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ةمقدامل  

 أ

:تمهيد  

 اذل فقط، النمو االقتصادمب االىتماـ اليت تتعدل ،ارتفع يف اآلكنة االخَتة االىتماـ بقضايا التنمية    
سؤساات اليَت اؼبمن خبلؿ تبٌت اؼبنظمات الدكلية كاغبكومات ك . الجتماعيةاعبوانب البيئية كاب  االىتماـ
 ،كلعل ما سرع يف كتَتة ىذا التوجو. لتنمية اؼباتدامة كمنهج هبب اتباعو يف جل ؾباالت اغبياةا ،حكومية

 ،تلوثكارتفاع معدالت ال ،التيَتات اؼبناخية كظاىرة االحًتار العاؼبي الناتج عن النشاط الصناعي اؼبكثف
لكن يف  ،اليت ادت دكرا كبَتا يف ماتول التقدـ كالرفاه ،خاصة الناصبة عن انتاج كاستهبلؾ الطاقة التقليدية

 اؼبقابل رفعت من ناب ثاين اكايد الكربوف يف اعبو.
 اصبح لزاما التوجو كبو ،اغبد من اآلثار البيئية للتلوث الصناعي كذبايد ابعاد التنمية اؼباتدامة ألجل     

ىذه التكنولوجيات اليت  .(نقل كطاقة كمباين كنفاياتتأثَتا، )سبس القطاعات األكثر  تكنولوجيات نظيفة
 نظيفة كماتدامة . قطاعات ىذه القطاعات من  ذبعل

من  كذلك تعترب الطاقة ؿبور التكنولوجيات النظيفة نظرا الرتباطها بكل قطاعات التكنولوجيات النظيفة    
ككذا قطاع الاكن الذم ياتهلك ثلث  .الذم يعتمد على طاقات نظيفة ، لنقل اؼباتداـخبلؿ ارتباطها با

لذلك فاف . اليت يبكن زبفيضها من خبلؿ التوجو كبو الاكنات اػبضراء ،الطاقة االكلية العاؼبية
ت اليت تعتمد على ؾبموعة من اػبيارا ،التكنولوجيات النظيفة ىي عبارة عن تكنولوجيات الطاقة النظيفة

أك من خبلؿ  .ك اؼبتجددة، أسواء التقليدية االقل تلويثا كالياز الطبيعي ،االسًتاتيجية الطاقوية النظيفة
 . اليت هتدؼ اذل ترشيد االستهبلؾ يف القطاعات االكثر استهبلكا ،برامج الكفاءة كالفعالية الطاقوية

مكانيات العاؼبية الكبَتة كتنوع مصادر نظرا لئل ،لطاقة اؼبتجددة مكانة داخل الطاقات النظيفةربتل ا     
 ىذه .لطاقة الكهركمائيةاذل اباإلضافة  ،طاقة مشاية كرياح كطاقة حيوية كحرارة جوفية من، اغبصوؿ عليها

خاصة مع  ،اليت جعلت منها خيارا طاقويا ماتداما كنظيفا ،اؼبصادر اصبحت طاقة للعديد من الدكؿ
نتيجة اؼبشاكل  ،اؼبخاكؼ من توقف االمداداتزيادة ككذا  ،ةاسعار الطاقة العاؼبي يف التذبذبات

كربقيق  ،القضاء على التبعية الطاقويةمن اجل  ،شجع التوجو كبو الطاقات اؼبتجددة ما ىذا .اعبيوسياسية
كما برزت بعض الدكؿ الرائدة يف انتاج الطاقات اؼبتجددة  كتوفَت طاقة لؤلجياؿ القادمة. ،االمن الطاقوم

 اليت استثمرت يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة ،ك الواليات اؼبتحددة كاؼبيرب اؼبانيا الصُت ك على غرار
 .كاصبحت مباذج ياتعاف هبا من قبل الدكؿ لبناء سياستها الطاقوية

حيث سبثل الطاقة عصب الصناعة سواء من خبلؿ نشاط االستخراج   كنظرا لكوف اعبزائر بلد طاقوم     
 ،ىي تكنولوجيات طاقوية يف اعبزائر ف التكنولوجيات النظيفةإف ،بها االستهبلكيأك التحويل اك من جان

اليت من خبلؽبا ربافظ على البيئة كتضمن  اؼبثلى،هتدؼ اذل اهباد االسًتاتيجية الطاقوية النظيفة كاؼباتدامة 



 

 

ةمقدامل  
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 ،ا يف االستهبلؾسواء من خبلؿ استيبلؿ الطاقات التقليدية االقل تلويثحق االجياؿ القادمة من الطاقة. 
. خاصة الشماية منها ،كالتوجو كبو الطاقات اؼبتجددة نظرا لئلمكانيات اؼبتوفرة .خاصة كسائل النقل

 ،تضمن لؤلجياؿ القادمة اغبق من الطاقة ،كاستيبلؿ مداخيل احملركقات لبناء استثمارات طاقوية متجددة
 دامة . كتااىم يف ضباية البيئة كتضمن ربقيق ابعاد التنمية اؼبات
 من خبلؿ ما تقدـ تتم صياغة اشكالية البحث كالتارل :

 : اشكالية البحث -1
حد من التلوث الصناعي ؟كما مكانة الطاقات النظيفة للماىي التكنولوجيات النظيفة الكفيلة 

 لنموذج الجزائرم ؟.تناسب اكالمتجددة في تحقيق تنمية صناعية مستدامة 
 :التالية التااؤالت الفرعية كعلى ضوء الاسؤاؿ الرئياي يبكن طرح

 اؼباتدامة ؟ الصناعية التكنولوجيات النظيفة الكفيلة بتجايد ابعاد التنميةىي  ما -
كما ىو نصيب الطاقات اؼبتجددة يف  ما مكانة تكنولوجيات الطاقة النظيفة ضمن التوجو اؼباتداـ ؟ -

 ىذا التوجو ؟
 الًتكيبة الطاقوية اختيار على ،كالتكنولوجية ،ليةكاؼبا ،االمكانيات الطاقوية التقليدية تأثَتما مدل  -

على ىذا كماىي العوامل األكثر تأثَتا  ادراج الطاقات اؼبتجددة ضمنها؟ ماانبتها يف ك  ،للدكؿ
 ؟االختيار

 اؼبدل الطويل ؟ ك يف اؼبديُت اؼبتوسطماىي اػبيارات الطاقوية النظيفة اؼببلئمة للنموذج اعبزائرم  -
 البحث: فرضيات -2

تعترب الطاقة أىم عنصر لتجايد التكنولوجيات النظيفة نظرا الرتباطها جبميع قطاعات  ضية االكلى:الفر  -
 .النظيفةالتكنولوجيات 

اف التوجو العاؼبي لبعض الدكؿ كبو ادراج الطاقة اؼبتجددة ضمن الًتكيبة الطاقوية ال  الفرضية الثانية: -
كال دية اك اؼبتجددة كال بالقدرات اؼبالية كالتكنولوجية الطاقوية سواء التقلي باإلمكانياتيرتبط بالضركرة 

 ية .دبعدالت االستهبلؾ العاؼب
ككذا تبٍت  ،تييَت امباط االستهبلؾ كالتوجو لتشجيع الطاقات االحفورية االقل تلويثا اف الفرضية الثالثة: -

يف  جزائرللالنظيفة الطاقات  تسؤدم للتوجو كبو  ،اسًتاتيجية تعتمد على الكفاءة كالفعالية الطاقوية
 .اؼبدل اؼبتوسط

  لًتكيبة الطاقويةاضمن كنظيفا  اسًتاتيجيا ماتداما  الطاقات اؼبتجددة خيارا تعترب الفرضية الرابعة: -
 .االجل ةللجزائر طويل
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 اىمية البحث : -3

االخَتة  نةاآلك يف  دادحيث  از  ،التنمية كالبيئة  يربط بُت الطاقة الذم وضوعاؼبتكمن انبية البحث يف      
 ،لوجيات النظيفةاىم التكنو  الضوء علىكؽبذا سلطت الدراسة  .ىو نظيف كأخضر التوجو اذل كل ما

التنمية الصناعية اؼباتدامة .كما اظهرت الدراسة الدكر الذم  ربقيقك  ،لحد من التلوث البيئيل اَت أثت كثراألك 
 ،لئلنااف من تطور كرفاه ربققؼبا  ،ؽبا اإلهبايب سواء من اعبانب ،اغبياة البشرية يفتلعبو الطاقة بصفة عامة 

 .ستهبلؾ كانتاج الطاقةا اثناء عملية االنبعاثات اليازية كلتيَتات اؼبناخية لتفاقم  من ،من الناحية الالبية كأ
كاليت  ،ائل طاقوية نظيفة كماتدامةدأىداؼ التكنولوجيات النظيفة ىو التوصل اذل اهباد ب اصبحتلذا 

كتقلل من اآلثار البيئية  للثورة  ،كربافظ على اؼبوارد الطبيعية ،لتطور كالنمو االقتصادم اغبارلربافظ على ا
كما تظهر الدراسة النموذج  يف تناكؿ اؼبوضوع. كتكمن انبية اؼبوضوع يف التمييز .الصناعية كالتكنولوجية

