامة

 

 
                                                           

 229، ص السابقاملرجع  فايل نبيلة، .1
 89-88ص  ،2006 ،مرجع سبق ذكرهصاحل صاحلي، . 2
التجارة الدولية "، يف املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة التنمية املستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية إشارة خاصة للعراقسحر قدوري الرفاعي، . 3

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 2006، أوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف اجلمهورية التونسية يف سبتمرب "تنمية املستدامةوأثرها على ال
 .22، ص 2007جامعة الدول العربية، 
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  التواريخ املفتاحية أهمالتطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة حسب ): 1.2(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1987-1950الفترة . 1

نشر االحتاد العاملي للحفاظ على  حيث ،1950ترجع جذور التفكري العاملي بشأن التدهور البيئي إىل سنة      
وهي منظمة عاملية  - l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 1  ةطبيعال

حالة دراسة  إىلوهدف هذا التقرير  ،أول تقرير حول حالة البيئة العاملية -ومقرها بسويسرا 1948سنة  أنشئت
 ربات املتعلقة باملصاحلةيف جمال املقا رائدا خالل تلك الفترةعترب هذا التقرير أالبيئة يف العامل، وقد  ووضعية
  .يف ذلك الوقت والبيئة االقتصادبني  واملوازنة

حيث ضم عددا من العلماء واملفكرين واالقتصاديني وكذا رجال  ،أنشئ نادي روما 1968 مث ويف سنة     
حديد أعمال من خمتلف أحناء العامل، ودعى هذا النادي إىل ضرورة إجراء أحباث ختص جماالت التطور العلمي لت

  2.حدود النمو يف الدول املتقدمة
وعالقة ذلك باستغالل املوارد  ،نشر نادي روما تقريرا مفصال حول تطور اتمع اإلنساين 1972ويف سنة      

هو أنه سوف حيدث  :، ومن أهم ما خرج به هذا التقرير من نتائج2100الطبيعية، وتوقعات ذلك حىت سنة 
 عقالين ال غريالعشرين بسبب التلوث البيئي واسترتاف املوارد الطبيعية بشكل خلل كبري خالل القرن احلادي و

                                                           
1
. Catherine Aubertin et Franck Dominique VIVIE, Le Développement durable enjeux politiques 

économiques et sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p. 45. 
 .294، ص 2000، دار األمني للنشر والتوزيع، مصر، اقتصاد محاية البيئة حممد عبد البديع،. 2

  باالعتماد على: املصدر

 إنشاء نادي روما: 1968
 تقرير نادي روما حول حدود النمو: 1972

 )هوملستوك(قمة األمم املتحدة حول البيئة والتنمية : 1972

 تقرير برنامج األمم املتحدة للبيئة عن حالة البيئة العاملية: 1982
 من طرف اللجنة العاملية للبيئة والتنمية " مستقبلنا املشترك"تقرير : 1987

 مؤمتر قمة األرض بريو دي جانيريو: 1992

 بروتوكول كيوتو: 1997
  )هانزبورغجو(مؤمتر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة : 2002

  عودة بروتوكول كيوتو للواجهة  : 2005
  مؤمتر بايل: 2007

  )كوبن هاغن(قمة املناخ : 2010

1950 :(UICN)  نشر أول تقرير حول حالة البيئة

  نقطة التحولنقطة التحول

انتشار االهتمام، وإلزامية التطبيق، انتشار االهتمام، وإلزامية التطبيق، 
  وتطور الفكروتطور الفكر

بداية االهتمام باملسائل البيئية وتبلور بداية االهتمام باملسائل البيئية وتبلور 
  ملفاهيمي للتنمية املستدامةملفاهيمي للتنمية املستدامةالفكر االفكر ا

- Catherine Aubertin et Franck Dominique VIVIE, Le Développement durable enjeux politiques 
économiques et sociaux, La documentation française, IRD Edition, Paris 2005, p. 45. 
- Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 
2004, P.13. 

 التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية                                                                                     الثاينالفصل 
 



65  

 ارياضي اواليت تضمنت منوذج ،"حدود النمو"كما مت نشر دراسة بعنوان  1املستقبلية، األجيالخيدم مصاحل 
وء التغذية، بارزة وهي استرتاف املوارد الطبيعية، النمو السكاين، التصنيع، س أساسيةلدراسة مخسة متغريات 

وذلك  األرضهذه الدراسة اجتاهات هذه املتغريات اخلمسة وأثرها على كوكب  أبرزتتدهور البيئة، حيث 
يف العامل بنفس األمناط  التنموي وخلصت إىل أنه مع استمرار الوضع 2،ملدة ثالثني سنة قادمة من ذلك الزمن

 للموارد الطبيعية، كما سينتج عن شبه كاملفان ذلك سيؤدي خالل قرن من الزمن إىل استرتاف  ،السائدة
  3.البيئي التدهورلبيئة نتيجة للتلوث ول حاد تدمري ذلك
انعقدت قمت األمم املتحدة حول البيئة يف  ،1972جويلية  16-05الفترة  ومن ناحية أخرى، وخالل     

ورة الترابط بني البيئة وضر ،ستوكهومل، حيث مت عرض جمموعة من القرارات اخلاصة بالتنمية االقتصادية
املكمل لربنامج  (PNUE)االقتصادية، وقد مت خالهلا االنتهاء من إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة  والتنمية

والتنبيه لألخطار اليت  األرضدولة، وتناول شؤون  115حضر هذا املؤمتر ، و(PNUD)املتحدة للتنمية  األمم
ا دد البيئة وضرورة االهتمام.  

ل ـة ذا الشكـمصطلح التنمية املستدام استعمل ألول مـرة يف التـاريخ 1980ويف سنة      
(Sustainable Development) ة ــى الطبيعـاظ علـاملي للحفـاد العـرف االحتـن طـ، مUnion 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) تيجية اإلسترا، وهذا من خالل تقريره حول
  4.الدولية للمحافظة على البيئة

نه بين أمهيته يف أ وبرزتحالة البيئة العاملية،  حولاملتحدة للبيئة تقريرا  األمموضع برنامج  ،1982ويف سنة      
 ألف 25أكثر من  أن إىلهذا التقرير  وأشارأكدت اخلطر احمليط بالعامل،  إحصائيةعلى وثائق علمية وبيانات 

 ختفتان هناك الكثري من الكائنات تكون قد أ، ونقراضاال إىلا النباتية واحليوانية يف طريقها نوع من اخلالي
 األنشطة إىل أنالتقرير أشار ائيا نتيجة للتدهور البيئي والتلوث العاملي الذي صاحب الثورة الصناعية، كما 

مليون طن  68و ،الكربيت أكسيد مليون طن من 990يف اهلواء ما يقارب  1981 خالل سنة أطلقت قد البشرية
  5.صناعيةمليون طن من أول أكسيد الكربون من عدة مصادر  177من أكسيد النتروجني، و

 (CMED)اللجنة العاملية للبيئة والتنمية  بإنشاء، أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة 1983ويف سنة      

Commission mondiale pour l’environnement et le Développement وتتكون هذه اللجنة من ،

                                                           
1
. J. Ernult et A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 

prenantes : Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, Groupe ESC Dijon Bourgogne, France, 2007, 
P.6. 

كلية ب املنعقد ،ءة االستخدامية للموارد املتاحةالتنمية املستدامة والكفا: مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها عمار عماري،. 2
منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

 .36ص  ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،الفضاء األورومغاريب
 .23، ص مرجع سبق ذكره، قدوري الرفاعي سحر. 3

4
. Catherine Aubertin. Op.cit,  P.45 

 .37عمار عماري، املرجع السابق، ص . 5
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رئيسة وزراء النرويج  تاملتحدة، وعين األمميف  األعضاءجمموعة من الشخصيات السياسية ملختلف الدول 
(Gro Harlem Brundtland) 1.رئيسة هلذه اللجنة  

مستقبلنا "را بعنوان املتحدة تقري لألممقدمت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية التابعة  1987فريل أ 27يف و     

عد هلا فصال كامال، ومت خالله بلورة أو ،بشكل مفصل التنمية املستدامةحيث تكلم التقرير عن  ،"املشترك
، وأكد التقرير أنه ال ميكن االستمرار يف التنمية بالشكل احلايل ما مل تكن هذه التنمية قابلة هلاأول تعريف دقيق 

هناك حاجة ماسة لتغيري مفهوم  أن التابعة هلا واألجهزةاللجنة  هذه تأدركو ،لالستمرار من دون ضرر بيئي
يف ذلك الوقت باعتبارها رئيسة  (Gro Harlem Brundtland) نبهت رئيسة وزراء النرويجلذلك  2،التنمية

اطات البشرية خماطر املشاكل البيئة العاملية املتفاقمة من عام آلخر نتيجة للنش إىلللجنة العاملية للبيئة والتنمية، 
 ضرور حماربة ىلكما نبهت إالفقر يف العامل،  أشكالضرورة حماربة كافة  إىلغري املسؤولة، وكذلك نبهت 

 يعد تقرير برنتدالندوهلذا  3،واالستهالك اإلنتاجاملتعلقة بشىت جماالت التنمية من  األخرىخمتلف املشاكل 
Brundtland) (  م احملدد والدقيق للتنمية املستدامةلبلورة املفهو األساسيةنقطة التحول.  

  2002-1987الفترة . 2

توجت حمصلة العمل الدويل يف السبعينات والثمانينات بشأن العالقة املتبادلة بني البيئة والتنمية بربوز      
عالت بعد ذلك ت 4،مفهوم التنمية املستدامة بشكل مؤسس وصريح من خالل تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية

 أصبح األرضن كوكب أتأكد اجلميع ب أنوعقدت الندوات الفكرية واملؤمترات احمللية والعاملية بعد  األصوات
النظر يف  إعادةضرورة  إىلتدعو  خمتلف األطراف االقتصادية والسياسية وكذلك البيئيةيف خطر، وبدأت 

  .اجتاهات التنمية احلالية بشكل جذري
 Laة ـة والتنميـة من األمم املتحدة حول البيئـة األرض األوىل برعايـقم مت عقد 1992سنـة  فيف     

Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le Développement (CNUED) إىل  03، من
رئيس دولة، وشاركت  108شخص، و 40000وحضره أكثر من  5بالربازيل، "بريو دي جانيريو"جوان  14

                                                           
1
. Catherine Aubertin, Op.cit, P.30. 

التنمية : داخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلم، التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل بني الواقع واألفاق املستقبليةفوزي عبد الرزاق وكاتية بوروبة، . 2
منشورات خمرب  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،ب املنعقد ،املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة

 .87ص ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب
3
. Farid Baadache, le Développement durable tout simplement, Edition Eyrolle, Paris, 2008, P.09. 

التنمية املستدامة والكفاءة : الدويلمداخلة ضمن املؤمتر العلمي ، البعد البيئي إلستراتيجية التنمية املستدامةسنوسي زوليخة وبوزيان الرمحاين هاجر، . 4
منشورات خمرب الشراكة واالستثمار  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،ب املنعقد ،االستخدامية للموارد املتاحة

 .126ص  ،2008، عني مليلة ر،، دار اهلدى للطباعة والنشيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب
5
. Octave Gélinier et autres, Développement durable Pour une entreprise compétitive et responsable, 3eme 

édition, Esf Editeur, cegos,  France, 2005, P.22.  
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ستراتيجيات وتدابري للحد من التدهور البيئي يف إطار إ صياغةومت فيه  1من معظم أحناء العامل،دولة  172فيه 
 .تنمية قابلة لالستمرار ومالئمة بيئيا

وقد خرج هذا املؤمتر مبجموعة نتائج مهمة، حيث مت وضع معاهدات للحد من التغري املناخي واحلفاظ على     
الذي حيدد املبادئ اليت جيب على  األرضيثاق مب ن عن ميالد ما مسياإلعالالتنوع البيولوجي، وكذلك مت 

، كما مت صياغة ما أخرىالعاملية من جهة  ةالبيئيشعوب العامل االلتزام ا يف العالقات فيما بينها من جهة، ومع 
من  تتكون من أربعني فصال وحتتوي على أكثر وهي وثيقة ضخمة )21األجندة (القرن  أعماليعرف جبدول 

 إىلاحلكومات والدول  إرشادترسم برناجما للعمل البيئي يف القرن احلادي والعشرين، وهدفها  2توصية، 2500
وضع سياسات بيئية تفي و حماربة كافة أشكال الفقر، واحلد من االستغالل الالعقالين للموارد الطبيعية،

 كما مت إعدادتلوث وسياسة الطاقة والتنمية، مبتطلبات االستدامة من خمتلف جوانبها، والوثيقة تغطي مسائل ال
وضع  ضرورة إىلالدول املوقعة عليها  املعاهدةمبعاهدة املناخ، وتدعو هذه  ري املناخي ومسيميثاق حول التغ

 1990الكربون على معدل سنة  أكسيدتثبيت غازات االحتباس احلراري، خاصة ثاين  إىلسياسات دف 
تأخذ بزمام املبادرة، وأن تقدم للدول النامية تعويضات  أنالصناعية املتقدمة ، ودعت الدول 2000حبلول سنة 

دولة على  152، وقد وقعت املعاهدةتتحملها من جراء تطبيق هذه  أناليت ميكن  اإلضافيةمالية عن التكلفة 
  .املعاهدةهذه 
عي زيادة الو إىل ت، إذ أدستدامةأخرى يف جمال التنمية امل مبثابة نقطة حتول "ريو دي جانيريو"قمة عترب تو    

محائية للبيئة من  إجراءاتالتزامات دولية باختاذ  إجيادخطوات كبرية حنو  توخط ،العاملي باملسائل البيئية
أخطار التلوث، ومت التأكيد على مفهوم التنمية املستدامة، دف أن ال يكون التقدم االقتصادي احلايل على 

  .القادمة للخطر األجيالحساب تعريض مستقبل 
السابقة يف برلني، حيث توصل  املعاهدةاملوقعة على  األطرافانعقدت أول دورة ملؤمتر  1995ويف سنة      

، األرضيةعلى تغري مناخ الكرة  واضحاتأثريا  لإلنسان أن إىلكل الدالئل تشري  أنالتأكيد على  إىلهذا املؤمتر 
سوف يرتفع حبوايل  األرضالتغري املناخي فإن معدل درجة حرارة  وأنه يف غياب سياسات حمددة ملعاجلة ظاهرة

  2100.3وذلك حبلول سنة  1990يتني مقارنة بعام ئودرجتني م
احلد من انبعاث  إىلباليابان، الذي هدف  "بروتوكول كيوتو" إقرارمت  ،1997من سنة  يف شهر ديسمربو     

ري، ويعترب عقد هذه الندوة منعطفا هاما فيما خيص احلماية الغازات امللوثة للبيئة واملسببة لالحتباس احلرا
من عشرة آالف  أكثرالدولية للبيئة بصفة خاصة وااللتزام مببادئ االستدامة بصفة عامة، حيث شارك فيها 

من املفاوضات احلادة،  أسبوعمن  أكثروزيرا من خمتلف دول العامل بتصرحيام خالل  125مشارك، وأدىل 

                                                           
1
. Catherine AUBERTIN, Op.cit, P.31. 

2
. Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement durable, Afnor, France, 2004, 

P.13.  
، )غري منشورة(، مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ستراتيجيات الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي يف ظل التنمية املستدامة حالة اجلزائرإعبد القادر بلخضر، . 3

 .93-92، ص 2005، جامعة اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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اليت تعترب من  األمريكيةدولة على هذا الربوتوكول، ماعدا الصني والواليات املتحدة  60من  أكثروصادقت 
 أهدافا التنمية املستدامةمرة يف تاريخ املؤمترات املبلورة ملفهوم  ألولوتضمنت هذه االتفاقية  ،كرب ملوثي العاملأ

ز ثاين أكسيد الكربون كحد ايز غتثبيت ترك إىلدعى حيث  1،كمية صارمة للحد من نشر الغازات الدفيئة
ن تتكفل الدول الصناعية منفردة أو جمتمعة بتخفيض جمموع انبعاثات أو ،أقل أوجزء من املليون  550بـ  أعلى

كذلك  الربوتوكول وأكد 1990،2 سنةعن مستويات  %5.2بنسبة  2012-2008الغازات الدفيئة خالل الفترة 
   .ر الضارة من تطبيق هذه االتفاقيةتتعرض اقتصادياا لآلثاعلى ضرورة محاية الدول النامية اليت 

قبوهلا سيؤدي  أنأ التوقيع عليها، بدعوى .م.وتبقى الصعوبة يف تطبيق هذه االتفاقية كبرية، نظرا لرفض الو    
، خرىاألوبالتايل زيادة البطالة واملشاكل االقتصادية  3،أرباح الشركات صاالقتصادي وتقليتراجع النمو  إىل

  .الصنيو إيرانورفضت التوقيع كل من استراليا، 
دولة وغابت عنه  167، والذي حضرته 2001نوفمرب  10مث انعقد مؤمتر مراكش باململكة املغربية يف      

من احلل بسبب االنسحاب  إنقاذهعلى بروتوكول كيوتو، وبالتايل مت  باملصادقةالدول  أغلبيةأ، ووعدت .م.الو
سيد الكربون يف أكربع انبعاثات  إىلالعامل بنسبة تصل  يف تعترب أكرب ملوث األخريةهذه  أن ةخاص 4،األمريكي

  .العامل
التزامات كيوتو ستكون عالية  تطبيق تكلفة أنوحسب دراسات أجرا الوكالة الدولية للطاقة، مفادها     

فردها، لكن هذه التكلفة ستنخفض كثريا قامت كل دولة منها بتنفيذ التزاماا مب إذاجدا على الدول الصناعية 
  5.عمل مشترك إستراتيجيةمت التنفيذ عن طريق  إذا

 "املتحدة حول التنمية املستدامة األمممؤمتر "عقدت قمة األرض الثانية حتت عنوان  ،2002ويف سنة     
"Sommet Mondial du Développement Durable" "وقد سبتمرب 04أوت و 26ما بني  "جبوهانزبورغ ،
 ايت هذه القمة باهتمام بالغ من قبل اخلرباء واملختصني يف التنمية والبيئة على الصعيد العاملي، ومتت فيهظح

من خالل تقرير  6،بشكل رمسي ومؤسس قهاطالإمراجعة حصيلة استجابة العامل لفكرة التنمية املستدامة منذ 
  .السابق الذكر 1987مصرينا املشترك سنة 

                                                           
التنمية : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، 2007إىل مؤمتر بايل  1992التنمية املستدامة املبادئ والتنفيذ من مؤمتر ريو دي جانيريو خبابة عبد اهللا، . 1

منشورات خمرب  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، ة وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصاديب املنعقد ،املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة
 .75ص  ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب

 .94عبد القادر بلخضر، املرجع السابق، ص . 2
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة. 3

4
. le protocole de Kyoto définitivement Sauvé, www.tf1.fr/news/sciences/0.840263.00htm,45k. 

 .94عبد القادر بلخضر، املرجع السابق، ص . 5
املستدامة والكفاءة التنمية : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهاحرفوش سهام وآخرون، . 6

منشورات خمرب الشراكة واالستثمار  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،ب املنعقد ،االستخدامية للموارد املتاحة
 .99ص  ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب
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 1992،1بضعف التقدم احملرز منذ مؤمتر ريو سنة  اإلقرار: عديد من النتائج أمههابال القمة ههذ توقد خرج    
وحماربة الفقر وحتسني  ،لدول الفقريةا لشعوب للحياة األساسيةكما مت التأكيد على ضرورة توفري الشروط 

ستخدام الطاقة واستخدام الطاقات مستويات الرعاية الصحية، ومحاية التنوع البيئي من التدهور، وزيادة كفاءة ا
  . النظيفة واملتجددة

  2002فترة ما بعد سنة . 3

املؤمتر الدويل ملواجهة التغريات املناخية مبدينة  انعقد 2007سنة  ديسمرب 14-03 بنيالفترة املمتدة خالل      
خلطرية أمهها ارتفاع درجة ومتحورت نقاشات هذا املؤمتر حول العديد من املشاكل البيئية ا 2،ندونيسياأببايل 

  .بشكل كبري بسبب االحتباس احلراري األرضحرارة 
، بسبب تأكد مجيع األطراف 2010سنة  "بكوبن هاغن"قمة املناخ  انعقدت وبعدها بثالث سنوات     

عديد السياسية أن حالة البيئة يف العامل مازلت يف تدهور مستمر بالرغم من عقد العديد من املؤمترات وإبرام ال
من االتفاقيات، وقد ناقشت قمة املناخ هذه التغريات املناخية األخرية، وكيفية مواجهة ظاهرة االحتباس 
احلراري وكذلك سبل حتقيق تنمية عاملية مستدامة تراعي اجلوانب البيئية يف خمتلف إستراتيجياا الكلية 

 خرج ا بروتوكول كيوتو، واكتف األعضاء واجلزئية، لكن هذه القمة مل خترج باتفاقيات ملزمة وكمية كاليت
  .املشاركون بتحديد خطوط عريضة للعمل من أجل حماربة التغري املناخي ومكافحة االحتباس احلراري

كل هذه القمم واملؤمترات، واليت نتجت عنها اتفاقيات ملزمة وغري ملزمة، سامهت يف تطوير مفهوم التنمية     
والوصول ا إىل أبعد اآلفاق يف جمال التطبيق، بل وإدماجها يف خمتلف النشاطات املستدامة وحماولة تعميمها 

 .اجلزئية واالستراتيجيات الكلية للشركات والدول على حد سواء

وهلذا أعترب مفهوم التنمية املستدامة أهم تطور يف الفكر التنموي، وأبرز إضافة إىل أدبيات التنمية خالل     
  .العقدين األخريين

  تطور دور األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة: الثالثطلب امل

إن التطور التارخيي للتنمية املستدامة ومفاهيمها مل يكن ليتم لوال وجود أطراف فاعلة سامهت يف بلورة     
فاعلة يف هذه املفاهيم وصياغة األبعاد وحتقيق العديد من األهداف املتعلقة ا، وميكن حصر هذه األطراف ال

  :أربع جمموعات رئيسية هي

  العلماء واملفكرين واملنظمات غري احلكومية؛ -     

  الدول واحلكومات؛ -     

  املؤسسات؛ -     

                                                           
 .79-78 ص ، صاملرجع السابقخبابة عبد اهللا، . 1
 81-79، ص مرجع سبق ذكره ،خبابة عبد اهللا .2
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  .األفراد -     
  

  

  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 
  
 
 

     

حيث يبني الشكل السابق، كيف سامهت تلك األطراف يف حتقيق التطور املفاهيمي والعملي على حد      
للتنمية املستدامة، ففي بداية األمر كان اهتمام معظم الدول واحلكومات منصبا على كيفية حتقيق منو سواء 

اقتصادي، يساهم بشكل كبري يف حتسني االقتصاديات الوطنية سواءا كانت نامية أو سائرة يف طريق النمو، 
املنظمات غري احلكومية تدعو  ولكن برزت هنالك أصوات من بعض املفكرين االقتصاديني وعلماء البيئة وبعض

إىل ضرورة االهتمام باجلانب البيئي إىل جانب التنمية االقتصادية، وذلك نتيجة للتدهور البيئي اخلطري الذي 
بدأت معامله تربز بشكل واضح وكبري، ونتيجة للضغط املتواصل للمفكرين واملنظمات غري احلكومية، ونتيجة 

بيئة واالجتماعية، عقدت العديد من الندوات احمللية والقمم الدولية اليت لدفاعهم بشكل شديد عن القضايا ال
، والذي ساهم بشكل كبري يف انتقال 1987سنة " مستقبلنا املشترك"توجت بإصدار جلنة برنتدالند لتقرير 

بشكل االهتمام بالقضايا البيئية واالجتماعية من املفكرين واملنضمات غري احلكومية إىل الدول واحلكومات 
صريح، حيث حذر هذا التقرير كافة الدول واألطراف السياسية الفاعلة فيها من مغبة مواصلة مسرية التنمية 
بشكل مدمر للبيئة ومسترتف للثروات، وبالتايل أصبحت معظم الدول واحلكومات طرفا فاعال يف حتقيق معادلة 

التنموية السابقة من جهة، وكذلك نتيجة للضغوطات  التنمية املستدامة نتيجة لوعيها باملخاطر املرتبطة بالنماذج
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Source: Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le 
développement durable, Afnor, France, 2004, P.16. 

  دور األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة  تطور): 2.2(شكل رقم 
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كجماعات اخلضر، ومنظمات محاية البيئة، ومنظمات (املفروضة عليها من طرف املنظمات غري احلكومية 
من جهة أخرى، وبعد ذلك انتقل االهتمام بتلك األخرية إىل املؤسسات نتيجة للضغط ...) حقوق اإلنسان

، اليت وقعت عليها 1997ت احلكومية، خاصة منذ إبرام اتفاقية كيوتو سنة املفروض عليها من طرف السلطا
العديد من الدول الكربى، ملزمة نفسها خبفض مستويات التلوث الناجتة عن العمليات االقتصادية املختلفة، 
فألزمت الدول بدورها معظم مؤسساا بتحقيق تلك األهداف، وبالتايل أصبحت املؤسسات طرفا فاعال 

اال يف حتقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية عن طريق االلتزام باملسؤولية اتمعية، فسامهت هي وفع
بدورها أيضا يف توعية املستهلكني بأمهية التنمية املستدامة، وتبسيطها بالشكل الذي يفهمه عامة الناس من 

فزاد وعي خمتلف شرائح اتمعات بأمهية التنمية  خالل العمليات التسويقية املستدامة واإلعالنات اخلضراء،
  .املستدامة

وكخالصة ميكن القول أن التنمية املستدامة معادلة صعبة ال ميكن حتقيقها إال بتكاثف وتعاون خمتلف      
األطراف الفاعلة من مفكرين وعلماء، منظمات غري حكومية، دول وحكومات، مؤسسات وأفراد بشكل 

  .      يع حاليا ومستقبالخيدم مصاحل اجلم
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  وأبعادها مفهوم التنمية املستدامة: املبحث الثاين

بعد التطرق إىل تطور الفكر التنموي، وكذلك إىل التطور التارخيي لظهور التنمية املستدامة، وشرح خمتلف      
عرب الزمن، وكذلك بعد التطرق إىل القمم واملؤمترات العاملية اليت سامهت يف بلورة مفهومها بشكل متواصل 

تطور دور األطراف الفاعلة وكيفية مسامهتها يف جتسيد مبادئ التنمية املستدامة، سوف حناول يف هذا املبحث 
  .إعطاء جمموعة من التعاريف الشاملة واملتكاملة للتنمية املستدامة، مث استنتاج أهم اخلصائص اليت تتميز ا

  نمية املستدامةالت مفهوم: األولاملطلب 

للتنمية  صريح ومؤسسأول تعريف ، "مصرينا املشترك"الند تدقرير برنيعترب التعريف الذي ورد يف ت     
التنمية اليت تفي باحتياجات احلاضر دون اازفة واملساس بقدرة ": على أا األخرياملستدامة، حيث عرفها هذا 

  1."حتياجااا تلبيةاألجيال املستقبلية على 
  2:ويتضمن تعريف برنتدالند مبدأين أساسني مها

وتعين احلاجات األساسية اليت جيب تلبيتها جلميع أطراف اتمع بالشكل الذي يضمن حتقيق : احلاجات - 
  عدالة اجتماعية متواصلة عرب الزمن؛

  .باحتياجاا فكرة حتديد االستغالل الالعقالين للموارد املتاحة، وترك اال لألجيال الالحقة للوفاء - 
فأصبحت  ،واملعاين التعاريف حتديد يف شديدا االتنمية املستدامة تزامح عرفت ،انطالقا من هذا التعريفو    

لكن من حيث املضمون كانت كلها  ،التعاريفاملشكلة ليست غياب التعريف، وإمنا تعدد وتنوع هذه 
  .وبيئيةاقتصادية واجتماعية  3 :متقاربة، فهي تركز على ثالث أبعاد

  :وفيما يلي نستعرض جمموعة من التعاريف املتعلقة بالتنمية املستدامة

تليب احتياجات اتمعات يف الوقت احلايل دون  اليت تنميةالهي  ،التنمية املستدامة" :تعريف البنك الدويل - 
احلالية  لألجيالتاحة من امل أفضل، مبا يسمح بتوفري فرص أهدافهااملستقبلية على حتقيق  األجيالاملساس بقدرة 

والتنمية املستدامة تعترب هي حلقة الوصل اليت ال غىن عنها بني  تقدم اقتصادي واجتماعي وبشري، إلحراز
  4".األجلطويلة  واألهداف األجلقصرية  األهداف

                                                           
، ترمجة حممد كامل عارف، مراجعة علي حسني حجاج، سلسلة كتب عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة مستقبلنا املشتركاللجنة العاملية للتنمية والبيئة، . 1

  .69، ص 1989، الكويت، والفنون واآلداب
2
. Afnor, Guide pratique du développement durable un savoir-faire à l’usage de tous, Afnor, France, 2005, 

P.09. 
3
. Férone, Geneviève et autre, Le développement durable des enjeux stratégique pour l’entreprise , Préface 

de Robert Lion, Troisième tirage, Edition d’organisation, Paris, 2002, P.178. 
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، التنمية املستدامة مقاربة اقتصادية يف إشكالية املفاهيم واألبعادبوعشة مبارك، . 4

منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، قتصادية وعلوم التسيري،كلية العلوم االب املنعقد ،للموارد املتاحة
 .54ص  ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب
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منظور التنمية املستدامة، هي التنمية احلقيقة اليت هلا القدرة على االستقرار واالستمرار والتواصل من  - 
واليت ميكن أن حتدث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور أساسي  ،استخدامها للموارد الطبيعية

  1.هلا
أكرب  االجتماعيةبالرفاهية  االرتقاءذلك النشاط الذي يؤدي إىل  :بأا "Edoird BARBIER"كما يعرفها  - 

  2.ملتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئةمع احلرص واحلفاظ على املوارد الطبيعية ا ،ممكن قدر
إشكالية حديثة نسبيا، نتيجة التفكري العقالين : "التنمية املستدامة على أا "BOQUET Yves" ويعرف - 

أن  فالتنمية املستدامة هي الطاقة اليت جيب ،لتطور السريع للنشاطات اإلنسانيةاملتعلق بالتدهور البيئي الناتج عن ا
  3".قيمة موارد األجيال املستقبلية أو ترفع منها ظحتف
ترقية كفاءة  :بأا )2004(وزير البيئة والتنمية املستدامة الفرنسي سابقا  "Serge LEPELTIER"عرفها  - 

استخدام املوارد عرب الزمن، وهي تنمية اقتصادية تراعي اجلوانب االجتماعية وتلتزم باملتطلبات البيئية بشكل 
  4.واصل عرب الزمنمت
التنمية املستدامة هي التنمية اليت حتترم البيئة عن طريق االستغالل األمثل والعقالين للموارد الطبيعية، لكي " - 

  5.(Petite Larousse illustré, édition 2006)" تليب االحتياجات املتوقعة لألجيال املستقبلية

املستدامة تعين وضع سياسات اقتصادية فعالة، تراعي يف التنمية : "كما يلي "Sylvie BRUNEL"ويعرفها  - 
  6".نفس الوقت العدالة االجتماعية وتفي باملتطلبات البيئية

التنمية املستدامة هي جمموعة من آليات التسيري الفعالة على املدى " :فريى أن "Corinne LEPAGE"أما  - 
   7".وتراعي اجلوانب البيئيةالطويل، حتقق الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية 

عملية االستخدام األمثل ملوارد اتمع وصيانتها وتعزيزها حىت : "وتعرف التنمية املستدامة أيضا على أا - 
ميكن احملافظة على العمليات البيئية اليت تعتمد عليها احلياة وحىت ميكن النهوض بنوعية احلياة بشكل شامل حاليا 

  8".ومستقبال

                                                           
، "التجارة الدولية وأثرها على التنمية املستدامة"، يف املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة امةتأثري التجارة الدولية على التنمية املستدسالمة سامل سلمان، . 1

، 2007، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 2006أوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف اجلمهورية التونسية يف سبتمرب 
 .53ص 

2
. Gabriel WAKERMAN, Le Développement Durable, édition ellipses, France, 2008, P. 31. 

3
. Ibid, P.31. 

4
. Afnor, Op.cit, P.10. 

5
. Bruno Cohen-Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement durable, lés éditions demos, Paris, 

2006, P.12. 
6
. Ibid, P.13. 

7
. Ibid, P.13. 

 .233ص  مرجع سبق ذكره، فايل نبيلة،. 8
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منوذج تنموي حيقق االستدامة االقتصادية واالجتماعية  إطارة املستدامة هي عملية تغيري شاملة يف التنمي - 
ة يف تلبية ـاءة االستخدامية للموارد وتزايد املقدرة االجنازيـوالثقافية والسياسية والبيئية، اليت تضمن ترقية الكف

  1.االحتياجات احلالية واملستقبلية
، املختص بدراسة موضوع التنمية 1992لصادر عن معهد املوارد العاملية الذي نشر سنة وقد تضمن التقرير ا    

عشرين تعريفا واسعة التداول للتنمية املستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعاريف إىل أربع جمموعات  2املستدامة،
  :جمموعات رئيسية، اقتصادية وبيئية، اجتماعية وتكنولوجية

لتنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة إجراء خفض يف مستويات استهالك تعين ا: "التعريف االقتصادي - 
الطاقة واملوارد وترشيدها بالشكل الذي خيدم االقتصاد والبيئة واتمع، أما بالنسبة للدول املتخلفة فهي تعين 

ن الفقر وحتسني توظيف الطاقة واملوارد بشكل فعال من أجل حتسني االقتصاد ورفع مستويات املعيشة واحلد م
  ؛"البيئة

تعين التنمية املستدامة السعي من أجل استقرار النمو السكاين ورفع مستوى : التعريف االجتماعي واإلنساين - 
  اخلدمات الصحية والتعليمية خاصة يف املناطق النائية؛

ريق حتسني جمموعة من العمليات اليت تستهدف إحداث التغري االجتماعي املقصود عن ط: "وهي أيضا    
الظروف املعيشية للمواطنني وتوفري مزيد من برامج الرعاية من خالل اجلهود البناءة بالتناسق مع نسق التنمية 

، متمثلة يف املستدامة وجند أن هذا التعريف له ثالثة أبعاد حتدد ماهية التنمية االجتماعية 3".االقتصادية يف اتمع
  . االجتماعي، متناسقة مع التنمية االقتصاديةريتغيجهود خمططة، هادفة لتحقيق ال: يف أا

تعين التنمية املستدامة من هذا املنظور محاية املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل هلا وخاصة : "التعريف البيئي - 
األرض واملاء، لزيادة اإلنتاج العاملي من الغذاء، وكذلك محاية البيئة من التلوث الناتج عن النشاطات 

  ؛"تصادية املختلفةاالق
التنمية املستدامة هي اليت تعتمد على التقنيات النظيفة وغري املضرة بالبيئة واحمليط يف : "التعريف التكنولوجي - 

وتنتج أقل انبعاث غازي ملوث وضار بطبقة  ةالصناعة، وتستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة واملوارد الطبيعي
 4".األوزون

 أنعلى  إمجاعإال أنه هناك تعاريف السابقة وتباينها يف التفاصيل والتعابري املختلفة، وبالرغم من اختالف ال    
  :التالية األساسيةالتنمية املستدامة يتضمن مفهومها العناصر 

  املستقبلية على الوفاء باحتياجاا؛ األجيالاحلاضر دون احلد من قدرة  باحتياجاتالوفاء  - 
                                                           

التنمية املستدامة والكفاءة : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزائرصاحل صاحلي، . 1
منشورات خمرب الشراكة واالستثمار  ،2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، تصادية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقب املنعقد ،االستخدامية للموارد املتاحة

 .870ص  ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب
 .53بوعشة مبارك، مرجع سبق ذكره، ص . 2

3
  .28ص  ،2002 ،ة، اإلسكندرية، مصراملكتب اجلامعي احلديث، االزاريط ،مية االجتماعية املفهومات األساسية مناذج ممارسةالتن ،محد مصطفى خاطرأ.  
4

 .113ص ، 2002 ،اإلسكندرية ،الفنية اإلشعاع مطبعة و مكتبة الطبعة األوىل، ،منها احلماية ووسائل البيئة لتلوث املالية و االقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل حممد. 
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يت تعرضت للتدهور وسوء ادة تأهيل البيئة العتاحة، والقدرات البيئية، وإالواعية للموارد امل اإلدارة - 
  ؛االستخدام

، وهذا لفعالية ذلك من واحملتملة الظهوراألخذ بسياسة التوقعات والوقاية للتعامل مع القضايا البيئية الراهنة  - 
  ؛هاع هذه القضايا بعد استفحال أمرناحية التكلفة والكفاءة مقارنة مع التعامل م

  حتقيق العدالة االجتماعية، وااللتزام باحلوكمة الرشيدة؛ - 
  .احترام اخلصوصيات الثقافية - 

التنمية املستدامة هي تنمية مستمرة عرب الزمن، يتم من : وكخالصة للتعاريف السابقة، ميكن القول أن    
أمثل لتحقيق الفعالية االقتصادية يف خالهلا ترقية الكفاءة االستخدامية جلميع املوارد البشرية والطبيعية بشكل 

ظل عدالة اجتماعية مع مراعاة املتطلبات واجلوانب البيئية، وكل هذا ال يكون إال ضمن استدامة سياسية 
  .وخصوصية ثقافية يف ظل مبادئ حوكمة رشيدة وفعالة

 املستدامة التنمية خصائص: املطلب الثاين

  :ة املستدامة، ميكن أن نستنتج خصائصها ومميزاا واملتمثلة فيما يليبعد التطرق إىل مجلة من تعاريف التنمي    
 تنصب تنمية فهي هلا، أساسا الزمين البعد من تتخذ إذ مميزاا، أهم من وهذا املدى طويلة تنمية هي - 

1القادمة؛ األجيال ومستقبل مصري على
 

 من احلاضرة والالحقة األجيال حق فروتو تراعي تنمية فهي الالحقة، األجيال حقوقومراعاة  املساواة - 

 والثاين احلايل، اجليل أفراد بني يكون األول نوعان، السياق هذا يف واملساواة واإلنصاف الطبيعية، املوارد

 والالحق؛ احلايل اجليل بني

 التنمية االقتصادية خطط بني والتنسيق التخطيط أساس على تقوم األبعاد ومترابطة متعددة عملية هي - 

  أخرى؛ جهة من البيئية والتنمية جهة، من الجتماعيةوا
   2؛واجتماعي يف التنمية بيئيأا تتميز بالتداخل والتعقيد، خاصة فيما يتعلق مبا هو  - 
أن عناصر التنمية املستدامة ال ميكن فصل بعضها عن البعض اآلخر، وذلك لشدة تداخل األبعاد والعناصر  - 

 ؛ التنموية العمليةالكمية والنوعية هلذه 

 ومتطلباته حاجاته تلبية األول املقام يف وتنميته، وتضع البشري للجانب كبريا اعتبارا تويل تنمية هي - 

  ؛أهدافها أوىل وتعتربه األساسية
3؛حتاول تنمية وتطوير اجلوانب الروحية والثقافية واحملافظة على اخلصوصيات احلضارية لكل جمتمع - 

 

                                                           
  .151-150،  ص ص 2003 احلديث، اإلسكندرية، اجلامعي املكتب ،والطبيعية البشرية املوارد وتنمية إدارة طاحون، أبو علي عديل.  1
  .130، ص 2007، اجلزائر، )غري منشورة( يف العلوم االقتصادية ، رسالة ماجستريإشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائر دراسة تقييميهزرنوح يامسينة، .  2
3
أوراق عمل ، املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة التجارة الدولية وأثرها على التنمية املستدامة، التنمية املستدمية مع التركيز على اإلدارة البيئيةسحر قدوري الرفاعي، .  

  . 25، ص 2007لعربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، مصر، ، املنظمة ا2006املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف تونس يف سبتمرب 
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حيث يسعى اتمع الدويل إىل تكثيف اجلهود ملساعدة  الدويل للتنمية املستدامة، خاصية االنتشار والبعد - 
 إليها؛ الوصول يف واملتخلفة الدول الفقرية

   .تسعى إىل حتقيق متطلبات أكثر شرائح اتمع فقرا، والتقليل من معدالت الفقر على املستوى العاملي - 

 أبعاد التنمية املستدامة: املطلب الثالث

مترابطة  أبعاد بثالثة تنمية هي املستدامة التنميةمعظم الدراسات واألحباث والتقارير تؤكد على أن  إن    
 البعد يف هذه األبعاد تتمثلو ،ومتكاملة يف إطار تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد للموارد متداخلةو

1البيئي، والبعد االجتماعي البعد االقتصادي،
لكن  واألمهية، املستوى بنفس مجيعها عليها يزالترك جيب واليت 

معظم الدراسات أمهلت البعد السياسي واملؤسسايت للتنمية املستدامة، حبيث يعترب هذا البعد هو اإلطار العام 
  .لتنمية خمتلف األبعاد الثالثة األخرى

  :وميكننا توضيح ذلك من خالل الشكل التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
. Jonathan M. Harris, Basic Principles of Sustainable Development, Global development and Environment 

institute, working paper 00-04, Tufts University, Medford MA 02155, USA, June 2000 (PDF), PP.5-6. 
http://ase.tufts.edu/gdae 

 أبعاد التنمية املستدامة): 3.2(شكل رقم 

  باالعتماد على: املصدر
التنمية املستدامة : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزائرصاحل صاحلي،  -
، منشورات خمرب 2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، ، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،لكفاءة االستخدامية للموارد املتاحةوا

  .872ص  ،2008، عني مليلة ، دار اهلدى للطباعة والنشر،الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب
- Louis Guay et Autres, les enjeux et les défis du développement durable, Connaitre. Décider. Agir, 
Collection sociologie contemporaine,  Les presses de l’université Laval, 2004, p.16. 
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  ي للتنمية املستدامةالبعد االقتصاد. 1

 البيئة، على لالقتصاد واملستقبلية الراهنة االنعكاسات حول مةاملستدا للتنمية االقتصادي البعد يتمحور     

 للبعد ووفقا .الطبيعية املوارد توظيف جمال يف الصناعية التقنيات وحتسني ومتويل اختيار مسألة يطرح إذ

 البيئية التوازنات باحلسبان األخذ مع االقتصادية التنمية تسريع عجلة على املستدامة التنمية تعمل االقتصادي

  .البشرية للحياة الرئيسية والقاعدة األساس هي البيئة باعتبار، البعيد املدى على
 تأثري يتحدد املستخدمة املوارد نوعية على وبناءا املوارد، من املزيد استخدام االقتصادية التنمية تتطلب    

 جانب إىل النمو هلذا السلبية االنعكاسات حول النقاشات من العديد وتدور البيئة، على تصادياالق النمو
 موارد ونضوب املوارد بعض واسترتاف البيئة تدهور إىل يؤدي مما استخدامها، وسوء املوارد ختصيص سوء

 اإلطار هذا يف امللح التساؤل وأصبح ،اإلنسان حياة دد بيئية مشاكل من ذلك عن ترتبي وما أخرى

 رصيد على احملافظة مع، االقتصادي النشاط من رفاهية أقصى الستخالص األساليب أفضل يتمحور حول

  .األجيال بني والعدالة التنمية استدامة لضمان الزمن امتداد على البيئيةو االقتصادية األصول

  البعد االجتماعي، الثقايف والسياسي للتنمية املستدامة. 2

 الربامج من الكثري فشل يف السبب كان التنمية استراتيجيات يف االجتماعية باألبعاد االهتمام ضعف إن     

 اليت األفراد ممارسات تزايدت حيث والبيئة، اتمع على السلبية اآلثار من العديد ذلك عن ونتج التنموية،

 سلبية نتائج هلا كانت يتال التغريات بعض إحداث حد إىل ووصلت الطبيعية، الظواهر يف اضطرابات حتدث

 أكرب اهتمام توجيه إىل الضرورة دعت مث ومن العامل، من خمتلفة مناطق ويف احلياة نواحي من كثري على

 االجتماعية األبعاد رعاية إىل الدعوات تزايدت حيث التنمية، حفز إىل الرامية والربامج السياسات يف للبشر

 جناح مبدى تم اليت البشرية باجلوانب التنموي الفكر انشغل ماك والتهميش، والبطالة الفقر قضايا وخاصة

  .واملعنوية املادية للنواحي الشامل مبعناها احلياة نوعية وحتسني البشر حاجات تلبية يف احملققة التنمية
 جوهرية عملية تغيريكما يعد االهتمام بالبعد الثقايف أساسيا يف عملية التنمية، فهذه األخرية تتطلب أساسا      

ضمن تواصل مكوناا تسد اهلوية الثقافية ووجتيف احلياة الثقافية تؤدي إىل حتديث تأصيلي لثقافة األمة، 
تمع والتفاعل معها يف حركة دائمة تؤكد ا اوتطورها واستيعالتقدم ملتطلبات العصر واحتوائها ملستجدات ا

      .املضطرد للخصوصية احلضارية
ميثل اجلهد التنموي الذي يتصل برسم اإلستراتيجيات وحتديد  ،لثقايف للتنمية املستدامةالبعد امنه فو    

السياسيات املتصلة بتحسني أو حتويل الوسط الثقايف الذي يتحرك يف داخله الفاعلون األفراد واجلماعات جنبا 
جمموعة األفكار  ويقصد بالوسط الثقايف هنا وى معيشتهم وقدرم على املشاركة،إىل جنب مع رفع مست

واملعتقدات والتصورات والعادات والرموز اليت تتحكم يف سلوك الفاعل االجتماعي، واليت تؤثر تأثريا كبريا 
  . على حتديد مستوى وعيه االجتماعي والثقايف
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  1:ة هي، ثالثة أسباب تدفع لالهتمام باألبعاد الثقافية للتنمية املستدام2004وحيدد تقرير التنمية البشرية     

ضرورياً لتمكني البشر من العيش كما يرغبون وإتاحة واحلرية الثقافية تشكل جانباً مهماً من حرية اإلنسان،  - 
  والقيم اليت يعتربوا ذات قيمة؛ فرص االختيار بني البدائل املتوفرة، مبا يف ذلك ممارسة حيام طبقاً للمعايري

وة من جهة أخرى مية املزعومة لصدام احلضارات من جهة، والدعاحلت: اجلدل الدائر بني قطبني متعارضني - 
التركيز على أمهية احلرية يف ااالت الثقافية وعلى سبل هو البديل عن هذه وتلك، ف لالنغالق الثقايف؛ إذا

 اع عن هذه احلريات وتوسيع نطاقها؛الدف

يف ااالت السياسية واالجتماعية  أمهية احلرية الثقافية يف حتقيق النجاحات أو اإلخفاقات احلاصلة - 
  . واالقتصادية

وال ميكن يف خضم كل ذلك إمهال البعد السياسي واملؤسسايت، الذي يعترب اإلطار األساسي الذي تتفاعل      
فيه خمتلف أبعاد التنمية املستدامة، وما ينبثق عن هذا البعد من حكم راشد وشفافية وحتديد للمسؤوليات 

  .تضمن حتقيق مبدأ العدالة واملساواة بني اجلميعومشاركة شعبية 

  البعد البيئي للتنمية املستدامة. 3

 قناعة هناك أن يكون إىل املاضي القرن من األخرية العقود خالل ظهرت اليت البيئية املشاكل أدت     

 على احلفاظ عملية أصبحت فقد التنمية، لعملية ضروري أمر ومتوازن سليم بشكل البيئة إدارة بأن كاملة

 استرتاف أن إىل نظراوالوطنية،  الدولية واالهتمامات األولويات سلم تتصدر تدهورها دون واحليلولة البيئة

 بأن تقول حقيقة على املستدامة التنمية فلسفة وتقوم. التنمية على سلبا يؤثر بتوازا واإلخالل البيئة

 االقتصاد على ضارة آثار اهل سيكون اقتصادي نشاط ألي يةضرور تعترب اليت الطبيعية البيئية املوارد استرتاف

 والنظام االقتصادي النظام بني املوازنة حماولة هو املستدامة التنمية مفهوم يف بند أول نإف لذلك والتنمية،

 الدخل توزيع وحتسني الفقر على القضاء أجل من العمل أصبح وقد الطبيعية، للموارد استرتاف دون البيئي

قد و البيئي، التوازن وحتقيق البيئة محاية منظور من أيضا وإمنا االجتماعية، العدالة منظور من طفق ليس
 خطوات وغريها دالندتبرن وتقرير للتنمية املتحدة األمم وبرنامج روما نادي أعدها اليت الدراسات كانت

  .املستدامة للتنمية ةدالل وذو واضح معىن وإلعطاء والتنمية البيئة بني واضح ارتباط إلجياد دف

 معظمه يف البيئي التدهور أن ذلك املستدامة، التنمية حتقيق يف أساسيا ركنا التكنولوجي البعد ثلكما مي     
 فالتنمية كبري، حد إىل للرقابة ختضع ال تبديد لعمليات أو الكفاءة إىل تفتقر لتكنولوجيات نتيجةكان 

 املوارد من وغريها الطاقة استهالك من وتقلص وأكفأ نظفأ تكنولوجيات إىل التحول تعين املستدامة

 إبقاء مع داخليا، النفايات تدوير وتعيد ،تساهم يف تقليل نسب التلوث كما حد، أدىن إىل الطبيعية

  .قيد اخلدمة املعايري ذه تفي اليت التقليدية التكنولوجيات

                                                           
  .13ص  ،2004نيويورك،  ،، األمم املتحدة، الفصل األول2004تقرير التنمية البشرية  ج األمم املتحدة للتنمية البشرية،برنام.  1
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   التداخل بني أبعاد التنمية املستدامة    : املطلب الرابع

إن أبعاد التنمية املستدامة سواءا االقتصادية أو البيئية، االجتماعية والثقافية، تتفاعل فيما بينها بشكل      
تكاملي وال ميكن الفصل بينها، فكل بعد يؤدي إىل تنمية ودعم البعد اآلخر، وذلك يف إطار بعد سياسي 

دم مصاحل األجيال احلالية دون اإلخالل ومؤسسايت يضمن هلا االستمرارية والتواصل عرب الزمن بشكل خي
  . والشكل املوايل يوضح خمتلف أركان هذا التفاعل. مبصاحل األجيال املستقبلية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبني هذا الشكل أنه هنالك عالقة متداخلة ومعقدة بني أبعاد التنمية املستدامة، حبيث ال ميكن فصلها عن     
يقع يف أي بعد من هذه األبعاد خيرج التنمية من إطار االستدامة، فالعالقة  بعضها البعض وأي خلل أو قصور

بني البعد االقتصادي والبعد البيئي هي عالقة تكامل ال تضاد، حبيث يأخذ االقتصاد مجيع احتياجاته من البيئة 
أن يساهم االقتصاد يف  من املوارد األولية واملصادر الطاقوية الالزمة لتحريك عجلة االقتصاد ، ويف املقابل جيب

حتسني مستوى معيشة اتمع بشكل عادل ومتواصل عرب الزمن، كما أن التنمية االجتماعية والبشرية تعترب هي 
األخرى حجر األساس ألي تنمية اقتصادية منشودة، وجيب أيضا أن ال تكون السياسات االقتصادية مسترتفة 

على اتمع أيضا محايتها من التدهور وااليار، ألن تدهور البيئة  للثروات الطبيعية ومدمرة للبيئة، واليت جيب
قد يسبب أضرارا جسيمة للمجتمع وللحياة البشرية بصفة عامة، وألن البيئة قبل كل شيء هي املورد األساسي 

  .الذي يليب احتياجاته احلالية واملستقبلية

  التداخل بني أبعاد التنمية املستدامة): 4.2(شكل رقم 

Source: OCDE, Développement Durable les grandes questions, OCDE, 2001, P.37 

  البعد االجتماعي

البعد 

  االقتصادي

  البعد البيئي

 البعد السياسي واملؤسسايت البعد السياسي واملؤسسايت
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ظل بعد سياسي ومؤسسايت حتكمه مبادئ احلكم  وكل هذه األبعاد جيب أن تتفاعل يف إطار تكاملي يف     
الراشد، وتضبطه عناصر الشفافية واإلفصاح، والشراكة بني خمتلف األطراف الفاعلة، وضمان مشاركتها يف 

  .صياغة االستراتيجيات واختاذ القرارات اليت ختص األجيال احلالية واملستقبلية
عالقة تكاملية ال ميكن فصلها وال ميكن إعطاء أفضلية لبعد عن ومنه فالعالقة بني أبعاد التنمية املستدامة      

  . آخر بسبب هذا التكامل املكاين والتواصل الزماين

  يف الدول النامية  مبادئ وأهداف التنمية املستدامة وحتدياا: الثالثاملبحث 

ادئ، املنبثقة عن خمتلف املؤمترات إن التنمية املستدامة ال ميكن هلا أن تتحقق إال بااللتزام مبجموعة من املب     
الدولية اليت سعت إىل تعزيز وتوثيق إلتزام الدول واملؤسسات بتحقيق أهداف االستدامة االقتصادية واالجتماعية 

  .مع احملافظة على السالمة البيئية بشكل خيدم مصاحل اجلميع مكانيا وزمانيا
املبادئ األساسية للتنمية املستدامة، وأهم األهداف ومنه سوف حناول من خالل هذا املبحث إبراز أهم      

اليت تتطلع إىل حتقيقها، مث تبيان أهم املعوقات والتحديات اليت تواجه الدول النامية يف سبيل سعيها لتحقيق هذه 
  .األهداف املستدامة

 مبادئ التنمية املستدامة: املطلب األول

سنة " بريو دي جانيريو"، املنبثقة عن قمة األرض 21جندة لقد حدد جدول أعمال القرن أو ما يعرف باأل    
وبالتايل اعتربت هذه املبادئ  1مبدءا لتوجيه خمتلف األطراف الفاعلة حنو حتقيق التنمية املستدامة، 27، 1992

ذه ولكن مع مرور الوقت وتطور الفكر املتعلق املنبثقة عن مؤمتر ريو هي املبادئ األساسية للتنمية املستدامة، 
األخرية، طرأت تغريات نوعية على بعض املبادئ، وطورت مبادئ أخرى جديدة من طرف بعض اخلرباء 

  .واملتخصصني لتتكيف مع الظروف الراهنة واالحتماالت املستقبلية املتعلقة ا
  :وميكن حصر مبادئ التنمية املستدامة يف اجلوانب الرئيسية التالية

  مبادئ يف اجلانب االقتصادي. 1

 1992ميكن تلخيص أهم مبادئ التنمية املستدامة املتعلقة باجلانب االقتصادي، واليت تضمنها تقرير ريو     
  :بشكل صريح أو ضمين، وكذلك اليت طورها ا بعض املفكرين والعلماء فيما يلي

  مبدأ اغتنام فرص حتقيق الربح للجميع ولكل األطراف ذات املصلحة؛ - 
م اقتصادي دويل قائم على العدالة والتضامن واالنفتاح، ويؤدي إىل اترسيخ قيام نظ التعاون الدويل من أجل - 

  2حتقيق التنمية املستدامة، كما ال جيب استغالل السياسات البيئية بشكل يعيق حرية التجارة الدولية؛

                                                           
1
. Alain Jounot, Op.Cit, P.04. 

2
. Nations Unies, Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement, Assemblée générale, 

A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 1992, http:// www.un.org French/ events/ rio92/aconf15126vol1f. htm 
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منها قدر اإلمكان  مبدأ االستغالل الرشيد والعقالين للموارد األولية والطاقوية وعدم تبذيرها، واالستفادة - 
  وبشكل ال يضر بالبيئة احمليطة؛

، حبيث جيب تغري منط اإلنتاج بالشكل الذي ال يضر بالبيئة وال الرشيدمبدأ اإلنتاج العقالين واالستهالك  - 
  1يسترتف املوارد الطبيعية بشكل خيل مبصاحل األجيال املستقبلية، وكذلك األمر بالنسبة لطريقة االستهالك؛

ستفادة من كل وحدة نقدية، حبيث جيب توظيف األموال الناجتة عن الدورات االقتصادية املختلفة مبدأ اال - 
  والنشاطات التجارية بشكل استثماري جمدي اقتصاديا ومالئم بيئيا ومنصف اجتماعيا؛

ة مبدأ االقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية، حبيث جيب العمل على تنفيذ سياسات صارم - 
واقتصادية وأكثر تنظيما يف جمال تسيري النشاطات االقتصادية املختلفة، وكذلك اختاذ بعض التدابري االحترازية، 
مثل فرض ضرائب على بعض األنواع من الوقود امللوث للبيئة، وإدخال مبدأ احلوافز على املؤسسات الصناعية 

   اليت تسعى للتقليل من األخطار البيئية؛
الدول لبناء القدرة احمللية يف حتقيق التنمية املستدامة وتعزيزها، وذلك من خالل حتسني الفهم التعاون بني  - 

  2العلمي عن طريق تبادل املعارف العلمية التكنولوجية، ونقل التكنولوجيات احلديثة واالبتكارية؛
 عني االعتبار أن على الدول ترقية استخدام خمتلف األدوات االقتصادية وفرض ضرائب بيئية، باألخذ يف - 

  3.امللوث جيب أن يتحمل تبعات تلويثه للبيئة

  مبادئ يف اجلانب البيئي. 2

لتحقيق التنمية املستدامة فإن محاية البيئة يعترب أمرا ضروريا وجزءا أساسيا يف العملية التنموية وال ميكن "     
بدأ ميكن القول أن اجلانب البيئي ميثل حمورا وانطالقا من هذا امل 4،)1992املبدأ الرابع من تقرير ريو " (إغفاله

أساسيا يف العملية التنموية املستدامة، وهذا يعين أن اجلهود املوجهة حلماية البيئة تعزز من ترقية التنمية 
واستمراريتها، ألما كل مترابط، وبالتايل فالعالقة بني التنمية من جهة والبيئة من جهة أخرى هي اليت حددت 

  :األساسية اليت قام عليها مفهوم االستدامة، وتتلخص مبادئ اجلانب البيئي للتنمية املستدامة فيما يلياملبادئ 
)1992من تقرير ريو  25و  15منصوص عليه يف املبدأين ( :(Précaution)مبدأ احليطة واحلذر  - 

5
حماية البيئة الطبيعية فل ،

واختاذ إجراءات  حلذر الذي ينص على رسم سياساتمن التلوث والتدهور، جيب االلتزام مببدأ احليطة وا
وقياسات احترازية احتياطية وتطبيقها بشكل واسع من طرف خمتلف الدول واحلكومات واملؤسسات، ويف 
بعض األحيان تكون األخطار البيئية الناجتة عن النشاطات االقتصادية مدمرة وغري قابلة لإلصالح، وبالتايل جيب 

                                                           
1
. N.Nedjadj & K.Khebbache, La problématique du développement durable a travers l’agenda 21 : 

concepts, priorités et perspectives, Séminaire scientifique International : développement durable, Université de 
sétif, Algérie, 07/08 avril 2008. p 31. 
2
. Nations Unies, Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement, Op.cit. 

3
. Ibid. 

4
. UNCED, Rio Declaration on Environment and Development, paper presented at : United Nations 

Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, from 3 to 14 June, 1992. 
5
. Québec, Loi sur le Développement durable : les principes, Chapitre 2, Article 6, Canada.  
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فعندما  حتياط قبل وقوع هذه الكوارث بشكل علمي مالئم بيئيا وجمدي اقتصاديا،على متخذي القرار اال
تكون هنالك ديدات حمتملة حبصول أضرار بيئية خطرية وغري قابلة لإلصالح، جيب على الدول التصدي 

ديا للحيلولة لألمر قبل وقوعه، وذريعة غياب اليقني العلمي الكامل ال تربر تأجيل اختاذ اإلجراءات ادية اقتصا
  دون تفاقم التدهور البيئي؛

:(Prévention)مبدأ الوقاية  - 
يف خمتلف النشاطات  كعنصر استراتيجي وذلك بإدماج البيئة من البداية 1

 أو إلغائها نبعاثات املواد الضارة للبيئةيهدف أساسا هذا املبدأ إىل حماولة تقليص ا حيث، االقتصادية والبشرية
ذلك ممكنا، وكذلك تطوير املنتجات بشكل مالئم بيئيا، وترقية اإلجراءات االقتصادية  إن كان قبل صدورها

  بشكل ال يلوث البيئة من البداية؛ املختلفة
:(Pollueur / Payeur)مبدأ امللوث الدافع  - 

هذا املبدأ يفرض على السلطات احلكومية ملختلف الدول وعلى  2
جل إلزام املتسببني يف التلوث البيئي بتحمل مسؤوليام جتاه أري من املؤسسات الدولية أن تتخذ إجراءات وتداب

 .مؤسسات أم دول اذلك سواءا كانو

  اإلنساين، االجتماعي والثقايف مبادئ يف اجلانب. 3

ويكون بني خمتلف األطراف ، )1992من تقرير ريو  03و  01منصوص عليه يف املبادئ : ((Solidarité)مبدأ التضامن  -
حيث  3.حمليا ووطنيا، دوليا ومؤسساتيا، وبني األجيال احلالية واملستقبلية يف حتقيق التنمية املستدامة،الفاعلة 

وتقليل عدم املساواة يف توزيع الثروات االقتصادية بني  يعترب هذا املبدأ أساسيا لتحقيق العدالة االجتماعية
   األجيال احلالية ونظريا املستقبلية؛

شاركة بني الدول من أجل حماربة الفقر وحتسني مستوى معيشة السكان وتقليص الفروقات مبدأ التعاون وامل - 
  4االجتماعية، حيث يعترب شرطا أساسيا لبلوغ التنمية املستدامة؛

التعاون الدويل من أجل منع نقل املواد امللوثة للبيئة بشكل خطري واليت تشكل خطرا كبريا على صحة  - 
  5ى؛اإلنسان من دولة إىل أخر

وهو من املبادئ اهلامة للتنمية املستدامة اليت جيب احترامها، حيث جيب  6:مبدأ محاية اخلصوصيات الثقافية - 
من خالل هذا املبدأ احترام العادات والتقاليد، املعتقدات والديانات جلميع الشعوب، وال جيب أن يكون 

لسائد، بل أن تكون التنمية شاملة ومتكاملة النموذج التنموي املرتكز على التحديث وعمليات التغريب هو ا
  .مع متطلبات العوملة لكن باحترام اجلوانب الثقافية وخصوصياا لكل بلد معني

                                                           
1
. Alain Jounot, Op.cit, P.04. 

2
. Ibid, P.04. 

3
. Vedura, Principes du développement durable, Publié dans Encyclopédie développement durable, Vedura, 

portail du développement durable, 05/05/2010, http://www.vedura.fr/encyclopedie. 
4
. Nations Unies, Déclaration de Rio sur l'environnement et le Développement, Op.cit. 

5
. Ibid. 

