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ُمقَدِّمَة عَامَّة

مقدمـة عامة:
فؼد أ ّدت افتغرات افرسيعة احلاصؾة ذم االؿتصاديات احلديثة وما تتطؾبف مـ مقارد ضبقعقة وضاؿقية بغرض تقؾر
مستؾزمات افعؿؾقة اإلكتاجقة وافصـاظقة مـ جفة ورضورة حتؼقؼ وؾقرات مافقة مـ افعؿالت األجـبقة مـ جفة
أخرى ،الشقام فدى افبؾدان افـامقة كظر متادهيا ذم اشتـزاؾفا واشتغالهلا بطريؼة ظشقائقة هبدف تغطقة احتقاجاهتا
ثؿ حتؼقؼ افتـؿقة االؿتصادية ادـشقدة ،دون األخذ بعغ االظتبار جمؿقظة األثار افسؾبقة افتل حتدثفا ظذ
ادتزايدة ومـ ّ
مستقى افبقئة واإلكسان وتعريض خمزوهنا افطبقعل فؾـػاد ،وذم طؾ إمهال ادعاير واألشس االشتخدامقة فؾؿقارد
افطاؿقية افـاضبة وظدم كجاظة أو ؽقاب اشساتقجقات وشقـاريقهات وضـقة وإؿؾقؿقة ودوفقة هتدف إػ رؾع افؽػاءة
االشتخدامقة فؾثروات وادقارد افطاؿقية ادختؾػة واحلػاظ ظؾقفا بام يستجقب فالحتقاجات االشتفالـقة افقضـقة
وافدوفقة مـ افطاؿة ويضؿـ ظدم تبذيرها واشتـزاؾفا ،وؾؼ شقاشات فؾتسقر افعؼالين الشتفالك افطاؿة ترتؽز ظذ
جفاز ممشيس وتؼيعل -كظامل ومايل -حمؽؿ ،باإلضاؾة إػ اظتامد اشساتقجقات ضاؿقية بديؾة ظـ افطاؿات افـاضبة
تساهؿ ذم ترؿقة اشتخداماهتا ،تتؿثؾ أشاشا ذم افطاؿات ادتجددة باظتبارها ضاؿات كظقػة وتتامصك وضقابط افتـؿقة
وادؼقمات اهلائؾة افتل حتقزها اجلزائر ذم هذا ادجال.
ادستدامة ،كاهقؽ ظـ اإلمؽاكقات
ّ
ّ
إن افطاؿة افققم مـ اهؿ افسؾع االؿتصادية االشساتقجقة فؾدول ،هلذا بادرت احلؽقمات ادختؾػة فقضع افسقاشات
واالشساتقجقات افطاؿقية افقضـقة ذم شؾؿ اهتامماهتا األوفقة ،شقاءا أـاكت افدوفة مـتجة أو مستقردة فؽؾ مصادر
افطاؿة أو بعضفا ،وؿد أصبح تدظقؿ هذه افسقاشة ذم افقؿت افراهـ باجلزائر اـثر إحلاحا ،مع احتامل ّ
ختع افدول
ادستفؾؽة ظـ اشتراد افطاؿات افـاضبة وتقجففا فتطقير افطاؿات ادتجددة ـبديؾ ضاؿقي هلا ،وهق ما يرهـ
اإليرادات افقضـقة مـ هاتف ادقارد ويم ّدي إػ تدهقر أمهقتفا ذم األشقاق افعادقة وما يصاحبف مـ تراجع ذم أشعارها،
هذا باإلضاؾة إػ أخطار كػاد ادقارد افطاؿقية افـاضبة.
مهقة ـبرة ذم األشقاق افعادقة
وجلعؾ هاتف افدراشة أـثر واؿعقة ؾسـؼقم بنشؼاط اجلزء افـظري مـفا ظذ دوفتغ هلام أ ّ
فؾطاؿة و حتتالن مؽاكة متؼدمة ذم االحتقاضقات مـ ادقارد افطبقعقة و افطاؿقية افـاضبة ذم افعامل ،إالّ ّ
أن األوػ تـتؿل إػ
افعامل ادتؼدم واألخرى إػ افعامل افـامل مـ خالل ادؼاركة بغ اإلكجازات ادحرزة ذم ـؾ مـ اجلزائر وافقاليات ادتحدة
األمريؽقة وأؾاق تطقيرها وأثارها ظذ افتـؿقة ادستدامة.

-1إشكالوة الدراسة:
ومما شبؼ تتضح فـا معامل اإلصؽافقة األشاشقة هلاتف افدراشة ـافتايل:

ماهي االسرتاتيجية املناسبة لرتقية الكفاءة االستخدامية للموارد الطاقوية الناضبة مبا يضمن
تسيري العملية التنموية و يتوافق مع ضوابط التنمية املستدامة؟

ب

 .2التساؤالت الفرعوة:
هاتف اإلصؽافقة افرئقسقة تثر ؾقـا جمؿقظة مـ األشئؾة افػرظقة:
أ -ماهل شبؾ ترصقد وظؼؾـة اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم طؾ اخلقارات افطاؿقية ادتاحة فتحؼقؼ افتـؿقة
ادستدامة ؟
ب -ما هل االشساتقجقات افتل اكتفجتفا افقاليات ادتحدة األمريؽقة فتسقر واشتغالل مقاردها افطاؿقية افـاضبة
بطريؼة مثذ؟ وـقػ يؿؽـ االشتػادة مـ إجيابقات افتجربة األمريؽقة باالرتؽاز ظذ خصقصقات افعقامؾ افداخؾقة ذم
االؿتصاد اجلزائري؟
ج -ماهل آؾاق تطقير وتعزيز اشتخدامات افطاؿات افـاضبة وادحاؾظة ظؾقفا ذم طؾ اشساتقجقة اجلزائر افطاؿقية
فؾتقجف كحق ظرص افطاؿات ادتجددة؟

 .3فرضوات الدراسة:
شـحاول مـ خالل هاتف افدراشة االكطالق مـ افػرضقات افتافقة:
أ -زيادة ـػاءة اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة مـ خالل االظتامد ظذ اشساتقجقة تعتؿد ظذ تـقيع مزيج افطاؿة
افقضـل وتطقير اإلمدادات افطاؿقية كحق األشقاق افداخؾقة واخلارجقة مـ صلكف حتؼقؼ افتـؿقة ادستدامة؛
مؽؿؾ وفقس بديؾ ـامؾ فؾؿقارد افطاؿقية افـاضبة؛

ب -ادقارد افطاؿقية ادتجددة ادتاحة هل بديؾ ّ
ج -االشساتقجقات ادعتؿدة مـ ضرف اجلزائر ذم مقدان ترصقد اشتخدامات مقاردها افطاؿقية افـاضبة ،تعتز ؽر
ـاؾقة مؼاركة مع إمؽاكقاهتا وممهالهتا؛
د -يؿؽـ االشتػادة مـ إجيابقات افتجربة األمريؽقة ذم جمال اشتخداماهتا وتسقرها دقاردها افطاؿقية افـاضبة
باالرتؽاز ظذ اخلصقصقات افداخؾقة فالؿتصاد اجلزائري.

 .4أهداف الدراسة:
هتدف هاتف افدراشة أشاشا إػ إجياد اشساتقجقات وخطط وبدائؾ تسؿح بسؿقة وتعزيز اشتخدامات ادقارد
افطاؿقية افـاضبة ذم طؾ تـامل افطؾب افعادل ظؾقفا وتزايد افقظل افبقئل وادجتؿعل ،ـام كسعك مـ خالهلا إػ إبراز
دور وآؾاق افتقجف كحق افطاؿات ادتجددة ـبديؾ فؾطاؿات افـاضبة ،إضاؾة إػ اشتعراض وتؼققؿ حافتل افتجربة
اجلزائرية وافتجربة األمريؽقة ذم إدارة مقاردمها افطاؿقية افـاضبة.

-5حدود الدراسة:
شقف كتطرق ذم هذه افدراشة إػ اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة مع افسـقز ظذ األـثر اشتعامال ذم
اجلزائر وأمريؽا وهل افطاؿة االحػقرية ممثؾة ذم افطاؿة افبسوفقة وافغازية ،ـام شتؽقن افدراشة حمدّ دة بافسقاشات

ت

واالشساتقجقات افتل متت ذم إضار اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة وـذا ادخطط هلا ذم برامج افتـؿقة ،ـام
شتؽقن افدراشة ادؼاركة حمدودة باجلزائر وافقاليات ادتحدة األمريؽقة افتل تعتز رائدة ذم هذا ادجال مـ خالل
ادؼاركة ادرجعقة مع افرائد ( )BENCHMARKINGخالل افػسة افزمـقة  0222إػ ؽاية  0200بافـسبة فؾسقاشات
افطاؿقية احلافقة و مـ  0222حتك  0202بافـسبة فالشساتقجقات افطاؿقية ادستؼبؾقة.

 -6أمهوة موضوع الدراسة:
تؽؿـ أمهقة مقضقع افدراشة ؾقام يع:
أ -أمهقة ؿطاع افطاؿات بافـسبة فالؿتصاديات ادتؼدمة وافـامقة ظذ حدّ شقاء ،باإلضاؾة إػ تطقر مػفقم افتـؿقة
ادستدامة افذي أصبح يشؽؾ ضغطا أمام اشتـزاف واشتغالل هاتف افطاؿات بطريؼة ؽر مستدامة؛
ادتخصصة ذم هذا ادقضقع مـ كاحقة اؿتصاديات افطاؿة ،مما حي ّػز افباحث االؿتصادي
ب -ؿؾة افدراشات اجلزائرية
ّ
فتـاول ادقضقع؛
ج -ـقن اجلزائر مـ االؿتصاديات ادعتؿدة ـؾقة ظذ ؿطاع افطاؿات افـاضبة ال شقام ذم االشتفالك أو افتصدير ؾال بد
هلا مـ إجياد بدائؾ دا بعد هاتف ادقارد افـاضبة؛
د -االدماه افدويل ادتسارع كحق افطاؿات ادتجددة.

 -7دوافع اختوار ادوضوع:
إن اختقار هذا ادقضقع كابع مـ ظدة أشباب ودواؾع –ذاتقة ومقضقظقة -أمهفا:
أ -ختصص افباحث افذي يتؼاضع ـثرا مع مقاضقع اؿتصاديات افطاؿة؛
ادتخصصة ذم جمال اؿتصاديات ادقارد افطاؿقية افـاضبة وادتجددة ،مما جيعؾ
ب -كؼص افدراشات واألبحاث
ّ
ادقضقع حققيا ومثرا فالهتامم خاصة ؾقام يتعؾؼ بلؾاق و مدى مسامهة هاتف افطاؿات ذم حتؼقؼ افتـؿقة ادستدامة؛
ج -ؿؾة افدراشات واألبحاث ذم اجلزائر افتل تـاوفت مثؾ هذا ادقضقع؛

 .8منهج الدراسة:
ّ
إن ادعاجلة افسؾقؿة فإلصؽافقة ادطروحة ،تتطؾب إتباع ادـفج افقصػل افتحؾقع ظـد افتعرض دختؾػ ادػاهقؿ
ذم اؿتصاديات ادقارد افطاؿقية افـاضبة وشبؾ ترؿقتفا واشساتقجقات تػعقؾ ـػاءة اشتخداماهتا وادحاؾظة ظؾقفا ضؿـ
ثؿ
ضقابط افتـؿقة ادستدامة ،باإلضاؾة إػ ادـفج ادؼارن ظـد تشخقص وحتؾقؾ افتجربتغ اجلزائرية واألمريؽقة ومـ ّ
افقؿقف ظذ أوجف افشبف مـ حقث تـقع وـؿقة االحتقاضقات مـ ادقارد افطبقعقة وافطاؿقية افـاضبة واالختالف مـ
حقث افبـقة االؿتصادية وافسقاشات االشساتقجقة ذم إدارة هاتف ادقارد افـاضبة.

ث

 .9صعوبات الدراسة
مـ بغ افصعقبات افتل واجفتـا ذم دراشتـا هلذا ادقضقع ،كذـر أشاشا كؼص ادراجع ادتخصصة وادعؿؼة ذم جمال
اؿتصاديات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ،ؿؾة افبقاكات واإلحصائقات ادتاحة حقل ؿطاع افطاؿة افـاضبة أو ادتجددة.

 .11الدراسات السابقة:
ؾقام خيص افدراشات افسابؼة وكظرا ألمهقتفا افبافغة ذم ادقضقع ،ؾبعد ادسح ادؽتبل افذي ؿام بف افباحث ظذ
مستقى  01مؽتبة جامعقة جزائرية وـذفؽ ذم حدود ادسح اإلفؽسوين فؾدراشات وادؼاالت واألبحاث وادـشقرات؛
تبغ أكف ال تقجد دراشات مشاهبة دقضقع افدراشة بشؽؾ ـبر ،حقث أن اؽؾب هاتف افدراشات إ ّما تـظر إػ مقضقع
ادقارد افطاؿقية افـاضبة مـ وجفات كظر تؼـقة ،أو ّأهنا تتـاول أحد ادؽقكات األشاشقة دقضقع افدراشة بؿعزل ظـ
ادؽقكات األخرى .ـام ّأهنا ظذ افعؿقم تتسؿ بافـظرة األحادية فؾؿقضقع ودمؿع ذم كتائجفا وتقصقاهتا ظذ رضورة
افسـقز ظذ هذا ادجال وإظطائف األوفقية افالزمة مـ اجؾ حتؼقؼ أمـ افطاؿة ذم افدول ادبحقثة ،وفؽـ يؿؽـ ذـر أهؿ
افدراشات الرتباضفا بؿقضقع افبحث شقاءا بشؽؾ مبارش أو ؽر مبارش مـفا:
أ) دراشة فؾباحث " "Patrick NussbaumerبعـقانEnergy for Sustainable Development – An " :

 ،"Assessment of the Energy-Poverty-Development Nexusرشافة دـتقراه ،معفد افعؾقم افبقئقة
وافتؽـقفقجقة ،جامعة ، Autònoma de Barcelonaؾقػري  ،0200إشباكقا ،حقث حاول افباحث ذم هاتف افدراشة
افقصقل إػ معرؾة شبب اكعدام إمؽاكقة احلصقل ظذ خدمات افطاؿة بلشعار معؼقفة وظادفة ،وهذا مـ صلكف أن يؽقن
ظؼبة رئقسقة أمام افتـؿقة افبؼية واالجتامظقة ،وافتـؿقة االؿتصادية و ـذفؽ اكعؽاشفا ظذ حتؼقؼ األهداف اإلكامئقة
فألفػقة ،ـام ؿام أيضا مـ خالل هاتف افدراشة بؼراءة ذم دور اهلقئات وادـظامت افدوفقة وافؼطرية فؾطاؿة ذم حتؼقؼ
اشتؼرار أشعار افطاؿة وتقؾر افتؿقيؾ افالزم خلدمات افطاؿة ذم افبدان األـثر ؾؼرا ،باإلضاؾة إػ حماوفة وضع دراشة
مهفا:
اشتؼاؾقة حتك  0202إلمؽاكقة افقصقل إػ افطاؿة ذم دول افساحؾ اإلؾريؼل وؿد ّ
تقصؾ إػ مجؾة مـ افـتائج أ ّ
افدور افؽبر افذي تؾعبف افتـؿقة ادستدامة ذم ربط افعالؿة بغ افطاؿة و افتـؿقة االجتامظقة واالؿتصادية وافبقئقة ،وـذفؽ
افدور افرئقس فؾؿمرشات اإلحصائقة ذم ؿقاس مػفقم "ؾؼر افطاؿة" فدى افدول افـامقة وذم ختطقط االشساتقجقات
افطاؿقية ادختؾػة فتحؼقؼ أهداف األفػقة اإلكامئقة.
ب) دراشة فؾباحث " " Annett MoehnerبعـقانToward a sustainable energy future ? A " :

 ، "comparison between U.S and European Energy sectorsمذـرة ماشس ظؾقم ،ؿسؿ افعؾقم افبقئقة،
جامعة مؼاضعة فقيزياكا ،افقاليات ادتحدة األمريؽقة ،ماي  .0220حقث ؿام افباحث مـ خالل هاتف افدراشة بػحص
ما إذا ـان ؿطاظل افطاؿة األوريب واألمريؽل  -ادعتؿديـ ظذ افطاؿات افـاضبة  -ظذ افطريؼ افصحقح فتحؼقؼ
افؽؿقة فؾؼقام بادؼاركة،
افتـؿقة ادستدامة .وهذا بعد ؿقامف باختبار إحصائل باشتخدام جمؿقظة متـقظة مـ ادمرشات ّ
ج

وؿد خؾصت افدراشة إػ اجلقاب بـعؿ فعدد مـ دول االحتاد األورويب :افـؿسا ،افسقيد ،ؾـؾـدا وأداكقا ،ؾضال ظـ
بعض افقاليات األمريؽقة :والية كقػادا وكقق هامبشاير .مع وجقد واليات أخرى بؼقت بعقدة ظـ متطؾبات افطاؿة
ادستدامة وهل حسب كتائج افدراشة والية فقيزياكا ،داـقتا افشامفقة ،وايقمـغ ،وأالشؽا وتؽساس وؾرجقـقا افغربقة.
ج) دراشة فؾباحث " عمر الرشيف" بعـقان " استخدام الطاقات ادتجددة ودورها يف التنموة ادح ّلوة ادستدامة :دراسة
حالة الطاقة الشمسوة يف اجلزائر" ،رشافة دـتقراه دوفة ذم افعؾقم االؿتصادية :صعبة اؿتصاد افتـؿقة ،ـؾقة افعؾقم
االؿتصادية وظؾقم افتسقر ،0222،جامعة احلاج خلرض –باتـة ،-اجلزائر .حقث حاول افباحث ذم هاتف افدراشة
افتطرق إػ مدى مسامهة اشتخدامات افطاؿات ادتجددة ذم حتؼقؼ افتـؿقة ادح ّؾقة ادستدامة ظـ ضريؼ افتعرض
دجاالت اشتخداماهتا وـقػقة االشتػادة مـ اؿتصادياهتا ذم حتؼقؼ افتـؿقة ادستدامة ،باإلضاؾة إػ اشتعراض دمربة
تقصؾ افباحث إػ ظدّ ة كتائج مفؿة ّ
ّ
فعؾ
اشتخدام افطاؿة افشؿسقة ذم اجلزائر ودورها ذم افتـؿقة ادحؾقة ادستدامة وؿد
تؿ تشجقع االشتثامرات احلؼقؼقة ذم
أبرزها :أ ّكف يؿؽـ فؾطاؿات ادتجددة ان تؽقن بديؾ مستؼبع فؾطاؿة افتؼؾقدية اذا ّ
هذا افؼطاع ،ـام ّ
ان افطاؿة افشؿسقة ؿد تؾعب دورا مفام ذم افتـؿقة ادحؾقة ادستدامة مـ خالل تقؾر إمدادات افطاؿة
تقصؾ افباحث
افؽفربائقة خاصة فؾؿـاضؼ ادحرومة ذم اجلزائر مع إمؽاكقة تعؿقؿفا ظذ ـاؾة ادـاضؼ ذم ادستؼبؾ ،وؿد ّ
أيضا إػ ّ
أن أثارها اإليؽقفقجقة إجيابقة مؼاركة مع افطاؿات افتؼؾقدية.
كوف ختتلف هاته الدراسة عن الدراسات السابقة ،وما اجلديد الذي تسعى لتقديمه:
ختتؾػ هاتف افدراشة ظـ افدراشات افسابؼة مـ حقث ـقكف دراشة اؿتصادية الشتخدامات ادقارد افطاؿقية
افـاضبة وشبؾ ترصقدها وترؿقة ـػاءهتا ضؿـ ضقابط افتـؿقة ادستدامة ،مـ خالل دراشة مؼاركة مرجعقة "
 "Benchmarkingمع افقاليات ادتحدة األمريؽقة افتل فدهيا دمربة رائدة ذم جمال ختطقط اشساتقجقاهتا افؼقمقة
افطاؿقية ،باإلضاؾة إػ حماوفة اؿساح اشساتقجقة وضـقة صامؾة فسؿقة اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم اجلزائر
ظذ ضقء إجيابقات افتجربة األمريؽقة.
 .11حمتويات الدراسة
فغرض اإلجابة ظذ اإلصؽافقة ادطروحة ذم هاتف افدراشة واألشئؾة ادتػرظة ظـفا ،تؿ تؼسقؿفا إػ ثالث ؾصقل حقث:
تـاوفـا ذم الفصل األول خمتؾػ اجلقاكب ادتعؾؼة باؿتصاديات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ،مـ خالل افتطرق إػ
ادػاهقؿ األشاشقة ادتعؾؼة بادقارد افطاؿقية افـاضبة وأكقاظفا و خمتؾػ جماالت اشتخداماهتا ،ثؿ حتؾقؾ معاير تصـقػفا
وأمهقتفا االؿتصادية ومعدالت دمددها ،باإلضاؾة إػ تـاول خمتؾػ جقاكب احتقاضقات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم
افعامل وإكتاجفا واشتفالـفا ،وكسب مسامهتفا ،وـذفؽ تقؿعات افطؾب ظؾقفا مستؼبال ،ثؿ افتطرق إػ دور اهلقئات
وادـظامت افدوفقة وافؼطرية فؾطاؿة ذم ترؿقة اشتخدامات افطاؿات افـاضبة ضؿـ ضقابط افتـؿقة ادستدامة مع
اشتعراض ألهؿ اهلقئات وادـظامت افدوفقة وافؼطرية افػاظؾة ذم جماالت افطاؿة ودورها ذم ترصقد اشتفالك افطاؿات

ح

افـاضبة وحتؼقؼ اشتؼرار أشقاؿفا وترؿقة ـػاءة اشتخداماهتا ،ثؿ أرشكا ذم آخر افػصؾ إػ افرصاظات افدوفقة ظذ
مصادر افطاؿات افـاضبة فضامن أمـفا افطاؿقي واكعؽاشات ذفؽ ظذ ؿضايا افتـؿقة ادستدامة مـ خالل افتطرق إػ
أزمات افطاؿة وافتحديات افتل تقاجف افدول ذم جماالهتا ادختؾػة وحماوفة افقصقل إػ احلؾقل ادتاحة ظـ ضريؼ احلقار
بغ افبؾدان ادصدرة وافبؾدان ادستقردة.
أما ذم الفصل الثاين ؾؼد حاوفـا افتطرق بافتػصقؾ وافتحؾقؾ إػ مػفقم افتـؿقة ادستدامة مـ خالل افتطقر
ادػرسة فؾـؿق وافتـؿقة وافـظريات احلديثة فؾتـؿقة ادستدامة.
افتارخيل فظفقرها وتداوهلا ،باإلضاؾة إػ أهؿ افـظريات ّ
وافقؿقف ظذ تعريػاهتا ادختؾػة و افتطرق إػ أبعادها ومتحقص ألهداؾفا وضقابطفا ،وـذفؽ افتطرق إػ مستقيات
حتؼقؼفا وادعقؿات افتل تعسي دمسقدها مـ خالل افسقاشات واالشساتقجقات ادختؾػة.
أما الفصل الثالث جاء ـؿدخؾ اشساتقجل مؼارن فؾسقاشات واالشساتقجقات افطاؿقية ذم اجلزائر
وافقاليات ادتحدة األمريؽقة ،ؿؿـا مـ خالفف بافقؿقف ظذ أوجف افشبف واالختالف ذم االحتقاضقات واإلكتاج
واشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم اجلزائر وافقاليات ادتحدة األمريؽقة وـذفؽ اشتعراض افسقاشات
ثؿ افتطرق بافتػصقؾ إػ إجيابقات افتجربة األمريؽقة ذم جمال اشتخدامات
واالشساتقجقات ادتبعة ذم ـال افبؾديـّ ،
افطاؿات افـاضبة وتـقيع مزجيفا افطاؿقي ،وـذفؽ افقؿقف ظذ كؼاط افؼقة وافضعػ ،وأخرا حاوفـا صقاؽة مؼسح
الشساتقجقة وضـقة متؽامؾة وصامؾة تؼقم ظذ إجيابقات افتجربة األمريؽقة ذم جمال ترؿقة االشتخدامات افطاؿقية
افـاضبة ذم إضار مبادئ وأهداف افتـؿقة ادستدامة ،ترتؽز هاتف االشساتقجقة ظذ ثالث حماور رئقسقة هل :أوال حمقر
ترؿقة اشتخدامات افطاؿة ظذ مستقى االشتغالل و اإلكتاج (كشاضات ادـبع وادصب) وهذا ظـ ضريؼ حتسغ اآلالت
وادعدات وإدخال افتؽـقفقجقات افـظقػة باإلضاؾة إػ تطقير افتؼـقات ادختؾػة وافتقجف إػ افطاؿات ادتجددة
فؾحػاظ ظذ ادقارد افطاؿقية افـاضبة ،ثؿ ادحقر افثاين افذي تعؾؼ بسؿقة اشتخدامات افطاؿة ظذ مستقى االشتفالك
وافتقزيع ظـ ضريؼ حتؾقؾ أهؿ افبدائؾ ادتاحة وترصقد اشتفالك افطاؿة وترؿقة اإلمدادات كحق األشقاق افداخؾقة
واخلارجقة فضامن متطؾبات افتـؿقة ادستدامة افشامؾة ،وأخرا حمقر ترؿقة اشتخدامات افطاؿة ظذ مستقى اشتغالل
افعقائد و تقجقففا و إظادة اشتثامرها بام خيؾؼ كشاضات حؼقؼقة.
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مقدمة الفصل األول:
تًدّ ادقارد افىاؿقية افٔقم ،إحدى ادَقمات افرئٔسٔة فِتىقر االؿتهادي وافهْاظل وافتُْقفقجل ذم افًامل،
مًغ ،مَٔاشا فِّْق االؿتهادي وإًُاشا دستقى افتّْٔة افتل
حٔث أصبح مَدار ما يستُِٓف افٍرد مـ افىاؿة ذم بِد ّ
حََٓا هذا افبِد .وتنُؾ ادقارد افىاؿقية افْاوبة ،اجلزء األـز مـ اشتخدامات افىاؿة ذم خمتِػ افَىاظات
االؿتهادية ،إالّ ّ
أن حمدودية تق ّؾرها وتراجع احتٔاضاهتا ذم افىبًٔة بسبب االشتْزاف ادوىرد هلا ،أدى إػ تًايل
األصقات ادْادية برضورة ترؿٔة ـٍاءة اشتخداماهتا وافبحث ظـ بدائؾ ضاؿقية تساهؿ ذم احلٍاظ ظذ خمزوهنا
افىبًٔل ،وؿد زاد بروز مٍٓقم افتّْٔة ادستدامة وما تَتؤف مـ حماؾية ظذ ادقارد افىبًٔٔة وافىاؿقية افْاوبة فهافح
األجٔال افَادمة إػ افًّؾ أـثر ظذ احسام هاتف ادبادئ وّـ وقابىٓا.
وشْحاول مـ خالل هذا افٍهؾ افتىرق إػ افَْاط افتافٔة:
ادبحث األول :مدخؾ فِّقارد افىبًٔٔة وافىاؿقية واؿتهاديات ٍٕادها.
ادبحث افثاين :افىاؿة واشتخداماهتا ألؽراض افتّْٔة ادستدامة.
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ادبحث األول :مدخل لؾؿوارد الطبقعقة والطاقوية واقتصاديات كػادها
تتحدد ادَدرة افتّْقية ذم االؿتهاد افقضْل فُؾ دوفة بَدر ما حيقزه مـ مقارد ضبًٔٔة وضاؿقية ،باإلواؾة اػ
ؿدرتف ظذ تسٔرها وترصٔد اشتخداماهتا واشتٌالهلا ذم اصباع احلاجات ادختٍِة وادتزايدة ألؾراد ادجتّع بىريَة
تتامصك ووقابط افتّْٔة ادستدامة ،اذ يٗدي اشتْزاف هاتف ادقارد بىريَة ظنقائٔة اػ افتٖثر ظذ خمزوهنا افىبًٔل ومـ
ثؿ تنيع ٍٕادها وهق ما يرهـ حؼ االجٔال افَادمة ذم االشتٍادة مْٓا ،إذ تنُّؾ ادقارد افْاوبة ادهدر افرئٔس
ّ
فالشتخدامات افتّْقية ادختٍِة ،وشْحاول مـ خالل هذا ادبحث بافتٍهٔؾ وافتحِٔؾ تْاول افَْاط افتافٔة:
ادىِب االول :ماهٔة ادقارد افىبًٔٔة وافىاؿقية افْاوبة.
ادىِب افثاين :أشاشٔات حقل افىاؿة و اؿتهاديات ٍٕادها ومًدّ الت دمدّ دها.
ادىِب افثافث :احتٔاضات افًامل مـ افىاؿات افْاوبة واؿتهاديات إتاجٓا ودمارهتا .
ادىِب افرابع :افٍُاءة االشتخدامٔة فِّهادر افىاؿقية افْاوبة ذم طؾ افتّْٔة ادستدامة.

ادطؾب االول :ماهقة ادوارد الطبقعقة والطاقوية الـاضبة
ينر افٍُر االؿتهادي ادًاس اػ ّ
ان ادقارد افىبًٔٔة هل االرض بام ظِٔٓا وما حتتٓا وما حئط هبا ،وهل أية
أصٔاء مادية هلا ؿّٔة اؿتهادية فٔس فإلٕسان دخؾ ؾٔٓا وهل هبات أودظٓا اخلافؼ ومـ صًْف شبحإف وتًاػ ويُنػ
ظْٓا االٕسان ذم افقؿت ادْاشب ،1أي ّ
أن ادَهقد بادقارد افىبًٔٔة ـؾ ادقارد ظذ شىح االرض وما ظِٔف وما حقفف
وما ذم داخِف ،وـؾ ما يًٍِف االٕسان هق تَرير جٓقد االشتٍادة مـ هاتف ادقارد واشتخدامٓا ذم تِبٔة حاجاتف ظـ
ضريؼ شِقـاتف و ذم إضار افسٔاشات وافَقإغ ادحِٔة وافدوفٔة ادختٍِة .إذ ّ
أن افُّٔات ادتقاؾرة وادتاحة مـ هاتف
ادقارد أوحت تنُؾ ؿٔق ًدا أمام افدول ذم رشؿ شٔاشاهتا االؿتهادية و ختىٔط اشساتٔجٔاهتا افتّْقية ،حٔث ّ
أن
خمزوهنا االمجايل ؽر ؿابؾ فِزيادة وان ـان بًوٓا يزيد بافُنػ وافتَْٔب مثؾ بًض ادقارد افىاؿقية -وـثر مـ
ادقارد ادًدٕٔة -إالّ ّ
أن احتٔاضاهتا ادٗـدة ذم افٍسة افَهرة تُاد تُقن ثابتة.
ؾًذ شبٔؾ ادثالٕ ،جد أن دوف ًة مثؾ افسقدان 2تتق ّؾر فدهيا ادقارد افىبًٔٔة واالرايض افهاحلة فِزراظة إالّ أ ّن
ختِػ ضرق ادقاصالت ؾٔٓا حيقل ذم ـثر مـ االحٔان دون َٕؾ ادْتجات افزراظٔة مـ مقاضـ االٕتاج اػ مقاضـ
االشتٓالك ،ما يٗدي ذم ـثر مـ االحٔان بسك االرض دون زراظة حتك يتؿ اشتٓالك رصٔد ادحاصٔؾ ادخزٕة.
وهُذا ؾْٓاك ظقامؾ ـثرة مٗثرة ذم مدى اشتٌالل واشتخدام ادقارد افىبًٔٔة  ،ؾٍل افزازيؾ أيوا حتقل افيروف

 1زلمد فوزي ابو السعود و أخرون" ،مقدمة في اقتصاديات الموارد والبيئة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،بدون طبعة ،2006 ،ص .7

2

رمضان زلمد مقلد واخرون ،اقتصاديات الموارد والبيئة ،الدار اجلامعية ،بدون طبعة ،2004 ،ص .12
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افىبًٔٔة دون االشتٍادة افُاؾٔة مـ خزات حقض هنر االمازون افٌْل بٌاباتف وثرواتف افىبًٔٔة ،ومـ ٕاحٔة اخرى
حتقل افًقامؾ افسٔاشٔة وافدئْة واأليديقفقجٔة دون االشتٍادة مـ بًض ادقارد ،ؾاهلْدوس مثال يَدشقن االبَار
وحيقل ذفؽ دون االشتٍادة مـ حقايل  80مِٔقن رأس مـ االبَار ذم اهلْد ،1وبافتايل ؾان ـؾ ظْك مـ ظْاس ادقارد
افىبًٔٔة يٗثر ظذ ٕقظٔة افْناط االؿتهادي افذي يامرشف شُان افدوفة أو االؿِٔؿ أو ادْىَة.
ويَهد بادقارد افىبًٔٔة ،االرض بام حتتقيف مـ مقارد مًدٕٔة ومائٔة وضاؿقية ـافبسول وافٌاز ومقارد بٔقفقجٔة،
شقاءا ـإت هاتف ادقارد متجددة او ؽر متجددة (ٕاوبة) ،و شْحاول مـ خالل افٍروع افتافٔة ،تَديؿ أهؿ ادٍاهٔؿ
وافتًريٍات وافتهٍْٔات ادتًَِة باؿتهاديات ادقارد افىبًٔٔة وافىاؿقية افْاوبة مـ خالل:

الػرع االول :ادػفوم االقتصادي لؾؿوارد الطبقعقة والطاقوية الـاضبة
تًد ادقارد افىبًٔٔة بنُؾ ظام أحد أهؿ ظقامؾ اإلٕتاج األربًة ادحددة ذم االؿتهاد افُع * ،و ؿد اصىِح
(

)

ظذ تسّٔتٓا بًْك األرض .2و هل تنّؾ األرايض افزراظٔة و مٔاه افؼب و ادراظل افىبًٔٔة و افٌابات و ادهايد و
افثروات ادًدٕٔة و مهادر افىاؿة افْاوبة ومهادرها افىبًٔٔة ادتجددة ـافنّس و افرياح و ؽرها .ـام يتسع مٍٓقم
ادقارد افىبًٔٔة فٔنّؾ ادقؿع اجلٌراذم ادتّٔز و ادْاخ ادًتدل و ادْاطر افىبًٔٔة … إفخ .ؾٓل بذفؽ تنُؾ ـؾ ما
يدخؾ ذم افًِّٔة اإلٕتاجٔة و يدر مًٍْة مباذة و يُقن فِىبًٔة – ال فإلٕسان – افدور احلاشؿ ذم تًٍٔؾ وجقده
مهٔة
وتًتز ادقارد افىاؿقية افْاوبة مم ّثِة ذم افىاؿات االحٍقرية اجلزء ادٓؿ ذم ادقارد افىبًٔٔة مـ حٔث اال ّ
واالشتخدامات ذم االٕنىة االؿتهادية فُؾ افدول .
3
يتًغ ان يُقن ظِٔف ضِب ،اي يُّـ
وحتك يُقن ادقرد افىبًٔل او افىاؿقي مقردا بادٍٓقم االؿتهادي
ّ

مًغ ويُقن فِقحدة ادْتجة مْف شًر يٌىل تُافٔػ االٕتاج مْف بام ذم ذفؽ افربح.
اشتخدامف ذم اصباع احتٔاج بؼي ّ
ادًغ رصٔد يَاس ذم حلية زمْٔة مً ّْٔة ؾان االٕتاج مْف ت ّٔار  flowيَاس ظذ مدى ؾسة زمْٔة
وبْٔام يُقن فِّقرد ّ
مً ّْٔة .ويرى جٔؾ ؽقتِٔقن (
4

 (Economie de l’environnement et des ressources naturellesإّٔف ال

يتؿ اشتخدام ادقارد مع افتُْقفقجٔا افَائّة
يُّـ احلديث ظـ ادقارد افىبًٔٔة مـ افْاحٔة االؿتهادية إالّ ظْدما ّ
واشتٌالهلا باألشًار احلافٔة.