 مية اؼباتدامة.الذم يضمن ربقيق اىداؼ التن ،مثل للجزائرالطاقوم اؼباتداـ كالنظيف األ

 مخطط الدراسة :  -4

ك  .حيث مت تقايمو اذل ؾبموعة من العناصر ،تناكلت الدراسة متيَت التكنولوجيات النظيفة كمتيَت ماتقل
من خبلؿ ابعادىا الثبلث .كما مت ادخاؿ التلوث كمتيَت كسيط بُت متيَت  كمتيَت تابع  التنمية اؼباتدامة

 مية اؼباتدامة. التكنولوجيات النظيفة كمتيَت التن

 

 

 

 

 .ىدفت الدراسة اذل ؼ الدراسة :اأىد  -5
ككذا التعرؼ على اآلثار البيئية لعملية التنمية من تلوث  ،التعرؼ على ـبتلف جوانب التنمية اؼباتدامة -

 كابراز عبلقة الطاقة بالعمليات التنموية كالتيَتات البيئية. .صناعي كتيَتات مناخية
كاليت من خبلؽبا يتم ربقيق  ،يات النظيفة اؼباانبة يف اغبد من التلوث الصناعيالتعريف جبل التكنولوج -

 كاليت تتمثل يف النقل اؼباتداـ كالبنايات اػبضراء كادارة النفايات ...اخل. .التنمية الصناعية اؼباتدامة
 ،اقوية النظيفةىم االسًتاتيجيات كالبدائل الطكاظهار أ ،ابراز مكانة الطاقة ضمن التكنولوجيات النظيفة -

 من طاقات تقليدية نظيفة كمتجددة ككذا كفاءة كفعالية طاقوية.

 التكنولوجيات النظيفة

 التلوث

 التنمية المستدامة
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 مكانة الطاقة اؼبتجددة ضمن الًتكيبة الطاقوية العاؼبية. -
كاالمكانيات الطاقوية من حيث الًتكيبة الاكانية  ،الوقوؼ على بعض النماذج العاؼبية اؼبختلفة -

 كتوجهها كبو الطاقات اؼبتجددة.
ىم الربامج كالاياسات كاؼبشاريع اؼباطرة يف اعبزائر للنهوض دبجاؿ الطاقة النظيفة أالوقوؼ على  -

 كاؼباتدامة.
 منهج الدراسة : -6

مت االعتماد  ،كمعاعبة العبلقة بينهما ،حاب طبيعة اؼبوضوع كمن اجل الوقوؼ على متيَتات الدراسة     
تارىبي كاف من خبلؿ سرد للتطور التارىبي لظهور فاؼبنهج ال على اؼبنهج التارىبي كاؼبنهج الوصفي التحليلي.

من خبلؿ جل القمم  ،كآثارىا على البيئة ،ككذا الالالة الزمنية للتيَتات اؼبناخية ،فكرة التنمية اؼباتدامة
كما مت اعتماد اؼبنهج الوصفي الذم يعتمد على صبع البيانات كاالحصائيات  كاؼبسؤسبرات العاؼبية اؼبنعقدة.

طاقة بصفة عامة كالطاقة اؼبتجددة بصفة خاصة سواء عاؼبيا اك من خبلؿ الًتكيز على بعض اؼبتعلقة بال
 الدكؿ الرائدة كاسقاط ذلك على حالة اعبزائر .

 الحدكد الزمانية كالمكانية للبحث : -7
  2019-2009سبت الدراسة على اطار زمٍت ؿبدد بُت الفًتة االطار الزماني : -
حيث مت  ،بة على فرضيات البحث مت االنتقاؿ من الكل اذل اعبزءمن اجل االجااالطار المكاني : -

ككذا اختيار عينة من الدكؿ الرائدة كنموذج مث تاليط  ،عاؼبيادراسة كاقع كآفاؽ الطاقات النظيفة كاؼبتجددة 
 الضوء على اعبزائر .

 اسباب اختيار الموضوع: -8
لتي يمكن اف نلخصها في النقاط تنوعت اسباب اختيار الموضوع بين الذاتية كالموضوعية كا   

  :التالية
االىتماـ الشخصي باؼبواضيع ذات العبلقة بالتنمية اؼباتدامة كالتوجو كبو ؾباؿ الطاقة بصفة عامة  -

 كالطاقات اؼبتجددة بصفة خاصة .
 طبيعة التخصص يف اطار مدرسة الدكتوراه ادارة االعماؿ كالتنمية اؼباتدامة . -
ناكلو يف جل التظاىرات كالندكات العلمية من ملتقيات كأياـ دراسية على كتسبيز اؼبوضوع باغبداثة  -

 كالدكرل. اؼباتول الوطٍت
 اثراء اؼبكتبات الوطنية  بالبحوث اؼبتعلقة بالطاقات اؼبتجددة . -
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 الدراسات السابقة: -9

لق خاصة فيما تع ،تعترب الدراسات اليت تناكلت الربط بُت متيَتات الدراسة قليلة نوعا ما     
لكن يف اؼبقابل ىناؾ العديد من الدراسات اليت تناكلت الربط بُت الطاقات النظيفة  .بالتكنولوجيات النظيفة

كمن اىم الدراسات القريبة من حبثنا كاليت مت االستعانة هبا كالبناء عليها نذكر  ،اؼبتجددة كالتنمية اؼباتدامة
 منها :

قية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة استراتيجية تر : زناد سهيلة، االكلىالدراسة  -
، الدراسة الستخبلؼ الثركة البتركلية كفق ضوابط االستدامة دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر
 2017 ،1عبارة عن اطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت جامعة سطيف 

كاالساليب الكفيلة بإحبلؿ الطاقات اعبديدة كاؼبتجددة مكاف الطاقة .حيث تناكلت الدراسة الطرؽ 2018
االحفورية، ككذا سبل استيبلؿ احملركقات يف تاهيل عملية التحوؿ الطاقوم كبو طاقات ماتدامة، مع 
الًتكيز على الطاقة الشماية الضوئية كنموذج جد مبلئم لبلقتصاد اعبزائرم، نظرا للموقع اعبيرايف الذم 

كخلصت الدراسة اذل اف الصحراء اعبزائرية افضل مكاف إلقامة مشاريع كربل يف الطاقة الشماية  هبعل من
 . الطاقة الشماية مورد طاقوم نظيف كماتداـ يبكن اف يعوض الطاقة االحفورية ماتقببل

حالة  نذير غانية ،استراتيجية التسيير االمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة دراسة: الثانيةالدراسة  -
.كالدراسة عبارة عن اطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية جامعة قاصدم 2016-2015بعض االقتصاديات 

ثار االستيبلؿ آ ككذا ،مرباح كرقلة .حيث تطرقت الدراسة اذل ابراز دكر الطاقة عاؼبيا يف عمليات التنمية
ؿ االنبعاثات الناصبة عن االنتاج على البيئة من خبل ،اليَت عقبلين للطاقة االحفورية من نفط كفحم

الدراسة اذل ضركرة التوجو كبو  كخلصت كارتباطهما دبعدالت ثاين اكايد الكربوف يف اعبو. ،كاالستهبلؾ
من خبلؿ االعتماد على طاقات  ،تعمل على توفَت بدائل للنموذج اغبارل ،اسًتاتيجيات طاقوية جديدة

لطاقات اؼبتجددة كخيار اسًتاتيجي قبح يف العديد من الدكؿ كالًتكيز على ا ،جديدة اكثر مبلئمة للبيئة
كاالقتصاديات اؼبدركسة .كما اشارت الدراسة اذل ضركرة ترشيد استهبلؾ الطاقة من خبلؿ طرؽ كاساليب 

 سبس ـبتلف القطاعات االقتصادية.
ة آلية التنميربت عنواف "  Varinك  Himanshu Nautiyal دراسة لكل من : ثالثةدراسة ال -

،الدراسة عبارة عن حبث مت نشره ضمن مسؤلف صباعي ربت عنواف  النظيفة مفتاح التنمية المستدامة
 كالذم مت ترصبتو سنة Springer   2015 India ،" االستدامة البيئية :دكر التقنيات الخضراء"

ن اآلليات لية التنمية النظيفة ىي مآاعتربت الدراسة اف  للنشر.من طرؼ دار جامعة ملك فهد . 2019
حيث تامح اآللية  ،من خبلؿ تعزيز كتدعيم مشركعات الطاقة اؼباتدامة ،الفعالة لتقليل االنبعاثات

الوصوؿ اليها  ةكتااعد للوصوؿ اذل ماتويات اؼبرجوة كاؼباطر  ،بالتداكؿ بُت البلداف لبلنبعاثات اليازية



 

 

ةمقدامل  

 و

باإلضافة اذل  ،ة عن النشاط الصناعيلية على تقليل االنبعاثات الناصبكتعمل اآل، كيوتو  برتوكوؿحاب 
تعزيز تنمية الطاقات اؼباتدامة اليت تبُت من خبلؽبا اف مشركعات الطاقة اؼبتجددة من افضل الطرؽ لتحقيق 

 اىداؼ آلية التنمية النظيفة .
دكر االقتصاد االخضر في التنمية المستدامة في الوطن :شريف ؿبمد علي اضبد ، الدراسة الرابعة -

. تناكلت الدراسة دكر االقتصاد االخضر يف 2014حبوث كدراسات اؼبنظمة العربية للتنمية االدارية ،، العربي
التنمية اؼباتدامة، من خبلؿ التعريف دبفهـو االقتصاد االخضر كقطاعاتو اؼبختلفة، كدكره يف ؾباهبة ربديات 

من صناعة كزراعة كمياه كطاقة كنقل التنمية كالبيئة. ككذا ارتباط االقتصاد االخضر بالقطاعات اؼبختلفة، 
كمدف كمباين كادارة نفايات، من خبلؿ عرض ذبارب رائدة يف ىذه القطاعات اؼبختلفة كاؼبشاكل اؼبًتتبة عن  

 كل قطاع، يف ظل تطبيق فبارسات االقتصاد االخضر .