6
. N.Nedjadj & K.Khebbache, Op.cit, P.31. 
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  واملؤسسايت مبادئ يف اجلانب السياسي. 4

من األسس اليت يقوم عليها احلكم الراشد  واملؤسسايت تنبثق مبادئ التنمية املستدامة يف اجلانب السياسي     
سواءا على املستوى  مبادئه اجلوهرية، حبيث ال ميكن حتقيق تنمية شاملة مستدامة يف ظل غياب هذه املبادئ،و

  :وميكن تلخيص هذه املبادئ فيما يلي الدويل أو املستوى اإلقليمي والوطين، أو حىت على مستوى املؤسسات،
ة، الدول واملؤسسات احمللية، أن تكون حبيث يكون لزاما على املؤسسات الدولي :مبدأ اإلفصاح والشفافية - 

اليت تبني احلقيقة الكاملة ملختلف النشاطات اليت تقوم - ذات شفافية يف تعامالا، وتعطي التقارير الصحيحة 
  ملختلف األطراف ذات املصلحة املتعلقة ا؛   -ا
شعوب، املؤسسات، بني مع ال(الشراكة بني خمتلف األطراف ذات املصلحة   :مبدأ الشراكة واملشاركة - 

، وضمان إشراكهم يف صياغة خمتلف السياسات التنموية وعدم تغيب هذه األطراف لسبب أو ...)الدول
  ألخر، وذلك لضمان استدامة التنمية وتواصلها عرب الزمن؛

راتيجية أي أن يتحمل صانعوا القرار املسؤولية الكاملة عن خمتلف القرارات اإلست: مبدأ املسؤولية واملساءلة - 
املصريية اليت يقومون بصياغتها، وأن يضمنوا لألطراف ذات املصلحة حق مساءلتهم عن مجيع األخطاء اليت 

  .يرتكبوا سواءا كانت سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو بيئية

  املستدامة التنمية أهداف: املطلب الثاين
  :ق جمموعة من األهداف الرئيسية التاليةمن خالل آلياا وحمتواها إىل حتقي تسعى التنمية املستدامة

فالتنمية املستدامة حتاول من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات : حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان - 
التنموية إىل حتسني نوعية حياة السكان يف اتمع اقتصاديا واجتماعيا، ثقافيا وسياسيا، عن طريق التركيز على 

  تنمية وليس الكمية منها، وبشكل عادل ومالئم بني األجيال احلالية واملستقبلية؛اجلوانب النوعية لل
فالتنمية املستدامة تركز على العالقة بني النشاطات االقتصادية والبيئة وتتعامل مع  1:احترام البيئة الطبيعية - 

لبيئة الطبيعية والصناعية، النظم الطبيعية على أا أساس حياة اإلنسان، فهي تستوعب العالقة احلساسة بني ا
  وتعمل على ترقيتها لتصبح عالقة تكامل وانسجام؛

تعزيز وعي السكان باملشكالت البيئة القائمة، وتنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها، وحثهم على املشاركة  - 
ومشاريع التنمية الفاعلة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج 

  املستدامة؛
حتقيق استغالل واستخدام عقالين للموارد، والتعامل معها على أا حمدودة واحليلولة دون استرتافها أو  - 

  تدمريها، وترقية استخدامها بشكل عقالين يليب احتياجات األجيال احلالية ويضمن مصاحل األجيال املستقبلية؛

                                                           
للنشر والتوزيع، عمان،  ، الطبعة األوىل، دار صفاءالتنمية املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسهاماجدة أمحد أبو زنط، و عثمان حممد غنيم  .1

 .30-29، ص ص 2007
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داف اتمع، وتوظيفها مبا خيدم مصاحله، من خالل توعية السكان بأمهية ربط التكنولوجيات احلديثة بأه - 
التقنيات احلديثة املختلفة يف اال التنموي، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اتمع 

  وحتقيق أهدافه املنشودة، دون أن يترتب عن ذلك خماطر وآثار سلبية؛
ر ومناسب يف حاجات وأولويات اتمع، بطريقة تالئم إمكانياته وتسمح بتحقيق إحداث تغيري مستم - 

التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية، والسيطرة على مجيع املشكالت البيئية ووضع احللول 
  املناسبة هلا؛

1؛سليب على عناصر البيئةإجراء تغيريات جوهرية يف البىن التحتية والفوقية للمجتمع دون التأثري ال - 
 

 وضع اإلستراتيجيات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدالة؛ - 

إحداث التغيري الفكري والسلوكي واملؤسسي الذي يتطلبه وضع السياسات والربامج التنموية، وتنفيذها  - 
2بكفاءة وفعالية؛

 

ف والربامج اليت تساهم يف تلبية حاجات توحيد اجلهود بني القطاعات العامة واخلاصة، لتحقيق األهدا - 
 األجيال احلالية واملستقبلية؛

حتليل األوضاع االقتصادية والسياسية، االجتماعية والبيئية برؤية مشولية وتكاملية، وجتنب األنانية يف التعامل  - 
 مع املوارد والطاقات املتاحة؛       

 يف املشاركة وحثهم على إزاءها باملسؤولية إحساسهم ميةوتن القائمة البيئية باملشكالت الناس وعي تعزيز - 
 هلا؛ املناسبة احللول إجياد

 وتدمريها؛ استرتافها ومنع مواردلل العقالين واالستخدام االستغالل وضمان حتقيق - 

 وتسمح ،تتالءم وإمكاناته بطريقة اتمع وأولويات حاجات يف ومناسبة مستمرة اتريتغي إحداث - 

  زن؛ التوا بتحقيق

االقتصاد وحتقيق العدالة االجتماعية  ةومنه ميكن القول أن التنمية املستدامة دف أساسا إىل حتسني كفاء     
وتنمية العنصر البشري وصيانة اخلصوصيات الثقافية، محاية البيئة واملوارد الطبيعية من االسترتاف، يف ظل عمل 

 .  سياسي ومؤسسايت تؤطره مبادئ احلكم الراشد

 معوقات وحتديات التنمية املستدامة يف الدول النامية: ملطلب الثالثا

رغم اجلهود املبذولة من قبل األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة، من دول العامل املتقدم والنامي     
فكرين والعلماء، وامل ،على حد سواء، واهليأت الدولية، اإلقليمية واحمللية، واملنظمات احلكومية وغري احلكومية

  .املؤسسات واألفراد، إال أن هناك بعض املعوقات والتحديات اليت تعترض سبيل هذه اجلهود

                                                           
  .22 ، ص2000، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت، التنمية ورسالة اجلامعة يف األلفية الثالثةحممد مصطفى األسعد، .  1
 26-24 عريب الثالث للتربية والتعليم، بريوت، أيام، امللتقى التنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية املستدامة لألمن العريبعبد العزيز بن صقر الغامدي، .  2

  .9-8:، ص2006 ،أفريل
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يف  1992 "ريو دي جانريو"أعقبت إعالن  على الرغم من التقدم الكبري الذي حصل خالل الفترة اليتو    
 النامية عوقات اليت واجهت العديد من الدولن هناك بعض املإال أجمال العمل البيئي ومسرية التنمية املستدامة، 

  :وبرامج التنمية املستدامة، كان من أمهها ما يلي يف تبني خطط
والتخلف االجتماعي  إضافة إىل الكوارث الطبيعية مبا فيها مشكالت اجلفاف والتصحر- الديون اليت متثّل  - 

 علىجناح خطط التنمية املستدامة وتؤثر سلباً  دونأهم املعوقات اليت حتول  -الناجم عن اجلهل واملرض والفقر
 ، ومن واجب اجلميع التضامن للتغلب على هذه الصعوبات1الدولية عامة اتمعات الفقرية خاصة واألسرة

  ؛من خماطرها وتأثرياا السلبية على اتمع إلنسانيةامحاية و
بشكل مضر على البيئة وسالمتها،  يف جمملها راليت تؤث ،واالحتالل األجنيب احلروب واملنازعات املسلحة - 

وجترم  األمم املتحدة الداعية إىل إاء االحتالل األجنيب ووضع تشريعات والتزامات حترم وضرورة تنفيذ قرارات
طبقاً للقوانني الدولية ومنع ختريب اإلنسانية تلويث البيئة أو قطع أشجارها أو إبادة حيواناا، ومراعاة الكرامة 

  ؛املدنية ومصادر املياه ملنازل واملنشآتا
النامية وتدهور األحوال املعيشية يف املناطق العشوائية  التضخم السكاين غري الرشيد وخاصة يف مدن الدول - 

  ؛2واخلدمات الصحية واالجتماعية وتزايد الطلب على املوارد
إلنتاج واالستهالك احلالية مما يزيد يف نضوب استرتافها لدعم أمناط ا تدهور قاعدة املوارد الطبيعية واستمرار - 

  ؛الطبيعية وإعاقة حتقيق التنمية املستدامة يف الدول النامية قاعدة املوارد

 ا؛وخططه التقنيات احلديثة واخلربات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية املستدامة عدم توفر - 

 بااللتزامات حيال قضايا البيئة العاملية ومشاركة اإليفاءلتتمكن من  الناميةنقص اخلربات الالزمة لدى الدول  - 

  ؛لوضع احللول هلذه القضايا اتمع الدويل يف اجلهود الرامية

أساسا يف هدر املدخرات وضعف االستثمار الداخلي  املنعكس ،الفساد االقتصادي، االجتماعي واإلداري - 

وتدفق  ية، الدول املتقدمة والنامية يف ظل العوملة التجاروارتفاع أعباء الديون اخلارجية والفجوة الكبرية بني

 زيادة وكثرة مسائل الرشوة مما يؤدي إىل يف الدول النامية، املعلومات كذلك املستويات املعيشية وتدهورها

 ؛3العامل النامي بلدان االضطرابات يف

 إضافة التنمية عملية أمام اعائق ذلك حيث يشكل ،النامية الدول معظم يف السياسي االستقرار توفر عدم - 

االنفجار السكاين يف  البطالة، الفقر، هلذه الدول، والطبيعية البيئية الثروات استرتاف لكوكذ املديونية، إىل

   .الدول النامية، كل هذه األمور تعيق بشكل أو بآخر اهودات الرامية لتحقيق التنمية املستدامة

                                                           
، ص ص 2006حممود حسن حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، : ، ترمجة ومراجعةالتنمية االقتصاديةميشيل تودارو، . 1

621-622.  
  .320- 316، ص ص، 2005، دار املعرفة اجلامعية، التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقيةصف، حممد عبد العزيز عجمية، إميان عطية نا. 2
  .130 ص ،مرجع سبق ذكرهبوزيان الرمحاين هاجر، و سنوسي زوليخة. 3
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  دامية للمصادر الطاقوية يف ظل متطلبات التنمية املستدامةالكفاءة االستخ :املبحث الرابع

  :نتناول هذا املبحث بالدراسة والتحليل من خالل التطرق إىل مطلبني رئيسيني مهاسوف 

  مفهوم الكفاءة االستخدامية للطاقة؛  -     

  .ترشيد استهالك الطاقة وترقية كفاءا يف ظل ضوابط االستدامة -    

  االستخدامية للطاقة هوم الكفاءةمف: املطلب األول

 طور ، الذي)1923-1848( "باريتو فلفريدو" اإليطايل االقتصادي إىل بصفة عامة الكفاءة مفهوم يعود    

 فهو للموارد ممكن ختصيص أي فإن هذا األخريحسب ، ف1"باريتو بأمثلية" يعرف وأصبح املفهوم هذا صياغة

الالكفاءة  عن يعرب فهو للموارد كفء غري ختصيص كفء، وأي غري ختصيص أو كفء ختصيص إما

(inefficiency)، مما أفضل حاله جعل أي ،الفرد حال حتسني إىل يؤدي الذي هو للموارد الكفء والتخصيص 

  .فقرا أكثر أو حاال أسوأ آخر فرد جعل دون ،باملفهوم املادي غىن أكثر جعله أو كان،

، وبصيغة أخرى فهي 2"املوارد الستعمال املثلى الطريقة: "أا على الكفاءة فتعرف ،أما من ناحية التعريف    

 مالية، أم مادية أم بشرية كانت سواء املستخدمة، املوارد تقليل على العمل أي ميكن، ما بأقل الكثري إجنازتعين 

 على القدرة: كما ميكن القول عن الكفاءة أا. اإلنتاجية الطاقة يف والعطل اهلدر تقليل على العمل كذلكو

 من قدر أدىن باستخدام نفسه احلجم حتقيق على القدرة أو حمددة، مدخالت من املخرجات أقصى حتقيق

  .املدخالت

 إجنازه، املراد العمل أو الشيء يف واألمثلية الندية حتقيق على العمل هي الكفاءة أن القول إىل خنلص ومنه    

، حمددة ملخرجات املدخالت أدىن بتحقيق أو حمددة، التمدخ من املخرجات أقصى بتحقيق إما ذلك ويتجسد

  :اثنني مها جانبني أو مدخلني من للكفاءة النظر ميكن أي

 القصوى واملخرجات الفعلية املخرجات بني للمقارنة مقياس عن الكفاءة تعرب حيث، املخرجات جانب - 

 ؛حمددة مدخالت من حتقيقها املمكن

 ميكنها اليت الدنيا واملدخالت الفعلية املدخالت بني للمقارنة مقياس عن ةالكفاء تعرب حيث املدخالت جانب - 

  .املخرجات من معني مستوى إنتاج

                                                           
1
.  Lee S. Fredman, The Microeconomics of Public Policy Analysis, Part 1, Princeton University Press, 2002, 

P.26. 
2
. Shone. R, Applications in intermediate macro-eoconomic, Oxford, 1981, P.32. 
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 ختصيص كيفية يف واملتمثلة األساسية، االقتصادية باملشكلة االقتصادي الفكر يف الكفاءة مفهوم ارتبطكما     

 وتعين .الالحمدودةو املتجددة األفراد ورغبات تحاجيا تلبية أجل من للمجتمع، واملتاحة احملدودة املوارد

 أو ما جلهة مورد أي ختصيص أن االقتصادية، األدبيات يف كما" الندرة" أو احملدودة املوارد مسألة ببساطة

 كبرية موارد خصصنا فإذا أخرى؛ قطاعات أو جهات يف بديلة فرصة تكلفة باملقابل عنه ينتج ،معني قطاع

 من وغريها والتعليم الصحة كالزراعة، أخرى، قطاعات حساب على ذلك فسيكون مثال، الصناعة لقطاع

الطاقوية الناضبة حمدودة وذات قيمة  املوارد أن على اجلميع يتفقكما  .كافية موارد هلا تبقى ال اليت القطاعات

الطاقوية الناضبة  املصادر هدر عدم" تعين املنظور هذا من فالكفاءة وعليه تضييعها، أو هدرها يصح وال عالية

  ".وترشيد استغالهلا

إذا ميكن القول أن الكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية تعين بشكل أساسي ترشيد استهالك واستغالل     

هذه األخرية وعدم هدرها بشكل ال خيدم املصاحل العامة واخلاصة، احلالية واملستقبلية، وكذلك حماولة االستفادة 

ة، من خالل إنتاج أقصى حد من املخرجات باستخدام أقل حد ممكن من املدخالت بشكل أمثل من الطاق

  .الطاقوية

  ترشيد استهالك الطاقة وترقية كفاءا يف ظل ضوابط االستدامة: املطلب الثاين

يقصد بترشيد استهالك الطاقة، اختاذ اإلجراءات الضرورية من أجل خفض استخدامها مع احملافظة على     

اج املتحقق من وراء ذلك وزيادة كفاءا من الناحية االقتصادية وتقليل الضائع منها، حبيث ميكن حجم اإلنت

وبعبارة أخرى، يقصد بترشيد الطاقة تقليل التبذير يف استخدامها . إنتاج نفس احلجم بكمية أقل من الطاقة

  .وذلك خبفض كثافة استهالكها بشكل يتماشى مع متطلبات الفعالية االقتصادية

ويقاس استخدام الطاقة باالعتماد على معدل ينسب كمية املصادر الطاقوية املستخدمة يف االقتصاد ككل     

إىل قيمة الناتج احمللي اإلمجايل احملقق، وبعبارة أدق يعين ذلك متوسط الطاقة املستخدمة إلنتاج ما مياثل وحدة 

  1:ك يف املعادلة التاليةنقدية واحدة من الناتج احمللي اإلمجايل، وميكن صياغة ذل

  الناتج احمللي اإلمجايل/ كمية الطاقة اإلمجالية املستخدمة = معدل استخدام الطاقة 

                                                           
 .61، ص مرجع سبق ذكرهعبد القادر بلخضر، . 1
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انطالقا من هذه املعادلة، فترشيد استهالك الطاقة يعين بالضرورة خفض هذا املعدل، وذلك من أجل حتقيق     

فترات زمنية أطول، كما أن ذلك يقلل من االنبعاثات وفورات اقتصادية واحملافظة على االحتياطيات الطاقوية ل

  .السلبية واآلثار التدمريية على البيئة الطبيعية

وتوجد العديد من األسباب اليت تدفع إىل ترشيد استهالك الطاقة واالستثمار يف ترقية كفاءا االستخدامية،     

ل يف العمل على ترشيد اإلنفاق من خالل ولعل السبب األول يف هذا هو سبب مايل بالدرجة األوىل، ويتمث

تقليل إنشاء حمطات الطاقة اجلديدة واالستثمار يف رفع قدرة الشبكات احلالية، ويربز هذا السبب خاصة يف 

أما السبب الثاين فيتعلق أساسا مبحاولة احلد من استرتاف . الدول اليت تستورد الطاقة مبختلف أنواعها

أما السبب الثالث فريتبط باالجتاهات ). الغاز، البترول، الفحم(ر الطاقوية الناضبة االحتياطيات العاملية للمصاد

العاملية احلالية الداعية إىل زيادة االهتمام بالبيئية والتنمية املستدامة، من خالل احلد من التلوث الناجم عن خمتلف 

يئة بشكل خطري، األمر الذي قد مصادر الطاقة، حيث بلغ هذا التلوث مستويات قياسية أدت إىل تدهور الب

يعرض الكرة األرضية إىل خماطر تدمريية قد ترهن مصاحل األجيال احلالية واملستقبلية، ويعد غاز ثاين أكسيد 

الكربون املتسبب الرئيسي يف هذا التدهور البيئي، وينتج هذا الغاز أساسا عن خمتلف أنواع الوقود األحفوري 

تلف أنواع حسب خم (CO2)تطور انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون كل املوايل يبني ، والشا واألنشطة املتعلقة

  .)2008-1971(املصادر الطاقوية خالل الفترة 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
 مصادر أخرى الغاز البترول الفحم

على  تلف أنواع املصادر الطاقويةحسب خم (CO2) تطور انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون): 5.2(شكل رقم 

 )2008-1971(خالل الفترة  املستوى العاملي
  CO2مليون طن 

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P. 44. 
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مسامهة خمتلف أنواع املصادر الطاقوية يف احلصة اإلمجالية النبعاث غاز ثاين أكسيد أما الشكل املوايل فيبني     

  .2008خالل سنة وى العاملي على املست (CO2)الكربون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
الغاز الرئيسي املسبب لالحتباس –نالحظ تطور انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون ) 5.2(من خالل الشكل     

حسب مصادره الطاقوية األحفورية من الغاز والفحم والبترول، حيث  - احلراري وامللوث األساسي للبيئة

، نتيجة لتزايد 1971الكربون يف تزايد مستمر وبشكل متصاعد منذ سنة  نالحظ أن انبعاث غاز ثاين أكسيد

نسبة استعمال املصادر الطاقوية األحفورية ممثلة يف كل من الفحم والبترول والغاز، لكن هذا األخري يعترب أقل 

من  % 19.9نالحظ أن الغاز يساهم بنسبة ) 6.2(فعند النظر إىل الشكل رقم ، CO2تسببا يف انبعاث غاز 

، وهي نسبة أقل بكثري من اليت يتسبب فيها كل من )2008سنة (االنبعاث العاملي لغاز ثاين أكسيد الكربون 

، وبالتايل فالغاز يعترب أقل تلويثا للبيئة من البترول والفحم، لكنه يبقى )%42.9(والفحم ) %37.8(البترول 

ب تطوير التقنيات وإجراء املزيد من البحوث يف مسامها على غرارمها يف تلوث البيئة بشكل أو بآخر، لذلك جي

جمال ترقية الكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية خاصة األحفورية منها وترشيد استهالكها لتجنب انبعاث 

الغازات الدفيئة املسببة لالحتباس احلراري، وبالتايل جتنب صرف تكاليف إضافية يف جمال التدخل البعدي 

وث، وذلك بإتباع إستراتيجية تدخل وقائية، واليت ترتكز أساسا على ترشيد استهالك الطاقة ملعاجلة آثار التل

  .واالستثمار يف ترقية كفاءا االستخدامية يف ظل ضوابط االستدامة البيئية

 

 الغاز
 مصادر أخرى

 الفحم

 البترول

مليون طن  381 29
CO2 

Source : International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P. 44. 
 

النبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون  مسامهة خمتلف أنواع املصادر الطاقوية يف احلصة اإلمجالية): 6.2(شكل رقم 

(CO2)  2008على املستوى العاملي خالل سنة  

 التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية                                                                                     الثاينالفصل 
 



90  

 إىل بالنظر وذلك قادمة، طويلة لفترة العامل يف الطاقة لتوفري الرئيسي اخليار األحفوري سيظل فالوقود     

 بكفاءة استخدامه كيفية يف التحدي ويتمثل، العاملي النطاق على الطاقة إمدادات جمموع يف الكبرية مسامهته

 األحفوري الوقود تقنيات إىل االنتقال عملية بأن إدراك ومثة. البيئة على السلبية آثاره ختفيض مع أعلى

 سيؤدي حيث النامية، البلدان يف خاصة املستدامة، التنمية لدعم منه بد ال شرط تطورا واألكثر األنظف

 املطلوب الكهربائية القدرات يف مطردة زيادة إىل السكان عدد وازدياد الطاقة خدمات على الطلب ازدياد

  1:على اال هذا يف اجلهود تركِّز أن وينبغي األنظف، الوقود إمدادات على الطلب زيادة وبالتايل تركيبها،

 كل يف األنظف الوقود أنواع استخدام مع النقل ونظم لكهرباءا توليد حمطات كفاءة حتسني - 

 منهما؛

  ذلك يف مبا كلفتها، وخفض األنظف الوقود مصادر ريتوف تعزيز إىل دف برامج وتنفيذ وضع - 

  عليها؛ االعتماد وزيادة الوقود، من األنواع هذه إنتاج يف الصناعة مع للتعاون برامج

 وغازية، سائلة مصادر إىل الصلب الوقود مصادر حتويل جماليف  البحث والتطوير برامج تكثيف - 

  .مناسبا ذلك كان كلما النامية الدول إىل تقنياا نقل على والعمل

 استخدام كفاءة زالت ما ،بصفة عامة الطاقة ونظم ملعدات والتقين العلمي التقدم من الرغم علىو     
 نتيجة ذلك كان سواء متفاوتة، وبدرجات املرجو، توىاملس دون )النامية(املتخلفة  البلدان يف الطاقة

، االستخدامواملبذرة للطاقة عند  املهدرة للممارسات أو اليت حتوزها هذه البلدان، املعدات كفاءة الخنفاض
 يف أعلى بكفاءة الطاقة الستخدام املتاحة الفرص تطوير إمكانية مدى يف واضحا ياحتد هناك فإن ذلك وإىل
 بإنتاج املرتبطة العمليات كفاءة رفع على العمل إىل باإلضافة ،العمومية واخلدمات االقتصادية تالقطاعا مجيع

 مواجهة إىلالتابعة لألمم املتحدة  املستدامة التنمية جلنة دعت وقد. الكهربائية الطاقة خاصة الطاقة، وتوليد

   2:مايلي إىل ترمي تدابري اختاذ يتطلب الذي الطاقة، واستخدام إنتاج كفاءة حتسني يف املتمثل التحدي
 القطاعية واخلطط السياسات يف استهالكها وترشيد الطاقة استخدام كفاءة حتسني قضايا دمج - 

 املرتيل؛ والقطاع الصناعة، النقل، قطاعات مثل للطاقة استهالكًا األكثر للقطاعات خاصة املختلفة،

 الدويل، التعاون برامج إطار يف تصنيعها ودعم الطاقة، استخدام يف كفاءة األعلى التقنيات نقل تشجيع - 

 النامية؛ للدول مشجعة وبشروط

                                                           
 يف ماعياالجت النوع قضايا الفقر وإدراج من للتخفيف ج :ةاملستدام الطاقة نظم يف القدرات بناءآسيا،  لغريب واالجتماعية االقتصادية اللجنة. 1

 .14، ص 2003املتحدة، نيويورك،  اإلسكوا، األمم دول يف املستدامة التنمية ألغراض الطاقة ل،األو ، اجلزءالرئيسية االهتمامات
 .13املرجع نفسه، ص . 2
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 يف الوطنية القدرات بناء برامج تعميق مع الطاقة استهالك ترشيد اتيبإمكان عامةً العام الوعي نشر - 

 التخطيط مستويات على والتدريب التعليمية الربامج ذلك يف مبا املستويات، كافة على اال هذا

 لتنفيذ؛وا

 وتقوية دعم مع واإلقليمي، الوطين الصعيدين على الطاقة استخدام كفاءة لتحسني برامج وتنفيذ وضع - 

 اال؛ذا  املعنية الوطنية املؤسسات

 الطاقة كفاءة حتسني وخدمات معدات تطوير على تعمل الطاقة، خلدمات شركات قيام تشجيع - 

  .الا هلذا االستثمارات وجذب كلفة، أقل وجعلها

 ،يعترب استثمارا ذو مردود جيد االستثمار يف ترقية كفاءة الطاقة وترشيد استهالكهاميكن القول أيضا أن     

 ،والتطبيق التصميم جيدة ات املتبعة يف هذا اإلطارالسياس كانت طاملا عام بوجه عالية هعائدات وتكون

ذه األخرية، ما يؤدي إىل خفض نفقات الستثمار يف حتسني كفاءة الطاقة يستلزم ترشيد استهالك هفا

االستهالك املرتبطة ا وهو ما يساهم يف حتصيل وفورات مالية إضافية، كما أنه يؤدي إىل خفض تكاليف 

، وكذلك خفض احلاجة إىل االستثمار يف إنشاء مولدات طاقوية جديدة، ما يساهم )تكاليف الوقود(اإلنتاج 

جية والرأمسالية املتعلقة بالصناعات الطاقوية، األمر الذي يؤدي إىل بشكل رئيسي يف خفض التكاليف اإلنتا

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن االستثمار يف ترقية الكفاءة االستخدامية . حتصيل وفورات مالية إضافية

ا يف إطار للمصادر الطاقوية يؤدي إىل ختفيض االنبعاثات امللوثة للبيئة بشكل كبري، وهو ما يعترب أمرا ضروري

التنمية املستدامة، ما يؤدي إىل خفض تكاليف محاية البيئة بشكل معترب، وبالتايل حتقيق وفورات مالية تساعد 

مع الوفورات اليت ذكرناها سابقا يف حتسني واستمرارية حركية االستثمار يف ترقية الكفاءة االستخدامية 

  . للمصادر الطاقوية سواءا الناضبة منها أو املتجددة

  :حركية االستثمار يف ترقية الكفاءة االستخدامية للطاقةوالشكل املوايل يوضح 
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ترشيد استهالك الطاقة وترقية كفاءة استخدامها يف ظل ضوابط  ويف خضم كل ذلك، ميكن أن نقول أن    

مثل لتحقيق أيث جيب استخدام الطاقة بشكل التنمية املستدامة تتأتى عن طريق حتقيق معادلة ثالثية األبعاد، ح

أي احملافظة على البيئية أثناء خمتلف العمليات االستخدامية  ،الفعالية االقتصادية، وحتقيق االستدامة البيئية

وتقليل االنبعاثات الكربونية ألقصى حد ممكن، كما جيب حتقيق العدالة االجتماعية يف جمال  ،ةللمصادر الطاقوي

اقوي للمصادر الطاقوية وإتاحتها ألكرب عدد ممكن من السكان خاصة يف املناطق النائية والريفية، التوزيع الط

  .نظرا لكون الطاقة تعد ركيزة أساسية يف جمال حتسني مستويات التنمية البشرية
  

حتسني كفاءة 

 الطاقة

ختفيض 

 االستهالك

  ؛)تكلفة الوقود(خفض تكاليف اإلنتاج  -
 .خفض احلاجة إىل مولدات جديدة -

ختفيض االنبعاثات  وفورات مالية

 امللوثة

االستثمار يف ترقية 
 اقةكفاءة استخدام الط

خفض تكاليف محاية 
 البيئة

خفض التكاليف 
 اإلنتاجية والرأمسالية

خفض نفقات 
 االستهالك

 حركية االستثمار يف ترقية الكفاءة االستخدامية للطاقة): 7.2(شكل رقم 

التنمية املستدامة والكفاءة : مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، حتديات الطاقة والتنمية املستدامةالطاهر خامرة وفاتح بن نونة،  :املصدر
، منشورات خمرب 2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، ، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،االستخدامية للموارد املتاحة

 .959، ص 2008،  مليلةعني ، دار اهلدى للطباعة والنشر،الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب
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   الفصل خالصة

ن األفكار التنموية، حيث من خالل هذا الفصل، خنلص إىل أن التنمية املستدامة هي نتاج لتراكم العديد م     
تطورت هذه األفكار من جمرد النظر إىل التنمية بالتركيز على اجلوانب الكمية واالهتمام خبلق الثروة من أجل 
الثروة، إىل التفكري يف النواحي النوعية وخلق الثروة من أجل اإلنسان، مع احملافظة على البيئة احمليطة اليت تعترب 

العام الذي تتفاعل فيه األنشطة البشرية لتحقيق التنمية االقتصادية، وترسيخ مبادئ  املورد الرئيسي واإلطار
  .العدالة االجتماعية

كما خلصنا إىل أن التنمية املستدامة حتمل يف طياا عدة أبعاد أساسية تتفاعل فيما بينها بشكل تكاملي      
األساسية تتمحور أساسا حول حتقيق التنمية  مستمر، وتنبثق عن هذه األبعاد جمموعة من املبادئ واألهداف

االقتصادية الشاملة من خالل تطوير البىن التحتية لالقتصاد، وحتقيق العدالة االجتماعية من خالل التوزيع العادل 
للثروة، وزيادة االهتمام مبختلف النواحي املتعلقة بالتنمية البشرية، وعدم طمس اهلويات الثقافية للشعوب 

شكل تأصيلي لزيادة وعي االنتماء وروح املواطنة، يف ظل استدامة سياسية تضمن تطبيق مبادئ وحتديثها ب
احلكم الراشد من مساءلة ومسؤولية، وزيادة الشفافية يف جمال اختاذ القرارات اإلستراتيجية، وترسيخ مبدأ 

  .سيةاملشاركة الشعبية، لتحقيق التكامل بني اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسيا

كما أن احلفاظ على البيئة الطبيعية يعترب املبدأ احملوري للتنمية املستدامة، خاصة يف ظل التدهور اخلطري      
الذي ميس البيئة العاملية حاليا من احتباس حراري وتغري مناخي قد يعصف مبا حققته البشرية من اجنازات خالل 

و االستغالل الالعقالين للموارد املتاحة، واستخدامها قرون عديدة، ولعل السبب الرئيسي هلذا التدهور ه
بشكل تبذيري، ال يراعي اجلوانب البيئية عند رسم خمتلف االستراتيجيات التنموية، وال يراعي مصاحل األجيال 
املستقبلية وال حىت احلالية، وبالتايل فإن ترقية الكفاءة االستخدامية مل الثروات الطبيعية، الناضبة منها 

املتجددة يف إطار مبادئ وأهداف االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية يعد أمرا أساسيا يف إطار اجلهود و
  . الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة

 االنبعاثات من للحد كبرية فرصة تتيح الطاقةاستخدام  كفاءة االستثمار يف حتسني وترقية فإن وعموما    

 املدى يفاألخرى  الطاقوية البدائل بقية يفوق أن ميكن بشكل البيئي التدهور تكاليف ختفيض وبالتايل السلبية،

  .األقل على واملتوسط القريب
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  الفصل الثالث
سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية 

للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية 

  املستدامة
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  دــمتهي
، مبادئها وأهدافها اليت ذكرت يف العملية التنمية املستدامة بكافة جوانبها وأبعادهإن الفهم الصحيح      

يعد القاعدة األساسية لرسم السياسات املالئمة واختاذ اإلجراءات احلازمة لترقية كفاءة الفصل السابق، 
يئية سليمة، فالغاز استخدام الثروة الغازية يف خمتلف النواحي احلياتية االقتصادية واالجتماعية ضمن أطر ب

كمورد اقتصادي هام وكمصدر طاقوي إستراتيجي، مستغل حاليا على املستوى العاملي أو على مستوى 
االقتصاديات الوطنية، يف العديد من القطاعات اإلستراتيجية كالصناعة والزراعة، واالستخدام املرتيل ويف 

األخرى، لكن هذا االستغالل جيب أن يطور  القطاع اخلدمي، إنتاج الكهرباء والعديد من االستخدامات
وحيسن من خالل إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف ثنايا إستراتيجية استخدامه سواءا على املستوى العاملي أو 

  .احمللي، دف ترقية كفاءته من الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية
لسياسات واإلجراءات الالزمة لتحقيق إستراتيجية ومن خالل هذا الفصل سوف حناول إبراز أهم ا     

متكاملة دف إىل ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، بالتطرق 
  :   إىل املباحث التالية

  

  
    

  .ستراتيجيات الطاقوية املستدامة ومكانة الغاز ضمنهااإل :املبحث األول
سياسات وإجراءات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء مبادئ  :املبحث الثاين

  .وأهداف االستدامة االقتصادية
طلبات سياسات وإجراءات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء مت :املبحث الثالث

  .وأهداف االستدامة البيئية
  .الصناعة الغازية والتنمية البشرية املستدامة :املبحث الرابع

  

                                                                                                                             سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة                                      الفصل الثالث 

 



96  

  اإلستراتيجيات الطاقوية املستدامة ومكانة الغاز ضمنها: املبحث األول

النموذج الطاقوي احلايل يمنة املصادر األحفورية على مزيج استخدام الطاقة يف العامل، نظرا للعديد  زيتمي     
من االعتبارات االقتصادية وحىت السياسية، لكن عند أخذ االعتبارات البيئية يف احلسبان جند أن هذا النموذج 

يق أهدافها املختلفة، ما يتطلب بالضرورة بلورة حيتاج إىل تعديل جوهري يف إطار مبادئ التنمية املستدامة لتحق
خيارات طاقوية إستراتيجية واملفاضلة بينها باالعتماد على معايري ومبادئ مستدامة، ميكن من خالهلا حتديد 
مكانة ومركز الغاز ضمن هذه اخليارات متهيدا للطريق أمام تطوير التقنيات والتكنولوجيات ووضع السياسات 

يلة بترقية كفاءته االستخدامية يف ضوء مبادئ وأهداف االستدامة من خمتلف جوانبها واإلجراءات الكف
  . االقتصادية والبيئية واالجتماعية

وسوف يتناول هذا املبحث مكانة الغاز ضمن اخليارات الطاقوية املستدامة، من خالل حتديد عالقة الغاز      
حتليل مدى استدامة النظام الطاقوي احلايل، وحماولة بلورة كمصدر طاقوي بإستراتيجية التنمية املستدامة، مث 

  .   ورسم خيارات طاقوية مستدامة واستنتاج مكانة الغاز ضمنها

  الغاز وإستراتيجية التنمية املستدامة: املطلب األول

ادر تتطلب مجيع األنشطة اإلنسانية خاصة تلك املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية، وجود مص      
طاقوية، حيث تعترب هذه األخرية احملرك األساسي جلميع األنشطة الصناعية، واليت تستهلك حاليا أكثر من 

، )حتويل املواد(من الطاقة عامليا، من خالل استخدامها يف عمليات خمتلفة كالتسخني، التربيد، التحويل  30%
اج العاملي للطاقة خاصة ذات املصادر من جممل اإلنت %27وتستخدم أيضا يف قطاع النقل الذي يستهلك 

، ...)التجارة، التعليم، اإلدارات، املكاتب، الفنادق(كما تستعمل الطاقة أيضا يف القطاع اخلدمي  1األحفورية،
اخل، كما تستخدم الطاقة أيضا ...ولتلبية احتياجات القطاع املرتيل يف جمال اإلضاءة، التسخني، التكييف والتربيد

من إمجايل  %33احتياجات القطاع الزراعي، والذي يستهلك مع القطاع اخلدمي واملرتيل حوايل  يف تلبية مجيع
  .إنتاج الطاقة عامليا

وحتتل الطاقة مكانة هامة يف مجيع االستراتيجيات املسطرة ألجل حتقيق وجتسيد أهداف التنمية لأللفية،       
األساسي للجميع، التقليل من موت األطفال، وحتسني من خالل حماربة الفقر واجلوع، وضمان تعميم التعليم 

الصحة العمومية وصحة األمهات بصفة خاصة، حماربة األمراض املعدية واملزمنة، وضمان صحية احمليط البيئي، 
وحتقيق هذه األهداف حيتاج أساسا إىل توفري خدمات طاقوية مالئمة، ألن هذه األخرية تعترب احملرك األساسي 

ات اليت من شأا أن تساهم يف حتقيق األهداف املذكورة أعاله، كالقطاع الزراعي، والتعليم، جلميع القطاع
اخل، من خالل املساعدة على زيادة اإلنتاجية وتوفري مناصب الشغل وبالتايل تقليل نسبة ... والقطاع الصحي

                                                           
1
. Sibi BONFILS, Stratégies énergétiques pour le développement durable, Institut de l’énergie et de 

l’environnement de la Francophonie, Canada, Québec, 2008, P.29.  
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تقليل من ااعة، وعلى حتسني البطالة والفقر، وعلى زيادة اإلنتاج الزراعي وحتسني نوعيته مما يساهم يف ال
  .اخلدمات الصحية والتعليمية وترقيتها وتطويرها مما يساعد على ترقية املستوى الصحي والتعليمي للمواطنني

ويف هذا السياق أيضا، جند أن موضوع الطاقة له مكانة حساسة وحيظى باالهتمام الكبري يف جمال      
املعنية مبوضوع " جوهانسبورغ"املنبثقة عن خمطط عمل قمة ∗ ،(WEHAB)األولويات احملددة من طرف مبادرة 

فاألهداف املسطرة يف جمال توفري املياه الصاحلة للشرب واملياه املستعملة يف  2002.1التنمية املستدامة سنة 
افظة على القطاع الصناعي ومياه السقي وحتلية مياه البحر، واألهداف املسطرة يف اال الزراعي، ويف جمال احمل

  .التنوع الطبيعي، ال ميكن هلا أن تتحقق إال بوجود خدمات طاقوية مناسبة
ومنه ميكن القول أن معظم األهداف املتعلقة بالتنمية املستدامة يف جانبها االقتصادي واالجتماعي والبيئي      

ألخرية وباعتبارها منتجا يباع ال ميكن هلا أن تتحقق إال بتوفر خدمات طاقوية مناسبة وفعالة، وبالتايل فهذه ا
  .ويوزع ويستهلك، تعترب حاليا احملرك الرئيسي للتنمية املستدامة، من خالل املسامهة يف حتقيق أهدافها

والغاز باعتباره مصدرا طاقويا متوفرا بشكل كبري على املستوى العاملي باحتياطيات مؤكدة ضخمة،      
يد إستراتيجية التنمية املستدامة بشكل فعال سواءا على املستوى وبإنتاج عاملي كبري، أصبح يساهم يف جتس

احمللي أو العاملي، فهو يعترب حاليا املصدر الطاقوي املفضل ملعظم األنشطة الصناعية سواءا االستخراجية منها أو 
ساهم التحويلية، ويدخل كمادة أولية أو كمصدر طاقوي يف معظم الصناعات البتروكيماوية، وبالتايل فهو ي

بدرجة كبرية يف تطوير النسيج الصناعي وحتسني إنتاجيته، مما يساعد على حتسني التنمية الصناعية، اليت تنعكس 
بدورها على حتسني مستويات التنمية الزراعية من خالل تزويدها مبختلف األمسدة املناسبة، والوسائل الزراعية 

اليت تؤدي بالضرورة إىل حتقيق األمن الغذائي على املستوى املالئمة، ما يؤدي إىل تطوير اإلنتاجية الزراعية، 
احمللي واإلقليمي، وبالتايل تقليل نسب ااعة وحتسني اإلطار املعيشي للمواطنني من خالل تقليل نسب الفقر 
وتقليص البطالة، وزيادة الكفاءة التشغيلية يف القطاع اخلدمي الذي يعتمد بدوره على الغاز كمصدر طاقوي 

الدولية املتعلقة بالتنمية  تف يراعي االعتبارات البيئية املنصوص عليها يف خمتلف املعاهدات واالتفاقيانظي
املستدامة؛ وبالتايل فالثروة الغازية تساهم بشكل معترب يف حتقيق أهداف األلفية االمنائة، ما ينعكس إجيابا على 

  .ية واالجتماعية والبيئيةإستراتيجية التنمية املستدامة مبختلف جوانبها االقتصاد
لكن اإلشكال الذي يتبادر للذهن يف الوقت احلايل، يتمحور حول مدى استدامة النظام الطاقوي العاملي      

احلايل مبختلف أركانه، فاملصادر الطاقوية األحفورية ومن ضمنها الغاز الطبيعي، ال تزال تسيطر بشكل كبري 
غم املناداة من عدة أطراف حكومية وغري حكومية بتطوير الطاقات اجلديدة على امليزانية الطاقوية العاملية، ر

واملتجددة وتعميم استخدامها يف شىت النواحي العملية واحلياتية املختلفة، وبالتايل فاألحباث احلالية تتمحور 
تجسيد حول مدى استدامة عناصر النظام الطاقوي احلايل، وحول إمكانية إجياد خيارات طاقوية مناسبة ل

                                                           
∗
 . L’initiative WEHAB concerne les cinq domaines thématiques, l’eau (Water), l’énergie (Energy), la Santé 

(Health), l’agriculture (Agriculture) et la Biodiversité (Biodiversity), sur lesquels il a été décidé de concentrer les 
efforts de la Communauté internationale pour la relance de la mise en œuvre de l’Agenda 21. 
1
. Sibi BONFILS, Op.Cit, P.30. 
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إستراجتية التنمية املستدامة مبختلف أبعادها، وحول مكانة الغاز كمصدر طاقوي ضمن هذه اخليارات، وهذا ما 
  .سيتم حتليله يف العنصرين التاليني من هذا البحث

 حتليل مدى استدامة النظام الطاقوي العاملي احلايل: املطلب الثاين
دام، إذا كان متوافقا مع أهداف التنمية االقتصادية والعدالة ميكن القول عن نظام طاقوي ما أنه مست     

وعلى هذا . االجتماعية ببعديها املكاين والزماين، مع احملافظة على التوازن البيئي على املدى املتوسط والبعيد
  :األساس ميكن احلكم على أن النظام الطاقوي العاملي احلايل غري مستدام لألسباب التالية

، أي العدالة ببعدها املكاين بني أفراد "L’équité intra-générationnelle"ني أفراد اجليل احلايل العدالة ب - 
اجليل احلايل غري مكتملة وغري مضمونة االكتمال يف جمال الوصول إىل اخلدمات الطاقوية املناسبة كميا ونوعيا، 

استثناء بعض الدول املتقدمة يف هذا اال سواءا على املستوى العاملي أو حىت على مستوى الدولة الواحدة، وب
، فثلث سكان العامل ال تتوفر لديهم ...ودول غرب أوروبا والواليات املتحدة األمريكية ةكالدول االسكندينافي

من الطاقة، وهذا الفقر واالحتياج الطاقوي والالعدالة  مخدمات طاقوية حديثة ومناسبة لتلبية خمتلف احتياجا
  يف املناطق الريفية للبلدان النامية؛موجود أساسا 

تؤثر أيضا ندرة املصادر الطاقوية على التنمية االقتصادية، وجتعل منها أمرا صعبا للغاية، فعدم توفر خدمات  - 
طاقوية مناسبة ومالئمة للقطاعات االقتصادية األساسية كالصناعة والزراعة وقطاع النقل يؤثر سلبا على 

االقتصادية، وهذا ما حيدث يف كثري من الدول النامية خاصة الدول اإلفريقية الفقرية  مستويات النمو والتنمية
من دول جنوب الصحراء اإلفريقية تعاين ندرة حادة وصعوبة بالغة يف  %90- %80(اليت تقع جنوب الصحراء 

راعية، ما يؤدي إىل كما تؤثر ندرة الطاقة على اإلنتاجية الصناعية والز. 1)توفري اخلدمات الطاقوية املناسبة
انتشار البطالة وااعة وبالتايل تدين مستويات معيشة األفراد ما يستلزم اخنفاض مستويات التنمية البشرية 

  بشكل عام، وهذا ما يتناىف مع مبادئ التنمية املستدامة كما هو احلال يف العديد من الدول الفقرية؛
، أي ما بني "L’équité antra-générationnelle") بالبعد الزمين العدالة(العدالة ما بني األجيال املتالحقة  - 

األجيال احلالية واألجيال املستقبلية غري موجودة وغري مضمونة يف اال الطاقوي، نتيجة لالستهالك املفرط 
ه ، وذا الشكل من االستغالل فإن هذ)خاصة الغاز والبترول(وغري العقالين للمصادر الطاقوية األحفورية 

املصادر سوف تنفد، وبالتايل سوف ترهن حقوق األجيال املستقبلية من هذه الثروات الطاقوية، ومنه جيب 
  إعادة النظر يف طريقة االستغالل احلالية للمصادر الطاقوية بشكل يتماشى مع متطلبات االستدامة الزمنية؛

احلايل غري مستدام، حيث يتسبب االستعمال أما فيما خيص اجلانب البيئي والصحي، فالنظام الطاقوي العاملي  - 
من  %80حوايل (للطاقة األحفورية وحرقها يف انبعاث كميات كبرية من الغازات الدفيئة  الكثيف والالعقالين

، واليت أدت إىل بروز ظاهرة االحتباس احلراري اليت دد 2)الغازات الدفيئة عامليا مصدرها القطاع الطاقوي
كما يتسبب . خطرية وتغريات مناخية قد تؤثر على الكرة األرضية سلبيا بشكل كبري العامل بكوارث بيئية

                                                           
1
. Sibi BONFILS, Op.Cit, P.31. 

2
. Ibid, P.31. 
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يف العديد من األمراض ) خاصة يف قطاع النقل(الدخان الناتج عن حرق الفحم والبترول وبدرجة أقل الغاز 
النفايات  كما تشكل 1.مليون شخص سنويا يف العامل 1.6التنفسية املزمنة، واليت ينتج عنها موت أكثر من 

اإلشعاعية الناجتة عن املفاعالت النووية خطرا كبريا ومتزايدا على البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية، ودد 
  .بشكل مباشر التنوع البيولوجي على املستوى العاملي

ا النظام  ومنه فكل هذه األخطار املهددة للتوازن البيئي والتنوع البيولوجي وللصحة البشرية، اليت يتسبب     
الطاقوي احلايل جتعله غري مستدام، وبالتايل فإنه جيب البحث عن خيارات طاقوية أكثر استدامة ومالئمة من 
الناحية البيئية واالجتماعية، وذلك بتطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة، أو بترقية الكفاءة االستخدامية للمصادر 

التنمية املستدامة، واليت من بينها الغاز الذي سوف حناول تبيان الطاقوية األحفورية يف إطار مبادئ وأهداف 
كيفية ترقيته وترشيد استخدامه واستهالكه يف إطار مبادئ وأهداف االستدامة املكانية والزمانية، فيما يلي من 

  .هذا البحث

  اخليارات اإلستراتيجية الطاقوية املستدامة ومكانة الغاز ضمنها: املطلب الثالث

حظنا سابقا أن النظام الطاقوي العاملي حاليا يعترب غري مستدام وال حيقق أهداف االستدامة مبختلف ال     
أبعادها االقتصادية واالجتماعية يف ظل املتطلبات البيئية، وهلذا فالبحث عن نظام طاقوي جديد يعترب ضرورة 

، كان هناك عمل 1973ترولية سنة فخالل العقود الثالث املاضية، وباخلصوص بعد الصدمة الب. قصوى اليوم
، "José Golenberg"جدي ومتواصل من طرف بعض املتخصصني والعلماء يف جمال الطاقة من أمثال 

"Benjamin Dessus"2  وغريهم، مسح بإعطاء تصور واضح املعامل حول اخليارات الطاقوية املستقبلية اليت جيب
، مت إعادة 2002سنة " جوهانسبورغ"نمية املستدامة املنعقدة يف على دول العامل املفاضلة بينها، وخالل قمة الت

  .النظر يف اخليارات الطاقوية بالشكل الذي يسمح بتحقيق أهداف التنمية املستدامة مبختلف جوانبها
  :وتعتمد املفاضلة بني اخليارات الطاقوية من ناحية االستدامة على عنصرين اثنني مها

النوعية املناسبتني وبالسعر املالئم، من أجل دعم النمو االقتصادي على املدى مدى توفر الطاقة بالكمية و - 
  البعيد، وتلبية احتياجات اجليل احلايل واملستقبلي من الطاقة بشكل عادل؛ 

التقليل من اآلثار السلبية على البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية حاضرا ومستقبال، وعلى املستويني احمللي  - 
  .والعاملي

ومع تطور التقنيات والتكنولوجيات اخلاصة باستخراج واستعمال املصادر األحفورية، مكن ذلك من      
سنة بالنسبة للغاز والبترول،  100إىل  50تقدير العمر املتبقي لالحتياطات اخلاصة ذه املصادر، املقدرة حبوايل 

نزع واصطياد الكربون اليت تطورت بشكل وبفضل تقنيات  3سنة بالنسبة للفحم واليورانيوم، 1000وحبوايل 

                                                           
1
. Sibi BONFILS, Op.Cit, P.31. 

2
. Ibid, P.31. 

3
. Ibid, P.31. 
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ومن . كبري وسريع، أمكن ذلك من تقليل اآلثار البيئية السلبية الناجتة عن حرق املصادر الطاقوية األحفورية
، اليت ال ...جهة أخرى، نالحظ تزايد االهتمام العاملي بالطاقات املتجددة كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح

ما تعد تقنيات حتويل ونقل هذه الطاقات ذات تأثري بيئي شبه منعدم على البيئة تنضب مع مرور الزمن، ك
  .الطبيعية والصحة اإلنسانية

  :ومنه، ومن جممل هذه األفكار، ميكن تبيان مالمح اخليارات اإلستراتيجية الطاقوية املستدامة فيما يلي     

هذه  االقاعدة األساسية اليت تبىن عليه واليت تعد ،الفعالية الطاقويةاالستثمار يف زيادة : اخليار األول. 1
فالطاقة عبارة عن منتج يباع ويشترى ويوزع، وبالتايل ففعالية هذا املنتج من الناحية االقتصادية  اخليارات،

والتقنية حتدد الطلب عليه يف األسواق احمللية والعاملية، وفعاليته البيئية حتدد مدى الطلب عليه يف ظل متطلبات 
ومن ناحية أخرى، فإن حتويل الطاقة من شكلها األويل اخلام إىل طاقة نافعة، وحتويل هذه  1.لتنمية املستدامةا

، ينتج عنه ضياع كميات معينة ...)كالتسخني، التربيد، اإلضاءة، التحريك (األخرية إىل خدمات طاقوية 
آلخر، وباعتماد التقنيات والتكنولوجيات منها، وبالتايل فقلة الضياع حتدد مدى فعالية مصدر طاقوي ما عن ا

احلديثة اليت ختص حتويل الطاقة ونقلها، سامهت بشكل كبري يف احلد من ضياع هذه األخرية، وبالتايل زيادة 
  .فعاليتها بنسب معتربة، وبالتايل ترقية كفاءا من الناحيتني التجارية واالستخدامية

يت تعترب أحد اخليارات الرئيسية للتنمية املستدامة يف اال الطاقوي، وال الطاقات املتجددة،: اخليار الثاين. 2
، وبالرغم من ...ونعين بالطاقات املتجددة الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املائية، طاقة احلرارة اجلوفية

ف من الطلب التدفق السنوي للطاقات املتجددة أكرب بثالثة أضعا(توفر هذه النوع من الطاقة بشكل كبري 
وتعترب الطاقات املتجددة ذات  2.من االستهالك العاملي اإلمجايل للطاقة %16، إال أا ال متثل إال )العاملي احلايل

فعالية قصوى يف االستعماالت االقتصادية املختلفة، وذات كفاءة عالية من الناحية البيئية، ولكن تبقى تواجهها 
النامية، لعل من أمهها املشاكل املتعلق بالتكاليف االستثمارية الباهظة  العديد من املشاكل خاصة يف البلدان

لتشغيل مثل هذه الطاقات، خاصة فيما خيص مصاريف البحث والتطوير املتعلقة بتحويل ونقل هذه األخرية، 
  .وكذلك من ناحية تعميم استعماهلا بشكل جتاري

تعترب كخيار ثالث من ملصادر الطاقوية األحفورية، التكنولوجيات املتطورة الستغالل ا: اخليار الثالث. 3
اخليارات الطاقوية املستدامة، حبيث تشكل املصادر الطاقوية األحفورية القاعدة األساسية للنظام الطاقوي العاملي 

، كما تعترب السبب الرئيسي للتلوث البيئي، واالحتباس احلراري )من امليزانية الطاقوية العاملية %80(احلايل 
، وبالتايل فاالعتماد على التكنولوجيات املتطورة )من الغازات الدفيئة السامة %80تساهم يف انبعاث (

الستغالل هذه الثروات يساهم بشكل كبري يف احلد من آثارها البيئية السلبية ويف زيادة كفاءا االقتصادية، 
  .ميع النشاطات اإلنسانية واالقتصاديةاليت تعد العمود الفقري جل ةخاصة يف جمال إنتاج الطاقة الكهربائي

                                                           
1
. Abdellatif Benachenhou, Le Prix de L’avenir : le Développement Durable en Algerie, Thotem Edition, Paris, 

2005, P.82. 
2
. Sibi BONFILS, Op.Cit, P.32. 
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، يساهم يف حتسني إنتاج الطاقة الكهربائية (Cycle Combiné)فاالعتماد على تكنولوجيات الدورة املركبة     
باالعتماد على الغاز الطبيعي كوقود، وبالشكل الذي ال خيلف آثارا بيئية خطرية، كما يساعد على التقليل من 

  .للمولدات الكهربائية وبالتايل حتسني فعاليتها االقتصاديةالتكاليف التشغيلية 
، بطاريات (Micro-Turbines)التوربينات املتناهية الصغر : كما أن هناك تقنيات أخرى متطورة على غرار    

، تقنيات استخراج الغاز من الفحم، وكذلك تقنيات الدورة (Piles à Combustibles)الوقود األحفوري 
كل هذه التقنيات وأخرى تسمح بفتح آفاق جديدة أمام استخدام  1،(IGCC)التغويز املدمج  املركبة ذات

. املصادر الطاقوية األحفورية وخاصة الغاز الطبيعي، وتطيل من عمر االحتياطيات املؤكدة من هذه الثروات
ن التلوث البيئي الناتج كما تسمح التقنيات اجلديدة اخلاصة باصطياد وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون باحلد م

عن حرق الغاز الطبيعي واملصادر األحفورية األخرى، وبالتايل فاألحباث اليوم تتركز بشكل كبري حول هذه 
  .التقنيات املستدامة، اليت تساعد على ترقية الكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية األحفورية

، حيث تعترب كأحد الطاقة الكهربائيةوية يف إنتاج الطاقة النو استخدامتكنولوجيات : اخليار الرابع. 4
اخليارات الطاقوية املستدامة حاليا، ولكن بشكل أقل وبتحفظ أكثر، وذلك لكوا غري منتجة للغازات الدفيئة 
املتسببة يف ظاهرة االحتباس احلراري، ولكن تكاليف استعماهلا تعترب باهظة جدا مقارنة بالبدائل األخرى 

، كما أن الطاقة النووية اليوم غري )كتقنيات الدورة املركبة املستعملة للغاز الطبيعي كوقود(عدلة املطورة وامل
مفضلة على املستوى االجتماعي ألسباب تتعلق مبخاطر إدارة النفايات اإلشعاعية، وكذلك من ناحية تنامي 

البدائل األساسية للتنمية املستدامة االستعماالت العسكرية هلذه الطاقة، وبالتايل فاختيار هذه الطاقة كأحد 
، 2)خاصة تطوير تقنيات االنشطار النووي احلراري املراقب(يتطلب تكثيف األحباث يف جمال تأمني إنتاجها 

  . وكذلك تطوير تكنولوجيات توزيع هذه الطاقة بالشكل الذي يسمح بتقليل النفايات اإلشعاعية الصادرة عنها

  اخليارات الطاقوية املستدامةمكانة الغاز ضمن  استنتاج. 5

كما ذكرنا سابقا فإن املفاضلة بني هاته اخليارات الطاقوية اإلستراجتية يعتمد على مبدأين أساسيني      
يتمحوران حول مدى توفر الطاقة بالكمية والنوعية املناسبتني وبالسعر املالئم، من أجل دعم النمو االقتصادي 

اجات اجليل احلايل واملستقبلي من الطاقة بشكل عادل؛ وحماولة التقليل من اآلثار على املدى البعيد، وتلبية احتي
السلبية على البيئة الطبيعية والصحة اإلنسانية حاضرا ومستقبال، وعلى املستويني احمللي والعاملي، وهذا ما يتوفر 

ويساهم استخدامه يف دعم النمو يف الغاز بشكل مبدئي، حيث أن هذا األخري متوفر بالكمية وبالنوعية املناسبة، 
االقتصادي على املدى البعيد، ومن الناحية البيئية فالغاز يعترب مصدر طاقة أقل تلويثا للبيئة من مصادر الطاقة 

املسببان الرئيسيان لغازات االحتباس احلراري، وكفاءته االقتصادية العالية ) الفحم والبترول(األحفورية األخرى 
قة الكهربائية واحلرارية يف خمتلف االستعماالت الصناعية والزراعية واخلدماتية، تسمح له من حيث إنتاج الطا

                                                           
1
. Sibi BONFILS, Op.Cit, P.33. 

2
. Ibid, P.33. 
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مبنافسة املصادر األحفورية واملصادر املتجددة للطاقة بشكل عام، ولكن الغاز رغم كل خصائصه اجليدة يبقى 
الطاقة املتجددة على غرار أيضا من املصادر اليت تساهم يف تلوث البيئة بشكل أو بأخر عند مقارنته مبصادر 

الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اليت ال تسبب أي تلوث يذكر للبيئة وال تساهم يف انبعاث غازات االحتباس 
  .احلراري

ومنه فالغاز يعترب خيارا طاقويا إستراتيجيا مناسبا للتنمية املستدامة، متفوقا على كل من الفحم والبترول      

ية وحىت االقتصادية، رغم وجود العديد من العراقيل السياسية اليت تساهم يف تفضيل من حيث الكفاءة البيئ

الفحم والبترول العتبارات التكلفة والسيطرة على مصادر الطاقة، ولكنه يأيت بعد كل من الطاقة الشمسية 

لطاقة النووية من حيث التفضيل الطاقوي يف ظل ضوابط االستدامة، أما ا) الطاقات املتجددة(وطاقة الرياح 

فهي ذات كفاءة اقتصادية عالية وغري ملوثة للبيئة بشكل كبري، لكنها تتضمن خماطر مجة يف حالة ما إذا مل تتم 

صيانة معدات إنتاجها وتوزيعها، وبالتايل فهي حتتاج للعديد من األحباث والتطور التقين حىت تكون ذات 

  .تفضيل يف ظل ضوابط االستدامة

كن القول بأن الغاز عبارة عن جسر للمرور من مصادر الطاقة األحفورية األكثر تلويثا للبيئة وبالتايل مي     

إىل مصادر الطاقة املتجددة واليت هلا كفاء اقتصادية وبيئية تضمن حتقيق أهداف التنمية ) الفحم والبترول(

على املديني (ملتجددة املستدامة، ولكن من جهة أخرى وحىت يضمن الغاز بقاءه كمصدر منافس للطاقات ا

جيب تطوير كفاءته االستخدامية وفق سياسات وإجراءات تراعي مبادئ التنمية املستدامة ) القريب واملتوسط

  .وتساهم يف حتقيق أهدافها االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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وأهداف  ضوء مبادئسياسات وإجراءات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف : املبحث الثاين

  االستدامة االقتصادية

املصادر  مبعد حتديد مكانة الغاز ضمن اخليارات الطاقوية املستدامة، وباعتباره جسرا للمرور من استخدا     
الطاقوية األحفورية إىل تعميم استعمال الطاقات املتجددة، اليت ال تزال إىل اليوم تعاين من ارتفاع التكاليف 

ا وختزينها، وجب رسم سياسات واختاذ إجراءات تكون كفيلة بترقية كفاءة استخدام املتعلقة بتشغيلها ونقله
الثروة الغازية يف خمتلف القطاعات االقتصادية، بدءا بتطوير نظم إدارة حقول الغاز الطبيعي، وترقية كفاءة 

عجلة التنمية استخدامه يف القطاع الصناعي الذي يعد املستهلك األكرب هلذه الثروة، واحملرك األساسي ل
االقتصادية مبساعدة القطاعات األخرى اليت جيب بالضرورة ترقية كفاءة استخدام الغاز كمصدر طاقوي حمرك 

  . اإلستراتيجية يف حتقيق أهداف االستدامة االقتصادية اهلا، نظرا ألمهيته
لة بترقية الكفاءة وسوف يتناول هذا املبحث بالتفصيل والتحليل خمتلف السياسات واإلجراءات الكفي     

  .االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف االستدامة االقتصادية

  إجراءات ترقية نظم إدارة حقول الغاز الطبيعي يف إطار مبادئ التنمية املستدامة :املطلب األول

لثروة الغازية يف إطار لعل أول خطوة يف وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة لترقية الكفاءة االستخدامية ل     
مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، هي حتسني نظم إدارة حقول الغاز الطبيعي بشكل أمثل يتماشى ومتطلبات 
االستدامة، بدءا بتطوير تقنيات املسح واالستكشاف، مث االعتماد على أفضل الطرق والتكنولوجيات احلديثة يف 

كاليف وحيسن اإلنتاجية مبراعاة اجلوانب البيئية، وكذلك حتسني جمال احلفر واالستخراج بشكل يقلل من الت
تقنيات نقل هذه الثروة ومعاجلتها وختزينها بالشكل األمثل، مع إتباع سياسات وإجراءات صارمة يف جمال 
ترشيد استهالك الطاقة خالل هذه العمليات، وال يتأتى ذلك إال ببذل جهود وموارد مالية كبرية، واالعتماد 

كفاءات بشرية متخصصة، وال يتسىن ذلك إال إذا وضعت هذه الربامج على أسس علمية ومناهج إدارية على 
  .سليمة ضمن أطر مؤسساتية معتمدة

  تطوير تقنيات املسح واالستكشاف. 1

تتنوع الطرق املتبعة الستكشاف الغاز الطبيعي بني عدة أساليب فنية متكن من احلصول على البيانات      
للتكوينات اجليولوجية املختلفة، ومن خالل حتليل هذه البيانات يتم حتديد مواقع اآلبار االستكشافية  ةيالفيزيائ

ومن مث حفرها، وكما ذكرنا سابقا فإن االستكشاف قد يتم إما عرب املسح اجليولوجي السطحي، أو عن طريق 
اجليوفيزيائي، والذي يعترب أكثر الطرق  تقنيات االستشعار عن بعد، أو املسح اجليوكيميائي، أو عن طريق املسح

طريقة اجلاذبية، الطريقة املغناطيسية، الطريقة : استخداما، كما ينقسم هذا األخري إىل أربع طرق رئيسية هي
الكهربائية، وطريقة املسح الزلزايل، واليت تعترب أكثرها شيوعا نظرا لسهولة تطبيقها يف جمال االستكشاف، 

الزلزالية أحادية وثنائية األبعاد يف معرفة تراكيب املكامن اجليولوجية للغاز، لكنها حيث سامهت املسوحات 
ظلت غري فعالة بشكل كبري، إىل أن طورت تقنية املسح الزلزايل ثالثي األبعاد، اليت أدت إىل حتسني الصورة 
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أفضل ملواقع حقول  التركيبية للمكامن وحتديدها بشكل دقيق وخاصة املعقدة منها، مما انعكس على حتديد
الغاز بشكل أمثل، وخفض نسبة اآلبار اجلافة، كما تساعد هذه التقنية على إعادة مسح احلقول القدمية للغاز 
وإمكانية إعادة اكتشاف امتدادات جيولوجية هلا مل تظهرها املسوحات السابقة، ومع التطور الكبري يف جمال 

 ثالثي األبعاد يف التمكني من رسم خرائط رقمية لطبقات تقنيات احلاسوب، سامهت تقنية املسح الزلزايل
الصخور الرسوبية مما يؤدي إىل تقليل مدة دورة العمل، األمر الذي ينعكس مباشرة على كلفة عمليات 
التنقيب، حيث يستخدم ما يتم تسجيله من بيانات يف توجيه عمليات التنقيب لوصف وحتديد طبقات وجود 

ما يساعد الفنيني يف اختيار املواقع املثلى حلفر اآلبار املنتجة، ويتيح استخالص كميات  الغاز بشكل دقيق، وهذا
أكرب من الغاز بتكاليف أقل، وهو ما يساهم يف تثمني هذه الثروة، وبالتايل املساعدة على ترقية كفاءا 

  .االستخدامية يف ااالت اإلستراتيجية اليت سوف نذكرها الحقا
قنية أخرى مشاة تدعى املسح الزلزايل املتفرق ثالثي األبعاد، واليت تساهم يف خفض الطاقة كما طورت ت    

فقط من الطاقة  %26كيلواط ساعي، وهو ما يعادل  4000من املسح إىل حوايل  2املستهلكة لكل كم
اقة الكهربائية واليت وبالتايل تساهم يف ترشيد استهالك الط 1املستهلكة يف حالة املسح الزلزايل ثالثي األبعاد،

يكون غالبا مصدرها من التوربينات اليت تعمل بالغاز الطبيعي، ومنه املساعدة على ترشيد استهالك هذا األخري 
  .بشكل مستدام

  ياطي الغازيتطوير تقنيات احلفر االستكشايف وتقومي االحت .2

تراكيب اجليولوجية املالئمة لتجمع الغاز، تساعد الطرق سابقة الذكر يف حتليل املعلومات لدراسة وحتديد ال     
ولكن اجلزم بوجوده يف هذه التكوينات واملكامن ال يتم إال باحلفر االستكشايف املباشر، ولتطوير احلقل الغازي 

طاقة اإلنتاج القصوى للحقل، عدد اآلبار الواجب حفرها  2:جيب وضع خطة تتضمن حتديد العناصر التالية
ار األبعاد املناسبة لتلك املواقع، وسائل االستخالص الالزمة إلنتاج الغاز حلني نضوب وحتديد مواقعها واختي

خطوط األنابيب، اخلزانات، حمطات الضخ، حمطات العزل، وسائل املعاجلة، مراكز (احلقل، املنشآت اإلنتاجية 
  ...).التحكم بالعمليات

  التقنيات املتطورة يف طرق احلفر استخدام .3

نيات احلفر احلديثة أحد اخليارات اإلستراتيجية يف زيادة إنتاج الغاز وتثمني االحتياطي منه أصبحت تق     
وتتمثل هذه التقنيات يف طرق احلفر األفقي واملائل، واحلفر النحيف واملتشعب، وإعادة حفر اآلبار املنتجة للغاز 

جة، وعمليات اجلس والقياسات أثناء احلفر، أفقيا، إضافة إىل التقنيات احلديثة املصاحبة يف إكمال اآلبار املنت
  . والتحسن الذي طرأ على كل من رؤوس احلفر وأداء مضخات احلفر وتقنيات تنظيف البئر
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وباستخدام تقنية احلفر املوجه أصبح من املمكن حفر بئر واحدة يف سطح األرض مث توجيه مسار احلفر إىل 
ع إمكانية حفر جذوع جانبية متعددة متتد إىل مواقع أخرى من مائل أو أفقي للوصول إىل الطبقات املنتجة، م
  1.طبقات الصخور الرسوبية بغية حتسني اإلنتاج

يقلل من تكاليف استخراج الغاز بنسبة تتراوح بني ) احلفر الدقيق(كما أن نظام حفر اآلبار بأقطار صغرية     
، وخباصة يف ما يرتبط خبفض املساحة اليت حتتاجها زيادة إىل أفضلية اآلبار الدقيقة يف محاية البيئة 2،30-40%

معدات احلفر، وتقليل كمية الفتات الصخري الناتج واملعدات اهلالكة، وبالتايل توفري محاية أكرب للمحيط 
  .احليوي احمليط مبوقع احلقل اإلنتاجي

  Gas injectionلبترول إلنتاج ااستخدام الغاز كأداة رفع اصطناعية  .4
دار الغاز املصاحب للبترول أثناء عمليات إنتاجه فإنه ميكن أن يستخدم هذا الغاز كأداة لرفع بدل إه     

البترول، حيث يعترب من أفضل اخليارات للتعامل مع كميات ضخ كبرية، أو مع أعماق آبار سحيقة، ويتم 
النظام، ويكون  ذلك باالعتماد على العديد من الصمامات والضواغط وأجهزة التحكم األخرى لتركيب هذا

واستخدام هذه  3.(Gas Lift Valve)التحكم الدقيق يف ما يتم ضخه من اآلبار املعنية بواسطة صمام رفع الغاز 
  .التقنية ميكن من االستفادة القصوى من الغاز املصاحب وجتنب إهداره وبالتايل ترقية كفاءته االستخدامية

  تطوير تقنيات نقل الغاز .5
ر جتدر اإلشارة إىل أنه قد طرأت العديد من التحسينات على تصميم خطوط أنابيب نقل يف هذا اإلطا     

الغاز الطبيعي عرب مسافات بعيدة من حيث حتملها للغط املرتفع، وذلك باستخدام معادن مبواصفات خاصة، 
يات احلديثة كما مت تطوير تقنيات مد األنابيب يف أعماق البحر، وعرب التضاريس الصعبة، حبيث تلعب التقن

دورا أساسيا يف خفض حجم التكاليف االستثمارية الالزمة، وكذلك محاية البيئة احمليطة أثناء عملية النقل نظرا 
لدقة تقنيات السالمة واألمن املعتمدة يف تصنيعها، كما أن النقل البحري للغاز عرب السفن اخلاصة قد تطور 