 1رمضان زلمد مقلد واخرون ،نفس المرجع السابق ،ص .13
* األرض ،العمل  ،رأس ادلال و التنظيم.

 2كتوش عاشور ،رسالة دكتوراه حول " الغػاز الطبيعي في الجزائر و أثره على االقتصاد الوطني" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة اجلزائر،

 ،2004ص  ،11نقال عن:

خالد إبراىيم صقر ،رسالة دكتوراه حول" استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة المصرية “،جامعة القاىرة ،مجهورية مصر العربية . 1990 ،
 3زلمد فوزي ابو السعود و اخرون ،نفس المرجع السابق ،ص .8

4

Gilles Rotillon, Economie de l’environnement et des ressources naturelles, Editions La Découverte, Paris,
2005, P 7.
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ويالحظ ذم هذا ادجال ّ
أن ادقارد افىبًٔٔة وافىاؿقية ـٍّٓقم اؿتهادي ذم اي جمتّع بٍّرده حمدودة وٕادرة ٕسبٔا
مَارٕة بحاجات اؾراد هذا ادجتّع وادَهقد هْا بافْدرة افْسبٔة "وجقد افقء مع ظدم ـٍايتف"ّ ،1
وأن افْدرة ادقارد
ألن هاتف ادقارد هلا اشتخدامات ظديدةّ ،
ترتبط بّنُِة االختٔار ّ
وأن االمر يَتيض رضورة ختهٔهٓا وتقزيًٓا
إلصباع احلاجات بام يوّـ افًِّٔة افتّْقية افنامِة وادستدامة ،ومـ ٕاحٔة اخرى ّ
ؾان ظِّٔة االختٔار تَقم ظذ
أشاس مٍٓقم تٍُِة افٍرصة افبديِة "  " Opportunity Costوافتل تًّؾ ظذ ختهٔص وتقجٔف ادقارد الشتخدام
2
يسّك بافتخهٔص افٍُٗ فِّقارد افىبًٔٔة وافىاؿقية واشتخدامٓا ذم
مًغ  ،ومًْك ذفؽ إّٔف جيب افبحث دائام ؾٔام ّ
ّ

جماهلا ادْاشب وبىريَة مثذ دون اهدار هلا.

الػرع الثاين :تعريف ادوارد الطبقعقة والطاقوية الـاضبة واآلراء ادختؾػة لتػسرها
مـ افهًب افقؿقف ظذ تًريػ حمدّ د وموبقط فِّقارد افىبًٔٔة أو افىاؿقية -ال شٔام مـ مْيقر افتّْٔة ادستدامة-
حٔث ّ
أن وجٓات افْير ختتِػ مـ حٔث تًريٍٓا مـ مْيقر اجلٌراؾٔا أو االؿتهاد أو اإليُقفقجٔا أو افُّٔٔاء أو
ؽرهؿ مـ افًِقم افتل هلا ظالؿة بادقارد و شقف ٕتْاول اهؿ افتًريٍات افقاردة بخهقص ادقارد افىبًٔٔة وادقارد
افىاؿقية بقء مـ االجياز وّـ افَْاط افتافٔة:

أوال -تًريػ ادْيّة افًادٔة فِتجارة ( 3وجٓة افْير االؿتهادية):
ترى مْيّة افتجارة افًادٔة ّ
أن "ادقارد افىبًٔٔة هل خمزوٕات ادقاد ادقجقدة ذم افبٔئة افىبًٔٔة وافتل هل ظذ حد
شقاء ٕادرة ومٍٔدة اؿتهاديا ذم اإلٕتاج أو االشتٓالك ،شقاء ذم حافتٓا اخلام أو بًد احلد األدٕك مـ ادًاجلة".
ٕستىٔع افَقل مـ خالل تًريػ ادْيّة افًادٔة فِتجارة فِّقارد افىبًٔٔة ّأهنا ارتُزت ظذ تٌِٔب افْيرة االؿتهادية
مـ خالل افسـٔبة (افْدرة ،ادًٍْة) ،إالّ ّ
أن بروز مٍٓقم افتّْٔة ادستدامة و أبًادها ادختٍِة ييٓر ؿهقرا ذم هذا
افتًريػ ؾادقارد وان مت ّٔزت بافْدرة وادًٍْة ّ
ؾان ظدم ـٍاءة اشتخداماهتا و تزايد تٖثراهتا افسِبٔة ؿد يٗ ّثر ظذ
خمزوٕاهتا ادقجقدة ذم افبٔئة ومـ درجة تًريوٓا فٍِْاد.

ثإٔا -تًريػ ؿسؿ  DHECفِتحُؿ ذم افهحة وافبٔئة  ( 4وجٓة افْير االيُقفقجٔة) :
"ادقارد افىبًٔٔة هل مقاد األرض افتل تستخدم فدظؿ احلٔاة افىبًٔٔة وتِبٔة احتٔاجات افْاس ادختٍِة  ،ويُّـ
اظتبار أي مادة ضبًٔٔة يستخدمٓا افبؼ مقر ًدا ضبًٔٔا وتتّثؾ هاتف ادقارد ذم افٍْط ،افٍحؿ ،افٌاز افىبًٔل ،ادًادن،

 1عبد ادلطلب عبد احلميد وزلمد شبانة ،أساسيات في الموارد االقتصادية ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،مصر ،2005 ،ص .12
 2بالتصرؼ عن :عبد ادلطلب عبد احلميد وزلمد شبانة ،نفس المرجع السابق ،ص .13

3

World Trade Report 2010, p46.
South Carolina Department of Health and Environmental Control (DHEC’s Office of Solid Waste Reduction
and Recycling) Information paper about “natural resources” Columbia, DHEC printer, 2012, Pdf, P1. Link to
download: http://www.scdhec.gov/environment/lwm/recycle/pubs/natural_resources.pdf.
4
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احلجارة ،افرمال ،اهلقاء ،وقء افنّس ،افسبة ،ادٔاه باإلواؾة اػ احلٔقإات ،افىٔقر ،األشامك وافْباتات ،ويَتيض ان
تقجف اشتخداماهتا بافنُؾ افذي يَتيض احلٍاظ ظذ ٕقظٔتٓا واحتٔاضاهتا ".
ّ
ظذ افرؽؿ مـ ّ
أن هذا افتًريػ فِّقارد ؿد تًاضك منُؾ ٍٕاد ادقارد و تًْٔٔٓا ذم حّٔزها افبٔئل وافىبًٔل،
إالّ إْٔا ِّٕس ؿهقره ذم ظدم ابرازه دنُؾ افىِب ادتزايد ظذ هاتف ادقارد و افسًر ادْاشب افذي يوّـ االشتٍادة
ـّٔاهتا افتل تسّح بتجدّ دها افىبًٔل واـتٍاؤه بتًريٍٓا مـ حٔث مًرووٓا افىبًٔل ودرجة ٍٕادها.
مْٓا ذم حدود ّ

ثافثا -ادَهقد بادقارد افْاوبة وادقارد ادتجدّ دة

1

تَْسؿ ادقارد افىبًٔٔة إػ مقارد متجددة و مقارد ٕاوبة و ٕقع وشط ؿابؾ فِْوقب ،و يتؿ تهْٔػ ادقرد
مـ حٔث مدى ؿابِٔتف فِْوقب بَّارٕة مًدل دمدده بادًدل ادحتّؾ الشتٌالفف ،ؾادقارد ادتجددة هل تِؽ افتل
تتجدد تَِائٔا و بنُؾ هيع يٍقق ادًدل ادحتّؾ الشتٌالهلا بحٔث ال يُقن هْاك خقف مـ ٍٕادها ،و مـ أمثِتٓا
افىاؿة افنّسٔة و ضاؿة افرياح و مٔاه األمىار و األهنار و ادٔاه اجلقؾٔة ادتجددة .أما ادقارد افَابِة فِْوقب ؾٓل تِؽ
افتل تتجدد و فُـ بًّدالت حمدودة ،ؾ٘ذا ؾاق مًدل اشتٌالهلا ظـ مًدل دمددها ٍٕدت و اوّحِت.
و ظِٔف يُقن مقرد مإ -او ًبا إذا ما تق ّؾرت ؾٔف اخلاصٔتان افتافٔتان:
 أن يُقن شًِة ؽر ؿابِة فإلٕتاج  -ذم مٍٓقمف افًام مع دماهِْا فًِّٔة االشتخراج ـًِّٔة إٕتاجٔة– و هق ال
خيتِػ ذم ذفؽ ظـ باؿل ادقارد افىبًٔٔة ـاألرض افزراظٔة مثالً.
 وافهٍة ادّٔزة فِّقرد افْاوب هق إٔف يٍْد باشتًامفف ذم افًِّٔة اإلٕتاجٔة (أي يستِٓؽ ذم افًِّٔة اإلٕتاجٔة).2
و بافتايل ال تًتز بًض ادقارد افىبًٔٔة ٕاوبة ضادا أمُـ اشتًامهلا ذم افًِّٔة اإلٕتاجٔة دون أن تستِٓؽ ،ؾهٍة
افْوقب جيب بحثٓا ذم افقاؿع بافْسبة فِخدمة افتل يٗدهيا ادقرد و فٔس بافْسبة فِّقرد ذاتف .

و هُذا يُّـ تًريػ ادقرد افْاوب بٖٕف " 3ذلك ادورد الذي ال يؿؽن إكتاجه و الذي ال بد و أن يـػد رصقده ظاجال
أو آجال مع اشتؿرار اشتعامله دم العؿؾقة االكتاجقة" .
ؾ٘ذا ؾروْا أن افرصٔد افُع ادتاح مـ ادقرد افْاوب ؿبؾ بداية اشتًامفف هق  Sؾ٘ن افُّٔة ادتاحة مْف ظْدد
زمـ  Tو ٕرمز هلا بافرمز  STشتُقن :
QT

ST = SO -

حٔث  Tترمز إػ افزمـ و  QTترمز إػ افُّٔة ادستًِّة خالل افزمـ

.T

 1كتوش عاشور ،مرجع سبق ذكره ،ص .12
 2لمزيد من الشرح انظر الى :

- P.S. Dasgupta & G.M.Heal, Economic theory and exhaustible resources, Cambridge University press, p
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مًغ هل ظبارة ظـ افُّٔة األوفٔة مىروحدا مْٓدا
و مًْك ذفؽ أن افُّٔة ادتاحة مـ ادقرد افْاوب ذم زمـ ّ
افُّٔات ادستًِّة ذم افٍسات افسابَة هلذا افزمـ.

رابًإ -حق تًريػ إجرائل فِّقرد افْاوب وّـ مٍٓقم افتّْٔة ادستدامة:
يَهد بافتّْٔة ادستدامة حسب رئٔسة افقزراء افْروجئة برٕتالٕد ذم تَرير " مستَبِْا ادنسك" شْة  1 1987بداهنا:
"التـؿقة التي تؾبي حاجات احلارض دون ادساومة ظذ قدرة األجقال ادؼبؾة دم تؾبقة حاجاهتم".
وهل حتتقي ظذ مٍٓقمغ أشاشٔغ:
 مػفوم احلاجات  :وخاصة احلاجات االشاشٔة فٍَراء افًامل وافتل يْبٌل أن تًىك هلا االوفقية ادىَِة وهلمرتبىة بتحَٔؼ افتّْٔة االؿتهادية؛
 فؽرة الؼقود :افتل تٍروٓا حافة افتُْقفقجٔا وافتْئؿ االجتامظل ظذ ؿدرة افبٔئة فالشتجابة حلاجات احلارضوادستَبؾ.
ومـ خالل ما شبؼ يُّْْا افَقل ّ
بٖن ادقرد افْاوب وّـ مٍٓقم افتّْٔة ادستدامة هق:

مًغ مـ ادقاد افىبًٔٔة ادختٍِة وافتل تتّتع بافْدرة افْسبٔة وادًٍْة ويُقن ظِٔٓا افىِب فتِبٔة
ظبارة ظـ رصٔد ّ
احلاجات االؿتهادية واالجتامظٔة ادختٍِة وختوع اشتخداماهتا فِّقاءمة بغ افتّْٔة االؿتهادية و احلٍاظ ظذ افبٔئة
وافتْقع افىبًٔل هلا مع ترؿٔة ادارهتا وـٍاءة اشتٌالهلا.

الػرع الثالث :تصـقػات ادوارد الطبقعقة والطاقوية
تهّْػ ادقارد افىبًٔٔة حسب خهائص مهادرها اػ تهإٔػ متًددة ،2وخيتِػ ادْ ّيرون حقل تَسٔامت
يَسؿ ادقارد اػ
مًغ وافذي بدوره ِّ
هاتف ادقارد حسب ختههاهتؿ وتقجٓاهتؿ افًِّٔة ،اذ يًتّد ـؾ تَسٔؿ إػ مًٔار ّ
ظدّ ة إٔقاع ،وإلفَاء افوقء ظذ ادزيد مـ اجلقإب اخلاصة بادقارد وتهٍْٔاهتا ،ؾسْٖيت ظذ ذـر أـثر مـ تَسٔؿ
واالشتْاد اػ أـثر مـ مًٔار فِتَسٔؿ ،وذم ما يع ظرض ألهؿ افتهٍْٔات33

أوال -افتهْٔػ افسـٔبل:
يتّّٔز هذا افتهْٔػ فِّقارد افىبًٔٔة بتَسّٔٓا – مـ خالل ترـٔب مهادرها – إػ ٕقظغ خمتٍِغ  ،حٔث
يرجع اػ اختالف افيروف وافًقامؾ افتل اصسـت ذم تُقيـ مهادر ـؾ ٕقع مْٓا ،وينتّؾ هذا افتهْٔػ ظذ
ٕقظغ أشاشٔغ مـ ادقارد افىبًٔٔة مها:

 1عبد العزيز قاسم زلراب ،التنمية المستديمة في ظل تح ّديات الواقع من منظور اسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة ،االسكندرية ،2011 ،ص .16-15

2

Päivi Lujala, Classification of Natural Resources, Paper prepared for presentation at the 2003 ECPR Joint
Session of Workshops, Edinburgh, UK , March 2003, P 6.
3
Ibid, P 6-7-8-13-14
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- 1موارد ضبقعقة ذات مصادر ظضوية :وهل افتل تتّثؾ ذم اصُال مًَدة ومتْقظة تْتؼ ؾٔام يتوّْف افٌالف احلٔقي
افذي يْتؼ ظذ شىح االرض بهٍة ظامة وهذا مًْاها اهنا وثَٔة افهِة بّْط احلٔاة وتاريخ تىقرها ظذ االرض ذم
ـؾ صقرها وبُؾ اصُاهلا ادتْقظة مثؾ بًض ادًادن ـافٍحؿ احلجري وافٍْط ومقارد افْبات افىبًٔل ـادراظل
وافٌابات وـذفؽ احلٔقإات وادقارد افسُّٔة وافسبة افتل تدخؾ بًض ادقاد ادًدٕٔة ذم تُقيْٓا.
مًغ فِحٔاة ظذ شىح
 -2موارد ضبقعقة ذات مصادر غر ظضوية :تتّثؾ ذم ـؾ صُؾ او ترـٔب ال يدخؾ ؾٔف اثر ّ
وتُقهنا وما حتتقيف او حئط بسـٔبٓا مـ ظقامؾ وطروف
االرض وهل مـ دون صؽ وثَٔة افهِة بسـٔب االرض
ّ
ـثرة ا ّثرت ظِٔٓا.

ثإٔا -افتهْٔػ ادُاين:
يّ ِّٔز افتهْٔػ ادُاين ثالث إقاع مـ ادقارد افىبًٔٔة بحسب اماــ مهادرها ،إذ ختتِػ مهادر ادقارد
افىبًٔٔة مـ حٔث وؾرهتا وٕدرهتا مـ مُان ألخر ،حٔث أن هذا افتهْٔػ افذي هيتؿ بافتقزيع وافقؾرة واالٕتنار ظذ
مهٔة ـبرة ،إذ يساظد ظذ افتَٔٔؿ ادقوقظل فِتقزيع اجلٌراذم فِّقارد افىبًٔٔة وحتديد درجة افتْاشؼ بغ
االرض ذو ا ّ
بًوٓا افبًض مـ جٓة وبْٔٓا وبغ ادقارد افبؼية مـ جٓة اخرى وتهّْػ ادقارد افىبًٔٔة مُإٔا اػ ما يع:
 -1ادوارد الطبقعقة ذات مصادر موجودة دم كل مؽان  :وهل ادهادر ادقجقدة ذم ـؾ مُان مـ ؽر اشتثْاء واوح
ومٓؿ وظْدئذ ال ٕتقؿع أي ؾرق ذم حهص مساحات االرض ـام ال ٕتقؿع أي تٍاوت بغ ٕهاب ـؾ االؿافٔؿ
وافبٔئات مـ هذا ادقرد.
 -2موارد ضبقعقة ذات مصادر صائعة ويؽثر وجودها ظذ شطح االرض :حٔث ٕادرا ما خيِق مْٓا اؿِٔؿ وإن تبايْت
األمهٔة مـ بِد اػ اخر حسب افدرجة افتل تسٓؿ هبا ذم االؿتهاد افقضْل وـذفؽ ؾ٘هنا تتٖثر بام يْتاب افسقق مـ
ظرض وضِب.
 -3ادوارد الطبقعقة ذات مصادر موجودة دم اماكن حمددة ظذ شطح االرض  :هذه ادقارد تُقن ذم أماــ حمدّ دة و
ٕادرة مثؾ ادقارد ادًدٕٔة.

ثافثا -افتهْٔػ االٕتاجل:
ئّز هذا افتهْٔػ بغ ظدّ ة إقاع متبايْة مـ ادقارد افىبًٔٔة مـ خالل افُنػ ظـ ؿدرة مهادرها ظذ تِبٔة
حاجات االٕسان ظذ امتداد افزمان وتهّْػ ادقارد حسب هذا افتهْٔػ إػ:
 -1موارد دائؿة :هل ادهادر افىبًٔٔة افتل ال تْوب مٓام اشتِٓؽ مْٓا االٕسان وهذه ادقارد هل افىاؿة افنّسٔة
واداء واهلقاء.
 -2موارد متجددة :هل ادهادر افىبًٔٔة افتل متتِؽ افَدرة ظذ افتجدد باشتّرار ومتثِٓا افْباتات واحلٔقإات وصقر
احلٔاة االخرى وـذفؽ افسبة ،ـام ّ
أن دمدّ د هذه ادقارد يًتّد ظذ اإلٕسان واشتخداماتف بدرجف ـبرة.
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 -3موارد غر متجددة (كاضبة):
هل ادهادر افىبًٔٔة افتل ال تتجدد او تتجدد ببطء وتقجد بُّٔات حمدودة مـ صٖهنا أن ختتٍل ،وهذه ادقرد هل
افٍحؿ احلجري ،افٍْط ،افٌاز افىبًٔل وادقارد ادًدٕٔة.

رابًا -افتهْٔػ اديٓري:
ويستْد هذا افتهْٔػ ظذ ـقن ادقارد افَابِة فِتّٔٔز بافًغ ظذ اهنا مِّقشة أو ؽر مِّقشة وتهْػ اػ:
-1ادوارد ادؾؿوشة :وهل ادقارد افتل يُّـ متٔٔزها بافًغ ـادقارد ادًدٕٔة وادقارد ادائٔة وافسبة وافْبات افىبًٔل
وؽرها.
 -2ادوارد غر ادؾؿوشة :وهل ادقارد افتل ال يُّـ متٔزها بافًغ ،وهل ظبارة ظـ صٍة مًْٔة متّٔز االؿافٔؿ او افدوفة
ظـ ؽرها.

ادطؾب الثاين :أشاشقات حول الطاقة واقتصاديات كػادها ومعدّ الت جتدُّ دها
تًتّد ادجتًّات اإلٕسإٔة مْذ افَدم ظذ اشتٓالك ـّٔات متزايدة مـ مقارد افىاؿة فتقاـب افتٌٔرات ذم
إحجام افسُان وافّْق االؿتهادي (إير افنُؾ  ،)1-1وؿد أدت أزمة افبسول ذم شْة  1973إػ ادراك افًامل أن
ادقارد افتَِٔدية فِىاؿة خاصة االحٍقرية مْٓا ،حمدودة وحمٍقؾة بادخاضر شقاءا بافْسبة فِدول ادهدّ رة أو ادستقردة،
مهدرا
ال شٔام افتل يرتبط هبا اؿتهادها بدرجة مىَِة وبنُؾ مباذ ،وهق ما أ ّدى إػ جًؾ هاتف ادقارد افىاؿقية
ً
فِكاظات افدوفٔة واإلؿِّٔٔة ،ذفؽ ّ
أن "افبسول هق افسبب األـثر ظذ األرجح فِْزاظات افدوفٔة أـثر مـ افَّح

(* )

" ،وبافتايل اصبح مـ افرضوري رؾع ـٍاءة اشتخدام هاتف ادقارد افتَِٔدية وافبحث ظـ مهادر جديدة فِىاؿة.
وأصبح اهلدف ،مع هناية افتسًْٔات مـ افَرن افًؼيـ هق افقصقل اػ ـٍاءة اشتخدامات افىاؿة ادختٍِة بنُؾ
يوّـ حتَٔؼ افتّْٔة ادستدامة .وؿد اظتّد االمر ظذ حماوفة ترـٔز االهتامم ظذ تّْٔة مهادر افىاؿة ادتجددة وافتل
تتقاؾر بُّٔات ـبرة وفُـ بَّادير خمتٍِة ذم افًامل ـافىاؿة افنّسٔة وضاؿة افرياح ...افخ.
و تَْسؿ مقارد افىاؿة بهٍة ظامة اػ مقارد متجددة مثؾ ضاؿة اداء واهلقاء وافنّس ومقارد ٕاوبة مثؾ افٍحؿ وافٌاز
افىبًٔل وافبسول ،وهْاك مقرد آخر فِىاؿة مل يستٌؾ بًد ظذ ٕىاق ـبر ،وحيتّؾ ان تزداد امهٔتف مستَبالً ،وهق
افىاؿة افْقوية.

*

 )Simone Weil, 1909من طرف الباحث ،انظر للرابط:ت ّم ترجمة مقولة الفيلسوف الفرنسي سيمون ويل (
<< http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/petroleum.html>>,La date de consultation et l’heure :
05 08 2012 00 58

16

مدخل القتصاديات املوارد الطاقوية الناضبة وكفاءة استخداماتها ضنن ضوابط التننية املستدامة

الفصل األول

الشؽل ( :)1-1متوشط معدالت الـؿو السـوي العادي خالل فسات حمددة تم اختقارهم ظذ أشاس تو ّفر البقاكات:
لتطور الـؿو السؽاين كؿو الطاقة والـؿو احلؼقؼي لؾـاتج ادحع اإلمجايل.
بالـسبة ّ

Source: Gail Tverberg, issue about An Optimistic Energy/GDP Forecast to 2050,
Our Finite World organization official website, Posted on July 26, 2012, acceded:
09/08/2012, at 01:37.link: <<http://ourfiniteworld.com/2012/07/26/an-optimistic-energygdpforecast-to-2050-based-on-data-since>>.Translated to Arabic by the researcher.

مـ خالل افنُؾ رؿؿ  1-1وظذ أشاس افدراشة افَٔاشٔة افتل ؿامت هبا افباحثة ؽٔؾ تٍربقرغ
"Energy/GDP Forecast to 2050

(*)

" An Optimistic

حقل إمُإٔة تَِٔص االظتامد ظذ ادقارد افىاؿقية افْاوبة إػ  % 20شْة

 2050وإًُاشات ذفؽ ظذ افْاتج ادحع اإلمجايل و ظالؿتٓا بافّْق افسُاين مـ خالل دراشة افًالؿة ابتداءا مـ شْة
 1820إػ ٕ ،2010خِص إػ ّ
أن ّٕق افىاؿة وّٕق افْاتج ادحع اإلمجايل وافّْق افسُاين يتحرـقن تَريبا ذم االدماه
ٍٕسف و ذم ٍٕس افقؿت وهق ما يٗـّد افًالؿة افقضٔدة بغ ادتٌرات افثالث.
و ؾٔام يع شْحاول اشتًراض اهؿ االشاشٔات ادتًَِة بافىاؿات االحٍقرية افتل تنُّؾ ذم جمِّٓا ادقارد افىاؿقية
افتىرق اػ اصؾ تُقيْٓا و مقؿًٓا ذم خريىة اشتٓالك مهادر افىاؿة ادختٍِة ،باإلواؾة اػ
افْاوبة مـ خالل
ّ
احتٔاضٔات افًامل ادٗـدة مْٓا وحدود اشتخداماهتا.

الػرع االول :أصل الطاقات االحػورية وموقعفا من االشتفالك العادي لؾطاقة
تتنُّؾ افىاؿات االحٍقرية ٕتاج افًِّٔات افىبًٔٔة ـافتحِؾ افالهقائل ()anaerobic decomposition

فُِائْات ادٔتة اددؾقٕة ومـ بَايا افْباتات ادتحجرة افتل تًروت فِحرارة وافوٌط ذم ؿؼة األرض ظذ مدى

* غيل تفيربورغ  ، Gail Tverbergحاصلة على دكتوراه يف الرياضيات من جامعة شيكاغو سنة  1970وباحثة يف رلال  :نضوب الطاقة ،تغري ادلناخ ،نقص ادلياه،

والتغريات ادلالية ادلصاحبة لذلك.
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تؿ ابراز هاتف افْيرية االحٔائٔة مـ ؿبؾ أؽريُقال جقرج(*)ذم ظام  1556وتىقيرها ذم وؿت الحؼ
ماليغ افسْغ ّ -
مـ ؿبؾ فقمقٕقشقف مٔخائٔؾ

(*)

ذم افَرن  -81واحٔإا ؿد تتجاوز  650مِٔقن شْة 1فِتحقل إػ احد أصُال

افىاؿات االحٍقرية.
ـام حتتقي افىاؿات االحٍقرية ظذ ـّٔات ـبرة مـ افُربقن متّثِة اشاشا ذم افٍحؿ ،افبسول وافٌاز
افىبًٔل ،وهل تساوح مـ ادقاد ادتىايرة ( )volatile materialsذات ٕسب افُربقن واهلٔدروجغ ادْخٍوة اػ
افبسوفٔة افسائِة اػ ادقاد ؽر ادتىايرة ( )nonvolatile materialsادًْدمة افُربقن مثؾ ؾحؿ االٕثراشايت

(**)

( ،)anthracite coalو تتقؾر حَقل افٍْط وافٌاز وحدها ظذ ؽاز ادٔثان ادهاحب فٍِْط.2
وؿد ؿدّ رت إدارة مًِقمات افىاؿة االمرئُة ذم تَريرها افهادر شْة ّ 2011
بٖن ادهدر افرئٔز فِىاؿة ذم افًامل شْة
 2009يتُقن مـ  ٪41.3بسول % 10 ،ؾحؿ ،وافٌاز افىبًٔل  ،٪15.2اي ٕسبة اشتٓالك افىاؿات االحٍقرية مـ
اشتٓالك افىاؿة األوفٔة ذم افًامل ـُؾ تبِغ ( 3 ٪66.5إير فِنُؾ رؿؿ .)2-1
الشؽل ( :)2-1إشتفالك الطاقة األولقة دم العامل حسب مصدرها لسـة 2002

Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2011, P

مـ خالل افنُؾ أظاله ()2-1ييٓر جِ ّٔا مدى أمهٔة ادقارد افىاؿقية افْاوبة وّـ اشتٓالك افىاؿة االوفٔة ذم افًامل
فِتُقن ،إذ جيري اشتْزاف خمزوٕاهتا ذم ـثر
حٔث ٕسبتٓا جمتًّة  -%66.5ذفؽ ـقهنا تتىِب اداليغ مـ افسْغّ
مـ االحٔان بنظة تٍقق مًدل دمدّ دها ،ـام ّ
أن إٕتاج واشتخدام افىاؿات االحٍقرية يثر افُثر مـ ادخاوف افبٔئٔة،
(عامل أحياء أدلاين

–

Georgius Agricola

*

عامل رياضيات وكاتب روسيMikhail Vasilyevich Lomonosov (1711 –1765 .
Paul Mann & others, Tectonic setting of the world's giant oil and gas fields, (ed.) Giant Oil and Gas Fields of
the Decade, 1990–1999, American Association of Petroleum Geologists, p 50.
<< http://books.google.dz/books?id=mrghwzjeU-AC&pg=PA50&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>>, accessed:
08/05/2012, 01:22 PM.
**
نشير ىنا إىل انّو متّت ترمجة ادلصطلح من طرف الباحث يف ادلعاجم اجليولوجية هبذا الشكل :راجع .Glossary of Geological Terms
*

1

2

Dr. Irene Novaczek. "Canada's Fossil Fuel Dependency” Earth Action PEI,2000, official website :
<<http://www.elements.nb.ca/theme/fuels/irene/novaczek.htm>>, accessed: 08/05/2012, 01:43 PM.
3
Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2011, Op.Cit, P 30.
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ؾحرق افقؿقد األحٍقري الٕتاج افىاؿة يْتج ٕحق  21.3بِٔقن ضـ (اي 21.3جٌٔا ضـ) مـ ؽاز ثاين أـسٔد افُربقن
( )CO2شْقيا ،وفُـ تنر افتَديرات إػ أن افًقامؾ افىبًٔٔة يُّـ أن متتص ؾَط ما يَرب مـ ٕهػ هذا افًدد،
فذفؽ هْاك زيادة صاؾٔة ؿدرها  10.65بِٔقن ضـ مـ ثاين أـسٔد افُربقن ذم افٌالف اجلقي شْقيا (ضـ واحد مـ
افُربقن ذم افٌالف اجلقي يًادل  3.7ضـ مـ ثاين أـسٔد افُربقن) ،1ويًدّ افٌاز افىبًٔل مـ إٔيػ إٔقاع افقؿقد
يتُقن مـ أـثر مـ  % 90مـ ؽاز ادٔثان ،2وفذفؽ ال يسبّب اشتخراجف تِقثا واوحا ظذ افبٔئة -إالّ
االحٍقري ،وهق ّ
إذا احتقى ظذ ؿِٔؾ مـ ؽاز ـزيتٔد اهلٔدروجغ ،وهذه حافة ٕادرة ،أو إذا اصتًِت ؾٔف افْران -أ ّما إٔقاع افقؿقد
االحٍقري االخرى مثؾ افٍحؿ وزيت افبسول ّ
ؾان اشتخراجٓا مـ باضـ االرض يسبب ذم ـثر مـ االحقال بًض
افتِقثات افبٔئٔة.
ّ

الػرع الثاين :كػاد ادوارد الطبقعقة والطاقوية ومعدّ الت جتدّ دها
يستخدم اإلٕسان ادقارد افىبًٔٔة الحتٔاجاتف بقترة آخذة باالزدياد مْذ افثقرة افهْاظٔة مـ افَرن افتاشع
ظؼ حتك يقمْا هذا ،وتًدّ ادقارد افتل ال تتجدّ د بهقرة ضبًٔٔة أو أن وترة دمددها بىٔئة جدا ٕسب ًة دًدّ ل اشتٓالـٓا
تسّك مقارد ٕاوبة ـافىاؿات االحٍقرية وبًض األٕقاع مـ ادًادن ،3ـام ّ
أن حمدودية خمزوٕاهتا ذم افُرة األرؤة
وتزايد اشتخداماهتا ذم جماالت افتّْٔة شٔٗ ّدي ذم هناية األمر فٍْادها ،و تًتز االزمات االؿتهادية واحلروب مـ أـز

االشباب افتل تٗ ّدي اػ تزايد احتامالت ٕوقب احتٔاضل ادقارد ادًدٕٔة وافىاؿقية وشْتىرق ؾٔام يع اػ ٕيرية
اؿتهاديات ادقارد افْاوبة هلاروفد هقتِْٔغ  Hoteling Theoryافتل ؿام ؾٔٓا هقتِْٔغ ببْاء ّٕقذجف حقل ـٍٔٔة
االشتخدام افُػء فِّقارد افىبًٔٔة افْاوبة وتًئؿ االشتٍادة مْٓا ظذ اددى افىقيؾ وّٕذجتٓا ذم ؿافب ريايض،
باإلواؾة اػ افَوايا ادرتبىة بحَقق األجٔال ذم اشتخدامات ادقارد افْاوبة.
أوالٕ -يرية اؿتهاديات ادقارد افْاوبة هلاروفد هقتِْٔغ Hoteling Theory

يِّؽ أي جمتّع ـّٔة ثابتة مـ ادقارد افْاوبة ،و يسًك دائام اػ ـٍٔٔة تقزيع إٕتاج هذه افُّٔة ظذ افٍسات
افزمْٔة ادختٍِة بحٔث تتحَؼ أؿل رؾاهٔة اؿتهادية ممُْة" ،و ظِٔف ؾِٔس مـ افًدل أن يستِٓؽ جٔؾ واحد ـّٔات
وخّة مـ ادقارد افْاوبة فٔىٌك بذفؽ ظذ حَقق األجٔال األخرى افتافٔة فف". 4
ؽر أن تىبٔؼ مبدئ ظدافة تَسٔؿ ادقارد بغ االجٔال بنُؾ متساو ،شقف خيؾ بّبادئ افرؾاهٔة االؿتهادية و ذفؽ
بسب دماهؾ وجقد مًدل افتٍؤؾ افزمْل واحتامل اختالل ادًٍْة احلدية فالشتٓالل بغ األجٔال ادختٍِة ،ـام أن

 1الموقع الرسمي إلدارة معلومات الطاقة االمريكيةػ تاريخ االطالع 2012/08/05 :على الساعة.05.31 :
>><<http://www.eia.gov/oiaf/1605/ggccebro/chapter1.html

2
وتلوث البيئة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،بدون طبعة ،ص.10
أمحد مدحت اسالم ،الطاقة ّ

 3بالتصرؼ عن :عبد ادلطلب عبد احلميد وزلمد شبانة ،مرجع سبق ذكره ،ص .27-24
 4كتوش عاشور ،مرجع سبق ذكره ،ص .17
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ذفؽ هيّؾ اجلقإب االشتثامرية فِّقارد افْاوبة.1
وؿد أووح هقتِْٔغ ذم مَافتف ظام ّ 1931
،أن االشتخدام افًنقائل ذم طؾ ادْاؾسة شٔٗ ّدي اػ ٕوقب ادقارد ،وؿد
اظتّد ظذ إّقذج ريايض هق افتُامؾ ادحدّ د بّدة زمْٔة حمدّ دة فتٍسر حتِِٔف ،حٔث يٍسض هقتِْٔغ ّ
بٖن صاحب
ادْجؿ فـ يُسث إذا تسِؿ مَابؾ وحدة مـ إتاجف شًر ) ( P0االن أو اذا تس ِّؿ شًر )  ( P ertبًد زمـ )  ( tذم
ادستَبؾ ،وظِٔف فـ يُقن أمرا مًَقل أن ٕتقؿع ّ
أن افسًر ) (Pشُٔقن دافة فِزمـ بافهٌٔة االتٔة:
) (P = P ert ………..