 لتنمية النظيفةاالستثمار في إطار آلية ا ،ؿبمد أبو بكر عبد اؼبقصود عبد اؽبادمالدراسة الخامسة :-
 الدراسة عبارة عن مقاؿ، بوابة البحث" "إطبللة على تجربة دكلة اإلمارات العربية المتحدة"

researchgate تناكلت الدراسة جانب من التوازف الذم يربط بُت ربقيق تنمية 2011" جانفي ،
اؼبوارد الطبيعية. ىذا  اقتصادية، كاغبفاظ على البيئة ، كذلك دبا يكفل لؤلجياؿ القادمة االستفادة من

التوازف وبدث من خبلؿ تنمية ماتدامة، تتطلب مشاريع استثمارية تاتند على مبادئ اؼباسؤكلية 
االجتماعية كالبيئية. ىذه اؼبشاريع ربتم على اؼباتثمرين األخذ بآليات التنمية النظيفة، من خبلؿ 

االت اليت يبكن اف تنفذ فيها مشاريع استثمارات خضراء كماتداـ. كتوصل الباحث اذل ؾبموعة من اجمل
االستثمار النظيف يف الدكؿ العربية، كاليت زبفض من انبعاثات اليازات الدفيئة، استخداـ الطاقات 
اؼبتجددة، خاصة الشماية كالرياح، رباُت مواصفات الطاقة النفطية ك التحوؿ للوقود االنظف كالياز 

لفعالية الطاقوية كترشيد االستهبلؾ خاصة يف قطاع النقل الطبيعي، تطوير مشاريع كبرامج الكفاءة كا
 كالصناعة، كالتوجو كبو مشاريع معاعبة النفايات اغبضرية كالبلدية كاستيبلؽبا يف انتاج الكهرباء.  

ك  Fehmi Tanrisever ك  S. Sinan Erzurumluكىي دراسة لكل من    :سادسةدراسة ال -
Nitin  Joglekar  " يجيات التحوط التشغيلية للتغلب على القيود المالية أثناء استراتربت عنواف

، لئلدارة بوسطن جامعة أحباث أكراؽ سلالةيف اطار   جاءت الدراسة "بدء التكنولوجيا النظيفة كنموىا
. حيث تناكلت الدراسة 2010ربت عنواف" التمويل االخضر كاالستدامة مباذج االعماؿ الواعية بيئيا " 

ظيفة من اعبانب التمويلي، حبيث بينت اف جل الشركات العاملة يف ؾباؿ التكنولوجيات التكنولوجيات الن
النظيفة ىي شركات ناشئة ربتاج اذل سبويبلت ضخمة، كنظرا غبالة عدـ اليقُت حوؿ قباعة ىذه 
 االستثمارات مقارنة بالشركات التقليدية، ككذا طوؿ فًتات ربقيق العوائد ما سبب ؽبا مشاكل يف اغبصوؿ

على التمويل، لكن من جهة اخرل فاف االستثمار يف التكنولوجيات النظيفة ىبلق ظركؼ اهبابية لبلقتصاد. 



 

 

ةمقدامل  

 ز

فبا ياتوجب على اغبكومات تقدًن ربفيزات كضمانات، لقركض االستثمارات النظيفة هبعل ـباطرىا 
 منخفضة كتكوف كتحوط لبلئتماف اؼبمنوحة ؽبا.

االستثمار االخضر في الشركات المعاصرة دراسة ف البدراين، :بدراف اليف سلطا السابعةالدراسة  -
.تطرقت الدراسة 2010اطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية كاالدارية جامعة الىام الدكلية العراؽ، ، حالة

اذل ربديد مفهـو االستثمار االخضر، كدراسة اىم اسًتاتيجيات االستثمار اػبضراء. كتبُت الدراسة انبية 
ت اػبضراء يف ضباية البيئة كمواجهة التقلبات اؼبناخية. كما تطرقت الدراسة اذل بعض النماذج العاؼبية الشركا

لنمو الشركات العاملة يف اطار التكنولوجيات النظيفة كاػبضراء. كخلصت الدراسة اذل ؾبموعة من 
ضركرة حتمية الستمرار  االستنتاجات من بينها، كقف ىدر اؼبوارد الطبيعية خاصة الطاقوية منها لكوهنا

الربامج التنموية. كما اقًتحت الدراسة ضركرة تكافل اعبهود احمللية كالدكلية، كاؼبسؤساات االقتصادية كاؼبالية 
كاالفراد، من اجل بناء مبوذج تنموم متوازف، يراعي مصاحل االجياؿ القادمة كيعمل على استيبلؿ اؼبوارد 

 يئة .احمللية حبيث ال تسؤثر سلبيا على الب
ثركة التكنولوجيا عنواف " حبثا ربت"اللذاف كتبا  Clint Wilder"ك"Ron Pernik :الثامنةالدراسة    -

.حيث حدد اؼبسؤلفاف من 2007 الذم ظهر سنة "النمو الكبير القادـ كاالستثمار الممكن–النظيفة 
لفة التكنولوجيا اغبالية ككذا الدكافع الرئياية للتكنولوجيا النظيفة كاليت مت اختصارىا يف تك ،سؤلفخبلؿ اؼب

ارتفاع رأس اؼباؿ اؼباتثمر يف البحث كالتطوير من طرؼ الشركات العمبلقة يف ؾباؿ التكنولوجيا النظيفة كما 
 تعترب سوؽ تنافاية .

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:   -
اصة يف ؿباكلة الربط بُت يتبُت من الدراسات الاابقة اف دراستنا  تتقاطع معها يف متيَتات الدراسة، خ

التنمية كالبيئة ،كما تتوافق من حيث دراسة اشكالية التلوث الناجم عن النشاط البشرم كؿباكلة اهباد 
البدائل كاغبلوؿ من اجل التقليل أك القضاء عليو. زبتلف دراستنا عن الدراسات الاابقة من حيث اسقاط 

ة ،كؿباكلة ادماجها يف االسًتاتيجيات الطاقوية اؼباتدامة التكنولوجيات النظيفة اؼبختلفة على قطاع الطاق
اليت بدكرىا ستحقق االبعاد اؼبختلفة للتنمية اؼباتدامة كتقلل من اآلثار الناصبة عن االستهبلؾ كاالنتاج 
التقليدم للطاقة على البيئة كما اقبر عنو من مظاىر االحتباس اغبرارم .كما اختلفت الدراسة عن 

 بقة من حيث اغبدكد الزمنية للدراسة كاغبدكد اؼبكانية. الدراسات الاا
 :البحثتقسيمات  -10
البحث اذل اربعة  تقايمعلى اشكالية البحث كدراسة متيَتاتو كاالجابة على الفرضيات اؼبطركحة مت  لئلجابة

 فصوؿ :



 

 

ةمقدامل  

 ح

التنمية كىنا مت التعريف بالتنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي  اذلاالكؿ تطرؽ  لالفص -
ككذا ابعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية  ،اؼباتدامة كخصائصها كاىدافها كمسؤشرات قياسها

كما مت التطرؽ للتلوث الصناعي ضمن ما يامى باالقتصاد البيئي ككذا التعريف بالتيَتات  كالتكنولوجية.
كمت االشارة اذل الطاقة كفاعل جد  .هاكأىم االجراءات الدكلية للحد من ،اؼبناخية كظاىرة االحتباس اغبرارم

 كعبلقتها بالبيئة .مهم يف عملية التنمية 

من . عنواف التكنولوجيات النظيفة كسبل االستثمار فيها في اطار االستدامة كاف ربت الفصل الثاين -
ككذا  كتكنولوجيات االنتاج االنظف ،خبلؿ التعريف بالتكنولوجيا النظيفة كارتباطها باالقتصاد األخضر

 ،كما مت التطرؽ اذل التكنولوجيات النظيفة اليت من خبلؽبا يتم ربقيق االستدامة طرؽ سبويل االستثمار فيها.
 كاليت مت حصرىا يف ادارة النفايات كالنقل اؼباتداـ كاؼبباين كاؼبدف اػبضراء ككذا الطاقة النظيفة.