 تصنيع هذه السفن اليت جيب أن تراعي بشكل كبري اجلوانب بشكل كبري نتيجة لتحسن التقنيات املستخدمة يف
البيئية ومتنع تسرب الغاز إىل اهلواء أثناء النقل نظرا خلطورة هذا األخري ولصعوبة التحكم فيه عند وقوع تسرب 

  .معني
  احتياجات حقول البترول من الطاقةاالستفادة من الغاز املصاحب لتغطية . 6

الغاز املصاحب املنتج يف حقول البترول، بربط عدة حقول فيما بينها وجتميع الغاز ميكن االستفادة من      
املصاحب الناتج منها ونقله إىل مصانع معاجلة الغاز، ويف حالة عدم وجود جدوى اقتصادية إلنشاء خط ناقل 

ة الكهربائية بواسطة ألقرب مصنع ملعاجلة الغاز، فيمكن أن يتم جتميع الغاز يف املوقع واستخدامه إلنتاج الطاق

                                                           
 .23، املرجع السابق، ص قتصادية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة اال. 1
 .10املرجع نفسه، ص . 2
 .11املرجع نفسه، ص . 3

                                                                                                                             ة يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامةسياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازي                                      الفصل الثالث 

 



106  

التوربينات الغازية بقدرة صغرية أو متوسطة، أو إلنتاج طاقة حرارية يستفاد منها يف إحدى عمليات إنتاج 
  1.البترول يف ذلك املوقع

  سياسات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي: املطلب الثاين

وة الغازية يف القطاع الصناعي يف ضوء مبادئ وأهداف إن رسم سياسات رشيدة لالستخدام املستدام للثر     
التنمية املستدامة يعد من األمور بالغة األمهية جلميع الدول املنتجة للغاز أو املستوردة له، حبيث تؤدي هذه 
السياسات إىل تطوير القطاع الصناعي بكافة فروعه املختلفة، ما يسمح حبدوث تنمية صناعية مستدامة تساهم 

  .ر كل القطاعات االقتصادية األخرى سواءا الزراعية أو اخلدماتية وحىت القطاع املرتيليف تطوي

  استخدام الغاز يف القطاع الصناعيااالت اإلستراتيجية لترقية كفاءة . 1

يف العمليات التصنيعية ) الطبيعي أو املسال أو غاز البترول املسال(يتم استخدام الغاز مبختلف أنواعه      
، أو بشكل غري مباشر من خالل إنتاج الطاقة ...مباشر كمصدر طاقوي حراري للتسخني والتحريك بشكل

الكهربائية اليت تدخل يف جل العمليات الصناعية املختلفة، أو يستخدم كلقيم وكمادة أولية يف معظم 
الصناعية ااالت  الغاز الطبيعي يف مبا فيهاوتتفاوت معدالت استخدام الطاقة الصناعات البتروكيماوية، 
ة وكفاءة استخدام الغاز ا، فهناك صناعات تتباين طبقا لطبيعة العملية الصناعي املختلفة وفق ثالث فئات

  . مرتفعة االستهالك للغاز، وأخرى متوسطة أو منخفضة االستهالك له
املستدامة، ال بد من ترشيد ولترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية      

استهالكه وترقية كفاءته االستعمالية يف ااالت الصناعية اإلستراتيجية سواءا الثقيلة منها كصناعة احلديد 
، بغية تنميتها، ...والصلب والصناعة البتروكيماوية، أو يف الصناعات اخلفيفة كالصناعات النسيجية والغذائية

التنمية الصناعية ككل، وبالتايل ينبغي ترقية كفاءة استخدام الغاز يف ااالت  ما ينعكس إجيابا على مستويات
  :الصناعية اإلستراتيجية التالية

  اويةالبتروكيم اتالصناعترقية كفاءة استخدام الغاز يف . 1.1

  معظم ة يف ـاملتطورة، حيث طُورت مبعدالت عاليو احلديثة من الصناعات البتروكيماويةالصناعة  تعترب     
 2،يف أعقاب احلرب العاملية الثانية غرب أوروباكالواليات املتحدة واليابان ودول  الصناعية الكربى الدول

صناعة العصر ألن منوها فاق منو مجيع الصناعات األخرى، لتكاملها وتعدد منتجاا وتوفر  وأطلق عليها اسم
  .وبأسعار منافسة كبريةبكميات  خامدة اليت تعتمد عليه كما خاصة الغاز الطبيعي األوليةاملواد 

أو كمادة أولية  كمصدر طاقويتعترب هذه الصناعة من بني الصناعات املستخدمة للغاز الطبيعي سواء      
مبختلف أصنافها منها األساسية كاألوليفينات والكحوالت، وبعض  البتروكيماويةإلنتاج العديد من املنتجات 
، وبالتايل فترقية كفاءة استخدام الغاز نهائية مثل املواد البالستيكية واملطاط الصناعياملواد الصناعية الوسيطة وال
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يف هذه الصناعة يعد أمرا ضروريا خاصة يف ظل املتطلبات البيئية اليت تفرضها معظم املعاهدات الدولية خاصة 
استخدام الغاز يف هذا النوع من بروتوكول كيوتوا يف جمال احلد من انبعاث الغازات الدفيئة، وتتم ترقية كفاءة 

الصناعات من خالل ترشيد استهالكه بشكل أكثر عقالنية، وذلك باالعتماد على التكنولوجيات املتطورة يف 
هذا اال، كما جيب االعتماد على التقنيات املتطورة اليت ختتص برتع واصطياد وختزين غاز الكربون الناتج 

. واليت سوف يتم ذكرها بالتفصيل الحقا (CCS)كيماوية، من خالل تقنية أثناء العمليات التصنيعية البترو
ستخدم الغاز الطبيعي يف ا طورت يف مقدمة الدول اليت تأيت الواليات املتحدة األمريكية فإن ولإلشارة

   .يف العامل باعتبارها أكرب منتج للثروة الغازية تليها أوربا الغربية مث روسيا بشكل كبري، البتروكيماويةالصناعات 
  يةالبالستيك ترقية كفاءة استخدام الغاز يف الصناعات. 2.1

يستخدم الغاز يف هذه الصناعة عن طريق االستفادة من مشتقاته املتعددة الناجتة عن الصناعة البتروكيماوية      
وية، إذ حتوز على من أهم الصناعات اليت تعتمد على الصناعة البتروكيماتعد صناعة البالستيك سابقة الذكر، ف

مشتقات الغاز تدخل يف  جلويعود السبب يف ذلك إىل أن  1،من حجم هذه الصناعة %50من  أكثر
يف شىت الصناعات  مواد هذه الصناعة مطلوبة بكثرة وبالتايل أصبحت ،لصناعات البالستيكية كمادة أوليةا

كما أثبتت أمهيتها يف هذا اال ، سحلت حمل الكثري من املعادن مثل الفوالذ، الرصاص والنحااألخرى، و
  .، واملواد األخرى الناجتة عن هذه الصناعةبسبب عدم تآكل األنابيب البالستيكية

  صناعة احلديد والصلبترقية كفاءة استخدام الغاز يف . 3.1

  العامل،لالقتصاد الوطين ألي دولة يف البنية التحتية  تدعيمالصناعات الثقيلة واألساسية يف  ضمن من تصنف 
، وبالتايل فترقية كفاءة استخدام الغاز يف هذا النوع من طاقةللستهالك االعترب من الصناعات كثيفة تكما  

مصدر طاقوي شبه نظيف،  الغاز ولكون الصناعات أمر ضروري وحتمي نظرا ألمهيتها اإلستراتيجية من جهة،
 ه الصناعة من أجل ختفيض التكاليفقود املفضل هلذالو وبالتايل فهو، ومتوفر بالكمية املالئمة والسعر املناسب

طرق متعددة  اكتشافيف  والتقنية احلديثة ساعدت التطورات التكنولوجيةقد و واإليفاء باملتطلبات البيئية،
كطريقة الفرن العايل وطريقة االختزال  بكفاءة أكثر يف صناعة احلديد والصلب، ستخدام الغاز الطبيعيال

  . املباشر
  األملنيومصناعة قية كفاءة استخدام الغاز يف تر. 4.1

ولكن يؤدي استخدام الغاز كمصدر طاقوي  حتتاج هذه الصناعة إىل استهالك معدالت عالية من الطاقة،     
من استهالك الطاقة لكل طن من األملنيوم  %45إىل اقتصاد حوايل الطرق واإلجراءات احلديثة باالستعانة ب

هذه املادة من الناحية الصناعية فإنه جيب تطويرها إىل األحسن من خالل تكثيف ونظرا ألمهية  2،املنتج
استعمال الغاز كمصدر طاقوي يف مجيع مراحلها اإلنتاجية، مع ترقية كفاءة استخدام هذا األخري من الناحية 
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لناتج عن احتراقه يف البيئية باالستعانة بالتقنيات املتطورة يف جمال احلد من انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون ا
املولدات الطاقوية واحلرارية، لإليفاء مبتطلبات االستدامة من الناحية البيئية جنبا إىل جنب مع نظريا 

 .االقتصادية

  كفاءة استخدام الغاز يف صناعة االمسنت ترقية. 5.1

نظرا ملسامهتها يف النهوض تعد هذه الصناعة من الصناعات اإلستراتيجية واألساسية جلميع بلدان العامل،      
بالبنية التحتية والقاعدة اهليكلية لالقتصاديات الوطنية، كما تعترب من الصناعات امللوثة للبيئة وذات تأثري سليب 
على الصحة اإلنسانية، وبالتايل فاستخدام الغاز كمصدر طاقوي خالل العمليات التفاعلية املختلفة إلنتاج 

ات إذا أخذت بعني االعتبار اجلوانب البيئية، من خالل استخدام املصايف اهلوائية، االمسنت يقلل من هذه التأثري
وترقية كفاءة االحتراق بالنسبة للغاز الطبيعي املستخدم حبيث تقل االنبعاثات الكربونية الصادرة عنه، وبالتايل 

املدى املتوسط والبعيد ذات فائدة تزيد الفعالية البيئية هلذه الصناعة جنبا إىل أمهيتها االقتصادية، وتصبح يف 
اجتماعية كبرية من خالل مسامهتها يف بناء البىن التحتية للمجتمع دون اإلضرار بالبيئة الطبيعية والصحة 

  . اإلنسانية
  النفطيةيف الصناعات ترقية كفاءة استخدام الغاز . 6.1

إنتاج  مراكزيف  فهو يستخدم ة،عام بصفةاألمثل للصناعات النفطية  املصدر الطاقويميثل الغاز  حيث     
وقد ذكرنا سابقا إجراءات ونظم ترقية استخدام الغاز كمصدر طاقوي يف هذه احلقول، ( والغاز البترول

 ، ويعد املصدر الطاقوي األفضل يف)وكيفية إدارا بالشكل الذي يراعي خمتلف جوانب التنمية املستدامة
ومؤخرا أصبحت . وكوقود يف صناعة تسييل الغاز اخلاصة بالبترول، عاجلةاملالصناعات الالحقة كالتكرير و

معظم دول العامل وخاصة املنتجة للبترول والغاز، تتجه إىل استخدام هذا األخري كوقود يف خمتلف عمليات 
   .التكرير واملعاجلة النفطية العتبارات تتعلق أساسا بالتكلفة، الوفرة، أمن اإلمدادات والكفاءة البيئية

  ترقية كفاءة استخدام الغاز يف الصناعات اخلفيفة. 7.1

وتشمل كل من الصناعات النسيجية والغذائية، والصناعات األخرى  قليلة االستهالك للطاقة، حيث يعترب      
الغاز الطبيعي هو املصدر املفضل لالستخدام كوقود تشغيلي هلذه الصناعات، نظرا لتوفره بالسعر املناسب هلذا 

الصناعات، ولكنه حيتاج إىل تطوير تقنيات متعددة جلعله ذو كفاءة بيئية، من خالل تقليل نسبة  النوع من
  .اليت سوف نتحدث عنها بالتفصيل الحقا (CCS)االنبعاثات الغازية السامة، ومن هذه التقنيات تقنية 

ملبادئ التنمية املستدامة  ولتدعيم ترقية كفاءة استخدام الغاز كطاقة مشغلة أساسية هلذه الصناعات وفقا     
وحتقيقا ألهدافها، جيب االلتزام مبجموعة من السياسات واملعايري األساسية، وتطبيق حزمة من النظم والتقنيات 
احلديثة، اليت تساعد بشكل كبري على ترقية كفاءة استخدام الغاز وترشيد استهالكه يف ااالت الصناعية 

  .اإلستراتيجية املتخلفة
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  ياسات واملعايري األساسية لترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعيالس. 2

يف إطار ما تبني من حاجة ملحة إىل ترقية كفاءة استخدام واستهالك الطاقة بصفة عامة والغاز بشىت أنواعه      
اسات واملعايري بصفة خاصة يف قطاع الصناعة، لتحقيق استدامة هذا القطاع، فإنه جيب إتباع جمموعة من السي

اليت دف إىل ترشيد استخدام الغاز والتخفيف من تأثريه البيئي، وتغيري أمناط استهالكه غري املستدامة يف 
  1:القطاع الصناعي، وتتمثل هذه السياسات واملعايري ذات الصلة املباشرة بقطاع الصناعة فيما يلي

ك املتبعة بقطاع الصناعة، وباألخص ما يتعلق بتقومي حتقيق التكامل بني السياسات العامة لقطاع الغاز وتل - 
  األثر البيئي للمشاريع، وعالقته بتحديد إمكانيات ترشيد استخدام واستهالك الغاز؛

دعم الربامج اخلاصة باملواصفات القياسية ملعدات ونظم الطاقة الغازية املستخدمة يف الصناعة، وكذلك  - 
  ذه املواصفات؛إجراءات االختبار واالعتماد اخلاصة 

تشجيع وترقية برامج التدريب للكوادر الصناعية يف جمال استخدام الغاز الطبيعي كمحرك أساسي للقطاع  - 
الصناعي، وتنمية القدرات احمللية يف جمال إمتام مراجعات الطاقة بصفة عامة، واالستخدامات الصناعية ملعدات 

  ووسائل ترقية استخدامها وترشيد استهالكها؛
شجيع الصناعات الوطنية، ودعم قدراا الستحداث أو نقل التقنيات والنظم األكثر كفاءة يف جمال ت - 

  .استخدام الغاز الطبيعي، وإنشاء مؤسسات متخصصة تساعد يف دراسة وتنفيذ هذه النظم والتقنيات

  النظم والتقنيات الالزمة لترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي. 3

األزمة البتروليـة العاملية يف منتصف السبعينات من القرن املاضي، تزايد االهتمام العاملي بالثروة  عقب     
الغازية، وبسبل ترشيد استهالك الطاقة بصفة عامة والغاز بصفة خاصة، وقد واكب ذلك تطوير العديد من 

  .طبيعة العمليات الصناعية املستهدفة التقنيات والنظم لترشيد استهالك واستخدام الغاز يف الصناعة، ومبا يناسب
  2:وفيما يلي وصف ألهم هذه التقنيات والنظم

العمليات  طورت أنظمة التحكم يف: Industrial Processes Control التحكم بالعمليات التصنيعية .1.3
ع صناعي معني، لوحدة صناعية معينة أو مل العمليات التصنيعية يف قطاالتصنيعية لتحسني اإلنتاجية، سواءا 

وتعتمد هذه األنظمة عادة على التحكم يف إدخال الطاقة واملواد األولية إىل العملية التصنيعية بواسطة تقنيات 
  .متطورة تعتمد على احلاسب اآليل، وطبقا ملعدالت حمددة، مبا يساهم يف رفع كفاءة استهالك الطاقة

ع الصناعي عامليا، حيث تبلغ نسبة استخدام الغاز يف القطاع ويعترب الغاز أحد أهم الدعائم األساسية للقطا     
وبالتايل فاعتماد نظم  3املختلفة األخرى، تمن جممل االستخدام يف القطاعا %35.1الصناعي عامليا حوايل 

التحكم يف العمليات التصنيعية يساهم يف ترقية كفاءة استخدام الغاز يف اال الصناعي ويساعد على ترشيد 
    . كه بشكل أمثلاستهال

                                                           
 .06، ص 2002، األمم املتحدة، نيويورك، استهالك الطاقة يف قطاع الصناعةترشيد اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، . 1
 .8-7 ص ، صاملرجع نفسه. 2

3
. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P.34 

                                                                                                                             سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة                                      الفصل الثالث 

 



110  

تتضمن أغلب الصناعات عمليات  :Waste Heat Recovery Systemsة احلراري نظم استرجاع الفواقد. 2.3
كوسيط للتسخني، وعادة فإن خمرجات العملية  حرارية يتم من خالهلا استخدام البخار أو اهلواء الساخن

كبرية من الطاقة الضائعة، وعلى ذلك فإن نظم الصناعية سواءا كانت سائلة أم غازية، تكون حمملة بكميات 
االسترجاع احلراري تستهدف استخالص الطاقة احململة يف خمرجات العملية التصنيعية، وإعادة استخدامها يف 

  .مراحل أو مواضع أخرى من العملية، تناسب نوعية ومستويات الطاقة املتوفرة ا
ام غازات العادم الناجتة عن حرق الغاز الطبيعي يف تسخني ومن أهم نظم استرجاع الفواقد احلرارية، استخد

املياه الداخلة إىل املراجل البخارية لرفع كفاءة املراجل، وكذلك استخدام البخار املتكاثف للتسخني األويل 
  .للموائع اليت يتم استخدام البخار ذاته يف تسخينها، مما يؤدي إىل خفض استهالك الطاقة ا

تعتمد نظم حتسني كفاءة  :Improvement of Combustion Efficiencyاحتراق الغاز ة حتسني كفاء .3.3
االحتراق على التحكم يف نسبة اهلواء إىل الغاز الداخل إىل املراجل أو األفران، فضال عن التحكم يف درجات 

تراق وحتقيق وفرة احلرارة والضغط، ومبا يناسب الظروف القياسية لالحتراق، ويؤدي ذلك إىل رفع كفاءة االح
   .كبرية يف استهالك الغاز الطبيعي يف األفران واملراجل، وتتميز هذه األنظمة باخنفاض تكلفتها

أنظمة إدارة الطاقة هي أنظمة مركزية تعتمد على  :Energy Management Systemsأنظمة إدارة الطاقة . 4.3
يف املنشأة الصناعية وخفض كلفتها، وتعمل ) يةومنها الطاقة الغاز(أساليب حمددة لترشيد استهالك الطاقة 

بالتزامن مع التشغيل الكفؤ للمنشأة والقيام بأعمال الصيانة الدورية، وتتضمن األساليب اليت يتم إتباعها 
باالرتباط مع هذه النظم جدولة تشغيل وإيقاف األجهزة، التحكم يف توقيت الطلب على الكهرباء عن طريق 

  .ادة من سياسة تعريفة الطاقة اليت قد تتعلق بوقت الطلب عليهاجدولة األمحال لالستف
تستهدف نظم التوليد املشترك إنتاج الطاقة احلرارية  :Co-generation Systems نظم التوليد املشترك .5.3

الطاقة (، حيث ميكن استخدام الطاقة احململة يف العادم )كالغاز الطبيعي(والكهربائية من مصدر طاقوي واحد 
من العمليات احلرارية الكبرية يف توليد الكهرباء، أو يف استخدام حراري آخر عند مستويات حرارة ) لضائعةا

أقل، وباألخص يف املنشآت الصناعية اليت حتتاج إىل خبار ذو جودة منخفضة، كما ميكن استخدام حرارة العادم 
الالزم لتشغيل توربينات خبارية إضافية، وبذلك يتم من نظم التوربينات الغازية املولدة للكهرباء يف توليد البخار 

  .لذات املصدر الطاقوي %60إىل ما يقارب  %35رفع كفاءة التوليد الكهربائي من حوايل 
يؤدي عمل احملركات الكهربائية واستخدام مصابيح  :Power Factor Improvement حتسني معامل القدرة .6.3

درة الكهربائية يف معظم الصناعات، خاصة تلك اليت تتطلب قدرة تفوق إىل اخنفاض معامل الق" الفلوريسانت"
كيلواط، ويتم حتسني معامل القدرة عن طريق توصيل مكثفات كهربائية متولدة عن الغاز الطبيعي بالنظم  500

  .املركبة بالصناعة
ة قسما هاما من الطاقة يشكل استخدام الطاقة الغازي: High Efficiency Motors احملركات عالية الكفاءة .7.3

الكلية املستخدمة يف قطاع الصناعة، لذا فإن استخدام احملركات ذات الكفاءة العالية وأجهزة تعديل السرعة 
  .يعترب خيارا تكنولوجيا واعدا، يساهم يف ترشيد الطاقة الغازية املستخدمة يف إدارة هذه املعدات
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ف أنظمة العزل احلراري املتطورة من مواد ذات خصائص تتأل: Thermal Insulation العزل احلراري .8.3
الساخنة، وفتحات التهوية /تتمتع مبعامالت توصيل حراري منخفض، تستعمل لعزل شبكات املياه الباردة

  .واألفران، وذلك من أجل احلد من الفواقد احلراري والطاقة الضائعة
يد استهالك الغاز يف القطاع الصناعي مبختلف واجلدول املوايل يبني اخلصائص األساسية لتقنيات ترش    

فروعه، من خالل دراسة إمكانية التوفري يف استهالك الغاز، وكذلك مدى املسامهة يف ختفيض انبعاث الغازات 
  .الدفيئة خاصة غاز ثاين أكسيد الكربون، الناتج عن خمتلف العمليات التصنيعية املتعددة

  تقنيات ترشيد استهالك الغاز يف قطاع الصناعةاخلصائص الرئيسية ل): 1.3(جدول رقم 

إمكانية التوفري يف   الصناعة املستهدفة للتطبيق  التقنيات والنظم

 )%(استهالك الغاز 

إمكانية ختفيض انبعاث 

  الغازات الدفيئة

التحكم يف العمليات 

  التصنيعية

، الصناعات ةصناعة األدوية، الصناعات الكيميائي
  .الغذائية

  مرتفعة  15%

قد وانظم استرجاع الف

  ةاحلراري

، صناعة االمسنت، الصناعات ةالصناعات الكيميائي
  .الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

  مرتفعة  45%- 5%

، صناعة االمسنت، الصناعات ةالصناعات الكيميائي  حتسني كفاءة االحتراق
  .الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

  مرتفعة  30%

، صناعة االمسنت، الصناعات ةاعات الكيميائيالصن  نظم إدارة الطاقة
  .النسيجية

  متوسطة  30%- 20%

، صناعة االمسنت، الصناعات ةالصناعات الكيميائي  نظم التوليد املشترك
  .الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

  كبرية جدا  40%- 5%

  توسطةم  %20- %5  .مجيع الصناعات اليت تعتمد كثريا على الكهرباء  حتسني معامل القدرة
  منخفضة  %10- %2  .الصناعات الغذائية، الصناعات النسيجية  احملركات عالية الكفاءة

، صناعة االمسنت، الصناعات ةالصناعات الكيميائي  العزل احلراري
  .الغذائية، صناعة األنسجة، التعدين

  مرتفعة  20%- 5%

، األمم املتحدة، نيويورك، لطاقة يف قطاع الصناعةترشيد استهالك االلجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  :املصدر
  .09، ص 2002

نالحظ من خالل بيانات هذا اجلدول، أن استخدام هذه التقنيات احلديثة يساهم بشكل كبري يف التوفري يف      
ي استهالك الطاقة الغازية بشكل عام، كما تساعد يف احلد من انبعاث الغازات الدفيئة بشكل كبري، فمثال تؤد

من االستهالك اإلمجايل للغاز يف صناعات خمتلفة كصناعة  %15تقنية التحكم بالعمليات التصنيعية إىل توفري 
، كما تساعد على خفض نسبة انبعاث الغازات السامة الناجتة ...األدوية والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية

التقنيات تساهم بشكل كبري يف ترقية الكفاءة عن عمليات االحتراق املختلفة، وبالتايل فمجمل هذه النظم و
االستخدامية للغاز يف إطار مبادئ االستدامة االقتصادية من خالل زيادة املردودية وترشيد استهالك الطاقة 
الغازي، ويف إطار املبادئ البيئية من خالل املسامهة يف تقليص االنبعاثات الغازية السامة، ويف إطار املبادئ 

من خالل مسامهتها ولو بطريقة غري مباشرة يف حتسني احمليط الصحي العام، وزيادة نسب التشغيل االجتماعية، 
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وتقليص البطالة من خالل الرفع من الكفاءة االقتصادية للمصانع واملسامهة يف جناح إستراتيجياا التصنيعية على 
  . الناحية االجتماعية املدى املتوسط والبعيد، وبالتايل احلفاظ على دميومتها بشكل مفيد من

  كفاءته االستخدامية ترقية إستراتيجية تقنيات حتويل الغاز إىل سوائل كأحد دعائم: املطلب الثاين

بصورة عامة لوصف التحويل  ،Gas To Liquids (GTL)يستخدم مصطلح حتويل الغاز إىل سوائل     
تلف أنواعها، مثل مشتقات الوقود السائلة الكيميائي للغاز الطبيعي إىل منتجات هيدروكربونية سائلة مبخ

Liquid Fuels والكحول امليثيلي ،Methanol واملواد البتروكيماوية وغريها، وال تدخل ضمن هذا التعريف ،
  .GNLإلنتاج الغاز الطبيعي املسال ) الكبس(عملية تسييل الغاز الطبيعي بالتربيد والضغط 

الغاز إىل سوائل من الناحية التقنية بأا عملية حتويله إىل بترول مصنع وبعبارة مبسطة تعرف عملية حتويل      
، والذي ميكن بعدها أن حيول إىل وقود ومنتجات أخرى ذات أساس هيدروكربوين، Synthetic Oil) خملق(

اء، ومن أما من الناحية الكيميائية فيمكن تعريف هذه التقنية بأا عملية تقطيع جزيئات الغاز الطبيعي إىل أجز
، حيث يتم إنتاج مشتقات Polymerizationمث إعادة جتميعها إىل جزيئات ذات سالسل طويلة بطريقة البلمرة 

  .هيدروكربونية خمتلفة كتلك اليت يتكون منها البترول اخلام
كالكربيت بأا تنتج بتروال خاما مصنعا خاليا من املواد امللوثة  GTLومتتاز عملية حتويل الغاز إىل سوائل     

واملعادن وغريها، والذي ميكن بعدها تصفيته ومعاملته بعمليات تكميلية أخرى لتحويله إىل منتجات مهمة 
 GTLوتوفر عملية الـ . كالغازولني والبترول األبيض والديزل والشمع، إضافة إىل منتجات خاصة أخرى

  .اليت تستثمر فيها مردودات اقتصادية ضخمة للدول املالكة للحقول الغازية أو الشركات

  تقنية عملية حتويل الغاز إىل سوائل ومنتجاا مراحل. 1

تتم عمليـة حتويـل الغاز إىل سوائـل أوال من خالل حتويل الغاز الطبيعي بعد معاجلته إىل غاز ختليق     
)Synthesis Gas(∗مث  ∗∗ش،تروب_، مث بعد ذلك يتم حتويل غاز التخليق إىل بترول خام مصنع بطريقة فيشر

عمليات تكميلية أخرى تشمل تصفية البترول اخلام املصنع وترقية املشتقات الناجتة عن هذه العملية تأيت 
)Products Upgrading( يف وحدات معاجلة خاصة.  

  1:بصورة أساسية من املكونات التالية GTLوتتألف منتجات صناعة الـ 
  ؛)LPG Synthetic) (املخلق(غاز البترول املسال املصنع  - 
  ؛)Synthetic Naphtha(النافثا املصنعة  - 
  ؛)Synthetic Kerosene(الكريوسني املصنع  - 
  ؛)Synthetic Diesel(الديزل املصنع  - 

                                                           
 .، وهو بدوره ميكن أن حيول إىل خمتلف املنتجات املطلوبةعن طريق عمليات كيماوية معقدة Synthesis Gasجيري حتويل الغاز الطبيعي إىل غاز ختليق . ∗

 .معينة ةمعقدة يتم من خالهلا حتويل الغاز إىل سوائل كيميائي ةتروبش هي عملية كيميائي- طريقة فيشر. ∗∗
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مادة أولية يف الكثري من الصناعات ويعترب  1،هو سائل زييت قابل لالشتعالزيت البترول املصنع، و - 
  .البتروكيماوية

  وفوائدها االقتصادية  غاز إىل سوائلمميزات عملية حتويل ال. 2

بامتالكها قدرة حتويل الغاز الطبيعي املنتج إىل مشتقات  GTLمتتاز عملية حتويل الغاز إىل سوائل     
هيدروكربونية سائلة قابلة للنقل بسهولة عرب األنابيب أو الناقالت البحرية أو الربية االعتيادية، وبكلفة أقل 

  .ألنابيب أو تربيده جلعله سائال ونقله يف سفن خاصة بذلكنسبيا من كلفة ضخه يف ا

حتويل نسبة معتربة ومهمة من االحتياطيات الغازية، وإنتاج مئات املاليني  ،GTLوميكن كذلك بطريق الـ     
ووقود الديزل وبعض املشتقات ) برتين السيارات(من براميل السوائل من املشتقات البترولية مثل الغازولني 

سنة ابتداء من سنة  30و 25ى اليت تكفي لسد احتياجات العامل من الطاقة لوحدها لفترة تقدر بني األخر
وهي توفر أيضا اإلمكانية االقتصادية لتطوير عمليات استكشاف حقول الغاز الطبيعي البعيدة  2008،2

  .اسع عن أسواق االستهالكوخصوصا الصغرية منها، واليت تعترب حاليا قليلة األمهية اقتصاديا بسبب بعدها الش
كما أن عملية حتويل الغاز إىل سوائل حتد من احلاجة إىل حرق الغاز املصاحب للبترول، خصوصا من     

احلقول الصغرية البعيدة عن مواقع املعاجلة الكربى، كما أا تتيح اال لالستغالل الكامل لبعض احلقول 
غري مستغلة إال بشكل ضئيل، بسبب عدم القدرة على التعامل مع الغاز البترولية اليت تكون إنتاجيتها حمدودة أو 

املصاحب املنتج من هذه احلقول، حيث تكون كمية الغاز املصاحب يف بعض األحيان من مثل هذه احلقول 
  .كبرية إىل احلد الذي جيعل إجراءات التعامل معها مكلفة اقتصاديا قياسا بكمية البترول اخلام املنتج منها

بصورة عامة عدد كبري من الفوائد واملزايا االقتصادية املهمة،  GTLوتوفر تقنية حتويل الغاز إىل سوائل     
  3:ميكن إجيازها باختصار فيما يلي

  االستفادة القصوى والفعالة من احتياطيات الغاز يف املناطق النائية؛ - 
  ل تقليص حرق الغاز الطبيعي يف اليابسة والبحر؛احلد من اإلجراءات الصناعية املكلفة واملؤذية للبيئة من خال - 
  إنتاج وقود نظيف ذو مواصفات عالية تتالءم مع احملددات الصارمة ملنع تلوث البيئة؛ - 
  استغالل الغاز الضائع؛ - 
  ؛LNGميكن أن تشكل مشاريع متكاملة مع صناعة تسييل الغاز الطبيعي املسال  - 
  البحرية العائمة الستغالل الغاز املستخرج من احلقول البحرية؛يف املنصات  GTLإمكانية نصب وحدات  - 
الصغرية املتحركة الربية والبحرية  GTLإمكانية استغالل حقول الغاز النائية الصغرية بواسطة وحدات الـ  - 

  .اليت مت ابتكارها حديثا

                                                           
 ،2007والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، الطبعة الرابعة، دار الدعوة للطبع والنشر  ،يف شىت جماالت املعرفة املوسوعة ،حممد صالح صديق وسامح عثمان امحد. 1

 .529ص 
 .12، ص، مرجع سبق ذكره. وسام قاسم الشاجلي وأمرية حممد جواد. 2
 .نفس الصفحة، املرجع نفسه. 3
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  الفوائد البيئية لعملية حتويل الغاز إىل سوائل .3

التأثريات الضارة بالبيئة الناجتة عن عملية حرق الغاز الطبيعي، كما أا تزيل من  GTLحتد عملية الـ     
التكاليف اليت تتطلبها مثل هذه اإلجراءات وتوظفها باجتاه إنتاج سوائل مثينة قابلة لالستخدام كوقود أو 

جودة بيئية نظيفا وذا  GTLكأساس لصناعات أخرى، فعلى سبيل املثال يكون الديزل الناتج من عملية الـ 
عالية، كما أنّ منتجات عملية حتويل الغاز إىل سوائل قابلة لالستخدام بعد معاجلتها بشكل مباشر كوقود، أو 
ميكن مزجها مع مشتقات ناجتة عن تكرير البترول ذات اجلودة البيئية املنخفضة لرفع كفاءا، ويليب مثل هذا 

  .ة الصارمة اليت تفرضها كثري من الدولاإلجراء شروط ومتطلبات قوانني احلفاظ على البيئ

ومن املتوقع أن يزداد االجتاه حنو صناعة حتويل الغاز إىل سوائل خالل القرن احلايل نتيجة الرتفاع أسعار     
  .البترول من جهة، واستجابة لاللتزامات البيئية يف اليت تفرضها املعاهدات الدولية يف إطار التنمية املستدامة

  يف جمال حتويل الغاز إىل سوائلالشركات الرائدة  جتارب بعض. 4

  اهلولندية يف جمال حتويل الغاز إىل سوائل (Shell)جتربة شركة شل  .1.4

تعترب شركة شل اهلولندية إحدى الشركات الرائدة يف جمال استخدام تقنيات حتويل الغاز إىل سوائل، فقد      
بدأت شركة شل بإجراء  1973وخالل سنة  1940،1نة أجرت العديد من البحوث يف هذا امليدان منذ س

يف درجات حرارة منخفضة، فأسفرت هذه  (F-T)تروبش - أحباث معمقة على تقنيات إجراء تفاعل فيشر
، ومسيت (Shell Middle Distillate Synthesis) 2األحباث عن ابتكار طريقة شل لتكوين املشتقات الوسيطية

تعتمد على  (Pilot Plant)قامت شل بإنشاء أول وحدة منوذجية  1983ة ، ويف سن(SMDS)اختصارا بتقنية 
، دف طريقة شل املبتكرة إىل (F-T)تروبش - ، وبعكس مجيع أساليب تطبيق تفاعل فيشر(SMDS)طريقة 

ة التركيز على تعظيم إنتاج املشتقات الوسيطية مثل الكريوسني املصنع، والديزل املصنع، إضافة إىل النافثا املصنع
  . GTLبطريقة 

وقد كان الدافع وراء ابتكار هذه الطريقة من طرف شركة شل يتمحور يف ثالثة أبعاد رئيسية، أوهلا توفر      
الغاز بأسعار جتارية منخفضة مقارنة بالبترول اخلام، وثانيها تنامي الطلب العاملي على هذه األنواع من الوقود، 

تقليل انبعاث الغازات الدفيئة يف خمتلف مدن العامل خاصة ذات الكثافة وثالثها احلاجة لتحسني نوعية اهلواء و
  .السكانية العالية

يف دولة قطر، تبلغ  (GTL)وتنوي شركة شل إقامة أحد أضخم املشاريع الكربى لتحويل الغاز إىل سوائل      
، الطاقة اإلنتاجية لكل ألف برميل يوميا، ويتكون املشروع من وحدتني أساسيتني 140سعته اإلنتاجية حوايل 

، ومن املتوقع أن 2009ألف برميل يوميا، وقد انطلقت املرحلة األوىل من املشروع سنة  70منهما تقدر بـ 
مليار قدم مكعب من الغاز  1.6، ويستهلك هذا املشروع ما يقارب 2011تنطلق املرحلة الثانية منه سنة 

                                                           
 .48مرجع سبق ذكره، ص، . وسام قاسم الشاجلي وأمرية حممد جواد. 1

2
. http://www.chemlink.com.au/cv.htm. 
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كما تنوي الشركة إنشاء العديد من املشاريع  1.مليار دوالر 6الطبيعي يوميا، وتبلغ تكلفته اإلمجالية حوايل 
  .األخرى اخلاصة بتحويل الغاز على سوائل يف مناطق عدة من العامل

  ة يف جمال حتويل الغاز إىل سوائلاألمريكي (Exxon Mobile)كسون موبيل إ جمموعةجتربة . 2.4

د اندماج كل من شركة إكسون مع شركة ، بع1999تكونت جمموعة إكسون موبيل األمريكية سنة      
وتتخصص هذه الشركة يف جمال استكشاف وإنتاج وصناعة ونقل البترول والغاز الطبيعي، إضافة إىل  2موبيل،

  .العديد من الصناعات البتروكيماوية األخرى
ن خالل السنوات العشري 3مليون دوالر أمريكي 600وقد استثمرت شركة إكسون لوحدها أكثر من      

املاضية يف جمال تطوير تقنيات حتويل الغاز إىل سوائل، وتوصلت بعد االندماج مع شركة موبيل إىل ابتكار 
تروبش لتحويـل غاز التخليق املنتج من الغاز الطبيعي -طريقة ذات كفاءة اقتصادية عالية إلجراء تفاعل فيشر

 Advenced Gas)" ة للقرن احلادي والعشرينطريقة حتويل الغاز املتقدم"إىل منتجات نفطية مصنعة، وأمستها 

Conversion 21st Century) باتون "برميل يوميا يف مدينة  200، وللشركة وحدة إنتاج منوذجية تنتج قرابة
  .1996تعمل ذه التقنية منذ سنة  4بالواليات املتحدة األمريكية،" روج
ال حتويل الغاز إىل سوائل، وتتطلع إىل ترقية وتعد شركة إكسون موبيل من بني الشركات الرائدة يف جم     

الغاز إىل سوائل يف مناطق متفرقة  لاخلاصة بتحوي عهذه التقنية وتطويرها، من خالل بعث العديد من املشاري
  . من العامل

  األمريكية يف جمال حتويل الغاز إىل سوائل (Syntroleum)جتربة جمموعة سنتروليوم . 3.4

  هي نتاج الندماج جمموعة شركات أمريكية، حيث قامت هذه اموعة بتطوير وبيعشركة سنتروليوم      

وقد أعلنت  5.تقنية جديدة لتحويل الغاز إىل سوائل، مع التركيز على إنتاج الديزل املصنع بوجه خاص 
لكلفتها جمموعة سنتروليوم بأن تقنيتها يف جمال حتويل الغاز إىل سوائل متتلك ميزة تنافسية جتارية، نظرا 

- املنخفضة، حيث قامت بتعديل مفاعل التهذيب احلراري الذي جيري فيه تفاعل األكسدة اجلزئية لفيشر
تروبش، ليستعمل اهلواء بدل األكسجني عايل التكلفة، حبيث أصبحت تكلفة إنتاج برميل من النفط املصنع 

ت عمليات حتويل الغاز إىل سوائل فإن وكغريها من منتجا 6دوالر أمريكي، 20باعتماد هذه الطريقة ال تتجاوز 
  .منتجات طريقة جمموعة سنتروليوم املبتكرة نظيفة لكوا خالية من املواد امللوثة

                                                           
1
. A Growing Focus on Unconventional Oil, A major oil company’s view of prospects and potential. Andrew 

Slaughter Shell –Global Business Environment. EIA Midterm Energy Outlook and Modeling Conference April 
12  2005. 
2
. http://www.wetfeet.com/research/companies.asp. 

3
. http://www.exxon.mobil.com. 
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5
. http://www.syntroleum.com/process-schematic.asp. 
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الغاز إىل سوائل يف استراليا، بطاقة  لقامت جمموعة سنتروليوم بإنشاء وحدة لتحوي 2000ومع مطلع سنة      
مليون دوالر أمريكي، إلنتاج  500كاليف استثمارية فاقت آالف برميل يوميا، وبت 10إنتاجية تقدر حبوايل 

النافثا والزيوت والسوائل املصنعة األخرى، وتعد هذه الوحدة هي أول تطبيق حقيقي مباشر لتقنيتها يف هذا 
  . وتعتزم الشركة القيام باستثمارات أخرى يف هذا اال يف مناطق عديدة من العامل 1اال،

سات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف باقي القطاعات سيا: املطلب الرابع 

  االقتصادية 

بعد التطرق لسياسات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي، وإىل خمتلف جوانب تقنية حتويله      
تخدام الغاز كمصدر إىل سوائل، اليت تؤدي إىل توفري منتجات حرارية نظيفة تساهم يف تدعيم كفاءة اس

طاقوي مشغل للعديد من القطاعات االقتصادية األخرى، سوف نتناول بالتحليل يف هذا العنصر السياسات 
واإلجراءات الكفيلة بترقية كفاءة استخدام الغاز يف كل من قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، القطاع الزراعي، 

  . القطاع املرتيل واخلدمي وقطاع النقل

  إنتاج الطاقة الكهربائيةات ترقية كفاءة استخدام الثروة الغازية يف إجراء. 1

آخر حسب  إىلالطاقة الكهربائية هي يف احلقيقة عملية حتويل الطاقة من شكل  وإنتاجإن عملية توليد      
الذي  ، األمراألخرية من هذهوحسب الكميات املطلوبة  الكهرباء،مصادر الطاقة املتوفرة يف مراكز الطلب على 

، وتعترب حمطات إنتاج الكهرباء اليت تستخدم الغاز كوقود من أهم ومكاا وطاقتها حيدد أنواع حمطات التوليد
هذه احملطات وأكثرها كفاءة من الناحيتني االقتصادية والبيئية، فتقنية إنتاج الكهرباء باالعتماد على التوربينات 

عالية، ولكنها تستهلك الكثري من الغاز، ما يؤثر على احتياجات  الغازية يساهم يف رفع كفاءة التوليد إىل نسب
واجه الغاز الطبيعي مجلة من التشريعات اليت أعاقت استخدامه يف عملية  هلذا األجيال املستقبلية من هذه الثروة،

 لعام 75-404، والقرار األوريب 1986استخدام الوقود يف الواليات املتحدة لعام  ترشيد قانونك(توليد الكهرباء 
آيلة إىل  االحتياطيات الغازيةالسائد بأن  للتوقعهذه التشريعات نتيجة  معظم ، وكانت)على سبيل املثال 1991

بداية عقد السبعينيات ، فـي "حدود النمو" حول النضوب السريع، السيما مع توقعات تقرير نادي رومـا
مع  االستهالك العاملي من الطاقة تنبؤاته بشأنحمقا يف أن التقرير كان  فيما بعد وقد تبني 2من القرن املاضي،

ة، حيث وبالرغم من االستهالك املتبقي ات الغازيةخمطئ يف تقديره لالحتياطي ه، ولكناية القرن العشرين
الكثيف هلذه الثروة يف خمتلف ااالت االقتصادية فإن احتياطياا قد تضاعفت بشكل كبري على املستوى 

ذا راجع أساسا إىل التطور الكبري يف جمال تقنيات االستكشاف واالستخراج اليت أدت إىل رفع قيمة العاملي، وه
  .االحتياطيات املؤكدة واحملتملة من الغاز

                                                           
 .55مرجع سبق ذكره، ص، . سام قاسم الشاجلي وأمرية حممد جوادو. 1
2

 .  57 ، ص2000 الكويت، ، األوابك،92العدد  ،26الد  ،النفط والتعاون العريب جملة، دور النفط والغاز يف الفرن اجلديد من األلفية الثالثةأنور عبد اهللا، . 
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ولكن على الرغم من تضاعف نسبة االحتياطيات العاملية، فإن هذه الثرة آيلة إىل النضوب ال حمالة يف      
ة كفاءا االستخدامية يف جمال إنتاج الطاقة الكهربائية تطلبت تطوير تقنيات املدى البعيد، هلذا فإن ترقي

 اتولدامللنظام الدورة املركبة الذي يستعيد احلرارة الضائعة لتغذية التوربينات الغازية التقليدية لتعمل وفقا 
الدورة املركبة املبتكرة سامهت تقنية  ة، ما يؤدي بالضرورة إىل ترشيد استهالك الغاز بشكل أمثل، كمابخاريال

أي  1،كيلواط/دوالر 500-400 إىل حوايل ئيةالكهرباالطاقة الرأمسالية إلنشاء حمطات توليد  فيلاكتيف خفض ال
إضافة إىل أنه  ،الرأمسالية حملطات الطاقة احلرارية التقليدية يف مثانينات القرن املاضي يفلاما يعادل نصف التك

 مياه البحراملزدوجة اليت تعمل على حتلية  املركبة الدورة تقنيات لطبيعي عن طريقاستخدام الغاز ا ترقية ميكن
  .وتوليد الطاقة الكهربائية يف آن واحد

هلذا أصبح الغاز اليوم هو املصدر الطاقوي املفضل يف حمطات توليد الكهرباء يف خمتلف دول العامل، وزادت      
كل كبري مقارنة باملصادر الطاقوية األخرى، والشكل املوايل يبني نسبة استخدامه يف جمال إنتاج الكهرباء بش

  :ذلك
الكهرباء مقارنة باملصادر الطاقوية األخرى  إنتاج الغاز يف جمال استخدام تطور حصة): 1.3(شكل رقم 

  )2008-1973(خالل الفترة 

  

  
  
  
  
  
  
  

ال إنتاج الطاقة الكهربائية خالل نالحظ من خالل هذا الشكل أن الغاز قد زادت حصته النسبية يف جم     
تقدر  1973، حيث كانت نسبة مسامهته العاملية يف إنتاج الكهرباء سنة %9.5مبا يقارب  2008-1973الفترة 
من جممل استخدام املصادر الطاقوية األخرى، وكان حيتل املركز الرابع يف جمال التفضيل العاملي  %12.1حبوايل 

يجة لالعتبارات اليت ذكرناها سابقا خاصة البيئية منها، فقد زادت نسبة مسامهته يف إلنتاج الكهرباء، ولكنه ونت
، وبالتايل أصبح الغاز حيتل املركز الثاين يف جمال التفضيل العاملي %21.3إىل  2008إنتاج الكهرباء لتصل سنة 

اء نظرا العتبارات اقتصادية إلنتاج الطاقة الكهربائية، حيث ال يزال الفحم يستخدم بصفة كبرية إلنتاج الكهرب

                                                           
  .01، ص2000، أكتوبر ،26السنة ، 10د العدالشهرية،  النشرة، منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول. 1

 .الطاقة احليوية، وطاقة احلرارة اجلوفية طاقة الرياح، تتمثل الطاقات األخرى يف جممل الطاقات املتجددة، كالطاقة الشمسية،*. 
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تتعلق بتوفر هذه املادة بشكل كبري، ولسهولة احلصول عليها، والعتبارات سياسية تتعلق أساسا بالصعوبات 
اجليوسياسية يف جمال نقل الغاز، واملخاوف املتعلقة بتأمني إمداداته على املدى البعيد، ولكنه يف الفترة احلالية 

ساسية إلنتاج الطاقة الكهربائية، نظرا الخنفاض التكاليف التشغيلية حملطات التوليد أصبح يشكل املادة اخلام األ
اليت تعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بباقي احملطات اليت تستخدم املصادر الطاقوية األخرى، واجلدول املوايل يبني 

  .ذلك

  اقة األخرىمقارنة بني تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز ومصادر الط): 2.3(جدول رقم 
  )كيلواط ساعي/سنت: الوحدة(

  الطاقة النووية  وقود حيوي  طاقة مائية  طاقة الرياح  الفحم  الغاز  نوع الوقود

  14.5-11.1  11.6-5.8  11.3-5.1  6-4  5.5-4.8  4.4-3.9  التكلفة

التنمية املستدامة والكفاءة : لعلمي الدويلمداخلة ضمن املؤمتر ا، حتديات الطاقة والتنمية املستدامةالطاهر خامرة وفاتح بن نونة،  :املصدر
، منشورات خمرب 2008أفريل  07/08 جامعة فرحات عباس، ، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،االستخدامية للموارد املتاحة

  .959، ص 2008، عني مليلة والنشر، ، دار اهلدى للطباعةالشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن تكلفة إنتاج الكهرباء من حمطات التوليد اليت تعمل بالغاز كمصدر       
طاقوي من خالل تقنية الدورة املركبة، تعترب هي األقل مقارنة باملصادر الطاقوية األخرى وحىت املتجددة منها 

اح، ومنه ميكن أن نستنج أن الغاز أصبح حاليا الوقود املفضل يف جمال إنتاج الكهرباء كالطاقة املائية وطاقة الري
  .نظرا لكفاءته االقتصادية وإيفائه باملتطلبات البيئية يف آن واحد

لكن جيب ترقية كفاءته االستخدامية بشكل أفضل يف ظل متطلبات التنمية املستدامة، وذلك من خالل     
عن طريق احملطات ة بينه وبني الطاقة الشمسية كمصدر متجدد يف جمال إنتاج الكهرباء، تطوير تقنيات املهاجن

  .اهلجينة اليت تعمل بالطاقة الشمسية مبساعدة التوربينات الغازية كمصدر داعم
له أمهية قصوى، وذو جدوى  لقد ثبت حاليا أن إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة اخلاليا الكهروضوئيةف     

ية أكيدة يف التطبيقات الصغرية، أما يف التطبيقات الكبرية فتعد تقنية إنتاج الكهرباء عن طريق املهاجنة اقتصاد
بني الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية أفضل، وهذا ما جيعل من حمطات توليد الكهرباء اليت تعمل ذه الطريقة 

  .ذات فعالية قصوى من الناحيتني االقتصادية والبيئية

ث تعمل هذه احملطات بنظام مزدوج للتوليد الشمسي احلراري باستخدام تكنولوجيا املركزات حي     
حبيث تعمل هذه األخرية كداعم للطاقة  1الشمسية باالرتباط مع تقنية الدورة املركبة اليت تعمل بالغاز الطبيعي،

شكل كبري يف ترشيد استهالك الغاز، الشمسية أثناء عملية إنتاج الطاقة الكهربائية، ومنه فهذه التقنية تساهم ب
وبالتايل احملافظة على هذه الثرة الناضبة ومحاية حقوق األجيال املستقبلية منها وعدم إهدارها بشكل ال 
اقتصادي وغري نافع اجتماعيا، كما تساهم يف ترقية كفاءة استخدام الغاز من اجلانب االقتصادي عن طريق 

ليف التشغيلية، ومن اجلانب البيئي عن طريق خفض انبعاث الغازات الدفيئة زيادة كفاء التوليد وختفيض التكا
                                                           

 .110، ص 2008ظمة األوابك، الكويت، ، من، تقرير األمني العام السنوي اخلامس والثالثونمنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول. 1
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امللوثة للبيئة، ومن اجلانب االجتماعي عن طريق زيادة نسبة إنتاج الكهرباء وبالتايل زيادة نسبة التوزيع 
 املناطق العمومي هلا، وزيادة نسبة الربط وإيصال الكهرباء إىل أكرب عدد ممكن من التجمعات السكانية وإىل

النائية، ما يساهم حتما يف النهوض بالتنمية البشرية يف هذه املناطق عن طريق استعمال الكهرباء كطاقة جتارية 
، نتيجة لتوفر خدمات طاقوية ...حديثة يف خمتلف النشاطات اإلنسانية من تعليم وخدمات صحية وترفيهية

   .احملطات اهلجينة مناسبة متمثلة يف الطاقة الكهربائية املنتجة عن طريق
  سياسات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الزراعي. 2

إن ترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي، وخاصة فيما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية وصناعة      
اللقيم ترب الغاز الطبيعي يع، حيث رفع اإلنتاج وحتسني اإلنتاجية يف القطاع الزراعياألمسدة اآلزوتية، تساهم يف 

املنتجات اليت  أوىل وتعد من وهي تشتق بشكل رئيسي من امليثان ،إلنتاج هذه األمسدة وأمهها األمونيا األساسي
لقائم الغاز  يكون مصدرها من إنتاج األمونيا يف العامل من %70 أنمن الغاز الطبيعي، إذ  تستخلصميكن أن 

عن طريق االستعمال املباشر أو عن طريق مشتقاا  زراعي ا كسمادوميكن استعمال األموني 1،الطبيعي
  ، ...نترات األمونيوم وفوسفات األمونيوم وغريها، نيومسلفات األمو ،كاليوريا

كما أن ترقية كفاءة استخدام الغاز يف هذا القطاع االستراتيجي تستوجب تكثيف استخالص األمسدة      
عد على حتسني اإلنتاجية الزراعية، واملبيدات احلشرية والبالستيك جبميع األخرى مبختلف أنواعها اليت تسا

استعماالته الزراعية، كما تستوجب تطوير استعمال الغاز كمصدر طاقوي لتشغيل اآلالت واملعدات الزراعية 
يساهم  املختلفة، كل هذه األمور تساعد على النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره خاصة يف البلدان النامية، ما

يف حتقيق األمن الغذائي بشكل مستدام، وبالتايل زيادة مستويات التنمية الشاملة مبختلف جوانبها االقتصادية 
  .واإلنسانية

  الغاز يف القطاع املرتيل واخلدميسياسات ترقية كفاءة استخدام . 3

  دمي، نظرا ملا ميتاز من نظافـة يعترب الغاز من أكثر أنواع املصادر الطاقوية مالءمة للقطاع املرتيل واخل     
وكفاءة احتراق عالية إضافة إىل توفره بشكل كبري وبسعر مناسب يف العديد من دول العامل، وبالتايل فإن ترقية 
كفاءته االستخدامية يف هذا القطاع تتطلب تكثيف اجلهود يف جمال ربط التجمعات السكانية املختلفة ذه 

يع باألنابيب يف املدن ذات الكثافة السكانية العالية، أو عن طريق التوزيع على الثروة، سواءا عن طريق التوز
شكل غاز طبيعي مسال خمزن يف حاويات خاصة، يف األرياف واملناطق النائية، وذلك الستخدامه يف العديد من 

  ،...األغراض اليومية كالتسخني، الطبخ
بيع هذا  جمال السياسات اليت تتبعها كل دولة يف على ،القطاعاستخدام الغاز يف هذا يتوقف حجم و     

ومدى توفر شبكات ضخمة لتوزيعه بصفة منتظمة على املنازل واملنشآت  ،النهائي للمستخدم املصدر الطاقوي
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، ففي بعض الدول الصناعية الكربى تقترب نسبة استخدام الغاز يف القطاع املرتيل واخلدمي إىل املختلفة اخلدمية
       1.يف بريطانيا %75احلال بالنسبة هلولندا، وإىل حوايل كما هو  100%

  اءة استخدام الغاز يف قطاع النقلسياسات وإجراءات ترقية كف. 4

يعترب قطاع النقل أحد القطاعات الرئيسية املستهلكة للطاقة بصفة عامة وللغاز بصفة خاصة يف العامل،      

 2008،2سنة  %6، إىل 1973سنة  %2.6نتاج الغاز عامليا من حيث ارتفع استهالك هذا القطاع من إمجايل إ

ويعود هذا االرتفاع أساسا العتبار الغاز مصدرا نظيفا إلنتاج الوقود احملرك األساسي لقطاع النقل، ولكفاءته 

على  الطاقوية واالقتصادية يف هذا اال، وكذلك لاللتزامات البيئية اليت فرضتها العديد من املعاهدات الدولية

غرار بروتوكول كيوتو، واليت تشجع على ترقية استخدام الغاز يف هذا القطاع للمسامهة يف ختفيض نسب 

  .التلوث العاملية

  :ولترقية كفاءة استخدام الغاز يف قطاع النقل جيب االهتمام بثالثة جوانب متكاملة هي

تقنيات املرتبطة ذه األخرية حبيث تصبح فيما خيص الوسائل واملعدات اخلاصة بالنقل، فيجب حتسني ال :أوال -

أكثر كفاءة من ناحية استهالك الغاز وأكثر اقتصادية ومالئمة من الناحية البيئية، وتعميم وحدات حتويل سري 

  املركبات من الوقود العادي إىل الغاز الطبيعي املضغوط؛

وانني احملفزة على استهالك الغاز يف جمال فيما خيص اإلطار التشريعي واملؤسسايت، فإنه جيب تدعيم الق :ثانيا -

النقل، وابتكار آليات ضريبية جديدة لتدعيم استخدام الغاز الطبيعي املضغوط بدال عن أنواع الوقود األحفوري 

األخرى امللوثة للبيئة، وإنشاء إطار مؤسسايت حاضن وداعم لترقية استعمال الغاز الطبيعي املضغوط يف قطاع 

  النقل وتطويره؛

فيما خيص الغاز يف حد ذاته، فيجب تطوير تقنيات جديدة يف جمال نزع الشوائب وتنقية هذا األخري  :ثالثا -

من الغازات امللوثة للبيئة، وتعترب تقنية حتويل الغاز إىل سوائل أحسن وسيلة لتجسيد ذلك، ملا توفره من أنواع 

أحدث التكنولوجيات املتوفرة يف جمال ضغط وقود نظيفة كالديزل املصنع عايل اجلودة، كما جيب استعمال 

الغاز وتسهيل عملية حتويله إىل وقود سائل يسهل على املركبات استخدامه دون أضرار قد تلحق باملعدات 

  .الداخلية هلا

  
  

                                                           
1
. Agence Internationale de l’énergie, Gaz Naturel : politiques et perspectives, OCDE/AIE, France, 1992, 

p.112. 
2
. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P.34. 