تىرق
وهْا تٍن ) ( P0ظذ ّأهنا افسًر افهاذم ادستِؿ بًد دؾع ـٍِة االشتخراج فِّقرد وَِٕف اػ افسقق ،وفَد ّ
هقتِْٔغ اػ ٍٕاد ادقرد ظْد ووًف االؾساض االيت:

q = f ( p, t) = a

إذ متثّؾ ) (qافًرض افُع فِّقرد افْاوب افذي رمز إفٔف بافرمز ) (aوادنسى خالل اددة ) (tبافسًر)ّ ،(p
إن مدّ ة
ٕوقب ادقرد هل مدّ ة حمددة وحمهقرة بغ زمْٔغ ) ،(0,Tإذ أ ّن ) هل بداية مدّ ة اشتْزاف ادقرد أ ّما ) (Tؾٓل مت ّثؾ
احلد االظذ فزمـ افْوقب افْٓائل...وهُذا وبًد أخذ افتُامؾ ادحدد باددّ ة ) (0,Tفِىرؾغ يتؿ احلهقل ظذ:

وظْد احلد االظذ فزمـ افْوقب ) (Tيُقن االٕتاج مـ ادقرد افْاوب مساويا فِهٍر )  (qظْدئذ شتُقن فديْا
افًالؿة االتٔة:
)

3 ,

)……….(3

…. (Hotelling,

= ) f (p ert ,t

وظْدما تْاول  Hotellingذم مَافتف مقوقع ادْتج ادحتُر ؾإف ـان ؿد أظىك مدّ ة فْوقب ادقرد حمددة بغ (افهٍر
واداالهناية) ،إذ تتْاول افْيرية االظتٔادية ألشًار االحتُار افتل حتدث ظْٓا هقتِْٔغ َٕىة احلد االظذ (افَْىة
افًيّك) دْحْك افدخؾ )، (y=p.qإذ أ ّن ـال مـ هذيـ ادتٌريـ (افسًر وافُّٔة) هق دافة تْاؿهٔة فِدافة االخرى،
افُّٔة بقصٍٓا دافة فِزمـ ٕالحظ ّ
بٖن مدة افْوقب هي)�
وظْدئذ اختٔار ّ

وـام يٖيت:

هبذه افْتٔجة يٗـد هقتِْٔغ ّ
أن ادْتج ادْاؾس فٔس فف افَدرة ظذ افتحُؿ بافسقق مـ خالل آفٔة االشًار افسائدة افتل
شتٗ ّدي اػ اشتْزاف ؿاظدة ادقرد خالل مدّ ة زمْٔة حمدّ دة ،ؾادْتج ادْاؾس شٔبٔع إتاجف بافسًر ادًىك ذم افسقق ،ؾاذا
أراد هذا ادْتج أن يً ِّيؿ أرباحف (اذا ـان افسًر افسائد ذم افسقق أظذ مـ متقشط افتٍُِة) ؾًِٔف ؾَط أن يزيد مـ

 1نشير ىنا إلى انو "أحيانًا ميكن استخدام عوائد استغالل ادلوارد الناضبة يف أوجو استثمارية و تنموية تفيد األجيال القادمة بشكل قد يفوق الفائدة اليت تعود عليها من

ترك تلك ادلوارد كما ىي يف باطن األرض" بالتصرؼ عن :كتوش عاشور ،مرجع سبق ذكره ،ص .17
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مستقى إٕتاجف" و ّ
فًؾ هذا االمر هق ما أ ّدى اػ اشتْزاف افًديد مـ حَقل افقاليات ادتحدة االمرئُة ذم ثالثْٔٔات
افَرن ادايض."1
يَك مـ مدّ ة اشتْزاؾف دخزون مقرده افْاوب ،إ ّما
فُـ احلال خيتِػ مع ادْتج ادحتُر افذي يستىٔع أن يىٔؾ أو ّ
بزيادة االٕتاج مع ختٍٔض افسًر أو افًُس ؿٔاشا اػ حافة افسقق و ما يُِّف مـ خام ذم مْجّف .أ ّما ذم ادستَبؾ وذم
طؾ بروز بدائؾ فِّقارد افْاوبة ،شٔحدث تقازن جديد بغ ادًروض مـ افسًِة االصِٔة وافىِب ظِٔٓا ٕتٔجة
إلحالل افبدائؾ ،فُـ هذه ادرة شٔحهؾ ادْتجقن ظذ شًر مْخٍض فسًِٓؿ.
أ ّما إذا ظجزت افدول ظـ اجياد بدائؾ فِخام افْاوب أو ظـ تَِٔؾ اشتخداماتف وّـ ؿىاظات اؿتهادية مً ّْٔة ؾسقف
يٗ ّدي ذفؽ اػ مواظٍة افىِب ظِٔف ،بافْتٔجة شتزداد هظة ٕوقب اخلام وّـ مدة زمْٔة فٔست بافىقيِة ،فذفؽ
تستدظل احلاجة حهقل تقازن جديد بغ ؿقى افًرض وافىِب يٖخذ هذا افتقازن بْير االظتبار أمقرا ظدّ ة مْٓا
تُافٔػ االٕتاج وّٕق االشًار بَّدار شًر افٍائدة واألهؿ مـ ذفؽ ـ ِّف هق تٖثر ٕوقب اخلام ظذ االشًار.
" إن مسٖفة افْوقب هل واؿع حال شتًاين مْف افدول ادْتجة فِىاؿات االحٍقرية –خاصة افٍْط -ذم وؿت
أن هْاك افُثر مـ ادٗذات تيٓر ّ
ظِام ّ
أن ظددا مـ افدول ادْتجة هلاتف افىاؿات ،ؿد وصِت مرحِة
ما ذم ادستَبؾ ،ا
افذروة ّ
وإن إتاجٓا االن أخذ بافتْاؿص" ،2ـام أ ّن ٕوقب اخلام شتتٍاوت صدّ تف بغ افدول ادْتجة ،ؾال تستىٔع أية
شًرا فِخام بنُؾ مًْزل تب اًا حلافة افْوقب افتل فدهيا ألهنا ومـ دون صؽ
دوفة مْتجة مـ افْاحٔة افًِّٔة أن حتدّ د ً
شتخرج مـ افسقق .ومـ ثّة شٔتىِب األمر مـ افدول ادْتجة فِخام أن تًتّد مَائس فِْوقب مناهبة دا هق
مقجقد فدى افق.م.أ مـ مَٔاس الحتٔاضٓا االشساتٔجل إذ تًتّد بٔإات هذه ادَائس (تبًا دَدار االواؾة اػ
االحتٔاضٔات ادٗـّدة مـ افٍْط فدهيا أو افَْهان ذم احتٔاضٔاهتا ٕتٔجة فِْوقب) ذم تسًر خاماهتا  ،ظذ أن تراجع
هذه ادَائس بنُؾ دوري مـ اجؾ ووع اشًار جديدة بام يتالءم مع افقوع اجلديد تب ًًا حلرـة االـتناؾات افٍْىٔة
واإلواؾات إػ االحتٔاضل أو تبً ًا فْوقب ادقرد.

ادطؾب الثالث :احتقاضقات العامل من الطاقة االحػورية واقتصاديات اكتاجفا وجتارهتا
فٍٓؿ افىاؿة جيب مًرؾة مهادرها وحدود اشتخداماهتا ،وفقوع أي اشساتٔجٔة او شٔاشة ج ّٔدة وؾاظِة دماه
افىاؿة جيب أن ًٕرف ـّٔة مهادر افىاؿة ومدى ديّقمتٓا واشتّراريتٓا واإلجابة ظـ مثؾ هذه األشئِة فٔست شِٓة
ألهنا تًتّد ظذ افتَْٔات ادستَبِٔة الشتخراج هذه ادهادر  ،وأشًار افىاؿة وّٕق االشتٓالك .ـام ّ
أن تَدير ـّٔات
افٍحؿ أشٓؾ مـ تَدير ـّٔات افٍْط وافٌاز وذفؽ فُقن حَقل افٍْط وافٌاز مقجقدة ذم مْاضؼ متباظدة وظذ أظامق

 1أمحد حسنی علي اذلييت و عمار زلمد سلو أمحد العبادي ،أسعار الفائدة وفكرة النضوب وتوجهات أسعار النفط الخام ،رللة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية،
اجمللد  ،5العدد  ،15جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد ،2009 ،ص .10-6
Footprintnetwork, Annual report 2011, Energy Trumps Safety, P 3 , see also:
- International Energy Agency, World Energy Outlook 2010, P 16-23
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تساوح اػ مئات افُِٔقمسات وال يُّـ مًرؾة مُاهنا إالّ بىرق اشتُناف مٍُِة جد ًا ،وشْتىرق ؾٔام يٖيت اػ
االحتٔاضات افًادٔة مـ افىاؿات االحٍقرية ومدّ ة ـٍاية خمزوهنا باإلواؾة اػ إتاجٓا ودمارهتا.

االول :االحتقاضات العادقة من الطاقات االحػورية
الػرع ّ
ٕيرا فالرتباط افُبر فًِّٔة افتّْٔة بّدى تقؾر مهادر افىاؿة ادختٍِة ومع االرتٍاع ادستّر فِىِب افًادل
ظذ افىاؿات االحٍقرية زادت ادخاوف مـ ٍٕاد هذا افْقع مـ افىاؿة ،ومـ ثّة ـان البد مـ تُثٔػ جٓقد افبحث
وافتَْٔب مـ أجؾ مًرؾة حجؿ االحتٔاضات ادقجقدة فُؾ ٕقع ،ومـ ثؿ تَدير ظّر اؾسايض هلا وحماوفة تقظٔة افًامل
برضورة ووع خىط ضاؿقية تستٓدف ادحاؾية ظِٔٓا وتٍادي وؿقع افًامل ذم أزمة ضاؿة ؿد ترض باالؿتهاد افًادل.

أوال -احتٔاضات افبسول وافٌاز افىبًٔل ذم افًامل
إذا ـان االهتامم بّخزون افبسول بدأ مع بداية االظتامد ظِٔف ذم ظِّٔة افتّْٔة ،ؾ٘ن االهتامم بّخزون افٌاز
افىبًٔل مل يُـ جدّ يا إال خالل افًَديـ األخريـ.

 -1االحتقاضقات العادقة لؾبسول
تقجد مَائس متًددة فَٔاس احتٔاضٔات أو خمزون افبسول ادقجقد ذم باضـ األرض ،حٔث يَسؿ إػ احتٔاضل مٗـد
أو ثابت ،واحتٔاضل متقؿع ،إال أن ما هيّْا هق ادٗـد مْف وافذي تٗـد افدراشات وادسح اجلٔقفقجل إمُإٔة
اشتخراجف ذم ادستَبؾ ،وذفؽ ظذ أشاس افتُْقفقجٔا افسائدة ومستقيات افىِب وافتُافٔػ واألشًار افسائدة ذم
افقؿت احلارض.
إن ما ئّز هذا ادخزون هق ظدم ثباتف وتٌره شقاء بافزيادة أو بافَْهان ـْتٔجة فًِقامؾ افتافٔة :1
 مًدّ ل االشتخراج ،حٔث يْخٍض ادخزون بَّدار ما يتؿ اشتخراجف مْف؛
 االـتناؾات افبسوفٔة افتل تًتز إواؾة فالحتٔاضات حٔث تسجؾ ظالؿة ضردية بغ االـتناؾات وحجؿ
ادخزون ادٗـد ذم طؾ ثبات افًقامؾ األخرى؛
 تّْٔة وإجراء افتقشًات ذم احلَقل ادُتنٍة واشتخدام افتُْقفقجٔات احلديثة ،بحٔث يٗدي ذفؽ إػ زيادة
حجؿ ادخزون ومـ ثّة حجؿ االحتٔاضٔات افُِٔة.
إواؾة إػ هذه افًقامؾ هْاك ظقامؾ أخرى تٗدي إػ تٌٔر تَدير حجؿ االحتٔاضٔات مْٓا؛ ـاالظتبارات افٍْٔة
واإلٕتاجٔة وـذا افسٔاشٔة ،واجلدول ادقايل ييٓر افتىقر افتارخيل فالحتٔاضٔات ادٗـدة مـ افٍْط بغ افٍسة  2000و
هناية .2011
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اجلدول ( :)1-1التطور التارخيي لالحتقاضقات ادمكدة من الـػط ()2011-2000

المناطق

شمال أمريكا

السنة

جنوب و وسط

أوروبا و

أمريكا

أوراسيا

الشرؽ
األوسط

(ألف مؾقون برمقل)
إفريقيا

آسيا

إجمالي

والباسفيك

العالم

0000
0008
0000
0002
0002
0002
0002
0002
0001
0002
0080
0088
نسبة التغير في  3122مقارنة بػ
3121
نسبة احتياطي  3122الى
االجمالي

-

%96,4

%8,8

%2,1

%0,0-

%8,8-

%9,6

%5,2

%15,9

%5,1

%5,2

%911,1

ادصدر :من إظداد الباحث اظتامدا ظذ:

- BP, Statistical review of world energy full report 2012, xls, Oil proved reserves history.
مقوح ذم
فق تتبًْا تىقرات االحتٔاضٔات افًادٔة ادٗـدة مـ افبسول خالل افٍسة ( )2011-2000ـام هق ّ
اجلدول أظاله رؿؿ ( ،)1-1فقجدٕا أهنا ظرؾت تىقرا مستّرا حٔث بٌِت هناية ظام  2011م شَػ 1652.6
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بِٔقن برمٔؾ(*)  ،بًدما ـإت ظام  2000م  1257.9بِٔقن برمٔؾ بزيادة إمجافٔة تَدر ب  394.7بِٔقن برمٔؾ ،أي
بْسبة زيادة ؿدرها .%3.9

 -2االحتقاضقات العادقة لؾغاز الطبقعي
أدى االهتامم ادتزايد بٕ٘تاج افٌاز افىبًٔل وتْامل اشتٓالـف واشتخداماتف إػ ايالء أمهٔة فتَدير احتٔاضاتف ،ودمدر
اإلصارة إػ أن ّٕط تقزيع احتٔاضٔات افٌاز خيتِػ ظـ ّٕط تقزيع احتٔاضٔات افبسول  ،ذفؽ ّ
أن اجلإب األـز مـ
ٕسب احتٔاضات افٌاز افىبًٔل يقجد ذم حَقل افبسول مما جيًؾ إٕتاجف مرهقن بافسٔاشة ادتبًة ذم إٕتاج افبسول
ومتقؿٍا ظِٔف "ؾًذ شبٔؾ ادثال تنر اإلحهاءات إػ أن % 78مـ افٌاز افسًقدي وافًراؿل يستخرج مهاحبا
فِبسول ،وتبِغ  %65ذم إيران ذم حغ تبِغ  %27ذم افقاليات ادتحدة األمرئُة ،أما متقشط هذه افْسبة ظادٔا ؾٔبِغ
 ،1" %و اجلدول ادقايل يزز افتىقر افتارخيل فالحتٔاضات ادٗـدة مـ افٌاز افىبًٔل ذم افٍسة  2000و هناية
.2011
جدول ( :)2-1التطور التارخيي لالحتقاضقات ادمكدة من الغاز الطبقعي (( )2011-2000مؾقار مس مؽعب)

المناطق

جنوب و

أوروبا و

شمال أمريكا

وسط أمريكا

أوراسيا

األوسط

0000

2.2

2.2

22.2

22.8

80.2

0008

2.2

2.0

22.1

20.2

82.8

82.8

0000

2.2

2.0

22.2

28.1

82.1

82.0

936.2

0002

2.2

2.1

22.1

20.2

82.2

82.8

949.1

0002

2.2

2.0

22.2

20.2

82.0

82.2

949.5

0002

2.1

2.1

22.2

20.1

82.8

82.2

945.1

0002

1.0

2.0

22.8

20.1

82.2

82.1

941.5

0002

1.2

2.2

22.0

22.0

82.2

82.2

943.2

0001

2.0

2.2

20.2

22.2

82.2

82.0

952.9

0002

2.1

2.2

22.0

22.2

82.2

82.2

954.1

السنة

* 1بليون برميل = ألف مليون برميل

الشرؽ

إفريقيا

آسيا

إجمالي

والباسفيك

العالم

80.2

921.1
935.2

 1بوعشري مرمي ،دور وأىمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستديمة ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة قسنطينة،

 ،2011ص .155
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0080

80.2

2.2
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نسبة التغير في  3122مقارنة بػ
3121
نسبة احتياطي  3122الى
االجمالي

ادصدر :من إظداد الباحث اظتامدا ظذ:

- BP, Statistical review of world energy full report 2012, Op.Cit,
مـ خالل اجلدول أظاله رؿؿ (ّ )2-1
ؾان االحتٔاضات ادٗـّدة مـ افٌاز افىبًٔل ذم افًامل بٌِت هناية ظام 2011
مَدار  208.4مِٔار مس مًُب ،بًدما ـإت ال تتجاوز 154.3مِٔار مس مًُب ظام  ،2000وؿد حتَؼ هذا
ادَدار ٕتٔجة فزيادة االشتٓالك واالشتخدامات افقاشًة فٌِاز افىبًٔل شقاء ذم افتدؾئة ،افهْاظة أو إتتاج افىاؿة
افُٓربائٔة ،باإلواؾة إػ ٕياؾتف افْسبٔة مَارٕة بّهادر افىاؿة االحٍقرية األخرى .
وظذ افرؽؿ مـ افزيادة ادًتزة افتل ظرؾٓا االحتٔاضل افًادل ادٗـد مـ افبسول وافٌاز افىبًٔل ذم افٍسة
2000حتك هناية ٕ 2011تٔجة تقشع االـتناؾات وتىقر تُْقفقجٔات افتَْٔب ،إال ّ
أن هاتف افزيادات مـ وجٓة ٕير
االيُقفقجغ مل تُـ إالّ َٕهإا مـ خمزوٕات االرض مـ هاتف ادقارد افْاوبة ،باإلواؾة اػ ّ
أن ؽافبٔة هاتف افزيادات
ـان مهدرها ذم هاتف افٍسة بافْسبة فِبسول هق افٍقائض افٍْىٔة افتل صٓدهتا احتٔاضٔات افًراق حٔث ارتًٍت بدد
 28بِٔقن برمٔؾ وـذفؽ روشٔا وافسًقدية وافزازيؾ بد  1بِٔقن برمٔؾ فُؾ دوفة ،ـام ّ
أن أؽِب االحتٔاضات ال تزال
مسـزة ذم دول االوبؽ افتل تسٔىر ظذ  %72مـ االحتٔاضل افًادل فِبسول ، 1ويَدّ ر اخلزاء ذم ذـة بريتش
بسوفٔقم ّ
أن هذا االحتٔاضل ادٗـّد فسْة  2011مـ افبسول شٍُٔل فتِبٔة متىِبات االٕتاج افًادل فدد  54.2ظاما ذم
طؾ ثبات افًقامؾ ادختٍِة .2أ ّما بافْسبة فزيادة احتٔاضٔات افٌاز افىبًٔل ادٗـدة ذم افًامل ذم هاتف افٍسة ؾافٍوؾ
يرجع اػ افزيادات ادًتزة افتل شامهت هبا ترـامٕستان وحدها ذم مْىَة اوربا وأوؿٔإقشٔا ،ويتقؿع ٍٕس اخلزاء
مسامهة هذا االحتٔاضل ادٗـد مـ افٌاز افىبًٔل ذم االٕتاج افًادل اػ ؽاية  75.9ظاما مع ثبات افًقامؾ االخرى.3
وهق ما يًْل أن افدول ادْىقية حتت تْئؿ االوبؽ يتّرـز ؾٔٓا ؽافبٔة االحتٔاضٔات ادٗـدة مـ افىاؿات االحٍقرية
ذم افًامل ،وهق ما زاد مـ خماوف افدول ادتَدمة مـ أي خىقة تتخذها هذه افدول ذم إضار ادْيّة ،ما جًؾ هاتف
 1انظر تقرير  BPعلى موقعها االلكرتوين :تاريخ االطالع  2012/09/08على الساعة 1:07
>><<http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9037157&contentId=7068604

 2نفس التقرير السابق

 3تقرير  BPعلى موقعها االلكرتوين :تاريخ االطالع  2012/09/10على الساعة 4:23
>><< http://www.bp.com/sectiongenericarticle800.do?categoryId=9037178&contentId=7068624
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االخرة تسًك الختاذ اجراءات واحتٔاضات تؿ ادراجٓا ذم االشساتٔجٔات افقضْٔة فِىاؿة اخلاصة هبا فتٍادي أي
ر ّدات ؾًؾ أو ضقارئ ؿد حتدث بام ؿد يًُْس شِبا ظذ اؿتهادياهتا ،ظُس افدول افْامٔة ادهدرة هلاتف ادقارد
افىاؿقية افتل ال تقجد فدهيا اي اشساتٔجٔات فتٍادي افتَِبات ذم اشًار هاتف ادقارد.

الػرع الثاين :الطاقات الـاضبة و مدة كػاية ادخزون
فَد تؿ اشتًراض حجؿ االحتٔاضات افًادٔة فِىاؿات افْاوبة ذم افَْىة افسابَة  ،إال أن هذه افُّٔات افتل
تبدوا ـبرة هل ذم افقاؿع افًّع  -مع بًض افتْبٗات االؿتهادية افتل تٍٔد بتزايد افىِب افًادل ظذ افىاؿات
االحٍقرية خاصة ذم ـؾ مـ افهغ واهلْد -1شقف فـ تٌ ّىل شقى ؾسات تًتز ؿهرة وذفؽ ٕيرا دًدالت اإلٕتاج
احلافٔة ،وهق ما يىرح منُِة افىاؿة بافْسبة فِّستَبؾ ادْيقر باإلواؾة إػ ادنُؾ افًادل اآلخر ادرتبط هبا وادتًِؼ
بافبٔئة.

أوال -مدة ـٍاية خمزون افبسول وافٌاز افىبًٔل
يتؿ حتديد مدة ـٍاية ادخزون بحساب ٕسبة ادخزون إػ اإلٕتاج ذم افٍسة ادًْٔة ،وهذه افْسبة حتدِّ د ظدد
شْقات ـٍاية ادخزون ادٗـد فإلٕتاج وتتقؿػ ظذ افتٌر ذم مًدل االشتخراج ومستقى ادخزون احلايل.
ّ
إن تىقر مدة ـٍاية خمزون افبسول وافٌاز افىبًٔل خالل افٍسة ادّتدة ما بغ (  -2000هناية  )2011شقف يسّح
ذم حافة ثبات ـؾ افًقامؾ االخرى (افتٌرات ذم افىِب ،االشًار )...بثبات مسامهتف ذم االٕتاج افًادل حتك يٍُل
بافتَريب فتٌىٔة إٕتاج ٕهػ ؿرن مَبؾ وذفؽ حسب مًدالت اإلٕتاج احلافٔة ،أما إذا زادت هذه األخرة بًّدل أـز
مـ مًدل ّٕق ادخزون ؾ٘ن هذه اددة أـٔد شتتَِص إػ أؿؾ مـ ذفؽ مما يًْل افقؿقع ذم أزمة ضاؿة وصُٔة ذم حال
ظدم اختاذ خىقات ظِّٔة حلؾ هذه ادنُِة ،و بافْير إػ هذه ادًىٔات ال بد ظذ افًامل مـ تًديؾ مسار إٔامط اإلٕتاج
واالشتٓالك مـ أجؾ ادحاؾية ظذ هذيـ ادهدريـ مـ افْوقب.

الػرع الثالث :إكتاج وجتارة البسول والغاز الطبقعي
أوال -اإلٕتاج افًادل فِبسول وافٌاز افىبًٔل
يًد افبسول أحد ادقارد حديثة اإلٕتاج دماريا إذا ما ؿقرن بافٍحؿ ،إال أن إٕتاجف حَؼ زيادة تدرجئة مْتيّة،
هذه افزيادة ـإت ٕتٔجة الرتٍاع مًدالت افّْق ذم بًض افدول ،وـذا زيادة ظدد افسُان .أما افٌاز افىبًٔل ؾٓق أحد
مهادر افىاؿة احلديثة افتل زاد اشتخدامٓا ذم اآلوٕة األخرة ،ؾبًدما ـان اشتخراجف مَتك ظذ افُّٔات ادتقاجدة
ذم حَقل افبسول ،أصبح يستخرج مٍْهال مـ حَقل خاصة بف ،ـام ظرؾت ٕسبة مسامهتف ذم تِبٔة االحتٔاجات
افىاؿقية تزايدا تدرجئا ،إن ما مٔز إٕتاج ـال مـ افبسول وافٌاز افىبًٔل هق افتزايد وهق ما يقوحف اجلدول ادقايل3

International Energy Agency, Op.Cit, P 5-7.
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الفصل األول

اجلدول ( :)3-1تطور إكتاج البسول والغاز الطبقعي خالل الػسة ()2011-2000

السنة

اإلنتاج العالمي للبترول

(الوحدة :ألف برميل يوميا)

نسبة إسهام البترول
في الطاقة العالمية
المستهلكة

اإلنتاج العالمي للغاز
الطبيعي (الوحدة :
مليون م)4

نسبة المساىمة في
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ادصدر :من إظداد الباحث اظتامدا ظذ:

- BP, Statistical review of world energy full report 2012, xls, Natural Gas: Proved reserves
,

World Key Energy 2002,2003,

,

يتوح مـ خالل اجلدول أظاله رؿؿ ( )3-1أن اإلٕتاج افًادل فِبسول ظرف تزايدا خالل افٍسة (،)2011-2000
ؾَد تزايد مـ  74796إػ  83576أفػ برمٔؾ يقمٔا ،بزياد ة إمجافٔة ؿدرها  8780أفػ برمٔؾ يقمٔا ،أي بْسبة زيادة
ؿدرت بد  ، %11.75ومر ّد هذه افزيادة إػ زيادة افىِب ٕتٔجة الرتٍاع مًدالت افّْق االؿتهادي وـذا زيادة ظدد
افسُان ،إواؾة إػ افّْق ادتسارع افذي افتل تًرؾف بًض افدول ـاهلْد وافهغ وـقريا ،إواؾة إػ تزايد إٕتاج افبسول
ظرف إٕتاج افٌاز افىبًٔل تزايدا مِحقطا خالل ٍٕس افٍسة حٔث بٌِت افزيادة اإلمجافٔة  864.9مِٔقن مس مًُب
أي بْسبة زيادة ؿدرها . %36
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ثإٔا -افتجارة افدوفٔة فِبسول وافٌاز افىبًٔل
تزايدت أمهٔة افبسول مع ارتٍاع مًدالت افّْق وذفؽ الرتباط افرؾاه االؿتهادي بّدى تقؾر خدمات
افىاؿة ،وـذا ألٕف ادهدر افرئٔز فِىاؿة ذم افًامل ؾَد احتؾ مرـز افريادة خالل افَرن افًؼيـ ،خاصة بًد تراجع
اشتخدام افٍحؿ افذي ـان ادهدر األشاد خالل افَرن افتاشع ظؼ ،ويًقد ذفؽ باألشاس إػ االظتامد افُبر
فِتُْقفقجٔات احلديثة ظِٔف.
"إن افسِع افبسوفٔة بهقرهتا اخلام أو ادْتجات هلا دور ـبر وجقهري ذم تْنٔط افتبادل افتجاري افدويل،
وفًؾ ادتهٍح فِّقازيـ افتجارية فِدول شقاء أـإت مْتجة أو مستُِٓة شٔجد أن افسًِة افرئٔسٔة هلذا افتبادل هل
افبسول" ،1ومما يدظؿ ذفؽ هق ظدم ترـز ؽافبٔة افهْاظات افتحقئِة فِبسول اخلام ذم افدول ادْتجة فف ،حٔث تَقم
افدول افهْاظٔة باشتراد افبسول اخلام ثؿ تَقم بتحقيِف إػ مْتجات اشتٓالـٔة يتؿ تهديرها اػ ٍٕس هاتف افدول ،ـام
أن إٕتاجف مقجف فِتبادل بْسبة أـثر مـ  ،% 50حٔث أن تبادفف فٔس خاص بدول مًْٔة باإلٕتاج ؾَط وإٕام ـؾ افدول
شقاء أـإت متَدمة أو ٕامٔة هل ذم حاجة هلذا ادهدر افىاؿقي وتَقم باشتراده ،وهق ما يْنط بنُؾ ـبر افتجارة
افدوفٔة اخلاصة بف ،ؾ٘ذا ـان افبسول فف شقق ظادٔة حتُّٓا افَقاظد األشاشٔة فُؾ شقق مـ ظرض وضِب وأشًار
ؾ٘ن افٌاز افىبًٔل يٍتَد إػ ذفؽ.
إن هذا مل يُـ ظائَا  2أمام دمارة افٌاز افىبًٔل ؾَد ظرؾت دمارتف ّٕقا شْقيا ؿدر ب  ٪ 20خالل 2010
3

بًد االٕتًاش افذي ظرؾف االؿتهاد افًادل مباذة بًد االزمة ادافٔة  ، 2008ومـ بغ األشباب افتل شاظدت ظذ

ذفؽ ٕذـر :افتحسْٔات افتَْٔة ادحََة ذم تُْقفقجٔات صْاظتف او اشتخراجف ذم افٍسة  2000و  ،2012شقاء مـ
حٔث ـٍاءة اشتخدام افٌاز ظّقما أو ذم تقفٔد افُٓرباء بهٍة خاصة ،إواؾة إػ ختٍٔض تٍُِة إؿامة وتنٌٔؾ مًامؾ
اإلشافة وٕاؿالت افٌاز ادسال .ودمدر اإلصارة هْا إػ أن افتجارة افًادٔة فِبسول تتجاوز ٕهػ ما يستِٓؽ مْف ظادٔا،
ذم حغ مل تتًدى دمارة افٌاز افىبًٔل حتك بداية افَرن احلايل  ٪ 20مـ افُّٔات ادستُِٓة مْف ظادٔا رؽؿ مًدل افّْق
ادحَؼ ،وافذي شّح فف بتِبٔة أـثر مـ  ٪ 20مـ االحتٔاجات افًادٔة.

 1بوعشري مرمي ،مرجع سبق ذكره ،ص  .148نقال عن:

حكيمة حليمي ،االقتصاد الجزائري بين تقلبات األسعار والعوائد النفطية خالل الفترة ( ،)3115 -2796مذكرة ماجستري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة قادلة ،ص.15
 2العائق األساسي أمام جتارة الغاز الدولية يتمثل أساسا يف صعوبة النقل والتخزين وكلفتهما الباىظة ،للمزيد انظر:

أويسنت نورينج ،سوؽ الغاز الطبيعي العالمية ومضامينها بالنسبة إلى أسواؽ النفط العالمية ،يف مستقبل الغاز الطبيعي يف سوق الطاقة العادلية ،الطبعة األوىل ،مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبو ظيب،

،ص

.

-
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ادطؾب الرابع :الؽػاءة االشتخدامقة لؾؿصادر الطاقوية الـاضبة دم طل متطؾبات التـؿقة ادستدامة
الػرع االول :مػفوم الؽػاءة االشتخدامقة لؾطاقة
يًقد مٍٓقم افٍُاءة بهٍة ظامة إػ االؿتهادي اإليىايل "ؾٍِريدو باريتق" افذي ضقر صٔاؽة هذا ادٍٓقم
وأصبح يًرف " بٖمثِٔة باريتق "  ،1ؾحسب هذا األخر ؾ٘ن أي ختهٔص ممُـ فِّقارد ؾٓق إما ختهٔص ـػء أو
ختهٔص ؽر ـػء ،وأي ختهٔص ؽر ـػء فِّقارد ؾٓق يًز ظـ افالـٍاءة ) (inefficiencyوافتخهٔص افُػء
فِّقارد هق افذي يٗدي إػ حتسغ حال افٍرد،؛ أي جًؾ حافف أؾوؾ مما ـان أو جًِف أـثر ؽْك بادٍٓقم ادادي دون
جًؾ ؾرد آخر أشقأ حاال أو أـثر ؾَرا.
أما مـ ٕاحٔة افتًريػ ،ؾتًرف افٍُاءة ظذ أهنا " :افىريَة ادثذ الشتًامل ادقارد"  ،2وبهٌٔة أخرى ؾٓل تًْل إٕجاز
افُثر بٖؿؾ ما يُّـ ،أي افًّؾ ظذ تَِٔؾ ادقارد ادستخدمة ،شقاء ـإت بؼية أم مادية أم مافٔة ،وـذفؽ افًّؾ ظذ
تَِٔؾ اهلدر وافًىؾ ذم افىاؿة اإلٕتاجٔة .ـام يُّـ افَقل ظـ افٍُاءة أهنا افَدرة ظذ حتَٔؼ أؿل ادخرجات مـ
مدخالت حمددة ،أو افَدرة ظذ حتَٔؼ احلجؿ ٍٕسف باشتخدام أدٕك ؿدر مـ اددخالت.
ومْف ٕخِص إػ افَقل أن افٍُاءة هل افًّؾ ظذ حتَٔؼ افْدية واألمثِٔة ذم افقء أو افًّؾ ادراد إٕجازه ،ويتجسد
ذفؽ إما بتحَٔؼ أؿل ادخرجات مـ مدخالت حمددة ،أو بتحَٔؼ أدٕك اددخالت دخرجات حمددة ،أي يُّـ افْير
فٍُِاءة مـ مدخِغ أو جإبغ اثْغ مها:
 جإب ادخرجات ،حٔث تًز افٍُاءة ظـ مَٔاس فَِّارٕة بغ ادخرجات افًٍِٔة وادخرجات افَهقى
ادُّـ حتََٔٓا مـ مدخالت حمددة؛
 جإب اددخالت حٔث تًز افٍُاءة ظـ مَٔاس فَِّارٕة بغ اددخالت افًٍِٔة واددخالت افدٕٔا افتل يُّْٓا
إٕتاج مستقى مًغ مـ ادخرجات.
ـام ارتبط مٍٓقم افٍُاءة ذم افٍُر االؿتهادي بادنُِة االؿتهادية ،وادتّثِة ذم ـٍٔٔة ختهٔص ادقارد
ادحدودة وادتاحة فِّجتّع ،مـ أجؾ تِبٔة حاجٔات ورؽبات األؾراد ادتجددة وافالحمدودة .وتًْل ببساضة مسٖفة
ادقارد ادحدودة أو "افْدرة" ـام ذم األدبٔات االؿتهادية ،أن ختهٔص أي مقرد جلٓة ما أو ؿىاع مًغ ،يْتج ظْف
بادَابؾ تٍُِة ؾرصة بديِة ذم جٓات أو ؿىاظات أخرى؛ ؾ٘ذا خههْا مقارد ـبرة فَىاع افهْاظة مثال ،ؾسُٔقن
ذفؽ ظذ حساب ؿىاظات أخرى ،ـافزراظة ،افهحة وافتًِٔؿ وؽرها مـ افَىاظات افتل ال تبَك هلا مقارد ـاؾٔة .ـام
يتٍؼ اجلّٔع ظذ أن ادقارد افىاؿقية افْاوبة حمدودة وذات ؿّٔة ظافٔة وال يهح هدرها أو تؤًٔٓا ،وظِٔف ؾافٍُاءة
مـ هذا ادْيقر تًْل "ظدم هدر ادهادر افىاؿقية افْاوبة وترصٔد اشتٌالهلا واشتخداماهتا".