حيث مت  .على ضوء تجارب عالميةعنواف الطاقات النظيفة كالمتجددة  الفصل الثالث كاف ربت -
مع اعطاء صورة عن  ،كأىم مصادرىا ،التطرؽ للطاقات اؼبتجددة من خبلؿ التعريف هبا كبأنبيتها

ككذا الكفاءة كالفعالية  ،كحجم االستثمارات كالتوظيف ،االمكانيات العاؼبية من انتاج للطاقات اؼبتجددة
 لكل من الصُت ،اؼبانيا ،الواليات اؼبتحدة كاؼبيرب .كمت الًتكيز على اربع مباذج عاؼبية  .الطاقوية

كىنا مت اسقاط ي الجزائر الواقع كاآلفاؽ الطاقات النظيفة كالمتجددة ف الفصل الرابع كاف ربت عنواف-
من خبلؿ التطرؽ  ،ككذا مكانة الطاقات اؼبتجددة كالنظيفة على ضوء التجارب العاؼبية ،اعبانب النظرم

ككذا التعرؼ على اىم اػبيارات االسًتاتيجية الطاقوية النظيفة  ،ية يف االقتصاد اعبزائرملدكر الطاقة التقليد
كىنا مت التطرؽ ألىم  .ككذا الكفاءة كالفعالية الطاقوية ،ك اؼبتجددةأسواء التقليدية النظيفة منها  ،للجزائر

 اتدامة ؽبذا التوجو الطاقوم النظيف.اؼبشاريع اؼبنجزة كاؼباطرة كاؼباتقبلية منها مع اظهار ابعاد التنمية اؼب
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...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

 تمهيد :
كما ؽبذا التطور من  ،ادل النمو االقتصادم اؼبتاارع يف العادل كظهور كيانات اقتصادية عاؼبية جديدة     

هتدؼ اذل اغبفاظ على اؼبوارد االقتصادية  ،امةثار على البيئة كاجملتمع اذل ظهور تنمية جديدة ماتدآ
ثار البيئية للتنمية االقتصادية على كذبلت اآل كاحملافظة على اغبياة البشرية كضباية البيئة كالتنوع البيولوجي.

نتيجة اليازات الدفيئة اؼباببة لبلحتباس اغبرارم الناجم عن  ،البيئة من خبلؿ التيَتات اؼبناخية اؼبتاارعة
بشكل كثيق مع اؼبعبلت اؼبرتفعة الطاقة االحفورية من بًتكؿ كغاك كفحم  كترتبط  .ث الصناعيالتلو 

اليت تعترب احملرؾ االساسي ؽبا كما اهنا من العوامل االساسية ؼبا يشهده العادل من  ،للتنمية االقتصادية
طاقة االحفورية يف تاارع لكن يف اؼبقابل سانبت ال ربان ؼباتويات اؼبعيشة كالرفاه الذم يعيشو العادل.

ط اككذا القضاء على التنوع البيولوجي كىذا ما استدعى اعادة النظر يف امب ،كتَتة استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية
من ىنا جاء ىذا الفصل ليتطرؽ اذل التنمية اؼباتدامة بكل مدخبلهتا ككذا  االستهبلؾ اغبالية للطاقة.

 مية الصناعية على البيئة كدكر الطاقة يف ذلك.االثار الالبية للتلوث الناجم على التن
 المبحث االكؿ : التنمية المستدامة .

 المبحث الثاني: اقتصاديات البيئة كالتلوث ك التغيرات المناخية .
 كالتنمية.اقتصاديات الطاقة ك عبلقتها بالبيئة  الثالث:المبحث 
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...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

 .التنمية المستدامة المبحث االكؿ :
ك تييَت اغبالة كالوضعية  ،عرفت التنمية كمفهـو يراد منو التطور ك االزدىار االقتصادملقد      

حيث بدأت التنمية من حالة يراد منها ربقيق مبو اقتصادم هبعل من  .االقتصادية اذل االحان تطورا
عة مع توفَت مرتف مبواذل تنمية شاملة تاعى اذل ربقيق معدالت  ،الناتج احمللي االصبارل اؽبدؼ االساسي

اذل تنمية ماتدامة تضمن  .ك على صبيع مناطقو كنواحيو ،يف توزيع الدخل بُت افراد اجملتمع الواحد العدالة
مع ضماف العدالة االجتماعية ك كذا احملافظة على اؼبوارد الطبيعية اليت بدأت  ،ربقيق النمو االقتصادم

ك منو يبكن ربقيق االستدامة يف صبيع  .لبيئيتتناقص مع مبو كتَتة االستهبلؾ ك اليت سبثل البعد ا
 1القطاعات ك على كل اؼباتويات احمللية كاالقليمية .

 المطلب االكؿ : ماىية التنمية المستدامة
 التطور التاريخي لمفهـو التنمية المستدامة :الفرع االكؿ :

 غاية ماـ بالبيئة كالطبيعة اذلمفهـو التنمية اؼباتدامة يتبلور منذ القدـ من خبلؿ بداية االىتأ بد     
 تطوره عرب قمم االرض اؼبختلفة . ك ظهور اؼبفهـو

نشر االرباد العاؼبي للحفاظ على البيئة تقرير حوؿ اغبفاظ على الطبيعة عرب العادل , حيث : 1950 -1
 2. تقع يف سويارا 1948ك ىي منظمة عاؼبية انشئت سنة .مقارنة بُت االقتصاد كالبيئة للتطرؽ التقرير 

اشارت للتنمية ك .ىو منظمة غَت حكومية دكلية مهمتها دراسة مشاكل العادل نادم ركما :    1968 -2
الثقافية ك البيئية ك التكنولوجية يف العادل ك  كاالجتماعية  كمصطلح يصف اغبالة الاياسية ك اؼباتدامة

ك رؤساء دكؿ من صبيع كهبمع النادم علماء كباحثُت كرجاؿ اعماؿ  اؼبتوسط. على اؼبدل الطويل ك
من  ،1972ك على مر الانُت اصدر النادم عدة تقارير دبا يف ذلك تقرير "حدكد النمو" سنة ،القارات 

ك الذم كضع تصورا للتطور البشرم ك 3.( MITللتكنولوجيا ) ماساتشوستسقبل باحثُت من معهد 
ك من اىم ما جاءت بو نتائج  . 2100عبلقتو باستيبلؿ اؼبوارد االقتصادية ك توقعات ذلك حىت سنة 

التقرير ىي ؿبدكدية اؼبوارد ك اف كتَتة االنتاج ك االستهبلؾ اغبالية للموارد الطبيعية لن تفي باالحتياطات 
..اخل.( ك اليَت متجددة ) اؼبزارع , اؼبراعي , اليابات  ك اف استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية اؼبتجددة ) .اؼباتقبلية

 كقاـ التقرير بدراسة طبس نقاط اساسية : . 4.. اخل( يهدد اؼباتقبل اؼبعادف  الياز. الفحم, نفط,ال
 التطور الصناعي العاؼبي. -

                                                           
1
 Catherine Aubertin .Faranek Dominique vive .le développement durable enjeux économiques et sociaux. Le 

documentation française .IRD.edition, Paris 2005.p45.   
2
 National Assembly for wots ,Quick guide to sustainable development history and concept ,March 2015 

.www.assembly.woles/research%20doucuments,p15-pdf .consult 20/01/2017   
3
 Environnement et lette contre les changement  climatiques ,sustainable développement  ,historial Markers 

,Québec ,www.environnement.gour.qc.ca/développement/repors_en_htm#1968.consulte 12/03/2018.   
44

 Lise Moutamalle , l’intégration  du développement durable au management quotiatien  d’une entreprise  

L'hamatton, France,2005,p16 . 
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 النمو الديبوغرايف يف العادل . -
 سوء التيذية يف العادل نتيجة الفقر . -
 نضوب اؼبوارد غَت اؼبتجددة. -
                                                          البيئي.التدىور  -

جويلية  16-05خبلؿ الفًتة  كالتنميةمسؤسبر االمم اؼبتحدة حوؿ البيئة :  1972مؤتمر ستوكهولم  -3
دكلة اضافة اذل عدد من اؼبنظمات الدكلية ك الوكاالت  112حضر اؼبسؤسبر  .باتوكهودل بالاويد 1972

مت كضع تصور  كالعلماء  حيث مت صياغة مفهـو التنمية اؼببلئمة للبيئة من قبل ؾبموعة من ،اؼبتخصصة
حيث كضع اؼبسؤسبر ترابطا بُت البيئة  .يهتم باؼبوارد الطبيعية ك وبافظ على البيئة الذم النموذج التنموم

مبدا  26كخلص اؼبسؤسبر اذل تبٍت  .كالتنمية من خبلؿ ادماج االختيارات البيئية ضمن اسًتاتيجيات التنمية 
دكرل ك احمللي الة ضباية البيئة من اجل ضماف اغبياة لؤلجياؿ توصية تتمحور جلها حوؿ التوجو ال 109ك 