 

                                                                                                                             اءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامةسياسات وإجر                                      الفصل الثالث 

 



121  

سياسات وإجراءات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء متطلبات وأهداف  :الثالثاملبحث 

  االستدامة البيئية
ضع إستراتيجية متكاملة لترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية إن و     

املستدامة، تتطلب أساسا رسم سياسات واختاذ إجراءات صارمة يف جمال حتسني كفاءة استغالل هذه الثروة من 
التنمية من جمرد االستغالل التبديدي  الناحية البيئية، لكون هذه األخرية تعترب حجر األساس الذي غير مفهوم

للموارد النادرة والناضبة إلشباع احلاجات اإلنسانية املتعددة واملتجددة، إىل مفهوم أرقى أال وهو االستدامة 
املكانية والزمانية، باحملافظة على تلك املوارد وعدم استرتافها بشكل تبذيري، لتلبية احتياجات اجليل احلايل 

يب األجيال الالحقة منها، مع احملافظة على سالمة البيئة العامة اليت تعترب اإلطار التفاعلي واحلفاظ على نص
  .الذي تتعايش فيه البشرية وتنمي فيه خمتلف نشاطاا االقتصادية

من هذا املنطلق، سوف يتناول هذا املبحث السبل الكفيلة بترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء متطلبات      
الستدامة البيئية، من خالل اختاذ إجراءات للحد من اآلثار البيئية لعمليات استكشاف وإنتاج الغاز وأهداف ا

الطبيعي كخطوة أوىل يف جمال ترقية كفاءته االستخدامية، مث حماولة احتواء غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن 
اقوي حمرك، وذلك من خالل تطوير نظم خمتلف العمليات التصنيعية اليت يدخل فيها الغاز الطبيعي كمصدر ط

إدارة غاز ثاين أكسيد الكربون باالعتماد على التقنيات احلديثة يف هذا اال، ورسم سياسات فعالة للحد أو 
  .التقليل من حرق وإهدار الثروة الغازية بشكل ال يتماشى وأهداف التنمية املستدامة

  ة لعمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعيإجراءات احلد من اآلثار البيئي: املطلب األول

تؤدي عمليات االستكشاف واإلنتاج املتعلقة بالغاز الطبيعي يف غالب األحيان إىل حدوث تأثريات بيئية      
معتربة نظرا للتلوث الذي يقع يف حميط احلقل الغازي ويؤثر بشكل كبري على احلياة الطبيعية ااورة للحقل 

غري مباشرة، وبالتايل فإجراءات احلد من هذا التلوث احلاصل يف حميط اإلنتاج  بشكل مباشر أو بصفة
واالستخراج يعد أمرا ضروريا وأساسيا يف جمال ترقية كفاءة استخدام الغاز على املدى البعيد ويف ظل مبادئ 

مفهوم متكامل " :وأهداف االستدامة البيئية، حيث يعرف معهد البترول األمريكي عملية احلد من التلوث بأا
يقلل أو حيد من تصريف املواد امللوثة يف اهلواء، املاء أو التربة، وذلك يتضمن تطوير منتجات مقبولة بيئيا، كما 
يتضمن تغيريات يف العمليات واإلجراءات، وختفيضا يف املصادر امللوثة، إضافة إىل االستخدام األمثل لعمليات 

  1".التدوير
  :تلوث اجلوي الناجم عن عمليات استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي، هيأما املصادر الرئيسية لل

  تصريف الغاز يف اهلواء، أو حرقه عند املصدر؛ - 
  الغازات الناجتة عن معاجلة الغاز وتسييله؛ - 

                                                           
، منظمة 35، جملد رقم 128، جملة النفط والتعاون العريب، العدد رقم احلد من اآلثار البيئية لعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغازخمتار اللبابيدي، . 1
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  تسرب الغاز خالل عمليات التحميل والتخزين؛ - 
  ملنشآت أو بسبب عمليات السري واملرور؛تطاير اجلزيئات اهليدروكربونية بسبب حتريك التربة خالل إقامة ا - 

، CO2ثاين أكسيد الكربون : ومن حيث املبدأ، فإن أكثر الغازات امللوثة والصادرة عن الغاز الطبيعي هي    
، غاز كربيتيد SOx، جمموعة أكاسيد الكربيت N2، النتروجني CH4، امليثان COأول أكسيد الكربون 

كما أن عملية استكشاف الغاز الطبيعي قد ، VOCالعضوية املتطايرة  ، وجمموعة املركباتH2Sاهليدروجني 
  .تؤثر على النظم املائية إذا كان اإلنتاج يتم عرب املنصات البحرية

وتعمل الصناعة الغازية والبترولية اليوم على احلد من تلوث البيئة بشىت السبل، وتنفق من أجل ذلك مبالغ     
وإنتاج الغاز الطبيعي وللحد من اآلثار البيئية الناجتة عن ذلك فإنه جيب  طائلة، ولتحسني كفاءة استكشاف

  1:اختاذ اإلجراءات وتبين التقنيات التالية على سبيل املثال ال احلصر
للتقليل من استخدام املتفجرات والديناميت خالل عملية  Vibroseisاستخدام أنواع جديدة من الرجاجات  - 

  ك من آثار بيئية خطرية على البيئة احمليطة وعلى السالمة اإلنسانية؛املسح الزلزايل، ملا يف ذل
، والذي يساهم يف حتديد 4D، ورباعي األبعاد 3Dالتوسع يف استخدام تقنيات املسح الزلزايل ثالثي األبعاد  - 

ما يرافق هذه أدق للتراكيب اجليولوجية، ويقلل بالتايل من عمليات احلفر يف األماكن اليت ال يوجد ا الغاز، و
  العمليات من استخدام ملواد قد يكون بعضها غري مالئم للبيئة، وكذلك ما يرافقها من استهالك كبري للطاقة؛

، املشار إليه Slim Holeتطبيق تقنيات احلفر احلديثة، مثل احلفر األفقي، احلفر متعدد اجلذوع واحلفر الدقيق  - 
  قلل من النواتج املؤثرة على البيئة؛سابقا، مما يزيد من كفاءة عمليات احلفر وي

  تطوير منصات احلفر البحرية للحد من عمليات تلويث البحار واحمليطات؛ - 
  .تطوير خطوط أنابيب النقل والناقالت، والعناية بعمليات الصيانة - 

  نظم إدارة غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن صناعة الغاز الطبيعي: املطلب الثاين

، املكون CH4، غاز امليثان CO2غازات الدفيئة بشكل رئيسي من غاز ثاين أكسيد الكربون تتألف ال     
، وذلك وفق CFCباإلضافة إىل غاز الكلوروفلورو كربون  N2Oالرئيسي للغاز الطبيعي، غاز أكسيد النتروز 

  :النسب املئوية املبينة يف اجلدول التايل
  ركيزهامكونات الغازات الدفيئة وت): 3.3(جدول رقم 

 (%) النسبة املئوية  نوع الغاز

CO2 99.438  
CH4  0.471  
N2O  0.084  
CFC  0.007  

، منظمة األوابك، 35، الد 130جملة النفط والتعاون العريب، العدد ، اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهعمر خالد احلاج،  :املصدر
 .132، ص 2009الكويت، صيف 
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ل هذا اجلدول أن غاز ثاين أكسيد الكربون هو املكون الرئيسي للغازات الدفيئة حيث نالحظ من خال     
، وهلذا حظي باهتمام عاملي كبري، وتوجهت مجيع األنظار إىل إجياد السبل %99بنسبة مئوية تقدر بأكثر من 

ر اإلمكان، اليت حتد من تشكله وكذلك اإلجراءات والطرق اليت متكن من اصطياده وعدم إطالقه إىل اجلو قد
نظرا للتكاليف الباهظة اليت تنجر عن التلوث الذي يسببه هذا األخري سواءا من الناحية البيئية أو حىت من 
الناحيتني االقتصادية واالجتماعية، فهو يؤثر على مستويات الصحة البشرية ويؤدي بالتايل إىل ختفيض القدرات 

   .االستثمارية يف جمال حماربته واحلد من تأثرياته السلبية اإلنتاجية لألفراد، ويزيد من األعباء والتكاليف
يف الغالف اجلوي ثابتا، ويف اية العقد املاضي تبني  CO2فقبل بداية الثورة الصناعية كان تركيز غاز الـ      

أن هذا الغاز ناتج أساسا عن عملية حرق الوقود األحفوري مبختلف أنواعه من بترول وفحم وغاز طبيعي، 
قليلة باملقارنة بسابقيه أثناء العمليات الصناعية املختلفة  CO2ذا األخري وبالرغم من أن نسبة إطالقه لغاز الـ ه

اليت يدخل فيها كوقود، إال أنه جيب بالضرورة إدارة هذا الغاز الضار الناتج عنه بغية الوصول إىل ترقية كفاءته 
  . الغاز يتبوأ مركز الوقود املفضل بالنسبة للقرن احلادي والعشريناالستخدامية من الناحية البيئية، وبالتايل جعل 

عن مستواه سنة  %55بنسبة  2030وتشري التوقعات إىل أن استهالك العامل للطاقة األولية سيزيد سنة       
ية كما أن الوقود األحفوري وخاصة الغاز سيظل ولفترة معتربة من الزمن يسيطر على امليزانية الطاقو 2005،1

العاملية، وحيث أن التغري املناخي واالحتباس احلراري بدأت تظهر معامله التدمريية، فإن احلد من انبعاث غاز 
إىل الغالف اجلوي أصبح أمرا ضروريا، وذلك عن طريق اختاذ إجراءات فعالة لتحسني كفاءة  CO2  الـ

ات إىل أنه سوف يسيطر ولفترة غري وجيزة استخدام الطاقة األحفورية وخاصة الغاز الطبيعي الذي تشري التوقع
  .على الطلب والعرض العاملي من الطاقة

، 2)جزء باملليون CO2 )450ويتطلب احلد من هذه االنبعاثات للوصول إىل التركيز املسموح به لغاز الـ      
كفاءة استخدام  تطوير العديد من التقنيات بشكل متواز، مبا فيها تعميم استعمال الطاقات املتجددة وحتسني

  .الطاقات األحفورية، وفوق كل شيء تطوير تقنيات اصطياد الكربون وختزينه
فصحيح أن التحول الكلي إىل استعمال الطاقات املتجددة قد يساهم يف احلد من هذه االنبعاثات، إال أن      

فإنه من الضروري اللجوء  ذلك غري ممكن على املدى القريب، رغم أنه سيكون أكيدا على املدى البعيد، وعليه
الناتج عن حرق الغاز الطبيعي  CO2إىل تقنيات انتقالية ميكنها التعامل مع االنبعاثات احلالية واملتوقعة لغاز الـ 

، وكذلك عن حرق أنواع )باعتباره الوقود االنتقايل من البترول والفحم إىل تعميم استعمال الطاقات املتجددة(
، وهذا أصبح أمرا أساسيا وضروريا يف الوقت احلايل، ومن املنتظر أن تلعب تقنية الوقود األحفورية األخرى
دورا فاعال يف احلد من انبعاث هذا الغاز وإدارته بشكل أمثل،  3املطورة، (CCS)اصطياد الكربون وختزينه 

                                                           
 ، منظمة األوابك،123، العدد 33، جملة النفط والتعاون العريب، الد مفتاح التنمية املستدامة CO2أكسيد الكربون الـ  إدارة غاز ثاينغيري هار، . 1

 .105، ص 2007خريف  الكويت،
  .106، ص املرجع نفسه .2
  .107، ص املرجع نفسه. 3

                                                                                                                سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة                                      فصل الثالث ال

 



124  

اءة استعمال الغاز واملسامهة يف محاية املناخ من التغري وتقليل حدة االحتباس احلراري من جهة، ويف حتسني كف
  .الطبيعي من الناحية البيئية والصحية من جهة أخرى

  (CCS)تقنية اصطياد وختزين الكربون تعريف . 1

، هي تلك الوسيلة أو العملية (CO2 Capture and Storage) (CCS)تقنية اصطياد الكربون وختزينه      
صادر إنتاجه الصناعية واحتجازه بفصله عن الغازات التكنولوجية اليت يتم من خالهلا جتميع غاز الكربون من م

، ملنع انبعاثه إىل 1 )والذي عادة يكون حتت سطح األرض(األخرى املصاحبة وبعد ذلك نقله إىل موقع التخزين 
وبشكل عام، فقد أثبتت . الغالف اجلوي دف التخفيف من الغازات الدفيئة والسيطرة على تركيزها يف اجلو

اءا حىت وإن ظلت بعض عناصرها حباجة إىل حتسني نوعي، إال أا ال تزال حباجة إىل اعتراف هذه التقنية كف
  .     دويل ومبادرات جتارية متكنها من االنتشار على نطاق واسع

  اعية املختلفةعناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين الكربون الناتج عن حرق الغاز يف العمليات الصن. 2

الغاز يف معظم الصناعات وخاصة يف حمطات توليد الطاقة الكهربائية وصناعة تسييل الغاز، عند استعمال      
فإن حرق هذا األخري ينتج عنه كميات معتربة من غاز ثاين أكسيد الكربون السام، وبالتايل فإدارة هذا الغاز 

مية للثروة الغازية من الناحية وحماولة احتوائه تعد من أهم الضروريات القصوى يف جمال ترقية الكفاءة االستخدا
  .البيئية
وكما ذكرنا سابقا فإن تقنية اصطياد وختزين الكربون تعد احلل األمثل إلدارة غاز ثاين أكسيد الكربون،      

وتتكون عناصر هذه التقنية من ثالثة مراحل، تبدأ بعملية االصطياد مث النقل مث يف اية املطاف احتواء غاز 
  .الكربون وختزينه

  ت اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربونتقنيا. 1.2

املتعلق بصناعة الغاز الطبيعي، فصله عن غريه من الغازات األخرى  CO2تعين تقنيات اصطياد الـ      
، أو األغشية أو مواد االمتصاص الصلبة أو التربيد، ويتم ذلك إما بعد ةأو الكيميائي ةباستخدام املذيبات الفيزيائي

ق الغاز الطبيعي، أو قبل االحتراق، أو باستخدام الوقود األكسجيين، وكلها تقنيات معقدة متكن عملية احترا
يف اية املطاف من تنقية الغاز الطبيعي املنتج، أو من تنقية خملفات هذا الغاز أثناء عملية إنتاج الكهرباء، أو يف 

مادة طاقوية أولية، حيث ينقى من غاز صناعة تسييله، أو يف خمتلف الصناعات األخرى اليت يدخل فيها ك
الكربون السام، وبالتايل الرفع من كفاءته االستعمالية من الناحية البيئية ليفي يف اية املطاف مبتطلبات التنمية 

  .املستدامة

على تقنية حتويل الوقود  Pre-Combudtion تعتمد الطريقة األوىل، أي االصطياد قبل االحتراق -
إىل هيدروجني عن طريق حرقه باألكسجني، حيث يتم فصل الـ ) أو زيت الوقود الثقيلغاز (األحفوري 
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CO2  واستخدامه يف تقنية االستخالص البترويل املعززEOR،1   ،أو ختزينه وحقنه يف املكامن الغازية الناضبة
سوائل هيدروكربونية ويستخدم اهليدروجني الناتج يف توليد الكهرباء، بينما حيول الغاز الصناعي الناتج إىل 

  . GTLباستخدام تقنية الـ 
، فتعتمد على إجراء عملية حرق الغاز Oxy-Combustion أما الطريقة الثانية، أي احلرق باألكسجني -

يف النتروجني املوجود يف اهلواء، ويف هذه احلالة فإن الغاز  CO2الطبيعي مباشرة باألكسجني لتجنب ذوبان الـ 
  .وخبار املاء، حبيث يتم التخلص من هذا األخري بتكثيفه CO2لى كمية ضئيلة جدا من الـ الناتج حيتوي فقط ع

، الطريقة األسهل، حيث يتم Post-Combustion  الطريقة الثالثة، أي االصطياد بعد االحتراق وتعد -
رة املركبة، أو يف سواءا يف حمطات توليد الكهرباء اليت تعمل بالدو( 2حرق الغاز الطبيعي بالطريقة التقليدية

، مث بعد )خمتلف الصناعات البتروكيماوية، أو الصناعات األخرى اليت تعتمد على الغاز الطبيعي كوقود حمرك
   .CO2ذلك تتم معاجلة غاز املداخن الصطياد الـ 

  تقنيات نقل الكربون. 2.2

موقع التخزين، ويتم ذلك إما عرب بعد أن تتم عملية االصطياد، جيب أن ينقل غاز ثاين أكسيد الكربون إىل      
خطوط األنابيب أو النقل بالسفن أو عن طريق الصهاريج أو عن طريق السكك احلديدية، ويشكل خيار النقل 
باألنابيب خيار جيدا يف حالة ما إذا مت اصطياد غاز الكربون من حمطات تسييل الغاز الطبيعي أو من حمطات 

ل بالسفن فيكون اقتصاديا أكثر عندما حيتاج األمر إىل نقل غاز الكربون إىل توليد الطاقة الكهربائية، أما النق
مسافات بعيدة عرب البحر، كما تعترب الصهاريج املنقولة عرب السكك احلديدية خيار ممكنا أيضا، لكن بشرط أن 

درجة  20ودرجة حرارة أكرب من أو تساوي  3ميغا باسكال، 2يتم نقل غاز الكربون بواسطتها حتت ضغط 
  .مئوية حتت الصفر

  تقنيات التخزين. 3.2

يتم ختزين الكربون الذي مت اصطياده من معامل تسييل الغاز أو حمطات توليد الكهرباء، أو من شىت      
التخزين : العمليات الصناعية اليت تستعمل الغاز الطبيعي كوقود للتشغيل، عرب إحدى اخليارات التالية

، أو يتم )التثبيت الصناعي على هيئة كربونات(اق احمليطات؛ التخزين بالكربنة اجليولوجي؛ التخزين يف أعم
  .يف تطبيقات صناعية معينة CO2استخدام غاز الـ 

يكون التخزين اجليولوجي حبقن غاز الكربون يف مكامن البترول أو الغاز الطبيعي الناضبة، أو يف      
وميكن . على تقنيات جد متطورة تساعد على عملية احلقنالتكوينات اجليولوجية العميقة، ويعتمد يف ذلك 

يف احمليطات نظرا لسهولة ذوبانه يف املاء، لكن هناك خماطر بيئية قد تنجم عن ذلك  CO2أيضا ختزين غاز الـ 

                                                           
، جملة النفط والتعاون صناعة الغاز الطبيعي احلاضر واملستقبل: الندوة املشتركة ألوابك واملعهد الفرنسي للبترولبترول، منظمة األقطار العربية املصدرة لل. 1
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يف املدى البعيد، وإذا مت التخزين بكميات ضخمة قد تؤدي إىل تغيري محوضة احمليطات وبالتايل إمكانية إحلاق 
أما التخزين بطريقة . بالكائنات البحرية، وبالتايل فهذه الطريقة حتتاج للمزيد من الدراسة والتطوير الضرر

 CaOباستخدام مواد قلوية أو أكاسيد املعادن القلوية الترابية مثل  CO2الكربنة فتتلخص يف إمكانية تثبيت الـ 
ثاين أكسيد الكربون إىل تشكيل مركبات ، حيث تؤدي التفاعالت الكيميائية بني هذه املواد وغاز MgOأو 

يكون قد مت ربطه بشكل دائم، وبالتايل ال  CO2وذا الشكل فإن الـ  MgCO3،1أو  CaCO3كربونية مثل 
  .ميكن له أن ينطلق إىل الغالف اجلوي جمددا

ياده، يف بعض كما ميكن استخدام غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن عملية حرق الغاز الطبيعي بعد اصط     
االستخدامات الصناعية اليت يدخل فيها هذا الغاز كأحد أطراف التفاعل، مما يعين تثبيته وعدم انطالقه إىل 

على املستوى العاملي يف العديد  CO2ميغاطن سنويـا من غـاز الـ  120اهلواء، فحاليا يستخدم ما يقارب 
إلنتاج اليوريا اليت تدخل يف صناعة األمسدة وغريها من التطبيقات الصناعيـة، حيث يذهب ثلثي هذه الكمية 

يف حني يستخدم الثلث الباقي يف صناعات أخرى متفرقة كالتربيد  2من الصناعات الداعمة للقطاع الزراعي،
  .اخل... والصناعات الغذائية وطفايات احلرائق والبستنة

  قتصاديةاصطياد وختزين الكربون وجدواها االتكاليف عناصر أنظمة تقنية . 3

يدور حاليا نقاش حاد بني التقنيني واالقتصاديني وحىت خرباء البيئة بشأن تعميم استعمال تكنولوجيات      
كخيار استراتيجي للحد من االنبعاثات الكربونية الصادرة عن صناعة الغاز الطبيعي أو غريه من  (CCS)الـ 

ة فإن تعميم هذه التقنية ترافقها تكاليف مرتفعة جدا أنواع الوقود األحفوري األخرى، فمن الناحية االقتصادي
قد تقلل من فعاليتها وجدواها االقتصادية، وقد ال تكون يف متناول الدول الفقرية، أو قد حتد من الكفاءة 
االقتصادية للطاقة بشكل عام، فعلى سبيل املثال فإن تكلفة اصطياد وختزين الكربون يف حمطات توليد الكهرباء 

دوالر لكل طن من غاز ثاين أكسيد  100-50مل بالغاز الطبيعي بتقنية الدورة املركبة، تتراوح بني اليت تع
، ولكن من املتوقع أن %100- %30الكربون، مما يؤدي إىل زيادة التكاليف الرأمسالية هلذه احملطات حبوايل 

 2030،3مع حلول سنة  دوالر لكل طن من ثاين أكسيد الكربون 50-25تنخفض هذه التكاليف إىل حوايل 
  . نتيجة لتوقعات تعميم هذه التقنية من الناحية التجارية وحتسني كفاءا من الناحية الفنية

. كما أن هناك منظمات بيئية متيل إىل معارضة احللول اليت تسمح باستمرار استخدام الوقود األحفوري      
ة، وحيتمل أال يكون هناك بديل يستطيع لوحده أن يكون ومهما يكن فإن كافة اخلرباء يعترفون بأن البدائل قليل

  .جسر عبور حنو طاقة قليلة الكربون

  .واجلدول املوايل يبني التكاليف املتعلقة مبختلف عناصر أنظمة تقنية اصطياد وختزين الكربون

                                                           
 .151، ص مرجع سبق ذكره، عمر خالد احلاج. 1
 .152، ص املرجع نفسه .2
جملة النفط والتعاون  ،جملة النفط والتعاون العريبجملس الطاقة العاملي، " نظم الوقود األحفوري األنظف"ورشة عمل واجتماع جلنة الطاهر الزيتوين، . 3
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  (CCS)تكاليف عناصر أنظمة الـ ): 4.3(جدول رقم 

  )CO2طن /دوالر(جمال التكلفة  CCSعناصر أنظمة 

االحتجاز 
  )االصطياد(

  75-15  .من حمطات الطاقة اليت تعمل بالغاز

  55-5  .من مركبات معاجلة الغاز، مصانع إنتاج اهليدروجني

  115-25  .من املصادر الصناعية األخرى

  08-01    النقل

  08-0.5  .اجليولوجي  التخزين

  30-05  .يف احمليطات

  100-50  .كربنة املعادنعن طرق تقنية 

  .154مرجع سبق ذكره، ص ، اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهعمر خالد احلاج،  :املصدر

باهظة ومتباينة بالنسبة لكل مرحلة من  (CCS)يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن تكاليف عناصر تقنية     
طات اليت تعمل بالغاز الطبيعي املراحل الثالث، فتكلفة احتجاز الكربون الناتج أثناء توليد الكهرباء يف احمل

، ما يؤدي إىل رفع التكاليف الرأمسالية هلذا النوع من احملطات CO2طن /دوالر 75-15كوقود تتراوح مابني 
عند احتساب جممل التكاليف الالزمة الحتجاز كميات الكربون الضخمة الصادرة عن نشاط مثل هذه 

عاجلة الغاز وتسييله، ومصانع إنتاج اهليدروجني، كما يعد احملطات، وتعترب هذه التكاليف أقل يف مركبات م
جماهلا أكرب خالل التعامل مع املصادر الصناعية األخرى، ويعود هذا أساسا إىل حداثة هذه التقنية وعدم 
تعميمها من الناحية التجارية بشكل واسع، ومنه فلو مت تعميمها جتاريا مع ترقية كفاءة استخدامها بطرق 

أكثر حداثة سوف تنخفض تكاليفها ال حمالة مستقبال، وبالتايل تصبح ذات جدوى اقتصادية وبيئية تكنولوجية 
  .يف آن واحد

وعند الرجوع إىل تقنيات ختزين غاز الكربون احملتجز، جند أن أكثرها كفاءة هي تقنية التخزين      
عتمادها هو األمثل بالنسبة ملختلف اجليولوجي، نظرا الخنفاض تكلفتها مقارنة بالطرق األخرى، وبالتايل فا

التطبيقات الصناعية اليت تعتمد على الغاز الطبيعي، حملاولة ترقية كفاءته االستخدامية يف ضوء متطلبات 
  .  االستدامة البيئية

  (CCS)املعوقات واملخاطر املتوقعة ألنظمة  .4

فية إدارة وتطبيق معظم طرق اصطياد وختزين يتوفر حاليا على املستوى العاملي قدرا كافيا من املعرفة بكي     
غاز ثاين أكسيد الكربون، لذلك فإنه ال توجد صعوبات ال ميكن جتاوزها يف التطبيق إمنا تكمن أهم املعوقات 
يف اجلانب االقتصادي من العملية، أي بعبارة أخرى من ناحية التكاليف املرتفعة لكل مرحلة من مراحل هذه 

  .العملية
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جلدير ذكره أيضا أن هناك ميال واضحا ألن تكون التكلفة االقتصادية يف تناقص مستمر مع مرور ومن ا     
  .الزمن وتطور املعارف وحتسني كفاءة العمليات التكنولوجية

، لكن (CCS)أما اجلوانب القانونية هلذه العملية فإا ال تزال غري ناضجة مبا فيه الكفاية لتنظيم عمليات      
اوزه أيضا بإصدار التشريعات الالزمة واملنظمة على مستوى اهليئات الدولية املعنية، املوجودة ذلك ميكن جت

  .حاليا أو اليت سوف يتم استحداثها هلذا الغرض
املطبقة يف جمال الغاز الطبيعي، تظل يف  (CCS)إن األخطار النامجة عن كل عنصر من عناصر تقنية الـ      

لتعامل مع هذا األخري سواءا يف شكله الطبيعي أو املسال من حيث النقل أو التخزين، إطار األخطار الناجتة عن ا
وال توجد خصوصيات تذكر عدا تلك املخاطر املتوقعة احلدوث إن مت ختزين ثاين أكسيد الكربون يف 

لفات معدنية احمليطات، وكذلك اآلثار البيئية اليت قد تنجم من جراء تطبيق عملية الكربنة واملتمثلة بظهور خم
جيب التخلص منها إما باستنباط صناعات تستهلك هذه املواد أو التخلص منها على شكل نفايات، وما عدا 
ذلك فإن قواعد السالمة املهنية واألمن الصناعي مبستواها احلايل تعترب ناضجة مبا فيه الكفاية للتعامل مع تقنيات 

(CCS)الـ 
ل حدوث تسرب ما من أحد عناصر هذه املنظومة يف ، واحلد من احتمال حصول كوارث يف حا1

  .أي مكان
 (CCS) اصطياد وختزين الكربون تطوير تقنيةو اعتماد جتربة النرويج يف جمال. 5

تصنف النرويج من ضمن الدول الرائدة يف جمال تطوير تقنيات اصطياد وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون      
لف أنواع الوقود األحفورية األخرى، فقد كانت من بني أوىل دول العامل الناتج عن حرق الغاز الطبيعي، وخمت

 1992اليت أقرت خبطورة ظاهرة االحتباس احلراري وعملت على حماربتها بشكل جدي ومتواصل، ففي سنة 
، 2أورو لكل طن كربون منبعث 40أقرت احلكومة النروجيية أول ضريبة على الكربون تقدر حاليا حبوايل 

الشركات العاملة يف جمال إنتاج الطاقة، فكانت هذه الضريبة مبثابة احلافز األساسي لتطوير مشاريع  طبقت على
اليت دف إىل حتسني الكفاءة االستخدامية للطاقة بصفة عامة، وقد ساهم  (CCS)اصطياد وختزين الكربون 

سا عن صناعة الغاز والنفط، وقد ذلك يف احلد من االنبعاثات اخلطرية لغاز ثاين أكسيد الكربون الناتج أسا
التزمت احلكومات املتعاقبة على إدارة شؤون دولة النرويج على وضع ظاهرة االحتباس احلراري العاملي ضمن 

  .أهم أولوياا اإلستراتيجية، وبالتايل بدأت يف العمل على جتسيد العديد من مشاريع اصطياد وختزين الكربون

من أهم هذه املشاريع على اإلطالق، حيث سامهت ضريبة  (Sleipner) "ساليبنر"وقد كان مشروع      
على العمل  (Stat Oil Hydro)" ستات أويل هايدرو"الكربون اليت أقرا السلطات النروجيية يف حتفيز شركة 

 من غاز 9%ذه التقنية، فقد كان الغاز الطبيعي املستخرج من حقل ساليبنر النروجيي حيتوي على ما يقارب 
، ما خيل بالطلبات املتوقعة من طرف الزبائن، وعندما دخل احلقل يف مرحلة اإلنتاج سنة 3ثاين أكسيد الكربون

                                                           
 .154، ص مرجع سبق ذكره، عمر خالد احلاج.1
 .107، ص ، مرجع سبق ذكرهغيري هار. 2
 .108املرجع نفسه، ص . 3
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، واعتربت أول منشأة يف جمال تطبيق CO2، جهزت املنصة البحرية له مبعمل الصطياد وختزين غاز الـ 1996
سنويا، ما ساهم يف  CO2ليون طن من غاز الـ هذه التقنية يف حقول الغاز البحرية، بطاقة ختزين تقدر حبوايل م

  .  حتسني كفاءة الغاز املنتج من حقل ساليبنر وترقيته لإليفاء باملتطلبات البيئية وبتطلعات الزبائن املختلفة

مثله مثل مشروع ساليبنر، فقد سامهت ضريبة الكربون  (Snohvit)" سنوفيت"كما يعد مشروع      
النروجيية، واليت اعتمدت كسياسة عامة حملاولة احلد من انبعاث غاز ثاين أكسيد املفروضة من طرف السلطات 

الكربون قدر اإلمكان، سامهت يف قيام هذا املشروع، حيث كان الغاز املنتج من حقل سنوفيت الواقع يف 
ة، أ والدول األوروبي.م.إىل كل من الو (LNG)الشمال الغريب للنرويج يصدر على شكل غاز طبيعي مسال 

هلذا كان البد من ترقية هذا الغاز املنتج عن طريق عملية التسييل من خالل التخلص من كافة آثار غاز الـ 
CO2 عن طريق اعتماد تقنية اصطياد وختزين الكربون ،(CCS) مليون طن  0.7، حيث يتم احتجاز ما مقداره
  .من غاز ثاين أكسيد الكربون من خالل هذا املشروع 1سنويا

  سياسة احلد من إهدار وحرق الغاز الطبيعي املصاحب: لثالثاملطلب ا

نوع من الغاز (يف معظم األحيان ترافق عملية استخراج البترول اخلام انطالق ما يسمى بالغاز املصاحب      
، هذا الغاز ميكن استعماله يف مكان استخراجه كمصدر طاقوي لتغذية املولدات الطاقوية، أو يتم نقله )الطبيعي

إلعادة بيعه أو استعماله يف موضع آخر، أو يتم إعادة حقنه يف املكامن  (Gazoduc) أنابيب نقل الغاز عرب
لكن، ويف كثري من أحناء العامل اليت تفتقر للبنية التحتية يف جمال الصناعة الغازية، واليت يصعب عليها . األرضية

منو السوق الغازية احمللية، يتم فيها إهدار هذا الغاز  الوصول إىل األسواق الغازية الدولية، واليت تعاين من ضعف
يعترب إطالق غاز امليثان املكون األساسي للغاز الطبيعي ( املصاحب عن طريق حرقه أو طرحه يف اهلواء مباشرة

مرة من إطالق  23يف اهلواء على شكله اخلام خطريا جدا، ويتسبب يف زيادة حدة االحتباس احلراري أكثر بـ 
  3.ضياعا للثروة، وتلويثا للبيئة، وإخالال بأهم مبادئ التنمية املستدامة يف اية املطاف ما ميثل، CO2(2ـ غاز ال

وقد اختذت بعض الدول إجراءات صارمة للحد من حرق الغاز املصاحب، والبعض األخر ال يزال يعاين من 
  .ة ألخرىهذه الظاهرة، أما الشركات البترولية الكربى فموقفها متباين من شرك

وتوجد العديد من األسباب اليت تؤدي بالدول املنتجة للغاز إىل حرق كميات معتربة منه، وتتمثل هذه      
  4:األسباب أساسا يف

  حمدودية الوصول إىل أسواق الغاز العاملية، وضعف منو سوق الغاز احمللية؛ - 

                                                           
 .114، ص ، مرجع سبق ذكرهغيري هار. 1

2
. L’encyclopédie de l’environnement, Torchage et rejet de gaz naturel, 

http://lagrandepoubelle.com/wikibis/environnement/index.php. 
3
. La Banque Mondial, Partenariat Mondial Pour la Réduction des Gaz Torchés (GGFR), Décembre 2006, 

www.worldbank.org/ggfr. 
4
. The World Bank, Global Gas Flaring Reduction Group, Issue Brief, GGFR, 2006, P.02.  

                                                                                                                             ملستدامةسياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية ا                                      الفصل الثالث 

 



130  

  بنية التحتية للمنشآت الغازية؛قلة وحمدودية املوارد املالية املخصصة ألجل حتسني وتطوير ال - 
  .عدم وجود لوائح تشريعية مالئمة - 

  املصاحب احملروق عامليا واقع الغاز. 1

أي ما (من الغاز در حرقا، أو تطرح يف اهلواء يف العامل  3مليار م 140يف كل سنة هنالك أكثر من      
ويقدر ). الك الغاز يف االحتاد األورويبمن استه %30أ من الغاز، أو .م.من استهالك الو %25يوازي حوايل 

، وهو ما يوازي 3مليار م 40احلجم السنوي للغاز املهدور حرقا على مستوى قارة إفريقيا لوحدها حبوايل 
  1.تقريبا نصف االستهالك الطاقوي هلذه القارة

ملصاحب يف العامل بعد وتعترب منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ثاين أكرب منطقة يف جمال حرق الغاز ا     
  .2در حرقا يف العامل سنويا 3مليار م 170-140يف السنة من أصل  3مليار م 50روسيا، حيث حترق حوايل 

حيث تعترب الدول الكربى املنتجة للغاز والبترول أكثرها حرقا للغاز خاصة الدول النامية مثل بعض دول      
ة للنفط والغاز، باإلضافة إىل روسيا، واجلدول املوايل يبني تطور قارة إفريقيا، وبلدان الشرق األوسط املنتج

  . حجم الغاز املهدور حرقا عامليا حسب أهم الدول املسامهة يف ذلك

  )3مليار م(تطور حجم الغاز احملروق عامليا حسب أهم الدول املسامهة يف ذلك ): 5.3(جدول رقم 

  )احة عن طريق األقمار الصناعيةقيمة مقدرة باالعتماد على قاعدة البيانات املت(
  السنوات  الدول

  2008-2007التغري بني   2008  2007  2006  2005  

  -9.8  40.2  50.0  48.8  55.2  روسيا

  -1.9  14.9  16.8  19.3  21.3  نيجرييا

  -0.3  10.3  10.6  12.1  11.3  إيران

  00  7.0  7.0  7.4  7.1  العراق

  0.3  5.5  5.2  6.2  5.2  اجلزائر

  -0.1  5.2  5.3  6.0  5.8  كازاخستان

  00  3.7  3.7  4.3  4.4  ليبيا

  0.1  3.5  3.4  3.3  3.0  السعودية

  -0.4  3.1  3.5  4.0  4.6  أنغوال

  0.1  3.0  2.9  2.8  2.7  قطر

  0.7  2.7  2.0  2.8  2.5  أوزباكستان

  0.9  2.6  1.7  1.2  0.9  املكسيك

                                                           
1
. The World Bank, Op.Cit, P.01.  

 .125، ص مرجع سبق ذكرهخمتار اللبابيدي، . 2
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  0.5  2.6  2.1  2.0  2.1  فرتويال

  -0.1  2.3  2.4  3.0  2.7  إندونيسيا

  0.4  2.3  1.9  1.9  2.0  أ.م.الو

  -0.2  2.3  2.5  2.8  2.8  الصني

  00  1.9  1.9  2.2  2.5  عمان

  0.2  1.9  1.7  1.8  1.7  ماليزيا

  00  1.8  1.8  1.6  1.2  كندا

  -0.3  1.8  2.1  2.5  2.5  الكويت

  -10  119  129  136  142  20جمموع الدول الـ 

  3  22  19  21  20  باقي دول العامل

  -7  140  148  157  162  جممل دول العامل

Source : 
- La Banque Mondial, Liste des 20 premières nations pour le torchage, GGFR, 
http://web.worldbank.org/wbsite/external/accueilextn/newsfrench/0,,contentmdk:21456821~p
agepk:64257043~pipk:437376~thesitepk:1074931,00.html. 
- Gaz torchés : du mieux,  http://www.marches-
tropicaux.com/blog/index.php/2009/10/23/dev-durable/ Gaz-torchés-du-mieux. 

، 3مليار م 140، قدرت حبوايل 2008نالحظ من خالل اجلدول أعاله، أن كمية الغاز احملروق عامليا سنة      
، نتيجة للجهود املبذولة على 3مليار م 22مبا يقارب  2005حيث اخنفضت هذه الكمية عن مستواها سنة 

ة يف العامل من ناحية إهدار الغاز املستوى العاملي يف إطار احلد من حرق الغاز املصاحب، وتعترب روسيا أكرب دول
وحرقه يف العامل، تليها كل من نيجرييا وإيران مث العراق واجلزائر، حيث در هذه الدول اخلمسة جمتمعة ما 

  .من إمجايل الغاز احملروق عامليا %50سنويا من الغاز، أي حوايل  3مليار م 70يفوق 
 ناز احملروق على غرار كل من روسيا إيران، كازاخستاوقد قامت العديد من الدول بتخفيض نسبة الغ     

، فيما زادت نسبة حرق الغاز يف العديد من الدول األخرى نتيجة لعدم التزام هذه األخرية اواندونيسي
بإستراتيجية واضحة يف جمال احلد من حرق الغاز، ما يؤدي بالضرورة إىل إهدار هذه الثروة بشكل تبذيري ال 

  .يال احلالية وال املستقبلية، وال يتماشى مع اجلوانب البيئية للتنمية املستدامةيراعي مصاحل األج

  الشراكة العاملية للحد من حرق الغاز. 2

لقد كان حلرق الغاز بالكميات اهلائلة على املستوى العاملي كما ذكر سابقا عدة أضرار بيئية، متثلت      
بة لالحتباس احلراري، إضافة إىل كون ذلك يعد إهدارا لثروة أساسا يف زيادة انبعاث الغازات الدفيئة املسب

ناضبة غري متجددة، ما يرهن حقوق األجيال املستقبلية منها، وهذا ما يتناىف بشكل كبري مع مبادئ التنمية 
  .املستدامة بصفة عامة
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 Global Gas Flaring Reduction أنشئت الشراكة العالية للحد من حرق الغازهلذا، ويف هذا اإلطار      

Partnership (GGFR)
، وهي 2002خالل مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املنعقد جبوهانزبورغ سنة  ،1

خاصة، جتمع بني حكومات الدول املنتجة للبترول والغاز، الشركات البترولية الوطنية - شراكة عمومية
ن الدائم وتبادل اخلربات يف جمال التغلب على وكربيات الشركات البترولية العاملية، وذلك دف التعاو

الصعوبات والعوائق املتعلقة باحلد من حرق الغاز على املستوى العاملي بشكل عام، وعلى مستوى الدول 
  .األعضاء يف هذه الشراكة بشكل خاص

يل ، أطلقه البنك الدويل، ويساهم يف متويله بشكل كبري دف دعم وتسهGGFRوبرنامج الشراكة      
اجلهود الوطنية للدول األعضاء لالستفادة من الغاز الطبيعي، وغاز البترول املصاحب الذي كان يهدر حرقا، 

إىل احلد من الفقر وحتسني مستوى معيشة األفراد، عن طريق تطوير  GGFRكما يهدف برنامج الشراكة 
هذا األخري ومن غاز البترول املسال إمكانيات استفادة اتمعات السكانية القريبة من أماكن حرق الغاز من 

GPL الذي سيهدر حرقا إذا مل يكن يف اإلمكان االستفادة منه.  
ويركز برنامج العمل اخلاص بالشراكة العاملية للحد من حرق الغاز جهوده يف أربع جماالت رئيسية، دف      

الغاز الطبيعي، وتتمحور هذه التغلب على الصعوبات اليت تواجه الدول الشريكة يف جمال احلد من حرق 
  2:ااالت فيما يلي

  تسويق الغاز املصاحب، وذلك بترقية األسواق احمللية وتفعيل الوصول إىل األسواق الدولية؛ - 
  تطوير التشريعات والقوانني اخلاصة بتنظيم استغالل الغاز املصاحب؛ - 
وإحراق الغاز ) اء على شكله اخلاماإلطالق يف اهلو(وضع املعايري واألسس اخلاصة بتخفيض إهدار  - 

  املصاحب، وضمان االلتزام ا من طرف الشركاء؛
تعزيز وتقوية القدرة يف جمال احلصول على ما يسمى بقروض الكربون، لدعم املشاريع املتعلقة خبفض حرق  - 

  .وإهدار الغاز املصاحب

  3:ى غرارالعديد من النتائج االجيابية عل GGFR وقد حقق برنامج الشراكة    
 ,Shell, BP, Chevron Texaco, Eni, Exxon Mobil, Norsk Hydroعشرة من كربيات الشركات البترولية  - 

Statoil, et Total. اجلزائر، أنغوال، الكامرون، كندا، (دولة  14، وكذلك األمانة العامة لألوبك، باإلضافة إىل
حوايل (من اليت تساهم بشكل معترب ...) أ .م.املتحدة، الوتشاد، فرنسا، اندونيسيا، نيجرييا، النرويج، اململكة 

  يف حرق الغاز على املستوى العاملي، هم اآلن أعضاء يف الشراكة العاملية للحد من حرق الغاز؛) 70%
  ؛GGFRمعظم هؤالء الشركاء ملتزمون بتبين املعايري العاملية للحد من حرق الغاز يف إطار الشراكة  - 

                                                           
1
. The World Bank, Op.Cit, P.03.  

2
. The World Bank, Op.Cit, P.02.  

3
. Ibid, P.02.  
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عدة مشاريع تدل على إمكانية استغالل الغاز املصاحب يف مثانية دول، هي  GGFRراكة حقق برنامج الش - 
  قيد التنفيذ حاليا؛

، املنجزة واليت هي يف طور )مشاريع الكربون(كما أن مشاريع احلد من انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون  - 
، سوف تسمح بتجنب طرح GGFRاز االجناز، واملدعمة من طرف برنامج الشراكة العاملية للحد من حرق الغ

من الغاز الطبيعي سنويا، وهذا ما يعادل ختفيض انبعاث غاز ثاين أكسيد  3مليار م 12وحرق ما يربو عن 
 .2012مليون طن يف آفاق سنة  115حبوايل  CO2الكربون 

  اإلجراءات الالزمة للتقليل من حرق الغاز. 3

لغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة تتطلب أساسا عدم إن ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة ا     
ل اليت تبدد نه جيب على خمتلف الدوإبشكل يتماشى مع املتطلبات البيئية، وهلذا ف اإهدار هذه الثروة واستغالهل

االنضمام من خالل  أوال إتباع سياسة واضحة املعامل حملاولة التقليل من هذه الظاهرة، ثروا الغازية حرقا
، وااللتزام باملعايري اليت تسطرها يف جمال حماربة ظاهرة GGFRلربنامج الشراكة العاملية للحد من حرق الغاز 

   1:التالية الطوعية تباع اإلجراءاتبإ وثانياحرق الغاز، 
 استغالل اآلبار إنتهاج طريقة تسيري فعالة للموارد البترولية والغازية، باالعتماد على التكنولوجيات احلديثة يف - 

  البترولية اليت تنتج غازا مصاحبا، وتكوين الكوادر البشرية اليت تساهم يف تثمني هذا األخري؛
استعمال الغاز املصاحب يف شىت ااالت املمكنة، فإذا كانت الكميات املنتجة من الغاز املصاحب كبرية  - 

ألكفأ أن يتم توفري املوارد املالية الالزمة إلنشاء حبيث تكون هناك جدوى اقتصادية من وراء استغالهلا، فمن ا
مصنع للتصفية، وربطه مبختلف اآلبار القريبة املنتجة للغاز املصاحب، ومن مث دراسة إمكانية بيع وتصدير هذا 

  األخري لألسواق الدولية، أو نقله واستغالله حمليا يف خمتلف القطاعات االقتصادية اإلستراتيجية؛ 

كانت كمية الغاز املصاحب قليلة وغري ذات جدوى اقتصادية إذا مت تسويقها، فمن األجدر أن يتم أما إذا      
  :توظيفها فيما يلي

إعادة حقنها يف املكمن النفطي، حيث تساعد هذه الطريقة على تثمني الثروة البترولية من خالل زيادة  - 
حفاظ على املورد الغازي وعدم هدره حرقا، كفاءة البئر اليت مت حقنها، وكذلك تعترب من أحسن الطريق لل

  حبيث ميكن ذلك من استغالله مرة أخرى؛
وميكن كذلك استغالل الغاز املصاحب بشكله اخلام كوقود لتغذية املولدات الطاقوية املتواجدة يف أماكن  - 

  إنتاج البترول؛
قى العائق الكبري يتمثل يف صعوبة استغالله إلنتاج امليثانول، من خالل عمليات التكسري والتجزئة، ولكن يب - 

  .إنشاء وحدات تكسري وجتزئة صغرية احلجم يف أماكن إنتاج الغاز املصاحب

                                                           
1
. L’encyclopédie de l’environnement, Torchage et rejet de gaz naturel, 

http://lagrandepoubelle.com/wikibis/environnement/index.php. 
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  جمهودات بعض الدول يف سبيل التقليل من حرق الغاز. 4

استفادت هذه الدولة من احلجم الكبري للغاز املصاحب، من خالل توفر  :اململكة العربية السعودية .1.4

  نشآت القاعدية يف جمال الصناعات البتروليـة والغازيـة، وبالتايل استطاعت أن ختفض حجمالعديد من امل

  .2008سنة  3م مليار 3.5إىل حدود  1980سنة، بداية من سنة /3مليار م 38الغاز احملروق من  

ذلك  بالرغم من وضع احلكومة الكندية لتشريعات قانونية تبيح حرق الغاز املصاحب مىت كان :كندا .2.4

سنوات، وهذا  10خالل  %8إىل  %85اقتصاديا أكثر من استغالله، فقد انتقلت نسبة اإلهدار باحلرق من 

  .بفضل اهودات املبذولة يف جمال إعادة حقن الغاز يف املكامن النفطية املستخرج منها

شريعات ملزمة يف هذا تعد النرويج من أجنح الدول يف جمال احلد من حرق الغاز، فهي متلك ت: النرويج .3.4

من الغاز احملروق أو املهدر يف اهلواء،  3م 01، ودعمت بفرض عقوبات ضريبية على كل 1971اال منذ سنة 

يف جمال تقليل حرق الغاز ) البترول املنتج/غاز مصاحب حمروق(أحسن معدل  2002وقد حققت النرويج سنة 

ىل تطوير قطاع الغاز النروجيي من ناحيتني، أوال االعتماد على على املستوى العاملي، وهذه الريادة تعود أساسا إ

، )االستكشاف، االستخراج، اإلنتاج(احللول التقنية واستعمال التكنولوجيات املتطور بالنسبة للنشاطات القبلية 

لدراسة وثانيا باالعتماد على إستراتيجيات تسويقية فعالة من اجلانب التجاري، وبالتايل فهي كتجربة جديرة با

  .وميكن االحتذاء ا

  الصناعة الغازية والتنمية البشرية املستدامة: املبحث الرابع
تعترب التنمية البشرية احملور األساسي لعملية التنمية الشاملة املستدامة، والغاية الرئيسية منها، فالثروة ختلق      

 األجيال، وبالتايل فكل مورد وتستخدم من أجل اإلنسان ومن أجل حتقيق رفاهيته بشكل متواصل عرب
اقتصادي سواءا كان ناضبا أو متجددا جيب ترقيته ليخدم يف اية األمر املصلحة العامة لإلنسانية، ويساهم يف 
حتقيق التنمية البشرية املستدامة، والغاز الطبيعي باعتباره موردا طاقويا هاما، جيب أن يستغل ضمن أطر 

ته االستخدامية لتحسني مستويات التنمية البشرية، وحتقيق استدامتها من وسياسات تساعد على ترقية كفاء
جيل آلخر، وهذا ما سوف حناول إبرازه من خالل هذا املبحث، بالتطرق أوال إىل مفهوم التنمية البشرية 

ا إىل املستدامة بصفة عامة، مث حتليل كيفية مسامهة الغاز كثروة اقتصادية وكمورد طاقوي يف حتقيقها وترقيته
  .األحسن

  مفهوم التنمية البشرية املستدامة: املطلب األول

 لقد عرف اجلدل أو احلوار حول موضوع التنمية عدة أطروحات أو تيارات فكرية، كانت معظمها تثمن      
ولكن يف أواخر القرن املاضي أصبح النقاش يدار على أساس إجياد  بأنه ال تنمية من دون خلق الثروة، فكرة
ومت االتفاق على أن الثروة  أجل اإلنسان يف حد ذاته،هل هي غاية يف حد ذاا؟ أم أا ختلق من ولثروة، هذه ا
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جل إحداث تغيري إىل األحسن يف ظروف اإلنسان، ومن هنا ظهر مفهوم التنمية أاالقتصادية يتم خلقها من 
تنمية دون تطور البشرية يف أبعادها البشرية، اليت تقتضي أن يكون اإلنسان هو الغاية من التنمية، أي ال 

    .املختلفة

الذي أصدرته األمم املتحدة، تعريف التنمية البشرية املستدامة  1990وورد يف تقرير التنمية البشرية لسنة       
تدامة ، وبالتايل ووفقا هلذا املفهوم فالتنمية البشرية املس"عملية توسيع القدرات البشرية واالنتفاع ا: "على أا

تم بتكوين وتأهيل وتطوير قدرات وإمكانيات اإلنسان واتمع بصفة عامة، وتعظيم االستفادة منها يف خمتلف 
  .أوجه احلياة

ومنه فمفهوم التنمية البشرية يتمحور يف أساسه على العنصر البشري ودوره يف تفعيل عملية التنمية الشاملة      
دية واالجتماعية والبيئية، عن طريق املشاركة الفعالة يف خمتلف النشاطات املستدامة مبختلف أبعادها االقتصا

  .اإلستراتيجية االقتصادية واالجتماعية، وحىت البيئية والثقافية والسياسية

وعليه فإن أغلب التوجهات احلديثة يف جمال التنمية تؤكد على ضرورة وأمهية االستثمار يف رأس املال      
قتصاد بصفة عامة، وذلك بإتباع سياسات رشيدة على مستويات خمتلفة متس كل من البشري للنهوض باال

  .اال التعليمي، الصحة، األمن الغذائي، املتطلبات املادية، األمن والسلم، احلرية والكرامة

إتاحة تنمية لطاقات البشر وكفاءام من ناحية، و: "وحسب بعض الباحثني فالتنمية البشرية املستدامة هي      

اخليارات والفرص أمامهم بشكل عادل وموضوعي من ناحية أخرى، على أساس احلرية واملساواة والشفافية 

ومنه فتنمية القدرات الفكرية البشرية هي العامل  1".واملساءلة واختاذ القرارات باملشاركة الفعالة واملسؤولة

إطار جمموعة من الشروط املرتبطة حبرية اإلنسان،  األساسي يف حتقيق التنمية املستدامة، وال يكون ذلك إال يف

العدل واملساواة، وكل العوامل املتعلقة حبياته الطبيعية واملعنوية والثقافية واليت جتسد انتماءه إىل وطنه، وبالتايل 

فالتنمية البشرية دف أساسا إىل توفري الشروط والظروف اليت متكن اإلنسان من حتقيق إنسانيته عن طريق 

وهذا التحقيق لذاتية اإلنسان  2الوفاء باحتياجاته الطبيعية، العقلية والفكرية، الروحية، االجتماعية والثقافية،

مبختلف مقوماا وخصائصها هو خط البداية يف تصور مطالب االجناز التنموي كما أنه خط النهاية يف تقييم 

  .هذا االجناز على املدى القريب واملتوسط والبعيد

ومنه فالتنمية البشرية املستدامة ترتكز على تصحيح النظرة لإلنسان من جمرد كونه رأمسال إىل اعتباره       

حمور االنشغال يف عملية التنمية الشاملة املستدامة، إضافة إىل إسهامه يف هذه العملية، فهو الفاعل واملسري لعملية 
                                                           

، 2004، دار النهضة العربية، لبنان، التنمية البشرية يف اتمعات النامية واملتحولة دراسات يف آثار العوملة والتحوالت العامليةعلي الطراح وغسان سنو، . 1
 .07ص 

2
. ESCWA,SUMMARY OF THE WORLD SUMMIT ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ASSESSMENT 

REPORT FOR THE ESCWA REGION, World Summit on Sustainable Development Johannesburg, 26 August - 
4 September2002. www.escwa.org.lb/divisions/div_editor/Download.asp 
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ستفيد األكرب من نتائجها، كما أن تلبية احلاجات التنمية، ويف نفس الوقت يعترب هو اهلدف من جتسيدها وامل

اإلنسانية ال ميكن أن تتوقف باعتبارها حقا للجيل احلايل فقط بل هي عملية متواصلة تستلزم مراعاة احتياجات 

  .وحقوق األجيال املتعاقبة

  ةترقية دور الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي لتحقيق التنمية البشرية املستدام: املطلب الثاين

عتربت الطاقة مبختلف أشكاهلا حاجة اجتماعية أساسية لإلنسانية مجعاء، فهي تشكل أُعرب خمتلف األزمنة،      

وبالتايل فالطاقة تعد هي الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها مجيع  1،...حمور احلياة والصحة واإلنتاجية

من الظروف، بل على العكس من ذلك، فعدم النشاطات اإلنسانية، وال ميكن االستغناء عنها حتت أي ظرف 

التأثري على  توفر الطاقة بالشكل املناسب وبالكمية الكافية، يؤدي إىل تدهور معظم النشاطات اإلنسانية وبالتايل

   .التنمية البشرية بشكل سليب

م املتحدة للتنمية، الصادر عن برنامج األم (IDH)للتنمية البشرية عدة مقاييس أمهها مؤشر التنمية البشرية و    

  :وهو عبارة مؤشر مركب من ثالث مؤشرات رئيسية كما هو مبني يف اجلدول التايل

  مكونات مؤشر التنمية البشرية: )6.3(جدول رقم 

 طريقة القياس املؤشرات اجلزئية )مؤشر مركب(مؤشر التنمية البشرية 

  

IDH 

 عدد السكان/  PIB مؤشر توزيع الدخل . 1

 "احلياة املتوقعة عند الوالدة"أمل احلياة  ة العامةمؤشر الصح. 2

 نسبة أمية البالغني يف اتمع مؤشر التعليم. 3

  باالعتماد على :املصدر
، على املوقع 18/12/2008مقال نشر بتاريخ  ، اجلامعة العربية املفتوحة،مؤشرات التنميةسلمان حسني احلجي،  -    

   .www.aou4all.com : االلكتروين
: مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل. مسامهة التنمية البشرية يف حتقيق التنمية املستدامةسلمى قطاف ورمية خلوطة،  -    

 جامعة فرحات عباس، ،، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريالتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة
، دار ، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب2008أفريل  07/08

  . 10ص  ،2008، عني مليلة اهلدى للطباعة والنشر،

مية البشرية من خالل هذا اجلدول ميكن االستنتاج بأن ترقية دور الغاز كمصدر طاقوي لتحقيق التن     
املستدامة، تتطلب تطوير دوره يف جمال خلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل، وذلك من خالل استغالله 
بشكل أمثل لتطوير البين االقتصادية املختلفة اليت تساهم يف خلق الثروة، وخاصة القطاع الصناعي الذي يعد 

                                                           
1
. Pierre Bauby et autre, Energie et société, Symposium international Unesco, UNESCO, Edition Publisud, 

Paris, 1995, P.50. 
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ا ومرنا وخالقا للثروة، ما يؤدي بالضرورة إىل حتسني الركيزة األساسية اليت على أساسها يصبح االقتصاد قوي
املستويات املعيشة لألفراد من خالل حتسن مستويات دخلهم احلقيقي، كما جيب ترقية استخدام الغاز يف 
القطاع اخلدمي، خاصة يف جمال الصحة العامة والتعليم، وذلك من خالل تسطري سياسات حتفز على تكثيف 

نظيف يف املستشفيات واملدارس، خاصة يف الدول النامية، وزيادة نسب ربط استخدامه كمصدر طاقوي 
املناطق النائية بالغاز لتوفري خدمات طاقوية مناسبة وحديثة تساهم يف حتسني كل من اخلدمات الصحية 

  .       والتعليمية، ما ينعكس اجيابيا على مستويات التنمية البشرية بصفة كلية
فإن العالقة بني التنمية البشرية والطاقة تتضح من خالل االرتباط القوي بني متوسط  ومن ناحية أخرى،     

استهالك الفرد من الطاقة ومؤشر التنمية البشرية يف الدول النامية على وجه اخلصوص، كما يلعب استهالك 
تأثريها يف حتسني  الفرد من مصادر الطاقة التجارية دورا هاما يف حتسني مؤشرات التنمية البشرية، عن طريق

خدمات التعليم والصحة، وحتسني املستوى املعيشي اإلمجايل لألفراد، ويعترب الغاز والكهرباء من أهم مصادر 
الطاقة التجارية اليت تساهم بشكل فعال يف حتسني مؤشرات التنمية البشرية، وذلك الستخداماما املتعددة 

  .ا من اخلدمات اليت تساعد على حتسني املستوى املعيشي لألفرادكاإلنارة والتكييف والتربيد والتسخني وغريه
خاصة (ولتوضيح ذلك فإن اجلدول املوايل يبني الدور الذي تلعبه حصة استهالك الفرد من الطاقة التجارية      

  .يف حتسني مؤشرات التنمية البشرية) الغاز والكهرباء

  حتسني مؤشرات التنمية البشرية  أثر استهالك الطاقة التجارية يف): 7.3(جدول رقم 

  

  أهم مؤشرات التنمية البشرية

نسبة استهالك الطاقة التجارية من إمجايل 

  استهالك الطاقة

20%  40%  100%  
  69.5  69  59.8  )سنوات(احلياة املتوقعة عند الوالدة "أمل احلياة 

  9.1  9.4  21.7  )%(احتمال الوفاة قبل بلوغ سن األربعني عند الوالدة 

  76.9  65.4  52.4  )%(نسبة التمدرس 

  11.9  15.1  40.9   (%)نسبة األطفال األقل من الوزن الطبيعي عند الوالدة 

  12.8  20.9  22.9  (%)نسبة السكان الذين ال حيصلون على املياه الصاحلة للشرب 

Source : International Energy Agency, World energy outlook, IEA, 2004, P.336.  

من خالل اجلدول أعاله، نالحظ أن هناك حتسن يف مؤشرات التنمية البشرية مع زيادة حصة استهالك      
من إمجايل االستهالك  - يعترب الغاز والكهرباء من أهم مصادر الطاقة التجارية احلديثة–الطاقة التجارية 

نسبة احتمال الوفاة قبل بلوغ  الطاقوي، حيث يرتفع العمر املتوقع عند الوالدة حبوايل عشر سنوات، وتنخفض
من إمجايل استهالك الطاقة، وميكن  %20عندما يتجاوز استهالك الطاقة التجارية  %56سن األربعني بأكثر من 
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رد ذلك إىل ارتفاع وحتسن مستوى اخلدمات الصحية نتيجة لتحسن إمدادات الطاقة، كما تتزايد نسبة 
ة التجارية، وهو ما ميكن أن يقدم تفسريا للدور الذي يلعبه التمدرس بشكل طردي مع زيادة استهالك الطاق

احلصول على خدمات طاقوية مالئمة يف ترقية مستويات التعليم إىل األحسن، وكذلك خمتلف نواحي احلياة 
  .األخرى

 ومنه فدون احلصول على خدمات طاقوية حديثة ستظل الدول الفقرية تدور يف حلقة التخلف والفقر، ذلك أن     
االستخدام الكثيف للكتلة احليوية التقليدية كمصدر طاقوي متثل أحد مظاهر التخلف وتساهم يف تفاقم ظاهرة الفقر 

  .بشكل كبري، من خالل تدهور اإلطار املعيشي واخنفاض اإلنتاجية الزراعية يف املناطق ذات الكثافة السكانية العالية
ل ترقية دور الطاقة التجارية بصفة عامة يف جمال حتسني مستويات ويف إطار الدراسات العديدة اليت جتري حو     

الذي يقيس مدى  ،(IDE)" مؤشر التنمية الطاقوي"التنمية البشرية، قامت الوكالة الدولية للطاقة بإعداد ووضع 
تهالك ، ودرجة التوسع يف استخدامها يف االس)ومن بينها الغاز(تقدم الدول يف استخدام مصادر الطاقة احلديثة 

النهائي، حيث يتميز هذا املؤشر بكونه يشمل اجلوانب الكمية والنوعية الستهالك الطاقة، ويتم حسابه يف إطار 
  1:مؤشر التنمية البشرية من خالل ثالثة مقاييس هي

  استهالك الفرد من الطاقة اإلمجالية؛ -
  نسبة الطاقة التجارية من إمجايل االستهالك النهائي للطاقة؛ -
  .السكان الذين تصلهم الطاقة الكهربائية نسبة -

وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة بإجراء دراسة حول عالقة الطاقة التجارية بالتنمية البشرية، تبني من خالهلا      
حيث مت اخلروج بنتيجة  2،(IDE)ومؤشر التنمية الطاقوي  (IDH)أن هناك ارتباطا قويا بني مؤشر التنمية البشرية 

لما ارتفع مؤشر التنمية الطاقوي ارتفع معه مؤشر التنمية البشرية يف نفس الوقت، وقد انعكس ذلك من أنه ك
خالل ترتيب الدول بالنسبة للمؤشرين، فالدول ذات املستوى املرتفع من التنمية البشرية تأخذ نفس املستوى تقريبا 

باط الطردي أساسا لالحتياجات الكبرية من بالنسبة ملؤشر التنمية الطاقوي والعكس صحيح، ويعود هذا االرت
الطاقة أثناء عملية التنمية بصفة عامة، وانعكاسها بشكل آيل على التنمية البشرية باإلجياب، خاصة يف الدول اليت 

   .  تعتمد يف تنميتها على القطاع الصناعي بشكل كبري

يل طاقوي يف الوقت احلايل نتيجة لسهولة الوصول وباحلديث عن الغاز الطبيعي، ميكن القول بأنه يعترب أحسن بد     
إليه ونظرا الستخداماته املتعددة يف شىت نواحي احلياة، فإيصال خدمات الغاز إىل املناطق النائية من الدول الفقرية 
يساعد هذه األخرية على حتسني املستوى املعيشي للسكان، من خالل استخدامه يف التسخني، والعمليات املرتلية 

تقنيات الدورة املركبة اليت تعمل بالغاز الطبيعي ساهم يف  ةختلفة اليت حتتاج للطاقة، كما أن إنتاج الكهرباء بواسطامل
زيادة إنتاجية الطاقة الكهربائية واخنفاض تكاليفها، وبالتايل زيادة فرص توصيلها إىل املناطق النائية واملناطق كثيفة 

ملعيشي هلم من خالل استعمال هذه الطاقة يف شىت نواحي احلياة اليومية، سواءا السكان، ما يساهم يف حتسني اإلطار ا
من الناحية اإلنتاجية، أو من ناحية املتطلبات واالحتياجات الطاقوية كالتربيد والتسخني والتكييف وخمتلف 

                                                           
 . 946ص  ،مرجع سبق ذكرهفاتح بن نونة والطاهر خامرة، . 1

2
. International Energy Agency, World Energy Outlook 2004, IEA Publications, Paris, 2004, P.342. 
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اهم التعليمي عن طريق االستعماالت املرتلية وحىت اخلدماتية، وبالتايل زيادة نسبة الرفاهية للسكان وحتسني مستو
استخدام األجهزة املتطورة اليت تعمل بالكهرباء كأجهزة اإلعالم اآليل والتلفاز واالستفادة من خدمات االنترنت، ما 
يساهم يف تكريس االنفتاح على العامل اخلارجي، وترقية احلياة الفكرية لألفراد وتسهيل خمتلف نشاطام اليومية، 

  .ت التنمية البشرية من احلسن إىل األحسنوبالتايل الرقي مبستويا
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  خالصة الفصل 

يف األخري ميكن القول أن الغاز كمورد اقتصادي إستراتيجي، يعترب املصدر الطاقوي املفضل خالل القرن     
ملتطلبات البيئية احلادي والعشرين، نظرا لوفرته بالكميات واألسعار املناسبة على املستوى العاملي، وإليفائه با

بشكل أكفاء من مصادر الوقود األحفوري األخرى كالبترول والفحم، ولكن هذا التفضيل جيب أن يدعم 
بوضع إستراتيجية متكاملة لترقية كفاءة استخدام تلك الثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة 

  .مبختلف جوانبها وأبعادها
ادي ميكن ترقية كفاءة استخدام الغاز، من خالل ترشيد استهالكه يف القطاع الصناعي ففي اجلانب االقتص     

بإتباع حزمة من السياسات وجمموعة من النظم والتقنيات احلديثة، اليت تساهم يف ترقية كفاءة استخدام الغاز يف 
عات اخلفيفة األخرى، الصناعات الثقيلة كالصناعات البتروكيماوية، صناعات احلديد والصلب، وخمتلف الصنا

كما جيب تطوير تقنيات حتويل الغاز إىل سوائل اليت تعد أحد الدعائم األساسية لترقية كفاءته االستخدامية، 
ألا تتيح إنتاج منتجات نظيفة وتفي باملتطلبات البيئية، ما ينعكس إجيابا على تطوير خمتلف القطاعات 

  .ع النقل، القطاع اخلدمي واملرتيلاإلستراتيجية األخرى كالقطاع الزراعي، قطا
أما من اجلانب البيئي، فترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء متطلبات االستدامة البيئية، تتطلب اختاذ      

إجراءات صارمة أوال يف جمال احلد من اآلثار البيئية لعمليات استكشاف وإنتاج الغاز، مث زيادة االستثمار يف 
رة غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن الصناعة الغازية يف خمتلف مراحلها، وكذلك تطوير تقنيات ونظم إدا

الناتج عن الصناعات األخرى اليت يدخل فيها الغاز كوقود، وتعد تقنية اصطياد وختزين غاز ثاين أكسيد 
الغاز املنتج يف من أمهها على املستوى العاملي اآلن، واليت سامهت بشكل كبري يف حتسني نوعية  (CCS)الكربون 

العديد من البلدان على غرار النرويج، ويف ترقية كفاءة استخدامه يف خمتلف الصناعات اإلستراتيجية كتوليد 
الطاقة الكهربائية، كما جيب رسم سياسات مالئمة للحد من إهدار وحرق الغاز املصاحب، من خالل االلتزام 

، وبتطبيق إجراءات طوعية صارمة تساعد (GGFR)ن حرق الغاز باملعايري اليت حددا الشراكة العاملية للحد م
على االستفادة القصوى من الغاز املصاحب وعدم تبذيره بشكل ال خيدم البيئة احمليطة وال مصاحل األجيال 

  .املستقبلية وال حىت احلالية
ض بالتنمية البشرية املستدامة، ومن الناحية االجتماعية، فإنه جيب ترقية كفاءة استخدام الثروة الغازية للنهو     

من خالل تسطري سياسات حتفز على تكثيف استخدامه كمصدر طاقوي نظيف يف املستشفيات واملدارس، 
وخمتلف القطاعات اخلدمية األخرى، خاصة يف الدول النامية، وزيادة نسب ربط املناطق النائية بالغاز والكهرباء 

بة وحديثة تساهم يف حتسني كل من اخلدمات الصحية والتعليمية، ما الناجتة عنه، لتوفري خدمات طاقوية مناس
  .  ينعكس اجيابيا على مستويات التنمية البشرية بصفة كلية

كل هذه األمور تؤدي يف اية املطاف إىل جتسيد إستراتيجية متكاملة لترقية الكفاءة االستخدامية للثروة      
  .املستدامةالغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية 
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  الفصل الرابع

الثروة الغازية اجلزائرية وإسرتاتيجية ترقية 
كفاءتها االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف 

  التنمية املستدامة
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  دـمتهيـ

لقد سعت معظم اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر منذ بداية التسعينات من القرن املاضي إىل تغيري بنية     
وبالرغم من كل اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار إال أا مل تستطع حترير االقتصاد اجلزائري من االقتصاد الكلي، 

هيمنة قطاع احملروقات عليه، حيث يعترب هذا األخري احملرك األساسي لالقتصاد بالنظر إىل الضعف املسجل يف 
املتسارعة اليت يسجلها قطاع مستويات منو القطاعات األخرى خاصة الصناعة والزراعة، وإىل وترية النمو 

احملروقات بشقيه البترول من جهة والغاز من جهة أخرى، فهذا األخري يعترب أحد أهم املصادر الطاقوية املتوفرة 
بكثرة يف اجلزائر، واليت ميكن أن تدخل يف العديد من التطبيقات الصناعية سواءا كطاقة أو كمادة أولية، وما 

ابية تساهم يف دعم باقي القطاعات االقتصادية األخرى كالقطاع الزراعي وقطاع ينجر عليها من انعكاسات اجي
إن بلورة إستراتيجية متكاملة لترقية كفاءة استخدام الثروة الغازية يف إطار مبادئ النقل واخلدمات، هلذا ف

بغية إحداث حتوالت جوهرية يف البنية الكلية لالقتصاد اجلزائري، تعد أمرا هاما  وأهداف التنمية املستدامة،
  .وضروريا خاصة يف ظل الرهانات احلالية اليت متر ا اجلزائر سواءا على املستوى الداخلي أو اخلارجي

جية شاملة ومن خالل هذا الفصل سوف حناول إبراز أهم السياسات واإلجراءات الكفيلة بتجسيد إستراتي    
ومتكاملة دف إىل ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية اجلزائرية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية 

  :   املستدامة، بالتطرق إىل املباحث التالية

  

  
  
  
  

  .واقع قطاع الغاز اجلزائري وأمهيته يف االقتصاد الوطين :املبحث األول
  .لألسواق االقليميةحتليل حماور إستراتيجية تصدير الثروة الغازية اجلزائرية  :املبحث الثاين

  .حتليل حماور إستراتيجية االستخدام الداخلي للثروة الغازية يف اجلزائر :املبحث الثالث
السياسات واإلجراءات الكفيلة بترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية  :املبحث الرابع

   .اجلزائرية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة
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  واقع قطاع الغاز اجلزائري وأمهيته يف االقتصاد الوطين: املبحث األول

رجة األوىل من حيث املوارد الطبيعية قبل أن تكون بلدا بتروليا، نظرا ملا متتلكه تعد اجلزائر بلدا غازيا بالد    
من احتياطيات ضخمة من الثروة الغازية، األمر الذي أهلها ألن تكون أحد أكرب منتجي الغاز يف العامل، وأحد 

وطين من خالل العديد من أكرب مصدريه بنوعيه اجلاف والسائل، كما تتجلى أمهية الثروة الغازية يف االقتصاد ال
الوظائف احليوية اليت تؤديها سواءا كطاقة حمركة أو كمصدر للثروة املالية، أو غريها من الوظائف األخرى اليت 

  .تساعد على زيادة االندماج التكاملي لالقتصاد الوطين ككل إذا أحسن توجيهها

  ة يف اجلزائرالثروة الغازي لبداية استغاللالسياق التارخيي : املطلب األول

، وذلك باكتشاف العديد من 1890تعود البدايات األوىل الكتشاف احملروقات يف اجلزائر إىل اية سنة     
يف ذلك  كشفيف الشمال الغريب للجزائر العاصمة، وهو ما الواقعة  "الشلف"العمق يف  منخفضةاآلبار النفطية 

يف املنطقة املسماة  1948لكن أول اكتشاف جتاري مت سنة  .الوقت عن دالئل هامة لوجود احملروقات يف اجلزائر
(Oued Guetirini)" واد قويترييين"

  .كلم جنوب اجلزائر العاصمة 150على بعد  1
احملروقات إىل الصحراء اجلزائرية يف ب املتعلقةامتدت أعمال التنقيب واالستكشاف  1950وابتداءا من سنة     

يف اجلزائر، حني منحت  التنقيب عن احملروقاتنعرج اهلام يف تاريخ امل 1952 سنةعترب تاجلنوب، حيث 
 و (CFP)رول للشركتني الفرنسيتني ـاز والبتــللبحث عن الغ ـهامتيازية عقودا ـات االستعماريـالسلط

(SNREPAL)،  2فرقة يف الشهر، 82، ومبعدل استكشايف يقدر بـ 2ألف كلم 240على مساحة تقدر حبوايل 

روات الباطنية أمهية الث ةاديزساهم يف ا مماكتشاف العديد من حقول الغاز الطبيعي والبترول، ما أدى إىل 
  .وتثمينها للصحراء اجلزائرية

احلقل البترويل يف  مها ، مت اكتشاف أكرب حقلني للمحروقات يف اجلزائر،1956- 1953وخالل الفترة      
الذي أعترب آنذاك من أكرب و، 1956رمل الغازي سنة منطقة حاسي مسعود باجلنوب اجلزائري، وحقل حاسي ال

، ونظرا للظروف االستعمارية السائدة خالل 3مليار م 2000احلقول يف العامل باحتياطي قدر يف حينه حبوايل 
، اخنفض معدل العمليات االستكشافية عن املصادر الطاقوية األحفورية يف اجلزائر 1962تلك الفترة وحىت سنة 

  .كبريبشكل 
االستكشافات، ويرجع ذلك إىل كون  لعددمبستوى منخفض كذلك  1970-1962كما متيزت الفترة     

البعيد، باإلضافة لكون شركة و املتوسط مصاحل الشركات األجنبية مل تكن لتخدم املصاحل اجلزائرية على املدى
سجل  قبل هذه السنةو، 1968،مل تقم بالتنقيب مبفردها إال مع حلول سنة 1963سوناطراك اليت تأسست سنة 

الذي يقدره املختصون  القياسي ، مقارنة باملعدل2كم 4700معدل منخفض لعمليات احلفر مبعدل واحد لكل 

                                                           
1
. Amor KHELIF, La valorisation physique de la filière du gaz naturel en Algérie : Problèmes de 

définitions et dynamiques statistiques, Dans : Dynamique des marches valorisation des hydrocarbures, 
Ouvrage collectif sous la direction de Amor Khelif, CREAD, Imprimerie SARP, Alger, 2005, P.107. 
2
. Hamid MAZRI, Les hydrocarbures dans l’économie Algérienne. SNED, Alger, 1975, P.44. 
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يف  فرقة 340وانعكس ذلك إىل اخنفاض يف عدد الفرق العاملة من  ،2كم 200واحد لكل بيف هذا امليدان 
  1965.1 و 1961 املمتدة بنيالشهر للفترة يف  فرقة 40الشهر إىل 

، أُصدرت سلسلة من القوانني والتشريعات املنظمة للصناعة 1971فيفري  24وغداة تأميم احملروقات يف     
وكانت  صدر أول قانون منظم للنشاط البترويل يف اجلزائر، 1971الغازية والبترولية يف اجلزائر، ففي جوان 

اتفاقية تعاون  25، مت عقد 1985-1971 بنياملمتدة سنة  15نتائج هذه الفترة جد متواضعة، حيث أنه وخالل 
وال  2الشركات البترولية العاملية،جمموعة من فقط يف جمال البحث والتنقيب عن الغاز والبترول بني سوناطراك و

لكها اجلزائرتاألحفورية اليت مت الطاقوية احلقول اخلاصة بالثروات إمجايلمن  %10 إال بـهذه االتفاقيات  عىنت.  
، أدت بـاجلزائر إىل  1986زمة البترولية لسنة شافات إضافة إىل اآلثار السلبية لألكتهذه النتائج الضعيفة لال    

رقـم   حترير النشاط االستكشايف واالستغاليل للمحروقات لزيادة تثمني هذه األخرية، من خالل إصدار القانون
والذي شجع  ،عن احملروقات واستغالهلا ونقلها املتعلق بأعمال التنقيب والبحث 1986املؤرخ يف أوت  86-14

نشاط االستكشاف يف اجلزائر، حيث أجاز هذا القانون للشركات األجنبية ممارسة أعمال التنقيب والبحث عن 
الغاز والبترول، كما أعطى عدة تسهيالت من أجل تشجيع النشاط االستكشايف عن طريق مـنح ختفيضـات   

  .ل األدوات املستوردة بغرض البحث والتنقيب من الرسوم اجلمركيةوإعفاءات ضريبية، خاصة إعفاء ك
، حيث نص يف مواده علـى  14-86املعدل واملتمم للقانون رقم  21-91صدر القانون رقم  1991ويف سنة      

إمكانية مشاركة األجانب يف استغالل وتطوير احلقول املستكشفة سابقا على شكل شراكة مـع سـوناطراك،   
بالتـايل  و. كام اخلاصة باحملروقات السائلة لتشمل الغاز الطبيعي يف حالة استكشاف مكمن غازيوتوسيع األح

تثمني  إىلأدى ما ارتفاع وترية البحث واالستكشاف يف اجلزائر، يف كال القانونني السابقني  ساهم إصدار فقد
يع على العديد من الشراكات مع عـدد  الثروة الغازية والبترولية من خالل زيادة الكفاءة اإلنتاجية هلما، والتوق

على غرار العقود املوقعة  2002،3-1993عقدا خالل الفترة املمتدة بني  28من اموعات الدولية، بلغ عددها 
  .اخل... األمريكية" أناداركو"و الربيطانية" بريتش بتروليوم"االيطالية، " أجيب"مع كل من شركة 

بني سوناطراك والشركات األجنبية  2002-1993كشافية املوقعة خالل الفترة واجلدول املوايل يبني العقود االست
  .املختلفة

  

  

 
  

                                                           
1
. Thabet Mohamed Nasser, le secteur des hydrocarbures  et le développement économique de l’Alger, 

entreprise nationale du livre, O.P.U, Alger, 1989, PP.139-142. 
2
. Amor KHELIF, Op.Cit, P.109. 