Lee S. Freedman, The Microeconomics of Public Policy Analysis, Part 1, Princeton University Press, 2002,P
Shone. R, Applications in intermediate macro-economics, Oxford, 1981, P.32
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إذا يُّـ افَقل أن افٍُاءة االشتخدامٔة فِّهادر افىاؿقية تًْل بنُؾ أشاد ترصٔد اشتٓالك واشتٌالل
هذه األخرة وظدم هدرها بنُؾ ال خيدم ادهافح افًامة واخلاصة ،احلافٔة وادستَبِٔة ،وـذفؽ حماوفة االشتٍادة
بنُؾ أمثؾ مـ افىاؿة ،مـ خالل إٕتاج أؿل حد مـ ادخرجات باشتخدام أؿؾ حد ممُـ مـ اددخالت افىاؿقية.

الػرع الثاين :ترصقد اشتفالك الطاقة وترققة كػاءهتا ضؿن ضوابط االشتدامة
يَهد بسصٔد اشتٓالك افىاؿة ،اختاذ اإلجراءات افرضورية مـ أجؾ خٍض اشتخدامٓا مع ادحاؾية ظذ
حجؿ اإلٕتاج ادتحَؼ مـ وراء ذفؽ وزيادة ـٍاءهتا مـ افْاحٔة االؿتهادية وتَِٔؾ افوائع مْٓا ،بحٔث يُّـ إٕتاج
ٍٕس احلجؿ بُّٔة أؿؾ مـ افىاؿة .وبًبارة أخرى ،يَهد بسصٔد افىاؿة تَِٔؾ افتبذير ذم اشتخدامٓا وذفؽ بخٍض
ـثاؾة اشتٓالـٓا بنُؾ يتامصك مع متىِبات افًٍافٔة االؿتهادية.
ويَاس اشتخدام افىاؿة باالظتامد ظذ مًدل يْسب ـّٔة ادهادر افىاؿقية ادستخدمة ذم االؿتهاد ـُؾ إػ ؿّٔة افْاتج
ادحع اإلمجايل ادحَؼ ،وبًبارة أدق يًْل ذفؽ متقشط افىاؿة ادستخدمة إلٕتاج ما يامثؾ وحدة َٕدية واحدة مـ
افْاتج ادحع اإلمجايل ،ويُّـ صٔاؽة ذفؽ ذم ادًادفة افتافٔة:1
معدل اشتخدام الطاقة = كؿقة الطاقة اإلمجالقة ادستخدمة  /الـاتج ادحع اإلمجايل
إىالؿا مـ هذه ادًادفة ،ؾسصٔد اشتٓالك افىاؿة يًْل بافرضورة خٍض هذا ادًدل ،وذفؽ مـ أجؾ حتَٔؼ
وؾقرات اؿتهادية وادحاؾية ظذ االحتٔاضٔات افىاؿقية فٍسات زمْٔة أضقل ،ـام أن ذفؽ يَِؾ مـ االٕبًاثات افسِبٔة
واآلثار افسِبٔة ظذ افبٔئة افىبًٔٔة ،وتقجد افًديد مـ األشباب افتل تدؾع إػ ترصٔد اشتٓالك افىاؿة واالشتثامر ذم
ترؿٔة ـٍاءهتا االشتخدامٔة ،وفًؾ افسبب األول ذم هذا هق شبب مايل بافدرجة األوػ ،ويتّثؾ ذم افًّؾ ظذ ترصٔد
اإلٍٕاق مـ خالل تَِٔؾ إٕناء حمىات افىاؿة اجلديدة واالشتثامر ذم رؾع ؿدرة افنبُات احلافٔة ،ويزز هذا افسبب
خاصة ذم افدول افتل تستقرد افىاؿة بّختِػ إٔقاظٓا .أما افسبب افثاين ؾٔتًِؼ بّحاوفة احلد مـ اشتْزاف
االحتٔاضٔات افًادٔة فِّهادر افىاؿقية افْاوبة (افٌاز ،افبسول ،افٍحؿ) ،و افسبب افثافث ؾرتبط باالدماهات افًادٔة
احلافٔة افداظٔة إػ زيادة االهتامم بافبٔئٔة وافتّْٔة ادستدامة ،مـ خالل افتقجف افًادل ٕحق افىاؿات ادتجددة واحلد مـ
افتِقث افْاجؿ ظـ خمتِػ مهادر افىاؿة ،حٔث بِغ هذا افتِقث مستقيات ؿٔاشٔة أدت إػ تدهقر افبٔئة بنُؾ خىر،
األمر افذي ؿد يًرض افُرة األرؤة إػ خماضر تدمرية ؿد ترهـ مهافح األجٔال احلافٔة وادستَبِٔة ،ويًد ؽاز ثاين
أـسٔد افُربقن ادتسبب افرئٔز ذم هذا افتدهقر افبٔئل ،ويْتج هذا افٌاز حسب خمتِػ إٔقاع افقؿقد األحٍقري

1

بالتصرؼ عن :عبد القادر بلخضر ،استراتيجية الطاقة وإمكانيات التوازن البيئي في ظل التنمية المستدامة  :حالة الجزائر ،مذكرة ماجستري ،كلية العلوم

االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة البليدة ،ص .61
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واألٕنىة ادتًَِة هبا ،وافنُؾ ادقايل يبغ تىقر إبًاث ؽاز ثاين أـسٔد افُربقن )  (COحسب خمتِػ إقاع ادهادر
افىاؿقية خالل افٍسة (.)0002-8228

الشؽل ( :)3-1تطور اكبعاث غاز ثاين أكسقد الؽربون حسب خمتؾف أكواع ادصادر الطاقوية ظذ ادستوى العادي خالل الػسة
()2002-1291

Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2011, Op.Cit, P 4

أما افنُؾ ادقايل ؾٔبغ مسامهة خمتِػ إٔقاع ادهادر افىاؿقية ذم احلهة اإلمجافٔة الٕبًاث ؽاز ثاين أـسٔد افُربقن
) (CO2ظذ ادستقى افًادل خالل شْة . 2009
الشؽل( :)4-1مسامهة خمتؾف أكواع ادصادر الطاقوية دم احلصة اإلمجالقة الكبعاث غاز ثاين أكسقد الؽربون

Source: International Energy Agency, Key World Energy Statistics 201 , Op.Cit, P 4

مـ خالل افنُؾ (ٕ )3-1الحظ تىقر إبًاث ؽاز ثاين أـسٔد افُربقن  -افٌاز افرئٔز ادسبب فالحتباس
احلراري وادِقث األشاد فِبٔئة  -حسب مهادره افىاؿقية االحٍقرية مـ افٌاز وافٍحؿ وافبسول ،إذ ييٓر أن
إبًاث ؽاز ثاين أـسٔد افُربقن ذم تزايد مستّر وبنُؾ متهاظد مْذ شْة
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افىاؿقية االحٍقرية ،فُـ مسامهة افٌاز افىبًٔل ذم افتِقث يًتز أؿؾ ٕسبٔا مـ ادهادر األخرى ،ؾًْد افْير إػ
افنُؾ رؿؿ

ٕ (4-الحظ أن افٌاز يساهؿ بْسبة  % 19.9ذم إبًاث ؽاز  co2مـ االٕبًاث افًادل مـ ؽاز ثاين

أـسٔد افُربقن فسْة  ، 2009وهل ٕسبة أؿؾ بُثر مـ افتل يتسبب ؾٔٓا ـؾ مـ افبسول ( )%36.7وافٍحؿ (،)%43
وبافتايل ؾافٌاز يًتز أؿؾ تِقيثا فِبٔئة مـ افبسول وافٍحؿ ،فُْف يبَك مسامها ظذ ؽرارمها ذم تِقث افبٔئة بنُؾ أو
بآخر فذفؽ جيب تىقير افتَْٔات وإجراء ادزيد مـ افبحقث ذم جمال ترؿٔة افٍُاءة االشتخدامٔة فِّهادر افىاؿقية
خاصة االحٍقرية مْٓا وترصٔد اشتٓالـٓا فتجْب إبًاث افٌازات افدؾٔئة ادسببة فالحتباس احلراري ،وبافتايل دمْب
سف تُافٔػ إواؾٔة ذم جمال افتدخؾ اف ابًدي دًاجلة آثار افتِقث ،وذفؽ ب٘تباع اشساتٔجٔة تدخؾ وؿائٔة ،وافتل
ترتُز أشاشا ظذ ترصٔد اشتٓالك افىاؿة واالشتثامر ذم ترؿٔة ـٍاءهتا االشتخدامٔة ذم طؾ وقابط افتّْٔة ادستدامة.

الػرع الثالث :العوامل ادمثرة دم اشتخدامات الطاقات الـاضبة
تٌرات ـثرة ٕتٔجة فًِديد مـ افتحقالت افتل تًرؾٓا اخلٔارات
ختوع اشتخدامات افىاؿة افْاوبة ذم افًامل اػ ّ
افىاؿقية دختِػ دول افًامل متاصٔا مع افتىقرات افدوفٔة ذم جمال افىاؿة ،وتتٖثر هاتف االشتخدامات بّجّقظة مـ
افًقامؾ افتل تًِب دورا ـبرا ذم حتديد اخلٔارات افىاؿقية دختِػ افدول افتل هتدف اػ تامغ حاجاهتا مـ افىاؿة
افْاوبة مع تالذم ـؾ االثار افسِبٔة هلذه االخرة.

أوال -السقاشات واالجراءات احلؽومقة ادتعؾؼة باشتخدامات الطاقات الـاضبة:
اختذت افُثر مـ افدول جمّقظة مـ افسٔاشات واالجراءات ادٗثرة ظذ اشتخدامات ادقارد افىاؿقية
افْاوبة ذم خمتِػ افَىاظات االؿتهادية ،ال شٔام ؿىاع افَْؾ وافهْاظة وؿىاع افىاؿة ٍٕسف ،وؿد ظرؾت هذه
افسٔاشات تقشًا ـبرا واهتامما متزايدا مْذ افهدمة افبسوفٔة االوػ شْة  1973ـرد ؾًؾ ظذ ارتٍاع االشًار افذي
صٓدتف اشقاق افىاؿة افًادٔة إٓذاك ،وتًززت تِؽ افسٔاشات بتْامل مٍٓقم افتّْٔة ادستدامة ،واالًُٕاشات افسِبٔة
افتل خٍِٓا االدمان افًادل ظذ مهادر افىاؿة االحٍقرية ،وحقادث افتنبات افْقوية.
وختتِػ اشباب تبْل هذه افسٔاشات ،حٔث يُّـ افتّٔٔز بغ اشباب اؿتهادية تتّثؾ ذم ضِب وظرض
وتَِبات اشًار ادقاد افىاؿقية افْاوبة ،واشباب شٔاشٔة تتّثؾ ذم افًّؾ ظذ احلدّ مـ افتبًٔة افىاؿقية ،وأشباب بٔئٔة
بافتٌرات ادْاخٔة ،واالحتباس احلراري ،وظالوة ظذ ذفؽ ٕجد ّ
أن تبْل هنج افتّْٔة ادستدامة يّثؾ داؾًا ؿقيا
تتًِؼ
ّ
فِسٔاشات واالجراءات احلُقمٔة ادٗثرة ذم اشتخدامات ادقارد افىاؿقية افْاوبة ،مـ خالل احلث ظذ زيادة ـٍاءة
اشتخداماهتا وافتقشع ذم اشتخدام افىاؿات ادتجددة وافتُْقفقجٔات افْئٍة .هذه افسٔاشات أيا ـإت تسّٔاهتا
ودواؾًٓا تتّحقر حقل ثالث حماور رئٔسٔة وهل:1

1

Antoine Ayoub, la sécurité des approvisionnements pétroliers après la guerre de l'Irak, MED énergie, N° 15,
Alger, 2005, p 7.
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ّ
وفًؾ افتسابؼ بغ أهؿ افدول
 افتْقيع اجلٌراذم دهادر اإلمدادات افىاؿقية وبهٍة خاصة خارج دول األوبؽ
ادستُِٓة –افقاليات ادتحدة األمرئُة وافهغ -ظذ مْاضؼ ؽرب إؾرئَا و آشٔا افقشىك يْدرج ذم هذا االضار؛
 إحالل مهادر افىاؿات ادتجددة حمؾ افىاؿات االحٍقرية؛
 ختٍٔض اشتٓالك افىاؿة واالٕبًاثات ادِقثة مع ادحاؾية ظذ مستقيات افتّْٔة.
 -1تؼسقامت السقاشات ادمثرة ظذ اشتخدامات الطاقة الـاضبة :ظِّت افُثر مـ افدول ظذ ووع اجراءات وشٔاشات
متْقظة هتدف اػ ختٍٔض او اشتَرار إبًاث بًض افٌازات ادسببة فالحتباس احلراري ،وبرامج ظديدة فتَٔٔد اشتٓالك
بًص إقاع افقؿقد ويُّـ افتًرف ظذ إقاع افسٔاشات ادٗثرة ظذ اشتخدامات ادقارد افىاؿقية افْاوبة إىالؿا مـ
االهداف ادرجقة مْٓا وظذ هذا االشاس يُّـ ان تَسؿ هذه افسٔاشات اػ:
 -شٔاشات ترصٔد اشتٓالك افىاؿة :هتدف هذه افسٔاشات اػ ختٍٔض ـّٔات افىاؿة ادستُِٓة مـ ادقارد افْاوبة و
زيادة اشتٌالل ادقارد افىاؿقية ادتجددة فِحٍاظ ظذ حجؿ االٕتاج مـ افىاؿة وافّْق مـ جٓة و ادحاؾية ظذ افبٔئة
وادخزوٕات افىبًٔٔة مـ ادقارد افْاوبة مـ جٓة اخرى ،وؿد طٓرت اشتجابة الرتٍاع اشًار افٍْط بًد ازمة افبسول
 1973ذم افدول افهْاظٔة وخاصة افق.م.أ ذم ظٓد افرئٔس ُٕٔسقن وـذفؽ مـ افوٌط افذي ؾروتف افتّْٔة ادستدامة و
االتٍاؿٔات افدوفٔة حقل االٕبًاثات افٌازية مـ جإب اخر.
 -شٔاشات تْقيع ادهادر افىاؿقية :تًتّد هذه افسٔاشات ظذ تْقيع ترـٔبة ادزيج افىاؿقي مـ مقارد ٕاوبة واخرى
متجددة ،باإلواؾة اػ افتْقيع اجلٌراذم دهادر اإلمدادات هبدف احلد مـ افتبًٔة دْىَة مً ّْٔة.
 -شٔاشات ختٍٔض االٕبًاثات :تنّؾ هذه افسٔاشات تقفٍٔة ـبرة مـ االجراءات مثؾ حتسغ مقاصٍات افقؿقد
واحالل افىاؿات اجلديدة ذم خمتِػ جماالت افْناط االؿتهادي وتىقير افتُْقفقجٔات افْئٍة وؽرها ،وتًتز هذه
افسٔاشات احدث افسٔاشات ادتًَِة بافىاؿة وؿد فَٔت دؾًا ؿقيا مع إًَاد ؿّة االرض وصدور بروتقـقل ـٔقتق.

ثاكقا -الـؿو السؽاين
يرتبط افّْق افسُاين حسب افْيرية ادافتقشٔة 1بافًديد مـ ادناـؾ االؿتهاديةٕ ،يرا فالختالل بغ ّٕق
افسُان و تقزيًٓؿ وتقزيع ادقارد افتل مـ بْٔٓا مقارد افىاؿة و شْتْاول هاتف افَْىة ـام يع:
* ّٕق افسُان وتقزيًٓؿ :يٗثر افّْق افسُاين بنُؾ مباذ ذم حجؿ وترـٔبة افىِب ظذ افىاؿة باإلواؾة اػ اشتخداماهتا
ادختٍِة ،ـام يٗثر ذم افّْق وافتّْٔة ،وينر تَرير االمؿ ادتحدة حقل افسُان ذم افًامل افهادر شْة  2002اػ ان تًداد
شُان افًامل يّْق بًّدّ ل  % 1.1شْقيا ذم ادتقشط اػ حدود شْة  ،2030حٔث شْٔتَؾ ظدد افسُان مـ  6مِٔار ٕسّة اػ
حقايل  8.3مِٔار ٕسّة بحِقل شْة  2 2030و اجلدول ادقايل ييٓر تقؿًات افّْق افسُاين ذم افًامل ذم أؾاق .2030
 1للمزيد حول نظرية مالتوس انظر:
Thomas-Robert MALTHUS, Essai Sur Le Principe De Population, édition électronique, septembre 2001, Québec.

 2الموقع الرسمي لمنظمة الفاو :انظر اىل الرابط التايل:
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اجلدول ( :)4-1توقعات الـؿو السؽاين دم العامل دم افاق ( 2030متوشط الـؿو السؽاين) الوحدة% :
الػسة

2030-2002 2030-2020 2020-2010 2010-2002 2002-1290

دول OCDE

0.8

0.6

0.4

0.3

0.4

الدول االشتراكية

0.5

0.2-

0.2-

0.4-

0.3-

سابقا
الدول النامية

2.0

1.4

1.2

0.9

1.2

اجمالي العالم

1.6

1.2

1.0

0.8

1.0

Source: International Energy Agency, World Energy Outlook 2004, p 44.

أن افّْق افسُاين مل يٖخذ ٍٕس افْسؼ ظز خمتِػ مْاضؼ افًامل ،ؾْجد ّ
مـ خالل اجلدول أظاله رؿؿ ( )4-1يالحظ ّ
أن
افّْق افسُاين ذم افدول افْامٔة شٔتقاصؾ بنظة تٍقق مثِٔتٓا ذم مْاضؼ افًامل األخرى ،بّتقشط زيادة شْقية ؿدرها 1.2
 %بغ شْتل  2002و  ،2030ؾٔام تنُؾ افدول االصساـٔة افسابَة اشتثْا ًءا حٔث شتًرف تراجًا ذم تًداد شُاهنا اذ
يتقؿع إخٍاض ظدد شُان روشٔا مـ  144مِٔقن ٕسّة إػ  120مِٔقن خالل ٍٕس افٍسة  ،ما يّثؾ تراجًا بحقايل % 17
1

 ،بْٔام تًرف دول مْيّة افتًاون االؿتهادي وافتّْٔة ّٕقا شُإٔا بّتقشط  % 0.4شْقيا ذم افٍسة ذاهتا.2

ثالثا -الـؿو االقتصادي
يّثؾ افّْق االؿتهادي احد اهؿ افًقامؾ ادٗثرة ذم ّٕق افىِب ظذ مهادر افىاؿة ادختٍِة ،ؾاالرتباط بغ
اشتٓالك افىاؿة وافّْق االؿتهادي ّ
طؾ ارتباضا وثَٔا حٔث ـإت مًدالت اشتٓالك افىاؿة تًادل او تزيد ظـ
مًدالت افّْق االؿتهادي مًزا ظْف بافزيادة ذم افْاتج افداخع اخلام ،أي ّ
أن افًالؿة افرؿّٔة بغ افزيادة ذم افىِب ظذ
افىاؿة وافزيادة ذم افْاتج افداخع اخلام ـإت تساوي واحدا أو أـثر حسب مستقى افّْق وـٍاءة اشتخدام افىاؿة.3
ورؽؿ ٕجاح افدول افهْاظٔة ذم ختٍٔض اشتخدام افىاؿة بًد افهدمة افبسوفٔة االوػ حٔث إخٍوت ٕسبة اشتٓالك
افىاؿة اػ ّٕق افْاتج مـ  0.7خالل افسبًْٔات اػ  0.4خالل افٍسة  ،4 2002-1990إالّ ّ
أن اشتّرار هذا االدماه

<< http://www.fao.org/english/newsroom/news/2002/7833-en.html>> 07/08/2012, 03 :41 PM.
1
Bernard Wiesenfeld, L’énergie en
: Nouveaux défis et faux espoirs, EDP science, France, 2005, P
2
International Energy Agency (IEA), World energy outlook 2004, OpCit. p 43-

 3علي امحد عتيقة ،االعتماد المتبادل على جسر النفط ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،1991 ،ص 40
International energy agency, Op.Cit. p 42
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مـ دون حدود يًتز ذم ٕير افُثريـ أمرا ؽر ؿابؾ فِتحَٔؼ وذفؽ ٕيرا فًِالؿة افًوقية بغ افىاؿة وافّْق وبْٔٓام
وبغ افزيادة افسُإٔة مـ جٓة اخرى .ؾٍل افقؿت افذي يُّـ ان تهؾ ؾٔف افًالؿة بغ افّْق االؿتهادي واشتٓالك
افىاؿة اػ احلدّ االدٕك ادتاح تُْقفقجٔا ،ؾان اشتّرار افّْق االؿتهادي البدّ أن يٗدي اػ زيادة اشتٓالك افىاؿة وفق
بْسب مْخٍوة وهق افقوع افذي وصِت افٔف افُثر مـ افدول افهْاظٔة.1
ؾان افتقؿًات تنر اػ ّ
أ ّما ذم ا فدول افْامٔة ّ
أن اشتٓالك افىاؿة ؾٔٓا شًٔرف ّٕقا بًّدالت مرتًٍة ٕتٔجة فُقن
االشتٓالك أصبح يٍقق االٕتاج ،ومـ افًقامؾ افتل تًزز ّٕق االشتٓالك هق تقاؾؼ افتَديرات افتل تنر اػ زيادة
شُان ـؾ مـ اهلْد ،افزازيؾ وافهغ بحقايل  2.5مِٔار ٕسّة بحِقل ظام  ،2050ومًدالت افّْق افُبرة افتل
2

تًرؾٓا هذه االؿتهاديات وافتل تَارب مًدّ ل  % 8شْقيا ممّا جيًؾ ثَؾ االشتٓالك افًادل فِىاؿة يْتَؾ ٕحق هذه
ادْىَة.3
ومـ ادتقؿع ان يساهؿ افّْق االؿتهادي ذم آشٔا بنُؾ ـبر ذم زيادة اشتٓالك افىاؿة ،حٔث تتقؿع افقـافة افدوفٔة
فِىاؿة أن ينُّؾ افىِب ذم هذه ادْىَة ٕسبة  % 69مـ جمّقع افزيادة ادتقؿًة ذم افدول افْامٔة و  % 40مـ امجايل
االشتٓالك افًادل .4وتنر تِؽ افتقؿًات اػ ان اشتٓالك افٍْط وافٌاز افىبًٔل شًٔرف ارتٍاظا ذم هذه ادْىَة ٕتٔجة
فٌٔاب ّٕق ـبر ذم امدادات افىاؿة ادتجددة وتُْقفقجٔات افىاؿة اجلديدة.

رابعا -االتػاققات الدولقة حول ادـاخ والبقئة
أدى افتقشع افُبر ذم اشتٓالك افىاؿة ظذ ادستقى افًادل وبهٍة خاصة افقؿقد االحٍقري وـذفؽ احلقادث افْامجة
ظـ حمىات افىاؿة افْقوية اػ افًديد مـ ادناـؾ افبٔئٔة ،وهق ما دؾع ادجتّع افدويل اػ افًّؾ مـ اجؾ احلدّ مـ تِؽ
متس افًديد مـ اشتخدامات ادقارد افىاؿقية افْاوبة.
افيقاهر ظـ ضريؼ جمّقظة مـ االتٍاؿٔات افتل ّ

 1علي امحد عتيقة ،نفس المرجع السابق.
Jean-Louis Levet, Réindustrialisation j’écris ton nom, Edition Jean Jaurés, 2012, p 127.

 3أوابك ،تقرير االمين العام السنوي السابع والعشرين ،الكويت ،2000 ،ص .17

 4امي جايف ،تعطش البلدان النامية المتزايد الى النفط والغاز الطبيعي ،مواقف اقتصادية ،رللة الكرتونية ،عدد ماي  ،2004ص .23-14
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ادبحث الثاين :الطاقة واشتخداماهتا ألغراض التـؿقة ادستدامة
مٓام ذم افتّْٔة افبؼية واالؿتهادية وذم حتَٔؼ رؾاه ادجتّع وتقؾر افراحة ألؾراده .ـام
دورا ً
تًِب افىاؿة ً
تًتز ظْك رضوري وجقهري فتِبٔة مجٔع االحتٔاجات اإلٕسإٔة ؾًذ شبٔؾ ادثال ،اشتٍادت احلوارات األوػ مـ
اشتخدام ضاؿة افرياح ذم اإلبحار بادراـب افؼاظٔة الشتٌالهلا ذم ظِّٔات افَْؾ وافتجارة افبحرية ،وشْحاول ذم هذا
ادبحث أن ٕتْاول مٍٓقم افىاؿة وأمهٔتٓا وأدوارها ادختٍِة ذم حتَٔؼ أهداف افتّْٔة ادستدامة  ،باإلواؾة إػ دور
اهلٔئات وادْيامت افدوفٔة وافَىرية فِىاؿة ذم ترصٔد ـٍاءة اشتخداماهتا وحتَٔؼ افتقازٕات ذم أشقاؿٓا افًادٔة وـذفؽ
حماوفة فًب دور ؾ ًّال ذم ؾؽ افكاظات ادختٍِة حقل ادهادر افىاؿقية ،وهذا مـ خالل اخلىة افتافٔة:
ادىِب األول :افىاؿة  ،مٍٓقمٓا وأمهٔتٓا ودورها ذم حتَٔؼ أهداف افتّْٔة ادستدامة وأهؿ افتحدّ يات افتل تقاجٓٓا.
ادىِب افثاين :دور اهلٔئات وادْيامت افدوفٔة وافَىرية فِىاؿة ذم ترؿٔة اشتخدامات افىاؿات افْاوبة وّـ وقابط
افتّْٔة ادستدامة.
ادىِب افثافث :افكاظات افدوفٔة فوامن أمـ افىاؿة وإًُاشاهتا ظذ ؿوايا افتّْٔة ادستدامة.

ادطؾب األول :الطاقة مػفومفا وأمهقتفا ودورها دم حتؼقق أهداف التـؿقة ادستدامة وأهم
التحدّ يات التي تواجففا
يرتبط حتَٔؼ أهداف افتّْٔة ادستدامة بنُؾ مباذ بتقؾر افىاؿة وإمُإٔة احلهقل ظذ خدماهتا بٖشًار
مَبقفة ،ؾ٘ذا ـان حتَٔؼ األهداف االؿتهادية يًتّد ظذ مدى تقؾر خدمات افىاؿة ،وحتَٔؼ األهداف االجتامظٔة
يًتّد ظذ افًدافة ذم تقزيع هذه اخلدمات ما بغ مجٔع افدول مـ جٓة وما بغ افسُان داخؾ افبِد افقاحد مـ جٓة
درتْا ظذ تُٔٔػ االشتخدامات افىاؿقية ووقابط افتّْٔة ادستدامة،
ثإٔة ،ؾ٘ن األهداف افبٔئٔة تًتّد ظذ مدا ى ؿ ا
وؿبؾ افتىرق إػ أمهٔة افىاؿة ودورها ذم حتَٔؼ أهداف افتّْٔة ادستدامة وإمُإٔة افقصقل إػ افتقازٕات افبٔئٔة
شْتْاول أهؿ ادٍاهٔؿ افقاردة ذم أدبٔات اؿتهاديات افىاؿة مـ خالل افتايل:

الػرع األول :مػفوم الطاقة مصادرها وأمهقتفا بالـسبة لؾتـؿقة ادستدامة
أوال -مٍٓقم افىاؿة:
تًد افىاؿة ظهب احلٔاة احلديثة وادحرك افرئٔس فِتَدم افهْاظل وافتُْقفقجل بهٍة خاصة ،وافتَدم
االؿتهادي بهٍة ظامة ،وهذا بافْير إػ دورها ادٓؿ ذم احلٔاة ،إذ تًتّد االؿتهاديات احلديثة ظذ افىاؿة بّقاردها
األويل إػ صُِٓا افْٓائل افَادر ظذ إصباع احلاجات وافرؽبات
ادختٍِة فتحقيؾ ادقارد االؿتهادية مـ صُِٓا ّ
ادتًددة وادتْقظة ،ـام أهنا تًد أيوا ظامال مٓام ذم حتَٔؼ افرؾاهٔة االؿتهادية واالجتامظٔة فإلٕسان.
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تًرف افىاؿة ظذ أهنا "ظبارة ظـ ؿابِٔة افقء ظذ إٕجاز ظّؾ ما وافْامجة ظـ افَقة افُامْة ذم
 -1تعريف الطاقةّ :
افقء" .1أي أهنا تًبر ظـ ظالؿتٓا بافًّؾ افذي تْجزه ،وهل مرتبىة بٍّٓقم افتحقيؾ ذم افنُؾ افىبًٔل دهدر
افىاؿة – أو اشتٓالك ادْتقج  -وما يْجزه اشتٓالك هذا ادهدر وحتقيِف إػ جٓد وظّؾ وما يىَِف مـ ضاؿة حرارية
ظذ اخلهقص ألهنا ادًْٔة وادستخدمة ذم جمال ادحروؿات وتَاس بقحدة احلرارة افزيىإٔة  *BTUأما ظـ افىاؿة
وّـ االشتخدام االجتامظل ؾتىِؼ ظذ ـؾ ما يْدرج وّـ مهادر افىاؿة مـ حٔث إٕتاجٓا ،اشتٓالـٓا وحٍيٓا،
حٔث أن مجٔع افْناضات االؿتهادية واالجتامظٔة تتىِب مهدرا مـ مهادر افىاؿة ،وفذفؽ ؾ٘ن اشتٌالهلا وتقؾرها
يتىِب جٓدا إٕسإٔا ـبرا ومًَدا ،شقاء مـ حٔث صًقبة تٖمْٔٓا افدائؿ أو ترصٔد اشتخداماهتا أومـ حٔث افَدرة
ظذ حتّؾ تُافٔػ احلهقل ظِٔٓا ".ؾافىاؿة هل مـ جٓة ظامؾ مـ ظقامؾ اإلٕتاج ،إذ يٗمـ اشتٓالـٓا شر وظّؾ
األٕنىة االؿتهادية اهلامة ذم ادجتّع مثؾ ؿىاظات افهْاظة وافَْؾ وؽرها ،وهل ذم ٍٕس افقؿت ٕناط اؿتهادي
ؿائؿ بذاتف خيوع ألشافٔب افدراشة وافتحِٔؾ االؿتهادي".2

ثإٔا -مهادر افىاؿة:
يُّـ تَسٔؿ مهادر افىاؿة إػ ظدة أؿسام ضبَا دًاير مً ّْٔة ٕذـر مْٓا:
-1من كاحقة معقار قدرهتا ظذ التجدّ د73
ادًروة فِْوقب ظز افزمـ ٕتٔجة االشتٌالل افالظَالين مثؾ :
أ -مصادر الطاقة غر ادتجدّ دة :وهل تِؽ ادهادر ّ
افبسول ،افٌاز افىبًٔل وافٍحؿ.
ب -مصادر الطاقة ادتجددة :هل تِؽ ادهادر افتل يُّـ أن تتجدّ د باشتّرار ذم افبٔئة ،وتنّؾ أشاشا :افىاؿة
افنّسٔة ،ضاؿة افرياح ،احلرارة اجلقؾٔة ،ضاؿة افُتِة احلٔة وافىاؿة ادائٔة ،وتًتز هذه ادهادر فِىاؿة متجددة ألن
احتٔاضاهتا ال تَْص بًٍؾ االشتٌالل ادستّر هلا.
 -2مصادر الطاقة حسب مصدرها: 4تَْسؿ مهادر افىاؿة حسب هذا ادًٔار إػ ؿسّغ:
أ -مصادر الطاقة الطبقعقة :وهل تِؽ ادهادر ذات األصؾ افىبًٔل ،بًّْك أهنا تقجد ذم افىبًٔة وفٔس فإلٕسان أي
دخؾ ذم ذفؽ وتنّؾ هذه ادهادر :افنّس ،افرياح وافقؿقد األحٍقري بٖٕقاظف ادختٍِة مـ ؾحؿ ،ؽاز وبسول.

 1عيسى مقليد ،قطاع المحروقات الجزائرية في ظل التحوالت االقتصادية ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة احلاج خلضر
باتنة ،2008 ،ص .12
*

وحدة احلرارة الربيطانية ) British Termic Unit (BTUوىي وحدة احلرارة الالزمة من أجل رفع درجة حرارة رطل ) (POUNDمن الماء
تقريبا )درجة واحدة فهرهنايت .والطن واحد مكافئ برتول  1200 = Tepلرت من البرتول =  44مليون وحدة حرارية ).(BTU
 2عيسى مقليد ،نفس المرجع السابق ،ص .23
 3رمضان زلمد مقلد وأخرون  ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .198 -197
 4حسن أمحد شحاتة ،التلوث البيئي ومخاطر الطاقة ،مكتبة الدار العربية للكتب ،القاىرة ،مصر ،2002 ،ص .38
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ب -مصادر الطاقة الصـاظقة :وهل تِؽ ادهادر افتل تْنٖ ظـ ٕناط اإلٕسان وذـائف ذم االشتٍادة مـ بًض افيقاهر
افىبًٔٔة ظـ ضريؼ تَْٔات مًْٔة ،وٕذـر ظذ شبٔؾ ادثال :افسدود واخلزإات ادستًِّة ذم تقفٔد افىاؿة افُٓربائٔة.

 -3حسب معقار درجة اشتخدامفا
يُّـ تَسٔؿ مهادر افىاؿة مـ ٕاحٔة درجة اشتخدامٓا إػ جمّقظتغ: 1
أ -مصادر ضاقة أشاشقة :وهل مهادر افىاؿة األشاشٔة افتل يًتّد ظِٔٓا بهٍة أشاشٔة مثؾ :افبسول ،افٌاز افىبًٔل،
افٍحؿ وافىاؿة افْقوية وتساهؿ هذه ادهادر بْسبة ـبرة ذم اشتٓالك افًامل مـ افىاؿة.
ب -مصادر ضاقة بديؾة :وهل مهادر افىاؿة احلديثة مثؾ :افىاؿة افنّسٔة ،ضاؿة افرياح ،ضاؿة األمقاج وادد واجلزر،
وهل مهادر ؿِِٔة تساهؿ بْسبة ذم تِبٔة احتٔاجات افًامل مـ افىاؿة.