  1اغبالية ك االجياؿ القادمة .
 تقرير مستقبلنا المشترؾ : 1987 -4

س اللجنة أتر  1984سنة  "نبلدتبرك  غركىارليم" منحت صبعية االمم اؼبتحدة لرئياة كزراء النركيج     
من خبلؿ رباُت  ،جملتمع الدكرل للحفاظ على البيئةاتوجيو  التنمية . كاف ىدؼ اللجنة ك العاؼبية للبيئة

يف ماائل البيئة  ةك كذا كضع خطة عمل دكلي ، اعداد حملة عن القضايا البيئية كالتعاكف بُت الدكؿ 
ك الذم ظبي بتقرير بركتنبلد نابة لرئياة اللجنة  1987كمت اصدار تقرير ماتقبلنا اؼبشًتؾ سنة  .كالتنمية

كقدـ التقرير مفهـو للتنمية اؼباتدامة اليت مت ادراج البعد االجتماعي ك البيئي اذل .بيئة كالتنمية العاؼبية لل
كما ضم التعريف اعطاء البعد الزمٍت للتنمية من خبلؿ ربطها حباجة لؤلجياؿ   ،البعد االقتصادم للتنمية

  2القادمة .
 : 1992قمة االرض  -5

بُت  1992يف ريودم جانَتك بالربازيل سنة  (CNUED) يئة كالتنميةانعقد مسؤسبر االمم اؼبتحدة للب     
فبثل حكومي ك عدد كبَت من  200صبع اؼبسؤسبر حوارل  .جواف ك ظبي بػػػػ "قمة االرض "  03-04

ك مت اصدار كثيقة ظبيت بإعبلف ريو بشاف البيئة كالتنمية ك مت اعداد نصوص اخرل ،اؼبنظمات اغبكومية 
 تمثل يف ؾبموعة من االتفاقيات الدكلية .يف ىذا االجتماع ت

  .اتفاقية التنوع البيولوجي -
 .اتفاقية التيَت اؼبناخي  -

                                                           
1
 Dominique bourge , le développement durable ,maintenant au jamais ,pollina ,France ,p106 -107 .    

2
 United nations, general assembly report of the world commission on environment and 

development. august  1987 .www.SSWM.info/sites/default/files/reference – attachments /un% 20 
WCED% 201987%20 Brundthand %20 report .PDF consult 12\03\2018.p(58)  . 
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  .اتفاقية مكافحة التصحر -
 1ادارة اليابات ك حفضها كتنميتها اؼباتدامة . -

االرض ك تعرض  حالة ربلل ،فصبل 40" ك ىي اجندة ؿبررة من 21كما مت اعداد اعماؿ "االجندة 
توصية ك اغبلوؿ اؼبقًتحة لعبلج مشكلة البيئة كالتنمية  2500 على لتطبيق. كما تنصاسًتاتيجيات ل

 .اؼباتدامة
 : 1997بركتوكوؿ كيوتو -6

التفاقية االمم اؼبتحدة   كإضافةك الذم جاء  ، 1997انعقد اؼبسؤسبر يف مدينة كيوتو بالياباف سنة     
لية تلـز الدكؿ اؼبوقعة بوضع برنامج لتخفيض كىي معاىدة دك  ،(1992اؼبتعلقة بالتيَت اؼبناخي )ريو 
كدخل الربكتوكوؿ حيز  .( .اخل .  CO2 ,CH4 ,N2O ,PFC,HFCانبعاثات اليازات الدفيئة  ) 

لانة  CO2  من اصبارل انبعاثات  %55دكلة اليت سبثل  55كقعت من قبل  يتك ال،  2005التنفيذ سنة 
1990.2 

 جوىانسبورغ :  2002قمة االرض  -7
بػػػػ جوىانابورغ جبنوب افريقيا. مسؤسبر القمة العاؼبي  2002سبتمرب  04اكت ك  26انعقدت بُت      

ك منظمات حكومية ؿ يخ من حيث اؼبشاركُت من رؤساء دك ك ىي اكرب مسؤسبر يف التار ،للتنمية اؼباتدامة 
حقيق التنمية اؼباتدامة من كخلص اؼبسؤسبر اذل تأكيد االلتزاـ الدكرل بت .3ك خرباء يف ؾباؿ البيئة كالتنمية

كما مت استعراض الفرص ك التحديات اليت تواجو ربقيق   .( 21خبلؿ تقوًن ما مت اقبازه من )االجندة 
 4التنمية اؼباتدامة مع اقًتاح االجراءات اؼبسؤسااتية ك اؼبالية البلزمة لتنفيذىا .

 .Conference des Parties (COP)اتفاقية االطراؼ :  -8
كىي  ،1992مسؤسبر يعقد سنويا من قبل االعضاء الذين صادقوا على اتفاقية ريو دم جانَتك كىي      

دكلة بذات  197تضم .ىيئة لصنع القرار اؼباسؤكلة عن رصد تنفيذ اتفاقية االمم اؼبتحدة للتييَت اؼبناخي
 .1975باالجتماع منذ 

                                                           
1
 United Nations , sustainable développement, United nations conférence on environnement   et 

développent, Rio de Janeiro  ,Brazil 3-4 June 1992 ,www.sustaimable développent  .un.org. content 

/document /agenda 21 .pdf consulte 15 /03/2018 .p(14)  
2
 Encyclopedia Britannica ,Kyoto protocol treaty 1997 ,https :www.Britannica ,com\event \ Kyoto – 

protocol , consult15,03,2018.    
2
 Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise, 

développement durable    et entreprise, afnor ,2008,p5  

 
3
 Observatoire de la responsabilité sociétale de l’entreprise, développement durable    et 

entreprise, afnor ,2008,p5  
4
 Peter Doran ,world summit on sustainable development  (Johannesburg) An ,assessment   for 

2SD .Briefing paper .p 4 .www.reearchgate.net/publication 268423998-world –summit-on-

sustainable-development –Johannesburg-an assessment-for 2sd .consult 10/04/2018. 
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حيث تقرر الزاـ الدكؿ بازباذ   21COPك ظبيت  21بباريس ك ىي القمة  2015كيعترب اىم مسؤسبر لانة  
 .1تدابَت من اجل تقليل االنبعاثات اليازات الدفيئة 

 .مفهـو التنمية المستدامة الفرع الثاني :
"ك يقصد   Nachhalitig"اك "  Nachhaltendظهر مصطلح االستدامة من التعبَت االؼباين"      

ك من الفرناية تعٍت  .2 1713"سنة   Cartouitzك ىذا حاب كتاب لَتا من قبل " ،هبا طوؿ العمر
Durabilité   كباللية اؽبولندية .كتعٍت اؼبتانة " Duurzaamheid"    "اك Duurzaam"   دبعٍت

ك منو فاف اؼبصطلح يعكس التوجو كبو اهباد حل للموارد الطبيعية منذ القدـ من خبلؿ اهباد . ماتدامة
ث يعكس اؼبصطلح العبلقة بُت البيئة العاؼبية كالتنمية حي، كسيلة ماتمرة ك دائمة الستخداـ اؼبوارد

  :ك كما يلخص مصطلح االستدامة فهو يعٍت، االقتصادية
 حل لنقص اؼبوارد الطبيعية كالطاقة كاؼبوارد الطبيعية االخرل . -
 االقتصادية.من تدىور البيئة العاؼبية ك التنمية  يأيت -
 يشمل االستدامة كالتنمية اؼباتدامة . -
 .3دباتقبل اؼبوارد الطبيعية ك اغبياة البشرية يتعلق  -

يف سلالة ملتقيات حوؿ اليابات، ،  1974امة  فقد ظهر ألكؿ مرة يف اما مصطلح التنمية اؼباتد     
كمت ترصبة التنمية اؼباتدامة على اهنا "اجملتمع اؼباتداـ ىو ؾبتمع يبكن لو تلبية احتياجاتو دكف اؼبااس 

كمن ىنا تبلورت الفكرة ليظهر مفهـو التنمية اؼباتدامة مع زيادة الًتكيز  .لقادمة "بفرص البقاء لؤلجياؿ ا
 4على اؼبوارد الطبيعية كاليت ذبلت يف اؼبفهـو الظاىر يف تقرير بركتنبلند.

كىو التعريف اؼبناوب لرئياة الوزراء النركهبية  :1987تعريف اللجنة العالمية للبيئة كالتنمية عاـ  -1
م عرفها "بأهنا تنمية تامح بتلبية احتياجات كمتطلبات االجياؿ اغباضرة دكف االخبلؿ بركتنبلند الذ

. كيعد التعريف االكثر انتشارا كاستخداما لتعريف التنمية 5بقدرة االجياؿ القادمة على تلبية احتياجاهتا "
ىذا النمو على  دكف تأثَت كىو تعريف يضمن ربقيق التنمية االقتصادية لؤلجياؿ اغبالية. ،اؼباتدامة

 اؼبوارد االقتصادية النادرة لتصل اذل األجياؿ القادمة من خبلؿ الرشادة يف االستعماؿ.