3
. Ibid, P.109. 
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  )2002-1993( العقود االستكشافية يف اجلزائر خالل الفترة): 1.4( جدول رقم

املساحة   تاريخ التوقيع  الشركة

  )2كم(املتضمنة 

قيمة االستثمار 

  )مليون دوالر(

عدد 

  اآلبار

Veba, Wintershall  3  24.5  874  1993جانفي  
BP Exploration   5  45  6000  1993فيفري  
Petro-Canada   9  34.5  8195  1993أفريل  

Repsol   5  27  6423  1994ماي  
Pluspetrol, YPF, Sasol   3  26.5  4406  1994جوان  

Pedco, Daewoo Samsung, 
Hanko Energy  

  3  22  5583  1994ديسمرب 

Agip   5  25  2181  1995ماي  
BP   5  100  23000  1995ديسمرب  

Agip   3  21  591  1996جوان  
Petronas   4  38  8287  1996ديسمرب  

Agip   م.غ  32.7  م.غ  1997ماي  
BHP, Woodside   8  62  م.غ  1997ماي  

Oryx Energy   3  28.8  م.غ  1998جانفي  
Monument   م.غ  م.غ  م.غ  1999جانفي  

Agip   2  11  م.غ  1999ماي  
Amerada Hess   4  28.5  1460  2000أفريل  

First Calgary Petroleums   4  31  970  2000جوان  
Rosneft, Stroytransgaz   م.غ  م.غ  6412  2001فيفري  

Gulf Keystone   م.غ  م.غ  8317  2001فيفري  
Anadarko, Lasmo, Maersk   6  55  م.غ  2001مارس  
First Calgary Petroleums   4  26.25  1140  2001أوكتوبر  

Repsol-YPF   3  17  2317  2001أوكتوبر  
Burlington Ressources   3  17  3344  2001أكتوبر  

Total   2  12.5  3079.8  2001أكتوبر  
Anadarko Petroleum   1  15  2781  2001أكتوبر  

Medex Petroleum  5  23  2842  2001ديسمرب  

Source: Amor KHELIF, Op.Cit, P.110. 

مضاة بني سوناطراك وخمتلف اموعات الدولية الشريكة خالل الفتـرة  كما يبني اجلدول التايل عدد العقود امل
1992-2001.      
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عدد العقود املمضاة بني سوناطراك والشركات البترولية العاملية يف جمال االستكشاف عن الغاز ): 2.4( جدول رقم

  )2001-1992( والبترول خالل الفترة

  قود املمضاةعدد الع  السنة  عدد العقود املمضاة  السنة

1992  08  1997  02  
1993  03  1998  01  
1994  03  1999  02  
1995  02  2000  02  
1996  02  2001  10  

Source: Amor KHELIF, Op.Cit, P.110.  

، وتعديلـه  اركة األجنبية يف قطاع احملروقاتاملشاملتعلق ب 1986سنة  ومنذ إقرار قانونومنه ميكن القول أنه     
التنقيب واإلنتاج، تضمنت التزاما ماليا  جمال كة يفراشاتفاقية لل 30عن  يزيداطراك ما ، وقعت سون1991سنة 

أدت هذه االتفاقيات إىل زيادات هامة  أمريكي، حيث مليار دوالر عنمقابال من قبل الشركاء األجانب يربو 
ـ  كانت النتائج جد معتـربة  1994 سنةانطالقا من ويف اكتشاف البترول والغاز،   16م حتقيـق  ، حيـث تـ

منها كانت بالشراكة  16 لوحدها 1998سنة  خالل اشافتكا 18و ،1995-1994 الفترةشافـــا خالل كتا
 جناحهـا بئرا استكشافية، قـدرت نسـبة    36، مت حفر 2000وخالل سنة . مع العديد من الشركات العاملية

اكتشـافني للغـاز   مع  ،الشراكةمنها عن طريق  03جديدة،  اكتشافات 08مت حتقيق  كما، %47بـ  ةاإلمجالي
  1.ن.م.مليون ط 11.5 قدر حبوايل )مؤكد وحمتمل(باحتياطي 

- 05القانون رقم  إقراربتوجها جديدا  خاصة الغازيةو البترولية عامة عرفت الصناعة 2005وبداية من سنة      

ى تشجيع استهالك املتعلق باحملروقات، والذي ينص يف مادته التاسعة عل 2005أفريل  28املؤرخ يف  07
املنتجات البترولية قليلة التلويث كالبرتين اخلايل من الرصاص، وتشجيع استهالك الغاز الطبيعي املضغوط وغاز 

الغاز  استخدامالبترول املسال كوقود، وتفضيلها على األنواع األخرى من الوقود، كما ينص على تشجيع 
اطات الصناعية والبتروكيماوية، من خالل تقدمي حتفيزات النشيف خمتلف إنتاج الكهرباء ويف جمال الطبيعي 

ومنح عقود  اإنتاجهوذا مت التوجه حنو زيادة تثمني هذه الثروة من خالل زيادة  2.سعرية مناسبة هلذا الغرض
العاملية يف جمال البحث والتنقيب عن مكامن جديدة للغاز  الطاقويةاستكشافية إضافية للعديد من الشركات 

  .ي يف اجلزائرالطبيع
  اجلزائر يف لغازا من االحتياطيات املؤكدة: املطلب الثاين

يف  ا مفضالـتوفرها بشكل كبري، ما جيعلها مصدرا طاقوي يفيف اجلزائر أساسا  الثروة الغازيةأمهية تكمن     
  ةـة التحتيا استراتيجيا، تساهم مداخيله يف تعزيز البنيـ، ومصدرا ماليالعديد من االستخدامات الداخلية

  .لالقتصاد الوطين إذا أحسن استغالهلا بشكل أمثل 

                                                           
1

 .13 صاجلزائر، ، 2000التقرير السنوي سوناطراك، . 
2

  .08، ص 2005جويلية  19، الصادرة بتاريخ 50املتعلق باحملروقات، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  2005أفريل  28املؤرخ يف  07- 05القانون . 

 اتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامةالثروة الغازية اجلزائرية وإستر                                    الرابعالفصل 

 



147  

  يف اجلزائر تطور االحتياطيات املؤكدة من الغاز. 1

حيث  1،يف هذا اجلانبحتتل املركز العاشر عامليا ما أهلها ألن لك اجلزائر احتياطيات ضخمة من الغاز، تمت    
 هذه األخريةواجلدول املوايل يوضح تطور   2009،2سنة  3مليار م 4500حبوايل  قدرت جممل هذه االحتياطيات

  .)2009-1970(خالل الفترة 

  )2009-1970( خالل الفترة تطور االحتياطيات املؤكدة للثروة الغازية اجلزائرية): 3.4( جدول رقم
  )مليار متر مكعب(

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  1998  1988  1987  1986  1980  1970  السنة

ي االحتياط

  املؤكد

2991  3720  3260  3163  3234  4080  4545  4580  4504  4504  4504  4500 

  .12، ص 2009األوابك، الكويت،  ،2009التقرير اإلحصائي السنوي منظمة األوابك،  :املصدر
- BP, Statistical Review of World Energy 2009, June 2009 P.22. 
- BP, Statistical Review of World Energy 2010, June 2010 P.22. 

- Amor KHELIF, les limites de la libéralisation des exportations de gaz en Algérie, Medènérgie, No 
02, 2002, P.23. 

  :وميكن متثيل بيانات اجلدول السابق من خالل األعمدة البيانية املوضحة يف الشكل التايل

  

  

  

  

  

  

وما ، 1973 سنة العاملية نه نتيجة لألزمة البتروليةأبق، جيب أوال أن نشري إىل لتحليل بيانات اجلدول السا    
، زاد االهتمام العاملي بالغاز الطبيعي كمورد طاقوي بديل للبترول، اجنر عنها من ارتفاع كبري ألسعار البترول

 لتلبية احتياجات السوق اإلنتاجزيادة الطلب عليه، وهو ما تطلب من الدول املنتجة له زيادة حجم  إىلما أدى 
الكبري رافقته العديد من االكتشافات اجلديدة اليت سامهت يف  اإلنتاجمن الثروة الغازية، هذا  العاملية الطاقوية

من الغاز، نتيجة الرتفاع احتياطيات الدول املنتجة له كل على حدا، ومن بينها  اإلمجايلرفع االحتياطي العاملي 
                                                           

1
. Opec, World Oil Outlook , 2009. P. 44. 

2
. BP, Statistical Review of World Energy 2010, June 2010, P.22 

  )3.4(د على معطيات اجلدول رقم باالعتما :املصدر
 

  )2009-1970( تطور االحتياطيات املؤكدة للثروة الغازية اجلزائرية خالل الفترة): 1.4( شكل رقم
 

 3مليار م

 السنوات
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إىل  1980لترتفع سنة  ،3مليار م 2991حبوايل  1970طياا املؤكدة من الغاز لسنة اجلزائر اليت قدرت احتيا
لكن اخنفضت هذه االحتياطيات بشكل  .نتيجة للعوامل اليت ذكرناها سابقا %20أي بنسبة  3مليار م 3720

 زمةاألتداعيات  إىلذلك أساسا  إرجاع، وميكن 3مليار م 3260ما يقارب  إىل 1987ملحوظ مع حلول سنة 
أدىن مستوياا، وهو ما انعكس سلبا على  إىلالبترول  أسعار، حيث اارت 1986 سنة العاملية الثانية البترولية

هلذا الطلب العاملي على الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي بديل للبترول، وبالتايل فإن اخنفاض االستهالك العاملي 
من ، هذا له على غرار اجلزائر ةاملنتجيف الدول  نتاجاإلختفيض وترية  إىلأدى بالضرورة  املصدر الطاقوي

اخنفاض  إىلعدم االهتمام بتطوير اكتشافات جديدة، فأدى ذلك  إىلناحية، ومن ناحية أخرى أدى 
 . 1987-1980مستوياا خالل الفترة  أدىن إىلاالحتياطيات الغازية اجلزائرية 

 مع مطلعزائرية من الثروة الغازية بشكل ملحوظ، لتصل ارتفعت االحتياطيات اجل 1988وبداية من سنة     
من  ةاجلزائري، أي أن االحتياطيات 3مليار م 4580قدرت حبوايل  مؤكدة أعلى مستوياا بقيمة إىل 2005سنة 

احنسار تداعيات األزمة  إىلسنة، ويعود هذا االرتفاع أساسا  17خالل مدة  %29.38الغاز ارتفعت بنسبة 
مستوياا الطبيعية، وكما هو معلوم فكل زيادة يف أسعار  إىلالبترول  أسعار، حبيث عادت 1986 البترولية لسنة

مصادر طاقوية بديلة له أقل سعرا يف السوق  إجيادحتول نسيب حنو  إىلالبترول تؤدي بالدول املستهلكة له 
خالل إحالل مصادر طاقوية بديلة  وكذلك يعود إىل زيادة االهتمام العاملي بالبيئة وسبل محايتها، من الدولية،

واملسال، ومنه فهذا  )اجلاف( وهذا ما يتوفر يف الغاز بشكليه الطبيعي للبترول تكون أكثر نظافة وكفاءة منه،
من  إنتاجهازيادة وترية  إىلاستهالك الغاز بشكل مكثف على املستوى العاملي، أدى باجلزائر  إىلالتحول النسيب 

، هذه الزيادة ، ومعظم متطلبات السوق احملليةطية جزء من متطلبات السوق الدولية للطاقةهذه الثروة حملاولة تغ
رفع االحتياطيات  إىليف اية املطاف  أدىما  ،ترافقها حتما زيادة يف وترية االكتشافات اجلديدة اإلنتاجيف 

من  اجلزائرية ن طرف احلكومةيعود ذلك إىل السياسة املتبعة مكما ، اإلنتاجالغازية بشكل معترب رغم كثافة 
، وإبرام عقود شراكة يف جمال تثمني الثروة اتشافكتاال وتريةخالل شركة سوناطراك، واملتمثلة يف زيادة 

الغازية اجلزائرية، واالستفادة من التكنولوجيات املتطورة لالستكشاف والتنقيب اليت جتلبها الشركات األجنبية 
، (GDF)، والشركة الفرنسية (BP)" برتش بتروليوم"غرار كل من شركة العاملة يف جمال احملروقات على 

  .حد اآلن إىلتزال غري مكتشفة كليا  شساعة الصحراء اجلزائرية اليت ال إىلوكذلك 
نالحظ أن حجم االحتياطيات املؤكدة من الغاز اجلزائري اخنفضت بشكل طفيف لتستقر  2005بعد سنة     

ويعود هذا  ،2009سنة  3مليار م 4500مث اخنفضت إىل  ،2008-2006الفترة  خالل 3مليار م 4504يف حدود 
الكثيف للغاز خالل هذه الفترة، نتيجة للسياسة اليت انتهجتها وزارة الطاقة اجلزائرية  اإلنتاج وترية إىلأساسا 

كميات كبرية من على تصدير  ، تعتمد األوىلإستراتيجيتنيلتثمني مجيع حقول الغاز املكتشفة واستغالهلا وفق 
ىل األسواق اإلقليمية األخرى على شكل غاز طبيعي مسال، إعن طريق األنابيب، و األوروبيةالسوق  إىلالغاز 

الثانية فتعتمد على تكثيف االستخدام الداخلي للغاز، وزياد استهالكه يف السوق احمللية  اإلستراتيجية أما
  .ات البتروكيماويةكمصدر طاقوي وكمادة أولية تدخل يف معظم الصناع
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  مكانة االحتياطيات الغازية اجلزائرية ضمن إمجايل االحتياطيات العاملية. 2

يف إطار آخر، حتتل اجلزائر مكانة هامة على املستوى العاملي واإلقليمي والعريب، من حيث حصة احتياطياا     
  . يوضح ذلكالغازية من احلصة اإلمجالية لالحتياطيات العاملية، واجلدول املوايل

  )2009اية سنة (إمجايل العامل / االحتياطيات املؤكدة من الغاز اجلزائري ): 4.4(جدول رقم 
  )مليار متر مكعب(    

احتياطي الغاز 

  2009اجلزائري 

احلصة من 

  دول األوابك

احلصة من إمجايل 

  الدول العربية

احلصة من الدول 

  العربية يف األوبك

احلصة من دول 

  األوبك

  من إمجايل العاملاحلصة 

4500  8.64%  8.38%  9.09%  4.95%  2.4%  

  .14، ص مرجع سبق ذكره ،2009التقرير اإلحصائي السنوي منظمة األوابك،  :املصدر
- BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.22. 

سنة  3مليار م 4500قدرة مبا يقارب نالحظ من خالل هذا اجلدول، أن االحتياطيات اجلزائرية من الغاز وامل    
من إمجايل االحتياطيات  %8.38من إمجايل االحتياطيات العاملية من الغاز الطبيعي، وحوايل  %2.4، متثل 2009

الغازية العربية، وهي نسبة معتربة تعكس أمهية الثروة الغازية اجلزائرية كمصدر طاقوي وكمورد اقتصادي 
  .ستراتيجيإ

  يعية للمناطق الغازية يف اجلزائراخلريطة التوز. 3

  1:يف العديد من املناطق عرب التراب الوطين أمههاتتوزع االحتياطيات الغازية اجلزائرية 
  اجلمعية األمريكية"تعترب من أضخم احلقول الغازية يف العامل حسب تصنيف  حيث :منطقة حاسي الرمل -

مت اكتشاف هذا احلقل  2،(AAPG) (American Association of Petrole Geologists)" جليولوجيا البترول
، وتقع هذه املنطقة جنوب اجلزائر العاصمة، وحتتوي على احتياطي غازي ضخم ميثل 1956نوفمرب  08يف 

سنويا من  3مليار م 97نتاج إمن امجايل االحتياطيات الغازية يف اجلزائر، كما يساهم هذا احلقل يف  %60حوايل 
  .من امجايل االنتاج يف اجلزائر %63أي بنسبة  3الغاز،

احلقول الغازية تقع هذه املنطقة يف اجلنوب الشرقي للجزائر، وحتتوي على العديد من  :منطقة رورد النوص -
، "محرا"، "رورد شوف"، "رورد محرا"، 1962الذي أكتشف يف مارس " رورد النوص: "على غرار كل من

من إمجايل  %11من الغاز الطبيعي، أي ما ميثل  3مليار م 500وحتتوي جممل هذه احلقول على أكثر من 
  .االحتياطي املؤكد للغاز يف اجلزائر

، ويقع يف أقصى اجلنوب الشرقي من اجلزائر، وحيتوي على 1961أكتشف هذا احلقل سنة  :منطقة ألرار -
  .3مليار م 317احتياطي غازي مهم قدر بأكثر من 

                                                           
 ).01(انظر امللحق رقم . 1

2
. Amor KHELIF, Op.Cit, 2005, P.114. 

3
 .65-64، ص ص ، مرجع سبق ذكرهتنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربيةمنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول، . 
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 طقة جنوب حقل حاسي مسعود البترويل، ومت أول اكتشاف غازي مهمتقع هذه املن :منطقة قاسي الطويل -
  .3مليار م 195.3، حيث يقدر االحتياطي املؤكد حلقل قاسي الطويل حبوايل 1961سنة  ا

حتتوي هذه املنطقة على أكرب حقل للغاز الطبيعي من حيث االحتياطي املؤكد  : منطقة تني فوي تابنكورت -
ي الرمل، وتقع هذه املنطقة يف اجلنوب الشرقي للجزائر، وتضم العديد من احلقول يف اجلزائر بعد حقل حاس

  .اخل... "حاسي طبطب"، "اسعوان"، "طاهارة: "الغازية الصغري مثل

تقع هذه املنطقة اىل اجلنوب الشرقي من منطقة حاسي الرمل الغازية، وتضم العديد من  :منطقة عني صاحل -
االحتياطي  ر، ويقد"إيرهارن"، "كرشبا"، "تيغنتور"، "راغ"، "عني صاحل"ل حقول الغاز اجلاف، أمهها حق

  3.1مليار م 300املؤكد من الغاز الطبيعي يف هذه املنطقة حبوايل 

حاسي "احلقول املنتجة للبترول على غرار كل من حقل من  كما يتم انتاج الغاز الطبيعي املصاحب     

، "غور والد موسى"، "حاسي بركني" اجلزائر، وكذلك حقل الذي يعترب أكرب حقل بترويل يف" مسعود

اخل، لكن يف أغلب األحيان يتم حرق هذا الغاز املصاحب بكميات معتربة، أو يتم اعادة حقنه "...حاسي ترفا"

  .يف املكامن النفطية لتعزيز االنتاج يف أحسن األحوال

   إنتاج الغاز يف اجلزائر :املطلب الثالث

 ن املفاهيم املتعلقة بإنتاج الغاز، فهناك ما يسمى باإلنتاج اخلام، وهناك ما يسمى باإلنتاجيوجد نوعان م    
  2:التجاري للغاز الطبيعي

 ام، واملقدر قبل عملياتـاز الطبيعي على شكله األويل اخلـهو اإلنتاج اإلمجايل من الغ :اإلنتاج اخلام -
  ؛ةو إعادة حقنه يف املكامن النفطياملعاجلة، احلرق أ

املهدرة  أواملقدر بعد طرح كل من الكميات املعاد حقنها واحملروقة  اإلنتاجهو  :اإلنتاج التجاري للغاز -

التجاري هو املؤشر  اإلنتاج ، ويعترب مفهوم)اخلام اإلنتاج(املنتجة للغاز  اإلمجاليةوالضائعة يف اهلواء من الكمية 

ضمن امليزانية  )الغاز الطبيعي(الطاقة األولية  إنتاجلدول يف املعتمد على الصعيد الدويل لتقدير مدى مسامهة ا

  .الطاقوية العاملية

   تطور اإلنتاج التجاري للغاز يف اجلزائر. 1

على  الثامن، تعترب اجلزائر أحد أكرب الدول املنتجة للغاز يف العامل حيث حتتل املركز من املنطلق السابق    
بالنسبة وهذا ما يعكس األمهية اإلستراتيجية هلذا املورد الطبيعي  3،زالغااملستوى العاملي من حيث إنتاج 

  .2009-1970القتصاد اجلزائري، واجلدول املوايل يبني تطور اإلنتاج التجاري للغاز اجلزائري خالل الفترة ل

                                                           
1
. Amor KHELIF, Op.Cit, 2005, PP.114-115. 

2. Ibid, P.115. 
  .2010لسنة  (IEA)حسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة . 3
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  ) 2009-1970( خالل الفترة اجلزائر اإلنتاج التجاري للغاز يفتطور ): 5.4( جدول رقم
  )3مليار م(

  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1990  1980  1970  السنة

  81.4  85.8  84.8  84.5  88.2  82.0  82.8  80.4  78.2  84.4  49.3  14.2  2.5  اإلنتاج

Source: - BP, Statistical Review of World Energy 2009, Op.Cit, P.22. 
- BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.24. 

  :وميكن توضيح معطيات هذا اجلدول يف الشكل البياين التايل

  

  

  

  

  

  

  

اجلزائري خالل الفترة  التجاري للغاز اإلنتاج، تطور )5.4(يعكس هذا الشكل املترجم لبيانات اجلدول رقم     

 3م مليار 2.5تفع من الغاز، فقد ار اجـإنتال ـحدثت طفرة كبرية يف جمقد ، حيث نالحظ أنه 1970-2009

سنة، ويرجع  39خالل مدة زمنية قدرها  %97، أي بزيادة حوايل 2009سنة  3مليار م 81.4إىل  1970سنة 

، 1973تزايد الطلب العاملي على الغاز كمصدر طاقوي، منذ سنة  إىلأساسا  اإلنتاجهذا االرتفاع املعترب يف 

لبلدان ل النسيب تحولال وكذلك إىلقها من ارتفاع ألسعار النفط، تاريخ بداية األزمة البترولية العاملية وما راف

 وهذااستخدام الغاز كطاقة بديلة يف خمتلف نشاطاا االقتصادية،  إىلالصناعية الكربى من استخدام البترول 

تعميم ونظرا لكون  احلفاظ على البيئة وحماولة احلد من ظاهرة االحتباس احلراري، بأمهيةنتيجة للوعي العاملي 

استعمال الطاقات املتجددة ال تزال تعترضه العديد من الصعوبات التقنية، ويكون غري ذي جدوى اقتصادية يف 

ت احلل يكمن يف تعميم استخدام الغاز وترقيته يف معظم االستعماال أصبح العديد من التطبيقات الصناعية،

من طرف كربيات الدول  اإلنتاجزيادة معتربة يف  إىلأدى ، ما استهالكه العاملية احلياتية، وبالتايل ارتفعت نسب

املنتجة له على غرار اجلزائر، كمحاولة منها لتغطية جزء معترب من متطلبات السوق األوروبية عن طريق الغاز 

 )2009-1970( تطور اإلنتاج التجاري للغاز يف اجلزائر خالل الفترة): 2.4( شكل رقم

 )5.4(رقم باالعتماد على معطيات اجلدول : املصدر

 3مليار م

 السنوات
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األخرى البعيدة وخاصة األمريكية  اإلقليميةمتطلبات األسواق  جزء من الطبيعي املنقول عرب األنابيب، وتغطية

 اخلاصة البحرية املنقول عرب الناقالت (GNL) الغاز الطبيعي املسالو (GPL)غاز البترول املسال  عن طريق

(Méthaniers).  

كما أن ارتفاع إنتاج الغاز اجلزائري من ناحية أخرى يعود إىل زيادة االستهالك الوطين هلذا املصدر     

كل مكثف يف النشاطات االقتصادية املختلفة الطاقوي، بزيادة برامج التوزيع العمومي له، واستخدامه بش

وخاصة الصناعية منها، وزيادة نسبة استعماله كمصدر طاقة أولية إلنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق تقنيات 

  .وتقنيات الدورة املركبة اليت تعمل بالغاز الطبيعي كوقود التوربينات الغازية

  لغاز يف اجلزائرلاخلام  اإلنتاج اإلمجايل. 2

 150كما قلنا سابقا، تعترب اجلزائر من أكرب منتجي الغاز يف العامل، فإنتاجها اخلام من هذه الثروة قدر حبوايل     

من الناحية النظرية، لكنها من الناحية العملية غري مستغلة بشكل  ، وهي كمية ضخمة2009سنة  3مليار م

الت جتارية، أي بصيغة أخرى هو عبارة عن كفئ، فجزء كبري من هذا اإلنتاج اخلام ليست له أي استعما

كميات فائضة ال تصدر وال تستغل حىت على مستوى السوق احمللية، فجزء كبري منها إما يهدر حرقا أو يعاد 

    .حقنه يف املكامن النفطية

جتاريا منه  واجلدول التايل يبني تطور حجم اإلنتاج اإلمجايل اخلام للغاز اجلزائري وحصة اإلنتاج غري املستغل    

  . 2009-1970خالل الفترة 

   2009-1970 واإلنتاج غري املستغل جتاريا خالل الفترةلغاز اجلزائري ل اخلاماإلنتاج  تطور حجم): 6.4( جدول رقم

  )3مليار م(
  2009  2008  2007  2006  2005  2000  1990  1980  1970  السنوات

  150.9  154  153  150  152  152.75  126.61  43.43  6.91  اإلنتاج اخلام من الغاز 

غري املستغل  اإلنتاجكمية 

  69.5  68.2  68.2  65.5  63.8  68.35  77.31  29.23  4.41  جتاريا 

Source: Sonatrach, Rapport Annuelle 2009,P.23. 
- Cedigaz, Natural gaz in the world –2000, 2001, pp.39.40. 

- International Energy Agency, Key World Energy Statistics2009, Op.Cit, P. 13. 
- BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.24. 

- Amor KHELIF, Op.Cit, 2005, P.116. 

  :وميكن متثيل هذا اجلدول يف الشكل املوايل
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اخلام  اإلنتاجكان  1970سنة  ، يتبني لنا أنه)6.4(من خالل هذا الشكل ومن خالل معطيات اجلدول رقم     

سنة، فبحلول  39، مث ارتفع بشكل كبري خالل مدة 3مليار م 6.91من الغاز يف اجلزائر يقدر حبوايل  اإلمجايل
، أي أنه ارتفع بنسبة 3مليار م 150.9لغاز اجلزائري يقدر حبوايل ل اإلمجايلاخلام  اإلنتاجأصبح  2009سنة 
يستغل بشكل كلي، لكنه يف  اإلنتاجكان هذا  لو ،ذا األمر يعترب إجيابياه، 1970عما كان عليه سنة  95.4%

اليت ليست هلا (غري املسوقة  املنتجة ال يستخدم بشكل كامل، فقد ارتفعت كميات الغاز األمرحقيقة 
حترق بشكل معترب، فهذه األخرية إما يعاد حقنها يف أحسن األحوال، وإما در يف اهلواء أو ) استعماالت جتارية

بكل بساطة يف املشاعل، وهذا ما يتناىف بشكل أكيد مع مبادئ التنمية املستدامة، وال يراعي مصاحل األجيال 
احلالية واملستقبلية من هذه الثروة، ويساهم بشكل كبري يف تلويث البيئة وزيادة انبعاث الغازات الدفيئة املسببة 

 أخرىكانت لتعطي قيم مضافة  واألموال ة من الطاقةلالحتباس احلراري، كما يؤدي إىل ضياع كميات معترب
  .القتصاد اجلزائري لو أحسن استخدامها بكفاءة أكثرل

إذا فكل زيادة يف اإلنتاج اخلام اإلمجايل من الغاز اجلزائري، ترافقه من ناحية زيادة يف الكميات املسوقة     
املصدر  اطلبات األسواق اإلقليمية الدولية من هذمنه، سواءا لإليفاء باحتياجات السوق احمللية أو لتلبية مت

، ومن ناحية أخرى تزيد معه كمية الغاز الضائع يف اهلواء أو املهدورة حرقا، وكميات أخرى يتم الطاقوي
  .إعادة حقنها يف املكامن الغازية يف أحسن الظروف

النسبة الكلية من  إىلد حقنه والضائع، لغاز ونسبة الغاز املعال اإلنتاج التجاري والشكل املوايل يبني نسبة    
  .2009اخلام للثروة الغازية يف اجلزائر خالل سنة  اإلنتاج

 2009-1970 اإلنتاج اخلام للغاز واإلنتاج التجاري وغري التجاري خالل الفترة تطور مقارنة بني): 3.4( شكل رقم

 )4.4(باالعتماد على بيانات اجلدول رقم : املصدر

 3مليار م

 

 السنوات
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غري مستغلة جتاريا،  2009لسنة  من اإلنتاج اخلام اإلمجايل %46نسبة  هذا الشكل أنخالل يتبني لنا من     

 هذه الثروة واحلد من ضياعها، واجلزء اآلخر حيرق وهي نسبة معتربة جدا، جزء منها يعاد حقنه حملاولة تثمني

أو يطلق حرا يف اهلواء، وهذا ما يعد إهدارا للثروة، ومنافيا ملبادئ التنمية املستدامة مبختلف جوانبها االقتصادية 

ا واالجتماعية وخاصة البيئية، لذا جيب البحث عن أكثر السبل جناعة للحد من إهدار هذه الثروة وترقية كفاء

  .االستخدامية وفقا ملبادئ وأهداف االستدامة، وهذا ما سنتعرض إليه بالتفصيل الحقا

  األمهية الوظائفية للثروة الغازية يف االقتصاد الوطين: الرابعاملطلب 

ستراتيجية ال يعترب الغاز مصدرا طاقويا فقط بالنسبة لالقتصاد اجلزائري، فأمهيته تنبع من طبيعة الوظائف اإل    
  :واليت ميكن حصرها فيما يليعن استغالله،  نبثقةامل
 على مستوىيعد الغاز من أهم مصادر الطاقة على املستوى العاملي بصفة عامة و :الوظيفة الطاقوية. 1

 يف اجلزائر إلنتاج الطاقة األوليةمن احلصة االمجالية  %48االقتصاد اجلزائري بصفة خاصة، فهو يساهم بنسبة 

اج التجاري للغاز الطبيعي فقط، أما باحتساب إمجايل االنتاج اخلام فتصبح هذه النسبة متثل عند احتساب االنت(

 (GPL)، كما يساهم إنتاج غاز البترول املسـال 1)من احلصة اإلمجالية إلنتاج الطاقة األولية %64حوايل 

وهذا ما يؤكد أمهية  زائر،من إمجايل إنتاج الطاقة االولية يف اجل %6بـ  )االنتاج اخلام على مستوى احلقول(

الثروة الغازية من الناحية الطاقوية يف اجلزائر، فإنتاجها ميثل أكثر من نصف االنتاج االمجايل للطاقة األولية يف 

  .، والشكل املوايل يوضح ذلكفقط %37بذلك على البترول الذي يساهم بنسبة  ةمتفوقاجلزائر، 

                                                           
1
. Sonatrach, Rapport Annuelle 2009, P.24. 

حقنه من إمجايل اإلنتاج اخلام للثروة الغازية يف اجلزائر  نسبة الغاز املسوق والغاز الضائع واملعاد): 4.4(شكل رقم 

 2009خالل سنة 

 2009اخلاصة بسنة ) 6.4(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر

اإلنتاج اإلمجايل من الغاز 
يف اجلزائر خالل سنة 

 3مليار م 150.9=  2009
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باملقارنة مع البدائل األخرى مبا   2060اىل غاية  ا املصدر الطاقويىل أمهية هذإسات كما تشري معظم الدرا     

تساهم بشكل كبري يف تأمني االمدادات  مبختلف أشكاهلا ومنه فالثروة الغازية. فيها املصادر الطاقوية املتجددة

ديد من النشاطات الزراعية، الطاقوية لالقتصاد اجلزائري، وتستغل كوقود حمرك للعديد من الصناعات، ويف الع

  .ويف قطاع النقل والقطاع التجاري ويف الكثري من االستخدامات املرتلية

الغاز والبترول من أهم مصادر االيرادات املالية للموازنة العامة للدولة، وأهم  قطاع يعترب :الوظيفة املالية .2

فمنذ حصول اجلزائر  بة لالقتصاد اجلزائري،مصدر لالحتياطيات الرمسية من العمالت األجنبية الصعبة بالنس

من  %98اليزال  قطاع احملروقات بشقيه الغاز والبترول يساهم حبوايل  1962على استقالهلا السياسي سنة 

  .إمجايل مداخيل اجلزائر من الصادرات، واجلدول املوايل يبني ذلك

  

  

  

  

  

 2009 ولية يف اجلزائر خالل سنةحصة الغاز ضمن إمجايل إنتاج الطاقة األ): 5.4( شكل رقم

Source : Ministère de l’énergie et des mines, Bilan Energétique National de l’année 
2009, Baosem, Edition 2010, P.13. 

إمجايل إنتاج الطاقة 

األولية يف اجلزائر سنة 

2009  =164.4 

  ن.م.ط.مليون

الغاز الطبيعي 

48% 

6% 
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 الل الفترةـخ فيها قطاع الغـاز والبترول ومسامهةة ـالصادرات اجلزائري قيمة تطور): 7.4( جدول رقم
)1980-2009(  

  )مليار دوالر أمريكي: الوحدة(
القيمة املتوسطة   السنة

للفترة 

1980/1999  

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  

القيمة 

اإلمجالية 

  للصادرات

12  
  

19.1  18.7  24.5  32  46  54.6  60  79.3  44.9  

حصة 

روقات احمل

ضمن 

  ادراتالص

98% 97.8% 98%  97.9%  97.8%  97.5% 

قيمة 

صادرات 

  احملروقات

11.76 
  

18.72  18.33  24.01  31.3  45.1  53.45  58.67  77.6  42.12  

قيمة 

الصادرات 

خارج قطاع 

  احملروقات

0.24  0.38  0.37  0.49  0.7  0.9  1.15  1.33  1.7  1.08  

  .876ص  ،2008 ،مرجع سبق ذكرهصاحل صاحلي،  :املصدر
- Ministère du commerce, Le Commerce extérieur un miroir économique 10 mois 2009, 
agence nationale de promotion du commerce extérieur, ALGEX, Algérie, Décembre 2009, 
P.21. 

 من خالل معطيات هذا اجلدول نالحظ أن قيمة الصادرات خارج قطاع احملروقات التزال هامشية إىل    
يف أحسن األحول من القيمة االمجالية للصادرات، وهذا ما يؤكد استمرارية  %2درجة كبرية وال متثل إال 

  .هيمنة القطاع البترويل والغازي على معظم مداخيل اجلزائر من العملة الصعبة

لصادرات من القيمة االمجالية  %38وبأخذ قطاع الغاز بشكل منفصل، جند أن هذا األخري يساهم حبوايل     
، %17، حيث يساهم الغاز بشكله الطبيعي بنسبة )2009مليار دوالر سنة  17حوايل (احملروقات اجلزائرية 

حبوايل ) غاز البترول املسال(على شكل غاز طبيعي مسال، فيما يساهم كل من الربوبان والبوتان املسال  %5و
را للطبيعة السعرية للغاز، فإن هذا األخري يباع من القيمة االمجالية لصادرات احملروقات اجلزائرية، ونظ 19%

بأسعار جد منخفظة يف السوق الطاقوية الدولية إذا ما قورن بالبترول، حيث يبقى هذا االخري يهيمن مبختلف 
  .، والشكل املوايل يبني ذلك%62مشتفاته على قيمة الصادرات اجلزائرية من احملروقات بنسبة 
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ن العائدات املالية الناجتة عن تصدير الغاز والبترول تشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة للعديد فضال عن كوو    
اجلباية (ترول بمن الدول املنتجة واملصدرة هلذه الثروات، نتيجة للضرائب املطبقة على عائدات تصدير الغاز وال

حتياطيات الصرف إمتويل التنمية، وتوفري  ستراتيجي الرئيسي يف، فهي تعد بالنسبة للجزائر املصدر اإل)البترولية
  .2009سنة  1مليار دوالر 149من العمالت األجنبية، اليت جتاوزت 

نتاج العديد من إيستخدم الغاز كمادة أولية أو وسيطة أو كمادة مشاركة يف  :الوظيفة االنتاجية التصنيعية. 3
من السلع ملختلف قطاعات االقتصاد الوطين، فهو  نتاج الكثرياملركبات الكميائية والبتروكيميائية، وكلقيم إل

ة والنهائية مثل املواد البالستيكية ياألوليفينات والكحوالت، وبعض املواد الصناعية الوسيطنتاج يستعمل إل
األمونيا، وخمتلف مشتقاا كاليوريا، نتاج األمسدة املستخدمة يف القطاع الزراعي كوإل واملطاط الصناعي،

، ومنه فكلما توسعت التشكيلة السلعية ...وم، نترات األمونيوم وفوسفات األمونيوم وغريهاسلفات األموني
الغاز أو أحد مشتقاته كمادة أولية، كلما زادت مكانة وأمهية هذه الثروة على  ستخدامااملنتجة عن طريق 

ت وخمتلف الفروع املستوى اإلنتاجي التصنيعي بالنسبة لكل من القطاع الصناعي والزراعي، قطاع اخلدما
واألنشطة الصناعية املرتبطة اته القطاعات، وكلما ارتفعت القدرات التصنيعية كلما ارتفعت قيمة الثروة 

من الغاز املستخدم كمادة  3م 01الغازية وازدادت أمهيتها اإلستراتيجية، فهنالك فرق شاسع بني قيمة كل 
من الغاز املصدر بشكله الطبيعي اخلام، حيث يعكس  3م 01 أولية يف خمتلف األنشطة التصنيعية، وبني قيمة كل

هذا الفرق قيمة الثروة املهدورة يف ظل اإلستراتيجية احلالية القائمة على تسويق الغاز وتكثيف عملية تصديره 
  . وبيعه بشكله اخلام يف خمتلف األسواق اإلقليمية

                                                           
1
. FMI, Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations de 2009 au titre de l’article IV avec 

l’Algérie , Note d’information au public (NIP) n° 10/29-23 février 2010. 
 

Source : Ministère du commerce, Le Commerce extérieur un miroir économique 
10 mois 2009, Op.Cit, P.24. 

2009 حصة الغاز من قيمة إمجايل صادرات احملروقات اجلزائرية خالل سنة): 6.4( شكل رقم  
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باستغالل الثروة الغازية ابتداء من مرحلة التنقيب  حيث يساهم تطور األنشطة املتعلقة: الوظيفة التشغيلية. 3
واالستكشاف إىل غاية االستخراج واإلنتاج التصنيعي والتوزيع، يف زيادة نسبة التشغيل وتوظيف عدد معترب 

بشقيه الغازي  من اليد العاملة وبالتايل املسامهة يف التقليل من نسب البطالة، فقطاع احملروقات اجلزائري
وكلما تطور هذا القطاع كلما  1ألف عامل، 100الفروع املرتبطة به يساهم يف توظيف أكثر من و والبترويل

زادت طاقته االستيعابية لليد العاملة وبالتايل تزيد تأثرياته االجيابية على خمتلف النواحي األساسية لالقتصاد 
  .الوطين

يسيا يف احلركية التجارية على املستويني حيث يلعب قطاع الغاز دورا رئ :الوظيفة التجارية والتسويقية. 4
كما  لصادرات اجلزائرية حنو اخلارج، فاحملروقاتحركية االداخلي واخلارجي، فهو يساهم بنسبة كبرية يف 

، 2من قيمة إمجايل الصادرات %98متثل املصدر الرئيسي للصادرات اجلزائرية بنسبة تقارب  أشرنا إليه سابقا
سواءا مت تصديره على شكله الطبيعي اخلام، أو عن طريق تسييله، أما على  3،%38ه وميثل الغاز منها ما نسبت

املستوى الداخلي فللغاز العديد من التشكيالت السلعية تساهم بشكل كبري يف تفعيل حركية التجارة الداخلية، 
  . وكلما تزايدت هذه التشكيالت واملخرجات ازدادت معها حركية جتارا الداخلية

فقطاع الغاز يساهم يف جلب التكنولوجيات احلديثة، باعتباره قطاعا شديد : يفة التكنولوجيةالوظ. 5
احلساسية للتطورات التكنولوجية، خاصة يف جمال التنقيب واالستكشاف وما يتعلق ا من تقنيات املسح 

 نقلال، نتاجاإلمراحل الزلزايل ثالثي األبعاد واملتعدد رباعي األبعاد، وكلما تطور هذا القطاع عرب خمتلف 
، كلما تطورت القدرة التحكمية يف التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة، وازدادت إمكانية تطويعها تسويقالو

ستراتيجيات الشراكة التصنيعية مع الشركات األجنبية الكربى على إوإنتاجها، خاصة إذا اعتمدت اجلزائر على 
أضحت شركة سوناطراك من أهم الشركات اليت هلا ملستها وقد  4.حساب الشراكة االستخراجية التجارية

التحكم يف الكثري من  زيادة اخلاصة يف اجلانب التقين والتكنولوجي املتعلق بقطاع الغاز، نظرا لعملها اجلاد على
 العمليات اإلنتاجية املتعلقة بتصنيع هذه الثروة، واالستفادة من اخلربات األجنبية يف هذا اال، لكن تبقى

التكنولوجيات احلديثة حمتكرة يف أغلب األحيان من طرف الشركات البترولية العمالقة على غرار كل من 
(BP, Exxon Mobil, Chevron, GDF…) هلذا يتطلب األمر ترقية الشراكة مع هذه الشركات العاملية إىل ،

  .املستويات التصنيعية احلديثة
ب قطاع الغاز دورا هاما يف زيادة الترابط التكاملي بني خمتلف حيث يلع :الوظيفة االندماجية التكاملية. 6

القطاعات االقتصادية الوطنية، فكلما تطور هذا القطاع وازداد ارتباطه بالفروع املتعددة للقطاع الصناعي 

                                                           
 .873ص  ،2008 صاحل صاحلي، مرجع سبق ذكره،. 1

2
. Direction générale des douanes, Statistiques du commerce extérieur de l’Algérie (période : premier 

trimestre 2010), Ministère des finances, Centre National de L’informatique et des Statistiques, Algérie, 2010, 
p.10.  
3
. Ministère du commerce, Le Commerce extérieur un miroir économique 10 mois 2009, Op.Cit, P.24. 

 .874ص  ،2008 صاحل صاحلي، مرجع سبق ذكره،. 4
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والترابط الداخلي والتكامل على املستوى الكلي  ندماجاالوالزراعي واخلدمايت، كلما ازدادت مستويات 
اد الوطين من جهة، ومن جهة أخرى يتم تقليص االندماج السليب يف األسواق اإلقليمية للغاز وجعلها يف لالقتص

  .احلدود املناسبة اليت تقلص من التبعية االقتصادية جبانبيها املايل والتجاري

  :وميكن توضيح ما سبق يف الشكل التايل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الثروة الغازية

الوظيفة 

 الطاقوية

 الوظيفة املالية

الوظيفة اإلنتاجية 

 التصنيعية
يفة الوظ

 التشغيلية

التجارية الوظيفة 

 التسويقية

الوظيفة 

 التكنولوجية

الوظيفة 

 التكاملية

 األمهية الوظائفية للثروة الغازية يف االقتصاد الوطين): 7.4( شكل رقم

  .874 ص ،2008 صاحل صاحلي، مرجع سبق ذكره،: املصدر
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  ستراتيجية تصدير الثروة الغازية اجلزائرية لألسواق االقليميةإحتليل حماور : املبحث الثاين

 كما ، فهي حتتل املركز اخلامس عامليا يف هذا اال،أكرب الدول املصدرة للغاز يف العامل أحدتعترب اجلزائر     
يف هذا كبرية اكتسبت خربة  حيث، للثروة الغازيةالتجارة الدولية  جمال تعترب من أقدم الدول اليت دخلت

اجلانب، وقد ساعدها على ذلك قرا اجلغرايف من السوق اإلقليمية األوروبية اليت تعترب أحد أكرب األسواق طلبا 
  .على الغاز يف العامل

تسعى اجلزائر إىل تعظيم مواردها االقتصادية من خالل زيادة تصدير الغاز ضمن توجهاا العامة  كما    
حسب األهداف املعلنة من طرف وزارة ( 2012متر مكعب بنهاية سنة مليار  85لتحقيق صادرات تفوق 
تسييل، الاحلقول وبناء مصانع  يف نتاجاإل ترقية، من خالل تنفيذ العديد من مشاريع )الطاقة واملناجم اجلزائرية

  .  للخارج مشاريع نقل الغاز وتصديرهتطوير و

  ة من الثروة الغازية اجلزائريةاالجتاه العام لتطور الصادرات اإلمجالي: املطلب األول

بادرت ه الثروة أمام الوفرة اهلامة هلذحيث أنه الغاز يف اجلزائر إىل بداية الستينات،  تصدير يعود تطور    
برسم جمموعة من السياسات حملاولة تثمينها من خالل تصدير الفائض من اإلنتاج إىل األسواق اإلقليمية اجلزائر 
ما بني  نقل الغازنقص وسائل  متثل أول سوق للغاز اجلزائري، وهذا أمام -والزالت- ، فكانت أورباالعاملية

  .يف ذلك الوقت القارات
مت  1964،1سنة  3مليار م 10 قدرت حبوايل بطاقة لتسييل الغاز الطبيعي يف العاملوعلى إثر إنشاء أول وحدة     

 3مليارم 01جلزائر وبريطانيا، إذ كان يـتضمن بيع بيـن ا املسالي لتسليـم الغاز الطبيعي م أول عقد عاملابرإ
يف السنة من الغاز  3مليار م 0.5ما يقارب  ويف نفس السنة مت إبرام ثاين عقد لشحن ،سنة 15يف السنة ملدة 

  .والواليات املتحدة األمريكية يةدول أورب عدة ليتم بعد ذلك إبرام عدة عقود مع 2،ل حنو فرنسااالطبيعي املس
  2009-1970املوايل يبني تطور الصادرات اإلمجالية من الثروة الغازية اجلزائرية خالل الفترة واجلدول 

  2009-1970 تطور الصادرات اإلمجالية للغاز اجلزائري خالل الفترة): 8.4( جدول رقم
  )3مليار م(

  2009  2008  2007  2006  2005  2000  1990  1980  1970  السنة

  52.67  59.37  58.7  61.9  64.76  61.6  31.33  17.91  1.49  احلجم

Source: - BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.30.  
- International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2010, Op.Cit, P. 13. 

- Amor KHELIF, Op.Cit, 2005, P.126. 

  :يلوميكن متثيل بيانات هذا اجلدول يف الشكل التا

                                                           
1
. Sonatrach, Sonatrach Pionnière dans L’industrie du GNL, Sonatrach, 2008, P.02. 

2
 .215، ص 1988، جامعة اجلزائر )غري منشورة( ، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصاديةالسوق البترولية العاملية وانعكاساا على االقتصاد اجلزائريهاشم مجال، . 
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خالل فترة السبعينات مـن القـرن    مصاعب كبرية قد واجهت عدة إىل أن اجلزائر أوال اإلشارة بنا جتدر    

قبل بداية تصدير الغاز الطبيعي عن ( لاالتوسعية لتصدير الغاز الطبيعي املس مشاريعهاحالت دون تنفيذ  املاضي،

ومـا   ،ليلتسـي االتكاليف االستثمارية الالزمة إلنشاء مركبـات   عرتفاا، بسبب )1983طريق األنابيب سنة 

املخصصـة   تسهيالت خاصة يف املوانئ إجياد باإلضافة إىل ،ناقالت خاصة لنقل امليثان توفري يستلزمه ذلك من

 اجلزائري مع بعض الزبائنلغاز ل احلرارية لقيمةلوكذلك بسبب تعذر االتفاق حول أسعار بيع مناسبة  1،للتفريغ

  .األوروبيني

مع عـدة دول أوربيـة    األمدورغم ذلك فقد جنحت اجلزائر يف التوصل إىل إبرام العديد من العقود طويلة     

ارتفاعا مستمرا خـالل السـبعينات    املسال عرفت على إثرها الصادرات اجلزائرية من الغاز الطبيعي ،وأمريكة

 1970 سـنة 3مليـار م  1.49حوايل من الصادرات  هذه حجم ارتفعفقد  من القرن املاضي، وبداية الثمانينات

  .1980سنة  3مليار م 17.91إىل حدود ، )كلها على شكل غاز طبيعي مسال(

مليـار   11.7عدة صعوبات ومشاكل أدت لعدم تسليم حوايل  بعد ذلك واجهت الصادرات اجلزائرية من الغاز

  :ع ذلك إىل األسباب التاليةويرج 1981،2سنة  3مليار م 9.8حوايل و، 1980نة ـساية  3م

                                                           
 .397 ، ص1985ماي ، الث، اجلزائرمؤمتر الطاقة العريب الثالث، اجلزء الث ، وقائعيف إحالالت الطاقة عامليا وحمليا الطبيعي دور الغازأمحد نور الدين، . 1
 .233هاشم مجال، مرجع سبق ذكره، ص . 2

 3مليار م 

 السنوات

 2009-1970الصادرات اجلزائرية من الغاز خالل الفترة االجتاه العام لتطور ): 8.4(شكل رقم 

 )8.4(باالعتماد معطيات اجلدول رقم : املصدر
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سنويا من  3مليار م 10الذي يقضي بتصدير "لبازوأ"مع الشركة األمريكية  1969إلغاء العقد الذي أبرم سنة  -
بسبب  ةـ، إثر املفاوضات حول تعديل األسعار، واليت مل تصل إىل نتيج1981الغاز الطبيعي املسيل وذلك سنة 
  1الغاز اجلزائري؛األسعار الزهيدة املقترحة لشراء 

سنويا، على  3مليار م 1.5يقضي بتسليم  1978اليت أبرمت عقدا سنة " ديستريغاز" إفالس الشركة األمريكية  -
  لى زبائنها عن شراء الغاز اجلزائري لصاحل الغاز الكندي واملكسيكي؛إثر خت

مـا   1983ا، حيث تسلمت سـنة  عن تسلم كامل الكمية املتعاقدة عليه" إيناغاز"امتناع الشركة األسبانية  -
  2.سنة 20، واملمتد لغاية 1975، حسب العقد املوقع سنة 3مليار م 4.5فقط من أصل  3مليار م 1.67يقارب 

عرفت الصادرات اجلزائرية من الغاز منحا آخر، حيث ارتفعت هذه األخرية بشكل  1985وابتداءا من سنة     

، مث األنبوب الرابط بني اجلزائر 1983سنة  زائر وإيطاليا قيد اخلدمةكبري على إثر دخول األنبوب الرابط بني اجل

وميكن إرجاع  ،2005سنة  3مليار م 64.76 ، وذا ارتفع حجم الصادرات إىل حدود 1996وإسبانيا سنة 

ذلك إىل السياسة اجلزائرية يف جمال تصدير مواردها الطاقوية املرتبطة أساسا مبتطلبات واحتياجات السوق 

يف تنويع سلة صادراا الطاقوية، وحتريرها من اهليمنة  السلطات احلكوميةولية للطاقة، وكذلك إىل رغبة الد

  .  البترولية بزيادة صادراا الغازية

، نتيجـة  3مليـار م  52.67إىل حـدود  سجلت صادرات الغاز اجلزائرية تراجعا حادا  2009وخالل سنة     

ايار أسعار الغاز يف األسـواق  ، حيث أدى از اجلزائري يف أسواقه التقليديةلمنافسة الشرسة املفروضة على الغل

 هذه األسواق للتزود بالغاز الطبيعي حنودفع بزبائن اجلزائر الرئيسيني يف االحتاد األورويب إىل التوجه ال إىلاحلرة 

أخذ الكميات الدنيا اليت يب، وجدا مقارنة بسعر الغاز اجلزائري املصدر إليها عرب األناب بأسعار منخفضة املسال

ينص عليها العقد ودفع مقابلها بسعر التعاقد، واللجوء إىل األسواق احلرة لسد أي عجز حمتمل يف التزود بالغاز 

  .الطبيعي أو الغاز الطبيعي املسال بسعر السوق

 2009سـنة  تأخر عدة مشاريع غازية كان يتوقع دخوهلـا اخلدمـة خـالل     كل هذه العوامل إضافة إىل    

 أدت إىل اخنفاض حجم صادرات الغاز بنسبة كـبرية،  ،)كمشروع ميدغاز، ومشروع قاسي الطويل املدمج(

سـنة   3مليـار م  85حجم تصديري يقارب بلوغ بوهو ما سيجعل من هدف وزارة الطاقة واملناجم اجلزائرية 

  . صعب املنال  2012

  

                                                           
، ترمجة حممد هناد ومصطفى ماضي، دار النشر بوشان، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، الغاز اجلزائري بني احلكمة والضاللبلعيد عبد السالم، . 1

 .129 ، ص1990
2
. PGA, N0 388, 16 Mai 1985, P.8. 
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  األنابيبعن طريق  إستراتيجية تصدير الغاز: املطلب الثاين

  كبريةتعترب اجلزائر الدولة العربية الوحيدة يف جمال تصدير الغاز الطبيعي عرب األنابيب، كما تساهم بنسبة     
  من حركية التجارة العاملية يف هذا اال، ساعدها يف ذلك قرا اجلغرايف من السوق األوروبية اليت تعد أحد

  .أكرب مستهلكي الغاز يف العامل 
  عرب األنابيب يةالغاز الثروة م اهليكلية إلستراتيجية تصديرالدعائ. 1

ترتكز إستراتيجية تصدير الثروة الغازية اجلزائرية إىل السوق اإلقليمية األوروبية على جمموعة من األنابيب،     
  .منها ما هو قيد اخلدمة ومنها ما هو قيد اإلنشاء أو ال يزال خمططا له

إىل األسواق األوروبية عن طريق  اجلزائري يتم تصدير الغاز الطبيعي :اخلدمةأنابيب نقل الغاز قيد . 1.1
  :مها من األنابيب خطني رئيسيني

  "Enrico Mattei"" أنريكو مايت"خط . أ

يعترب هذا اخلط من اهلياكل الكربى لتفعيل اإلستراتيجية املتعلقة بتصدير الثروة الغازية اجلزائرية، وقد أنشئ     
ميتد من حاسي الرمل يف اجلزائر إىل  .احلقول الغازية، ولتزويد السوق االيطالية بالغاز الطبيعيدف تثمني 

 1983، وأدخل يف اخلدمة سنة 1979بدأت أشغال إنشائه سنة  إيطاليا، إىلتونس  عرب وادي الصفصاف مث
ة الطلب على الغاز ونتيجة لزياد ،من الغاز سنويا يف ذلك الوقت 3مليار م 08بطاقة تصديرية قدرت بـ 

ومت توسيع  1995،1مث مبحطة ضغط سنة  ،1988اجلزائري من طرف ايطاليا دعم اخلط بأنبوب ثاين سنة 
ويزود هذا اخلط كل من إيطاليا،  3.2ممليار  24لتصل إىل ما يزيد عن  التصديرية حبيث زادت طاقته تهمومنظ

وايل يبني العقود املربمة بني اجلزائر وخمتلف زبائنها واجلدول امل. تونس، سلوفينيا بالغاز الطبيعي اجلزائري
  ".أنريكو مايت"األوروبيني لتصدير الغاز عرب خط 

  ”Enrico Mattei“ العقود طويلة األجل لتصدير الغاز اجلزائري عرب أنبوب): 9.4( جدول رقم

  )سنة/3مليار م(احلجم   تاريخ بدأ التنفيذ  تاريخ توقيع العقد  الزبائن

Eni/gp (Italie) 1977  1983  19.50  
Geoplin (Slovénie)  1985  1992  0.35  

Etap (Tunisie)  1990  1992  0.40  
Enel Trade S.p.a (Italie)  1992  1996  4.00  
Enel Trade S.p.a (Italie)  2001  2005  2.00  

Mogest  2003  2008  0.50  
Edison  2006  2008  2.00  

World Energy  2006  2008  0.45  
Bridas  2006  2008  0.25  
ENEL  2007  2008  1  

Sonatrach Gas Italia  2007  2008  2  

Source : Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Publication 
périodique éditée par Sonatrach/Activité Commercialisation, 5éme Editons, 2007, P.11. 

                                                           
1
. Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Publication périodique éditée par 

Sonatrach/Activité Commercialisation, 5éme Editons, 2007, P.11. 
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  "Pedro Duran Farell"" درو دوران فاريلبي"خط . 2.1

، ووضع قيد 1994حيث بدأت أشغال إنشائه سنة  سبانيا عرب املغرب،إ إىلمن اجلزائر  هذا اخلط ميتد    
عب سنويا كرسوم مليون متر مك 600وتتلقى املغرب كميات من الغاز الطبيعي تقارب ، 1996اخلدمة سنة 

مليار  11.5إىل  2004سنوا مث رفعت سنة  3مليار م 8.5التصديرية األولية وقد بلغت سعته  1.مرور عرب أراضيها
  .ويزود هذا اخلط اليوم كل من إسبانيا والربتغال بالغاز الطبيعي 3،2م

واجلدول املوايل يبني العقود التصديرية املربمة بني اجلزائر وخمتلف زبائنها األوربيني للتزود بالغاز الطبيعي     
  .عرب هذا اخلط

  "Pedro Duran Farell" العقود طويلة األجل لتصدير الغاز اجلزائري عرب خط): 10.4( جدول رقم

  )سنة/3مليار م(احلجم   تاريخ بدأ التنفيذ  تاريخ توقيع العقد  الزبائن

Gas Natural (Espagne) 1992  1996  6.00  
Trasgas (Portugal)  1994  1997  2.5  

Gas Natural (Espagne)  2001  2005  3.00  
Source : Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, P.12. 

   ملشاريع قيد اإلنشاء واملخطط هلاا. 2.1

إضافة إىل البنية اهليكلية القاعدية املتوفرة يف جمال تصدير الغاز عرب األنابيب من اجلزائر إىل أوروبا عرب كل     
  :يا وإسبانيا، تسعى اجلزائر إىل تدعيم هذه البنية اهليكلية بعدة مشاريع أخرى تتمثل يفمن إيطال

  از اجلزائري ألوروبا عرب إسبانيااخلط املباشر لتصدير الغ: )Medgaz(" ميدغاز" مشروع. أ

 اجلزائري سنويا من الغاز الطبيعي 3مليار م 08 أنبوب غازي مباشر لتصدير إنشاء هذا املشروع إىل يهدف    
، لكن 2009، وكان خمططا لوضعه قيد االستخدام مع بداية سنة 2007بدأت أشغال اجنازه سنة  .حنو اسبانيا

  .2010بسبب العراقيل التقنية أجل ذلك إىل اية 
يبلغ طول اجلزء  حيث سبانيا،إيف  "إملرييا"يف اجلزائر وصوال إىل  "بين صاف"اخلط من حمطة  هذا ينطلق    

متر حتت سطح البحر، ويتكون اجلزء الربي من  2160كم على عمق يصل إىل  200من اخلط حوايل البحري 
كم، ودف  218بطول  "أرزيو"إىل  "سوقر"بوصة يبدأ من  48املشروع يف مرحلته الثانية من أنبوب بقطر 

يف منطقة  (GTL)إىل سوائل  تغذية املصانع املستقبلية لتسييل الغاز الطبيعي وحتويل الغاز إىلهذه املرحلة أيضا 
  3.أرزيو
جات الطاقوية يف جمال تأمني االحتيا بالنسبة لالحتاد األورويب املشروع من املشاريع ذات األولويةويعترب هذا     

  .من الغاز والكهرباء، ويف جمال حتقيق األمن الطاقوي األورويب على املدى املتوسط والبعيد

                                                           
 .73ص  ، مرجع سبق ذكره تنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربيةمنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول، . 1

2
. Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, P.12.  
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، إبردوال، غاز دي فرانس، إنديسيا سوناطراك، سيسبا،: ن الشركات التاليةويساهم يف إنشاء اخلط كل م    
يف متويل هذا املشرع، ما يعكس أمهيته بالنسبة للجزائر يف جمال  %36حيث تساهم سوناطراك لوحدها بنسبة 

املسامهني يف  واجلدول املوايل يبني احلصة النسبية لكل من. ترقية صادراا الغازية يف املديني املتوسط والطويل
  ".ميدغاز"اجناز مشروع أنبوب 

  (Medgaz) حصة املسامهني يف مشروع ميدغاز): 11.4( جدول رقم

  )%(نسبة املسامهة يف املشروع   الشركة
Sonatrach  36  

CEPSA  20  
Iberdrola  20  
Endesa  12  

Gaz de France  12  
Source : Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, 

P.21. 

  از اجلزائري ألوروبا عرب إيطاليااخلط املباشر لتصدير الغ: (Galsi) "السيغ"مشروع . ب
يطاليا، إمن الغاز سنويا حنو  3ممليار  08 بسعة تصديرية تقارب إنشاء أنبوب إىل هذا املشروع يهدف    

يبدأ من منطقة  هذا اجلزء البحري من أنبوب الغاز .2012و سنة اخلدمة ه قيدوالتاريخ احملدد لوضع املشروع 
متر حتت  2840وعلى عمق يصل إىل ، كم 280بطول  "سردينيا"يف جزيرة  "كاغلياري"يف اجلزائر إىل  "القالة"

 "كاربونيفريا"ينطلق إىل  "أولبيا"، ومن كم 300 على مسافةعلى اليابسة  "أولبيا"سطح البحر، مث يعرب إىل 
 حوايل من حاسي الرمل بتداءااللخط  اإلمجايلالطول ويبلغ شبكة الغاز االيطالية، ب يتصل مباشرة إىلنها وم

  1.آ� 1470

و"!�ه� �  ا���ز ه�ا ا	���وع آ� �� ������اك إ��� إ	� ����� �� ا	��آ�ت     
 ، وا	�3ول %36ا	�0�1" ا&ورو%,، -,+ *)�ز ������اك �(� ا	)' ا&آ#� %$!#

  .ا	��ا	  "#,� ا	)' ا	$!#, 	(�!�ه�,� �  ه�ا ا	���وع
 (Galsi) حصة املسامهني يف مشروع غالسي): 12.4( جدول رقم

  )%(نسبة املسامهة يف املشروع   الشركة

Sonatrach  36  
Edison Gas  18  
Enel Power  13.5  
Wintershall  13.5  

EOS Energia  09  
SFIRS 05 

Progemisa 05 

  .39، ص 2006التقرير السنوي سوناطراك، : املصدر

                                                           
 .39، ص 2006التقرير السنوي سوناطراك، . 1
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  (TSGP)مشروع نقل الغاز عرب الصحراء الكربى إىل أوروبا . جـ
، خالل االجتماع الوزاري لوزراء الطاقة األفارقة، حيث 2001مت املصادقة على هذا املشروع يف أفريل     

النيجريي إىل أوروبا عرب اجلزائر،  سنويا من الغاز  3مليار م 30-20يهدف إىل إنشاء أنبوب لتصدير حوايل 
يف اجلزائر، بطول  "القالة"أو  "بين صاف" إىليف نيجرييا  "واري"اخلط من منطقة  هذا ينطلقومن املزمع أن 

كم  1037كم على أراضي النيجر، و 840كم على األراضي اجلزائرية و 2310كم منها  4128 إىليصل  إمجايل
  2015.1 حلول سنةمع  إكمالهويتوقع  ،د االجناز يف الوقت الراهنروع قيواملش. على أراضي نيجرييا

  صادرات الغاز الطبيعي اجلزائري عرب األنابيبتطور . 2

الرابط بني " أنريكو مايت"، بدخول خط 1983بدأ تصدير الغاز الطبيعي عرب األنابيب يف اجلزائر سنة     
 شهدت كميات الغازمن الغاز سنويا، مث  3مليار م 08 اجلزائر وإيطاليا قيد اخلدمة بطاقة تصديرية قدرت بـ

 8.9، حيث ارتفعت من 1985ارتفاعا معتربا منذ سنة  اجلزائري املصدر عن طريق خطوط األنابيب الطبيعي
، ويرجع ذلك إىل زيادة الطلب األورويب على الغاز اجلزائري من 2005سنة  3مليار م 39.5إىل حوايل  3مليار م

واجلدول  ،1999تكثيف الصادرات الغازية املنتهجة من قبل احلكومة اجلزائرية منذ سنة  جهة وإىل سياسة
  .2009-1985املوايل يبني تطور صادرات الغاز عن طريق خطوط األنابيب يف اجلزائر خالل الفترة 

  2009-1985 خالل الفترةعن طريق األنابيب  الطبيعي اجلزائري تطور صادرات الغاز): 13.4( جدول رقم

  )3مليار م(
  2009  2008  2007  2006  2005  2000  1995  1990  1985  السنة

  31.77  37.5  34.03  36.92  39.08  35.3  19.18  12.28  8.90  حجم الصادرات

 .73، ص مرجع سبق ذكره، تنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربيةمنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول،  :املصدر
- BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.30. 