الػرع الثاين :التحدّ يات األشاشقة التي تواجه اشتخدامات الطاقة ألغراض التـؿقة ادستدامة
تقاجف ادجتّع افدويل افٔقم جمّقظة مـ افتحدّ يات مـ أجؾ ووع افىاؿة ذم إضارها افهحٔح بافْسبة فًِّٔة
افتّْٔة ادستدامة ،وهذه افتحديات يتقجب ظذ ـؾ دوفة حماوفة حتََٔٓا وؾَا فيروؾٓا وخهقصٔة اؿتهادها ،وؿد
حدّ دت جلْة افتّْٔة ادستدامة افتابًة فألمؿ ادتحدة ذم دورهتا افتاشًة ادًَْدة ذم أؾريؾ ظام

هذه افتحديات ؾٔام

يع:2

أوال -تًزيز إمدادات وخدمات افىاؿة
مـ بغ أـز افتحديات افتل تقاجف ادجتّع افدويل وظذ األخص افدول افْامٔة خالل ادرحِة افَادمة هل
مٔنة فِجّٔع ،خاصة أن وًػ اإلمدادات يًُْس
تٖمغ احلهقل ظذ إمدادات ضاؿة ـاؾٔة ومتْقظة وبٖشًار ّ
بهقرة مباذة ظذ تِبٔة االحتٔاجات األشاشٔة فًدد ـبر مـ افسُان ،وهق األمر افذي يرتبط ارتباضا وثَٔا بافًديد
مـ مٗذات افٍَر وافتل ٕذـر مْٓا ظذ شبٔؾ ادثال :مستقى افتًِٔؿ ادْخٍض ،افرظاية افهحٔة ؽر ادالئّة ،مًإاة
ادرأة وافىٍؾ .وفًؾ أـز افتحديات تتّثؾ حافٔا ذم ادْاضؼ افرئٍة ،وذفؽ بافرؽؿ مـ االدماه افسائد افٔقم ٕحق بْاء
اددن ذم افبِدان افْامٔة ،إال أن ادنُِة ذاهتا تيٓر بهقرة متزايدة ذم بًض افسُان افذيـ ئًنقن ذم مْاضؼ ظنقائٔة
ظذ أضراف اددن .ذم ٍٕس افقؿت يًتز تًزيز ؿدرة افقصقل إػ خدمات ضاؿة أـثر ـٍاءة ،أمر الزم دقاجٓة حتديات
هدف األفٍٔة افتّْقي ادتّثؾ ذم ختٍٔض ٕسبة افٍَراء افذيـ حيهِقن ظذ دخؾ أؿؾ مـ دوالر أمريُل واحد ذم افٔقم
إػ افْهػ بحِقل

 .ومْف َٕقل أن تًزيز وتقؾر خدمات افىاؿة أمر هام ورضوري فتحَٔؼ افتّْٔة االؿتهادية

واالجتامظٔة ومُاؾحة افٍَر ،ؾتقؾر وتَديؿ خدمات ضاؿة مستَرة وبٖشًار مٔنة وتُقن مَبقفة اؿتهاديا واجتامظٔا
وبٔئٔا يًتز مـ رضوريات حتَٔؼ افتّْٔة ادستدامة ،وذم هذا افسٔاق جيب أن حتيك ادْاضؼ افرئٍة باألوفقية ؾٔام يتًِؼ
 1بوعشري مرمي ،مرجع سبق ذكره ،ص .69

 2بالتصرؼ عن :برنامج األمم ادلتحدة للبيئة ،الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربية ،ص .62-57
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بّقاجٓة افتحدي ادتّثؾ ذم تسٓٔؾ افقصقل إػ خدمات افىاؿة مع افسـٔز ظذ تىبٔؼ ٕيؿ ال مرـزية فِىاؿة
مستخدمغ ذم ذفؽ مزيج مقارد افىاؿة افتَِٔدية وادتجددة.

ثإٔا -حتسغ ـٍاءة اشتخدام افىاؿة
يَهد بتحسغ ـٍاءة اشتخدام افىاؿة احلد مـ اآلثار افسِبٔة افْادمة ظـ هذا االشتخدام ،خاصة ذم طؾ
االظتامد ادتزايد ظذ مهادر افىاؿة االحٍقرية ،ؾام ئّّز مستقى افٍُاءة احلافٔة ذم إٕتاج واشتٓالك افىاؿة افٔقم هق
ظدم وصقفف وبدرجات متٍاوتة بغ افدول إػ ادستقى ادىِقب وادُّـ حتََٔف ،وبافتايل ؾْٓاك حتدي واوح يتّثؾ
ذم تىقير ؾرص اشتخدام أـثر ـٍاءة ذم مًيؿ افَىاظات االؿتهادية ،إال إٔف دمدر هْا االظساف ببًض ادًقؿات افتل
حتقل دون حتَٔؼ ذفؽ ٕذـر مْٓا :ظدم إمُإٔة احلهقل ظذ افتُْقفقجٔا ادىِقبةَٕ ،ص ادقارد ادافٔة باإلواؾة إػ
افَوايا ادٗشسٔة ادتًَِة بافسقق.
ـام ّ
أن احلاجة إػ حتسغ ـٍاءة اشتخدام افىاؿة جيب أن تُقن مـ جإبل إٕتاجٓا واشتٓالـٓا ،ؾّـ جٓة اإلمداد أو
اإلٕتاج جيب افسـٔز ذم اإلدارة ظذ حتسغ األداء بام يوّـ تقفٔد افىاؿة بٖشِقب أـثر ـٍاءة وحتسغ افًِّٔات
افهْاظٔة ،واالدماه ٕحق افتقفٔد ادنسك وٕيؿ اشتًادة افىاؿة ادٍَقدة وذم ٍٕس اجلإب دائام جيب افًّؾ ظذ رؾع
ـٍاءة إٕتاج افىاؿة ذات افَدرات افُبرة خاصة ؾٔام يتًِؼ بًِّٔات افتُرير وتقفٔد افُٓرباء.
أما مـ جٓة االشتٓالك ؾال بد أن يْهب افسـٔز ذم افَىاظات ادستُِٓة فِىاؿة ظذ رؾع ـٍاءة األجٓزة وادًدات
ادستُِٓة هلا مثؾ أجٓزة افتدؾئة ،ادحرـات ،مٍُٔات اهلقاء وخمتِػ األجٓزة افُٓرو مْزفٔة ،أجٓزة اإلواءة...افخ.

ثافثا -افتقجف ٕحق افىاؿات ادتجددة:
إن تُْقفقجٔات افىاؿات ادتجددة تساهؿ إػ حدّ ـبر ذم تقؾر ضاؿات هائِة فتِبٔة االحتٔاجات األشاشٔة
وفدظؿ ظِّٔة ختٍٔػ حدة افٍَر وافتّْٔة ادستدامة ،وؿد تؿ ابتُار وتىقير تُْقفقجٔات متًددة فِىاؿة ادتجددة
خالل افًَديـ اداؤغ ،مْٓا ما تؿ اختبارها مٔدإٔا وتىقيرها تىبَٔٔا خاصة ذم جمال افَدرات افُٓربائٔة افهٌرة
وادتقشىة ذم األماــ افْائٔة حٔث أثبتت افىاؿة ادتجددة ؾًافٔة اؿتهادية ،بْٔام مازال بًوٓا اآلخر ح ّٔز افبحث
وافتىقير ومـ بغ تُْقفقجٔات افىاؿة ادتجددة ادتق ّؾرة دماريا وادجربة مٔدإٔا ٕذـر :افىاؿة افنّسٔة ،ضاؿة افرياح
وافىاؿة ادائٔة ،إواؾة إػ تقؾر ضرق حديثة تستخدم افُتِة احلٔقية فتقؾر افقؿقد وافُٓرباء دقاجٓة احتٔاجات افريػ
مـ افىاؿة ،وهذه افىرق واظدة فٌِاية وتنُؾ جماال خهبا فَْؾ افتُْقفقجٔا إػ افبِدان افْامٔة ،إال أهنا مل تستخدم
بًد ظذ ٕىاق واشع ذم تِبٔة االحتٔاجات مـ خدمات افىاؿة ،وظدم االظتامد ظِٔٓا ذم تِبٔة هذه االحتٔاجات إٕام
يرجع إػ اظتامد اؿتهادياهتا ظذ ادقارد افىاؿقية افْاوبة ـرـٔزة أشاشٔة.

39

الفصل األول

مدخل القتصاديات املوارد الطاقوية الناضبة وكفاءة استخداماتها ضنن ضوابط التننية املستدامة

رابًا -تىقير افتُْقفقجٔات ادحاؾية ظذ افبٔئة
إذا أخذٕا ذم االظتبار أن افقؿقد األحٍقري شٔوؾ مسٔىرا ظذ اشتخدامات افىاؿة خالل افًَقد افَادمة،
ؾان افتحدي يتّثؾ ظْدئذ ذم االشتخدام افُػء وتَِٔص افتٖثرات افبٔئٔة ظذ ادستقيات ادحِٔة واإلؿِّٔٔة وافًادٔة،
وظذ ذفؽ ؾان االدماه ٕحق تُْقفقجٔات متىقرة وأـثر ٕياؾة فِقؿقد األحٍقري يّثؾ حجر افزاوية ذم جمال تَِٔؾ
اآلثار افبٔئٔة افْامجة ظـ حرق افقؿقد ويًتز ذضا البد مْف فتدظٔؿ افتّْٔة ادستدامة ،وظذ اخلهقص ذم افدول افْامٔة
افتل تًرف ّٕقا ديّقؽراؾٔا متزايدا ،ومىِقب مْٓا رؾع مًدل افّْق فدهيا مما يٗدي إػ زيادة افىِب ظذ خدمات
افىاؿة ،فذفؽ ؾ٘ن اجلٓقد يْبٌل أن ترـز ظذ حتسغ افٍُاءة ذم حمىات تقفٔد افُٓرباء مع تقشٔع ٕىاق افبحث
وافتىقير ،وـذا تىقير اإلمدادات ذم جمال افْيؿ ادتىقرة فِىاؿة وافقؿقد .وإذا أخذٕا ذم االظتبار أن افتَدم افنيع ذم
جمال افتُْقفقجٔات افْئٍة فِقؿقد األحٍقري ؿد تؿ ذم افدول ادتَدمة ،ؾان َٕؾ افتُْقفقجٔا وتبادل ادًِقمات
شٔهبح ذا أمهٔة ؿهقى مـ أجؾ اإلهاع ب٘حداث َِٕة ذم افدول افْامٔة دمًِٓا ؿادرة ظذ خدمة وصٔإة ادًدات ثؿ
دمًّٔٓا وصْاظتٓا مستَبال وذفؽ هبدف حتَٔؼ االـتٍاء افذايت وافسالمة ذم جمال افىاؿة ،إواؾة إػ ذفؽ ؾٕ٘ف البد ظذ
افدول شقاء أـإت ٕامٔة أو متَدمة أن تًّؾ شقيا مـ أجؾ دؾع االبتُارات واألشقاق ٕحق تُْقفقجٔا أـثر ٕياؾة
فِقؿقد األحٍقري.

الػرع الثالث :اقتصاديات الطاقات ادتجدّ دة وجماالت اشتخداماهتا

أوال -مٍٓقم وإٔقاع افىاؿات ادتجددة
افتىرق إػ بًض اجلقإب ادتًَِة بافىاؿات ادتجددة مـ حٔث مٍٓقمٓا وخمتِػ إٔقاظف وبًض ما
شٔتؿ ذم هذا اجلزء
ّ
يتًِؼ بُؾ ٕقع.

 -1مػفوم الطاقات ادتجددة:
افىاؿات ادتجددة هل ظبارة مهادر ضبًٔٔة دائّة ؽر ٕاوبة متقؾرة ذم افىبًٔة بهقرة حمدودة أو ؽر حمدودة
إال أهنا متجدّ دة باشتّرار ،واشتًامهلا أو اشتخدامٓا ال يْتج أي تِقث فِبٔئة ؾٓل ضاؿات ٕئٍة ؾْجد مثال افىاؿة
افنّسٔة وضاؿة افرياح واداء واحلرارة اجلقؾٔة ال يْتج ظـ اشتخدامٓا أي تِقث أما احساق افُتِة احلٔة ؾْٔتج ظْف
بًض افٌازات إال أهنا أؿؾ مـ تِؽ افْادمة ظـ احساق افىاؿات االحٍقرية.
وتًقد بداية االهتامم هبذا افْقع مـ مهادر افىاؿة إػ بداية افسبًْٔٔات وباألشاس إػ أزمة افىاؿة فًام 1973م
وإًُاشاهتا ظذ اؿتهاديات افدول ادتَدمة ،وافتل وجدت أن احلؾ ادتاح فَِواء ظذ تبًٔة اؿتهادياهتا فِبسول هق
تىقير مهادر بديِة تُقن حمِٔة ،إال أن هذا االهتامم هظان ما تالصك بًد إخٍاض أشًار افبسول ذم افسقق افًادٔة.
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ومع تْامل افقظل افبٔئل وافتٖـد افًِّل مـ ظالؿة افتٌر ادْاخل بحرق مهادر افىاؿة االحٍقرية ،وبًد بروتقـقل
ـٔقتق وـذا االشتْزاف افُبر احلاصؾ ذم ادهادر ادًتّدة ،بات االهتامم بّهادر افىاؿة ادتجددة أـثر إحلاحا وبدأت
افدول تقجف جٓقد افبحث افًِّل ٕحق هذا ادجال مـ أجؾ ووع خمتِػ إٔقاظٓا ذم خدمة اؿتهاديات افدول.

 -2أكواع الطاقات ادتجددة
هْاك ظدة مهادر فِىاؿات ادتجدِّ دة مْٓا :افنّس ،افرياح ،اداء ،احلرارة اجلقؾٔة ،افُتِة احلٔة إال أهنا ـِٓا
تًقد ذم األصؾ إػ افنّس ،هذه ادهادر إما أن تْتج ضاؿة مُٔإُٔٔة ـىاؿة افرياح وافُتِة احلٔة واحلرارة اجلقؾٔة ،أو
ضاؿة حرارية ـافىاؿة افنّسٔة وافُتِة احلٔة ،أو ـٓربائٔة ـافىاؿة افنّسٔة واحلرارة اجلقؾٔة وحرـة ادٔاه ،ومْف ؾ٘ن
هذه ادهادر تْتج ضاؿة تِبل االحتٔاجات ادباذة فِسُان.
أ -الطاقة الشؿسقة:
 مػفوم الطاقة الشؿسقة :Solar Energy
تًدّ أصًة افنّس ادباذة أظيؿ مهادر افىاؿة وؾرة ذم افًامل ،ؾٍل ـؾ ظام يسَط ظذ افىبَات افًِٔا فٌِالف
اجلقي % 18
اجلقي فألرض ما يَرب  5.4اـساجقل مـ افىاؿة افنّسٔة يًُْس ثِثٓا إػ افٍواء ويّتص افٌالف ّ
يتحقل مًيؿ اجلزء ادّتص إػ رياح ويتب َّك  2.5مِٔقن اـساجقل تهؾ إػ شىح األرض ،أي
أخرى مْٓا – حٔث
ّ
ما يًادل اـثر مـ  6000وًػ ـّٔة افىاؿة افتل اشتخدمٓا افبؼ ذم مجٔع إٔحاء افًامل ذم ظام  ،11990وبافْير إػ
حجؿ األرض ؾ٘ن شىحٓا ال يستَبؾ إال جزء صٌر مـ افىاؿة افُِٔة افهادرة مْٓا يهؾ إػ ٕحق جزء مـ
مِٔقن جزء مـ ضاؿة افنّس ،ورؽؿ ذفؽ ؾ٘ن هذه افىاؿة افقاؾدة إػ األرض تزيد ظـ إمجايل االحتٔاجات افًادٔة مـ
افىاؿة بْحق 5000مرة بحٔث أن افىاؿة افتل يُّـ احلهقل ظِٔٓا مـ أصًة افنّس ددة  105دؿائؼ تٍُل فتِبٔة
احتٔاجات اشتٓالك افًامل ددة ظام ،و"تًتز افىاؿة ادْتجة مـ افىاؿة افنّسٔة باهية افتُافٔػ حافٔا ،إذ تبِغ حقايل
 30-12دوالر فُؾ واحد وات ،بْٔام يْبٌل أن تْخٍض افتٍُِة إػ  2-1دوالر فُؾ واحد وات ،حتّك تهبح
اؿتهادية ذم بًض االشتخدامات -ـام هق احلال ذم ادْاضؼ افْائٔة حٔث تًتز تٍُِة افربط بافنبُة افرئٔسٔة مٍُِة
جدا.2"-
 أمهقة الطاقة الشؿسقة :تُّـ أمهٔة افىاؿة افنّسٔة ذم ظدم حمدوديتٓا وجمإٔتٓا ووصقهلا إػ مْاضؼ ٕائٔة ال
يُّـ دهادر افىاؿة األخرى افقصقل إفٔٓا ،إواؾة إػ ظدم مسامهتٓا بٖي صُؾ مـ أصُال تِقث افبٔئة
وافتل أصبحت افٔقم مـ أظيؿ افتحديات افتل يقاجٓٓا افًامل افٔقم ، 3إواؾة إػ ذفؽ ؾ٘هنا متقؾرة بُّٔات
هائِة وؽر حمدودة.
 1زلمد عبد الكرمي علي عبد ربو وأخرون ،اقتصاديات الموارد والبيئة ،دار ادلعرفة اجلامعية،2000 ،االسكندرية ،مصر ،ص .185
 2زلمد فوزي أبو السعود وأخرون ،الموارد واقتصادياتها ،الدار اجلامعية ،2007 ،اإلسكندرية ،مصر ،ص .198

3

محمد رأفت وأخرون ،الطاقة المتجددة ،دار الشروق ،لبنان ،1988 ،ص .32
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مزايا اشتخدام الطاقة الشؿسقة:

 افىاؿة افنّسٔة ضاؿة ٕئٍة :حٔث ان مجٔع ظِّٔات افتحقيؾ افالزمة فالشتٍادة مـ افىاؿة افنّسٔة ال تًىلٕقاتج ثإقية تِقث افبٔئة؛
 ادَدار اهلائؾ مـ افىاؿة افذي حتِّف اإلصًاظات افنّسٔة :حٔث ان ما تتَِاه األرض شْقي ًا مـ افىاؿة افنّسٔةيبِغ ( )15^10*750ـِٔقواط ذم افساظة؛
 إمُإٔة اشتخدام هذا ادهدر بسٓقفة وذم مراؾؼ حٔاتٔة متًددة  :إال ان اـثر االشتخدامات احلافٔة فِىاؿةافنّسٔة هق ذم جمال افسُـ وافزراظة وتَىر ادٔاه وتقفٔد افىاؿة افُٓربائٔة.
 بعض مشاكل اشتخدام الطاقة الشؿسقة :
إن أهؿ منُِة تقاجف افباحثغ ذم جماالت اشتخدام افىاؿة افنّسٔة هل ختزيـ افىاؿة افنّسٔة واالشتٍادة مْٓا
أثْاء افِٔؾ أو األيام افٌائّة أو األيام ادٌزة ويًتّد ختزيـ افىاؿة افنّسٔة ظذ ضبًٔة وـّٔة افىاؿة افنّسٔة  ،وٕقع
االشتخدام وؾسة االشتخدام باإلواؾة إيل افتٍُِة اإلمجافٔة فىريَة افتخزيـ ويٍوؾ ظدم اشتًامل أجٓزة فِتخزيـ
فتَِٔؾ افتٍُِة واالشتٍادة بدالً مـ ذفؽ مـ افىاؿة افنّسٔة مباذة حغ وجقدها ؾَط ويًتز مقوقع ختزيـ افىاؿة
افنّسٔة مـ ادقاؤع افتل حتتاج إيل بحث ظِّل أـثر واـتناؾات جديدة  .ويًتز ختزيـ احلرارة بقاشىة اداء
وافهخقر أؾوؾ افىرق ادقجقدة ذم افقؿت احلارض  .أ ّما بافْسبة فتخزيـ افىاؿة افُٓربائٔة ؾام زافت افىريَة افنائًة
هل اشتخدام افبىاريات افسائِة ( بىاريات احلامض وافرصاص ) وتقجد حافٔ ًا أـثر مـ ظؼ ضرق فتخزيـ افىاؿة
افنّسٔة ـهٓر ادًادن وضرق ادزج افثْائل وؽرها.
ب -ضاقة الرياح:
 مػفوم ضاقة الرياح
"إن ضاؿة افرياح هل افَدرة افتل متتُِٓا افرياح وافتل متُْٓا مـ حتريؽ األصٔاء أي افىاؿة احلرـٔة (ادُٔإُٔٔة)
افتل يّتُِٓا اهلقاء ٕتٔجة احلرـة" ،1وهل ضاؿة تًقد ذم األشاس إػ افنّس ،حٔث يٗدي تسخغ أصًة افنّس
فِٓقاء إػ تهاظد هذه افىبَات اهلقائٔة احلارة إػ أظذ ،تارـة حتتٓا ؾراؽا يتؿ مِٗه باهلقاء افبارد افذي يْساب ـرياح،
إذا ؾٖصؾ ضاؿة افرياح هل افنّس بحٔث ؿدر افًِامء "أن  ٪2مـ افىاؿة افنّسٔة افساؿىة ظذ شىح األرض تتحقل
إػ ضاؿة رياح" . 2
حتسْت جدواها االؿتهادية ـثر ًا ذم
وضاؿة افرياح هل حافٔ ًا األدٕك ـٍِة بغ إٔقاع افىاؿة ادتجددة ،وؿد ّ
افسْقات افَِِٔة اداؤة ،حتك باتت ذم ـثر مـ افبِدان ادتَدمة اخلٔار األؿؾ ـٍِة بغ مجٔع تُْقفقجٔات افىاؿة.

 1نفس المرجع السابق ،ص .32

 2عبد علي اخلفاف وثعبان كظيم خضري ،الطاقة وتلوث البيئة ،دار ادلسرية للنشر والتوزيع ،األردن ،2007 ،ص.95
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حٔث يتؿ حتقيؾ افرياح إػ ضاؿة ـٓربائٔة بقاشىة تقربْٔات ظّالؿة .وتًتز ضاؿة افرياح افىاؿة األـثر ّٕقا واألهع
ظذ ادستقى افًادل ذم افىاؿات اجلديدة  ،وحتتؾ أدإٔا مرـز افهدارة ظادٔا ذم جمال اشتٌالل ضاؿة افرياح ،ويبِغ
اإلٕتاج افًادل مـ افُٓرباء ادقفدة بىاؿة افرياح حقايل  40أفػ مٌٔا واط  ،ويبِغ ٕهٔب أوروبا مْٓا حقايل . ٪75
وظذ افرؽؿ مـ إتنار مزارع افرياح بنُؾ واشع إال أهنا تًاين مـ بًض ادناـؾ افبٔئٔة ادتّثِة بادساحات افُبرة
افتل حتتاجٓا  ،وـذفؽ افوجٔج افْاصئ مـ دوران ادراوح  ،وأخرا افتِقث افبكي افذي يًاين مْف افْاس افَاضْقن
بافَرب مـ هذه ادزارع  .وهلذه افىاؿة ظالؿة مباذة بنظة افرياح ،ؾحغ تزداد افنظة تزداد ـّٔة افُٓرباء افتل
يْتجٓا افتقربغ افذي تديره افرياح ،ؾتْخٍض ـٍِة افىاؿة فُؾ ـِٔقواط شاظل.
 العوامل ادمثرة دم إكتاج الطاقة من الرياح
تًتز افىاؿة ادْتجة مـ افرياح ضاؿة صديدة افتٖثر بافًقامؾ ادحٔىة هبا شقاء أـإت زمْٔة أو مُإٔة وٕذـر مْٓا3 1
 متقشط هظة افرياح وتٌرها افٔقمل وافٍهع وافسْقي؛ مدى ادْىَة افتل تٌىٔٓا افرياح ومَدار افنظة واالدماه؛ افتٌر افٍهع وافٔقمل ذم ـثاؾة اهلقاء ذم ادقؿع افقاحد وتٌر افُثاؾة مع االرتٍاع ومـ مقؿع إػ آخر؛ ضبًٔة شِقك ؾسات افرياح وؾسات افسُقن وتتابًٓام؛ تردد حدوث أوواع افرياح افَاشٔة ـافًقاصػ.إواؾة إػ هذه افًقامؾ هْاك ظقامؾ أخرى تٗثر ظذ تهّٔؿ وأداء حمىة افىاؿة مـ افرياح تزز أثْاء حاالت اخلىر
اخلاصة مثؾ :طروف شَقط افثِقج وافًقاصػ افرمِٔة وافرضقبة افًافٔة ،وإتنار األمالح ؿرب شقاحؾ افبحار
وادحٔىات.
ج -ضاقة الؽتؾة احلقوية ): (Biomass
افىاؿة احلٔقية بديؾ آخر يتؿ إٕتاجف ب٘ضالق افىاؿة افُّٔٔائٔة ادخزوٕة ذم إٔقاع مـ وؿقد افُتِة احلٔقية .وافُتِة
احلٔقية ( )biomassهل ذم افقاؿع مْتاج فِىاؿة افنّسٔة مـ خالل ظِّٔة افتّثٔؾ افوقئل فِْباتات افتل متتص ثاين
أوـسٔد افُربقن مـ افٌالف اجلقي واداء مـ افسبة فتّْق .وتقجد افُتِة احلٔقية ذم ـثر مـ افٍْايات افنائًة ،مثؾ
ادخٍِات افزراظٔة وؾوالت افهْاظة افٌذائٔة .وتستًّؾ هذه افىاؿة ظذ ٕىاق واشع ذم افىٓل وافتدؾئة ذم أرياف
بِدان افؼق األوشط وصامل أؾرئَا .وبسبب افىبًٔة صبف اجلاؾة هلذه افبِدان ،ووآفة ـّٔات ادخٍِات افزراظٔة ،ؾان
إمُإات ضاؿة افُتِة احلٔقية ادجدية اؿتهادي ًا متاحة ؾَط مـ افٍْايات افبِدية.2

 1نفس المرجع السابق ،ص .97

 2باسل اليوسفي وعلي القرة غويل ،مقال حول :جدوى اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقات المتجددة في المنطقة العربية ،رللة البيئة والتنمية( ،العدد
مارس  ،2007ص .25-21
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 مشاكل اشتخدام الؽتؾة احلقة :مـ بغ ما يٗخذ ظذ هذا ادهدر ما يع:1
 زيادة اشتٌالل ا فُتِة احلٔة ذم إٕتاج افىاؿة يٗدي إػ اختالل افتقازن افبٔئل؛ أشافٔب اشتخدام افُتِة احلٔة ادىبَة حافٔا ال تسّح ال بافتجدد وال باالشتدامة ألن ـّٔات احلىب ادتاحة ذمتْاؿص مستّر بسبب ؿٔام افسُان بتحقيؾ افٌابات إػ أرايض زراظٔة؛
 ؾَدان افسبة خلهقصٔتٓا بسبب اشتًامل ؾوالت احلٔقإات ـقؿقد بدل اشتًامفف ـسامد فِسبة2؛ إخٍاض صاذم افىاؿة افْادمة ظـ اإليثإقل.د -ضاقة اهلقدروجغ:
تًتز خاليا افقؿقد تُْقفقجٔا واظدة فًِّؾ ـّهدر فِحرارة وافُٓرباء ذم ادباين وافسٔارات ،فذا تًّؾ
ذـات تهْٔع افسٔارات ظع تهْٔع وشائؾ َٕؾ تًّؾ بخاليا افقؿقد وافتل حتتقي ظع جٓاز ـٓروـّٔٔائل
" "Electrochemicalيٍهؾ اهلٔدروجغ واألـسجغ إلٕتاج ـٓرباء يُّْٓا إدارة حمرك ـٓربائل يتقػ تسٔر افسٔارة.
إال أن اشتخدام اهلٔدروجغ ذم افقؿت افراهـ شقف يٗدي إيل اشتٓالك ؿدر ـبر مـ افىاؿة افالزمة إلظداد بْٔة حتتٔة
" "Infrastructureتنّؾ إٕناء حمىات افتزود بف وؽرها مـ افتجٓٔزات افرضورية هلذه ادحىات .3
ويري بًض اخلزاء أن اهلٔدروجغ شقف يّثؾ رـٔزة فِّجتًّات ذم ادستَبؾ فٔحؾ حمؾ افٌاز افىبًٔل ،وافبسول
وافٍحؿ وافُٓرباء ،حٔث يرون أن اؿتهاديات اهلٔدروجغ اجلديدة –ظذ اددى افبًٔد -شقف حتؾ حمؾ افقؿقد
األحٍقري ،و "ذم ؾٍٔري  2005خهص افرئٔس األمريُل جقرج بقش  1.2مِٔار دوالر فدظؿ أبحاث اهلٔدروجغ
ذم جمال تهْٔع افسٔارات تًّؾ بخاليا افقؿقد بحِقل ظام .4 "2020
ظقوب اشتخدام اهلقدروجغ
بافرؽؿ مـ ادزايا افًديدة افتل يتّتع هبا اهلٔدروجغ إال إٔف ال خيِق مـ افًٔقب وافتل ٕذـر مْٓا:5
 االظتامد افُبر ظذ افٌاز افىبًٔل ذم إٕتاج اهلٔدروجغ وهذا ال حيؾ منُِة ٕوقب افىاؿات االحٍقرية وـذاإبًاث افٌازات افًادمة؛
 إخٍاض افىاؿة ذم وحدة احلجؿ مـ اهلٔدروجغ وهقما يًْل احلاجة إػ خزإات ـبرة فالحتٍاظ بف إػ وؿتاحلاجة؛

 1ذبيحي عقيلة ،الطاقة في ظل التنمية المستدامة– دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر ،-مذكرة ماجستري غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم
التسيري ،جامعة قسنطينة ،2009 ،ص .160-159

 2زلمد إيهاب صالح الدين ،الطاقة وتحديات المستقبل ،ادلكتبة األكادميية ،مصر ،1994 ،ص .375

 3زلمد مصطفى اخلياط وماجد كرم الدين زلمود ،الطاقة المتجددة  ..الحاضر ومسارات المستقبل ،ورشة عمل عن أنواع الطاقة ادلتجددة ،برعاية مؤسسة ىانس
زايدال األدلانية ،القاىرة ،مصر ،2007 ،ص .36
CQ Researchers, Alternative Fuels, CQ Series, Feb. 2005, Vol. 15, No. 8, P 16.

 5ريتشارد ىاينربغ ،ترمجة أنطوان عبد اهلل ،سراب النفط" النفط ومصير المجتمعات الصناعية" ،الدار العربية للعلوم ،لبنان ،2005 ،ص .230
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 اختالف افبْك افتحتٔة فىاؿة اهلٔدروجغ ظـ ٕيرهتا دهادر افىاؿة احلافٔة مما يًْل رضورة إجراء تٌٔرات ؿدتُقن جد مٍُِة؛
 ارتٍاع تُافٔػ إٕتاج اهلٔدروجغ ؾّـ أجؾ إٕتاج مس مًُب مْف ذم مًيؿ األجٓزة ادْتؼة حافٔا ٕحتاج مـ 4.5إػ  4.8ـِٔقواط /شاظة.
هـ -احلرارة اجلوفقة ) 7(Geothermal

يُّـ اشتخدام افبخار أو ادٔاه افساخْة ذم ؿؼة األرض فتنٌٔؾ افتقربْٔات أو فتسخغ ادٔاه ،وحتتقي
افَؼة األرؤة ظذ ضاؿة هائِة-افىاؿة ادتدؾَة مـ افزاـغ مثال حل ظِٔٓا -وتستخدم احلرارة ادقجقدة ذم افسبة أو
حتت ادٔاه ذم تسخغ اداء أو تزيده .ؾًذ شبٔؾ ادثال ،تستىٔع موخة حرارة اشتخراج احلرارة مـ حتت األرض
فتدؾئة أحد ادباين .وذم افهٔػ ،يُّـ ظُس وطٍٔة ادوخة فتقؾر هقاء بارد مـ خالل وخ اهلقاء افساخـ مـ ادبْك
إػ حتت األرض.
و -ضاقة ادحقطات وادد واجلزر(الطاقة ادائقة):
ضاؿة ادد واجلزر هل افىاؿة افْامجة ظـ تٖثر ؿقة جذب افنّس وافَّر ظذ ـقـب األرض .ؾاددّ هق ارتٍاع ماء
افبحر وإدؾاظف ٕحق افناضئ واجلزر هق ارتداد اداء ظـ افناضئ وإخٍاض مستقاه .ويُّـ االشتٍادة مـ هذه
افياهرة ظـ ضريؼ بْاء شدود مائٔة يتؿ افتحُؿ ؾٔٓا بقاشىة بقابات .ؾًْد ارتٍاع اداء تٍَؾ هذه افبقابات ذم حافة
أؿل مدّ  ،ثؿ يًاد اداء إػ افبحر ظز تقربْٔات تقفٔد افىاؿة ظْد إحسار اداء وإخٍاض مْسقبف وؿت اجلزر.
أما ضاؿة األمقاج افبحرية ؾٓل مهدر هائؾ مـ مهادر افىاؿة وتْنٖ ٕتٔجة حرـة افرياح ،وتْتج األمقاج ذم األحقال
افًادية ضاؿة بغ ظؼة إػ مائة ـِٔقواط فُؾ مس مـ افناضئ ذم ادْاضؼ متقشىة افبًد ظـ خط االشتقاء .فذا ؾ٘ن
االشتٌالل االؿتهادي فىاؿة األمقاج افبحرية يتىِب وجقد ظدد ـبر مـ أجٓزة أو وشائؾ جلّع هذه افىاؿة ومـ ثؿ
حتقيِٓا إػ ضاؿة ـٓربٔة ظذ شبٔؾ ادثال.
 ظقوب الطاقة ادائقة
مـ بغ ما يًاب ظذ هذا ادهدر هق ؿِة األماــ ادالئّة إلٕتاج افىاؿة ؾّثال تهِح األماــ ذات افٍارق افُبر
بغ مستقى شىح اداء ذم ـؾ مـ ادد واجلزر وهل أماــ ؿِِٔة ،ـذفؽ ادساؿط ادائٔة ال تتقؾر إال ذم أماــ حمددة ،ـام
أن ظّر افسدود صٌر ٕيرا المتالئٓا باألوحال ،باإلواؾة إػ صًقبة َٕؾ افُٓرباء ادقفدة ذم ادحٔىات ٕيرا فبًد
حمىات اإلٕتاج ظـ افٔابسة ،وـذفؽ فتًروٓا فِتخريب ٕتٔجة فًِقاصػ افرحئة وادائٔة.
وبافرؽؿ مـ هذه افًٔقب دختِػ إٔقاع افىاؿات ادتجددة إال أن ذفؽ ال يَِؾ مـ أمهٔتٓا ـّهدر ضاؿقي
مستَبع خاصة ذم طؾ افتحذيرات مـ ؿرب ٕوقب افىاؿات االحٍقرية ،وـذا ذم طؾ زيادة حدّ ة ادناـؾ افبٔئٔة افتل
باتت هتدد احلٔاة ظذ وجف هذا افُقـب ،ومـ أجؾ ذفؽ ال بد مـ تُثٔػ اجلٓقد وتْسَٔٓا مـ أجؾ خٍض تُافٔػ
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إٕتاج افىاؿة مـ ادهادر ادتجددة وـذا رؾع ـٍاءهتا مـ أجؾ ووًٓا ذم إضارها افهحٔح افذي يدظؿ ظِّٔة افتّْٔة
ادستدامة خاصة ذم صَٓا افبٔئل واالجتامظل.