                                                           
1
 Emilie Gwmart .de la cop 21 a la 22 les défis du changement climatique pour mon entreprise  

.groupe plante verte .paris.2016.p3. 

www.planate_verte_fr/dossiere/liver_blanc_cop22/liverblonc.cop22.pdf. 
2
 Aleixandre André Feil, Dusan Schreiber, sustainability and sustainable development :unraveling 

overlays and scope of their meanings ,revue ebape.volume14.article.7.rio de janeiro .September 

2017.p 673. 
3
 Alexandre André Feil, op.cit. p681. 

سلالة كتب عادل اؼبعرفة ،اجمللس الوطٍت للثقافة  كالبيئة،العالمية للتنمية  ، اللجنةالمشترؾمستقبلنا مراجعة حاُت حجاج،  ؿبمد كامل عارؼ،4 
 .61،ص 1989كالفنوف كاآلداب ،الكويت 

5
 Farid Baddache, le développement durable tout simplement, eyrolles, France.2008.p9. 
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اؼبتحدة للبيئة كالتنمية الذم انعقد  االممعرؼ اؼببدأ الثالث يف مسؤسبر  : تعريف ىيئة األمم المتحدة -2
يف التنمية حيث تتحقق بشكل  التنمية اؼباتدامة بأهنا "ضركرة اقباز اغبق ،1992يف ريو دم جانَتك 

كما اشار اؼبسؤسبر يف مبداه الرابع اف . متااك بُت اغباجات التنموية كالبيئية لؤلجياؿ اغباضرة كاؼباتقبلية
بل اف سبثل البيئة جزأ ال يتجزأ من  ،ربقيق التنمية اؼباتدامة ينبيي اف ال يكوف عن معزؿ عن ضباية البيئة

 1عملية التنمية.
عرؼ التنمية اؼباتدامة على اهنا التنمية اليت تأخذ : د العالمي للحفاظ على الطبيعةتعريف االتحا -3

 بعُت االعتبار البيئة ،االقتصاد كاجملتمع.
على اهنا تلك اليت هتتم بتحقيق التكافسؤ اؼبتصل الذم يضمن اتاحة  :(BW)تعريف البنك الدكلي -4

ماف رأس اؼباؿ العامل أك زيادتو اؼباتمرة عرب كذلك بض ،نفس الفرص التنموية اغبالية لؤلجياؿ القادمة
 2الزمن.

التنمية اؼباتدامة ىي ادارة قواعد اؼبوارد الطبيعية كصيانتها (:FAO) تعريف منظمة التغذية العالمية
بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية اغبالية كاؼبقبلة بصورة  ةكتوجيو التيَتات التكنولوجية كاؼبسؤسااتي

 3.ماتمرة
 .عاريف لبعض المعاىد كالمتخصصينت -5
على اهنا تلك التنمية اليت تاتخدـ اؼبوارد الطبيعية دكف اف : webster)عرفها قاموس كيبستر )-أ

 4تامح باستنزافها اك تدمَتىا جزئيا اك كليا.
على اهنا عدـ اضرار بالطاقة االنتاجية لؤلجياؿ  1991عاـ تعريف االقتصادم )ركبرت سولو (:– ب

ة كتركها على اغبالة الذم كرثها عليو اعبيل اغبارل .كأضاؼ سولو أف االستدامة ليات فقط اؼبوارد اؼبقبل
 الطبيعية اؼباتهلكة كاؼبًتككة لؤلجياؿ القادمة بل تشتمل أيضا البيئة الطبيعية اليت نًتكها للماتقبل .

دامة على أهنا تشَت اذل : التنمية اؼبات تعريف جامعة )اكم جوف( بالواليات المتحدة األمريكية-ج
 ،سبكن البشر من مواجهة كربقيق احتياجاهتم اػباصة ،استخداـ كضباية اؼبوارد اؼبختلفة دبعدالت كأساليب

 باستخداـ تلك اؼبوارد أم ربقيق اؼبتطلبات البيئية كاؿ اقتصادية كاالجتماعية.
حيث  ،بعُت االعتبار البعد الزمٍتمن تعاريف سابقة الذكر يتضح أف التنمية اؼباتدامة ىي تنمية تأخذ -

  .حبيث تفي باحتياجات األجياؿ اغبالية كاألجياؿ اؼباتقبلية، ترتكز على االستدامة أك االستمرارية

                                                           
1
 United Nation, Rio 1992.op.cit .p 17. 

 .13،ص 2002،الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية ،القاىرة ، مبادئ التنمية المستدامة يت،دكغبلس موسش  2
3 Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. http://www.fao.org/sustainable-

development-goals/en/ 

,دار صفاء للنشر كالتوزيع ,عماف 1,ط  ,التنمية المستدامة فلسفتها كأساليب تخطيطها كأدكات قياسهاعثماف ؿبمد غنيم ,ماجد ابو زنط  4
 .25,ص 2010االردف 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/en/
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ىدفا الستعماؽبا  ،كما أهنا تعترب البيئة دبكوناهتا البشرية كاؼبوارد الطبيعية اؼبتجددة كاليَت اؼبتجددة -
 ل اؼبشاكل كاؼبخاطر البيئة .استعماال فعاال وبافظ عليها من ك

ماعا كإناانيا دكف اؼبااس بالطبيعة كالبيئة تادماجها إضافة للبعد التنموم االقتصادم بعدا اج -
 البيولوجية.

 المطلب الثاني :خصائص اىداؼ كمستويات التنمية المستدامة . 
 الفرع األكؿ :خصائص التنمية المستدامة .

مطلوبة  لحيث تتطلب ربقيق مداخي ،ة زمنية للتنمية اؼباتدامةي:كىي خاص الديمومة كاالستمرارية-1
كىنا يتبُت ربقيق  .الذم يامح بتعويض كذبديد صيانة اؼبوارد االقتصادية ،من أجل اعادة االستثمار

 .االستمرارية من خبلؿ عدالة توزيع الدخل ككفاءة استخدامو فبا يضمن استدامتو
االستعماؿ  ،ثل خاصية التوازف االيكولوجي للتنمية اؼباتدامةحيث سب :يكولوجياإلتحقيق التوازف -2

استعماال رشيدا يضمن حقوؽ األجياؿ القادمة يف اؼبوارد  ،العقبلين للموارد اؼبتجددة كغَت اؼبتجددة
 ككذا اغبصوؿ على بيئة صحية تامح بالعيش الصحي لؤلجياؿ. ،الطبيعية

 .دامة ىو ازالة اغبدكد الاياسة كالفركقات االقتصاديةمن خصائص التنمية اؼبات المقاربة العالمية:-3
ا فب ،كاف اآلثار كالعواقب ال تفرؽ بُت الدكؿ ،تسؤمن باغبدكد ألف الكوارث البيئية كالتيَتات اؼبناخية ال

من خبلؿ اىتماـ الدكؿ اؼبتقدمة  .ياتدعي كضع خطط مشًتكة تضمن االستمرار على الكوكب
ككذا تيَت الدكؿ النامية ألساليبها ك عاداهتا  ،ات كغازات على الطبيعةكالصناعية دبا تفرزه من ملوث

من خبلؿ االرتقاء كالوصوؿ اذل التطبيق الصاـر للمواثيق الدكلية من اجل ، الديبيرافية االستهبلكية
 .  1ضماف بيئة عاؼبية قابلة للتعايش 

 االعتماد على مداخل كاسس بيئية اىمها :-4
، تضمن ذبددىا يف الطبيعة )اؼبصائدبطريقة  استيبلؿ اؼبوارد اؼبتجددةتمثل يف اؼبدخبلت :كت قاعدة-أ

كفاءة ك كاؼبوارد اليَت اؼبتجددة اليت هبب استيبلؽبا بطريقة عقبلنية كدباتويات  .اؼبياه(، النبات، اؼبراعي
كوزم للتنمية كىي قاعدة "سرفياف   ،ىنا نشَت اذل قاعدة مهمة يف اعارة اؼبوارد اليَت اؼبتجددة. عالية

حيث تنص على اف الناتج من استخداـ اؼبوارد اؼبتجددة اك الناضبة هبب استيبلؽبا يف تلبية  ،اؼباتدامة "
 اغباجات اغبالية كاستثمار الباقي يف مشاريع زبدـ مصاحل اؼباتقبيلية .

 .توعبو البيئةيبكن اف تا كىنا هبب اف ال تتجاكز ـبرجات العلمية االمبائية ما قاعدة اؼبخرجات:-ب 
 كىنا يشَت اذل النفايات كحجم التلوث الناجم عن العملية التنموية.