- Amor KHELIF, Op.Cit, 2005, P.126. 

ومن خالل هذا اجلدول كذلك نالحظ أن الصادرات اجلزائرية من الغاز الطبيعي املنقول عرب األنابيب      
مليار  31.77إىل حدود  2009، لتنخفض بشكل كبري سنة 2008-2005عرفت تذبذبا ملحوظا خالل الفترة 

بسبب  2009قرار زبائنها األوروبيني ختفيض الكميات املستوردة سنة ، وميكن إرجاع ذلك أساسا إىل 3م
واالكتفاء باسترياد احلد األدىن من الكميات  األزمة االقتصادية العاملية اليت أثرت سلبا على استهالك الطاقة،

يار أسعار الغاز الطبيعي يف األسواق احلرة مما دفع بزبائن اجلزائر باإلضافة إىل ا املتفق عليها يف العقود املربمة،
مقارنة بأسعار منخفضة  املسال الرئيسيني يف االحتاد األورويب إىل التوجه إىل هذه األسواق للتزود بالغاز الطبيعي

  .بسعر الغاز اجلزائري
  األنابيبيف جمال الغاز الطبيعي املنقول عرب  الزبائن التقليديني للجزائر. 3

، حيث تعترب هذه %63تقوم اجلزائر بتصدير غازها الطبيعي املنقول عرب األنابيب إىل كل من إيطاليا بنسبة     
وسلوفينيا  %4، مث الربتغال بنسبة %22األخرية أكرب زبون للجزائر يف جمال التزود بالغاز، مث تليها إسبانيا بنسبة 

                                                           
1
. Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, P.24. 
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معظمها على  %2و %4 تزويدمها بالغاز الطبيعي اجلزائر بنسبة ، أما كل من تونس واملغرب فيتم%1 بنسبة
والشكل املوايل يبني التوزيع اجلغرايف لصادرات الغاز . شكل رسم عبور أنبويب تصدير الغاز على أراضيهما

  . 2009الطبيعي اجلزائري عرب األنابيب لسنة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )GNL(املسال الغاز الطبيعي إستراتيجية تصدير : املطلب الثالث

مبنطقة أرزيو بوهران  1964تعترب اجلزائر أول دولة يف العامل أنشأت مصنع لتسييل الغاز الطبيعي سنة     
، ويف الوقت الراهن متتلك اجلزائر أربع جممعات ضخمة إلنتاج الغاز (GL4Z)املسمى حاليا  1)الكاميل سابقا(

سنة يف  46الرائدة يف جمال صناعة وتصدير هذا األخري خبربة  الطبيعي املسال، وبالتايل فهي تعد من أكرب الدول
جمال اإلنتاج والتصدير، حيث تعتمد يف إستراتيجيتها على زيادة حجم الصادرات، وتنويع املنافذ التسويقية 

  . واالنتشار دوليا بدخول أسواق جديدة وتنمية األسواق التقليدية

  لغاز الطبيعي املسالالدعائم اهليكلية لإلستراتيجية تصدير ا. 1

تعترب صناعة تسييل الغاز الطبيعي من الصناعات عالية التكاليف االستثمارية، وتتطلب عملية تصدير هذا     

األخري االستثمار يف إنشاء مصانع كربى للتسييل واقتناء جمموعة من الناقالت البحرية اخلاصة بنقل الغاز 

  .ها ذه املادةالطبيعي املسال إىل األسواق املراد تزويد

                                                           
 .15، ص 2006نوي التقرير السسوناطراك، . 1

 2009عرب األنابيب لسنة صادرات الغاز الطبيعي اجلزائري ل اجلغرايف توزيعال): 9.4(شكل رقم 

  باالعتماد على اإلحصائيات املنشورة يف التقرير التايل: املصدر

BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.22. 
 

 3مليار م 31.77

  إ+?���ـ�
67% 

ا%@���� 
22% 
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واجلزائر متتلك بنية هيكلية ضخمة يف هذا اال تساهم يف تدعيم إستراتيجيتها لتصدير الغاز الطبيعي     
  :املسال، ميكن ذكرها فيما يلي

  جممعات إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف اجلزائر. 1.1

 ,GL1Z, GL2Z)منها يف أرزيو  ثالثي، متتلك اجلزائر حاليا أربعة جممعات كربى لتسييل الغاز الطبيع    

GL4Z) وجممع رابع يف مدينة سكيكدة ،(GL1K)1:، وميكن ذكرها فيما يلي  

يقع هذا امع مبنطقة أرزيو بوهران، حيث يعترب أول مصنع لتسييل الغاز الطبيعي يف  :(GL4Z)جممع  -
، (GNL)سنويا من الغاز الطبيعي املسال  3مليون م 02، وتبلغ طاقته اإلنتاجية حوايل 1964العامل، أنشئ سنة 

من خالل ترقية خطوطه اإلنتاجية وزيادة سعته  1999طن سنويا من البوتان، وقد مت إعادة تأهيله سنة  1850و
  .سنة/3مليار م 1.7االستيعابية من الغاز الطبيعي لتصل إىل حوايل 

، بقدرة استيعابية تقدر 1978املصنع سنة يقع هو اآلخر مبنطقة أرزيو بوهران، أنشئ هذا  :(GL1Z)جممع  -
 3مليون م 17.56سنة، وبستة خطوط إنتاجية متكاملة، أما طاقته اإلنتاجية فتقدر حبوايل /3مليار م 10.5حبوايل 

  .ألف طن سنويا من الغازولني 123سنويا من الغاز الطبيعي املسال، و 

من الغاز  3مليار م 10.5تيعابية للمعاجلة حوايل بأرزيو، تبلغ طاقته االس 1981أنشئ سنة  :(GL2Z)جممع  -
ألف طن  327من الغاز الطبيعي املسال، و 3مليون م 17.82سنويا، وحيتوي على ستة خطوط إنتاجية إلنتاج 

  .ألف طن سنويا من الغازولني 196آالف طن سنويا من الربوبان، وحوايل  410سنويا من البوتان، 

الشرق من مدينة اجلزائر  إىليقع جممع سكيكدة الصناعي  :(GL1K)طبيعي جممع سكيكدة لتسييل الغاز ال -
ويتكون من مصفاة لتكرير البترول مع  ،يف بداية السبعينات من القرن املاضيه كم، وقد بدأ تشغيل 500حبوايل 

، وقد وتشغيله إدارتهشركة سوناطراك اليت تعمل على  إىل، وتعود ملكية املصنع (GL1K)مصنع لتسييل الغاز 
 إىل 1971عام  األوىلجديدة على ثالث مراحل، بدءا من ثالثة خطوط يف مرحلته  إنتاجيةأضيفت له خطوط 

مت إضافة اخلط الرابع، كما مت يف فترة التسعينات إضافة اخلطني اخلامس والسادس،  1981، ويف سنة 1973سنة 
 6.64 إنتاج إمكاالعاملية حىت أصبح يف املستوى املطلوب ضمن املواصفات ا إىلوجرى العمل على تطويرها 

كبري يف املرجل البخاري مبصنع  نفجاراحدث  2004سنويا من الغاز الطبيعي املسال، ويف مارس  3ممليون 
أضرار كبرية، وقد أعيد تأهيل تلك  إىل األخرىبالكامل وتعرضت  إنتاجيةالغاز أدى إىل تدمري ثالثة خطوط 

العنفات الغازية بديال عن املرجل البخاري،  إحالل، ومت 2004ها مع اية سنة اخلطوط وإصالحها وبدأ تشغيل
نفس طاقتها اإلنتاجية بكبري بدال عنها و إنتاجياخلطوط الثالثة املدمرة والعمل على بناء خط  إزالةومتت 

  2011.2مليون طن سنويا، ويتوقع اجناز املشروع حبلول سنة  5-4 وايلواملقدرة حب

                                                           
1
. Sonatrach, Sonatrach Pionnière dans L’industrie du GNL, Op.Cit, P.02. 
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  جممعات تسييل الغاز يف اجلزائر): 14.4( جدول رقم

  GNL  املصنع  املوقع
مليون 

  سنة/3م

 C2 اإليثان

  سنة/مليون طن

الربوبان 

C3 
مليون 

  سنة/طن

 البوتان

C4 
مليون 

  سنة/طن

  الغازولني

مليون 

  سنة/طن

عدد 

خطوط 

  اإلنتاج

تاريخ   اإلنتاجتاريخ بدء 

إعادة 

  التأهيل

  

  أرزيو

GL1Z 17.5        0.123  6  1978  1998  
GL2Z  17.8    0.4  0.3  0.2  6  1981  1996  
GL4Z  02          3  1964  1999  

  GL1K  6.64  0.17  0.123  0.163  0.079  3  1981/1972  2000  سكيكدة

      .76، ص مرجع سبق ذكره، تنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربيةمنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول،  :املصدر

لك تعمل اجلزائر على بناء مصنع جديد لتسييل الغاز الطبيعي يف منطقة أرزيو وهو جزء من وعالوة على ذ    
ويتوقع وضعه قيد اخلدمة  1،مليون طن سنويا 5-4 تقدر بـحوايل إنتاجيةبطاقة  املدمج، طويلالمشروع قاسي 
  .2011مع بداية سنة 

  يف اجلزائر نقل البحري للغاز الطبيعي املسالأسطول ال. 2.1

 تدعيم تشارك يف (Méthanier)خاصة بالغاز الطبيعي املسال  ناقالت 09متتلك اجلزائر أسطوال يتكون من     
استلمت سوناطراك الناقلة  2007في عام ف، وتصديره لألسواق الدولية استكمال حلقة صناعة تسييل الغازو

من الغاز الطبيعي  3م 75500ة بـ محولتها االستيعابي، تقدر 1- من نوع ميدماكس "الشيخ املقراين"املسماة 
، وتتيح هذه "الشيخ بوعمامة"واملسماة  2- ناقلة أخرى من نوع ميدماكس 2008، كما استلمت سنة املسال

 إىلودف سوناطراك  2.مثل األسواق األمريكية واألسيويةالناقلة إمداد األسواق البعيدة بالغاز الطبيعي املسال، 
لها الذاتية يف جمال نقل وتصدير الغاز الطبيعي املسال والنفط اخلام وباقي املنتجات بوسائ احتياجااتأمني معظم 

حبلول  %50، و2010مع اية سنة  ديريةصالت إمكانياا من %35، حيث يتوقع تغطية ما نسبته األخرى النفطية
  2015.3سنة 

  الغاز الطبيعي املسالمن  اجلزائرية صادراتالتطور . 2

الطبيعي، حيث بدأت بتصدير هذا  مصانع تسييل الغاز إنشاء جمال ئر من أوىل دول العامل يفتعترب اجلزا    

، وذلك إىل كل من بريطانيا وفرنسا، مث إىل الواليات 1964النوع من الغاز مع إنشاء أول مصنع للتسييل سنة 

مليار  1.49بشكل كبري من  املتحدة األمريكية، وعموما فإن صادرات الغاز الطبيعي املسال اجلزائرية ارتفعت

  .، واجلدول املوايل يبني ذلك2003سنة  3مليار م 28إىل  1970سنة  3م

                                                           
 .77ص  ،مرجع سبق ذكره، الطبيعي يف الدول العربيةتنمية موارد الغاز منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول، . 1
 .78، ص املرجع نفسه. 2

3
. Arab Petroleum Research Center, Natural Gas Survey, Middle East & North Africa, APRC, 2007 and 2008. 
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  2009-1970اجلزائري خالل الفترة  تطور صادرات الغاز الطبيعي املسال): 15.4(جدول رقم 

  )3مليار م(
  2009  2008  2007  2006  2005  2003  2000  1990  1980 1970  السنة

حجم 

  الصادرات

1.49  6.67  19.05  26.3  28,00  25,68  24,68  24,67  21.87  20.90  

BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.31 

 3مليار م 20.90بدأت الصادرات اجلزائرية من الغاز الطبيعي املسال باالخنفاض لتصل إىل  2003بعد سنة     

عرض هلا اجلزائر يف هذا اال خاصة من طرف دولة قطر ، ويرجع ذلك للمنافسة الشرسة اليت تت2009اية 

اليت تعترب أكرب مصدر للغاز الطبيعي املسال يف العامل، حبيث استحوذت هذه األخرية على العديد من زبائن 

هذا إضافة إىل ما . اجلزائر السابقني نتيجة الخنفاض أسعارها يف السوق احلرة للغاز مقارنة بسعر الغاز اجلزائري

ناه سابقا عن تأخر تسليم العديد من املشاريع اجلديدة، كمشروع قاسي الطويل املدمج إلنتاج الغاز واملصنع قل

  .اجلديد لتسييل الغاز يف أرزيو

  التوزيع اجلغرايف لصادرات الغاز الطبيعي املسال اجلزائري. 3

من إمجايل الصادرات  %36.6توجيه  تعترب فرنسا أهم زبون للجزائر يف جمال الغاز الطبيعي املسال حيث يتم    

فقط من إمجايل  %14بعد أن كانت تستورد  %24.8اجلزائرية إىل هذه السوق، مث تليها إسبانيا بنسبة 

، ويرجع ذلك إىل زيادة االحتياجات الطاقوية هلا، كما 2006الصادرات اجلزائرية من الغاز الطبيعي املسال سنة 

من احلجم اإلمجايل للصادرات سنة  %20.1للجزائر حيث تصدر هلا ما نسبته تعترب تركيا زبونا مهما بالنسبة 

، وتصدر اجلزائر كذلك غازها املسال إىل كل من إيطاليا، اليونان والربتغال، إضافة إىل السوق األسيوية 2009

  .فقط، نظرا لبعدها اجلغرايف، والكتفائها بالصادرات القطرية والروسية من الغاز %1بنسبة 

بعد أن كانت تصدر هلا  2009كما جتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر قد فقدت السوق األمريكية خالل سنة     

، ويعود ذلك أساسا إىل اكتفاء الواليات املتحدة 2006من إمجايل صادرات الغاز الطبيعي املسال سنة  4%

الطبيعي غري التقليدي الذي  باسترياد الغاز عرب األنابيب من كندا، وكذلك لالكتشافات احلديدة من الغاز

  .أ تكنولوجياته بشكل كبري ما ساهم يف رفع احتياطياا من الغاز بنسبة معتربة.م.طورت الو

مقارنة بسنة  2009والشكل املوايل يبني التوزيع اجلغرايف لصادرات الغاز الطبيعي املسال اجلزائري لسنة     

2006.  
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  (GPL) غاز البترول املسال تراتيجية تصديرإس: املطلب الرابع

خالل العقد األخري، عرفت صناعة غاز البترول املسال اجلزائرية تغريات جوهرية، خاصة يف جمال اإلنتاج،     
الصادرات والنقل البحري، وقد سامهت برامج تثمني الثروة الغازية، اليت أطلقت يف التسعينات من القرن 

" احلمر"غاز البترول املسال بشكل كبري، كما ساهم استغالل كل من حقل  املاضي يف تطوير صناعة
يف رفع إنتاج غاز البترول املسال، من خالل إنشاء ثالثة مصانع جديدة للفصل يف منطقة أرزيو " أوهانت"و

 2010وبفضل هذه املنشآت وبنهاية سنة  1مليون طن سنويا، 1.4القدرة اإلنتاجية لكل واحد منها حوايل 
  .  مليون طن 10وف ترتفع الصادرات اجلزائرية من غاز البترول املسال إىل حوايل س

  الدعائم اهليكلية إلستراتيجية تصدير غاز البترول املسال اجلزائري. 1

  تقوم إستراتيجية تصدير غاز البترول املسال اجلزائري على زيـادة إنتاج هذا األخري سواءا على مستوى    
ملتواجدة يف حقول استخراج البترول، أو يف وحدات الفصل والتربيد، حيث يتم إنتاج حوايل وحدات املعاجلة ا 

ألرار، حاسي مسعود، حاسي : يف وحدات معاجلة الغاز التابعة حلقول (GPL)من غاز البترول املسال  85%
عرب نتـاج مث ينقل إمجايل اإل .الرمل، سطح، تني فوي تابنكورت، محرا، رورد نوس، بركاوي وواد نومر

                                                           
1
. Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, P.14. 

 توزيع صادرات الغاز الطبيعي املسال حسب أهم الدول املستوردة): 10.4(شكل رقم 

  باالعتماد على: املصدر
- Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, P.09. 

- BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.30. 
 

2009 
  3مليار م 20.9

2006 
  3مليار م 24.68

 %35فرنسا 

 %16 تركيا %13 بلجيكا

 %14 اسبانيا

 %36فرنسا 
 %20.1 تركيا

 %24.8 اسبانيا
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 Centre de Stockage)ل ـاسي الرمـل حلـن والنقـز التخزيـذي يصب يف مركـال )LR1( وبـاألنب

et de Transport) ، 1:التاليةجممعات الفصل والتصفية  إىلمث من هذا املركز، ينقل املنتوج  

ل املسال يف اجلزائر، يعترب أول مركب ملعاجلة غاز البترو حيث :(GP2Z)مركب أرزيو للمعاجلة والفصل  -

 3م 59300وبطاقة ختزينية إمجالية تقدر حبوايل  سنويا، مليون طن 1.8 اإلنتاجية، وتبلغ طاقته 1973أنشئ سنة 

 (S1, S2, S3)مراكز للشحن  ثالثوبه  ،(Butane)البوتان من  3م 54000، وحوايل (Propane)من الربوبان 

  .من غاز البترول املسال طن 2000-1000اليت تسمح بشحن سفينة حبمولة 

للتصدير، أما البوتان فهو يوجه  أساساالربوبان يف هذا املركب يوجه  إنتاج :(GL1K)مركب سكيكدة  -

  .سنويا طن 380000هلذا املركب من غاز البترول املسال  اإلنتاجيةلغ الطاقة ببشكل كامل للسوق احمللية، وت

هم مركب لصناعة غاز البترول املسال يف اجلزائر، أنشئ أ حيث يعترب: (Béthioua GP1Z) بطيوة مركب -

-�	,�  ا:�9�7,*#(8 ��470 . 1984و%3أ ا	��5 4% �$  IHI/ C.ITOCHUمن طرف الشركة اليابانية 

خمازن  ، و ثالث3م 210000خمازن للربوبان املربد بسعة  ثالثة، و")�7ي �(� �(,�ن �� �$�"� 7.2

  .3م 210000للبوتان املربد بسعة 

  أهداف اإلستراتيجية التسويقية لغاز البترول املسال اجلزائري. 2

بصادرات  2يف العامل، (GPL)تعترب اجلزائر عرب شركة سوناطراك، ثاين أكرب مصدر لغاز البترول املسال     

 ،2009مليون طن سنة  8.03، مث اخنفضت بشكل طفيف إىل 2008مليون طن سنة  8.83قدرت حبوايل 

  .2009-2004وايل يبني تطور الكميات املنتجة من غاز البترول املسال يف اجلزائر خالل الفترة واجلدول امل

  2009-2004 تطور الصادرات اجلزائرية من غاز البترول املسال خالل الفترة): 16.4(جدول رقم 

  )ن.م.مليون ط(
  2009  2008  2007  2006  2005  2004  السنة

  8.03  8.83  8.78  8.27  8.83  8.61  حجم الصادرات

Source : Ministère de l’énergie et des mines, Bilan Energétique National de l’année 2009, 
Op.Cit, P.13. 

من خالل هذا اجلدول نالحظ أن الصادرات اجلزائرية من غاز البترول املسال مل تعرف تذبذبا كبريا خالل     
سة اجلزائر يف جمال تصدير هذه الثروة، والقائمة أساسا على ، ويرجع هذا أساسا إىل سيا2009-2004الفترة 

تكثيف الصادرات جنبا إىل تكثيف االستخدام الداخلي هلا، وهذا عن طريق زيادة الكميات املنتجة منها بشكل 
  .متواصل

                                                           
1
. Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, P.15. 

2
. Ibid, P.14. 
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 04بلدا يف  20ومن ناحية أخرى تقوم اجلزائر عرب شركة سوناطراك بتصدير غاز البترول املسال حنو     

من إمجايل الصادرات اجلزائرية هلذه  %63قارات، حيث يعترب السوق املتوسطي أكرب مستورد بنسبة تقدر بـ 

حنو أوروبا الشمالية، والشكل املوايل يوضح  %9، و %2، أمريكا اجلنوبية بنسبة %26أ بنسبة .م.املادة، والو

  .ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

سفينتني معدتني هلذا الغرض  2008و 2007ادة، اقتنت اجلزائر سنة ويف جمال ترقية النقل البحري هلذه امل     

وهذا ما من شأنه أن جيعل شركة سوناطراك مستقلة يف جمال النقل البحري  3،1م 22000سعة كل واحدة 

  .2006سنة  %30، عكس 2009 سنة %50لصادراا بنسبة 

جلزائرية فتتمحور أساسا حول زيادة تثمني هذه أما أهداف اإلستراتيجية التسويقية لغاز البترول املسال ا    

الثروة، من خالل تنويع منافذ التصدير والدخول إىل أسواق جديدة، وتنمية األسواق التقليدية والتركيز عليها 

خاصة السوق املتوسطية، كما دف هذه اإلستراتيجية من ناحية أخرى إىل حتقيق الريادة يف األسواق اإلقليمية 

دة الكفاءة التصديرية واحلضور القوي يف األسواق الفورية احلرة، وتأسيس عالقات مباشرة مع من خالل زيا

  :وميكن توضيح ذلك يف الشكل التايل. املستهلكني النهائيني

  

                                                           
1
. Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, P.14. 

 زائري حسب أهم األسواق اإلقليميةتوزيع صادرات غاز البترول املسال اجل): 11.4(شكل رقم 

Source : Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, 
P.14. 

 

السوق املتوسطي 

63%  
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تتركز يف اجلزائري  أهداف اإلستراتيجية التسويقية لغاز البترول املسالفمن خالل هذا الشكل نالحظ أن     
  :أربعة أهداف رئيسية كربى هي

  ؛التركيز على األسواق األكثر كفاءة، خاصة السوق املتوسطية  - 

  ؛امتيازيه، وتأسيس عالقات مباشرة مع املستهلكني النهائينيمنح عقود  - 

  ؛حتقيق الريادة يف األسواق اإلقليمية من خالل تقوية احلضور يف األسواق احلرة - 

  .تنويع األسواق - 
 

  

  

  

 �d�467 ا�,+�دة �
 �� )����=eا8%�اق ا
D"ل �47+( ا��f6ر 

  ا�6,ة�� ا8%�اق 

، ��4L g1د ا�$��ز+(
وL i�%j7"=�ت 

 k� ة,l�@�
���J�#1��N$#���� ا� ا

ا�$,آ�K�L Z ا8%�اق 
 )m�D ،آ��ءة ,nا8آ

)�?%�$��  ا��Nق ا

 
  k+�17 ا8%�اق

أهIاف اe%$,ا�2�7( 
��Bز  )�4+�N$�ا
��Nل � ا�@$,ول ا

  اجلزائري التسويقية لغاز البترول املسال اإلستراتيجيةأهداف ): 12.4(شكل رقم 

Source : Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, Op.Cit, 
P.14. 
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  إستراتيجية االستخدام الداخلي للثروة الغازية يف اجلزائر حتليل حماور: املبحث الثالث

تتمحور إستراتيجية االستخدام الداخلي للثروة الغازية يف اجلزائر على تلبية الطلب املتزايد على هذا املصدر     
ئن الصناعيني وحمطات توليد الطاقة الطاقوي من طرف خمتلف القطاعات االقتصادية، وتلبية احتياجات الزبا
  .الكهربائية، وتعميم برامج التوزيع العمومي للغاز عرب خمتلف القطر الوطين

وسوف حناول دراسة هذا العنصر بتحليل خمتلف األركان والسياسات املتعلقة مبجاالت استخدام الغاز يف     
الغاز كمصدر طاقوي ضمن منوذج االستهالك السوق احمللية اجلزائرية، من خالل التعرض أوال إىل مكانة 

الوطين للطاقة، وتوزيع استخدامه حسب أهم القطاعات اإلستراتيجية، وحتليل سياسات التوزيع العمومي هلذه 
  .الثروة، ومدى مسامهتها يف القطاع الصناعي وإنتاج الكهرباء يف اجلزائر

  وجماالت استخدامه للطاقةاالستهالك الوطين  منوذجمكانة الغاز ضمن : املطلب األول

حيتل الغاز مكانة هامة ضمن منوذج االستهالك الوطين، كما يستخدم يف العديد من ااالت اإلستراتيجية     
  .بنسب متباينة

  مكانة الغاز ضمن منوذج االستهالك الوطين للطاقة    . 1

 منـوذج سياسة الوطنية للطاقة، واليت يعترب الغاز يف اجلزائر ضمن اإلطار العام لل استخدام إستراتيجيةتندرج     
الطاقة إىل تعزيـز اسـتخدام الطاقـات     استهالكمتيل سياسة حيث  1،تهالك الوطين للطاقة أحد دعائمهااالس

واليت يأيت الغاز يف مقدمتها، حيث حيتل هذا األخري مكانة هامة ضـمن منـوذج   ، ملتوفرة واألقل تلويثا للبيئةا
قة، فابتداءا من سبعينيات القرن املاضي أصبح الغاز هو املصـدر الطـاقوي املفضـل    االستهالك الوطين للطا

لالستخدام احمللي يف اجلزائر متفوقا بذلك على البترول وباقي املصادر الطاقوية األخرى، وهذا نظـرا لتـوفره   
در الطاقوية األحفورية بكميات كبرية ومبواصفات اقتصادية وبيئية أجود من املواصفات اليت تتمتع ا باقي املصا

واجلدول املوايل يوضح تطور استهالك الغاز يف اجلزائر مقارنة بباقي األنواع الطاقوية األولية األخرى . األخرى
  .2009-1965خالل الفترة 

  )2009-1965( تطور استهالك الغاز مقارنة بباقي األنواع الطاقوية األولية األخرى): 17.4(جدول رقم 
 *)طن مكافئ نفطمليون (       

 2009 2008 2007 2006 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 السنة

 24 22,8 21,9 21,4 20,9 17,9 18,9 18,2 14,4 10,2 2,7 0,9 0,7 الغاز

 14,9 14,0 12,9 11,5 11,0 8,5 8,4 9,2 8,0 5,5 3,4 2,0 1,3 البترول

 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,8 0,1 0,5 0,1 0,1 الفحم

 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 الطاقة الكهرومائية

إمجايل استهالك 

 الطاقة األولية
2,1 3,1 6,2 15,8 23,2 28,2 28,0 26,9 32,7 33,8 35,6 37,7 39,8 

Source : BP, Statistical Review of World Energy 2010/2009, Op.Cit, Differente Pages. 

                                                           
1
. Ministère de l’Energie et des Mines, Présentation du Secteur de l’énergie et des Mines, Annuaire de 

l’Energie et des Mines, 2008, P.18. 
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  :وميكن متثيل أرقام هذا اجلدول يف الشكل البياين التايل
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

      

ن .م.مليون ط 0.7من خالل اجلدول والشكل السابقني، نالحظ أن استهالك الغاز يف اجلزائر قد ارتفع من     

سنة، متفوقا بذلك على  44خالل مدة  %97، أي أنه ارتفع بنسبة 2009ن سنة .م.مليون ط 24إىل  1965سنة 

ن، وكذلك على الفحم الذي .م.مليون ط 14.9ما مقداره  2009كل من البترول الذي بلغ استهالكه سنة 

يعترب مصدرا طاقويا غري مفضل يف اجلزائر نظرا لوجود بدائل أخرى أفضل منه من الناحية االقتصادية والبيئية، 

فقد بقي استهالكها ثابتا بسبب عدم اهتمام اجلزائر بتطوير تقنيات استغالل  أما فيما خيص الطاقة الكهرومائية

  .هذا النوع الطاقوي يف ظل وجود كل من الغاز والبترول

من إمجايل استهالك  %60ومنه فالغاز أضحى اليوم يهيمن على ميزانية استهالك الطاقة يف اجلزائر بنسبة     

، فيما يبقى كل من الفحم والطاقة الكهرومائية حيوزان %37البترول بنسبة  الطاقة األويل يف اجلزائر، يأيت بعده

وميكن توضيح ذلك . على الترتيب، نظرا لألسباب اليت ذكرناها سابقا %1و %2على نسب هامشية حبوايل 

  .يف الشكل املوايل

  

  

 مليون طن مكافئ نفط

 )2009-1965( تطور استهالك الغاز مقارنة بباقي األنواع الطاقوية األولية األخرى): 13.4( شكل رقم

 )17.4(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر
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  ستراتيجيةتوزيع االستخدام الداخلي للثروة الغازية حسب أهم ااالت اإل. 2

حتتكر شركة سوناطراك عملية توزيع الغاز املنتج يف اجلزائر إىل السوق احمللية، حبيث تزود جمموعة من الزبائن     

الصناعيني ووحدات التحويل واملعاجلة اخلاصة بتكرير البترول وتسييل الغاز الطبيعي، وهذا بشكل مباشر نظرا لعدة 

الك وضغط الغاز املطلوب من طرف هؤالء الزبائن واملتمثلني يف كل من مؤسسة اعتبارات متعلقة أساسا حبجم االسته

)FERTIAL( مونياك، ومؤسسة واأل املتخصصة يف الصناعات البتروكيماوية وإنتاج األمسدة)NAFTEC( 

، )ENIP(املتخصصة يف تكرير البترول وإنتاج املشتقات البترولية، وكذلك املؤسسة الوطنية للصناعات البتروكيماوية 

  ENGI(.1(واملؤسسة الوطنية للغاز الصناعي 

كما تقوم سوناطراك بتوزيع الغاز إىل خمتلف الزبائن اآلخرين بشكل غري مباشر عن طريق املؤسسة اجلزائرية لتسيري     

الزبائن لكهرباء وباقي التابعة لشركة سونالغاز، واليت تقوم بدورها بتزويد حمطات توليد ا (GRTG)شبكات نقل الغاز 

والشكل املوايل . خمتلف شبكات التوزيع العمومي للغاز املتواجدة عرب خمتلف أرجاء القطر الوطين الصناعيني، وكذلك

  .يوضح سريورة شبكة نقل وتوزيع الغاز يف اجلزائر

  
  

                                                           
1
.Commission de Régulation de L’électricité et du Gaz, Programme indicatif d’approvisionnement du 

marché national en gaz 2008-2017, GREG, Algérie, 2008, PP.8-9. 

 2009من إمجايل استهالك الطاقة األولية يف اجلزائر لسنة  حصة الغاز): 14.4(شكل رقم 

  2009اخلاصة بسنة ) 17.4(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر

لسنة  إمجايل استهالك الطاقة األولية
 ن.م.#5�7ن ط 39,8=  2009

 %37البترول  %60الغاز 
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حمللي على هذه الثروة والذي تزايد بشكل وتسعى سوناطراك كذلك إىل زيادة إنتاجها من الغاز ملسايرة الطلب ا     
 تطور الطلب احمللي على الثروة الغازية يف اجلزائر خالل الفترةكبري خالل العقدين األخريين، والشكل املوايل يبني 

1998-2009. 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

إىل  1998سنة  3م مليار 18حيث نالحظ من خالل هذا الشكل أن الطلب احمللي على الغاز قد ارتفع من حدود     
، ويعود هذا االرتفاع أساسا إىل زيادة متطلبات القطاع الصناعي وحمطات توليد 2009سنة  3مليار م 27.5حوايل 

الكهرباء من الثروة الغازية، إضافة إىل زيادة برامج التوزيع العمومي للغاز املسطرة من طرف احلكومة خاصة خالل 

 
 

 سوناطراك

Sonatrach 

  

املؤسسة اجلزائرية 

ات لتسيري شبك

  نقل الغاز

GRTG 

 حمطات توليد الكهرباء

 الزبائن الصناعيني

 التوزيع العمومي للغاز

الزبائن املزودين 
مباشرة من 

 طرف سوناطراك

وحدات 

التحويل 

 واملعاجلة

 سريورة شبكة نقل وتوزيع الغاز يف اجلزائر): 15.4( شكل رقم

Source : Commission de Régulation de L’électricité et du Gaz, Rapport d’activité 
2009, GREG, Algérie, 2010, P.22. 

2009 

 2009-1998 تطور الطلب احمللي على الثروة الغازية يف اجلزائر خالل الفترة): 16.4(شكل رقم 

Source : Commission de Régulation de L’électricité et du Gaz, Programme indicatif 
d’approvisionnement du marché national en gaz 2009-2018, GREG, Algérie, 2009, P.11. 

 

 )3مليار م(احلجم  

 السنوات

28 
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ط أكرب عدد ممكن من املؤسسات الصغرية واملتوسطة والعائالت بالغاز كمحاولة منها لرب 2009-2000 الفترة
  .2009الطبيعي، واجلدول املوايل يبني توزيع استهالك الغاز حسب جمال االستخدام لسنة 

  )2009( توزيع االستخدام الداخلي للثروة الغازية حسب أهم ااالت اإلستراتيجية): 18.4(جدول رقم 

Source : CREG, Rapport d’activité 2009, Op.Cit, P.23.  

  :وميكن متثيل بيانات هذا اجلدول يف الدائرة النسبية التالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هذا الشكل أن احلصة األكرب من استخدام الغاز يف اجلزائر توجه إىل حمطات توليد الطاقة نالحظ من خالل     
من احلصة  %43أي  3مليار م 11,94حوايل  2009الكهربائية، حيث بلغ استهالك هذه األخرية من الغاز سنة 

الكهربائية ما حتم على  اإلمجالية الستهالك الغاز يف اجلزائر، ويرجع هذا أساسا إىل زيادة الطلب على الطاقة
السلطات اجلزائرية زيادة وترية إنتاجها، حيث وجدت يف الغاز الوقود األمثل واألنظف واألكثر كفاءة يف هذا 

، وذلك نظرا %36أما القطاع الصناعي فيأيت يف املرتبة الثانية من حيث استهالك الغاز يف اجلزائر بنسبة . اال
لتطبيقات الصناعية سواءا كمصدر طاقوي أو كمادة أولية تدخل يف معظم ألمهية هذا األخري يف خمتلف ا

 5,75الصناعات البتروكيماوية، أما فيما خيص التوزيع العمومي للغاز فإن برامج هذا األخري استهلكت حوايل 

سا من إمجايل استهالك الغاز يف اجلزائر، ويرجع هذا أسا %21أي ما نسبته  2009من الغاز لسنة  3مليار م

  )3مليار م(االستهالك حجم   جمال االستخدام

  11,94  حمطات توليد الكهرباء

  9,82  القطاع الصناعي

  5,75  التوزيع العمومي للغاز

  27,51  اموع

 )2009( توزيع االستخدام الداخلي للثروة الغازية حسب أهم ااالت اإلستراتيجية): 17.4(شكل رقم 

 )18.4(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر
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واليت ال تزال غري كافية نظرا ألمهية هذه الربامج يف ترقية اجلانب (للجهود املبذولة من طرف احلكومة 
  .يف جمال ربط خمتلف املدن اجلزائرية بالغاز والكهرباء) االجتماعي للتنمية املستدامة يف اجلزائر 

  سياسات التوزيع العمومي للغاز يف اجلزائر: الثايناملطلب 

ن تقسيم السياسات والربامج املعتمدة من طرف السلطات العمومية اجلزائرية يف جمال التوزيع العمومي ميك     
  :    للغاز إىل فترتني أساسيتني

  2000-1962التوزيع العمومي للغاز خالل الفترة سياسات . 1

  التوزيع العمومي للغاز، ونتيجة للظروف السياسية اليت كانت متر ا اجلزائر آنذاك، مل يعرف 1962قبل     
من (بقي طول شبكة توزيع الغاز ثابتا ومل ينمو إال بشكل طفيف  1968-1962تطورا ملحوظا، وخالل الفترة 

عرف التوزيع العمومي للغاز  1968ومنذ سنة  1.ذات ضغط منخفض 1326منها ) كم 1566كم إىل  1558
ة عدد السكان، وبالتايل زيادة الطلب على الطاقة، يف اجلزائر تطورا ملحوظا وسريعا ومتواصال، نتيجة لزياد

وكذلك متاشيا مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية اليت تتطلب أساسا استخدام الغاز الطبيعي باعتباره 
الطاقة األحفورية األكثر توفرا يف اجلزائر واألكثر كفاءة، وذلك يف خمتلف القطاعات االقتصادية ويف شىت 

  .مات املرتليةاالستخدا
، طورت شركة سوناطراك جمموعة من قنوات وأنابيب النقل ذات السعة 1968كما أنه بداية من سنة     

الكبري اليت مسحت بتوزيع الغاز بشكل كبري إىل السوق احمللية، كما سامهت يف دعم إستراتيجية تصدير هذه 
، 1961بني حاسي الرمل وأرزيو الذي مت اجنازه سنة الثروة لألسواق اخلارجية، فإضافة إىل أنبوب الغاز الرابط 

كم، مت اجناز جمموعة معتربة من شبكات النقل ذات احلجم الكبري لتصبح حاليا تضم  509والذي يبلغ طوله 
وانطالقا من هذه الشبكة الكبرية، تقوم شركة  .كم من أنابيب الغاز ذات السعة الكبرية 41510أكثر من 

ز إىل السوق الوطنية، عن طريق جمموعة من القنوات الثانوية للنقل ذات الضغط املرتفع، سوناطراك بتوزيع الغا
؛ تعزيز برامج التوزيع )بالغاز ذو الضغط املرتفع(وذلك دف تغذية حمطات توليد الكهرباء؛ العمالء الصناعيني 

از ملختلف الزبائن وتتكفل شركة سونالغاز بتسيري توزيع الغ). بضغط متوسط ومنخفض(العمومي للغاز 
كم أنشئت  3800كم من أنابيب نقل الغاز، منها  4580، حيث متلك حاليا أكثر من )صناعيني أو عائالت(

  1968.2ابتداء من 

، كانت هناك زيادة كبرية للطلب احمللي على الغاز يف خمتلف االستعماالت الصناعية 1970بداية من سنة     
 15من ) مؤسسات صناعية وحمطات توليد الكهرباء(الغاز ذو الضغط املرتفع واملرتلية، فقد ارتفع عدد زبائن 

إىل  62، أما زبائن الضغط املتوسط فقد ارتفع خالل نفس الفترة من 2000سنة  188إىل  1969زبونا سنة 

                                                           
1
. Ministère de l’Energie et des Mines, http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=les-

investissements-2. 
2
. Ibid. 
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 2000،1زبونا سنة  1462244إىل  705000من ) العائالت(زبونا، وارتفع عدد زبائن الضغط املنخفض  2456

الذي كان هدفه ، 1982سنة لتطوير شبكة توزيع الغاز ن ذلك نتيجة لعدة سياسات وبرامج أمهها برنامج وكا
وبلغت قيمة االستثمارات املالية املخصصة  2.ممكن من املستفيدين عددألكرب  تأمني توفري الغاز الرئيسي

     2000.3-1968فترة مليار دوالر خالل ال 2.5لسياسات وبرامج التوزيع العمومي للغاز ما يفوق 

  2010-2000التوزيع العمومي للغاز خالل الفترة  سياسات. 2

يهدف إىل ربط وتغذية معظم  ،2015ميتد إىل غاية  وطنيا للغاز خمططااحلكومة  أقرت 2000ة نبداية من س    
االستخدامات كما يهدف إىل ترقية استعمال الغاز كمصدر طاقوي يف خمتلف  سكان اجلزائر بالغاز الطبيعي،

       :املرتلية واخلدمية، وقد ختلل هذا املخطط الوطين للغاز برناجمني أساسيني يف جمال التوزيع العمومي للغاز مها

  الربنامج الثالثي لتوزيع الغاز. 1.2

 188خالل الثالث سنوات اليت استغرقها إىل إطالق عدة مشاريع يف  2004-2002هدف الربنامج الثالثي     
عائلة بالغاز الطبيعي، وقد مت متويل هذا الربنامج  358000مبختلف أحناء الوطن، وذلك لربط أكثر من  بلدية

  :الثالثي كما هو مبني يف اجلدول التايل

  2004-2002املسامهون يف متويل الربنامج الثالثي لتوزيع الغاز ): 19.4(جدول رقم 

Source : Ministère de l’Energie et des Mines, http://www.mem-
algeria.org/francais/index.php?page=programme-dp-gaz.  

  4:إضافة للموارد املالية املخصصة هلذا الربنامج، فإنه ارتبط بثالثة برامج كربى ساعدت على حتقيقه هيو    
 120500ناحية لربط  68حيث ساهم هذا األخري يف متويل عدة مشاريع يف : برنامج دعم النمو االقتصادي - 

  از الطبيعي؛عائلة بالغ
 05مشروعا يف  25حيث مول هذا الربنامج بالشراكة مع سونالغاز  :برنامج الصناديق اخلاصة بتنمية اجلنوب - 

  عائلة جنوبية؛ 75115واليات جنوبية، وساهم يف توفري الغاز حلوايل 

                                                           
1
. Ibid. 

2
. Boutarfa Noredine et Moussi Smail, l’utilisation du gaz naturel en Algérie : impact socio-économique 

bilan et perspectives, 1er  symposium de comité algérien de l’énergie le secteur de l’énergie en Algérie face aux 
défis du 21eme siècle,  session N°5, Alger, 25-26 novembre 1996, P.04. 
3
. Ministère de l’Energie et des Mines, http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=les-

investissements-2, Op.Cit. 
4
. Ministère de l’Energie et des Mines, http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=programme-dp-

gaz, Op.Cit. 

 شبكات النقل وحمطات الربوبان  من طرف الدولة %100 متويل تام بنسبة

 شبكات التوزيع  .من طرف سونالغاز %50، من طرف الدولة 50%

 مسامهة املواطنني للعائلة/ دج  10000
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الداخلية للبالد حيث ساهم أساسا يف ربط املناطق  :)2004-2003(الربنامج القطاعي العادي لتوزيع الغاز  - 
عائلة بالغاز، وساهم يف متويل هذا الربنامج كل من  163210بلدية لتموين  95بالغاز الطبيعي، وتعلق األمر بـ 

 .اخلزينة العمومية للدولة بالشراكة مع سونالغاز

  2010-2005برنامج تعميم الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز . 2.2

ىل تدعيم املخطط الوطين للغاز من جهة، وإىل زيادة توصيل الكهرباء إىل لقد هدف هذا الربنامج أساسا إ    
 .     املناطق الريفية والنائية، وتقوية الربنامج الثالثي للتوزيع العمومي للغاز

كلم من الشبكات ذات الضغط املتوسط واملنخفض، وربط حوايل  17479فبالنسبة للكهرباء، فقد مت اجناز 
أما خبصوص . مليار دينار 54.3قرية مشسية بتكلفة استثمارية قاربت  16باء، وإقامة عائلة بالكهر 337250

حمطات  04من شبكات التوزيع، وكذلك  23905كلم من شبكات النقل و 9700توزيع الغاز فقد مت إنشاء 
نامج حوايل عائلة بالغاز الطبيعي، وبلغت التكلفة اإلمجالية هلذا الرب 1207300للربوبان، ومت ربط ما يقارب 

إىل عتبة  2006مليار دينار تكفلت ا الدولة بشكل تام، حيث وصلت نسبة التغطية الكهربائية سنة  295.2
وهو ما يشكل نسبة عالية جدا وواقعية ويصعب جتاوزها نظرا للطابع املتشتت لبعض اجلماعات  1،97%

على  2 %37غاز يف نفس السنة إىل حوايل السكانية املوجودة يف املناطق الوعرة، كما وصلت نسبة الربط بال
  .املستوى الوطين

 80كم من أنابيب الوصل، مقارنة بـ  1610بلدية بالغاز وذلك بإجناز  164، مت ربط 2009وخالل سنة     

والية على  48، أما على مستوى الواليات، فيمكن القول أنه من أصل 2008بلدية ربطت بالغاز خالل سنة 

والية مزودة بالغاز الطبيعي، وواحدة بغاز الربوبان ممثلة يف والية بشار، أما بالنسبة  46هناك املستوى الوطين، 

لوالييت تندوف ومتنراست فهما غري مربوطتني بالغاز الطبيعي لغاية اليوم، وينتظر أن يتم تزويدمها بغاز الربوبان 

  2010.3مع اية 

استثمار غالف مايل قدر بأكثر من  2010-2000ل الفترة وقد تطلبت برامج التوزيع العمومي للغاز خال    

منه الجناز شبكات النقل والتوزيع، والباقي لتغطية التكاليف  %68خصص حوايل  4مليار دوالر، 02

  .  األخرى ةاالستثمارية والتشغيلي

  

  
                                                           

 .38، ص 2008جانفي  وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، ،08جملة الطاقة واملناجم، العدد . 1
2
. Revue Energie et Mines, No10, Ministère de l’Energie et des Mines, Alger, Mars 2008, P.08. 

3
.Revue Equilibres « La lettre de la Commission de Régulation de L’électricité et du Gaz », No 08, Février 2010,  

CREG, Alger,  P.09. 
4
. Ministère de l’Energie et des Mines, http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=perspectives-de-

developpement-2 
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  سياسات استخدام الغاز يف القطاع الصناعي : املطلب الثالث

هم حمركات التنمية االقتصادية املستدامة ألي بلد يف العامل، وتطوير هذا القطاع يعترب القطاع الصناعي أ    

ويف اجلزائر يعد الغاز أهم . يتطلب أساسا تزويده باألموال والطاقة، حيث تعترب هذه األخرية أهم ركائز قيامه

ترقية وتطوير مصدر طاقوي بالنسبة للقطاع الصناعي، حيث ترتكز السياسة الوطنية يف هذا الصدد على 

  :  استخدامه إىل ااالت الصناعية التايل

  الصناعات البتروكيماوية استخدام الغاز يف .1

 ،قويةوإقامة صناعات بتروكيماوية متعددة  من بني أساليب ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية إن     
املواد ضمان جناحها تتمثل أساسا يف توفر ل أساسيةالصناعات ال بد هلا من توفر شروط  هذهإقامة  أنغري 

  .األسواقوأخريا  ؛العاملة املدربة واأليديالفنية اخلربة  ؛رأس املال الالزم األولية؛
العاملة  واأليديأما اخلربة الفنية  اجلزائر،متوفران يف  فإما ،ورأس املال الالزم األوليةففيما يتعلق باملواد     

 حمدوداتروكيماوية من الصناعات اليت تعتمد أساساً على رأس املال وال تتطلب إال عدداً ن الصناعة البإاملدربة ف
 األسواقأما يف ما يتعلق بالعنصر الرابع، أي توفري  يف اجلزائر،وهذا ميكن توفريه بسهولة  ،من العمال والفنيني

ن النجاح التام للصناعة وتأمينه يضم ،أهم عنصر يف املوضوع ناللمنتجات البتروكيماوية، فهو يف رأي
  . العربية املنتجة للنفط والغاز وغريها من البلدان اجلزائرالبتروكيماوية يف 

بالكميات  من بني أهم الصناعات املستهلكة للغاز الطبيعي، لتوفره فالصناعة البتروكيماوية يف اجلزائر تعترب    
ة األخرى من جهة، ومن جهة أخرى للمميزات مع باقي املصادر الطاقوي مقارنةوبأسعار منخفضة  املناسبة

يتوقف استخدام الغاز حيث ، من الكربيت خلوهواخلاصة بالغاز الطبيعي اجلزائري من ارتفاع نسبة امليثان 
والربوبان والبوتان فإنه يكون مصدراً مثيناً إلنتاج  اإليثانالطبيعي على تركيبه الكيميائي، فإذا كان حيتوي على 

يت تعترب من أهم املركبات البنيوية األساسية يف الصناعات البتروكيماوية، خاصة وأن إنتاج األوليفينات ال
أما  ،)Gazoil(الغازولني و النافثااألوليفينات جيعل تكاليفها أقل مما لو أنتجت من مقطرات البترول الثقيلة، مثل 

عادة يف إنتاج الغاز املصنع املستخدم يف ان فإنه يستخدم ثإذا كان الغاز جافاً أي حيتوي أساساً على غاز املي
  .انولثامليإنتاج األمونياك واليوريا و

  :وتقوم سياسة اجلزائر يف جمال ترقية استخدام الغاز يف الصناعة البتروكيماوية على مركبني اثنني    
وي على حيت حيث 1978،1مت مباشرة العمل اإلنتاجي به سنة : (CP1.K)جممع سكيكدة للبتروكيماويات . أ

 طن ألف 120 إنتاجية تقد بـ بطاقةالذي يستخلص من غاز امليثان  (Ethylène) "يثيلنياإل" إلنتاج ةوحد
 ،جزء منه يوجه إىل الصناعات البالستيكية والصناعات الدوائية، أما الباقي فيصدر حنو اخلارج 2،سنويا

                                                           
1
. Arezki IGHEMAT, l’industrie pétrochimique en Algérie, OPU, Alger, 1986, P. 90.  

2
. Ministère de l’Energie et des Mines, Présentation du Secteur de l’énergie et des Mines, Op.Cit, P.12. 

 رقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامةالثروة الغازية اجلزائرية وإستراتيجية ت                                    الرابعالفصل 

 



184  

البتروكيمياوية يف اجلزائر إىل  الصناعة ن منتجاتاملادة الثانية اليت يتم تصديرها م "ثيلنيياإل"ولإلشارة يعترب 
  .جانب مادة امليثانول من جممع أرزيو

 : PEBD)  "ةـن منخفض الكثافـالبويل إيثيلي" اجـإلنت وحدة على كذلككما حيتوي جممع سكيكدة     

Polyéthylène Basse Densité)   حلزم واألغشية إلنتاج ا ةيف السوق احمللي تستخدم 1سنة،/طن ألف 48بطاقة
يستهلك بشكل خاص من قبل كما والكابالت واألنابيب البالستيكية،  البالستيكية الفالحية واألدوات املرتلية

، ويعترب اإلنتاج اجلزائري من هذه املادة غري كايف لسد حاجيات السوق احمللية، طاط والبالستيكامل اتمؤسس
  . وبالتايل يتم سد فجوة الطلب عن طريق االسترياد

 : Poly-venyl chlore) (PVC" البويل فينيل كلور" إلنتاجحدة وحيتوي مركب سكيكدة أيضا على و    

واليت تعد مادة أولية أساسية تدخل يف مجيع الصناعات البالستيكية، ورغم  2سنويا، طنألف  35000بطاقة 
زائر إىل استرياد جزء معترب من هذه أمهية هذه املادة فإن إنتاجها احلايل ال يزال دون املستوى، حيث تضطر اجل

  .املادة من اخلارج لتأمني احتياجات السوق احمللية منها
ية تقدر بطاقة إنتاج 1985 العمل ا سنة دأب "األمونيا"نتاج إلوحدة  ويتضمن جممع سكيكدة كذلك    

، حيث تستخدم اجلزائرنع األمسدة الكيماوية يف مكملة ملصاو مهمة وهي وحدة سنويا، طن ألف 272 حبوايل
واليت تستخدم بدورها يف القطاع الزراعي يف صناعة األمسدة الكيماوية النتروجينية واليوريا، " األمونيا"مادة 

  .تسميد األرض واستصالحهال كمواد
 113حبوايل  تقدر طاقته اإلنتاجيةيقع يف املنطقة الصناعية بأرزيو،  :(CP1Z)جممع أرزيو للبتروكيماويات  .ب

وتقوم اجلزائر بتصدير  ،دخل يف تركيب العديد من املواد البالستيكيةي ذيال 3،"امليثانول"طن سنويا من  لفأ
حيث الطلب احمللي،  احتياجاتلسد  املتبقي اجلزء ويوجه ،إىل األسواق األوربية معتربة من هذه املادة نسبة

صناعة املنظفات واملطهرات ومزيالت  اليت تدخل يف "الفورمالدهيد"صناعة مادة  يدخل كمادة أولية يف
  ...حلشرات وبعض املنتجات الصيدالنيةالروائح ومبيدات ا

 résines)ة ـوغ الصناعيـا من الصمـطن سنوي ألف 23 كما حيتوي اـمع على وحـدة إلنتـاج     

synthétiques) وتضم هذه الوحدة املستخلصة أساسا من غاز امليثان، " األمونياك"، ووحدة أخرى إلنتاج مادة
، وتبلغ الطاقة "نترات األمونيوم"و" حامض النتريك"، "اليوريا"، "األمونيا"أربعة مصانع إلنتاج كل من 

   4.طن سنويا 745500اإلنتاجية هلذه الوحدة حوايل 

                                                           
1
. Op.Cit, P.12. 

2
. Arezki IGHEMAT, Op.Cit, P.118. 

3
. Ministère de l’Energie et des Mines, Présentation du Secteur de l’énergie et des Mines, Op.Cit, P.13. 

4
. Marc ECREMENT, Indépendance politique et libération économique : un quart de siècle du 

développement de l’Algérie 1962-1985. ENAP, PUG, Alger, 1986, P.77. 

 الثروة الغازية اجلزائرية وإستراتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة                                    الرابعالفصل 

 



185  

، مت وضع برنامج لتطوير االستخدامية للثروة الغازية يف اجلزائر ةسياسات ترقية الكفاءويف إطار     
صناعات البتروكيماوية يف اجلزائر يعتمد على الشراكة الدولية وتبادل اخلربات، حيث مت إبرام العديد من ال

  1:عقود الشراكة لتطوير جمموعة من املشاريع تتمثل يف
  ألف طن سنويا؛ 35بسكيكدة لزيادة طاقتها اإلنتاجية إىل " األمونيا"و" الكلور"جتديد وحدة إنتاج  - 
، تقع يف "الربوبيلني"االسبانية وحدة إلنتاج  (BASF)سوناطراك بالشراكة مع شركة  كما متتلك شركة - 

  .ألف طن سنويا 350بإسبانيا بطاقة إنتاجية تقدر حبوايل " ترياغوان"منطقة 
عن عزمها تطوير صناعتها البتروكيماوية، وحددت مخسة مشاريع يبدأ منها  2005وقد أعلنت اجلزائر سنة     

  2:عن طريق الشراكة األجنبية، وتتمثل هذه املشاريع يف يربرنامج التطو
  مصنع التكسري التحفيزي لزيت الوقود بسكيكدة؛ - 
  بسكيكدة؛ (PET)" البويل إثيلني تريفيثاالت"، و(TPA)" حامض التريفثاليك"جممع متكامل إلنتاج  - 
  بسكيكدة؛ (LAB)" طياأللكيل برتين اخل"جممع متكامل الستخالص الربافينات العادية وإنتاج  - 
  بسكيكدة؛" البويل إيثيلني جليكول"جممع متكامل للتكسري البخاري للنافثا، ووحدات إلنتاج  - 
  .بأرزيو" اإليثيلني"جممع التكسري البخاري إلنتاج  - 

  .السعودية رغبتها يف الشراكة مع سوناطراك الجناز هذه السلسلة من املشاريع" سابك"وقد أبدت شركة     

 04انطالقة جديدة للصناعات البتروكيماوية يف اجلزائر، منحت فيه عقود بنحو  2007ما شهد عام ك    
، 2011مشاريع جديدة، يتوقع االنتهاء منها مع بداية سنة  04مليارات دوالر إىل أكثر من شركة لتنفيذ 

  3:وتتمثل هذه املشاريع يف
، ويضم (TOTAL)ني سوناطراك وشركة توتال جممع جديد للبتروكيماويات بأرزيو، وذلك بالشراكة ب - 

ألف طن  410مليون طن من اإليثيلني، منها  1.1مليون طن يف السنة، إلنتاج  1.4وحدة لتكسري اإليثان بطاقة 
ألف طن من  450، و"البويل إيثيلني عايل الكثافة"ألف طن سنويا من  350، و"املونو إيثيلني غليكول"سنويا من 

  ؛"طي منخفض الكثافةالبويل إيثيلني اخل"
  ؛"آملت"مصنع امليثانول بأرزيو، إلنتاج مليون طن يف السنة، وتقوم بتنفيذه جمموعة  - 
مصنع األمسدة اآلزوتية بأرزيو، بالشراكة بني سوناطراك وشركة أوراسكوم املصرية، ويضم وحدتني إلنتاج  - 
يوم، حيث سوف يتم تزويد هذا /طن 3250بطاقة " اليوريا"يوم، ووحدة إلنتاج /طن 2000بطاقة " األمونيا"

  سنة؛  20املصنع بالغاز الطبيعي من طرف سوناطراك ملدة 

                                                           
، العدد 36، جملة النفط والتعاون العريب، الد الوظع احلايل واملشاريع املستقبلية: صناعة األمسدة والبتروكيماويات يف األقطار العربيةمسري القرعيش، . 1

 .92ص . 2010، منظمة األوابك، الكويت، شتاء 132
 .93-92املرجع نفسه، ص ص . 2
 .93، املرجع السابق، ص مسري القرعيش. 3
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مبرسى احلاج، بالقرب من املنطقة الصناعية ألرزيو، بالشراكة بني سوناطراك " األمونيا واليوريا"جممع  - 
طن يوميا من  7000، و"ااألموني"طن يوميا من  4000، إلنتاج "سهيل وان القابضة العمانية"وجمموعة 

  ".اليوريا"
  يةالبالستيك اتصناعال استخدام الغاز يف .2

 بشكل مباشر كمصدر طاقوي، أو عن طريق استخدام من بني الصناعات املستهلكة للغاز هذه األخرية تعد    
كما تعد من  ،كمواد أولية تدخل يف تصنيع خمتلف املواد البالستيكية )...PVC، مثل مادة اإلثيلني( مشتقاته

  . أكثر الصناعات املستهلكة للمنتجات البتروكيمياوية الوسيطة والنهائية بني
يف كل من تتوىل املؤسسة الوطنية للبالستيك واملطاط إدارة الوحدات الصناعية للبالستيك ويف اجلزائر     

حدة حسب نوع نتاجية لكل وميثل اجلدول التايل الطاقات اإل، حيث سكيكدة، سطيف، الشلف وسعيدة
إذ تقوم هذه الوحدات بإنتاج عدد كبري من املواد البالستيكية مثل قنوات الري وأفالم البالستيك  املنتج،

واألغشية وصناديق الشحن وعلب  البالستيكية والكابالت الكهربائية واإللكترونية واألثاث والتجهيزات املرتلية
  .د الصيانة ولوازم السيارات وصناعة األحذية البالستيكية وغريهاالتعبئة واألحزمة لتغليف املواد الغذائية وموا

  .اإلنتاجية للوحدات البالستيكية يف اجلزائر ةالطاق): 20.4(جدول رقم 

  )السنة/طن( الطاقة اإلنتاجية  املنتجات  امع

  سكيكدة

  اإلثيلني -
   LDPE البويل إثيلني منخفض الكثافة -
      PVC كلورايد البويل فينيل -
  VCM كلورايد املونوفينيل -
  كلور الصودا -

120.000  
48.000  
35.000  
40.000  
36.000/41.000  

-   ///  

  سطيف

  16.000  )بويل إثيلني( األفالم -
  PVC Tubes  2.400البالستيكية  القناوات -
  Grille  2.900 حبال وشباك من نوع اإلثيلني -
  PVC  6.000 مواد تغليف -

  الشلف
  PVC Tubes  2.400البالستيكية  القناوات -
  phenolic mouss  1.600فينوليك  -

  10  قنوات املياه املعدنية -  سعيدة

Source : Thabet Mohamed Nasser, Op.cit, P.157. 

، حالت دون تقدمها يف تكنولوجيةالفنية والصعوبات ال الكثري من غري أن هذه الوحدات الصناعية واجهت    
حيث قـدر الطلب  ،مادة اإلثيلني إال منة ي عدم القدرة على تلبية كامل احتياجات السوق احمللاإلنتاج وبالتايل

، يف حني بلغت الطاقة اإلنتاجية الفعلية 2008ألف طن سنة  380احمللي على املنتجات البالسـتيكية بأكثر من 
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، ساهم يف %47.4 طن أي بنسبة لفأ 180ما يعادل  لنفس السنةة يف اجلزائر ـة البالستيكيـمن املواد األولي
  1.من إمجايل الطاقة الفعلية% 80ذلك اإلثيلني بنسبة 

  صناعة األمسدة استخدام الغاز يف .3
 هذه الصناعةصناعة األمسدة، حيث يتم استخدام منتجات يف  املفضلة يعترب الغاز الطبيعي املادة األولية    

ونظرا لتوفر  ومن أجل ذلك الفالحية،يادة مردودية األراضي وزأساسا يف القطاع الزراعي لتحسني اإلنتاج 
األول بامع البتروكيماوي  ،لصناعة األمسدة كبريين ت اجلزائر مصنعنيأقام خاصة الغاز الطبيعي، املواد األولية

األمسدة  مصنع فيتمثل يف الثاينأما ، فيما سبقملدينة أرزيو ويتمثل يف وحدة األمونياك اليت مت التطرق إليها 
يف إنتاج أنواع متعددة  وحدة متخصصة 20 حيث حيتوي على ،1972أنشأ سنة الذي  الفوسفاتية مبدينة عنابة
فهو يتوفر على ميناء ضخم يستقبل األمونيا من أرزيو وسكيكدة،  ذلكباإلضافة إىل و من األمسدة الفوسفاتية،

  2:كما يلي قسمةمليقوم بإنتاج األمسدة اآلزوتية واملركبة بطاقة إنتاجية 
  ؛"حامض النتريك"السنة من /طن  132.000 - 
  ؛"نترات األمونيوم"السنة من /طن 165.000 - 
  .السنة من األمسدة اآلزوتية املركبة/طن 225.000 - 

فقط من إمجايل طاقته التصميمية الكلية  %45.16بطاقة إنتاجية قدرت حبوايل  يف اإلنتاج هذا املصنعانطلق     
 كل من يتم تصديرها إىل معترب من اإلنتاج الفائضعلى الرغم من ذلك كانت  هناك كميات و، 1978سنة 

طاقته اإلنتاجية املالية فيما لو عمل بكامل ووهذا ما يعكس الفائدة االقتصادية  ودول غرب أوروبا،تونس 
دير كميات إضافية أخرى نظرا ملا كان سيدره من عوائد مالية إضافية لالقتصاد اجلزائري ناجتة عن تص، املتاحة

  .من اإلنتاج
خاصة فيما يتعلق صعوبات ال العديد من خالل فترة الثمانينات املصنعونتيجة لسوء التسيري واإلمهال، واجه     

سوء التخطيط والدراسة وعدم جتهيز امع باملعدات والتجهيزات الالزمة والكافية لالستمرار يف العمليات ب
 1988،3- 1980 الل الفترة املمتدة ما بنيـخ متـاما اجـا املصنع ليتوقف عن اإلنتتراجع هذ، فةـاإلنتاجي
يف تأمني  كبري حصول عجزنتج عنه  ،لصناعة األمسدة يف اجلزائر فعليةيعترب هذا التوقف انتكاسة حيث 

 خاللعي احمللي من األمسدة يف الوقت الذي زاد فيه اهتمام الدولة بإصالح القطاع الزرا السوق احتياجات
حيث مت تغطية هذا العجز باالسترياد، األمر الذي كلف الدولة أمواال املخططني اخلماسيني األول والثاين، 

  . باهظة يف مقابل نتائج هزيلة جدا

                                                           
1
. Sonatrach, Op.cit. P.40. 

2
. THE Arab petroleum Research Center, Op.cit.p.64. 

3
. Abd elhamid BRAHIMI, l’économie algérienne d’hier à demain, édition DAHLAB, Alger, 1991, P.140. 
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مت إعادة تأهيـل هذا ، من القرن املاضي ويف إطار إعادة تأهيل وحدات اإلنتاج يف اجلزائر بداية التسعينات    
 ارتفعت إىلمث طن،  436000وايل ـح 1990 سنة، إذ بلغت طاقته اإلنتاجيـةت بذلك تحسنف، املصنع

  1997.1طن سنة  500.000

  استخدام الثروة الغازية يف توليد الطاقة الكهربائية : املطلب الرابع

اء العامل هي يف مجيع أحن واالجتماعية الركائز األساسية اليت تعتمد عليها التنمية االقتصادية أهمإن من بني     
تقدم األمم مبا يستهلكه الفرد من الطاقة  مدى قياس اليوم الطاقة الكهربائية، حيث أصبح من املمكن

تلعب الطاقة الكهربائية ، حيث االجتماعية واالقتصادية للمجتمع الكهربائية، ألن ذلك ينعكس على احلالة
 يف هذه الطاقةن املستحيل االستغناء عن الدور الفعال يف تنمية وتغذية القطاع الصناعي، كما أصبح م

ويف القطاع الزراعي أصبحت متطلبات الري واستصالح األراضي الزراعية  ،الصناعات احلديثة جبميع أشكاهلا
وحتقيق األمن تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية، وبالتايل فهي تساهم يف زيادة اإلنتاج الزراعي 

مثل قطاع النقل عن طريق كهربة السكك  ة الكهربائية يف قطاعات أخرىلطاقا تستخدمكما ، الغذائي
 وسائل اإلعالم كالراديو والتلفزيون، وتعتمد اإلنارة العامة واخلاصةيف احلديدية وخطوط النقل الداخلي، و

  .على الطاقة الكهربائية املتوسطة، ومعظم النشاطات الريفيةالصناعات الصغرية و وكل
إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها  تطويرقامت اجلزائر بتوجيه استثماراا وزيادا لغرض  ومن أجل ذلك،    

أولوياا اعتربت التموين بالكهرباء إحدى وبل  مجيع الشرائح اتمعية يف اجلزائر،وتوزيعها كي تستفيد منها 
وهو ما  2،%97إىل عتبة  2008سنة حيث وصلت نسبة التغطية الكهربائية  الرئيسية يف إطار سياساا الطاقوية،

يشكل نسبة عالية جدا وواقعية يصعب جتاوزها نظرا للطابع املتشتت لبعض اجلماعات السكانية املوجودة يف 
  .املناطق النائية الوعرة

  املنظومة الكهربائية يف اجلزائر. 1

  3:تتألف املنظومة الكهربائية الوطنية مما يلي
  :لبالد وجزء من جنوبه وحتتوي على اآليتشبكة مترابطة تغطي مشال ا. أ

  شبكة النقل املترابطة وترتبط ا حمطات اإلنتاج وكبار الزبائن الصناعيني؛ - 
  )القطاع اخلدمي، األسر، املؤسسات الصغرية واملتوسطة( شبكات التوزيع اليت تزود باقي الزبائن  - 
  مثل اليت توجد يف كل من(وربينات الغازية مخس وعشرون شبكة معزولة متوا حمطات إنتاج تعمل بالت. ب
أو وحدات إنتاج تعمل بوقود الديزل تزود مدن اجلنوب من خالل شبكات ...) أدرار، إليزي، عني صاحل 

 .للتوزيع

  
                                                           

 .159، ص مرجع سبق ذكرهلعمرية لعجال، . 1
  .38 ، مرجع سبق ذكره، ص08جملة الطاقة واملناجم، العدد . 2
 .10، ص 2007، اجلزائر، 2007تقرير نشاط جلنة ضبط الكهرباء والغاز، . 3
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  لطاقة الكهربائيةلاإلنتاج الوطين  مسامهة الغاز يف إمجايل .2

عن  %7، بزيادة (GWH)جيغاواط ساعي  42770حوايل  2009بلغ اإلنتاج الوطين من الكهرباء سنة     
ويعد الغاز الطبيعي أحد أهم املصادر الطاقوية األولية املستعملة يف إنتاج  2008،1معدل اإلنتاج املقدر سنة 

الطاقة الكهربائية يف اجلزائر، حبيث تساهم كل من تقنية التوربينات الغازية وتقنية الدورة املركبة اليت تعمل 
  .يف إنتاج نسبة كبرية من الكهرباء على املستوى الوطين كما هو موضح يف الشكل التايل بالغاز الطبيعي،

  

  

  
  
  
  
  

  
  

من  %98وذلك بنسبة  ،مراكز التوليد ذات النوع احلراريمن  يف اجلزائر يأيت معظم إنتاج الطاقة الكهربائية    
ية املنتجة من مراكز التوليد بالطاقة املائية إمجايل إنتاج الطاقة الكهربائية، يف حني تبقى حصة الطاقة الكهربائ

  .فقط من إمجايل إنتاج الكهرباء يف اجلزائر %2حبوايل هامشية 
من إمجايل اإلنتاج الوطين للطاقة  %74أن الغاز يساهم بـ  )18.4(كما نالحظ من خالل الشكل رقم     

الكهربائية اليت تعتمد على تقنييت  الكهربائية بشكل مباشر، من خالل استعماله كوقود حمرك يف احملطات
التوربينات الغازية والدورة املركبة، كما يتم استخدامه بشكل غري مباشر يف احملطات اليت تعتمد على تقنيات 
التوربينات البخارية، وذلك من خالل استعماله كمصدر طاقوي لتوليد احلرارة وإنتاج البخار لتشغيل هذا 

سنة ( %96ايل فاملسامهة اإلمجالية للغاز يف إنتاج الكهرباء يف اجلزائر تقدر بـ النوع من التوربينات، وبالت
من إمجايل اإلنتاج الوطين  %2 ، فيما يبقى إنتاج تلك األخرية بواسطة حمركات الديزل هامشيا بنسبة)2009

  . للكهرباء

  نتاج الطاقة الكهربائيةجمهودات اجلزائر يف إطار ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إ. 3

يف هذا اإلطار تسعى اجلزائر إىل إنشاء أول حمطة هجينة يف العامل من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية     
باالعتماد على تقنية املزاوجة بني الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي يف منطقة حاسي الرمل، تبلغ طاقتها اإلنتاجية 

                                                           
1
. CREG, Rapport d’activité 2009, Op.Cit, P.17. 