ثإٔا-اشتخدامات افىاؿات ادتجددة ذم اضار افتّْٔة ادستدامة
ترتبط إمُإات حتَٔؼ افتّْٔة االؿتهادية واالجتامظٔة ادستدامة بّدى تقؾر مهادر ـاؾٔة ومْتيّة فِىاؿة،
وذفؽ بام يٍُؾ تًئؿ افرؾاهٔة االؿتهادية واالجتامظٔة وحتك افبٔئٔة فِسُان .كام أن مستقى افتَدم احلاصؾ ذم
تُْقفقجٔات وتَْٔات افىاؿات ادتجددة جيًِٓا ؿابِة فالشتخدام شقاء ذم األٕيّة افهٌرة افتل تٗ ّمـ اإلمدادات
ادحِٔة ذم ادْاضؼ افْائٔة ،أوذم األٕيّة ادرـزية فالشتخدام احلراري ذم افهْاظة وؽرها ،باإلواؾة إػ إٔيّة تقفٔد
افُٓرباء بافَدرات افُبرة افتل يُّـ أن ترتبط بافنبُات افُٓربائٔة ادحِٔة واإلؿِّٔٔة ،وظذ ذفؽ يُّـ فِىاؿات
ادتجددة اإلشٓام بنُؾ مٗثر ذم :1تًزيز إمدادات افىاؿة فِسُان ،تْقيع مهادر افىاؿة ،مَاومة افٍَر وحتسغ ٕقظٔة
احلٔاة وأوواع ادرأة ،تقؾر مهادر افىاؿة افالزمة فتحِٔة ادٔاه ،احلد مـ افتٖثرات افبٔئٔة فَىاع افىاؿة ،وـذفؽ
اشتثامر اخلزات افٍْٔة وافًِّٔة ادتاحة .وتُقن اشتخدامات افىاؿات ادتجددة ذم اضار افتّْٔة ادستدامة مـ خالل
األبًاد األشاشٔة افتافٔة:
 -1البعد االقتصادي :مـ بغ ادجاالت االؿتهادية ٕذـر:
أ -تعزيز إمدادات الطاقة لؾسؽان
يًاين حقايل ثِث شُان افًامل مـ ظدم تقؾر اإلمدادات واخلدمات األشاشٔة فِىاؿة مما يساهؿ ذم تدهقر
األوواع االؿتهادية واالجتامظٔة ،وإخٍاض مستقى افتًِٔؿ وافرظاية افهحٔة وحيد مـ ؾرص افتّْٔة وحتسغ ٕقظٔة
احلٔاة ،وظذ وجف اخلهقص بافْسبة فِْساء واألضٍال بافْير إػ ـقن ادهادر ادتجددة مهادر حمِٔة تتقؾر هبذه ادْاضؼ
افبًٔدة وافْائٔة ،ويُّـ تٍْٔذ افًديد مـ إٔيّتٓا بافَدرات ادالئّة الحتٔاجات افسُان بادْاضؼ افرئٍة وبٍُِة
مْاشبة ،األمر افذي جيًِٓا ؿادرة ظذ تًزيز إمدادات افىاؿة وحتٍٔز افتّْٔة هبذه ادْاضؼ.
ب -تـويع مصادر الطاقة
يتقؾر افًامل ظذ مهادر هائِة مـ افىاؿات ادتجددة يُّـ مـ خالل تىقير اشتخداماهتا ،ادسامهة بْسب
متزايدة ذم تقؾر احتٔاجات افىاؿة فَِىاظات ادختٍِة وظذ رأشٓا ؿىاظل افسُـ وافَْؾ ،وتْقيع مهادرها مما يٗدي
إػ حتَٔؼ وؾر ذم اشتٓالك افىاؿات افتَِٔدية ويُّـ أن تقؾر ؾائوا فِتهدير ـام تساهؿ ذم إضافة ظّر خمزون ادهادر

 1اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا  ،ESCWAتنمية استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة ،مرجع سابق .مؤمتر القمة العادلي للتنمية ادلستدامة،
جوىانسربج 4 ،سبتمرب  ،2002ص كتاب الكرتوين متوفر على:
<< http://www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/wssd/pdf/5.pdf>>.
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افتَِٔدية ذم افدول ادْتجة هلذه ادهادر ،باإلواؾة إػ إمُإٔة ترصٔد االشتٓالك ادتزايد فِىاؿة مع ختٍٔض تُافٔػ
االشتراد بافْسبة فِدول ؽر ادْتجة.
ج -توفر مصادر الطاقة الالزمة لتحؾقة مقاه البحر
إن تقؾر مهادر افىاؿة ادتجددة ذم مقاؿع االحتٔاج فِّٔاه خاصة بافتجًّات افهٌرة افتل حتتاج إػ
اشتٓالك حمدودة مـ اداء افًذب ،يُّـ أن تُقن احلؾ االؿتهادي وافتَْل فتحِٔة ادٔاه ذم ادْاضؼ افتل يتًذر هبا تقؾر
ادهادر افتَِٔدية بٍُِة اؿتهادية.
 -2األبعاد االجتامظقة والبقئقة والتؽـولوجقةّ :
فًؾ مـ أمهٓا ما يع:
أ -مؼاومة الػؼر وحتسغ كوظقة احلقاة ووضعقة ادرأة
إن حتَٔؼ دور مٗ ِّثر دهادر افىاؿات ادتجددة ذم تقؾر إمدادات افىاؿة افالزمة فتّْٔة ادْاضؼ افرئٍة وبٍُِة
اؿتهادية اؿؾ مَارٕة ببديؾ اإلمدادات بافنبُات افتَِٔدية ،يُّـ أن يٗدي إػ حتسغ ٕقظٔة احلٔاة دا يقؾره مـ
خدمات تًِّٔٔة وصحٔة أؾوؾ فسُان ادْاضؼ افرئٍة ،إواؾة إػ إٔف يٗدي إػ احلدّ مـ افٍَر مـ خالل إجياد ؾرص
فًِامفة ادحِٔة ذم جماالت تهْٔع وترـٔب وصٔإة مًدات إٕتاج افىاؿات ادتجددة ،حٔث أن افًديد مـ هذه ادًدات
يُّـ تهًْٔٓا ب٘مُإات حمدودة ويُّـ تقؾرها حمِٔا.
ـام أن تىقير وتهْٔع مًدات افىاؿات ادتجددة بادْاضؼ افرئٍة يقؾر وشائؾ شِٓة افتداول وٕئٍة بٔئٔا ألؽِب
خدمات افىاؿة بادْاضؼ افرئٍة ،وخاصة تقؾر مهادر افُٓرباء ووخ ادٔاه وافىٓل وؽرها ،ـؾ ذفؽ يٗدي إػ
إحداث تٌٔرا حمقريا ذم أوواع ادرأة افرئٍة وذفؽ بتحسغ ٕقظٔة اخلدمات ادتقؾرة هلا ،إواؾة إػ تقؾر إمُإات
إؿامة صْاظات حرؾٔة صٌرة تساهؿ ذم رؾع دخؾ األه هبذه ادْاضؼ.
ب -احلد من التلثرات البقئقة لؼطاع الطاقة
إن االظتامد ظذ افىاؿات ادتجددة ذم تِبٔة االحتٔاجات يٗ ِّدي إػ احلد مـ افتِقث افْاجؿ ظـ اشتخدام
افىاؿات افْاوبة وما يْتج ظْٓا مـ ؽازات دؾٔئة ،وذفؽ فُقن ادهادر ادتجددة مهادر ٕئٍة ال تسبب أي تِقث
يذـر فِبٔئة ،إواؾة إػ حتسغ افيروف ادًٔنٔة بادْاضؼ افرئٍة.
ج -اشتثامر اخلزات الػـقة والعؿؾقة ادتاحة
فَد تؿ خالل افًَديـ اداؤغ بذل جٓقد ـبرة فتىقير وتّْٔة اشتخدام تَْٔات وإٔيّة افىاؿة ادتجددة مما
أدى إػ تراـؿ خزات حمِٔة وإؿِّٔٔة ذم جماالت متًددة ،وبدرجات متٍاوتة تًدت ذم بًض افدول ،مرحِة افبحث
وافتجريب ادٔداين إػ حٔز اخلزة افًِّٔة ذم تهّٔؿ وتٍْٔذ وتنٌٔؾ ادؼوظات افتىبَٔٔة ،ؾوال ظـ افتهْٔع ادحع
دُقٕات هاتف األٕيّة فِىاؿات ادتجددة.
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ادطؾب الثاين :دور اهلقئات وادـظامت الدولقة والؼطرية لؾطاقة دم ترققة اشتخدامات الطاقات
الـاضبة ضؿن ضوابط التـؿقة ادستدامة
أصبحت افتّْٔة ادستدامة مرـز اهتامم افًديد مـ اهلٔئات وادْيامت افىاؿقية افتل تًّؾ ظذ إدماجٓا ذم
مجٔع افقطائػ و افًِّٔات ذم افدول واألؿافٔؿ مـ خالل مُإتٓا وأدوارها ادْقضة هبا .وتَقم هاتف اهلٔئات
وادٗشسات باألخذ بًغ االظتبار اشتخدامات افىاؿة افتل تُقن مْسجّة مع افؼوط وافوقابط افبٔئٔة و ادتىِبات
االؿتهادية واالجتامظٔة  ،فتحسٔس افدول وافؼـات – افتل تًتز افىرف األشاد ذم تٍْٔذ افتّْٔة ادستدامة -ألهنا
هل اجلٓة ادًْٔة بتخىٔط وتٍْٔذ ادناريع افىاؿقية وافسٔاشات افًّقمٔة مـ خالل ؿراراهتا و تؼيًاهتا و افسٔاشات
افتل شقف تْتٓجٓا ذم أؿافّٔٓا بام خيص افتّْٔة ادستدامة .وشْحاول ؾٔام يع افتىرق الهؿ هاتف اهلٔئات وادٗشسات
واألدوار ادْقضة هبا فسؿٔة اشتخدامات افىاؿات افْاوبة وّـ وقابط افتّْٔة ادستدامة:

الػرع األول :أهم اهلقئات وادـظامت الدولقة والؼطرية الػاظؾة دم جماالت الطاقة
يًِب افبًد ادٗشسايت فِتّْٔة ادستدامة دورا مٓام ذم حتَٔؼ أهداؾٓا ومتىِباهتا ،وذم هذا اإلضار ّ
ؾان اهلٔئات
وادْيامت افدوفٔة وافَىرية افٍاظِة ،تنُّؾ افرـٔزة األشاشٔة هلذا افبًد ذم جماالت افىاؿة ،مـ خالل مُإتٓا ذم
افتحُؿ ذم األشقاق افًادٔة فِىاؿة وأدوارها افتّْقية وافتقجٔٓٔة ،وشْٖيت باختهار ظذ أهؿ هاتف اهلٔئات وادْيامت
ذم افَْىتغ افتافٔتغ:

أوال -أهؿ اهلٔئات وادْيامت افدوفٔة افٍاظِة ذم جماالت افىاؿة
 -1الوكالة الدولقة لؾطاقةInternational Energy Agency

1

أ -تعريف الوكالة الدولقة لؾطاقة IEA

تًتز افقـافة افدوفٔة فِىاؿة هٔئة مستَِة بذاهتا ،تٖشست ذم ٕقؾّز 1974فتَقم بتىبٔؼ برامج صامِة
فِتًاون ذم جمال افىاؿة بغ افدول ادتَدمة افبافغ ظددها ثامٕٔة وظؼيـ ( )28دوفة ،حٔث يٍسض ظذ ـؾ هاتف
افدول االحتٍاظ بّخزون مـ افٍْط يًادل تسًغ ( )90يقما مـ صاذم صادرهتا.

ب -مفام وأهداف

الوكالة الدولقة لؾطاقة IEA

تَْسؿ مٓام* افقـافة افدوفٔة فِىاؿة إػ ؿسّغ:
 تًزيز أمـ افىاؿة ذم دوهلا األظواء مـ خالل االشتجابة اجلامظٔة فالختالالت افًوقية ذم تزويد افٍْط؛
 تَديؿ ادنقرة فِدول األظواء حقل شٔاشات افىاؿة احلُّٔة.
1

International Energy Agency, Tracking Clean Energy Progress: Energy Technology Perspectives 2012
excerpt as IEA input to the Clean Energy Ministerial, Paris, France, 2012, P 4.

*نشري ىنا إىل أ ّن ادلفوضية األوروبية تشارك أيضا يف عمل وكالة الطاقة الدولية من خالل االستشارات اليت تقدمها ذلا وذلذا ففي كثري من ادلواقف يالحظ توافق اآلراء بنی
االحتاد األوريب والوكالة الدولية للطاقة.
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الفصل األول

وهتدف افقـافة مـ خالل براجمٓا إػ ما يع:
 تٖمغ حهقل افدول األظواء ظذ إمداد ـاف يُّـ االظتامد ظِٔف مـ مجٔع أصُال افىاؿة ،وخاصة مـ خالل
تًزيز ؿدرات االشتجابة ذم حاالت افىقارئ ذم حال حدوث خِؾ ذم إمدادات افٍْط؛
 تًزيز شٔاشات افىاؿة ادستدامة افتل تدؾع افّْق االؿتهادي ومحاية افبٔئة ذم إضار ظادل – خاصة ؾٔام يتًِؼ
افتٌرات ادْاخٔة؛
بتَِٔؾ إبًاثات افٌازات افدؾٔئة افتل تساهؿ ذم ّ
 حتسغ افنٍاؾٔة ذم األشقاق افًادٔة مـ خالل مجع بٔإات افىاؿة وحتِِٔٓا؛
 إجياد حِقل فِتًاون ذم جمال تَْٔات افىاؿة فوامن اإلمدادات ادستَبِٔة مـ افىاؿة وافتخٍٔػ مـ أثرها
افسِبل ظذ افبٔئة بام ذم ذفؽ حتسغ ـٍاءة افىاؿة وتىقير وٕؼ تَْٔات مْخٍوة افُربقن؛
 إجياد حِقل فتحدِّ يات افىاؿة ظادٔ ًا وذفؽ مـ خالل إؿامة حقار مع افدول ؽر األظواء و أصحاب ادهِحة
وادْيامت افدوفٔة واألضراف ادًْٔة األخرى.

 -2ادجؾس العادي لؾطاقة

1

World Energy Council

أ -تعريف ادجؾس العادي لؾطاقة WEC

جمِس افىاؿة افًادل هق ادْيّة األوػ ذم افًامل فِىاؿة ادتًددة ،حٔث فِّجِس جلان أظواء تَارب مـ مائة
دوفة مـ بْٔٓا مًيؿ افدول افُزى ادْتجة و ادستُِٓة فِىاؿة .إٔنئ ذم  ،1923وتٌىك ادْيّة مجٔع إٔقاع افىاؿة
بام ذم ذفؽ افٍحؿ وافٍْط و افٌاز افىبًٔل و افىاؿة افْقوية و ادائٔة و ادتجددة.

ب -مفام وأهداف

ادجؾس العادي لؾطاقة WEC

إن ادّٓة افرئٔسة دجِس افىاؿة افًادل هل "تًزيز إمدادات افىاؿة ادستدامة واشتخداماهتا فتحَٔؼ أؿل
ؾائدة جلّٔع افْاس ".ـام يَقم يقوع اشساتٔجٔات فِىاؿة افًادٔة واإلؿِّٔٔة وافقضْٔة مـ خالل اشتواؾة مْاشبات
رؾًٔة ادستقى ،باإلواؾة إػ ٕؼ دراشات ظِّٔة مق ّثَة و ـذفؽ خِؼ ورصات فِحقار مـ خالل صبُة أظوائف
افقاشًة فتسٓٔؾ افًِّٔات ذم جماالت افىاؿة.
 -3ادـتدى الدويل لؾطاقة International Energy Forum2
أ -تعريف ادـتدى الدويل لؾطاقة IEF

يتُقن ادْتدى افدويل فِىاؿة مـ ثامٕٔة وثامٕقن ( )88دوفة ظوق ،تتقزع ظذ افَارات افستّة ( ،)06حٔث
تٌ ّىل  % 90مـ افىِب وافًرض افًادل مـ افٌاز وافبسول وهق أـز دمّع ذم افًامل فقزراء افىاؿة.و باإلواؾة إػ

1

World Energy Council, World Energy Issues Monitor, London, United Kingdom, 2012, P 4.
International Energy Forum, GLOBAL ENERGY SECURITY Through Dialogue, RIYADH, SAUDI
ARABIA, 2012, P 2-2.
2
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دول ادْتدى ودول األوبؽ ،تنسك دول افًبقر وافدول افرئٔسٔة ادٗثرة ذم افىاؿة ذم ادْتدى ومـ بْٔٓا افزازيؾ و
افهغ واهلْد وادُسٔؽ وروشٔا وجْقب أؾرئَا.
إن حجؿ وتْقع هذه ادنارـة هق بّثابة حم ّىة دْتدى افىاؿة افدويل فًِب دور افقشٔط ادحايد ذم افَْاصات
حقل مقاؤع افىاؿة .ومـ خالل ادْتدى وؾاظِٔاتف ،ينارك وزراء ادْتدى وادسٗوفقن و ادديريـ افتٍْٔذيـ ذم صْاظة
ويًزز ادْتدى حقار افىاؿة افًادل
افَرارات حقل افىاؿة وذم احلقارات حقل األمهٔة ادتزايدة ألمـ افىاؿة افًادلِّ .
مـ ؿبؾ األمإة افًامة افدائّة ومَرها ذم احلل افدبِقماد ذم افرياض ،ادُِّة افًربٔة افسًقدية.

ب -مفام

وأهداف ادـتدى الدويل لؾطاقة IEF

مـ بغ األهداف األشاشٔة فِّْتدى افدويل فِىاؿة هل:
 تًزيز افتٍاهؿ ادتبادل و إيالء أمهٔة أـز فِّهافح ادنسـة فِىاؿة بغ أظوائف؛
 تًزيز ؾٓؿ أؾوؾ فٍقائد اشتَرار أشقاق افىاؿة و إبداء افنٍاؾٔة بافْسبة فهحة االؿتهاد افًادل ،باإلواؾة
إػ حتَٔؼ أمـ إمدادات افىاؿة  ،وافتقشع ذم افتجارة افًادٔة واالشتثامر ذم مقارد افىاؿة وافتُْقفقجٔا؛
 حتديد وتًزيز ادبادئ افتقجٔٓٔة افتل هتدف إػ تًزيز افىاؿة ،صٍاؾٔة افسقق ،اشتَرار واشتدامة افىاؿة؛
 احلد مـ اخلالؾات بغ افدول ادْتجة وادستُِٓة وافدول األظواء بنٖن افىاؿة ،وافًبقر بنٖن ؿوايا افىاؿة
افًادٔة وتًزيز افٍٓؿ افُامؾ مـ خالل االظتامد ادتبادل و افقصقل إػ ادْاؾع افتل يُّـ احلهقل ظِٔٓا مـ
افتًاون ؾٔام بْٔٓؿ مـ خالل احلقار؛
 تًزيز افدراشات واألبحاث وتبادل وجٓات افْير حقل افًالؿات افبْٔٔة بغ تُْقفقجٔا افىاؿة ،وافّْق،
وافَوايا افبٔئٔة واالؿتهادية وافتّْٔة ادستدامة؛


بْاء افثَة مـ خالل حتسغ تبادل ادًِقمات بغ افدول ،وتسٓٔؾ مجع وتهْٔػ وٕؼ ادًِقمات وافبٔإات
وافتحِٔالت افتل تسٓؿ ذم زيادة صٍاؾٔة افسقق واالشتَرار واالشتدامة.

ثإٔا  -أهؿ اهلٔئات وادْيامت افَىرية افٍاظِة ذم جماالت افىاؿة
 -1مـظؿة الدول ادصدرة لؾبسول (أوبك  OPECأو )OPEP

*

أ -تعريف مـظؿة األوبك  OPECأو OPEP

إٔنئت هذه ادْيّة ٕتٔجة فقجقد بًض افؼـات ادتًددة اجلْسٔات وافدول ادهًْة ظذ صُؾ تْئؿ منابف
فُِارتؾ افتل تسٔىر ظذ أشًار افبسول وتتحُؿ ؾٔٓا ،حٔث ـإت هل افسبب األشاد ذم إخٍاض األشًار ذم

* تستمد ادلنظمة امسها من األحرف األربعة ادلكونة للكلمات التالية:
OPEC: organization of petroleum exporting countries.
OPEP : Organisation des pays exportateurs de pétrole.
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مًيؿ األحٔان مما أدى إػ إحلاق أرضار ـبرة باؿتهاديات افبِدان األخرى ،وبْاء ظذ مبادرة ؾْزويال ظَد اجتامع ذم
بٌداد بغ  10و  14مـ صٓر ديسّز  1960وؿ ممثع إيران ،افًراق ،افُقيت ،ادُِّة افًربٔة افسًقدية وؾْزويال،
وتَرر مـ هذا االجتامع افتارخيل إٕناء مْيّة ( ،)OPECؾاهلدف األول هلذه ادْيّة ـان اإلبَاء ظذ أشًار افٍْط
افذي يستٌِف افُارتؾ افدويل فٍِْط خارج حدودها ذم مستقى مرتٍع ،ومحاية مهافح افدول ادْتجة ووامن دخؾ
ثابت هلا وتٖمغ إمداداهتا إػ افدول ادستُِٓة بىريَة اؿتهادية مْتيّة ،وؾقائد مْاشبة فرؤوس أمقال افؼـات
ادستثّرة ذم افهْاظات افبسوفٔة وتْسٔؼ اجلٓقد بغ األضراف ادختٍِة وتوؿ حافٔا – هناية  2012وبداية -2013
مْيّة األوبؽ

ب -مفام

دوفة ظوق** بَقمٔات خمتٍِة (دول ظربٔة وأخرى ؽر ظربٔة).

وأهداف مـظؿة األوبك OPEC

 تقحٔد افسٔاشات افٍْىٔة بغ افدول األظواء وظّؾ أؾوؾ افىرق حلامية مهاحلٓؿ افٍردية واجلامظٔة مع
حتسغ ظائدات افبسول فِدول األظواء ظـ ضريؼ تْسٔؼ شٔاشاهتا افبسوفٔة افًامة فالشتٍادة مـ هذه افثروة؛
 افًّؾ ظذ اشتَرار أشًار افٍْط ذم األشقاق افًادٔة؛


ؾرض رؿابة ظذ ثرواهتا افٍْىٔة وظذ ظِّٔات االشتخراج وافَْؾ واألشًار؛

 تىقير اخلزات افٍْٔة ذم جمال االشتٌالل وافتهْٔع.
ـام حتدّ دت أهداف مْيّة افدول ادهدرة فِبسول ذم اآليت:
 افتْسٔؼ بغ افدول األظواء ذم افسٔاشات افبسوفٔة ،وتَرير ما حيَؼ وحيٍظ مهاحلٓا افٍردية وادجتًّة؛
 إجياد افسبؾ وافقشائؾ افتل توّـ اشتَرار األشًار ذم أشقاق افبسول افًادٔة ،فِتٌِب ظذ افتَِبات افوارة؛
 احسام مهافح افدول ادْتجة ،ووامن حهقهلا ظذ دخؾ موىرد ،ومراظاة إمداد افدول ادستُِٓة بإتيام
واظتدال ،ووامن ظائد مْهػ فِّستثّريـ ذم جمال افبسول؛
 ادساواة ذم افسٔادة بغ افدول األظواء ،ظذ أن تستقذم هذه افدول االفتزامات ادستبة ظِٔٓا وؾؼ افْيام
األشاد.
 -2مـظؿة الدول العربقة ادصدرة لؾبسول ( اوابك )OAPEC
أ -تعريف مـظؿة اوابكOAPEC

1

هل مْيّة ظربٔة إٔنئت ،بًد تقؿٔع اتٍاؿٔة ذم بروت ذم  9جإٍل  ،1968بغ ثالث دول هل :افُقيت،
وافسًقدية ،وفٔبٔا .وؿد اخترت افُقيت مَر ًا هلا .وٕهت ادادة افسابًة مـ االتٍاؿٔة ظذ إٔف مـ افؼوط األشاشٔة
فًِوقية ذم ادْيّة "أن يُقن افبسول هق ادهدر افرئٔز واألشاد فِدخؾ افَقمل" ،وفُـ هذا افْص ظدِّ ل ذم 9
** أعضاؤىا ىم :اجلزائر ،أنغوال ،إندونيسيا ،إيران ،العراق ،الكويت ،ليبيا ،نيجرييا ،قطر ،ادلملكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية ادلتحدة وفنزويال.

 1الموقع اإللكتروني الرسمي لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول:

<http://www.oapecorg.org 08 12 2012 16 12
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ديسّز  1971جلذب دول ظربٔة أخرى ،مما يًىل ادْيّة ؿاظدة ظربٔة أؿقى وأـز ،وأصبح افْص ـاآليت "أن يُقن
افبسول مهدر ًا مٓ ًام فِدخؾ افَقمل ذم هذا افبِد" ،ؾٖدى هذا افتًديؾ إػ إوامم دول ظربٔة أخرى هل :افبحريـ،
واجلزائر ،وأبق طبل (اإلمارات حافٔ ًا) ،وؿىر ،ذم ظام  .1970ثؿ إوّت افًراق ،وشقرية ذم ظام  ،1972ثؿ
إوّت مك ذم ظام  .1973وذم ظام  1982إوّت تقٕس فًوقية ادْيّة ،ثؿ تَدّ مت تقٕس بىِب إسحاب مـ
ظوقية ادْيّة ظام  ،1986وفُـ ادجِس افقزاري تداول افىِب وواؾؼ ظذ تًِٔؼ ظوقيتٓا ،فٔهبح ظدد افدول
األظواء إحدى ظؼة دوفة ظربٔة.

ب-مفام وأهداف

مـظؿة اوابكOAPEC

حددت ادادة افثإٔة مـ اتٍاؿٔة إٕناء ادْيّة" :أن أهداف ادْيّة هل تًاون األظواء ذم خمتِػ جماالت
صْاظة افبسول فتحَٔؼ أؾوؾ افًالؿات ؾٔام بْٔٓا ،وتقحٔد اجلٓقد فتٖمغ وصقل افبسول إػ أشقاق اشتٓالـف
بؼوط مًَقفة وظادفة ،وحتديد افقشائؾ وافىرق ادْاشبة فِّحاؾية ظذ ادهافح ادؼوظة فِدول األظواء مٍْرديـ
وجمتًّغ" .ـذفؽ مساظدة افدول األظواء ذم تبادل ادًِقمات واخلزات ،وتقؾر ؾرص افًّؾ وافتدريب ذم جماالت
صْاظة افبسول ،وإؿامة ادؼوظات ادنسـة ذم جمال افبسول باشتخدام ادقارد ادافٔة فألظواء ،وافتًاون ؾٔام بْٔٓؿ
حلؾ ما يًسوٓؿ مـ منُالت ذم جمال افبسول.

الػرع الثاين :دور اهلقئات وادـظامت الدولقة والؼطرية لؾطاقة دم ترصقد اشتفالك الطاقات الـاضبة
وحتؼقق اشتؼرار أشواقفا وترققة كػاءة اشتخداماهتا
إن احلقار بغ ادْتجغ وادستُِٓغ أصبح حََٔة يٍروٓا افقاؿع افدويل فِىاؿة ،وخاصة مع طٓقر أؿىاب
اؿتهادية تتزايد حاجاهتا مـ ادقارد افىاؿقية افْاوبة ،حٔث أـدت افتجربة افسابَة مـ افتًامؾ افدويل ذم جمال افبسول
وافٌاز أن افتٍاوض بغ افدول ادْتجة/ادهدرة وافدول ادستُِٓة/ادستقردة أؾوؾ وامٕة فِىرؾغ ألهنا دمّْبٓا
اهلزات افٍجائٔة وؽر ادْتيرة ،شقاء مـ جٓة تقؾر افىاؿة بافنُؾ افُاذم وتٖمغ إمداداهتا ،أو مـ حٔث افتخٍٔػ مـ
حدة تَِبات األشًار .ـام ّ
أن تَاشؿ األظباء وتَديؿ افًقن ظز هاتف األفٔات ادٗشساتٔة ،أوحك أهؿ مـ افكاظات
بغ األضراف افتل تٗ ّدي إػ األزمات افىاؿقية ،ـام حدث ذم ؾسات افسبًْٔات وافثامْٕٔات .ويُّـ إبراز أهؿ َٕاط
افتًاون افدويل واإلؿِّٔل ذم اضار ادٗشسات واهلٔئات افدوفٔة وافَىرية ذم جمال ترصٔد اشتٓالك افىاؿات افْاوبة
وحتَٔؼ اشتَرار أشقاؿٓا مـ خالل اخلىقات افتافٔة:
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أوال -من خالل تعزيز التعاون واحلوار الدويل /الؼطري دم جمال ترققة اشتخدامات ادوارد الطاقوية الـاضبة

1

إن االشتخدام افًَالين افًٍال فِىاؿة ذم االشتٓالك افْٓائل يًتز مـ األشافٔب ادّٓة فِتحُؿ ذم افىِب،
خاصة مـ جإب افدول افهْاظٔة افتل متتِؽ افتُْقفقجٔا وافتَْٔة ادتىقرة وافتل تسًك إػ ختٍٔض اشتخدام ـّٔات
مـ ادحروؿات تهؾ إػ ٕسب تساوح بغ  ٪ 20إػ 2 % 40مـ أجؾ إٕتاج ٍٕس اخلدمات  ،وفذفؽ ب٘مُاهنا
وظِٔٓا -ترصٔد اشتٓالـٓا مـ ادْتجات افىاؿقية ومـ ثؿ تَديؿ افًقن افتُْقفقجل افالزم ذم هذا ادجال فِدول
افْامٔة وافدول ادْتجة فِبسول.
ـام أن ترصٔد اشتٓالك افىاؿة ال يًْل تَِٔؾ االشتٓالك مع وجقد احلاجة االؿتهادية واالجتامظٔة ،وإٕام يًْل
بافتحديد :االشتٓالك األمثؾ ،بحٔث يتؿ اظتامد أشافٔب وتدابر حُّٔة ''رصٔدة '' ذم ظِّٔة االشتٓالك -ذم أي جمال
مـ جماالت اشتخدام افىاؿة  -فتحَٔؼ أؾوؾ افٍقائد مـ ظِّٔة االشتٓالك تِؽ ،يْتج ظْف وؿػ اهلدر ،وتَِٔؾ
افتُافٔػ ،مما يٗدي ذم افْٓاية إػ إٕتاج أـز ؿدر مـ اخلدمات باشتخدام ٍٕس افُّٔات مـ افىاؿة.
إن افٍائدة مـ ترصٔد اشتًامل افىاؿة ال تتقؿػ ؾَط ظْد افٍقائد ادافٔة افتل شتقؾرها افدول واألؾراد مـ تَِٔؾ
االشتٓالك ،وفُـ تتًداه إػ تَِٔؾ االٕبًاث مـ ؽاز افُربقن ـٓدف مْنقد ،وتىقيؾ ظّر االحتٔاضات احلافٔة
فتٍادي أزمة َٕص افىاؿة مستَبال .ومـ أجؾ تنجٔع االشتخدام افًَالين فِىاؿة جيب اظتامد شٔاشات ترصٔد ترتُز
ظذ أشس مْٓا:
تقؾر األضر افَإقٕٔة وافتؼيًات فوبط اشتخدام افىاؿة وٕقع اآلالت افقاجب اشتًامهلا ذم افهْاظة وافَْؾوٕسب اشتٓالـٓا وٕقع افىاؿة ادستخدمة؛
 تَديؿ حتٍٔزات مافٔة وإظإات فِّتًامِغ خاصة ذم افَىاع افًّقمل مـ أجؾ تقجٔٓٓؿ ٕحق ترصٔد اشتًاملافىاؿة؛
 تبادل اخلزات ظذ ادستقى افدويل ،وتَديؿ ادساظدة افتُْقفقجٔة ذم إضار مـ افتًاون يٗدي ذم افْٓاية إػ ادحاؾيةظذ افىاؿة.

 -1اشتعراض جتربة التعاون األورو -متوشطي دم جمال ترققة اشتخدامات الطاقة وضامن إمداداهتا
يًدّ افبحر األبٔض ادتقشط مـ أـثر افبحار ٕناضا ذم جمال دمارة وَٕؾ ادحروؿات وافبوائع بغ وٍتٔف،
ؾافدول افهْاظٔة األوربٔة وافدول ادتقشىٔة يًتزان ٕيامان يُّالن بًوٓا افبًض ذم ادجال افىاؿقي ،وهْاك
مهافح منسـة وحٔقية ذم افتّْٔة االؿتهادية فِجإبغ .وـؾ ضرف ،إىالؿا مـ ثروتف وحجؿ اؿتهاده ومقؿًف
اجلٌراذم ،حياول أن حيهؾ فٍْسف ظذ أـز ؿدر مما يستىٔع مـ ادزايا افتل يقؾرها فف هذا افسابط ،وفذفؽ تُقن
 1عيسى مقليد ،مرجع سبق ذكره ،ص .173-172
2

Bernard LAPONCHE, Le rôle vital de l’efficacité énergétique pour un développement durable, In :
Medenérgie Revue méditerranéenne de l’énergie) n°
juillet
p
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افًالؿات دائام حساشة وصًبة ،ويبدو هذا افسِقك ذم حدود مًْٔة أمرا ال مٍر مْف ،وفُـ يْبٌل أن ترجح ادهافح
ادنسـة ظذ ادهافح افٍردية اخلاصة فُؾ دوفة.
ويًتز ادجال األورو-متقشىل هق افٍواء ادالئؿ فِجزائر بسبب افقوع اجلٌراذم وافًالؿات افتارخئة ،وذفؽ وّـ
ظالؿات أوربٔة مٌاربٔة وخاصة وأن اجلزائر تربط ادٌرب افًريب بٖوروبا بقاشىة صبُة َٕؾ افٌاز ظز أرايض ـؾ مـ
تقٕس وادٌرب .ويًتز ؿىاع ادحروؿات حافٔا هق حَِة افقصؾ افتل تربط اجلزائر بافدول األوربٔة واألرؤة
ادِّقشة فًِّؾ االؿتهادي ادنسك ،حٔث ييٓر افتبادل افتجاري ،وتتقؾر أهؿ مناريع افتّْٔة أـثر مـ ؽره مـ
افَىاظات .ؾَد زودت اجلزائر افسقق األوربٔة بد  60مِٔار مس مًُب مـ افٌاز شْة  ،2000ويُّـ أن ترتٍع
حسب افتقؿًات إػ  90مِٔار مس مًُب شْة .1 2015
يٗمـ افٌاز اجلزائري حافٔا ما يَرب مـ

مـ اشتٓالك االحتاد األوريب .إن افتّْٔة االؿتهادية افنامِة

افتل تتًدى افتبادل افتجاري بغ وٍتل ادتقشط تبَك اهلدف ادْنقد ،وفذفؽ تسًك األضراف إػ إٕناء مْىَة حرة
أورو-متقشىٔة ذم األجؾ افَريب ،واجلزائر يْاشبٓا إٕناء شقق أورو-متقشىٔة مْدجمة ذم جمال افىاؿة باخلهقص،
وخاصة وأن اشتٓالك افىاؿة بافبِدان ادىِة ظذ افبحر ادتقشط ذم ّٕق مستّر ،ؾَد تواظػ اشتٓالك افٌاز إػ ما
يَرب مـ ظؼ مرات خالل

مِٔار مس مًُب شْة

شْة ،حٔث إتَؾ مـ

إػ

مِٔار م شْة

 .باإلواؾة إػ إن االحتاد األوريب يٍرض ٍٕسف ـسقق رئٔسٔة ذم افؼاـة األورو-متقشىٔة ،وهق افَىب
األـثر ؾاظِٔة بام حََف مـ تّْٔة اؿتهادية واجتامظٔة متىقرة فبِدإف ،وبام يُِّف مـ ؿقإغ تٖشٔسٔة أرشت دظائؿ
االٕدماج وافتُامؾ بغ أظوائف .إن شٔاشة احلقار اجلديدة افتل يتبًٓا االحتاد األوريب تستْد إػ ما يًتزه مـ وّـ
مبادئف افتَِٔدية األشاشٔة وتتّثؾ ؾٔام يع:
 ذم اجلإب افسٔاد ،يىافب بسؿٔة حَقق اإلٕسان وٕؼ افديَّراضٔة(مع اختالف وجٓات افْير حقل هذا
ادقوقع)؛
 ذم اجلإب االؿتهادي ،يدظق إػ حترير االؿتهاد وترؿٔة افَىاع اخلاص وتدظّٔف ومقاءمة االؿتهاديات افقضْٔة
مع افًقدة ومتىِباهتا(وهذه افَْىة أيوا حمؾ َٕاش بغ األضراف)؛
 مهداؿٔة افْيؿ وافَقإغ افتؼئًة وديّقمتٓا خدمة هلذا افتحقل ٕحق اؿتهاد افسقق.
إن رضورة تًاون دول ادتقشط ذم طؾ افّْق افتجاري بغ وٍتٔف ودمارة ادحروؿات باخلهقص ،وتدظٔؿ ظالؿات
افتًاون افًٍع وافبْاء ،تبَك اهلدف ادْنقد فُؾ االضرف ادهدرة وادستقردة ،وذفؽ بافًّؾ مـ خالل:
 تسىر اشساتٔجٔة ذم افًالؿات افتجارية بًٔدة اددى تٗمـ احتٔاجات ادستِٓؽ مـ افىاؿة وحتٍظ
حَقق افىرف ادهدر هلا ،بًٔدا ظـ افًالؿات افتجارية ادتٖثرة بافهدؾة وافٍجائٔة؛
1

Abderrahmane MEBTOUL. In : Revue L’Algérie au XXI siècle du 01/03/2003 : Le secteur des hydrocarbures
face aux enjeux de mondialisation. Dar El-Gharb P. 131
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 تَاشؿ ادهافح واألظباء بغ افدول ادًْٔة يتًدى اجلإب افىاؿقي إػ ـاؾة إٔقاع افتًاون االؿتهادي،
وظذ اددى افىقيؾ ،بام خيدم ادهافح ادنسـة فُؾ األضراف وتبادل ادْاؾع واخلزات.