                                                           
1
 Burgenmier Breat  , economie du développement durable.de boeck.belgique2017.p43 
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كذا ك  ،من اجل ربقيق اىداؼ مشًتكة لتدعيم منهجية التنمية اؼباتدامة :تحقيق المشاركة الشعبية -5
افق بُت كما اهنا تو ،  االستفادة من التجارب العاؼبية للوصوؿ اذل رباُت كضعية البيئة كاحملافظة عليها

 . 1نصيب االجياؿ اغبالية كاألجياؿ اؼباتقبلية
 .الفرع الثاني :اىداؼ التنمية المستدامة 

ىو اجتماعي  ىو اقتصادم كمنها ما من خبلؿ التنمية اؼباتدامة يبكن ربقيق اىداؼ مشًتكة منها ما
كالبشرية  اليكولوجيةدكف اغفاؿ اعبانب الثقايف كالاياسي من اجل النهوض بالبيئة ا ،بيئيما ىو كمنها 

 ,كالشكل اؼبوارل يبُت اىداؼ التنمية اؼباتدامة .
 ( : اىداؼ التنمية المستدامة 1-1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية  ،مبادئ التنمية المستدامة ترصبة هباء شهُت،، اؼبصدر: دكغبلس موسشيت
 .72ص ،2002 ،القاىرة ،

 ل اعبله يبكن احصاء أىداؼ التنمية اؼباتدامة يف النقاط التالية :كمن خبلؿ الشك
من اجل  ،ربقيق رفاىية الاكاف: كذلك من خبلؿ التوفيق بُت اؼبوارد االقتصادية كالنمو الديبيرايف  -1

 ،مع التطور االقتصادم ،كيكوف ىذا من خبلؿ ضماف النمو ديبيرايف مضبوط .التوازف بُت الطرفُت
  .تفاقم الضيط االجتماعي كالديبيرايف على اؼبوارد االقتصادية اؼبتاحةحبيث تضمن عدـ 

اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعية كتقليل التلوث: هتدؼ التنمية اؼباتدامة اذل توطيد العبلقة بُت االنااف  -2
يث ح، من خبلؿ التعامل العقبلين مع النظم االيكولوجية اؼبهمة غبياة االنااف ،كالبيئة اليت يعيش فيها

                                                           
 ,3, مذكرة ماجاتَت جامعة اعبزائر , مكانة الطاقة المتجددة كدكرىا في تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائرالرؤكؼتركي عبد  .1

 .19-18,ص  . 2013-2014
 

 التنمية المستدامة 

 االهداف الجتماعية

 التمكين 

 المشاركة

 الحراك االجتماعي

 التماسك االجتماعي 

 الهوية الثقافية 

 التطورالمؤسسي

 اهداف البيئة 

 وحدة النظام االيكولوجي

 قدرة تحمل النظام البيئي 

 التنوع البيولوجي

 االهداف االقتصادية  القضايا البيئية العالمية 

 النمو

 المساواة 

   الكفاءة
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تامح التنمية اؼباتدامة من خبلؽبا اذل  ،من خبلؿ عملية االنتاج كما يوكبها من نفايات كانبعاثات غازية
 1اهباد الابل كالتقنيات للتقليل من اآلثار البيئة كمنع التلوث.

ة االستعماؿ الرشيد للموارد الطبيعية هبا تاتوعبو النظم االيكولوجية: نظرا حملدكدية اؼبوارد الطبيعي  -3
لذا فإف االستيبلؿ  .فإف البيئة ال يبكن ؽبا استيعاب صبيع األنشطة البشرية ،كتطور أساليب االستيبلؿ

تعتمد على موارد بشرية   ىمن خبلؿ تبٍت طرؽ مثل ،العقبلين للموارد يامح للبيئة بضماف استمراريها
 تضمن اغبفاظ عليها لؤلجياؿ القادمة. ،كفسؤة كتقنيات تكنولوجية متطورة

عزيز كعي الاكاف باؼبشاكل البيئة: من خبلؿ تنمية االحااس البشرم اذباه البيئة كحثهم على ت  -4
عداد اػبطط كاؼبشاريع كالربامج اؼبتعلقة بالتنمية امن خبلؿ اؼباانبة يف  ،اؼبشاركة يف اهباد حلوؿ مناسبة

 2اؼباتدامة.
دكات اليت اكلوياهتا خدمة ن األتوظيف التقدـ التكنولوجي ػبدمة اجملتمع: تعترب التكنولوجيا م  -5

ككذا استعماؿ  ،من خبلؿ توعية الاكاف بأىم التكنولوجيات اليت تااىم بتطوير االقتصادم، اجملتمع
اليت تاعى اذل رباُت طرؽ  ،كخاصة التكنولوجيات النظيفة .جديد منها يف رباُت توسيع حياة اجملتمع

ا يضمن حفظ تكلفة التلوث لتحقيق منافع فب هتا،اذل ـبرجا ية االنتاجيةملالع من مدخبلت االنتاج
 اجتماعية كبيئة مقبولة. 

من خبلؿ سياسات كبرامج تنموية كالكفاءة عالية  الالوكيات اجملتمعية كاؼبسؤسااتية: تيَت االمباط ك -6
 .تضمن احملافظة على اؼبوارد الطبيعية فبا هبعلها ذات استمرارية

حيث تتطلب تييَتا يف  ،ىو اكثر من النمو ة اؼباتدامة على ماحيث تنطوم التنمي تييَت نوعية النمو: -7
 يف استخداـ الطاقة كهبعل عوائده أكثر انصافا. فاءةهبعلو اكثر ك فبا مضموف النمو

 .ربط القرارات الاياسية بالشسؤكف البيئة كاالقتصاد -8
 .مستويات التنمية المستدامة  الفرع الثالث:

حيث ينظر اذل راس اؼباؿ  ،يفاالستدامة بُت ماتول قول كضعة اك تنقام التنمية اؼباتدام     
ككجهة نظر اخرل  .عقبلنيةلكن بطريقة  ،الطبيعي على انو كسيلة رفاىية اجملتمع هبب اف يتم استعمالو

ام توجو كبو النمو االقتصادم هبب اف ال يعارض قدرة البيئة   ،ترل اف البيئة ىي العنصر االساسي
 3 .بعلى االستيعا

 

                                                           
1
 Nations Unies ,rapport sur les objectifs de développement durble,2016New York 2016 

.www.unstats.org/sdgs/krot2016/the20%sustainable20%develipment 20goals 20%report20% 

2016franch pdf. 
 .29_30عثماف ؿبمد غنيم, مرجع سبق ذكره,ص 2
 .276,ص2005اعبامعي, االسكندرية  التنمية االقتصادية, التنمية اؼباتدامة( دار التعليم ,اقتصاديات البيئة )مشكبلت البيئة,  الزيييحامد  3
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 ظرية الصيغة الضعيفة لبلستدامة )االستدامة ضعيفة ( .ن -1
لكن وباكلوف النظر اذل النمو  ،يرل انصار ىذه النظرية اف البيئة ىي عنصر مهم يف عملية التنمية     

االقتصادم كالعمل البشرم على انو من اؼبمكن اف يااىم يف اهباد اغبلوؿ كالبدائل التقنية كاؼبعرفية 
تجددة كإهباد بدائل للموارد اؼبوارد اؼبكيرم انصار النظرية اف تطوير . أثَت على البيئةللحيلولة دكف الت

كذا عدـ تأثَت النشاط على ظبح باستدامة اؼبوارد ك  ،ككذا االستخداـ الكفء كالعقبلين ،الناضبة
كن لو تلبية كىنا يرل انصار النظرية اليت تتام بالتفاؤؿ على أف االنااف بأحباثو كابتكاراتو يب1البيئة.

كلقد لوحظ . مع زيادة اغبفاظ على اؼبوارد ككذا ضباية البيئة من التلوث كالنفايات ،حاجياتو الرفاىية
كرغم االستمرار يف استعماؿ اؼبوارد الطبيعية  ، خبلؿ الانوات االخَتة كمنذ ظهور فكرة التنمية اؼباتدامة

الناضبة يف تطوير استعماالت  ؼبوارد الطبيعيةتوجو كبو استعماؿ مدخبلت ايف اؼبقابل ارتفع اللكن ،
يف الدكؿ  االحفوريةالطاقة  استعملت مداخيل مثل ما حصل مع الطاقة حيث . الطاقات اؼبتجددة

اليت ستصبح العمود الفقرم إلمداد الطاقة العاؼبي ,كالشكل  ،الطاقات اؼبتجددةلتطوير إنتاج  النفطية 
  2اؼبوارل حوؿ االستدامة الضعيفة.

 ( االستدامة الضعيفة.2-1 :)الشكل رقم

 
دكر حوكمة الموارد الطاقوية في اعادة ىيكلة االقتصاد الجزائرم في ظل ضوابط براج صباح، : المصدر
 .15 ص.2012-2011، 1 ،مذكرة ماجياًت يف العلـو االقتصادية كعلـو التايَت ،جامعة سطيف االستدامة

لتيار الذم يعترب التوجو االقتصادم ىو من يامح بالتوجو من الشكل يتضح أف اذباه ىذا ا     
 ،كىنا نقوؿ اف اتباع تيار االستدامة الضعيفة يركزكف على اعبانب االقتصادم ،االنااف اذل ضباية البيئة

حيث يسؤمنوف بفكرة اف اؼبكونات راس اؼباؿ )العمل كراس اؼباؿ ( يبكن اف تعوض اؼبوارد الطبيعية 

                                                           
1
 United nation .sustainable development goals .2018 www.un.org/suslainable development/consult 

18/04/2018.  
2
 Ecological economies weak and strong sustainability www.proxy.eplanete.net.galleries/broceliandet 

weak _vs_stong _sustainability consulte_10/04/2017. 