 )2009(توزيع اإلنتاج الوطين للكهرباء حسب تقنيات اإلنتاج ): 18.4(شكل رقم 

Source : CREG, Rapport d’activité 2009, Op.Cit, P.17. 
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حيث تعترب هذه التقنية من  1ميغاواط عن طريق الطاقة الشمسية لوحدها، 25ط من الكهرباء منها ميغاوا 150
أحدث التقنيات يف جمال ترقية كفاءة استخدام الغاز واستخدام الطاقة الشمسية مكان الطاقات األحفورية 

للشروع سبانية، ووضع حجر األساس إامللوثة للبيئة، وأوكلت مهام اجناز هذه احملطة إىل شركة خمتلطة جزائرية 
لكن الوترية احلالية  2010،2، مع هدف بإكماله مع اية سنة 2007نوفمرب  03يف جتسيد هذه احملطة يف 

لألشغال ال تسمح بإكماله يف التاريخ احملدد له نتيجة للعديد من االعتبارات االقتصادية املتعلقة أساسا 
  .نولوجيات التشغيل واإلنتاج والصيانةبالتكاليف، وللعديد من االعتبارات التقنية خاصة فيما خيص تك

 04مليون دوالر، وهي جزء من برنامج يشمل  350تبلغ التكلفة التقديرية اإلمجالية هلذه احملطة حوايل     
هكتار، وتستعمل مرايا ضخمة مقعرة ولوحات  152تتربع على مساحة حيث سحمطات هجينة باجلزائر، 

كل تشغيلها سابقة على الصعيد العاملي يف جمال املزاوجة بني الغاز والطاقة يشسمشسية لتوليد التيار الكهربائي، و
يضم هذا املشروع أيضا قطبا تكنولوجيا ملحقا يسمح بإجياد الوسائل الكفيلة خبفض تكلفة كما  3.الشمسية

رباء الطاقة الكهربائية وجعلها تنافسية يف السوق، حيث سوف يصبح بإمكان هذه احملطة الحقا تصدير الكه
  . إىل السوق األوروبية

السياسات واإلجراءات الكفيلة بترقية الكفاءة االستخدامية للثـروة الغازيـة   : املبحث الرابع

  اجلزائرية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة 

ـ      روة إن بلورة إستراتيجية فعالة تتضمن سياسات رشيدة وإجراءات صارمة لترقية الكفاءة االستخدامية للث
الغازية اجلزائرية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، تعد من األمور بالغة األمهية يف اجلزائـر باعتبارهـا   
دولة يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي وشبه كلي على املوارد املتأتية من وراء تصدير الغاز والبترول، وال شـك  

االستقالل االقتصادي يتعزز وتزول معـه أكثـر املخـاطر    أنه بقدر ما حتقق هذه اإلستراتيجية من جناح، فإن 
والعقبات املتوقعة، من خالل الوصول إىل أفضل البدائل االستخدامية لالحتياطيات الغازية اجلزائرية، وترشـيد  
عملية استثمار عائداا املالية بصورة تساهم يف تأمني احتياجات اجليل احلـايل وتضـمن حقـوق األجيـال     

  .املستقبلية

سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية اجلزائريـة يف إطـار   : ملطلب األولا

  مبادئ وأهداف االستدامة االقتصادية

يعترب اجلانب االقتصادي حجر الزاوية لتحقيق التنمية املستدامة بشكل عام، وبالتايل فاستخدام الثروة الغازية     
تصادية مستدامة يعترب من الضرورة مبكان، خاصة يف دولة مثل اجلزائـر متتلـك   للمساعدة على حتقيق تنمية اق

                                                           
1
. Badis Derradji, Le projet de centrale hybride Solaire/gaz de Hassi R’Mel , Conférence Stratégique 

Internationale - CSI6, Alger, du 16 - 17 Novembre 2008, New Energy Algeria (NEAL), P.9. 
 .13ص  ،2008، وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، جويلية 09، العدد الطاقة واملناجمجملة . 2
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة. 3

 الثروة الغازية اجلزائرية وإستراتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة                                    الرابعالفصل 

 



191  

احتياطيات غازية كبرية وهياكل قاعدية معتربة وموارد مالية ضخمة متأتية عـن تصـدير ثرواـا البتروليـة     
  .والغازية

  االستخدام األمثل لالحتياطيات الغازية اجلزائرية .1

حتياطيات الغازية إعتماد إستراتيجية فعالة تتضمن جمموعة مـن السياسـات   يقتضي االستخدام األمثل لال    
الرشيدة يف جمال ترقية نظم إدارة حقول الغاز الطبيعي اجلزائري، ويف جمال اإلنتاج، حبيث يتم األخذ يف االعتبار 

هـة أخـرى،   متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية من جهة، واحملافظة على هذه الثروة الناضـبة مـن ج  
سنة يف  60، ويقدر عمرها االفتراضي بأقل من 3مليار م 4500فاالحتياطيات الغازية اجلزائرية احلالية تقر حبوايل 

ظل استمرار وترية اإلنتاج بشكلها احلايل، وبالتايل فرسم سياسة مثلـى تعـىن باالسـتخدام األمثـل هلـذه      
ظة على حقوق األجيال الالحقة منها، ويتطلـب ذلـك   االحتياطيات الغازية يعد أمرا هاما وضروريا للمحاف

  :االلتزام مبا يلي
  نظم إدارة حقول الغاز اجلزائرية ترقية .1.1

متتلك اجلزائر العديد من حقول الغاز الطبيعي والغـاز املصاحب إضافـة إىل حقول البترول يف اجلنوب،     
تايل فاالهتمام ا يعد أمرا مهما وضروريا من حيث تعد هذه احلقول مصدر الثروة األول يف اجلزائر، وبال

الناحية االقتصادية، ويكون ذلك من خالل حتسني نظم إدارة هذه احلقول بشكل أمثل يتماشى ومتطلبات 
االستدامة، بدءا بتطوير وترقية تقنيات املسح واالستكشاف، مث االعتماد على أفضل الطرق والتكنولوجيات 

ستخراج بشكل يقلل من التكاليف وحيسن من إنتاجية احلقول الغازية مبراعاة أكرب احلديثة يف جمال احلفر واال
للجوانب البيئية، وكذلك تطوير تقنيات نقل الغاز ومعاجلته وختزينه بالشكل األمثل، مع إتباع سياسات 

هود وإجراءات صارمة يف جمال ترشيد استهالك الطاقة خالل هذه العمليات، وال يتأتى ذلك إال ببذل ج
  .وموارد مالية كبرية، واالعتماد على كفاءات بشرية مؤهلة، ضمن أسس علمية ومناهج إدارية سليمة

  تحديد حجم اإلنتاجل للغاز التقليل من االعتماد على مؤشرات الطلب يف األسواق اإلقليمية. 2.1

م اإلنتاج يعتـرب أمـرا   إن االعتماد على مؤشرات الطلب يف األسواق اإلقليمية للغاز كأساس لتحديد حج    
خطريا من الناحية االقتصادية، ألن هذا الوضع يؤدي إىل هدر هذا املورد االقتصادي الناضـب، مـن خـالل    

  .تكثيف تصديره بشكله األويل اخلام، ما يؤدي يف اية املطاف إىل حرمان األجيال الالحقة من هذه الثروة
ئري يف األسواق اإلقليمية له خاصة السوق املتوسطية، يسـتدعي  فمن أجل تلبية الطلب املتزايد على الغاز اجلزا

ذلك زيادة حجم اإلنتاج بشكل مفرط، مما يؤدي إىل تسريع نضوب االحتياطيات املؤكدة من هذه الثروة غري 
املتجددة، وعدم االستفادة منها يف تطوير خمتلف القطاعات االقتصادية الداخلية للبالد، ففي اجلزائـر أصـبح   

احملروقات بصفة عامة وقطاع الغاز بصفة خاصة مندجما بشكل كبري يف السوق العاملي للطاقة، وهذا مـا  قطاع 
جيعل قيمة التكاليف االستثمارية يف هذا القطاع تتحدد على أساس تنمية قدرات اإلنتاج املوجـه للتصـدير،   

د، وبالتايل أصبح هذا القطاع منعزال وليس على أساس متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة للبال
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بشكل كبري عن االقتصاد الوطين ومتكامال مع سوق الطاقة العاملي، وترتبط معظم خمرجاته األوليـة بشـكل   
  .رئيسي مع احتياجات الغاز للدول األوروبية

فتاحية احلالية وما ، أو يف ظل السياسة االن1971والسياسة اجلزائرية سواءا بعد تأميم قطاع احملروقات سنة     
ارتبط ا من زيادة نشاط الشركات الطاقوية الكربى، الزالت تسري يف اجتاه االرتباط بالسوق الدولية للطاقـة  

من إمجايل اإلنتاج التجاري من الغـاز   %65واالنعزال عن متطلبات التنمية احمللية املستدامة، نظرا لكون نسبة 
  .لتلبية متطلبات السوق الداخلية %35ا ال يتم االستفادة إال من توجه بشكل كامل ومباشر للتصدير، فيم

وعلى هذا األساس فإن مراجعة السياسة اجلزائرية يف جمال توجيه االحتياطيات الغازية بالشكل الذي خيـدم      
ستخدامية متطلبات التنمية الشاملة املستدامة، يعد حجر الزاوية يف وضع أي إستراتيجية تعىن بترقية الكفاءة اال

  .للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة
االستخدام األمثل للغاز كطاقة وكمادة أولية إلحداث حتوالت جوهريـة يف خمتلـف القطاعـات    . 3.1

  االقتصادية

لغاز يف بالرغم من كل النتائج االجيابية اليت حققتها السياسات احلكومية يف جمال ترقية وتطوير استخدام ا    
أن القطاع الصناعي مبختلف فروعه، إال أا ال تزال غري كافية ودون املستوى املطلوب، وهذا بالرغم من 

، وخاصة الغاز اخلام اجلزائر متتلك مجيع مقومات قيام صناعات بتروكيماوية متكاملة، فهي متتلك املواد األولية
ادة االهتمام ذا امليدان من الصناعات، بل وحىت حماولة الطبيعي املتوفر بكثرة يف اجلزائر، وبالتايل جيب زي

الريادة فيه على املستوى العاملي، وذلك بوضع إستراتيجية وطنية طويلة املدى دف إىل تثمني الثروة الغازية من 
خالل استخدامها سواءا كمصدر طاقوي حمرك، أو كمادة أولية وكلقيم يدخل يف معظم التطبيقات الصناعية 

روكيماوية، وهذا ما سيساعد اجلزائر على تطوير هذا النوع من الصناعات وترقيتها بالشكل الذي خيدم البت
القطاع الصناعي من خالل تدعيمه  خمتلف فروع اإلستراتيجية األخرى، خاصة االقتصادية باقي القطاعات

وباقي املواد األخرى اليت تعتمد على باملواد األولية والوسيطية الالزمة إلنتاج البالستيك، االمسنت، األملنيوم، 
خمرجات الصناعة البتروكيماوية، وكذلك تطوير القطاع الزراعي والنهوض به من خالل تزويده مبختلف 
األمسدة الالزمة الستصالح األراضي، وزيادة اإلنتاجية الزراعية، وتدعيمه كذلك مبختلف املبيدات احلشرية 

ف عملياته التشغيلية، وقطاع النقل من خالل تزويده بوقود أكثر نظافة ويراعي لالزمة ملختلواملواد البالستيكية ا
  .متطلبات االستدامة البيئية

األوروبية وباقي األسواق العاملية األخرى وبكميات  السوقومنه فعوضا عن تصدير الغاز بشكله اخلام إىل     
ة استخدامه يف جمال الصـناعة البتروكيماويـة،   كبرية، وجب أوال حماولة االستفادة منه داخليا، من خالل ترقي

 لتحقيق االكتفاء الذايت من خمرجات هذه األخرية، وبالتايل االستفادة منها يف تطوير القطاع الصناعي والزراعي
 .ل الذي خيدم االقتصاد الوطين ككلبالشك وباقي القطاعات احليوية األخرى،
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  (GTL)از إىل سوائل يف اجلزائر صناعة حتويل الغاالستثمار يف ترقية . 4.1

ترقية  إىل هذه األخريةتسعى  حيث ،يف اجلزائرتعترب صناعة حتويل الغاز إىل سوائل من الصناعات الناشئة     

ملردود املايل لدعم االقتصاد ازيادة دف ضمن توجهاا لتنويع منتجاا املخصصة للتصدير  يالصناعاال  اهذ

  .االقتصادية واالجتماعيةومتويل عملية التنمية 

جممع كبري للبترول والغاز مع مصنع لتحويل  إلنشاء دولية، طرحت اجلزائر مناقصة 2005سنة  أفريلففي     

، وقد تنافست ثالث جمموعات من املتواجدة يف حوض اإلليزي" تنهريت" ةيف منطق (GTL)سوائل  إىلالغاز 

املشروع الذي أجل اختاذ القرار فيه بسبب ارتفاع  هذا إنشاءالشركات العاملية الضخمة لنيل املوافقة على 

  1:أن املشروع يهدف إىل إىل اإلشارةوجتدر ، مستويات عالية جدا إىلتكاليفه 

الغازات ونزع السوائل تطوير احلقول الغازية والبترولية، من خالل إنشاء أنابيب النقل وجممع معاجلة  - 

  ؛واملتكثفات

  ؛احلقول املتقادمة وتطوير إنتاجهاور وتطوير استثمار الغاز املهد - 

  .برميل يوميا 36000بطاقة  (GTL)بناء مصنع لتحويل الغاز إىل سوائل  - 

وبالتايل وجب زيادة االستثمار يف مثل هذه املشاريع وترقيتها، ألن فوائدها تتعدد وتتفرع إىل خمتلف     

  . بطها مع قطاع الغاز اجلزائريالقطاعات االقتصادية األخرى وتزيد من اندماجها وترا

  إعادة النظر يف اإلستراتيجية التصديرية للثروة الغازية اجلزائرية. 5.1

 إىل األنابيبالتصديرية للغاز على االستثمار يف تسويق هذا األخري ونقله عرب  إستراجتيتهاتعتمد اجلزائر يف     
قل على شكل غاز طبيعي أانيا، مع تصدير جزء سبإعن طريق كل من إيطاليا و األوروبية اإلقليميةالسوق 

 األمداجلزائر لعقود طويلة  إبرام إلزاميةالتوجه ينجر عنه  ااألخرى، هذ اإلقليميةمسال إىل باقي األسواق 
يزيد من ارتباط قطاع الغاز  األمر الذيسنة يف جمال تصدير الغاز لزبائنها األوروبيني،  30-20تتراوح مابني 

خيدمها سواءا من ناحية األسعار والعوائد املتأتية من وراءها، أو سواءا من  السوق بشكل الاجلزائري ذه 
هلذا فمن األفضل للجزائر أن تتوجه بشكل . اجلزائري للغاز مبتطلبات زبائنها األوروبيني اإلنتاجناحية ارتباط 

أفضل يف جمال التفاوض على  العقود قصرية ومتوسطة املدى، ما يسمح هلا باكتساب ليونة إبرامأكرب إىل 
األسعار، وهذا ما يستلزم تطوير صادرا من الغاز الطبيعي املسال، فالعقود قصرية ومتوسطة املدى تسمح 

  .للجزائر بالتفاوض من مركز قوة بشأن األسعار، واالستفادة من سوق الغاز بشكل جيد
 فعالة د على العقود قصرية األجل تعترب وسيلةومنه فانتهاج إستراجتية جديدة يف جمال تصدير الغاز تعتم    

سبانيا خبصوص سعر إلتفادي تبعية اجلزائر لزبائنها األوروبيني، فما حدث مؤخرا من نزاع بني سوناطراك و
                                                           

  .80ص ، مرجع سبق ذكره، تنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربيةلبترول، منظمة األقطار العربية املصدرة ل. 1
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الغاز املنقول بواسطة األنبوب الرابط بني البلدين يعترب خري دليل على ذلك، فقد اجنرت عن تباطؤ املفاوضات 
لغاز خسائر معتربة لسوناطراك اليت اضطرت إىل اللجوء للتحكيم الدويل من أجل احلصول حول مراجعة سعر ا

من الغاز حنو  3مليار م 50فاجلزائر تصدر حاليا أكثر من . على حقها يف رفع أسعار غازها بشكل دوري
تسويقية لكي تضمن ستراتيجياا الإأوروبا مع آفاق مستقبلية لزيادة هذه الكمية وبالتايل فيجب عليها مراجعة 

  .حصوهلا على أكرب عائد ممكن لتطوير اقتصادها بشكل مستدام

  االستخدام األمثل للعوائد املالية الغازية على مستوى االقتصاد الوطين  .2

 1،صادرات احملروقات مداخيل اجلزائر السنوية من إمجايل من )%40-38(متثل مداخيل تصدير الغاز حوايل     
لك يستلزم بالضرورة إجياد سبل كفيلة باالستخدام االقتصادي اجليد للموارد املالية املتأتية مـن  إن ذوبالتايل ف

وراء تصدير هذه الثروة يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، وذلك بتوجيهها لألنشطة اليت تـؤدي إىل  
مع احلفاظ علـى احلصـة املناسـبة    زيادة االندماج والترابط مع باقي القطاعات االقتصادية الوطنية األخرى، 

  .للتصدير يف السوق الدولية للطاقة
  توجيه املوارد املالية لتطوير القطاع الصناعي. 1.2

يعترب القطاع الصناعي الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية املستدامة، ألنه القطاع األكثـر خلقـا للقـيم        
خرى، وحىت توجه األموال توجيها سليما لترقيته فالبد أوال من املضافة واألكثر اندماجا مع باقي القطاعات األ

اختيار ااالت احليوية وذات األولوية اليت تسرع عجلة النمو يف هذا القطاع اإلستراتيجي من جهة، وجتنـب  
 .اإلسراف والتبذير النامجني عن عدم التقدير اجليد للتكاليف االستثمارية للمشاريع الصناعية من جهة أخـرى 

  2:ويستند هذا االختيار إىل مبدأين هامني مها
  عدم التركيز على أحد أنواع الصناعة وإمهال األخرى؛ -
  .اختيار توليفة من املشاريع يف خمتلف فروع الصناعة بأنواعها الثقيلة، املتوسطة واخلفيفة -

ن اختلفـت نسـبة   أن حيدث تطورا متكامال تنمو فيه مجيع الصناعات بنسـب معينـة وإ   وهذا ما من شأنه
  .االستثمارات املوجهة لكل نوع من أنواع الصناعة ولكل فرع من فروعها

حيث ركزت على الصناعات الثقيلة يف املراحل األوىل من استقالهلا، ما "ويف اجلزائر مت إمهال هذا التوازن،     
وبالتايل أصبحت معظـم  ترتب عنه توظيف أموال ضخمة لالستثمار فيها، وأمهلت الصناعات اخلفيفة نسبيا، 

مـن إمجـايل طاقتـها     %50املصانع الكربى تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة ال تتجاوز يف أحسن األحـوال  
اإلنتاجية، ما معناه أن نصف رؤوس األموال مل توجه توجيها سليما، وبعد تفاقم أزمة املديونية مل تعد للدولـة  

سعينيات، وحىت  بعد تزايد العائدات املالية اجلزائرية بسبب سياسة صناعية واضحة املعامل خاصة خالل فترة الت

                                                           
1

: علـــى املوقـــع االلكتـــروين 15/10/2010باملقـــال املنشـــور بتـــاريخ  اجلزائـــري حســـب تصـــريح وزيـــر الطاقـــة واملنـــاجم. 
http://www.echoroukonline.com/ara/economie/index.1.html 

 .881ص  ،2008 ره،صاحل صاحلي، مرجع سبق ذك. 2
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ارتفاع أسعار البترول، وزيادة حجم الصادرات الغازية تبعا لذلك، ال تزال هذه العائدات غري موجهة بشـكل  
  .سليم إلحداث حتوالت جوهرية يف القطاع الصناعي

العقـالين وترتيـب األولويـات يف القطـاع      وهلذا فانه عن طريق االختيار املوضوعي السليم والتخطيط    
الصناعي، ميكن حتديد التشكيلة املثلى من املشاريع يف خمتلف فروع الصناعة، لتنمو هذه األخرية منوا متكـامال  
يساهم بنسبة كبرية يف تلبية احتياجات االقتصاد الوطين من السلع الرأمسالية لباقي القطاعـات اإلسـتراتيجية   

  .ري السلع واملستلزمات الوسيطية وقطع الغيار وخمتلف السلع الصناعية االستهالكيةاألخرى، وكذلك توف
وذا يصبح القطاع الصناعي مترابطا ومتكامال مع باقي القطاعات األخرى، حيث تتجه خمرجاتـه لسـد       

لتبعية الناجتة نسبة كبرية من احتياجات السوق احمللية، كما حيصل على معظم مدخالته منها، وبالتايل تنخفض ا
عن االرتباط باالقتصاديات األجنبية وتصبح العملية االستثمارية فعالة، ألا تؤدي إىل بناء صـناعة مسـتدامة   

  1".متطورة تساهم يف حتقيق التنمية الشاملة املستدامة
  توجيه املوارد املالية إلحداث حتوالت جوهرية يف القطاع الزراعي. 2.2

الدعامة األساسية لتحقيق األمن الغذائي ألي بلد يف العامل، واجلزائر متتلك إمكانيات  فالقطاع الزراعي يعد    
مالية ومادية ضخمة تؤهلها ألن تكون مصدرا للغذاء يف املستقبل لو أحسن استغالهلا بطريقة أكثـر كفـاءة   

ع الزراعي وإحـداث  وأكثر فاعلية، وذلك من خالل توجيه جزء معترب من الريع الغازي والبترويل لدعم القطا
حتوالت جوهرية وهيكلية على مستوى هذا القطاع، بتكثيف برامج استصالح األراضي وتدعيمها باألمسـدة  
الناجتة عن الصناعة البتروكيماوية اليت متلك اجلزائر إمكانيات هائلة لتطويرها، وكذلك باالعتماد على التقنيات 

صة للكفاءات العلمية يف هذا اال، مما سيؤدي بالنتيجة إىل حتقيـق  احلديثة يف جمال العلوم الزراعية وإعطاء الفر
  .تنمية زراعية مستدامة تدعم باقي القطاعات االقتصادية األخرى

  توجيه املوارد املالية لدعم برامج ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 3.2

املستدامة يف كـل االقتصـاديات احلديثـة،    حيث تعترب هذه األخرية الركيزة األساسية للتنمية االقتصادية     

مليـون   21أ، وأكثر من .م.مليون مؤسسة صغرية ومتوسطة يف الو 22فاإلحصائيات تشري إىل وجود أكثر من 

 %57الناتج احمللي اخلام ما نسـبته  بلغت مسامهتها يف  كما مؤسسة صغرية ومتوسطة يف دول االحتاد األورويب،

ستراليا، أمـا يف  أيف  %33ويف كندا  %43يف النمسا و %44ويف فرنسا  %56ونيا يف اسبا % 64.3ويف اليابان، 

يزال قطاع املؤسسـات   بينما يف اجلزائر ال 2اخلام، يف تكوين الناتج احمللي %50أ فإا تساهم بأكثر من .م.الو

عند وضع خمتلـف   ستراتيجيالصغرية واملتوسطة يعاين من عدة تراكمات سلبية ناجتة عن إمهال هذا القطاع اإل

  .ستراتيجيات التنموية، واالعتماد شبه التام لالقتصاد الوطين على مداخيل تصدير البترول والغازاإل

                                                           
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة. 1
2
  .16 ص. 2002، جوان واملتوسطة يف اجلزائر ريةمشروع تقرير من اجل سياسة لتطوير املؤسسات الصغ ،الس الوطين االقتصادي واالجتماعي 
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وهلذا وجب دعم برامج ترقية وتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل توجيه جزء معترب من املوارد     

البترولية لذلك الغرض، نظرا ألمهية هذا النوع من املؤسسـات يف  املالية املتأتية من وراء تصدير ثرواتنا الغازية و

حتقيق االندماج التكاملي الداخلي، وزيادة ترابط خمتلف القطاعات االقتصادية الوطنية، وزيادة مرونة االقتصاد 

  . اجلزائري، وحتريره من هيمنة االرتباط بسوق الطاقة الدولية

  قطاع السياحي وتطويرهتوجيه املوارد املالية لتأهيل ال. 4.2

تزخر اجلزائر بثروة سياحية هائلة تؤهلها ألن تكون من أكرب الدول املتقدمة سياحيا، سواءا على املسـتوى      

اإلقليمي أو حىت على املستوى العاملي، ورغم هذا مل يعرف القطاع السياحي ازدهارا كبريا يف اجلزائر، ويرجع 

دم إعطاءه كامل حقه يف خمتلف السياسات واخلطط التنموية اليت انتهجتها هذا أساسا إىل إمهال هذا القطاع وع

احلكومات املتعاقبة، فمراهنة اجلزائر على تنمية القطاع الصناعي والزراعي مل تعطي مثارها بالشكل املرجو منها، 

ات املالية الناجتة وبالتايل وجب عليها زيادة االهتمام بالقطاع السياحي من خالل ختصيص جزء معترب من اإليراد

عن تصدير احملروقات اجلزائرية لتدعيم اهلياكل السياحية وتقويتها، وكذلك إلحداث نقلـة نوعيـة يف جمـال    

اخلدمات السياحية وترقيتها حنو األفضل للوصول ا إىل املعايري الدولية يف هذا اال، وزيادة االستثمار يف ترقية 

اوية اليت تزخر ا اجلزائر، فامتالك اجلزائر مليزة تنافسية يف هذا اال سوف السياحة الساحلية واجلبلية والصحر

يؤدي بالضرورة إىل تطوير القطاع السياحي ككل، وزيادة مسامهته يف رفع اإليرادات العامة للدولـة، ومـا   

  .  ينعكس عن ذلك من تنمية لباقي القطاعات اإلستراتيجية األخرى

راءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية اجلزائريـة يف إطـار   سياسات وإج: املطلب الثاين

  مبادئ وأهداف االستدامة البيئية

لقد سعت اجلزائر إىل زيادة إدماج البعد البيئي ضمن توجهاا الطاقوية العامة، جتلى ذلك من خالل ترقية     
ل اهودات املبذولة من طرف سوناطراك استخدام الغاز كوقود يف خمتلف القطاعات احليوية، وكذلك من خال

  .يف جمال احلد من حرق الغاز املصاحب وتقليل االنبعاثات الغازية املسببة لالحتباس احلراري
  اإلستراتيجية الطاقوية الوطنية يف اال البيئيمكانة الغاز ضمن . 1

ة من السياسات واإلجراءات اليت دف ترتكز إستراتيجية قطاع الطاقة الوطين يف اال البيئي على جمموع    
إىل احلد من التلوث اهلوائي، ومعاجلة النفايات السائلة الناجتة عن عمليات التكرير ومتييع الغاز وخمتلف 
الصناعات البتروكيماوية، وكذلك احلفاظ على األراضي واملياه اجلوفية أثناء خمتلف عمليات التنقيب 

  .واالستكشاف واالستخراج
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ذا فاإلستراتيجية الطاقوية الوطنية دف إىل ترقية استعمال الغاز الطبيعي يف خمتلف ااالت الصناعية وهل    
واالستهالكية، الطاقوية وغري الطاقوي، وذلك العتباره املصدر الطاقوي األحفوري األكثر توفرا واألكثر 

  1:لتاليةكفاءة ونظافة، وتعتمد هذه اإلستراتيجية على اخليارات الطاقوية ا
تفضيل استعمال الغاز الطبيعي بشكل مكثف يف خمتلف االستخدامات الصناعية واالستهالكية، ويف جمال  - 

  النقل واخلدمات؛
  ؛(GNC)املضغوط  كوقود بالتكامل مع الغاز الطبيعي (GPL)تنمية وتطوير استخدام غاز البترول املسال  - 
، وترشيد %95إلنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة تفوق  كمصدر تطوير وتعميم استعمال الغاز الطبيعي - 

  استهالكها؛
امليزانية الطاقوية الوطنية، واالستفادة منها  كأحد مرتكزاتالتدرجيي من نسبة املنتجات البترولية  التقليل - 

  كصادرات لألسواق اخلارجية؛
  .اجلديدة واملتجددةتطوير وترقية الطاقات  - 

  ع النقلكوقود لقطا (GNC)والغاز الطبيعي املضغوط  (GPL)ترول املسال استخدام غاز البترقية . 1.1

مبجهودات معتربة يف جمال ترقية استعمال غاز  "NAFTAL"" نفطال"تقوم اجلزائر حاليا عن طريق شركة     
وقد  كوقود وإحالله حمل البرتين العادي وخمتلف أنواع الوقود األخرى املسببة للتلوث، (GPL)البترول املسال 

  2:ساعدها يف ذلك إضافة إىل اخلصائص البيئية هلذا الوقود النظيف، جمموعة من العوامل هي
  توفر هذه املادة بشكل كبري يف السوق الوطنية؛ - 
  ؛)حيث ميثل سعره ثلث سعر البرتين(السعر املنخفض  - 
  ترب يف شبكات التوزيع؛زيادة حظرية السيارات اليت تستعمل غاز البترول املسال كوقود، والتطور املع - 
 250000سنة إىل /طن 30000من  2001-1995منو الطلب املعترب على هذه املادة والذي ارتفع خالل الفترة  - 

  . سنة/طن
باختاذ جمموعة من اإلجراءات بداية من سنة " نفطال"ويف جمال ترقية استخدام هذا الوقود، قامت شركة     

  3:مليون دج، وذلك دف 800ر حبوايل باستثمار غالف مايل معترب قد 2002
  حمطة خدمات جديدة لغاز البترول املسال؛ 46إجناز  - 
  ناقالت برية لغاز البترول املسال؛ 10إقتناء  - 
  إنشاء مثانية أحواض للتخزين؛ - 
  .)GPL(سيارة لتعمل بوقود غاز البترول املسال  2500حتويل  - 

                                                           
1
. Ministère de l’énergie et des mines, http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=environnement. 

2
. Ibid. 

3
. Ministère de l’énergie et des mines, http://www.mem-algeria.org/francais/index.php?page=environnement, 

Op.Cit. 
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 (GNC)از بتطوير تقنيات استعمال الغاز الطبيعي املضغوط فقد قامت شركة سونالغ ومن ناحية أخرى    

، ومن مث تعميم استعمال هذا (GPL)كوقود للسيارات، وخاصة يف السيارات اليت تستعمل غاز البترول املسال 
  1:الوقود يف قطاع النقل احلضري، وقد كانت اخلطوات األوىل لسونالغاز يف هذا اال هي

  ؛)GNC(ود الغاز الطبيعي املضغوط إجناز حمطتني لتوزيع وق - 
  ؛)GNC(لتعمل بوقود الغاز الطبيعي املضغوط " سونلغاز"حتويل عدد معترب من السيارات التابعة لشركة  - 
تعميمها على  يف انتظارتعمل ذا الوقود يف والية اجلزائر،  اليت لنقل احلضرياحافالت من  عدد كبريإطالق  - 

  .يبشكل تدرجي باقي واليات الوطن
  2011-2007الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة . 2.1

يف إطار اإلستراتيجية الطاقوية يف اال البيئي والسياسة الوطنية للتحكم يف الطاقة، أقرت احلكومة القانون     
، املتعلق بالتحكم يف الطاقة، حيث حيدد ويعرف هذا األخري الشروط 1999جويلية  28املؤرخ يف  09-99رقم 

الوسائل الالزمة لتأطري وتنفيذ السياسة الوطنية للتحكم يف املصادر الطاقوية، وللمساعدة على تنفيذ هذه و
  2:السياسة قررت احلكومة يف إطار القانون السابق إنشاء كل من

  ؛(APRUE)الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استخدام الطاقة  - 
  ؛(FNME)الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة  - 
  ؛(PNME)الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة  - 
  .(CIME)اللجنة القطاعية البينية للتحكم يف الطاقة  - 

إىل زيادة الفعالية الطاقوية  ،2011-2007حيث يهدف الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة خالل الفترة     
ة، ومن ناحية أخرى يهدف إىل تقليل وتعميم استعمال املصادر الطاقوية النظيفة وخاصة الغاز الطبيعي من ناحي

االنبعاثات الغازية املسببة للتلوث، وخاصة غاز ثاين أكسيد الكربون يف خمتلف التطبيقات الصناعية، الزراعية، 
اخلدماتية واملرتلية، وكذلك يف قطاع النقل، وذلك من خالل تدعيم وتعميم استعمال الغاز الطبيعي املضغوط 

(GNC) سال وغاز البترول امل(GPL)  كوقود بديل عن األنواع األخرى امللوثة، وكذلك عن طريق زيادة
  .األحباث املتعلقة بتطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة واستعماهلا يف جمال إنتاج الطاقة الكهربائية

الفعالية  يف جمال زيادة 2011-2007واجلدول املوايل يبني أهداف الربنامج الوطين التحكم يف الطاقة للفترة     
الطاقوية، واالقتصاد يف استهالك الطاقة مبختلف القطاعات االقتصادية، ومدى انعكاس ذلك على التقليل من 

 .انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون املسبب لالحتباس احلراري

 
  

                                                           
1
. Op.Cit. 

2
. APRUE, http://www.aprue.org.dz/pnme-2007-2011.html 
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يف االقتصاد  من ناحية 2011-2007أهداف الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة للفترة ): 21.4(جدول رقم 

  CO2استخدام الطاقة وجتنب انبعاث غاز الـ 

  )طن(املتجنب انبعاثها  CO2كمية   )ن.م.ط(االقتصاد يف استخدام الطاقة   

  720 893 1  240 631  القطاع الصناعي

  786 206  929 68  القطاع املرتيل

  216  000 176  قطاع النقل

  446 38  822 12  قطاع اخلدمات

  554 1  518  القطاع الزراعي

722 140 2  509 889  موعا  

Source : APRUE, Bilan énergétique et environnemental du PNME 2007-2011, Agence pour 
la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l'Energie, 2010, http://www.aprue.org.dz/pnme-2007-2011-

bilan.html. 

الحظ أن الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة يسعى خالل فترة مخس سنوات ابتداءا من خالل هذا اجلدول ن    
، إىل ترشيد استهالك الطاقة مبختلف أنواعها، خاصة يف القطاع الصناعي وقطاع النقل، نظرا 2007من سنة 

استخدامه  لكوما قطاعني كثيفي االستخدام للطاقة، فبتعميم استعمال الغاز الطبيعي كمصدر طاقوي وترقية
يف شىت ااالت االقتصادية اإلستراتيجية، وكذلك بتقليل االعتماد على األنواع األخرى من الوقود الثقيل 

وقطاع النقل، ويف حمطات توليد الطاقة  كزيت البترول، البرتين والديزل، خاصة يف القطاع الصناعي
تجددة يف جمال إنتاج الكهرباء، سوف يساهم كل الكهربائية، وبتطوير التقنيات اجلديدة الستخدام الطاقات امل

 889509ذلك حسب توقعات الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة إىل ترشيد استخدام هذه األخرية مبا جمموعه 
طن من غاز ثاين أكسيد الكربون  2140722، وكذلك جتنب انبعاث 2011-2007ن، خالل الفترة .م.ط

  .خالل نفس الفترة
  الطبيعي  الناتج عن استغالل الغاز إدارة غاز ثاين أكسيد الكربونائر يف جمال  جمهودات اجلز. 2

مشروع ضخ الغاز يف عني صاحل بالتعاون مع  ببدء من خالل شركة سوناطراك 2004اجلزائر سنة  قامت    
جيية، ويضم النرو "ستات أويل هايدرو"، مث انضمت فيما بعد شركة "بريتش بتروليوم"شركة البترول الربيطانية 

ويف إطار إستراتيجية ترقية كفاءة  .منطقة الصحراء الوسطى من اجلزائرمثانية حقول غازية يف  استغالل املشروع
استخدام الغاز من الناحية البيئية، قامت سوناطراك بالتعاون مع شركائها بوضع تقنية اصطياد وحتزين غاز ثاين 

طلبات الزبائن تج من هذه احلقول قيد التنفيذ، متاشيا مع متمن الغاز الطبيعي املن (CO2) أكسيد الكربون
  .الرئيسي لتنفيذ مثل هذا املشروعكانت االعتبارات البيئية هي احملفز والدافع ومواصفات التسويق، حيث 
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 ثاين أكسيد الكربون مليون طن من غاز 1.2 ما معدله مت اصطياد وختزين 2004وعلى العموم، فمنذ سنة     
CO2 طن  4000-3000مبعدل حقن يتراوح بني أي يا، سنوCO2 ،ويتم ختزين هذا الغاز يف طبقة حمتوية  1يوميا

الغازي  "Kreshba" "كريشبا"متر حتت سطح األرض، ويف أقص زاوية من حقل  1800للماء على عمق 
لتقاء الغاز إستوى مبنطقة عني صاحل، وهذا احلجم خمزن يف نفس املكمن املنتج للغاز، وعلى مسافة آمنة حتت م

  2.خمزنا بأمان CO2باملاء، حبيث تعمل صخور الغطاء اليت حتفظ الغاز الطبيعي يف املكمن على حفظ غاز الـ 
  املصاحبحرق الغاز  السياسات اجلزائرية يف جمال احلد من. 3

عملية من آثار بيئية يعترب احلد من حرق الغاز املصاحب ضرورة ملحة يف وقتنا احلايل نظرا ملا ختلفه هذه ال    
ويف هذا اإلطار . سلبية، إضافة إىل انعكاساا االقتصادية واالجتماعية على حقوق األجيال احلالية والالحقة

تعترب اجلزائر من بني أكرب عشرة دول يف العامل يف جمال إهدار الغاز املصاحب عن طريق حرقه أو إطالقه حرا يف 
واجلدول املوايل يبني حركية عملية . العملية وتداعياا البيئية واالقتصاديةاهلواء، هذا بالرغم من خطورة هذه 

  . 2008-1970ة حرق الغاز يف اجلزائر مقارنة مع نسبة استرجاعه يف اجلزائر خالل الفتر

-1970الل الفترة ـر خـنسبة حرق الغاز يف اجلزائر مقارنة مع نسبة استرجاعه يف اجلزائ): 22.4(جدول رقم 

2008  
  )3مليار م(

  2008  2007  2006  2005  2000  1990  1980  1970  السنوات

  85.8  84.8  84.5  88.2  84.4  49.3  14.2  2.5  اإلنتاج التجاري من الغاز 

  62.7  63  59.3  58.6  61.7  72.79  19.52  1  كمية الغاز املسترجع

  5.5  5.2  6.2  5.2  6.65  4.52  9.71  3.41  كمية الغاز احملروق

  ارياإلنتاج التجنسبة 
(%)  

36.18  32.70  38.93  55.25  58.03  56.34  55.43  55.7  

  40.7  41.17  39.53  38.55  40.40  57.50  44.95  14.47    (%)  املسترجعنسبة 

نسبة الغاز املهدور حرقا 
(%) 

49.35  22.35  3.57  4.35  3.42  4.13  3.40  3.6  

Source: Sonatrach, Rapport Annuelle 2009,P.25. 
- Cedigaz, Natural gaz in the world 2000/2001, PP.39.40. 

- International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, 2009. P.13. 
- BP, Statistical Review of World Energy 2010, Op.Cit, P.24. 

- Amor KHELIF, Op.Cit, 2005, P.116. 

 :ل البياين التايلوميكن متثيل بيانات هذا اجلدول يف الشك

  

                                                           
 .154ص ، مرجع سبق ذكره، ن وختزينهاصطياد غاز ثاين أكسيد الكربوعمر خالد احلاج، . 1
  .112ص  ، مرجع سبق ذكره،التنمية املستدامة مفتاح CO2غاز ثاين أكسيد الكربون  ةإدار هار، ريغي. 2
 

 اجلزائرية وإستراتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة الثروة الغازية                                    الرابعالفصل 

 



201  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

بالرغم من أن اجلزائر كما أشرنا إليه أعاله تعترب أحد أكرب الدول حرقا للغاز يف العامل، إال أا بذلت     
العديد من اهودات يف جمال احلد من حرق هذه الثروة واسترجاعها، فمنذ السبعينات من القرن املاضي، 

عة سوناطراك أهدافا رئيسية تتعلق خبفض حرق الغاز املصاحب يف حقول حددت اجلزائر عن طريق جممو
  1:اإلنتاج، وذلك بإتباع العديد من اإلجراءات متثلت فيما يلي

  إعادة حقنه يف احلقول البترولية ألجل حتسني إنتاجيتها، وزيادة احتياطاا؛ - 
  جاع السوائل؛إعادة حقنه يف حقول إنتاج الغاز الرطب دف تعظيم وزيادة استر - 
  إنشاء أنظمة الرفع الغازي؛ - 
  استعمال الغاز املصاحب كوقود للمولدات الطاقوية املتواجدة على مستوى حقول االستخراج واإلنتاج؛ - 
  .إنشاء شبكة من أنابيب النقل لتجميع الغاز وإعادة توزيعه - 

، بعد أن 2004-1980الفترة  من الغاز خالل 3مليار م 373وهذا ما مكنها من استرجاع وجتنب حرق     
، مث اخنفضت 1970من إمجايل الغاز اخلام املنتج يف اجلزائر سنة  %49.35كانت نسبة حرق الغاز متثل حوايل 

-2002مليون دوالر خالل الفترة  225وقد تطلب األمر استثمار ، 2005سنة  %3.42هذه النسبة إىل حدود 

  .أجل تفعيل برامج خفض حرق الغاز املصاحب يف اجلزائر من 2مليون دوالر سنويا، 45، أي مبعدل 2005
سنويا  3مليار م 5.5، فقد كان متوسط كمية الغاز احملروق يف حدود 2008-2005أما خالل الفترة     

من إمجايل اإلنتاج اخلام من الغاز يف اجلزائر،  %3.6، أي بنسبة سنوية متوسطة تقدر حبوايل )متوسط القيمة(

                                                           
1
. La réduction des gaz torchés: un objectif permanent de Sonatrach, Site web: www.sonatrach-

dz.com/envirenement.Pdf. 
2
. Le jeune Indépendant, Récupération de gaz torché, www.algerie-dz.com/forums/economie/19574-

recuperation-de-gaz-torche.html, Publier au 09/04/2006. 

 2008-1970 ة مع الغاز املسترجع خالل الفترةتطور كمية الغاز احملروق يف اجلزائر باملقارن): 19.4(شكل رقم 

 )22.4(باالعتماد على معطيات اجلدول رقم : املصدر

 3مليار م

 

 السنوات
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أما  3،1مليار م 154حوايل ) املصاحب وغري املصاحب(بلغ اإلنتاج اإلمجايل من الغاز ثال م 2008ففي سنة 
من إمجايل اإلنتاج الكلي خالل نفس السنة، وتأتى هذا  %3.6نسبة حرق الغاز فقد اخنفضت إىل ما نسبته 

على حرق الغاز كما ساعد على ذلك حتديد الرسم  بفضل قوانني احملروقات اليت متنع حرق الغاز املصاحب،
 1000دج لكل  8000، يف إطار القانون املتعلق باحملروقات، والذي يقدر بـ 2005الذي أقرته احلكومة سنة 

وأيضا بفضل وضع العديد من النظم واملعايري امللزمة جلميع الشركات البترولية  2.من الغاز املصاحب احملروق 3م
على مبدأ االستغالل العقالين للمحروقات، وضمان احلماية األمثل العاملة يف اجلزائر دون استثناء، واليت تقوم 

  .آلبار البترول والغاز، مع احترام قواعد ومعايري محاية البيئة
من األعضاء املؤسسني وأحد األطراف ذات ) من خالل جمموعة سوناطراك(ومن ناحية أخرى تعترب اجلزائر     

، الذي يهدف أساسا إىل احلد من (GGFR)ل خفض حرق الغاز املصلحة يف مشروع الشراكة العاملية من أج
انبعاث الغازات الدفيئة املسببة لالحتباس احلراري، حيث استفادت اجلزائر كثريا من هذه الشراكة والقت 

  .(GGFR)اهتماما خاصا من طرف الشركاء مبا فيهم البنك الدويل املمول الرئيسي ملشروع 
خالل انضمامها إىل مشروع الشراكة العاملية من أجل خفض حرق الغاز وتتمثل أهداف اجلزائر من     

)GGFR( 3:فيما يلي  
  االستفادة من الدعم الالزم لتشجيع االستثمارات اخلاصة بتقليل حرق الغاز؛ - 
  زيادة فرصها يف دخول األسواق اإلقليمية للغاز؛ - 
  احب كوقود يف األسواق احمللية؛االستفادة من الدعم التقين بغية ترقية استعمال الغاز املص - 
  االستفادة من آليات متويل جديدة من طرف البنوك لدعم مشاريع احلد من حرق الغاز؛ - 
تبادل املعلومات واخلربات اليت ختص أحسن املمارسات والتطبيقات الدولية يف جمال احلد من حرق الغاز،  - 

  .هذا اال واالستفادة من تعميم استخدام التكنولوجيات احلديثة يف
ترقية االستغالل احمللي لآلبار اليت حتتوي على كميات قليلة من الغاز، وترقية استعمال الغاز املصاحب يف  - 

  .األماكن القريبة من حقول إنتاجه بدال عن حرقه

لكن وبالرغم من كل اجلهود املبذولة يف إطار السياسة الوطنية للحد من حرق الغاز وإعادة استرجاعه،     
تبقى هذه األخرية غري كافية، ألن ضياع كل متر مكعب من الغاز يعتربا هدرا للثروة ومراهنة حبقوق األجيال 
الالحقة منها، هلذا جيب وضع أهداف واضحة يف إطار إستراتيجية متكاملة تسعى جلعل نسبة حرق الغاز 

ذلك بإتباع العديد من اإلجراءات  تنخفض إىل حدود معقولة جدا إن مل نقل معدومة متاما، وميكن الوصول إىل
  :اليت دف إىل تثمني الغاز املصاحب املنتج واالستفادة منه بأقصى حد ممكن من خالل

                                                           
1
. Sonatrach, Rapport Annuel 2008, P. 25. 

2
.Direction Générale des Impôts, Cadre légal régissant l’activité pétrolière en Algérie, DGE, 2008, P.13 

3
. La réduction des gaz torchés: un objectif permanent de Sonatrach, Site web: www.sonatrach-

dz.com/envirenement.Pdf. 
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زيادة االستثمار يف إقامة منشآت إلنتاج املتكثفات وغاز البترول املسال باالعتماد على الغاز املصاحب  - 
  كمادة خام؛

  از الربوبان والبوتان لالستعماالت املرتلية انطالقا من الغاز املصاحب؛زيادة االستثمار يف مشاريع إنتاج غ - 
يف ) أو الطبيعي(زيادة االستثمار يف إنشاء وحدات جديدة إلعادة حقن اإلنتاج الفائض من الغاز املصاحب  - 

  ة؛احلقول البترولية، وإعادة تنظيم املنشآت املوجودة وتطويرها باالعتماد على التكنولوجيات احلديث
، ملا هلا من فوائد )Séparation gas/oil( االستثمار يف مشاريع زيادة القدرة يف جمال فصل الغاز عن البترول - 

بيئية واقتصادية خاصة يف جمال الصناعات البتروكيماوية، وزيادة االستثمار يف مشاريع حتويل الغاز إىل سوائل 
(GTL).  

  . هذه ااالتاالستثمار يف تكوين كوادر بشرية متخصصة يف - 
سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية اجلزائريـة يف إطـار   : املطلب الثالث

  ستدامة االجتماعيةمبادئ وأهداف اال

تعترب التنمية البشرية املستدامة الركيزة األساسية ألي تنمية اجتماعية منشودة، كما يتطلب هذا اال     

وفر خدمات طاقوية نظيفة وآمنة وسهلة الوصول بالنسبة للسكان سواءا يف املناطق احلضرية أو التنموي أساسا ت

  :الريفية، ولتحقيق ذلك يف اجلزائر وجب االلتزام مبا يلي

  زيادة االستثمار يف برامج ترقية التوزيع العمومي للغاز. 1

لعمومي للغاز يف اجلزائر، ميكن القول أنه منذ يف إطار تقييم النتائج املنبثقة عن سياسات وبرامج التوزيع ا    

بلدية بالغاز الطبيعي، وهو ما  1541بلدية من جمموع  741، مت ربط 2010واىل غاية مطلع سنة  1962سنة 

تاريخ إطالق املخطط الوطين للغاز  2000وطنيا، كانت معظمها منذ سنة  %48ميثل نسبة ربط مقدرة حبوايل 

املذكورة  741بلدية من أصل  562ع العمومي هلذه الثروة املتعلقة به، حيث مت ربط والربامج الوطنية للتوزي

، لتصبح 2012مع اية  1005، ويتوقع أن يصل عدد البلديات املوصولة بالغاز إىل %76أعاله، أي ما نسبته 

دول النامية يف العامل، ، وهي نسبة مرتفعة نوعا ما مقارنة بباقي ال%65خالهلا نسبة الربط الوطنية بالغاز حوايل 

لكنها تعد منخفضة جدا مقارنة ببعض الدول األوروبية املستوردة للغاز اجلزائري يف حد ذاته كإيطاليا وإسبانيا 

وفرنسا، وبالتايل جيب العمل على زيادة برامج التوزيع العمومي للغاز وترقيتها من خالل زيادة االستثمار يف 

دة من كل متر مكعب من الغاز اجلزائري الذي يهدر حرقا يف اجلنوب، شبكات النقل والتوزيع واالستفا

فعوضا عن ذلك وجب أوال توزيع هذه الثروة توزيعا عادال مكانيا وزمانيا بالشكل الذي خيدم التنمية 

  . االجتماعية املستدامة يف اجلزائر
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  التوزيع العمومي للكهرباء ترقيةزيادة االستثمار يف برامج . 2

يف جمال إنتاج الطاقة الكهربائية فتعترب النتائج اليت حققتها السياسات والربامج احلكومية املتعلقـة ـذا    أما    
وطنيا تعد نسبة معقولة جدا وهذا نظرا للطـابع   %97اال اجيابية حلد ما، فنسبة الربط بالكهرباء اليت تعادل 

ن املناطق الوعرة، ولكن هذا ال يعين إمهـال هـذه   املتشتت لبعض التجمعات السكانية املتواجدة يف العديد م
على املستوى الوطين من  %100الفئات بل يستدعي األمر تكثيف اجلهود الرامية إىل حتقيق نسبة ربط تصل إىل 

خالل زيادة االستثمار يف تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتكثيف استخدام الغاز والطاقة الشمسية يف جمـال  
تحقيق فائض إنتاجي ميكن تصديره من هذه الطاقة التجارية اليت تعد أحـد ركـائز حتسـني    إنتاج الكهرباء ل

  .مستويات التنمية البشرية واالجتماعية بصفة عامة

 الثروة الغازية اجلزائرية وإستراتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة                                    الرابعالفصل 
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  الفصل خالصة

من خالل هذا الفصل خنلص إىل أن اجلزائر متتلك إمكانيات ضخمة من االحتياطيات الغازية، ما أهلـها أن      
لدول إنتاجا هلذه الثروة، حيث تربز أمهية هذه األخرية يف االقتصاد الوطين من خـالل  تكون يف مصاف أكرب ا

خمتلف الوظائف اإلستراتيجية اليت تؤديها بدءا من وظيفتها كمصدر طاقوي تساهم عائدات تصديره يف تـوفري  
إلستراتيجية يف زيـادة  احتياطيات مالية هامة للدولة ويف متويل عملية التنمية بشكل عام، وصوال إىل وظيفتها ا

  .ترابط خمتلف القطاعات االقتصادية، وتعزيز اندماجها التكاملي مع بعضها البعض
وتقوم اجلزائر بتصدير ثروا الغازية وفق إستراجتيتني، ترتكز األوىل على تقنيات النقل عرب األنابيـب الـيت       

حتتل مركزا رياديا يف هذا اال من النشاط، فهـي   متتلك اجلزائر خربة كبرية فيها وإمكانيات هائلة أهلتها ألن
متتلك حاليا أنبويب نقل عمالقني يربطاا بالسوق األوروبية للغاز عن طريق كل من إسبانيا وإيطاليا، كما أـا  

الذي يعترب ذا " ميدغاز"تسعى يف هذا اإلطار إىل تدعيم هذا التوجه مبشاريع أخرى ضخمة لعل أمهها مشروع 
ومن جهـة أخـرى تعتـرب    . بالنسبة لالحتاد األورويب ككل يف إطار سعيه لتحقيق أمن إمداده الطاقويأولوية 

اجلزائر أحد الدول الرائدة يف جمال تصدير الغاز الطبيعي املسال وغاز البترول املسال، فهي حتتل املركز الثـاين  
يت متتلكها بدءا مـن وحـدات التسـييل    عامليا يف هذا اال، ساعدها على ذلك املنشآت القاعدية الضخمة ال

  .واملعاجلة، إىل السفن اخلاصة بالشحن والنقل البحري هلذه املواد الطاقوية اهلامة
أما فيما خيض إستراتيجية استخدامها الداخلي لثروا الغازية، فاجلزائر تسعى يف هذا اإلطـار إىل تكثيـف       

امللوثة للبيئة، خاصة يف ) خاصة املنتجات البترولية(در األخرى استعمال هذا املصدر الطاقوي وإحالله حمل املصا
جمال الصناعات البتروكيماوية اليت متتلك اجلزائر فيها ميزة تنافسية تؤهلها ألن تكون أحـد أكـرب مصـدري    

كما يعترب الغاز أهم مصـدر لتوليـد الطاقـة    . منتجات هذه الصناعة يف العامل إذا أحسن توجيهها وتسيريها
بائية يف اجلزائر نتيجة لتوفره بالكميات والنوعيات املناسبة، ونظرا لكفاءته االقتصادية والبيئيـة يف هـذا   الكهر
أما يف إطار التوزيع العمومي للغاز فقد بذلت اجلزائر جمهودات معتربة منذ البدايات األوىل لالسـتقالل  . اال

من إمجايل املدن اجلزائرية بالغاز، مع هدف بأن  %48ته إىل غاية اليوم، أدت يف اية املطاف إىل تغطية ما نسب
  .2012اية سنة  %65تصل هذه النسبة إىل حوايل 

مطالبة برسم سياسـات رشـيدة    رلكن رغم كل هذه اهودات اليت ال تزال غري كافية حلد اآلن، فإن اجلزائ    
دية من خالل االستخدام األمثل الحتياطياا الغازيـة  لالستخدام املستدام لثروا الغازية، سواءا من الناحية االقتصا

وترشيد كفاءة استخدام عوائدها املالية لترقية وتطوير خمتلف القطاعات االقتصادية، أو من الناحية البيئية من خالل 
ة تكثيف استعمال غاز البترول املسال والغاز الطبيعي املضغوط كوقود حمرك لقطاع النقل، وكذلك من خالل زياد

االستثمار يف برامج احلد من حرق الغاز املصاحب عند الشعلة ملا ينجر عن هذه العملية من أضرار بيئية وخيمـة  
كما أن االستثمار يف ترقية برامج التوزيع العمـومي  . وهدر للثروة ومراهنة حبقوق األجيال احلالية والالحقة منها

ال حتسني املستويات العامة للتنمية البشرية اليت تعتـرب الركيـزة   للغاز والكهرباء يعد من األمور بالغة األمهية يف جم
  .األساسية للتنمية الشاملة املستدامة

 ية وإستراتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامةالثروة الغازية اجلزائر                                    الرابعالفصل 

 



206  

  

  

  خامتة عامة
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  عـامة خامتـة

إن الفهم الصحيح للتنمية الشاملة املستدامة كفكرة نظرية وكممارسة عملية مبختلف جوانبها وأبعادها     
، يعد القاعدة األساسية لوضع أي إستراتيجية تعىن بترقية الكفاءة االستخدامية االقتصادية واالجتماعية والبيئية

من خصائص  بهفالغاز يعترب حاليا من أهم املصادر الطاقوية يف عاملنا املعاصر، نظرا ملا يتمتع . للثروة الغازية
طاقوية املفضلة يف ظل اقتصادية وبيئية وكذلك لوفرته الكمية وكفاءته النوعية، ما جعله أحد اخليارات ال

  .ضوابط االستدامة املكانية والزمانية

التالية، واليت تتضمن يف ثناياها إجابات عن  ائجـالنتمن هذا املنطلق ومن خالل هذه الدراسة، خنلص إىل     
  :التساؤالت املطروحة يف إشكالية الدراسة، كما تعترب اختبارا لفرضياا

  نتائج الدراسة النظرية. 1

الغاز حيتل حاليا مكانة هامة ضمن امليزانية الطاقوية العاملية، رغم تأخر التأكد خالل هذه الدراسة من أن مت  - 
استغالله مقارنة بالبترول والفحم نظرا للعديد من الصعوبات املتعلقة أساسا بالتكاليف وتعقد التقنيات، لكنه 

ملي للطاقة، كما تشري التوقعات إىل إمكانية من إمجايل االستهالك العا %16رغم كل ذلك فهو ميثل حوايل 
  ؛2030من إمجايل الطلب العاملي على الطاقة يف آفاق  %20ارتفاع الطلب عليه إىل حوايل 

إليفائه باملبدأين األساسيني للمفاضلة بني املصادر الطاقوية  حد اخليارات الطاقوية املستدامة نظراأيعد الغاز  - 
الغاز متوفر بالكمية والنوعية املناسبتني، ويساهم استخدامه يف دعم النمو  من ناحية االستدامة، حيث أن

البعيد، ومن الناحية البيئية فالغاز يعترب مصدر طاقة أقل تلويثا للبيئة من مصادر و املتوسط االقتصادي على املدى
راري، وكفاءته االقتصادية املسببان الرئيسيان لغازات االحتباس احل) الفحم والبترول(الطاقة األحفورية األخرى 

العالية من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية واحلرارية يف خمتلف االستعماالت الصناعية والزراعية واخلدماتية، 
تسمح له مبنافسة املصادر األحفورية واملصادر املتجددة للطاقة بشكل عام، ولكن الغاز رغم كل خصائصه 

ساهم يف تلوث البيئة بشكل أو بأخر عند مقارنته مبصادر الطاقة املتجددة يبقى أيضا من املصادر اليت ت ،اجليدة
على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اليت ال تسبب أي تلوث يذكر للبيئة وال تساهم يف انبعاث غازات 

ة األكثر بأن الغاز عبارة عن جسر للمرور من مصادر الطاقة األحفوري اجلزموبالتايل ميكن . االحتباس احلراري
اقتصادية وبيئية تضمن حتقيق أهداف  ةإىل مصادر الطاقة املتجددة واليت هلا كفاء) الفحم والبترول(تلويثا للبيئة 

جيب  ،التنمية املستدامة، ولكن من جهة أخرى وحىت يضمن الغاز بقاءه كمصدر منافس للطاقات املتجددة
ي مبادئ التنمية املستدامة وتساهم يف حتقيق أهدافها تطوير كفاءته االستخدامية وفق سياسات وإجراءات تراع

  االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛
طار إأحد أهم ركائز ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف  )GTL(تعد تقنية حتويل الغاز إىل سوائل  - 

ا تتيح إنتاج منتجات نظيفة تفي أل، ومبادئ وأهداف التنمية املستدامة، ملا هلا من فوائد اقتصادية كبرية
الزراعي، و الصناعي باملتطلبات البيئية، ما ينعكس إجيابا على تطوير خمتلف القطاعات اإلستراتيجية كالقطاع
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ع النقل، القطاع اخلدمي واملرتيل، وبالتايل االستفادة من الثروة الغازية بشكل أكثر أمثلية يراعي متطلبات قطا
  . تقبليةالفترتني الراهنة واملس

حاليا املصدر الطاقوي املفضل ملعظم األنشطة الصناعية سواءا االستخراجية منها أو التحويلية،  الغاز يعترب - 
ويدخل كمادة أولية أو كمصدر طاقوي يف معظم الصناعات البتروكيماوية، وبالتايل فهو يساهم بدرجة كبرية 

د على حتسني التنمية الصناعية، اليت تنعكس بدورها على يف تطوير النسيج الصناعي وحتسني إنتاجيته، مما يساع
حتسني مستويات التنمية الزراعية من خالل تزويدها مبختلف األمسدة املناسبة، والوسائل الزراعية املالئمة، ما 
يؤدي إىل تطوير اإلنتاجية الزراعية، اليت تؤدي بالضرورة إىل حتقيق األمن الغذائي على املستوى احمللي 

قليمي، وبالتايل تقليل نسب ااعة، وحتسني اإلطار املعيشي للمواطنني من خالل تقليل نسب الفقر واإل
وتقليص البطالة، وزيادة الكفاءة التشغيلية يف القطاع اخلدمي الذي يعتمد بدوره على الغاز كمصدر طاقوي 

الدولية املتعلقة بالتنمية  تتفاقيانظيف، يراعي االعتبارات البيئية املنصوص عليها يف خمتلف املعاهدات واال
املستدامة؛ وبالتايل فالثروة الغازية تساهم بشكل معترب يف حتقيق أهداف األلفية االمنائة، ما ينعكس إجيابا على 

  .إستراتيجية التنمية املستدامة مبختلف جوانبها االقتصادية واالجتماعية والبيئية

متطلبات االستدامة البيئية، تتطلب اختاذ إجراءات صارمة أوال يف إن ترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء  - 
جمال احلد من اآلثار البيئية لعمليات استكشاف وإنتاج الغاز، مث زيادة االستثمار يف تطوير تقنيات ونظم إدارة 

األخرى  غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن الصناعة الغازية يف خمتلف مراحلها، وكذلك الناتج عن الصناعات
من أمهها على  (CCS)اليت يدخل فيها الغاز كوقود، وتعد تقنية اصطياد وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون 

املستوى العاملي اآلن، واليت سامهت بشكل كبري يف حتسني نوعية الغاز املنتج يف العديد من البلدان على غرار 
لف الصناعات اإلستراتيجية كتوليد الطاقة يف ترقية كفاءة استخدامه يف خمتكذلك سامهت النرويج، و
رسم سياسات مالئمة للحد من إهدار وحرق الغاز املصاحب، من خالل االلتزام باملعايري  أنكما . الكهربائية

، وبتطبيق إجراءات طوعية صارمة تساعد على (GGFR)اليت حددا الشراكة العاملية للحد من حرق الغاز 
املستقبلية  األجيال املصاحب وعدم تبذيره بشكل ال خيدم البيئة احمليطة وال مصاحلاالستفادة القصوى من الغاز 

  .، يعد أمرا بالغ األمهيةوال حىت احلالية

نظرا الستخداماته املتعددة يف شىت نواحي احلياة، إن الغاز كطاقة جتارية يعد أحد أهم ركائز التنمية البشرية،  - 
نائية من الدول الفقرية يساعد هذه األخرية على حتسني املستوى املعيشي فإيصال خدمات الغاز إىل املناطق ال

والعمليات املرتلية املختلفة اليت حتتاج للطاقة، كما أن إنتاج  ن خالل استخدامه يف التسخنيللسكان، م
الكهربائية تقنيات الدورة املركبة اليت تعمل بالغاز الطبيعي، ساهم يف زيادة إنتاجية الطاقة  ةالكهرباء بواسط

 أساسا واخنفاض تكاليفها، وبالتايل زيادة فرص توصيلها إىل املناطق النائية واملناطق كثيفة السكان، ما يساهم
يف حتسني اإلطار املعيشي هلم من خالل استعمال هذه الطاقة يف شىت نواحي احلياة اليومية، سواءا من الناحية 

جات الطاقوية كالتربيد والتسخني والتكييف وخمتلف االستعماالت اإلنتاجية، أو من ناحية املتطلبات واالحتيا
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املرتلية وحىت اخلدماتية، وبالتايل زيادة نسبة الرفاهية للسكان وحتسني مستواهم التعليمي عن طريق استخدام 
، ما نترنتاألجهزة املتطورة اليت تعمل بالكهرباء كأجهزة اإلعالم اآليل والتلفاز، واالستفادة من خدمات اإل