ثإٔا -مـ خالل ووع خريىة فِىاؿة افًادٔة ادستدامة
ّ
إن االٕتًاش احلديث ذم إٕتاج افٍْط وافٌاز ذم افقاليات ادتحدة ،واددؾقع بافتُْقفقجٔات األوفٔة افتل تتٔح
تىقير مقارد افٍْط اخلٍٔػ وافسجٔؾ افٌازي ،ومع حتقل بًض افدول افهْاظٔة افُزى ظـ اشتخدامات افىاؿة
افْقوية وافّْق افنيع ادستّر ذم اشتخدام تَْٔات ضاؿة افرياح وافىاؿة افنّسٔة وإتنار اإلٕتاج ؽر افتَِٔدي فٌِاز
ظذ افهًٔد افًادل أ ّدى إػ تٌر خريىة افىاؿة ظادٔ ًا ،خاص ًة مع إمُإٔة حدوث تبًات واشًة اددى بافْسبة ألشقاق
افىاؿة وافتجارة ؾٔٓا" .وإذا ٕيرٕا إػ افسٔاشات واالشساتٔجٔات احلافٔة فِبِدان ادْتجة أو ادستقردة فِىاؿة بٖٕقاظٓا،
ٕجد أن ووع ٕيام افىاؿة افًادل ظذ ضريؼ االشتدامة مازال مل يٖخذ جمراه بًد 1".ؾافىِب افًادل ظذ افىاؿة يّْق
بًّدل يزيد ظـ افثِث ذم افٍسة  - 2035-2010ذم تقؿًات فإلدارة األمرئُة فِىاؿة -مع مسٗوفٔة افهغ واهلْد
وافؼق األوشط ظـ 2 ٪ 60مـ هاتف افزيادة .إذ ّ
أن افىِب ظذ افىاؿة بافُاد شرتٍع ذم دول مْيّة افتًاون
االؿتهادي وافتّْٔة وذفؽ ظذ افرؽؿ مـ وجقد حتقل واوح بًٔد ًا ظـ افٍْط وافٍحؿ (وافىاؿة افْقوية ذم بًض
افبِدان) ٕحق افٌاز افىبًٔل ومهادر افىاؿة ادتجددة .وبافرؽؿ مـ افّْق ذم مهادر افىاؿة مْخٍوة افُربقن ؾ٘ن
افقؿقد األحٍقري شٔيؾ مّْٓٔ ًا ظذ مزيج افىاؿة افًادل ٕيرا فِدظؿ افذي ظرؾف مـ ضرف افدول خالل شْة 2011
وافذي بِغ  523مِٔار دوالر ( أي شت مرات أـثر مـ افدظؿ ادَدم دهادر افىاؿة ادتجددة).
وظِٔف ّ
ؾان احلاجة افٔقم فقوع خريىة فِىاؿة ادستدامة ذم افًامل باتت أـز حتدّ ي أمام ادْيامت وادٗشسات
افدوفٔة افٍاظِة وـؾ األضراف ذات ادهِحة ذم جماالت افىاؿة ،فتحَٔؼ االشتَرار ذم أشقاؿٓا وحتَٔؼ ـٍاءة
اشتخداماهتا .وال يُقن هذا إالّ مـ خالل ووع اشساتٔجٔة فوامن احلدّ األدٕك مـ خدمات افىاؿةٕ ،قوحٓا ـااليت:
 -1اشساتقجقة ضامن احلد األدكى من خدمات الطاقة ظن ضريق ترققة كػاءة اشتخداماهتا
إن اشساتٔجٔة حتَٔؼ ـٍاءة افىاؿة مسٖفة متًارف ظِٔٓا ـخٔار أشاد ذم أيدي صّْاع افَرار فتحَٔؼ احلدّ
األدٕك مـ خدمات افىاؿة ال شٔام فِّْاضؼ ادًزوفة ،فُـ ال تزال اجلٓقد ادبذوفة ال ترتَل إػ مستقى حتَٔؼ إمُإاهتا
االؿتهادية افُامِة ،وظذ افرؽؿ مـ إظالن افًديد مـ افدول افرئٔسٔة ادستُِٓة فِىاؿة ظـ تدابر جديدة ذم شْة
 ،20123مثؾ افهغ افتل أظِْت ظـ ظزمٓا فَِٔام بتَِٔؾ ـثاؾة افىاؿة بْسبة  %16بحِقل ظام

بْٔام اظتّدت

افقاليات ادتحدة مًاير جديدة فسصٔد اشتٓالك افقؿقد وافتزام االحتاد األورويب بتَِٔص افىِب ظذ افىاؿة بْسبة

 1وكالة الطاقة الدولية،

 ،World Energy Outlookموجز تنفيذي ،2012 ،باريس ،فرنسا ،ص .4

 2وكالة الطاقة الدولية ،نفس المرجع السابق ،ص.5
 3نفس المرجع السابق ،ص.7-6
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وإظالن افٔابان ختٍٔض اشتٓالـٓا مـ افُٓرباء بْسبة  %10بحِقل ظام  ،2030إالّ ّ
أن ـؾ

االشساتٔجٔات احلافٔة هلاتف افدول افُزى مازافت خمٔبة فممال فبىئٓا مـ حٔث حتَٔؼ ـٍاءة افىاؿة ظادٔ ًا .

ادطؾب الثالث :الرصاظات الدولقة لضامن أمن الطاقة واكعؽاشاهتا ظذ قضايا التـؿقة ادستدامة
يًتّد ٕيام افىاؿة ذم افًامل افٔقم بنُؾ ـبر ظذ مقارد افىاؿات افْاوبة ال شٔام افىاؿات االحٍقرية ،وهق ما
جيًِف بحاجة إػ ؾحص دؿٔؼ ـقن أهؿ مقرديـ ٕاوبغ مها افٌاز افىبًٔل وافبسول .ومـ افْاحٔة االؿتهادية ؾٓام
شًِتغ ختوًان فتَِبات األشًار ذم األشقاق افًادٔة و افىِب افًادل ادتزايد وترتبط هبام اؿتهاديات افدول ادختٍِة
بنُؾ مباذ ،وهق ما تس ّبب ذم ادايض ذم ما ظرف بٖزمات افىاؿة .وذم افٍروع افتافٔة شْحاول افتىرق إػ أزمات
افىاؿة وحتدّ يات حتَٔؼ أمـ افىاؿة افًادل ذم طؾ وقابط افتّْٔة ادستدامة وافبدائؾ ادتاحة.

الػرع األول :أزمات الطاقة والتحديات التي تواجه الدول
تٌر حاد بقجف خاص ذم ٕيام افىاؿة
أ ّدت صدمة افٍْط ذم ظام  ،1973وتِؽ افتل تبًتٓا بًد  6شْقات إػ ّ
افًادل ،ؾَِد ـإت أشًار ادقارد افىاؿقية افْاوبة ذم هبقط مستّر يَابِف ارتٍاع حاد ذم اشتخدامات افىاؿة ضقال
ادستَرة فتزويد ادهإع ووشائؾ افَْؾ بافقؿقد،
اخلّسْٔٔات وافستْٔٔات حٔث اشتخدمت إمدادات افٍْط افرخٔص
ّ
مرة ـؾ ظؼ شْقات .واظتزت مستقيات اشتخدام افىاؿة ادتهاظدة ذم
وـان االشتخدام افًادل فِبسول يتواظػ ّ
ذفؽ افقؿت مرادؾا فِْجاح االؿتهادي ذم افَرن افًؼيـ.1
وظْدما أدحوت هاتف االؾساوات مجًٔٓا بغ ظنٔة ووحاها ،اوىر خمىىقا افىاؿة إػ افًقدة إػ فقحة افرشؿ،
وـان اخلزاء افذيـ جلٗوا إفٔٓؿ مَْسّغ بافتساوي إػ ؾريَغ ،احتٍظ أحدمها بافتٍاؤل افتُْقفقجل افذي شاد ذم
افستْٔٔات متقؿًا اختاذ مهادر افىاؿة افْقوية أو افنّسٔة أدا ًة فِْجاة ،أ ّما افٍريؼ األخر ؾَد متُِف افٖٔس مـ وجقد
أي رء يُّْف درء مدة ضقيِة مـ افتدهقر االؿتهادي.

أوال -األشباب افتارخئة الزمة افىاؿة:
فَد ـان أـتقبر شْة  1973بداية الزمة افىاؿة افًادٔة ،حٔث ؿامت ؾٔف افدول افًربٔة بٍرض حرض بسويل
ظذ افدول ادسإدة –فُِٔان افهٓٔقين -ذم حرهبا ودّ ها ،وؿد ٕجحت مْيّة األوبؽ ذم ممارشة ؿقهتا االحتُارية
ورؾًت افسًر مـ  2.5دوالر فِزمٔؾ إػ  10دوالر فِزمٔؾ ذم أؿؾ مـ شْتغ ،أي ّ
أن األشًار ارتًٍت بْسبة 400
 %وـان ذفؽ بّثابة صدمة فِّستِٓؽ األمريُل ظذ وجف اخلهقص .وطِت أشًار افبسول ذم افزيادة بًٍؾ ؿقة
افدؾع افتل اـتسبتٓا مْذ احلير حتك وصِت ذم أوائؾ افثامْٕٔات إػ أؿهاها حٔث ـإت ؿد ارتًٍت إػ حقايل ظؼة
أوًاف مستقاها ذم خريػ شْة .1973
1

كريستوفر فالقنی و أخرون ،طوفان الطاقة :دليل لثورة الطاقة البديلة  ،ترمجة سيد رمضان ىدارة ،سلسلة ورلدوتش للتحذير البيئي ،الدار الدولية للنشر والتوزيع،

مصر ،القاىرة ،1998 ،ص .24
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واشتجابة هلذه األزمة ارتًٍت األصقات داخؾ افدول افهْاظٔة افُزى الختاذ شٔاشات مًْٔة بنٖن
اشتٓالك وإٕتاج مهادر افىاؿة ادختٍِة ،وفَد أ ّدت افسٔاشات واإلجراءات األمرئُة افتل اختذت إبان اآلزمة إػ
إٍاق مبِغ  100مِٔقن دوالر ٍَٕات إدارة وترصٔد اشتٓالك افىاؿة .ـام تدخِت احلُقمة األمرئُة وش ًّرت
افبسول ادستخرج مـ احلَقل افَديّة بحقايل  5.25دوالر فِزمٔؾ ،1أ ّما بسول ادْاضؼ اجلديدة ؾسّح فف بافسًر
افسائد ذم األشقاق افًادٔة ـٖشِقب فتنجٔع افبحث وافتَْٔب واشتخدمت إجراءات أخرى فِحد مـ اشتٓالك
افىاؿة وتّْٔة مهادر أخرى .وحٔث ّ
أن مهادر افىاؿة االحٍقرية  fossil fuelمثؾ افٍْط وافٌاز افىبًٔل وافٍحؿ هل
أـثر مهادر افىاؿة اشتخداما (  %90مـ إمجايل مهادر افىاؿة ادستخدمة) ؾان حدوث أزمة أو َٕص ذم هذه
اإلمدادات هق افذي خِؼ أزمة افىاؿة ذم افسبًْٔات .ويُّـ أن ٕجّؾ أهؿ األشباب افتارخئة الزمة افىاؿة ؾٔام يع:
 اإلهاف افنديد ذم اشتٓالك افىاؿة خالل افًَقد افسابَة ظذ ظَد افسبًْٔات ،ؾافنًب األمريُل وهق مـ اـز
صًقبا افًامل اشتٓالـا فِىاؿة ( %30مـ االشتٓالك افًادل) ـان يتّتع بّستقيات ظافٔة جدا مـ اشتٓالك افىاؿة
بِغ حقايل  800ؽافقن مـ افٌازوفغ (افبْزيـ) فٍِرد األمريُل ذم افًام بْٔام ـان اشتٓالك افٍرد األوريب حقايل
 400ؽافقن ؾَط .وـان افىِب ظذ افىاؿة ذم افقاليات ادتحدة األمرئُة يزيد خالل اخلّسْٔات وافستْٔات
بًّدّ ل شْقي يساوح ما بغ  %3.5إػ  %5شْقيا وهق مًدّ ل أظذ مـ مًدّ ل ّٕق افْاتج افَقمل األمريُل إٓذاك.
وهذا االشتٓالك افزائد فِىاؿة ـان ٕتٔجة ثبات األشًار احلََٔٔة فِبسول بافْسبة إػ ادستقى افًام فألشًار ذم
أمريُا .2
 فَد شادت صْاظة افٍْط ذم افًامل – وأمريُا ظذ وجف اخلهقص -ؿاظدة افِحاق  "« Rule of Captureددّ ة
ضقيِة ،وـان مـ صٖن هذه افسٔاشة ٕوقب ـثر مـ األبار؛ إذ تَقم ظذ اشتخراج اـز ؿدر ممُـ مـ افبسول ذم
حال األبار ادنسـة بغ جمّقظة مـ ادْتجغ ،حٔث ـإت شٔاشة رصٔدة مـ وجٓة افْير افٍردية وفُْٓا ـإت
تٗ ّدي ذم ـثر مـ األحقال إػ اشتْزاف رصٔد افبسول بنظة وجٍاف ـثر مـ األبار وتقؿٍٓا ظـ افًىاء األمر
افذي يٗ ّدي إػ هجرة األبار باجلِّة وافبحث ظـ رصٔد أخر وهُذا مما شاظد ظذ اشتّرار إخٍاض أشًار
افبسول وزيادة ادستِٓؽ مْف .ومـ األشباب افتل أ ّدت إػ ادزيد مـ اشتْزاف األبار ارتٍاع تٍُِة افٍرصة افبديِة
فالحتٍاظ بافبسول ذم األرض أي ّ
أن افًائد افوائع مـ جراء االحتٍاظ بزمٔؾ افبسول ذم األرض أظذ مـ
جراء االحتٍاظ بف ظذ األرض.
افًائد ادتقؿع مـ ّ

 1رمضان زلمد مقلد وأخرون ،مرجع سبق ذكره ،ص .300
 2نفس المرجع ،ص ص .297 -295
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ثإٔا -أزمات افىاؿة وافبدائؾ ادتاحة:
فَد ـإت حرب أـتقبر ظام  1973واشتخدام افًرب افبسول ـسالح اؿتهادي ألول مرة ،إحدى
افًالمات افبارزة افتل ٕ ّبٓت ادجتّع افدويل إػ أزمة افىاؿة افتل برزت بنُؾ واوح ذم ذفؽ افقؿت .مما دؾع افدول
إػ افَٔام بافًديد مـ األبحاث وافدراشات هبدف افتَِٔؾ مـ االظتامد ظذ ادقارد افىاؿقية افْاوبة ،وافبحث ظـ
مهادر جديدة وبديِة .وـان مـ ٕتائج هاتف افدراشات رضورة مقاصِة اجلٓقد ذم ثالثة ادماهات متقازية وهل:

 -1دراشة الوشائل الؽػقؾة بسصقد اشتخدامات الطاقة:
اهتّت افدول -وبخاصة افدول افْامٔة -بدراشة أهؿ افسبؾ وافقشائؾ افتل يُّـ ظـ ضريَٓا ترصٔد اشتخدامات
افىاؿة ،بسبب احتٔاجٓا افنديد فِىاؿة فًِّٔات افتّْٔة هبا ،وبسبب ؾَرها ذم مهادر افىاؿة افالزمة وافُاؾٔة.

 -2البحث ظن مصادر جديدة لؾطاقة:
اهتّت افدول –وبخاصة افُزى وافهْاظٔة -بافبحث ظـ مهادر جديدة وبديِة فِّقارد افىاؿقية افْاوبة ،وفَد
ٕجحت هاتف افدول ذم افقصقل إػ تَْٔات جديدة تتٔح هلا تقؾر مهادر متجدّ دة فِىاؿة ،مثؾ :افىاؿة افْقوية.

 -3تطوير تؼـقات ختزين الطاقة:
ادّٓة افتل تسًك افدول افهْاظٔة افُزى -وظذ رأشٓا افقاليات ادتحدّ ة
يًدّ ختزيـ افىاؿة أحد االشساتٔجٔات ّ
ومتىقرة مْٓا فتخزيـ افىاؿة فالشتٍادة مْٓا ذم وؿت احتٔاجاها ودجاهبة أي
األمرئُة  -إػ تقؾر وشائؾ متَدّ مة
ّ
اختالالت ذم األشقاق افًادٔة فِىاؿة.

الػرع الثاين :أمن الطاقة واحلوار بغ البؾدان ادصدرة والبؾدان ادستوردة
إن افتٍاوض ذم جمال افىاؿة بغ األضراف ذات ادهِحة ادًْٔة ،هيدف إػ ختٍٔػ إخواع افىاؿة ودمارة
افبسول وافٌاز بنُؾ ـع فِسٔاشة ومْىؼ افَقة وووًٓا ذم مْىؼ افًالؿات االؿتهادية ادبْٔة ظذ حتَٔؼ ادهافح
ادنسـة ،حتت رظاية افِجان وادٗمترات افداظٔة إػ ترشٔخ افتًاون وحٍظ حَقق ـؾ األضراف .فَد ازداد ٕيام
افىاؿة ظذ ادستقى افًادل ترابىا ظام ـان ظِٔف ذم افسابؼ ،وذفؽ ظز ؿاظدة هُِٔٔة تتّثؾ ذم صبُات األٕابٔب افرابىة
بغ مْاضؼ اإلٕتاج ومْاضؼ االشتٓالك وبغ مهإع افتُرير ومْاضؼ افتقزيع ،حٔث أصبحت األشقاق افدوفٔة
متداخِة بنُؾ ـبر ،وبافتايل ؾ٘ن االشتَالل افىاؿقي ألي دوفة مهدرة أو مستقردة يًتز أمرا مستبًدً ا.
إن األمـ ذم جمال افىاؿة يًّؾ ذم ادماهغ ،ؾتٖمغ تقؾر افىاؿة فِّستِٓؽ ودوامٓا يرتبط بتٖمغ ضِب افىاؿة
مـ ادْتج ودوامف أيوا ،ؾّـ جٓة تًّؾ افهادرات افٍْىٔة ظذ تٖمغ حاجٔات االؿتهاد وافرؾاهٔة االجتامظٔة فِدول
ادستقردة/ادستُِٓة ،وهل مـ جٓة أخرى تًتز أشاشٔة ورضورية دتىِبات افتّْٔة االؿتهادية واالجتامظٔة فِدول
ادْتجة/ادهدرة بام تقؾره هلا مـ ظائدات مافٔة ،حٔث أن دول مْيّة افتًاون وافتّْٔة االؿتهادية تستقرد ما يَرب
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مـ حاجٔاهتا مـ افبسول مـ افدول األظواء ذم األوبؽ ،وذم ادَابؾ متثؾ ادحروؿات % 77مـ جمّؾ
فدى أؽِب أظوائٓا.

صادرات دول األوبؽ  ،وترتٍع إػ أـثر مـ

فَد شاد ضقال ظَقد مـ تاريخ إٕتاج افبسول ،جق مـ ظدم افثَة بغ ادْتجغ وادستُِٓغ بسب افتقجٓات
افسٔاشٔة ادتبايْة بغ دول اإلٕتاج ودول االشتٓالك-افدول افٌربٔة خاصة ،-وؿد ظرؾت افٍسات اداؤة مقاؿػ
متىرؾة وصِت إػ حدّ ادقاجٓة حٔث أثرت بنُؾ ـبر ذم دمارة افبسول  ،ومـ أمثِتٓا دوفة إيران أثْاء تٖمّٔٓا
فِبسول ،ثؿ مقؿػ افدول افًربٔة خالل حرب

وإتٓا ًء باحتالل افًراق .وؿد أصبح فزاما افٔقم تًٍٔؾ مبدأ

افتقجف ٕحق حتَٔؼ ادْاؾع وادهافح
احلقار بغ افبِدان ادهدرة (ادْتجة) وافبِدان ادستقردة(ادستُِٓة) ذم اضار
ّ
ادنسـة وٕحق حتَٔؼ ضاؿة مستدامة ذم افًامل ،وؾٔام يع ٕستًرض وجٓة ٕير ـؾ ضرف ذم ؿوايا افًرض وافىِب ظذ
افٍْط:

أوال -مـ جٓة افدول ادستقردة/ادستُِٓة :
حٔث ترى أن افدول ادْتجة وظذ رأشٓا افدول افًربٔة -وهل مْىَة افٍْط ادّٓة وافكاع افسٔاد أيوا-
متِؽ احتٔاضٔا مـ افبسول بْسبة % 62.1مـ االحتٔاضل افًادل ،وإذا أوٍْا إفٔٓا دوفة إيران اإلشالمٔة شرتٍع
االحتٔاضل إػ ما يزيد ظـ % 70.8مـ االحتٔاضل افًادل .1وأن إٕتاج افدول افًربٔة مـ افٍْط يُّـ أن يرتٍع مـ
مِٔقن برمٔؾ يقمٔا ظام

إػ

مِٔقن ب/ي بحِقل

 ،وبٕ٘تاج إيران ؾ٘ن افدول افًربٔة ومًٓا

إيران شقف تساهؿ بْحق % 63مـ صادرات افبسول افًادٔة ادتقؿًة 2.وإذا أؤٍت إفٔٓا احتٔاضات إٕدؤٕسٔا
ومافٔزيا ودول وشط آشٔا ادحٔىة ببحر ؿزويـ ،ثؿ االـتناؾات األـٔدة واالحتٔاضات ادحتِّة ذم دول أؾرئَا جْقب
افهحراء و ٕٔجريا ،وهذه افدول ـِٓا ذات ؽافبٔة شُإٔة مسِّة ،يهبح افٍْط حََٔة ذو" جْسٔة مسِّة"ذم مَابؾ
دول مستقردة ؽربٔة أمهٓا افقاليات ادتحدة ،وهل داخِة ذم ساظات ألشباب شٔاشٔة واؿتهادية ودئْة  -مْٓا ما
هق مًِـ ومْٓا ما هق خٍل -مع ؽافبٔة هاتف افدول اإلشالمٔة.

ثإٔا -مـ جٓة افدول ادْتجة/ادهدرة :
ترى أن افدول ادستقردة ال تسًك ؾَط إػ تٖمغ حاجاهتا مـ افٍْط ،وفُـ هدؾٓا هق افسٔىرة ظذ مْابع
افٍْط وافتحُؿ ذم دمارتف وتٖمغ افبسول بٖشًار رخٔهة ال تراظل ؾٔٓا ادهافح االؿتهادية واالجتامظٔة فِدول
ادْتجة ،وتًّؾ ظذ ـن مْيّة األوبؽ فِتحُؿ ذم اإلٕتاج واألشًار وإبَاء افسٔىرة ظذ حَقل افبسول ظـ ضريؼ
االبتزاز افسٔاد واالؿتهادي أو باشتخدام افَقة افًسُرية ادباذة.

 1مدحت العراقي  ،ارتفاع أسعار النفط  ،رللة دراسات اقتصادية العدد  ،جويلية

 ،اجلزائر .ص .14

2حسنی عبد اهلل ،البترول العربي :دراسات اقتصادية سياسية ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،2003 ،ص
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ومـ هْا ؾ٘ن تبديد ادخاوف وترؿٔة احلقار بغ ـؾ األضراف يًّؾ ظذ اشتَرار افتجارة افًادٔة فٍِْط
وافٌاز ،وجيْب افًالؿات افدوفٔة افتقترات ادتُررة ذم جمال افىاؿة.

الػرع الثالث :قضايا التـؿقة ادستدامة وإصؽالقات الطاقة دم العامل
تًدّ ؿوايا ادٔاه وافكف افهحل ،افىاؿة ،افهحة ،افزراظة وافتْقع افبٔقفقجل افَوايا افرئٔسٔة اخلّسة
فِتّْٔة ادستدامة حسبام تبْتْف األمؿ ادتحدة ذم جدول أظامل جلْة افتّْٔة ادستدامة افتابًة فألمؿ ادتحدة ،وٕيرا فألمهٔة
افُبرة إلصُافٔات افىاؿة وارتباضٓا هباتف افَوايا افرئٔسٔة فِتّْٔة ادستدامة ؾسْحاول افتًرض هلا بافتحِٔؾ واإلجياز
مـ خالل افًْاس افتافٔة:

أوال -افَوايا االؿتهادية فِتّْٔة ادستدامة
 -1الطاقة وإصؽالقة األمن ادائي:
يّ ّثؾ تٖمغ احتٔاجات ادٔاه دختِػ افْناضات افتّْقية ذم افزراظة وافهْاظة وافسٔاحة ؾوال ظـ
االحتٔاجات ادْزفٔة اهؿ أوفقيات افتّْٔة ادستدامة ،وحيتاج ذفؽ إػ تقؾر مهادر افىاؿة افالزمة فوخ ادٔاه وَِٕٓا
وتقزيًٓا ،إواؾة إػ مًاجلتٓا وحتِٔتٓا ذم ادْاضؼ افتل حتتاج إػ ذفؽ .حٔث مـ ادتقؿع ّٕق احتٔاجات إٕتاج افىاؿة
مـ ادٔاه بوًػ مًدل افىِب ظذ افىاؿة ،إذ أن ادٔاه رضورية إلٕتاج افىاؿة وذفؽ مـ خالل ظِّٔات تقفٔدها و
ـذفؽ ذم اشتخراج وَٕؾ ومًاجلة افىاؿات افْاوبة ،وبنُؾ متزايد ذم ري ادحاصٔؾ افتل تستخدم ذم إٕتاج افقؿقد
احلٔقي ،حٔث ؿدّ رت افقـافة افدوفٔة فِىاؿةّ 1
أن إٕتاج افىاؿة فًام

ؿد تى ِّب شحب

مِٔار مس مًُب مـ

ادٔاه ،أما اشتٓالك ادٔاه مـ هذه افُّٔة(أي حجؿ ادٔاه افذي شحب وفُـ مل يًاد إػ مهدره) ؾُان
مًُب .وتتقؿع افقـافة أيوا بِقغ ارتٍاع ذم اشتٓالك ادٔاه بْسبة

 ٪خالل افٍسة حتك

مِٔار مس

مما يًُس افتحرك

ٕحق مزيد مـ تقفٔد افىاؿة -ـثٍٔة االشتخدام فِّٔاه -وافتقشع ذم إٕتاج افقؿقد احلٔقي.

 -2الطاقة و إصؽالقة األمن الغذائي والتـؿقة الزراظقة:
حيتؾ ؿىاع إٕتاج افٌذاء بام ذم ذفؽ :تهْٔع اددخالت ،واإلٕتاج ،وادًاجلة ،وافَْؾ ،وافتسقيؼ ،واالشتٓالك،
ما يًادل  ٪30مـ إشتٓالك افىاؿة افًادل ،بْٔام ايْتج ظْف أـثر مـ  ٪ 20مـ افٌازات ادس ِّببة فالحتباس احلراري.
وتستخدا م افىاؿة ذم افْناط افزراظل ّ
وزرع ادحاصٔؾ وحهدها ،وتدؾئة ادحاصٔؾ ادحّٔة،
فوخ ادٔاه ،وإيقاء اداصٔة ا
وافتجٍٔػ واخلزن ذم مرحِة ما بًد احلهاد ،ـام تقطػ ذم ظِّٔات ادًاجلة ،وافتٌِٔػ ،وافتخزيـ وافَْؾ
واالشتٓالك .2ويّتِؽ افَىاع افزراظل إمُإٔات ـبرة ـامْة فتقؾر ـّٔات مًتزة مـ افىاؿة مـ خالل ابتًا

 1مقال الكرتوين ،الموقع اإللكتروني الرسمي لمنظمة الفاو :متاح على الرابط التايل:
<< http://www.fao.org/news/story/it/item/95368/icode/

غذائي آمن ،مقال الكتروني بالشبكة الرسمية لغرين ستاديز:
 2رلد جرعتلي ،الزراعةٌ الذكية وتحديات الطاقة ضماناً لمستقبل
ّ
.

الزراعة-الذكية-وتحديات-الطاقة-ضمانا<< http://green-studies.com/2011/12/
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اشساتٔجٔة ما يًرف "بافزراظة افذـٔة" .وؾٔام يع ٕذـر أهؿ اخلىقات افًِّٔة افتل تتبْاها ” افزراظة افذـٔة ” هبدف
تَِٔص االظتامد ظذ افقؿقد األحٍقري:1


اشتخدام مقارد افىاؿة ادحِّٔة ادتجدّ دة ظذ ضقل شِسِة إٕتاج افٌذاء؛

 دمْب مَتؤات افتخ ِّص مـ افٍْايات؛
 خ ٍّض االظتامد ظذ افقؿقد األحٍقري وافٌازات ادسٗوفة ظـ االحتباس احلراري؛
 ادساظدة ذم بِقغ أهداف افتّْٔة ادستدامة واشتخدام افىاؿة افنّسٔة وضاؿة افرياح ،وافىاؿة ادائٔة ،وافىاؿة
احلرارية األرو ّٔة أو مقارد ضاؿة افُتِة افًوقية ـبديؾ فِقؿقد األحٍقري ذم افزراظة واشتزراع األشامك؛
 االشتٍادة مـ افٍْايات افًوقية فِّزارع أو مهإع إٕتاج افٌذاء ذم تقفٔد افىاؿة.
إن ـاؾة افًْاس افسابَة هتدف إػ حتسغ وترصٔد اشتخدامات افىاؿة ظذ امتداد شِسِة ادْتجات افزراظٔة
افٌذائٔة .ومـ افرضوري أيوا حتسغ إتاحة خدمات افىاؿة احلديثة فِّاليغ مـ افسُان افذيـ مازافقا يًتّدون ظذ
حرق افُتِة افًوقية بقشائؾ ؽر تَِٔدية وإن ـإت ؽر مًت ااّدة ـِٔا ذم اجلزائر ـىاؿة فِىٓل وافتدؾئة.

ثإٔا -افَوايا االجتامظٔة وافبٔئٔة فِتّْٔة ادستدامة
الصحقة
 -1الطاقة و إصؽالقات اخلدمات
ّ
افهحٔة،
يتقؿػ مستقى وجقدة اخلدمات افهحٔة بنُؾ ـبر ظذ مدى تق ّؾر خدمات افىاؿة فِّٗشسات
ّ
ذفؽ ّ
افهحٔة ـام يٗثر تٖثرا
أن ظدم تق ّؾر هذه ادهادر أو ظدم إتيامٓا يٗ ّثر ظذ تقؾر اإلمُإٔات افالزمة فِّراـز
ّ
صحة األؾراد ٕتٔجة دخٍِات حرق افقؿقد وادهادر افتَِٔدية فِىاؿة .وذم وقء ذفؽ ؾان تًزيز إمدادات
ـبرا ظذ ّ
افهحٔة مـ تقؾر افيروف وافؼوط األشاشٔة فًِّٓا ـاإلواءة ،مًدّ ات افتزيد افى ّبٔة
افىاؿة يُِّّـ ادٗشسات
ّ
وأجٓزة افتًَٔؿ وتنٌٔؾ ادًدّ ات افى ّبٔة ادختٍِة.