يساهم يف تكريس االنفتاح على العامل اخلارجي، وترقية احلياة الفكرية لألفراد وتسهيل خمتلف نشاطام 
  .اليومية، وبالتايل الرقي مبستويات التنمية البشرية من احلسن إىل األحسن

  نتائج الدراسة التطبيقية. 2

، كما تعترب من أكرب 2009سنة  3ليار مم 4500متتلك اجلزائر احتياطيات ضخمة من الغاز قدرت حبوايل  - 
، ما أهلها ألن تكون 2009اية سنة  3مليار م 81الدول إنتاجا له يف العامل بكميات جتارية قدرت بأكثر من 

كما حيتل الغاز مكانة هامة . حد أبرز الفاعلني يف حركية التجارة الدولية للثروة الغازية على املستوى العامليأ
كمصدر طاقوي تساهم  بدءا من وظيفتهطين، وتنبع أمهيته من الطبيعة الوظائفية اليت يؤديها، يف االقتصاد الو

 وظيفته عائدات تصديره يف توفري احتياطيات مالية هامة للدولة ويف متويل عملية التنمية بشكل عام، وصوال إىل
  .ا التكاملي مع بعضها البعضندماجهااإلستراتيجية يف زيادة ترابط خمتلف القطاعات االقتصادية، وتعزيز 

قامت اجلزائر ببذل جمهودات معتربة يف جمال ترقية كفاءة استخدام الغاز لتلبية احتياجات سوقها الداخلية،  - 
خاصة (حيث سعت يف هذا اإلطار إىل تكثيف استعمال هذا املصدر الطاقوي وإحالله حمل املصادر األخرى 

البتروكيماوية اليت متتلك اجلزائر فيها ميزة تنافسية  ةخاصة يف جمال الصناعامللوثة للبيئة، ) املنتجات البترولية
  توجيهها وتسيريها؛إذا أحسن هذه الصناعة  كرب مصدري منتجاتأحد أتؤهلها ألن تكون 

يف  لهفاملسامهة اإلمجالية  ،لتوليد الطاقة الكهربائية يف اجلزائر طاقوي أويل مستخدم يعترب الغاز أهم مصدر - 
فره بالكميات والنوعيات لتو ، ويعود ذلك أساسا)2009سنة ( %96اج الكهرباء يف اجلزائر تقدر بـ إنت

، كما سعت اجلزائر إىل ترقية الكفاءة االستخدامية ونظرا لكفاءته االقتصادية والبيئية يف هذا اال املناسبة
العامل تعمل باملزاوجة بني الطاقة الشمسية لثروا الغازية يف هذا اإلطار، من خالل إنشاء أول حمطة هجينة يف 

منها عن طريق الغاز الطبيعي املتواجد يف حقل  %83ميغاواط من الكهرباء سنويا، حوايل  150والغاز إلنتاج 
عن طريق الطاقة الشمسية اليت متتلك اجلزائر منها إمكانيات جد  %17حاسي الرمل باجلنوب اجلزائري و

  معتربة؛

ع العمومي للغاز فقد بذلت اجلزائر جمهودات معتربة منذ البدايات األوىل لالستقالل إىل غاية يف إطار التوزي - 
من إمجايل املدن اجلزائرية بالغاز، مع هدف بأن تصل  %48اليوم، أدت يف اية املطاف إىل تغطية ما نسبته 

غري كافية نظرا لوجود نسبة ، لكن كل هذه اهودات ال تزال 2012اية سنة  %65هذه النسبة إىل حوايل 
كبرية من املناطق عرب خمتلف أرجاء الوطن ال تزال حلد اآلن غري موصولة بالغاز الطبيعي الذي يعد من 

  ضروريات احلياة يف وقتنا احلايل؛
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 "SONALGAZ" "سونالغاز"وشركة  "NAFTAL" "نفطال"شركة كل من تقوم اجلزائر حاليا عن طريق  - 
كوقود  (GNC)والغاز الطبيعي املضغوط  (GPL)جمال ترقية استعمال غاز البترول املسال مبجهودات معتربة يف 

وإحالله حمل البرتين العادي وخمتلف أنواع الوقود األخرى املسببة للتلوث، وقد ساعدها يف ذلك إضافة إىل 
ملواد بشكل كبري يف متثلت أساسا يف توفر هذه ا اخلصائص البيئية هلذا الوقود النظيف، جمموعة من العوامل

زيادة حظرية السيارات اليت تستعمل غاز السوق الوطنية، واخنفاض سعرها نسبة ألنواع الوقود األخرى، 
واد الطاقوية البترول املسال كوقود، والتطور املعترب يف شبكات التوزيع، وكذلك  منو الطلب املعترب على هذه امل

  .سنة/طن 250000سنة إىل /طن 30000من  2001-1995والذي ارتفع خالل الفترة 

كل من يف إطار إستراتيجية ترقية كفاءة استخدام الغاز من الناحية البيئية، قامت سوناطراك بالتعاون مع  - 
اصطياد  (CCS) بوضع تقنية ،النروجيية" ستات أويل هايدرو"الربيطانية وشركة " بريتش بيتروليوم"شركة 

، حقول عني صاحل يف اجلنوب اجلزائريمن الغاز الطبيعي املنتج من  (CO2)وحتزين غاز ثاين أكسيد الكربون 
متاشيا مع متطلبات الزبائن ومواصفات التسويق، حيث كانت االعتبارات البيئية هي احملفز والدافع وذلك 

مليون طن من غاز ثاين  1.2مت اصطياد وختزين ما معدله  2004فمنذ سنة  .الرئيسي لتنفيذ مثل هذا املشروع
، ويعترب هذا يوميا (CO2)طن  4000-3000سنويا، أي مبعدل حقن يتراوح بني  (CO2)أكسيد الكربون 

املشروع ناجحا من الناحية العملية، ولكنه حيتاج لدعم أكرب، وإنشاء مشاريع أخرى من هذا الصدد يف العديد 
  من احلقول الغازية املتواجدة يف اجلنوب اجلزائري؛

لحد من حرق غازها الطبيعي واملصاحب عند سياستها ل ات يف إطاردلكثري من اهوا ببذلقامت اجلزائر  - 
لكن تبقى هذه 2008سنة  %4إىل أقل من  1970سنة  %49.5فضت نسبة احلرق من الشعلة، فقد خ ،

ة ، ألن ضياع كل متر مكعب من الغاز يعتربا هدرا للثروة ومراهنة حبقوق األجيال الالحقاهودات غري كافية
  .منها

إن االستخدام األمثل لالحتياطيات الغازية اجلزائرية، وتوزيع عوائدها املالية بشكل كفء لتطوير وترقية  - 
خمتلف القطاعات االقتصادية، يعد أمرا ضروريا وهاما بالنسبة للجزائر يف إطار حماوالا وسعيها إىل حترير 

 .اقتصادها من اهليمنة البترولية

  تتوصيات واقتراحا. 3

 التوصيات واالقتراحاتبناءا على النتائج سابقة الذكر املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، ارتأينا تقدمي     
  :التالية

على اجلزائر أوال إعادة النظر يف إستراتيجيتها احلالية املتعلقة باستغالل ثروا الغازية، واليت ترتكز على أساس  - 
وة وإنتاجها وفقا ملؤشرات الطلب عليها يف السوق اإلقليمية األوروبية، دون التوسع املفرط يف تصدير هذه الثر

األخذ بعني االعتبار متطلبات التنمية املستدامة للبالد، اليت تنص على ضرورة ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة 
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وير القطاع الصناعي الغازية اجلزائرية يف خمتلف النواحي االقتصادية، من خالل االستخدام األمثل هلا لتط
  وإحداث حتوالت جوهرية يف القطاع الزراعي وباقي القطاعات احليوية األخرى؛

إن االعتماد شبه الكلي على العقود طويلة األجل يف جمال تصدير الغاز اجلزائري يعترب أمرا بالغ اخلطورة من  - 
ر بشكل دائم ووطيد بزبائنها األوروبيني، الناحية اجليوسياسية واالقتصادية، نظرا ملا يكرسه من ارتباط اجلزائ

ويصعب من عمليات التفاوض حول الرفع التدرجيي لألسعار، وبالتايل فإنه من األفضل التفكري يف تبين 
إستراتيجية جديدة ترتكز على إبرام عقود قصرية ومتوسطة املدى، من خالل االستثمار يف زيادة تصدير الغاز 

ه املنقول عرب األنابيب، األمر الذي يعترب احلل األمثل بالنسبة للجزائر لفك الطبيعي املسال على حساب نظري
ارتباطها بالسوق األوروبية، وزيادة قوا التفاوضية حول اهلوامش السعرية املتعلقة بتصدير ثروا الغازية، 

  وبالتايل تعظيم إيراداا املالية من هذا اجلانب؛

تطوير فروع الصناعة البتروكيماوية من خالل ترقية كفاءة استخدام الثروة  على اجلزائر زيادة االستثمار يف - 
الغازية كمادة أولية يف توسيع تشكيلة املخرجات النهائية هلذه الصناعة اإلستراتيجية، ملا هلا من أثر مباشر على 

يمه باملواد باقي القطاعات االقتصادية األخرى، خاصة خمتلف فروع القطاع الصناعي من خالل تدع تنمية
مسنت، األملنيوم، وباقي املواد األخرى اليت تعتمد على خمرجات األولية والوسيطية الالزمة إلنتاج البالستيك، اإل

الصناعة البتروكيماوية، وكذلك تطوير القطاع الزراعي والنهوض به من خالل تزويده مبختلف األمسدة الالزمة 
اعية، وتدعيمه كذلك مبختلف املبيدات احلشرية واملواد البالستيكية الستصالح األراضي، وزيادة اإلنتاجية الزر

 خمتلف جوانب الالزمة ملختلف عملياته التشغيلية، وقطاع النقل من خالل تزويده بوقود أكثر نظافة يراعي
  ومتطلبات االستدامة البيئية؛

ك يتطلب زيادة االستثمار يف برامج لترقية كفاءة استخدام الغاز من الناحيتني البيئية واالجتماعية، فإن ذل - 
رق هذه تنخفض إىل حدود معقولة جدا احلعل نسبة وجاحلد من حرق الغاز املصاحب عند الشعلة يف اجلزائر، 

وكذلك زيادة االستثمار يف برامج التوزيع العمومي للغاز وحماولة ربط أكرب عدد إن مل نقل معدومة متاما، 
لطاقوي النظيف، ملا يف ذلك من أثر إجيايب مباشر على حتسني مستويات التنمية ممكن من العائالت ذا املصدر ا

  .البشرية املستدامة يف اجلزائر
  آفاق الدراسة. 4

ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف أو ائية عن موضوع  مطلقةقدم رؤية تال إنّ هذه الدراسة     
 من جوانب عديدة إىل إمكانية دراسة هذا املوضوعويرجع ذلك  ،إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة

ولذلك ميكن اقتراح العديد من املواضيع اليت قد تكون مكملة هلذه الدراسة أو تزيد يف إثرائها  .وبأبعاد خمتلفة
  :من الناحيتني النظرية والعملية، وتتمثل هذه املواضيع فيما يلي

ة يف ظل متطلبات التنمية الشاملة املستدامة وحتديات السوق الطاقوية الرهانات املستقبلية للثروة الغازي - 
  الدولية؛
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  دور الثروة الغازية يف حتقيق التنمية البشرية املستدامة؛ - 
  استشراف مستقبل الغاز الطبيعي اجلزائري يف السوق الطاقوية األوروبية؛ - 
  ملستدامة؛مستقبل الثروة الغازية ومكانتها ضمن اخليارات الطاقوية ا - 
  استشراف مستقبل الثروة الغازية اجلزائرية يف ظل تنامي الطلب على املصادر الطاقوية املتجددة؛ - 
  .الكفاءة االقتصادية والبيئية إلنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز والطاقة الشمسية - 
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  قائمة املختصرات
1. APRUE : l’Agence pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l'Energie.  

2. AAPG : American Association of Petrole Geologists.  

3. CCS : CO2 Capture and Storage.  

4. CIF  : Cost Insurance and Freight.  

5. CIME  : le Comité Intersectoriel de la Maîtrise de l’Energie.  

6. CMED  : Commission mondiale pour l’environnement et le Développement. 

7. CNUED : La Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le Développement. 

8. FNME  : le Fonds National pour la Maîtrise de l’Energie. 

9. FOB : Free on board.  

11. GECF : Gas Exporting Countries Forum.  

12. GGFR : Global Gas Flaring Reduction Partnership.  

13. GN : Gaz Naturel. 

14. GNL  : Gaz Naturel Liquéfié.  

15. GNC : Gaz Naturel Comprimé. 

16. GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié. 

17. GTL  : Gas To Liquids. 

18. IEA : International Energy Agency. 

19. OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques.  

20. PNME : le Programme National de Maîtrise de l'Energie. 

21. SMDS : Shell Middle Distillate Synthesis. 

22. TSGP : Transe Saharien Gas Pipeline. 

23. UICN  : Union internationale pour la conservation de la nature.  
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  قائمة المختصرات المتعلقة بوحدات القياس
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  قائمة املراجع
  املراجع باللغة العربية: أوال

  الكتب. أ

، املكتب اجلامعي احلديث، التنمية االجتماعية املفهومات األساسية مناذج ممارسةأمحد مصطفى خاطر، . 1
  .2002طة، اإلسكندرية، مصر، زارياأل

، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، اإلستراتيجية الذاتية لتمويل التنمية االقتصاديةالطيب داودي، . 2
  .2008القاهرة، مصر، 

  .2007، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطة، مصر، اقتصاديات املوارد والبيئةإميان عطية ناصف، . 3

، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، اقتصاديات املوارد والبيئةهيم مصطفى وآخرون، السيدة إبرا. 4
  .دون سنة نشر

، ترمجة حممد هناد ومصطفى ماضي، دار النشر الغاز اجلزائري بني احلكمة والضاللبلعيد عبد السالم، . 5
  .1990بوشان، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، 

، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، مستقبل النفط العريببد اهللا، حسني ع. 6
2000.  

، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، الطبعة اقتصاديات النفط والغازحسني عبد اهللا، . 7
  .2006، بريوت، Eolssر العربية للعلوم لياس بيضون، الداإاألوىل، الد األول، حترير مصطفى طلبه، تنسيق 

، الطبعة نظرية البترول بني التشريع والتطبيق يف ضوء الواقع واملستقبل املأموليسري حممد أبو العالء، . 8
 . 2008األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، 

ألوىل، مركز اإلمارات للدراسات ، الطبعة امستقبل الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العامليةمايكل كليج، . 9
  .2004والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظيب، 

، سلسلة كتب عامل املعرفة، الس الوطين النفط والعالقات الدولية وجهة نظر عربيةحممد الرميحي، . 10
  .1982للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، أفريل 

، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية التنميةالسكان واملوارد والبيئة وحممد حممود اإلمام، . 11
، بريوت، لياس بيضون، الدار العربية للعلومإاملستدامة، الطبعة األوىل، الد األول، حترير مصطفى طلبه، تنسيق 

2006.  



218  

 مكتبة ،الطبعة األوىل ،منها احلماية ووسائل البيئة لتلوث املالية و االقتصادية اآلثار الشيخ، صاحل حممد. 12

  .2002 اإلسكندرية الفنية، اإلشعاع مطبعة و

  .2000، دار األمني للنشر والتوزيع، مصر، اقتصاد محاية البيئةحممد عبد البديع، . 13

، املؤسسة اجلامعية للدراسات، بريوت، التنمية ورسالة اجلامعة يف األلفية الثالثةحممد مصطفى األسعد، . 14
2000.  

، دار املعرفة التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقيةعجمية، إميان عطية ناصف، حممد عبد العزيز . 15
  .2005اجلامعية، 

، الطبعة الرابعة، دار الدعوة املوسوعة يف شىت جماالت املعرفةحممد صالح صديق وسامح عثمان امحد، . 16
  .2007للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 

حممود حسن حسين، حممود حامد حممود، دار املريخ : ، ترمجة ومراجعةتنمية االقتصاديةالميشيل تودارو، . 17
  .2006للنشر، اململكة العربية السعودية، 

التنمية البشرية يف اتمعات النامية واملتحولة دراسات يف آثار العوملة علي الطراح وغسان سنو، . 18

 .2004ان، ، دار النهضة العربية، لبنوالتحوالت العاملية

 احلديث، اإلسكندرية، اجلامعي املكتب ،والطبيعية البشرية املوارد وتنمية إدارة طاحون، أبو علي عديل. 19

2003.  

، التنمية املستدمية فلسفتها وأساليب ختطيطها وأدوات قياسهاعثمان حممد غنيم، ماجدة أمحد أبو زنط، . 20
  .2007ن، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع، عما

، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، املنهج التنموي البديل يف االقتصاد اإلسالميصاحل صاحلي، . 21
  .2006القاهرة، مصر، 

  .1991ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، السياسات يف تصنيع النفط، صالح حيياوي وفاروق الصويف، . 22

، سلسلة كتب عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون الطاقة البديلة تكنولوجياسعود يوسف عياش، . 23
  .1981واآلداب، الكويت، فيفري 

، ترمجة أمحد يوسف عبد اخلري، اجلزء األول، جامعة امللك سعود، ، االقتصاد البيئيشارلس كولستاد. 24
 .2005السعودية، 

  .2005ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، 2004ثورة أسعار النفط ضياء جميد املوسوي، . 25

  



219  

   االت. ب

، الد 79، جملة النفط والتعاون العريب، العدد التوجهات الرئيسية ألسواق الغاز الطبيعيأوليفر أبرت، . 1
  .1996 الكويت، وابك،األ، منظمة 22

، 62النفط والتعاون العريب، العدد  ، جملةالغاز الطبيعي وجماالت استخدامه يف الوطن العريبالطيب ونادة، . 2
  .1992، منظمة األوابك، الكويت، 17الد 

جملة جملس الطاقة العاملي، " نظم الوقود األحفوري األنظف"ورشة عمل واجتماع جلنة الطاهر الزيتوين، . 3
  .2009، منظمة األوابك، الكويت، صيف 35، الد 130النفط والتعاون العريب، العدد 

عبد الفتاح دندي، جملة  إعدادللطاقة،  28، ندوة أكسفورد الغاز الطبيعي إىل اوروباارد بريغمان، بريك. 4
  .2007ظمة األوابك، الكويت، شتاء ن، م33، الد 120النفط والتعاون العريب، العدد 

وة ، ندسوق الغز الطبيعي فائض على املدى القصري وعدم يقني على املدى الطويلجوناثان سترن، . 5
ظمة األوابك، ن، م35، الد 131ناصر خبيت، جملة النفط والتعاون العريب، العدد  إعدادللطاقة،  31 دأكسفور

  .2009الكويت، خريف 

مستقبلها ومردودها : GTLتقنية حتويل الغاز إىل سوائل  ،م قاسم الشاجلي وأمرية حممد جوادوسا. 6

 وابك،األ، منظمة 33، الد 121ط والتعاون العريب، العدد ، جملة النفاالقتصادي وأثرها على صناعة النفط
  .2007ربيع  الكويت،

، 34، الد 126، جملة النفط والتعاون العريب، العدد مالمح تطور تقنيات حفر أبار النفط ،تركي محش. 7
  .2008وابك، الكويت، صيف األمنظمة 

، الد 127، جملة النفط والتعاون العريب، العدد ةخطوط نقل البترول يف األقطار العربي ،مسري القرعيش. 8
  .2008وابك، الكويت، خريف األ، منظمة 34

مقارنة بني اقتصاديات نقل الغاز بواسطة األنابيب وناقالت الغاز  ،روبرت مابرو وما يكل ستوبارد. 9

  .1995ويت، وابك، الكاأل، منظمة 21، الد 75جملة النفط والتعاون العريب، العدد  ،الطبيعي

 منظمة ،34، الد 127، جملة النفط والتعاون العريب، العدد آفاق الطاقة العامليةعبد الفتاح دندي، . 10
 .2008خريف  الكويت، وابك،األ

تركي محش،  إعدادللطاقة،  29، ندوة أكسفورد هل حنن مقبلون على سوق عاملي للغازجوناثان سترن، . 11
  .2007ظمة األوابك، الكويت، خريف ن، م33، الد 123، العدد جملة النفط والتعاون العريب



220  

عبد الفتاح دندي، جملة النفط  إعدادللطاقة،  28 د، ندوة أكسفورحنو سوق عاملية للغازجوناثان سترن، . 12
  .2007، مظمة األوابك، الكويت، شتاء 33، الد 120والتعاون العريب، العدد 

، منظمة 33، الد 121، جملة النفط والتعاون العريب، العدد ق عاملية للغازحنو سوعبد الفتاح دندي، . 13
  .2007األوابك، الكويت، ربيع 

، الد 120، جملة النفط والتعاون العريب، العدد أساسيات تسعري الغاز يف األسواق العامليةعلي رجب، . 14
  .2007شتاء  الكويت، ، منظمة األوابك،33

، جملة النفط والتعاون احلد من اآلثار البيئية لعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغازي، خمتار اللبابيد. 15
  .2009، منظمة األوابك، الكويت، 35لد ا، 128العريب، العدد 

، 130جملة النفط والتعاون العريب، العدد ، اصطياد غاز ثاين أكسيد الكربون وختزينهعمر خالد احلاج، . 16
  .2009األوابك، الكويت، صيف  ، منظمة35الد 

، جملة النفط والتعاون مفتاح التنمية املستدامة CO2إدارة غاز ثاين أكسيد الكربون الـ غيري هار، . 17
  .2007منظمة األوابك، الكويت، خريف  ،33الد  ،123العدد ، العريب

احلايل واملشاريع  الوضع: صناعة األمسدة والبتروكيماويات يف األقطار العربيةمسري القرعيش، . 18

  .2010منظمة األوابك، الكويت، شتاء  ،36الد  ،132، العدد ، جملة النفط والتعاون العريباملستقبلية

صناعة : الندوة املشتركة ألوابك واملعهد الفرنسي للبترولمنظمة األقطار العربية املصدرة للبترول، . 19

األوابك،  منظمة ،34، الد 126فط والتعاون العريب، العدد ، جملة النالغاز الطبيعي احلاضر واملستقبل
  .2008الكويت، صيف 

  .2008جانفي  وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، ،08جملة الطاقة واملناجم، العدد . 20

  .2008، وزارة الطاقة واملناجم، اجلزائر، جويلية 09الطاقة واملناجم، العدد جملة . 21

  اتالدراسات وامللتقي. ج

، يف مستقبل سوق الغاز الطبيعي العاملية ومضامينها بالنسبة إىل أسواق النفط العامليةأويسنت نورينج، . 1
الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العاملية، الطبعة األوىل، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو 

  .2004ظيب، 

، وقائع مؤمتر الطاقة العريب الثالث، حالالت الطاقة عامليا وحمليادور الغاز الطبيعي يف إأمحد نور الدين، . 2
 .1985اجلزء الثالث، اجلزائر، ماي 



221  

: مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل، حتديات الطاقة والتنمية املستدامةالطاهر خامرة وفاتح بن نونة، . 3
قد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنع

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف 2008أفريل  07/08فرحات عباس، 
 .2008الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

، ترمجة حممد كامل عارف، مراجعة علي حسني حجاج، تركمستقبلنا املشاللجنة العاملية للتنمية والبيئة، . 4
  .1989سلسلة كتب عامل املعرفة، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 

، األمم املتحدة، ترشيد استهالك الطاقة يف قطاع الصناعةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، . 5
 .2002نيويورك، 

بناء القدرات يف نظن الطاقة املستدامة ج للتخفيف من الفقر دية واالجتماعية لغريب آسيا، اللجنة االقتصا. 6

التنمية املستدامة يف  ، اجلزء األول، الطاقة ألغراضوإدراج قضايا النوع االجتماعي يف االهتمامات الرئيسية
  .2003سكوا، األمم املتحدة، نيويورك، دول اإل

ترشيد استهالك الطاقة وحتسني كفاءا يف القطاعات العليا تماعية لغريب آسيا، اللجنة االقتصادية واالج. 7

  .2007، االسكوا، األمم املتحدة، نيويورك، إلنتاج الطاقة

، يف مستقبل الغاز الطبيعي يف سوق حترير صناعة الغاز الطبيعي األوروبية ومضامينهابول هورسنيل، . 8
  .2004كز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظيب، الطاقة العاملية، الطبعة األوىل، مر

، مداخلة ضمن املؤمتر التنمية املستدامة مقاربة اقتصادية يف إشكالية املفاهيم واألبعادمبارك بوعشة، . 9
دية وعلوم التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم االقتصا: العلمي الدويل

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات 2008أفريل  07/08التسيري، جامعة فرحات عباس، 
  .2008الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

، ة العاملية نظرة كلية عامةالدور املستقبلي للغاز الطبيعي يف سوق الطاقثيمويت كونسيدين وآدم روز، . 10
يف مستقبل الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العاملية، الطبعة األوىل، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

  .2004اإلستراتيجية، أبو ظيب، 

، مداخلة ضمن اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسهاحرفوش سهام وآخرون، . 11
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية : لدويلاملؤمتر العلمي ا

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات 2008أفريل  07/08وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 
  .2008، عني مليلة، الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر



222  

، امللتقى تنمية املوارد البشرية ومتطلبات التنمية املستدامة لألمن العريبعبد العزيز بن صقر الغامدي، . 12
 .2006أفريل،  26-24العريب الثالث للتربية والتعليم، بريوت، أيام 

التنمية املستدامة : لعلمي الدويل، مداخلة ضمن املؤمتر اإشكالية التنمية املستدامة وأبعادها ،عمار عماري. 13
والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء 2008أفريل  07/08
  .2008والنشر، عني مليلة،  األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة

، مداخلة ضمن املؤمتر دراسة مكانة ومستقبل اجلزائر يف سوق الغاز الطبيعي املتوسطي ،سدي علي. 14
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم : العلمي الدويل

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات 2008أفريل  07/08التسيري، جامعة فرحات عباس، 
  .2008الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

مداخلة ضمن املؤمتر . مسامهة التنمية البشرية يف حتقيق التنمية املستدامةسلمى قطاف ورمية خلوطة، . 15
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم : العلمي الدويل

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات 2008أفريل  07/08التسيري، جامعة فرحات عباس، 
  .2008ليلة، الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني م

، يف املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة تأثري التجارة الدولية على التنمية املستدامةسالمة سامل سلمان، . 16
، أوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف "التجارة الدولية وأثرها على التنمية املستدامة"

  .2007، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدول العربية، 2006اجلمهورية التونسية يف سبتمرب 

، يف التنمية املستدامة مع تركيز خاص على اإلدارة البيئية إشارة خاصة للعراقسحر قدوري الرفاعي، . 17
ملؤمتر العريب ، أوراق عمل ا"التجارة الدولية وأثرها على التنمية املستدامة"املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة 

، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة 2006اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف اجلمهورية التونسية يف سبتمرب 
  .2007الدول العربية، 

، مداخلة ضمن البعد البيئي إلستراتيجية التنمية املستدامةسنوسي زوليخة وبوزيان الرمحاين هاجر، . 18
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية : دويلاملؤمتر العلمي ال

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات 2008أفريل  07/08وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 
  .2008عني مليلة،  الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر،

، مداخلة التنمية الشاملة املستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزائرصاحل صاحلي، . 19
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم : ضمن املؤمتر العلمي الدويل



223  

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف 2008أفريل  07/08ات عباس، االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرح
  .2008املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

والكفاءة التنمية املستدامة : ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلالتنمية من النمو إىل االستدامةفايل نبيلة، . 20
 07/08االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، 

، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، 2008أفريل 
  .2008دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 

التنمية املستدامة ورهانات النظام الليربايل بني الواقع واألفاق زي عبد الرزاق وكاتية بوروبة، فو. 21

التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، املنعقد : ، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويلاملستقبلية
، منشورات خمرب الشراكة 2008أفريل  07/08، بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس

واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورومغاريب، دار اهلدى للطباعة والنشر، عني مليلة، 
2008.  

  التقارير. د

مشروع تقرير من اجل سياسة لتطوير املؤسسات الصغرية الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، . 1

 .2002جوان  اجلزائر، ،طة يف اجلزائرواملتوس

  2004، األمم املتحدة، نيويورك، 2004تقرير التنمية البشرية برنامج األمم املتحدة للتنمية البشرية، . 2

  .2007، اجلزائر، 2007تقرير نشاط جلنة ضبط الكهرباء والغاز، . 3

  .2000لكويت، ، اتقرير األمني العام السنوي السابع والعشرونمنظمة األوابك، . 4

  2009، الكويت، التقرير اإلحصائي السنويمنظمة األوابك، . 5

  .2008، الكويت، تقرير األمني العام السنوي اخلامس والثالثونمنظمة األوابك، . 6

حول التطورات البترولية يف األسواق العاملية واألقطار  2010تقرير شهر مارس ، األوابكمنظمة . 7

  .2010 تصادية، الكويت، مارسإلدارة االق، ااألعضاء

   .2009، الكويت، إدارة الشؤون الفنية ،االستخالص البترويل احملسنمنظمة األوابك، . 8

  .2009 ،، إدارة الشؤون الفنية، الكويتتنمية موارد الغاز الطبيعي يف الدول العربيةمنظمة األوابك، . 9

  .2008اجلزائر، ، 2008التقرير السنوي سوناطراك، . 10

  .2006اجلزائر،  2006التقرير السنوي سوناطراك، . 11

  .2000 ، اجلزائر،2000التقرير السنوي سوناطراك، . 12



224  

  املواثيق والقوانني  .هـ

، 50املتعلق باحملروقات، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  2005أفريل  28املؤرخ يف  07-05 رقم القانون - 
  .2005جويلية  19الصادرة بتاريخ 

  الرسائل واألطروحات .و

، رسالة ماجستري يف العلوم السوق البترولية العاملية وانعكاساا على االقتصاد اجلزائريهاشم مجال، . 1
  .1988كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر،  ،)غري منشورة(االقتصادية 

 يف العلوم االقتصادية ، رسالة ماجستريدراسة تقييميه إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزائرزرنوح يامسينة، . 2
  .2007اجلزائر، جامعة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،  ،)غري منشورة(

، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم الغاز الطبيعي يف اجلزائر وأثره على االقتصاد الوطين ،كتوش عاشور. 3
  ،2004م االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، ، كلية العلو)غري منشورة( االقتصادية

ماجستري يف العلوم  رسالة. الغاز الطبيعي وإستراتيجية استغالله يف اجلزائر واقع وآفاق ،لعمرية لعجال. 4
  .2004 اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة باتنة، ،)غري منشورة( االقتصادية

استراتيجيات الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي يف ظل التنمية املستدامة حالة ضر، عبد القادر بلخ. 5

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، )غري منشورة(ماجستري يف علوم التسيري  رسالة، اجلزائر
2005. 

  املراجع باللغة األجنبية: ثانيا

OEUVRAGESA.  
1. Abd elhamid BRAHIMI, l’économie algérienne d’hier à demain, édition 

DAHLAB, Alger, 1991. 

2. Abdellatif  Benachenhou, Le Prix de L’avenir : le Développement Durable en 
Algerie, Thotem Edition, Paris, 2005.  

3. Alexandre Rojey et autre. Le Gaz naturel : production traitement 
transport , Edition Technip, Paris, France, 1994.  

4. Afnor, Guide pratique du développement durable un savoir-faire à 
l’usage de tous, Afnor, France, 2005. 

5. Alain Jounot, 100 Questions pour comprendre et agir le développement 
durable, Afnor, France, 2004. 

6. Amor Khalif, La valorisation physique de la filière du gaz naturel en 
Algérie : problèmes de définitions et dynamiques statistique, Dans : 



225  

dynamique des marchés et valorisation des hydrocarbures, ouvrage collectif sous 
la direction de Amour Khalif, CREAD, 2005.  

7. Arezki IGHEMAT, l’industrie pétrochimique en Algérie, OPU, Alger, 
1986. 

8. Bruno Cohen-Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement 
durable, lés éditions demos, Paris, 2006.  

9. Catherine AUBERTIN et Franck Dominique VIVIE, Le Développement 
durable enjeux politiques économiques et sociaux, La documentation 

française, IRD Edition, Paris, 2005.  

10. Charles Augustine, Bob Broxon, Steven Peterson, Understanding Natural 
Gaz Market, Lexecon an FTI Company, API, 2006.  

11. Chems Eddine Chitour. Les guerres des pétrole ou le droit de la force 
après le 11 septembre, ENAG, Alger, 2002. 

12. Farid Baadache, le Développement durable tout simplement, Edition 
Eyrolle, Paris, 2008.  

13. Férone, Geneviève et autre, Le développement durable des enjeux 
stratégique pour l’entreprise, Préface de Robert Lion, Troisième tirage, 

Edition d’organisation, Paris, 2002.  

14. Ferdinand E. Banks, The political economy of natural  gas, Groom Ltd, 
Beckenham, Kent, U.K, 1987. 

15. Francis Meunier, Domestiquer l’effet de serre, Dunod, Paris, France, 2005. 

16. Hamid MAZRI, Les hydrocarbures dans l’économie Algérienne, SNED, 
Alger, 1975. 

17. Jean Masseron, l'Economie des Hydrocarbures, 2eme édition, Editions 
Technip, Paris, 1975.  

18. J. Ernult et A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de 
l'entreprise, théorie des parties prenantes : Évolution et perspectives, 

Cahiers du CEREN 21, Groupe ESC Dijon Bourgogne, France, 2007.  

19. Jean-Louis Salager, Production et transport de l’énergie, Energie et 
formulation, Ouvrage coordonné par Jean Paul Canselier, Vol 13, Sfc, EDP 

Science, France, 2005. 

20. Lee S. Fredman, The Microeconomics of Public Policy Analysis, Part 1, 
Princeton University Press, 2002.  

21. Louis Guay et Autres, les enjeux et les défis du développement durable 
Connaitre  Décider Agir, Collection sociologie contemporaine,  Les presses de 

l’université Laval, 2004. 

22. Marc ECREMENT, Indépendance politique et libération économique: un 
quart de siècle du développement de l’Algérie 1962-1985. ENAP, PUG, 

Alger, 1986. 



226  

23. Mohamed Nasser THABET, Le secteur des hydrocarbures et le 
développement économique de l'Algérie, Entreprise nationale du livre, O.P.U, 

Alger, 1989.  

24. Octave Gélinier et autres, Développement durable Pour une entreprise 
compétitive et responsable, 3eme édition, Esf Editeur, cegos,  France, 2005.  

25. Phlippe Brachay, l'industrie du gaz, 2eme édition, Presses universitaires de 
France, Paris, 1970. 

26. Roger Perman & Others, Natural Resource and Environmental 
Economics, Third Edition, Pearson Education, Harlow, 2003. 

27. Shone. R, Applications in intermediate macro-eoconomic, Oxford, 1981. 

28. Sibi BONFILS, Stratégies énergétiques pour le développement durable, 
Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, Canada, Québec, 

2008. 

29. Sophie Chautard, Le Pétrole, Studyrama, France, 2008. 

30. Valais.M, Boisserpe.P, Gadon.J.L, L’industrie du gaz dans le monde, 4eme 
édition, Edition Technip, Paris, France, 1982. 

 REVUES, SEMINAIRES ET THESESB.  

1. Amor KHELIF, les limites de la libéralisation des exportations de gaz en 
Algérie, Medènérgie, No 02, 2002 

2. BOUTARFA Noredine et MOUSSI Smail, l’utilisation du gaz naturel en 
Algérie : impact socio-économique bilan et perspectives, 1er  symposium de 
comité algérien de l’énergie le secteur de l’énergie en Algérie face aux défis du 

21eme siècle,  session N°5, Alger, 25-26 novembre 1996. 

3. Eric Delafosse, Enjeux gaziers dans les PVD et dépassement des obstacles 
institutionnels à L’utilisation des ressources, Unpublished ph. Dissertation, 

Université de Bourgogne et ENSPM, 1993. 

4. N.Nedjadj & K.Khebbache, La problématique du développement durable 
a travers l’agenda 21 : concepts, priorités et perspectives, Séminaire 
scientifique International : développement durable, Université de Sétif, Algérie, 

07/08 avril 2008. 

5. Pierre Bauby et autre, Energie et société, Symposium international Unesco, 
UNESCO, Edition Publisud, Paris, 1995.  

6. P.S. Dasgupta and G.M.Heal, Economic theory and exhaustible resources, 
james Nisbet – Co.ltd, Digswell Place ,Welwyn, Herts and Cambridge 

University press, 2004.  

7. Revue Energie et Mines, No10, Ministère de l’Energie et des Mines, Alger, 
Mars 2008. 



227  

8. Revue Equilibres « La lettre de la Commission de Régulation de L’électricité 
et du Gaz », No 08, CREG, Alger, Février 2010,   

 RAPPORTS .C 

1. Agence Internationale de l’énergie, Gaz Naturel : politiques et perspectives, 
OCDE/AIE, France, 1992. 

2. Arab Petroleum Research Center, Natural Gas Survey, Middle East & North 
Africa, APRC, 2007 and 2008. 

3. BP, Statistical Review of World Energy 2009, June 2009 P.22. 

4. BP, Statistical Review of World Energy 2010, June 2010 P.22.  

5. Chabrelie.F, L’industrie gazière à l’horizon 2020, Cedigaz, Panorama 2006, 
Paris, 2006 

6. Cedigaz. Naturel Gaz in the World, 2009 Edition. 

7. Cedigaz, Natural gaz in the world, 2001 Edition. 

8. Cedigaz, Natural gaz in the world, 2000 Edition. 

9. Commission de Régulation de L’électricité et du Gaz, Programme indicatif 
d’approvisionnement du marché national en gaz 2009-2018, GREG, Alger, 

2009. 

10. Commission de Régulation de L’électricité et du Gaz, Programme indicatif 
d’approvisionnement du marché national en gaz 2008-2017, GREG, Alger, 

2008. 

11. Commission de Régulation de L’électricité et du Gaz, Rapport d’activité 
2009, GREG, Alger, 2010. 

12. Direction Générale des Impôts, Cadre légal régissant l’activité pétrolière 
en Algérie, DGE, Alger, 2008. 

13. Direction générale des douanes, Statistiques du commerce extérieur de 
l’Algérie (période : premier trimestre 2010), Ministère des finances, Centre 

National de L’informatique et des Statistiques, Alger, 2010. 

14. FMI, Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations de 
2009 au titre de l’article IV avec l’Algérie, Note d’information au public 
(NIP) n° 10/29-23, février 2010. 

15. International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, 2010 

16. International Energy Agency, Key World Energy Statistics, IEA, 2009. 

17. International Energy Agency, World energy outlook, IEA, 2004.  

18. Ministère de l’Energie et des Mines, Présentation du Secteur de l’énergie 
et des Mines, Annuaire de l’Energie et des Mines, Alger, 2008. 



228  

19. Ministère de l’énergie et des mines, Bilan Energétique National de l’année 
2009, Baosem, Alger, Edition 2010.  

20. Ministère du commerce, Le Commerce extérieur un miroir économique 
10 mois 2009, agence nationale de promotion du commerce extérieur, ALGEX, 

Alger, Décembre 2009.  

21. OCDE, Développement Durable les grandes questions, OCDE, 2001.  

22. Opec, World Oil Outlook , 2009. 

23. Québec, Loi sur le Développement durable : les principes, Chapitre 2, 
Article 6, Canada, 2005. 

24. Sonatrach, Rapport Annuelle 2009, Alger, 2009. 

25. Sonatrach, Rapport Annuelle 2008, Alger, 2008. 

26. Sonatrach, Sonatrach Pionnière dans L’industrie du GNL, Alger, 2008. 

27. Sonatrach, Commercialisation Gaz et Développement à l’international, 
Publication périodique éditée par Sonatrach/Activité Commercialisation, 5éme 

Editons, Alger, 2007. 

28. The World Bank, Global Gas Flaring Reduction Group, Issue Brief, 
GGFR, 2006.  

29. UNCED, Rio Declaration on Environment and Development, paper 
presented at : United Nations Conference on Environment and Development, 
Rio de Janeiro, from 3 to 14 June, 1992. 

30. World Gas Intelligence, March, 2010.  

  نترنت املستعملةمواقع اإل: ثالثا

موقع مرافئ اخلاص بالس العراقي للسلم والتضامن، مقال  ،تاريخ اكتشافه، استخداماته ومستقبله: النفط ،الصباح علي. 1
: ، على املوقع2008نوفمرب  13منشور بتاريخ 

http://www.marafea.org/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=12389  
2. L’encyclopédie libre Wikipidia. Le Gaz Naturel. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel 

االلكترونية  الة ، موقع2010مارس  04، مقال منشور بتاريخ الغاز من املصادر غري التقليدية ،نعمت أبو الصوف. 3
 http://www.aleqt.com/2010/03/24/article_368543.html:  االقتصادية

: ترونية االقتصاديةااللك الة ، موقع2010مارس  16، مقال منشور بتاريخ املستقبل للغاز ،أنس بن فيصل احلجي. 4
http://www.aleqt.com/2010/03/16/article_364427.html 

5. Joseph H, Frantz. Jr and Valerie Jochen. Shale Gaz, (Pdf), Schlumberger, 
Texas A&M University, 2005. P.2. website: http://www.oilfield.slb.com 

، 2009أكتوبر  24، مقال منشور بتاريخ الغاز تعزز االحتياطات العامليةتقنيات جديدة الستخراج  ،كليفورد كالس. 6
  http://www.alrroya.com/node/41520: موقع جريدة الرؤية االقتصادية



229  

، 12/04/2010: تاريخ االطالع ، موقع شركة قطر للغاز،الغاز الطبيعي املسال. قطر للغاز. 7
http://www.qatargas.com/Edu.aspx 

8. Gas Exporting Countries Forum (GECF), www.gecforum.com.qa/home  
 :، موقع قناة اجلزيرة اإلخبارية09/04/2007: ، مقال منشور بتاريخحبث إنشاء تكتل ملصدري الغاز ،اجلزيرة. 9

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1038183  
مـاليزيا، مقال منشور بتاريخ  -،  جـامعة بترامن الكم إىل اإلنسان: ةإشكالية التنميحممد شريف بشري، . 10
  www.islamonline.netإسالم أون الين، موقع  27/05/2009

11. le protocole de Kyoto définitivement Sauvé : 
www.tf1.fr/news/sciences/0.840263.00htm,45k. 
12. Nations Unies, Déclaration de Rio sur l'environnement et le 
Développement, Assemblée générale, A/CONF.151/26 (Vol. I), 12 août 1992, 
http:// www.un.org French/ events/ rio92/aconf15126vol1f. htm 

Encyclopédie Publié dans , Principes du développement durable13. Vedura, 
, Vedura, portail du développement durable, 05/05/2010, développement durable

http://www.vedura.fr/encyclopedie.  
14. http://www.chemlink.com.au/cv.htm. 

15. http://www.wetfeet.com/research/companies.asp. 

16. http://www.exxon.mobil.com. 

17. http://www.syntroleum.com/process-schematic.asp.  
18. L’encyclopédie de l’environnement, Torchage et rejet de gaz naturel, 
http://lagrandepoubelle.com/wikibis/environnement/index.php. 

19. La Banque Mondial, Partenariat Mondial Pour la Réduction des Gaz Torchés 
(GGFR), Décembre 2006, www.worldbank.org/ggfr. 

20. La Banque Mondial, Liste des 20 premières nations pour le torchage, 
GGFR : 
http://web.worldbank.org/wbsite/external/accueilextn/newsfrench/0,,contentmdk
:21456821~pagepk:64257043~pipk:437376~thesitepk:1074931,00.html. 

21. Gaz torchés : du mieux,  http://www.marches-
tropicaux.com/blog/index.php/2009/10/23/dev-durable/ Gaz-torchés-du-mieux. 

، على املوقع 18/12/2008، اجلامعة العربية املفتوحة، مقال نشر بتاريخ مؤشرات التنميةسلمان حسني احلجي، . 22
 . www.aou4all.com  :االلكتروين

23. Ministère de l’Energie et des Mines, http://www.mem-
algeria.org/francais/index.php?page=les-investissements-2. 

-http://www.mem Ministère de l’Energie et des Mines,24. 
gaz-dp-algeria.org/francais/index.php?page=programme 



230  

25. Ministère de l’Energie et des Mines, http://www.mem-
algeria.org/francais/index.php?page=perspectives-de-developpement-2  

26. Ministère de l’énergie et des mines, http://www.mem-
algeria.org/francais/index.php?page=environnement 
27. APRUE, Bilan énergétique et environnemental du PNME 2007-2011, 
Agence pour la Promotion et la Rationalisation de l’Utilisation de l'Energie, 
2010, http://www.aprue.org.dz/pnme-2007-2011-bilan.html. 
28. APRUE, http://www.aprue.org.dz/pnme-2007-2011.html 

29. La réduction des gaz torchés: un objectif permanent de Sonatrach, Site web: 
www.sonatrach-dz.com/envirenement.Pdf. 

30. Le jeune Indépendant, Récupération de gaz torché, www.algerie-
dz.com/forums/economie/19574-recuperation-de-gaz-torche.html, Publier au 
09/04/2006. 

31. Jonathan M. Harris, Basic Principles of Sustainable Development, Global 
development and Environment institute, working paper 00-04, Tufts University, 

Medford MA 02155, USA, June 2000 (PDF), PP.5-6. http://ase.tufts.edu/gdae  

32. ESCWA, summary of the world summit on sustainable development: 
assessment report for the escwa region, World Summit on Sustainable 

Development Johannesburg, 26 August - 4 September2002, 
www.escwa.org.lb/divisions/div_editor/Download.asp  

33. Microsoft Encarta 2010 (DVD). Gaz naturel. Microsoft Corporation 2010. 

 

  



231  

  

  

  الفهرس 
  

 



232  

  فهرس اجلداول
  رقم الصفحة  عنوان اجلدول  رقم اجلدول

  17  تركيبة الغاز غري املصاحب حبسب مناطق تواجده يف العامل  1.1

  18  تركيبة الغاز املصاحب حبسب مناطق تواجده يف العامل  2.1

  30  )2009-1970(حتياطيات املؤكدة من الغاز يف العامل خالل الفترة تطور اال  3.1

  35  )2009( اإلنتاج العاملي من الغاز حسب أكرب الدول املنتجة للغاز يف العامل  4.1

  38  )2009(الصادرات العاملية من الغاز حسب أكرب الدول املصدرة للغاز يف العامل   5.1

  39  )2009(سب أكرب الدول املستوردة للغاز يف العامل الواردات العاملية من الغاز ح  6.1

  53  2010وفيفري  2009تطور أسعار الغاز يف السوق األمريكية خالل سنيت   7.1

  53  )2010جانفي (تطور كميات وأسعار الغاز الطبيعي املسال يف السوق األسيوية   8.1

  108  الصناعة اخلصائص الرئيسية لتقنيات ترشيد استهالك الغاز يف قطاع  1.3

  115  مقارنة بني تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز ومصادر الطاقة األخرى  2.3

  119  مكونات الغازات الدفيئة وتركيزها  3.3

  124  (CCS) تكاليف عناصر أنظمة الـ  4.3

  127  تطور حجم الغاز احملروق عامليا حسب أهم الدول املسامهة يف ذلك  5.3

  133  البشرية مكونات مؤشر التنمية  6.3

  134  أثر استهالك الطاقة التجارية يف حتسني مؤشرات التنمية البشرية   7.3

  141  )2002-1993( العقود االستكشافية يف اجلزائر خالل الفترة  1.4

عدد العقود املمضاة بني سوناطراك والشركات البترولية العاملية يف جمال االستكشاف عن الغاز والبترول   2.4
  )2001- 1992( رةخالل الفت

142  

  143  )2009-1970( خالل الفترة تطور االحتياطيات املؤكدة للثروة الغازية اجلزائرية  3.4

  2009(  145اية سنة (إمجايل العامل / االحتياطيات املؤكدة من الغاز اجلزائري   4.4

  147  ) 2009- 1970( تطور اإلنتاج التجاري للغاز يف اجلزائر خالل الفترة  5.4

  148  )2009-1970(تطور حجم اإلنتاج اخلام للغاز اجلزائري واإلنتاج غري املستغل جتاريا خالل الفترة   6.4

  152  )2009-1980(خـالل الفترة  تطور قيمة الصادرات اجلزائريـة ومسامهة قطاع الغـاز والبترول فيها  7.4

  156  )2009-1970(تطور الصادرات اإلمجالية للغاز اجلزائري خالل الفترة   8.4

  Enrico Mattei”  159“العقود طويلة األجل لتصدير الغاز اجلزائري عرب أنبوب   9.4

  Pedro Duran Farell"  160"العقود طويلة األجل لتصدير الغاز اجلزائري عرب خط   10.4

  161  (Medgaz)حصة املسامهني يف مشروع ميدغاز   11.4

  161  (Galsi)حصة املسامهني يف مشروع غالسي   12.4

  162  )2009-1985(تطور صادرات الغاز الطبيعي اجلزائري عن طريق األنابيب خالل الفترة   13.4

  165  جممعات تسييل الغاز يف اجلزائر  14.4
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  166  )2009-1970(تطور صادرات الغاز الطبيعي املسال اجلزائري خالل الفترة   15.4

  168  )2009-2004(سال خالل الفترة تطور الصادرات اجلزائرية من غاز البترول امل  16.4

  171  )2009-1965( تطور استهالك الغاز مقارنة بباقي األنواع الطاقوية األولية األخرى  17.4

  175  )2009( توزيع االستخدام الداخلي للثروة الغازية حسب أهم ااالت اإلستراتيجية  18.4

  177  )2004-2002(از املسامهون يف متويل الربنامج الثالثي لتوزيع الغ  19.4

  182  الطاقة  اإلنتاجية للوحدات البالستيكية يف اجلزائر  20.4

من ناحية االقتصاد يف استخدام  )2011-2007(أهداف الربنامج الوطين للتحكم يف الطاقة للفترة   21.4
  CO2الطاقة وجتنب انبعاث غاز الـ 

194  

  )2008-1970(ترجاعه يف اجلزائـر خـالل الفترة نسبة حرق الغاز يف اجلزائر مقارنة مع نسبة اس  22.4
  

195  
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  فهرس األشكال
  رقم الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

مقارنة بني سنيت ( توزيع نسب استخدامات الغاز حسب القطاعات اإلستراتيجية األساسية يف العامل   1.1
  )2008و 1973

19  

  29  الشك تصنيف االحتياطيات حسب قيم درجة اليقني أو  2.1

  31  )2009( توزيع االحتياطيات العاملية املؤكدة من الغاز حسب األقاليم اجلغرافية  3.1

  31  )2008( قيمة االحتياطيات العاملية موزعة حسب أهم عشرة دول منتجة للغاز يف العامل   4.1

  32  2009إىل غاية سنة  1971التطورات العاملية يف جمال إنتاج الغاز حسب املناطق اجلغرافية منذ سنة   5.1

  33  )2009-2000(تطور اإلنتاج العاملي من الغاز حسب املناطق اجلغرافية خالل الفترة   6.1

  34  )2020- 2004(حسب املناطق اجلغرافية  توقعات اإلنتاج العاملي من الغاز  7.1

  36  )2007-1973(مكانة الغاز ضمن االستهالك العاملي للطاقة   8.1

  36  )2008(هالك العاملي للغاز حسب أهم القطاعات اإلستراتيجية توزيع االست  9.1

  40  2030توقعات الطلب العاملي على الغاز مقارنة مبصادر الطاقة األخرى حىت آفاق   10.1

  41  )2020- 1990(آفاق الطلب العاملي على الغاز حسب املناطق اجلغرافية   11.1

  52  )2009-1984(ة املختلفة تطور أسعار الغاز حسب األسواق اإلقليمي  12.1

  61  التطور التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة حسب أهم التواريخ املفتاحية  1.2

  67  تطور دور األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة  2.2

  73  أبعاد التنمية املستدامة  3.2

  76  التداخل بني أبعاد التنمية املستدامة  4.2

على املستوى  تلف أنواع املصادر الطاقويةحسب خم (CO2)از ثاين أكسيد الكربون تطور انبعاث غ  5.2
  )2008-1971(خالل الفترة  العاملي

85  

 (CO2)مسامهة خمتلف أنواع املصادر الطاقوية يف احلصة اإلمجالية النبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون   6.2
  2008على املستوى العاملي خالل سنة 

86  

  89  ستثمار يف ترقية الكفاءة االستخدامية للطاقةحركية اال  7.2

تطور حصة استخدام الغاز يف جمال إنتاج الكهرباء مقارنة باملصادر الطاقوية األخرى خالل الفترة   1.3
)1973-2008(  

114  

  143  )2009-1970(تطور االحتياطيات املؤكدة للثروة الغازية اجلزائرية خالل الفترة   1.4

  147  )2009- 1970(ج التجاري للغاز يف اجلزائر خالل الفترة تطور اإلنتا  2.4

  149  )2009-1970(مقارنة بني تطور اإلنتاج اخلام للغاز واإلنتاج التجاري وغري التجاري خالل الفترة   3.4

ل نسبة الغاز املسوق والغاز الضائع واملعاد حقنه من إمجايل اإلنتاج اخلام للثروة الغازية يف اجلزائر خال  4.4
  2009سنة 

150  

  151  2009حصة الغاز ضمن إمجايل إنتاج الطاقة األولية يف اجلزائر خالل سنة   5.4
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  153  2009حصة الغاز من قيمة إمجايل صادرات احملروقات اجلزائرية خالل سنة   6.4

  155  األمهية الوظائفية للثروة الغازية يف االقتصاد الوطين  7.4

  157  )2009-1970( ادرات اجلزائرية من الغاز خالل الفترةاالجتاه العام لتطور الص  8.4

  163  2009التوزيع اجلغرايف لصادرات الغاز الطبيعي اجلزائري عرب األنابيب لسنة   9.4

  167  توزيع صادرات الغاز الطبيعي املسال حسب أهم الدول املستوردة  10.4

  169  األسواق اإلقليميةتوزيع صادرات غاز البترول املسال اجلزائري حسب أهم   11.4

  170  أهداف اإلستراتيجية التسويقية لغاز البترول املسال اجلزائري  12.4

  172  )2009-1965(تطور استهالك الغاز مقارنة بباقي األنواع الطاقوية األولية األخرى   13.4

  173  2009حصة الغاز من إمجايل استهالك الطاقة األولية يف اجلزائر لسنة   14.4

  174  سريورة شبكة نقل وتوزيع الغاز يف اجلزائر  15.4

  174  )2009-1998(تطور الطلب احمللي على الثروة الغازية يف اجلزائر خالل الفترة   16.4

  175  )2009(توزيع االستخدام الداخلي للثروة الغازية حسب أهم ااالت اإلستراتيجية   17.4

  184  )2009(ات اإلنتاج توزيع اإلنتاج الوطين للكهرباء حسب تقني  18.4

  196  )2008-1970(تطور كمية الغاز احملروق يف اجلزائر باملقارنة مع الغاز املسترجع خالل الفترة   19.4
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  فهرس احملتويات
  رقم الصفحة  العنوان

  و -أ   مقدمة عامة

 
  مدخل إىل اقتصاديات الثروة الغازية: الفصل األول

 
 
08  

  09  اسية حول الغاز، أنواعه وجماالت استخدامهمفاهيم أس: املبحث األول

  09  ماهية الغاز والتطور التارخيي الستغالله: املطلب األول   

  09  الغاز كمورد من املوارد الناضبة   . 1       

  10  الطبيعة التكوينية للغاز والتطور التارخيي الستغالله. 2       

  14  وخصائصه البيئية أنواع الغاز، مكوناته : املطلب الثاين   

  14  أنواع الغاز. 1       

  17  تركيبة ومكونات الغاز. 2       

  18  اخلصائص البيئية للغاز. 3       

  19  أمهية الثروة الغازية وجماالت استخدامها: املطلب الثالث   

  21  سلسلة صناعة الغاز: املبحث الثاين

  21  ستكشاف واستخراج الغازعملية التنقيب وتقنيات ا: املطلب األول   

  21  عملية التنقيب واالستكشاف. 1       

  22  تقنيات احلفر وآليات استخراج الغاز. 2       

  23  معاجلة الغاز وتقنيات تسييله: املطلب الثاين   

  23  معاجلة الغاز الطبيعي. 1       

  24  تسييل الغاز الطبيعي. 2       

  25  يجيات نقل الغاز وتقنيات ختزينهاسترات: املطلب الثالث   

  25  استراتيجيات نقل الغاز. 1       

  26  تقنيات ختزين الغاز. 2       

  27  الصعوبات والتحديات اليت تعترض صناعة الغاز: املطلب الرابع   

  28  اجلغرافية االقتصادية للثروة الغازية : املبحث الثالث

  28  يات العاملية من الثروة الغازيةخريطة االحتياط: املطلب األول   

  28  مفهوم احتياطيات الغاز وأنواعها. 1       

  29  تطور االحتياطيات العاملية املؤكدة من الغاز   . 2       

  30  توزيع االحتياطيات العاملية من الغاز حسب املناطق اجلغرافية. 3       

  32  للغاز  اإلنتاج واالستهالك العاملي: املطلب الثاين   



237  

  32  تطور اإلنتاج العاملي للغاز حسب املناطق اجلغرافية. 1       

  35  هيكل االستهالك العاملي للغاز. 2       

  37  هيكل الصادرات والواردات العاملية للغاز وتوقعات الطلب عليه : املطلب الثالث   

  37  هيكل الصادرات العاملية من الغاز. 1       

  38  يكل الواردات العاملية من الغازه. 2       

  39  اآلفاق املستقبلية للطلب العاملي على الغاز. 3       

  42  التجارة الدولية للغاز، معوقاا وآفاقها املستقبلية: املبحث الرابع

  42  واقع التجارة الدولية للغاز وأسواقه اإلقليمية: املطلب األول   

  42  ة للغازواقع التجارة الدولي. 1       

  44  للثروة الغازيةاألسواق اإلقليمية . 2       

  46  معوقات وحتديات إنشاء سوق عاملية للغاز واألفاق املستقبلية هلا: املطلب الثاين   

  46  معوقات وحتديات إنشاء سوق عاملية للغاز. 1       

  47  اآلفاق املستقبلية لسوق الغاز العاملية. 2       

  48  أساسيات تسعري الغاز يف األسواق اإلقليمية واجتاهاا املستقبلية: الثالثاملطلب    

  48  طبيعة وأنواع أسعار الغاز. 1       

  49  طرق ومبادئ تسعري الغاز واالعتبارات املؤثرة فيه. 2       

  51  أسعار الغاز يف األسواق اإلقليمية. 3       

  54  اق املستقبلية لتسعري الغازاالجتاهات احملتملة واآلف. 4       

  

  التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية: الثاينالفصل 

  
  
57  

  58  السياق التارخيي لظهور التنمية املستدامة : املبحث األول

  58  تطور النظرة إىل التنمية: املطلب األول    

  60  هوم االستدامة السياق التارخيي لتطور مف: املطلب الثاين    

  66  تطور دور األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة: املطلب الثالث     

  69   أبعادهامفهوم التنمية املستدامة و: املبحث الثاين

  69  مفهوم التنمية املستدامة: املطلب األول    

  72  املستدامة التنمية خصائص: املطلب الثاين    

  73  أبعاد التنمية املستدامة: لثالثا املطلب    

  75  التداخل بني أبعاد التنمية املستدامة     : املطلب الرابع    

  77  مبادئ وأهداف التنمية املستدامة وحتدياا يف الدول النامية : الثالثاملبحث 

  77  مبادئ التنمية املستدامة: املطلب األول    

  80  ستدامةامل التنمية أهداف: املطلب الثاين    
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  81  معوقات وحتديات التنمية املستدامة يف الدول النامية: املطلب الثالث    

  83  الكفاءة االستخدامية للمصادر الطاقوية يف ظل متطلبات التنمية املستدامة :املبحث الرابع

  83  مفهوم الكفاءة االستخدامية للطاقة: املطلب األول    

  84  الك الطاقة وترقية كفاءا يف ظل ضوابط االستدامةترشيد استه: املطلب الثاين    

 
سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار : الفصل الثالث

  مبادئ وأهداف التنمية املستدامة

 
 
92  

  93  االستراتيجيات الطاقوية املستدامة ومكانة الغاز ضمنها: املبحث األول

  93  الغاز وإستراتيجية التنمية املستدامة :املطلب األول    

  95  حتليل مدى استدامة النظام الطاقوي العاملي احلايل: املطلب الثاين    

  96  اخليارات اإلستراتيجية الطاقوية املستدامة ومكانة الغاز ضمنها: املطلب الثالث    

  97  االستثمار يف زيادة الفعالية الطاقوية. 1        

  97  الطاقات املتجددة. 2        

  97  التكنولوجيات املتطورة الستغالل املصادر الطاقوية األحفورية. 3        

  98  تكنولوجيات استخدام الطاقة النووية يف إنتاج الطاقة الكهربائية. 4        

  98  استنتاج مكانة الغاز ضمن اخليارات الطاقوية املستدامة. 5        

اسات وإجراءات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف ضوء مبادئ وأهداف سي: املبحث الثاين

  االستدامة االقتصادية

100  

  100  إجراءات ترقية نظم إدارة حقول الغاز الطبيعي يف إطار مبادئ التنمية املستدامة :املطلب األول    

  100  تطوير تقنيات املسح واالستكشاف. 1        

  101  فر االستكشايف وتقومي االحتياطي الغازيتطوير تقنيات احل. 2        

  101  استخدام التقنيات املتطورة يف طرق احلفر. 3        

  102  استخدام الغاز كأداة رفع اصطناعية إلنتاج البترول. 4        

  102  تطوير تقنيات نقل الغاز. 5        

  102  حقول البترول من الطاقةاالستفادة من الغاز املصاحب لتغطية احتياجات . 6        

  103  سياسات ترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي: املطلب الثاين    

  103  ااالت اإلستراتيجية لترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي. 1        

  106  لقطاع الصناعيالسياسات واملعايري األساسية لترقية كفاءة استخدام الغاز يف ا. 2        

  106  النظم والتقنيات الالزمة لترقية كفاءة استخدام الغاز يف القطاع الصناعي. 3        

  109  تقنيات حتويل الغاز إىل سوائل كأحد دعائم إستراتيجية ترقية كفاءته االستخدامية: املطلب الثاين    

  109  منتجاامراحل تقنية عملية حتويل الغاز إىل سوائل و. 1        

  110  مميزات عملية حتويل الغاز إىل سوائل وفوائدها االقتصادية. 2        

  111  الفوائد البيئية لعملية حتويل الغاز إىل سوائل. 3        
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  111  جتارب بعض الشركات الرائدة يف جمال حتويل الغاز إىل سوائل. 4        

  113  ية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف باقي القطاعات االقتصادية سياسات وإجراءات ترق: املطلب الرابع    

  113  إجراءات ترقية كفاءة استخدام الثروة الغازية يف إنتاج الطاقة الكهربائية. 1        
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  ملخص الدراسة

يعترب الغاز أحد أهم املصادر الطاقوية يف العامل، حيث تزايد االهتمام به نظرا خلصائصه االجيابية فيما يتعلق أساسا بالكفاءة      
منذ  ةالعاملي الطاقة سوق يفه النسبية واستهالك هاالهتمام، زيادة حصة إنتاج هذا على ولعل ما يدل االقتصادية واالستدامة البيئية،

يف  ضخمة وهائلة استثمارات من يتطلبه ما رغم نيطاقة القرن احلادي والعشر العتباره بعض اخلرباء يذهببل و ،1973سنة 
ز رغم كل اخلصائص اليت يتمتع ا إال أنه يعد مصدرا أحفوريا لكن يف حقيقة األمر، فالغا. خمتلف مراحل سلسلته اإلنتاجية

للطاقة، ويساهم بشكل أو بآخر يف زيادة نسب التلوث العاملية، ويواجه حتديات ورهانات صعبة خاصة يف ظل تزايد النداءات 
ستراتيجية شاملة ومتكاملة تعىن بترقية وبالتايل فمحاولة صياغة إ. املطالبة بإحالل الطاقات املتجددة حمل املصادر األحفورية للطاقة

الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدامة، يعد أمرا ضروريا وهاما، خاصة بالنسبة لدولة مثل 
تلف متطلبات ، وذلك دف تلبية خم2009سنة  3مليار م 4500اجلزائر اليت متتلك احتياطيات ضخمة من الغاز قدرت حبوايل 

  .األجيال احلالية من هذه الثروة اإلستراتيجية دون املساس أو املراهنة حبقوق األجيال الالحقة منها
  :من هذا املنطلق، سوف حتاول هذه الدراسة معاجلة هذا املوضوع احليوي اهلام بالتطرق إىل أربعة حماور أساسية هي    

  ثروة الغازية وحركية جتارا الدولية؛إعطاء حملة شاملة حول جمال اقتصاديات ال. 1
  وأثر ترشيد استهالك الطاقة وترقيتها عليها؛ حتليل اإلطار النظري للتنمية املستدامة وإبراز أهم مبادئها وأهدافها؛. 2
  ة؛إبراز أهم سياسات وإجراءات ترقية الكفاءة االستخدامية للثروة الغازية يف إطار مبادئ وأهداف التنمية املستدام. 3
دراسة تطبيقية حول الثروة الغازية اجلزائرية وإستراتيجية ترقية كفاءا االستخدامية يف إطار مبادئ وأهداف االستدامة . 4

  .االقتصادية واالجتماعية والبيئية

Abstract  
    Natural gas is one of the most important energetic resources in the world. Since 1973, the total 
quota of production and consumption of natural gas has increased in the international energy 
market, it represents now the cleanest of fossil fuels, according to its intrinsic qualities, clean, 

odorless, colorless, easily exploitable, cheap, adaptable to all uses. 
    In the other hand, natural gas is causing some sort of pollution, and its reserves are not 
exploited efficiently, which requires to promote the natural gas efficiency usability in light of 
sustainable development principles and objectives, especially for a country like Algeria, which 
has a large reserves of natural gas; estimated at about 4500 billion m3 in 2009, in order to meet 
the various requirements of the current generations from this strategic wealth without 

compromising the rights of future generations. 
    From this standpoint, this study tried to analyze this important issue by addressing the 

following points: 
1. Give an overview about the natural gas economies, and its international dynamism trade; 
2. Theoretical framework analysis of sustainable development principles and objectives; 
3. Highlight the most important policies and procedures to promote natural gas efficiency 

usability in the framework of sustainable development principles and objectives; 
4. An Empirical Study about the Algerian natural gas sector. 
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