 -2الطاقة و التـوع البقولوجي:2
ترتبط ؿوايا افتْقع افبٔقفقجل بافىاؿة ظذ حمقريـ ،أوهلام يتّثؾ ذم إٕناء ادحىات افُٓرومائٔة بافَدرات
افُبرة افتل تٗدي ذم ـثر مـ األحٔان إػ خسائر ؾادحة ذم تْقع األحٔاء واألٕيّة األيُقفقجٔة افتل ال يُّـ
تًقيوٓا ،إواؾة إػ ّ
أن بْاء افسدود افوخّة يْتج ظْف خسائر ذم مساحات افٌابات وافبٔئة افزية ،وخسارة ذم تْقع
األحٔاء ادائٔة ودمًّات األشامك ذم مْابع ومهبات األهنار ٕتٔجة فتٌر افيروف افىبًٔٔة فبٔئتٓا.
أما افتٖثر افثاين ؾرتبط باشتخدام ادهادر احلٔقية افْباتٔة ذم إٕتاج افىاؿة افتل يُّـ أن تٗثر ذم األٕيّة األيُقفقجٔة
ادحٔىة هبا ذم حافة افتقشع ظذ حساب افٌابات فٍائدة افزراظات افىاؿقية.
 1رلد جرعتلي ،نفس المرجع السابق.
Stefan Hartmann, Le régime d'éclusées, source de problème, ENVIRONNEMENT, N°04/06, Berne 2006, p 26.
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خالصة الفصل األول:
تؿ تْاوفف ذم هذا افٍهؾ ،وجدٕا ّ
أن ادقارد افىاؿقية افْاوبة ال تزال تساهؿ ذم اجلزء األـز مـ
مـ خالل ما ّ
اشتخدامات افىاؿة ،وهذا ظذ افرؽؿ مـ افتىقر افْسبل افذي ظرؾتف اؿتهاديات افىاؿات ادتجددة ،وحسب افتَارير
االؿتهادية ادختٍِة دٗشسات افىاؿة افًادٔة (ـافقـافة افدوفٔة فِىاؿة ،إدارة افىاؿة األمرئُة )..ؾسٔيؾ اشتخدام
ادقارد افىاؿقية افْاوبة ،وألمد مستَبع مْيقر ،ادهدر األول واالشساتٔجل ذم افسٔاشات واالشساتٔجٔات
افىاؿقية فِدول .هلذا أصبح مـ افرضوري اتباع اشساتٔجٔات حََٔٔة فسؿٔة اشتخدامات هاتف ادقارد افىاؿقية
افْاوبة وّـ وقابط افتّْٔة ادستدامة ،تُقن مبْٔة ظذ اشتؼاؾات اؿتهادية فالحتٔاضٔات ادٗـدة واالشتٓالك
ادتقؿع وافىِب ظذ افىاؿة.
ّ
إن وامن أمـ افىاؿة ذم أي دوفة يَتيض مراظاة ّٕط إٕتاج واشتٓالك ادقارد افىاؿقية افْاوبة ،وافتًرف ظذ
خمتِػ اشتخداماهتا وإًُاشاهتا افسِبٔة ظذ افبٔئة وافهحة افبؼية ،وحماوفة افًثقر ظذ افبدائؾ افىاؿقية ادختٍِة
وووع شٔاشات واشساتٔجٔات ـٍِٔة باحلٍاظ –وفق ٕسبٔا -ظذ ادخزون احلايل مـ ادقارد افىاؿقية افْاوبة.
إن احلديث ظـ واؿع ادقارد افىاؿقية افْاوبة وإمُإٔة ترؿٔة اشتخداماهتا واحلٍاظ ظِٔٓا بام يوّـ األمـ
افىاؿقي احلايل ويراظل حَقق األجٔال افَادمة مـ االشتٍادة مْٓا ،يدؾًْا إػ تْاول ادٍاهٔؿ ادختٍِة فِتّْٔة ادستدامة
وافتًرض ألهؿ أشسٓا ومبادئٓا ووقابىٓا وأهداؾٓا ـًِّٔة تٌٔر هادؾة تْىِؼ مـ اخلهقصٔات افداخِٔة وتثّـ
االشساتٔجٔات افًٍِٔة فسؿٔة اشتخدامات ادقارد افىاؿقية افْاوبة ،وهذا ما شٔتؿ تْاوفف ذم افٍهؾ افثاين.
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س األشْكَالْ
فَ ْهرَ ْ

فهرس األشكال

فهرس األشكال
رقم الشكل
1-1
2-1
3-1
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3

عنوان الشكل
متوسط معدالت النمو السنوي العادلي خالل فرتات حمددة ،مت اختيارهم على أساس توفّر
لتطور النمو السكاين ،منو الطاقة ،والنمو احلقيقي للناتج احمللي اإلمجايل.
البيانات :بالنسبة ّ
إستهالك الطاقة األولية يف العامل حسب مصدرها لسنة 2009
تطور انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون حسب خمتلف أنواع ادلصادر الطاقوية على ادلستوى
العادلي خالل الفرتة ()2009-1971
مسامهة خمتلف أنواع ادلصادر الطاقوية يف احلصة اإلمجالية النبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون
2009

مراحل النمو اخلمس لنظرية روستو
األبعاد الثالثة التقليدية للتنمية ادلستدامة
توليد التنمية ادلستدامة من أبعادها األربعة
التداخل بني أبعاد التنمية ادلستدامة
األهداف األربعة اليت يتعني دجمها يف التنمية ادلستدامة
قياس إمكانات االستثمار األجنيب ادلباشر( االستثمار األجنيب ادلباشر احملددات وادلؤشرات
البديلة).
تطور االحتياطات ادلؤكدة للثروة البرتولية خالل الفرتة ()2011-2000
تطور االحتياطات ادلؤكدة للثروة الغازية خالل الفرتة ()2011-2000
تطور صادرات الغاز الطبيعي باألنابيب يف اجلزائر مقارنة بالدول العربية 2011-2000
ّ
تطور صادرات اجلزائر مقارنة بالدول العربية من الغاز الطبيعي بالناقالت 2011-2000
ّ
تطور االحتياطيات ادلؤكدة من النفط والغاز الطبيعي يف الواليات ادلتحدة األمريكية
2011-2000

رقم

الصفحة
17
18
31
31
73
82
82
86
87
93
102
102
105
106
108

6-3

تطور إنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي يف الواليات ادلتحدة األمريكية 2011-2000

110

7-3

إنتاج الطاقة األولية يف الواليات ادلتحدة األمريكية حسب ادلصدر لسنة 2011

111

8-3

تطور إنتاج الكهرباء يف الواليات ادلتحدة من كل ادلصادر (كل القطاعات)
االستخدام النهائي للطاقة يف اهم القطاعات كنسبة من إمجايل االستهالك يف الواليات
ادلتحدة لسنة 2011
تطور استخدامات ادلوارد الطاقوية الناضبة وادلتجددة يف القطاع ادلنزيل يف الواليات ادلتحدة

111

9-3
10-3
11-3

2011-1949

112
114

تطور استخدامات ادلوارد الطاقوية الناضبة وادلتجددة يف القطاع التجاري يف الواليات ادلتحدة
2011-1949

184

115

فهرس األشكال
12-3
13-3

تطور استخدامات ادلوارد الطاقوية الناضبة وادلتجددة يف القطاع الصناعي يف الواليات ادلتحدة

117

تطور استخدامات ادلوارد الطاقوية الناضبة وادلتجددة يف قطاع النقل يف الواليات ادلتحدة

118

2011-1949
2011-1949

14-3

اسرتاتيجية اجلزائر الطاقوية 2030-2011

119

15-3

تغلغل الطاقات ادلتجددة يف اإلنتاج الوطين (ترياواط ساعي)

122

16-3

هيكلة حظرية اإلنتاج الوطين للطاقة(ميغا واط) 2030-2011

123

انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون من إمجايل استخدامات الطاقة يف الواليات ادلتحدة

129

17-3

2012-1992

18-3

االسرتاتيجية القومية للطاقة (األمريكية) 2050-2010

131

19-3

البحث والتطوير كنسبة من الناتج الداخلي اخلام يف العامل
مقرتح اسرتاتيجية وطنية مستدامة وشاملة لرتقية استخدامات ادلوارد الطاقوية الناضبة يف اجلزائر
باالعتماد على إجيابيات التجربة األمريكية 2050-2014

140

21-3

بنية كلفة مشروع طََفل ستيوارت النفطي ادلقرتح يف أسرتاليا

20-3

185

143
154

س الجَدَاوِل
فَ ْهرَ ْ

فهرس اجلداول

فهرس اجلداول
رقم الجدول

عنوان الجدول

رقم

1-1

التطور التارخيي لالحتياطيات املؤكدة من النفط ()2211-2222

23

2-1

التطور التارخيي لالحتياطيات املؤكدة من الغاز الطبيعي ()2211-2222

24

3-1

تطور إنتاج البرتول والغاز الطبيعي خالل الفرتة ()2211-2222

4-1

توقعات النمو السكاين يف العامل يف أفاق ( 2232متوسط النمو السكاين)
تطور مفهوم التنمية املستدامة منذ هناية ح.ع2.
أهم حمطات ومراحل ّ
تطور االحتياطات اجلزائرية من اهم املوارد الطاقوية الناضبة ()2211-2222

2-3

الطاقة الشمسية الكامنة يف اجلزائر
تطور صادرات الغاز الطبيعي باألنابيب يف اجلزائر 2211-2222
ّ
تطور صادرات اجلزائر مقارنة بالدول العربية من الغاز الطبيعي بالناقالت 2211-2222
ّ
تطور عدد ناقالت النفط اخلام ومحولتها يف اجلزائر وقطر يف الفرتة 2211-2222
هناية 2211
ناقالت الغاز املسال يف كل من اجلزائر وقطر-
تطور االحتياطيات املؤكدة من النفط اخلام والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة األمريكية

1-2
1-3

3-3
4-3
5-3
6-3
7-3

الصفحة

27
34
68-67
121
123
125
126
126
127
128

2211-2222

8-3
9-3

تطور إنتاج النفط اخلام والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة األمريكية 2211-2222

تقنيات ترشيد استهالك الطاقة يف القطاع الصناعي

182

112
147

قَائِمَة المُختصَرَات

قائمة املختصرات
)(ترتيب أبجدي

قائمة املتخصراا

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: CO 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.
. 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.
22. 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 املختصرات

)(ترتيب أبجدي

قائمة املتخصراا املصعلقة بوحدا القياس

مليار مرت مكعب

billion cubic
metres

bcm

جيغا حرارية

gigacalorie

Gcal

قيمة احلرارية

gross
calorific
value

GCV

جيغا واط

gigawatt

GW

جيغاواط ساعي

gigawatt hour

ألف برميل يف يوم جدويل

thousand
barrels per
calendar day

kb/cd

كيلو حراري

kilocalorie

kcal

كيلوغرام

kilogramme

kg

كيلو جول

kilojoule

kJ

كيلو واط ساعي

kilowatt hour

KWH

مليون وحدة حرارية بريطانية

million
British
thermal units

MBtu

مليون طن

million tonnes

Mt

مليون طن نػط مكافئ

million tonnes
of oil
equivalent

Mtoe

تريا جول

terajoule

TJ

 كيلو حراري701 = طن نػط مكافئ

tonne of oil
equivalent =
107 kcal

toe

ترياواط ساعي

terawatt hour

TWh
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َقائِ َمةُ المَ َراجِع

أوال :المراجع باللغة العربية

(ترتيب أبجدي)

أ .الكتب العربية:
وتلوث البيئة ،دار الفكر العريب ،القاىرة ،بدوف طبعة.2009 ،
 -1أمحد مدحت إسالـ ،الطاقة ّ

 -2ادخار النفط :تقانات النفط والغاز من أجل أسواق الطاقة العالمية ،وكالة الطاقة الدولية ،ترمجة مظهر بايريل ،الطبعة
األوىل ،بيوت.2011 ،

 -3أويسنت نورينج ،سوق الغاز الطبيعي العالمية ومضامينها بالنسبة إلى أسواق النفط العالمية ،يف مستقبل الغاز الطبيعي يف
سوؽ الطاقة العادلية ،الطبعة األوىل ،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،أبو ظيب،

.

 -4حسن أمحد شحاتة ،التلوث البيئي ومخاطر الطاقة ،مكتبة الدار العربية للكتب ،القاىرة ،مصر.2002 ،
 -5حسنی عبد اهلل ،البترول العربي :دراسات اقتصادية سياسية ،دار النهضة العربية ،القاىرة.2003 ،

 -6دوغالس موسشيت ،ترمجة هباء شاىنی ،مبادئ التنمية المستدامة ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ،مصر.2000 ،

 -7رمضاف زلمد مقلد وأخروف ،اقتصاديات الموارد والبيئة ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2004 ،

 -8ريتشارد ىاينربغ ،ترمجة أنطواف عبد اهلل ،سراب النفط" النفط ومصير المجتمعات الصناعية" ،الدار العربية للعلوـ ،لبناف،
.2005

 -9زميرماف مايكل ،الفلسفة البيئية :من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجية الجذرية ،ترمجة معنی شفيق رومية ،سلسلة عامل
ادلعرفة ،عدد  ، 333الكويت.2006 ،

 -10صاحل صاحلي ،المنهج التنموي البديل في االقتصاد اإلسالمي (دراسة للمفاىيم واألىداف واألولويات وتحليل
لألركان والسياسات والمؤسسات) ،الطبعة األوىل ،دار الفجر للنشر و التوزيع ،القاىرة.2006 ،

 -11عبد العزيز قاسم زلراب ،التنمية المستديمة في ظل تح ّديات الواقع من منظور إسالمي ،دار اجلامعة اجلديدة،
اإلسكندرية.2011 ،
 -12عبد ادلطلب عبد احلميد وزلمد شبانة ،أساسيات في الموارد االقتصادية ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2005 ،
 -13عبد علي اخلفاؼ وثعباف كظيم خضي ،الطاقة وتلوث البيئة ،دار ادلسية للنشر والتوزيع ،األردف.2007 ،

 -14عبداهلل بن مجعاف الغامدي ،الـتنمية المسـتدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسئولية عن حماية البيئة،
جامعة ادللك سعود ،قسم العلوـ السياسية ،ادلملكة العربية السعودية.2007 ،

 -15عثماف زلمد غنيم وماجدة أمحد أبو زنط ،التنمية المستدامة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها ،الطبعة
األوىل ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عماف.2007،

 -16علي امحد عتيقة ،االعتماد المتبادل على جسر النفط ،مركز دراسات الوحدة العربية.1991 ،

 -17فوزي درويش ،التنافس الدولي على الطاقة في قزوين ،مطابع غباشي بطنطا ،مصر ،الطبعة األوىل.2005 ،

 -18كريستوفر فالقنی و أخروف ،طوفان الطاقة :دليل لثورة الطاقة البديلة ،ترمجة سيد رمضاف ىدارة ،سلسلة ورلدوتش
للتحذير البيئي ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،مصر ،القاىرة.1998 ،

 -19ليسرت براوف  ،اقتصاد البيئة :اقتصاد جديد لكوكب األرض  ،ترمجة أمحد أمنی  ،اجلمعية العربية لنشر ادلعرفة والثقافة
العادلية ،القاىرة ،مصر.2003 ،

 -20زلمد إيهاب صالح الدين ،الطاقة وتحديات المستقبل ،ادلكتبة األكادميية ،مصر.1994 ،
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 -21زلمد رأفت وأخروف ،الطاقة المتجددة ،دار الشروؽ ،لبناف.1988 ،

 -22زلمد عبد العزيز عجمية ،إمياف عطية ناصف ،التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية ،دار ادلعرفة اجلامعية،
.2005

 -23زلمد عبد الكرمي علي عبد ربو وأخروف ،اقتصاديات الموارد والبيئة ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2000،
 -24زلمد عدناف وديع ،قياس التنمية ومؤشراتها ،كتاب الكرتوين .2010 ،PDF

 -25زلمد فوزي أبو السعود و أخروف" ،مقدمة في اقتصاديات الموارد والبيئة" ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،بدوف طبعة،
.2007

 -26زلمد فوزي أبو السعود وأخروف ،الموارد واقتصادياتها ،الدار اجلامعية ،اإلسكندرية ،مصر.2007 ،

 -27زلمد مصطفى األسعد ،التنمية ورسالة الجامعة في األلف الثالث ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات ،بيوت.2000 ،

 -28ميشيل تودارو ،التنمية االقتصادية ،تعريب ومراجعة زلمود حسن حسين و زلمود حامد زلمود ،دار ادلريخ ،الرياض،
بدوف طبعة.2009 ،

ب .المجالّت( المقاالت العلمية)
 -1االحتاد العريب للكهرباء ،خطة وزارة الطاقة والمناجم في الجزائر في مجال الطاقة المتجددة ،رللة الكهرباء العربية ،رللة
دورية متخصصة تصدر عن األمانة العامة لالحتاد العريب للكهرباء ،العدد .2011 ،17

 -2أمحد حسنی علي اذلييت و عمار زلمد سلو أمحد العبادي ،أسعار الفائدة وفكرة النضوب وتوجهات أسعار النفط الخام،
رللة تكريت للعلوـ اإلدارية واالقتصادية ،اجمللد  ،5العدد  ،15جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد.2009 ،

 -3آمي جايف ،تعطش البلدان النامية المتزايد إلى النفط والغاز الطبيعي ،مواقف اقتصادية ،رللة الكرتونية ،عدد ماي
.2004

 -4باسل اليوسفي وعلي القرة غويل ،مقاؿ حوؿ :جدوى اقتصادية وبيئية من استغالل الطاقات المتجددة في المنطقة
العربية ،رللة البيئة والتنمية ،العدد

 ،مارس .2007

 -5بوال كوسيو و اكسافييو مونتانييو ،بدائل وقود السيارات ،رللة النفط و التعاوف العريب ،الكويت ،منظمة الدوؿ العربية
ادلصدرة للبرتوؿ.2008 ،

 -6جفري ىولستد ،ثالثون سنة من التقدم في مجال الهواء النظيف ،ejournal USA ،عدد جواف .2005

 -7ديفيد غارماف ،الطاقة القابلة للتجديد والتكنولوجيا ت الجديدة ،Economic perspectives ،رللة الكرتونية تصدر
عن وزارة اخلارجية األمريكية ،عدد ماي .2004

 -8سبنسر أبراىاـ ،سياسة الطاقة القومية للواليات المتحدة وأمن الطاقة العالمي ،مواقف اقتصادية ،عدد ماي .2004

 -9عبد القادر درباؿ وسلتار دقيش ،مقاؿ علمي بعنواف :العلة الهولندية :نظرية وفحص تجريبي في الجزائر الفترة -1989
 ،2009رللة العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيي ،جامعة سطيف  ،1عدد  ،11سنة .2011

 -10عدناف زلمد واكد وعدناف زلمد أبو شحادة ،الحفاظ على الطاقة عبر المواد العازلة ،رللة النفط والتعاوف العريب ،اجمللد
 ،10العدد .1984 ،4

 -11ال ريسا دوبريانسكي ،خلق أسواق لتكنولوجيا الطاقة ،ejournal USA ،عدد جويلية .2006
 -12زلمد الطري ،أخبار النفط والصناعة ،العدد  ،379أفريل .2002
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 -13زلمد مصطفي زلمد اخليػػاط ،ط ــاقة جـديـدة ألمــريكـا ،رللة الكهرباء العربية ،رللة دورية متخصصة تصدر عن األمانة العامة
لالحتاد العريب للكهرباء ،العدد  ،96أبريل .2009

 -14مدحت العراقي  ،ارتفاع أسعار النفط  ،رللة دراسات اقتصادية العدد  ،اجلزائر ،جويلية

.

 -15مزايا الطاقة الشمسية ،رللة الطاقة وادلناجم ،وزارة الطاقة وادلناجم ،اجلزائر ،العدد  ،8جانفي .2008

 -16مكتب برامج اإلعالـ اخلارجي بوزارة اخلارجية األمريكية ،التحديات التي تواجو أمن الطاقة ،رللة الطاقة ،الواليات ادلتحدة
األمريكية ،العدد ،ماي .2004

ج .الدراسات ،األوراق البحثية ،والملتقيات العلمية:
 -1حرفوش سهاـ وأخروف ،ورقة حبثية منشورة بعنواف :االطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسها ،حبوث وأوراؽ
عمل ادلؤدتر العلمي الدويل :التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،ادلنعقد بكلية العلوـ االقتصادية 08-07
أفريل  ، 2008منشورات سلرب الشراكة واالستثمار يف ـ.ص.ـ .أ.ـ ،جامعة فرحات عباس ،دار اذلدى للطباعة والنشر ،عنی
مليلة.2008 ،

 -2سنوسي زوليخة وبوزياف الرمحاين ىاجر ،ورقة حبثية منشورة بعنواف :البعد البيئي الستراتيجية التنمية المستدامة ،حبوث وأوراؽ
عمل ادلؤدتر العلمي الدويل :التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،ادلنعقد بكلية العلوـ االقتصادية 08-07
أفريل  ، 2008منشورات سلرب الشراكة واالستثمار يف ـ.ص.ـ .أ.ـ ،جامعة فرحات عباس ،دار اذلدى للطباعة والنشر ،عنی
مليلة.2008 ،

 -3صاحل صاحلي ،ورقة حبثية منشورة بعنواف :التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر،
حبوث وأوراؽ عمل ادلؤدتر العلمي الدويل :التنمية ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،ادلنعقد بكلية العلوـ االقتصادية
 08-07أفريل  ، 2008منشورات سلرب الشراكة واالستثمار يف ـ.ص.ـ .أ.ـ ،جامعة فرحات عباس ،دار اذلدى للطباعة
والنشر ،عنی مليلة.2008 ،

 -4عبد العزيز بن صقر الغامدي ،تنمية الموارد البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة لألمن العربي ،ادللتقى العريب الثالث للرتبية
والتعليم ،بيوت ،لبناف ،أياـ  26-24أفريل .2006

 -5عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل ،دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة ، ،ورقة عمل مق ّدمة دلؤدتر التنمية و األمن يف
الوطن العريب ،الرياض  ،ادلملكة العربية السعودية.2001 ،

 -6عمار عماري ،ورقة حبثية منشورة بعنواف :إشكالية التنمية المستدامة وأبعادىا ،حبوث وأوراؽ عمل ادلؤدتر العلمي الدويل :التنمية
ادلستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد ادلتاحة ،ادلنعقد بكلية العلوـ االقتصادية  08-07أفريل  ، 2008منشورات سلرب
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خامتة

خامتــــــــة:
ال تزال ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم اجلزائر تؾعب دورا رئقسقا ذم خمتؾػ جماالت افتـؿقة االؿتصادية
واالجتامظقة ،إذ تشؽؾ اهؿ مقرد فتلمغ االحتقاجات افقضـقة مـ افطاؿة وأول مقرد فؾدخؾ افقضـل ظـ ضريؼ افريقع
افتل تقؾرها مـ خالل تصديرها ودمارهتا ،إالّ ّ
أن تراجع خمزوهنا واحتقاضاهتا ذم افطبقعة ،وأثارها افسؾبقة ظذ افبقئة مـ
خالل افتؾقث افـاتج ظـ اشتخراجفا واشتخداماهتا ،وـلفؽ ورورة إتاحة جز مـ هاتف ادقارد فألجقال افؼادمة،
اشتدظك إظادة افـظر ذم افسقاشة افقضـقة احلافقة الشتخدام واشتغالل هاتف ادقارد افطاؿقية افـاضبة بطرق ظؼالكقة،
تتقاؾؼ وضقابط افتـؿقة ادستدامة.
إن تبـل مبادئ وأهداف افتـؿقة ادستدامة تؼتيض مراجعة األكؿقذج افطاؿقي افقضـل افؼائؿ ظذ اشتخدام
افـػط وافغاز بشؽؾ مػرط ،دون افعقدة فتثؿر وتػعقؾ ادمهالت افطاؿقية األخرى مـ مصادر افطاؿات ادتجددة افتل
تزخر هبا اجلزائر ـبديؾ متؿؿ هلا ،وـلا االشتػادة مـ افتجارب افدوفقة ذم جمال ترؿقة اشتخدامات افطاؿات افـاضبة
تؿ اشتعراضفا ذم خمتؾػ ادجاالت افطاؿقية.
ـام هق احلال ذم افتجارب افتل ّ
وتعدّ دمربة افقاليات ادتحدة األمريؽقة ،افتل تتشابف كسبقا مع اجلزائر ذم حجؿ االحتقاضقات وافصادرات
وختتؾػ معفا ذم جمال اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ،أكؿقج يؿؽـ االشتػادة مـ إجيابقاتف مـ خالل إشؼاضفا
ظذ اشساتقجقة وضـقة حؼقؼقة تؼقم ظذ تـقيع مصادر افطاؿة وتلمغ إمداداهتا وضامن أمـ اجلزائر افطاؿقي وؾؼا
دتطؾبات افتـؿقة ادستدامة.
مـ هلا ادـطؾؼ ومـ خالل افدراشة افتل ؿؿـا هبا ،تقصؾـا إػ افـتـائج افعامة افتافقة ،وافتل تتضؿـ ذم ثـاياها
إجابات ظـ افتساؤالت ادطروحة ذم إصؽافقة افدراشة ،ـام تعتز اختبارا فػرضقاهتا:

النتائج العامة للدراسة:
 تعدّ جمفقدات اجلزائر ذم جمال ترؿقة ـػا ة اشتخدام ادقارد افطاؿقية افـاضبة فتؾبقة االحتقاجات افداخؾقة واخلارجقةضعقػة جدا ،ظذ افرؽؿ مـ شعقفا ذم هلا اإلضار إػ تؽثقػ اشتعامل بعض ادصادر ـافغاز افطبقعل وإحالفف حمؾ
ادصادر األخرى -ادـتجات افبسوفقة -ادؾقثة فؾبقئة ذم جمال إكتاج افؽفربا وذم بعض اشتخدامات افصـاظات
افبسوـقاموية ،إالّ ّأهنا مازافت بعقدة ظـ ممهالهتا افػعؾقة وظـ حتؼقؼ وضع اشساتقجقة حؼقؼقة فسؿقة اشتخدامات
ادقارد افطاؿقية افـاضبة فؾقصقل إػ ادزيج افطاؿقي األمثؾ؛
 كظرة اجلزائر مـ خالل اشساتقجقتفا افطاؿقية  3141-3122هل كظرة تعتؿد باألشاس ظذ تطقير افطاؿاتادتجددة وباخلصقص افطاؿة افشؿسقة وهتؿؾ احلػاظ ظذ ادقارد افطاؿقية افـاضبة بصػة مبارشة ذم حغ ّ
أن أؾضؾ
افدول اؿتصاديا وافتل ؿطعت أصقاط جد متؼدمة ذم جمال افطاؿات ادتجددة ـافقاليات ادتحدة األمريؽقة وأداكقا
مازافت كسبة مسامهة هاتف افطاؿات ذم ادزيج افطاؿقي ضئقؾة كقظا ما؛
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تطقر افطؾب ظؾقفا ذم
 متؾؽ اجلزائر إمؽاكقات معتز مـ ادقارد افطاؿقية افـاضبة إال أهنا الزافت ؽر ـاؾقة ذم مؼابؾ ّادستؼبؾ ادـظقر وذم مؼابؾ افدول ادـاؾسة هلا مثؾ ؿطر ،روشقا وافـرويج؛
 تساظد افؼاـة بشؽؾ ـبر ظذ دمسقد مشاريع اشتغالل ادقارد افطاؿقية افـاضبة وادتجددة وذفؽ بافدظؿ ادايل وافتؼـل هلله ادشاريع؛
 زيادة ـػا ة اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم اجلزائر يـبغل أن يبـك ظذ اشساتقجقة وضـقة تؼقم ظذخصقصقة ؿطاع افطاؿة واحتقاضقات ادمـدة فؾؿقارد افطاؿقية افـاضبة وكقظقة افصـاظات افؼائؿة ؛
 إن االشتخدام األمثؾ فالحتقاضقات افطاؿقية اجلزائرية ،وتقزيع ظقائدها ادافقة بشؽؾ ـػ فتطقير وترؿقة خمتؾػافؼطاظات االؿتصادية ،يعد أمرا وروريا وهاما بافـسبة فؾجزائر ذم إضار حماوالهتا فالشتػادة مـ هاتف ادقارد وخؾؼ
أكشطة إكتاجقة أخرى مستدامة.
 اشساتقجقة اجلزائر افطاؿقية مازافت ؿارصة مـ حقث تطقير إمداداهتا كحق اخلارج  -معتؿدة ـؾقا ظذ اإلمداداتباألكابقب -إذا ما متت مؼاركتفا باشساتقجقة مـاؾسقفا افتؼؾقديغ ذم كؼؾ وإمداد افغاز افطبقعل وافـػط ـؼطر  ،افـرويج
وروشقا وهق ما يم ّدي إػ تـاؿص حصتفا ذم أشقاؿفا افتؼؾقدية مستؼبال واكعؽاس ذفؽ ظذ افعقائد افريعقة وبافتايل
افتلثر ادبارش فالؿتصاد افقضـل؛
 اجلزائر ختصص مبافغ جد ضعقػة دجاالت افبحث وافتطقير ،خاصة ذم جمال تؽـقفقجقات افطاؿة ،ذم حغ كجداالشساتقجقة افؼقمقة فؾطاؿة األمريؽقة تؼقم بدظؿ وختصقص مبافغ هامة ومعتزة مـ افـاتج ادحع اخلام ذم جماالت
افبحث وافتطقير دمعؾفا حتتؾ ادرتبة األوػ ظادقا ذم ذفؽ.
 يؿؽـ فؾؿقارد افطاؿات ادتجددة أن تؽقن بديال اشساتقجقا متمام دقارد افطاؿات افـاضبة مـ خالل االشتثامر ؾقفاذم اجلزائر؛

االقرتاحات:
مـ خالل ما تقصؾت إفقف افدراشة مـ كتائج ،يؿؽــا تؼديؿ جمؿقظة مـ االؿساحات افتل كرى بلهنا ؿد تؽقن
مـاشبة فسؿقة اشتخدامات افطاؿات افـاضبة ذم اجلزائر مـ خالل االيت:
-

ورورة إظطا أمهقة فؾطاؿات ادتاحة حافقا ضؿـ افسقاشة افطاؿقية افقضـقة ،وتتؿثؾ هاتف افطاؿات ذم ادقارد

افطاؿقية افـاضبة مـ خالل ترصقد اشتفالـفا وترؿقة اشتخداماهتا؛
 ورورة االهتامم بافبحث افعؾؿل وافتطقير ،وإكشا خمابر ووحدات بحث متخصصة ذم افطاؿات افـاضبةوادتجددة و تطقير تؽـقفقجقات إكتاجفا وتسقيؼفا؛
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 افتقجف كحق اشساتقجقة تـقيع اإلمدادات وتطقير ؿدرات اجلزائر ؾقفا مـ خالل االشتثامر ذم رشا افـاؿالتافبحرية ظذ اددى افؼصر وخؾؼ ورصات فتصؿقؿفا وإكتاجفا ظذ اددى افطقيؾ؛
-

االشتعامل األؿىص فؾغاز افطبقعل -افلي يعتز ذا مقزة تـاؾسقة مؼاركة مع ادصادر افـاضبة األخرى وأؿؾ

تؾقيثا ذم افبقئة -ذم االشتعامالت األوفقة و االشتفالك افـفائل افلي يغطل احتقاجات افصـاظة ،األصخاص ،افـؼؾ،
افبـا و اخلدمات؛
-

اكتفاج افؼاـة ـعـرص مفؿ فتطقير اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة وادتجددة وهلا مـ أجؾ اـتساب

ادعارف واخلزات واحلصقل ظذ افتؿقيؾ افالزم؛
-

دمج وتشجقع افؼطاع اخلاص ظذ االشتثامر ذم ؿطاع افطاؿات ادتجددة مـ خالل إكشا ممشسات صغرة

ومتقشطة ذم هلا ادجال؛
 إكشا رشـة جزائرية (أو خمتؾطة) فؾتدخالت افطارئة ذم مقدان افبقئة حلامية افبحار و ادحقطات واألرايض مـافتؾقثات افـادمة ظـ افؽقارث افبقئقة ذم جمال ادحروؿات وخؾؼ ؾرق متخصصة حلامية ادـشآت افطاؿقية (ـقارث أو
حقادث صـاظقة).
 حماربة افػساد واالختالشات ذم ؿطاظات افطاؿة ومراؿبة كشاضات افؼـات ادحؾقة واألجـبقة ودمسقد مـظقمةحؼقؼة فؾحقـؿة ذم هلا ادجال؛
 تػعقؾ اإلظالم االؿتصادي فتقظقة ادقاضـ وتـبقف ادمشسات بؿسائؾ كضقب ادقارد افطاؿقية وورورة ترصقداالشتفالك.

آفاق الدراسة:
ّ
إن هاتف افدراشة ال تؼدم رؤية هنائقة ظـ مقضقع ترؿقة اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ضؿـ ضقابط
افتـؿقة ادستدامة ،ويرجع ذفؽ إػ إمؽاكقة دراشة هلا ادقضقع مـ جقاكب ظديدة وبلبعاد خمتؾػة .وفلفؽ يؿؽـ
اؿساح افعديد مـ ادقاضقع افتل ؿد تؽقن مؽؿؾة هلله افدراشة أو تزيد ذم إثرائفا مـ افـاحقتغ افـظرية وافعؿؾقة،
وتتؿثؾ هله ادقاضقع ؾقام يع:
 افؽػا ة االشتخدامقة ادستدامة فؾؿقارد افطاؿقية افـاضبة ذم افـشاضات افصـاظقة ذم طؾ تؼؾبات افسققافطاؿقية افدوفقة؛
 دور اشتخدامات ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم ضامن األمـ االؿتصادي واالجتامظل ذم اجلزائر؛ تػعقؾ افؼاـة االشتثامرية ذم افطاؿات ادتجددة ـبديؾ فؾطاؿات افـاضبة فتحؼقؼ أهداف افتـؿقة ادستدامة؛ اشتؼاف مستؼبؾ ادقارد افطاؿقية افـاضبة ذم طؾ تـامل افطؾب ظذ مصادره ادختؾػة وهتديدات افـضقب؛ -ادردودية االؿتصادية فؾؿقارد افطاؿقية افـاضبة ،اشتعراض بعض افتجارب افـاجحة؛
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هتدف ىاتو الدراسة إلاجيا إسرتاتيجية تسمح برتقية وتعزيز استخدامات ادلوار الطاقوية الناضبة يف ظل إمهال ادلعايري
واألسس االستخدامية للموار الطاقوية الناضبة وعدم جناعة أو غياب سياسات وطنية للحفاظ عليها مبا يستجيب الحتياجات
 وفق اسرتاتيجية للتسيري العقالين القتصا الطاقة ترتكز على جهاز،األسواق الداخلية واخلارجية للطاقة ويضمن عدم تبذيرىا واستنزافها
 كما نسعى من خالذلا إىل إبراز ور وآفاق التوجو حنو الطاقات ادلتجد ة كبديل متمم،مؤسسي وتشريعي نظامي ومايل زلكم
 إضافةإىل استعراض وتقييم التجربة،للطاقات الناضبة يف ظل زيا ة الوعي البيئي واجملتمعي مبخاطر التلوث الصا ر عن استخداماهتا
اجلزائرية احلالية وادلستقبلية ومقارنتها بالتجربة األمريكية الرائدة يف رلال ترقية استخدامات ادلوار الطاقوية الناضبة وفق مفهوم ادلقارنة مع
.)BENCHMARKING( الرائد
: سوف حتاول ىذه الدراسة معاجلة ىذا ادلوضوع احليوي اذلام بالتطرق إىل ثالث زلاور أساسية ىي،من ىذا ادلنطلق
 إعطاء حملة شاملة حول رلال ادلوار الطاقوية الناضبة واقتصا يات نفا ىا وضوابط استخداماهتا يف اطار التنمية ادلستدامة؛.1
 حتليل اإلطار النظري للتنمية ادلستدامة وإبراز أىم مبا ئها وأىدافها؛ وأثر ترشيد استهالك الطاقة وترقيتها عليها؛.2
 راسة مقارنة للسياسات واالسرتاتيجيات الطاقوية يف اجلزائر والواليات ادلتحدة األمريكية مع مقرتح اسرتاتيجية وطنية مستدامة.3
.وشاملة لرتقية استخدامات ادلوار الطاقوية الناضبة يف اجلزائر باالعتما على إاجيابيات التجربة األمريكية
، األمن الطاقوي، ادلزيج الطاقوي، التنمية ادلستدامة، الطاقات ادلتجد ة، استخدامات الطاقة،ادلوار الطاقوية الناضبة:الكلمات الدالة
.الواليات ادلتحدة االمريكية

Abstract
This study aims to create a strategy to upgrade and enhance the use of exhaustible energy resources
under the negligence of standards and usability basis of exhaustible energy resources and the lack of
efficacy or the absence of national policy to preserve it, so as to respond to the needs of internal and
external markets for energy and ensures that not wasting and depletion, according to a strategy for the
conduct of rational management of energy economy; based on institutional, legislative, and efficient
financial systems. As we seek to highlight the role and prospects of the trend towards renewable energies
as a complementary alternative of exhaustible energies in the light of the growing awareness of the
environmental and societal of pollution risk issued by their uses. Add to review and evaluate the
experience of current and future Algerian energy strategy and comparing the leading American
experience in the field of upgrading the uses of exhaustible energy resources in accordance with the
concept of comparison with the Major (BENCHMARKING).
From this perspective, this study will attempt to address this vital topic by addressing the three key
themes:
Give an overview about field of exhaustible energy resources and their uses in the framework of
sustainable development;
Analysis of the theoretical framework of sustainable development and to highlight the most important
principles and objectives; and the impact of energy conservation and upgrading;
A comparative study of energetic policies and strategies in Algeria to the U.S. energetic strategy, with
a proposal of a sustainable national strategy to upgrade the uses of exhaustible energy resources in
Algeria based on the advantages of the American experience.

key words : Exhaustible Energy Resources, Energy Use, Renewable Energies, Sustainable
Development, Energy Mix, Energy Security, U.S.A.