 اقتصـــــــادي

 اجتمـــــاعً

 بٌئً

http://www.un/
http://www.proxy/
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ض اػباارة اليت ال رجعة فيها يف اؼبوارد و لك على اف التقدـ التقٍت يبكن اف يعكياتند ذ. الناضبة
كمن كجهت نظرىم اف اػبوؼ من تدين االستدامة ال اساس لو. باعتبار أف  .الطبيعية اليَت اؼبتجددة

كمنو ال خوؼ على األجياؿ القادمة اليت سنجد حبل  ،التقدـ التقٍت سيجد حلوؿ للمشاكل اؼباتقبلية
 1كيعترب ىذا التوجو ىو توجو ليربارل. ،شاكلهاؼب

 نظرية الصيغة القوية لبلستدامة  ) االستدامة القوية(: -2
حيث أنو ال يبكن  ،يفصل انصار االستدامة القوية بُت مكونات راس اؼباؿ البشرم كالطبيعي       

كمنو يرم  .ة كالتوازف البيئيلراس اؼباؿ البشرم كمهما تقدـ أف يعوض التنوع البيولوجي كالنظم االيكولوجي
لكوف أف  ،أنصار التوجو أف ال ؾباؿ من التيَت اعبذرم ألمباط التعامل مع البيئة كاؼبوارد الطبيعية الناضبة

 .االستعماؿ اغبارل ال يامح لؤلرض باستيعاب ما يتم استخراجو منها كال من حيث ما يتم فرزه عليها
حيث أف اؽبدؼ ىو إنقاذ الكوكب   ." Deep Ecology"  كيعرؼ التوجو ب"االيكولوجية العميقة" 

كنظرا الف تصور ىذا التوجو كاف عنيفا حوؿ البيئة مت اقًتاح ؾبموعة من  ،من التلوث كاالستنزاؼ للموارد
  2اإلجراءات  تضمن استخداـ عقبلين للموارد كدبا يضمن ديبومتها من خبلؿ:

درة راس اؼباؿ الطبيعي على االستيعاب من خبلؿ هبب اف يقتصر النشاط البشرم يف اطار يضمن ق -أ 
 فبا كبتاجو فقط مع كفاءة عالية يف االستعماؿ . ،تفعيل مبدأ االكتفاء

من خبلؿ  ،تركيز التطور التكنولوجي على زيادة كفاءة استخداـ اؼبوارد بدال من زيادة االنتاجية -ب 
اذل االنااف ككذا تدفق النفايات من ـبرجات ( تدفق الالع االنتاجية من الطبيعة  معادلة )مدخبلت,

 االنااف اذل الطبيعة. 
ادارة ـبزكف اؼبوارد الطبيعية اؼبتجددة بطريقة ماتدامة من خبلؿ التوازف بُت معدالت االستهبلؾ مع  -ج 

 كما ال هبب اف تتجاكز انبعاثات النفايات القدرة االستيعابية للبيئة . معدالت التجدد,
استيبلؿ اؼبوارد اليَت اؼبتجددة معدالت انتاج بدائل قابلة للتجديد كىو  ال ينبيي اف تتجاكز معدالت -د 

 من خبلؿ تقايم االيرادات من اؼبوارد اليَت متجددة .(Elserafy Ruleما يامى بقاعدة ساريف )
جزء يتم استهبلكو كجزء يعاد استثماره يف انتاج الطاقات اؼبتجددة لتحل ؿبل  مثل النفط اذل جزأين

 .اضبة يف اؼباتقبل الطاقة الن

                                                           
1
 Biosphère .durabilité faible. Réseau de documentation des 

ecologistes.www.bosphere.auvaton.org/idex.php option =com. . content and view=article id 

=662ilemid=59.consulte 10/04/2017. 
2
 ،جامعة الاعودية  , التنمية المستدامة بين الحق في استغبلؿ الموارد الطبيعية كالمسؤكلية عن حماية البيئةليامدمعبد اهلل بن صبعاف ا 

.www.kanlakji.com/search2007.aspx ?s= عبد+اهلل+بن+صبعاف+اليامدم.  consulté 10/08/2018.            
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.االستدامة القوية (:3-1رقم ) شكل

 
دكر حوكمة الموارد الطاقوية في اعادة ىيكلة االقتصاد الجزائرم في ظل ضوابط براج صباح، المصدر: 
 .16ص .2012- 1،2011،مذكرة ماجياًت يف العلـو االقتصادية كعلـو التايَت ،جامعة سطيف  االستدامة

كاجتماعية حبيث ال يبكن اغبديث عن طار العاـ ألم تنمية اقتصادية لبيئة ىي االيتضح من الشكل أف ا
 التنمية االقتصادية اذا كانت تنايف اعبانب البيئي.

 المطلب الثالث: مبادئ كمؤشرات التنمية المستدامة 
 الفرع األكؿ :مبادئ التنمية المستدامة.

 مبادئ صاغها البنك الدكرل10يت ظهرت يف بنيت التنمية اؼباتدامة على ؾبموعة من مبادئ كال 
 1كىي : 

كىي خطوة يتم ربديد اػبطة اؼبطبقة للنهوض بالتنمية اؼباتدامة من خبلؿ  تحديد األكلويات: -1
من اجل كضع خطة قائمة على التحليل التقٍت  .ربديد اؼبوارد اؼبتاحة ككذا معرفة اؼبشاكل البيئة اؼبتوقعة

 من جل تقليل حجم اؼبشاكل كاؼبلوثات.، ثارىا على البيئةكالعلمي للعملية االنتاجية كأ
يعترب  ، عمليات التنمية كالتصنيعكىنا هبدر االشارة اف التوجو البيئي يف كل دكالر:من  االستفادة  -2

ىنا هبب كضع سياسات كتدابَت ذات تكاليف ك  ،ما خاصة بالنابة للدكؿ النامية مكلف نوعا
 تائج جيدة.منخفضة يف النهاية للوصوؿ اذل ن

                                                           
1
 Hadadi Abd Elkader, Hirtsi Hamid, les nouveaux fondements philosophiques et idéologique du 

discours sur le développement et la durabilité 3
eme 

colloque internationale sur la protection  de 

l’environnement et lutte contre la pauvreté dons les pays en voie de développement, institut des 

sciences économique  et science de gestion ,centre universitaire de KHmis Miliana  ,Algérie .le 03-04 

septembre 2010.p3.   

 بٌــــئً

 اجتمـــاعً 

 اقتصادي
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من خبلؿ توزيع اؼبكاسب على صبيع األطراؼ اؼباانبة يف عملية :  تحقيق الربح لكل األطراؼ -3
ألف بعض اؼبكاسب تتضمن تكاليف كاليت هبب اف توزع على صبيع األطراؼ  ،التنمية اؼباتدامة

الطاقات  ر يف لدعم على الطاقة يامح بتوجيو العوائد لبلستثمامثبل كتخفيض ا ،اؼباتفيدة من العملية
 .النظيفة 

قـو بتطبيق مبدأ اؼبلوث يدفع من خبلؿ كىنا ن حيثما يكوف ممكنا: استخداـ ادكات السوؽ -4
ليل من اآلثار ا يف الاوؽ حبيث تصبح كوسيلة لتقحيث يتم تداكؽب ،استعماؿ صكوؾ الكربوف مثبل

 البيئة.
تعماؿ الوسائل االدارية من اسكىنا فإف : االقتصاد في استخداـ القدرات االدارية كالتنظيمية -5

 .مية اؼباتدامة مع ما يتوافق مع مبادئ التن داالنتاج كاالستَتا كرسـو ككذا معايَتضرائب 
عايَت البيئة كاالجتماعية اؼبكىنا هبب تشجيع اؼبسؤساات على تطبيق  العمل مع القطاع الخاص: -6

داخل اؼبسؤساات يئة كاؼباسؤكلية االجتماعية  نظاـ االدارة البٍتبكت  ،من اجل الوصوؿ اذل حالة جيدة للبيئة
 االقتصادية .

حيث البد من اشراؾ صبيع الفاعلُت سواء يف اؼبناطق اغبضرية  االشتراؾ الكامل للمواطنين: -7
باشرة مع اؼبذيها خاصة احمللُت منهم كالذين يعتربكف كهمزة الوصل ككذا كاضعي الاياسات كمنف ،الريفيةك 

 .بالتيَتات اغباصلة عليها البيئة الطبيعية كتأثرىم 
ت االقتصادية كىي الشراكة بُت الالطة العمومية كاؼبسؤساا توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا: -8

 1.اجملتمع اؼبدينككذا 
 تحسين االداء االدارم المبني على الكفاءة كالفعالية . -9

ثمارات اعبديدة من البداية يف سياسات الدكؿ كأداء اؼبسؤساات ككذا االست ادماج عناصر البيئة  -10
 2.اؼبراد اقبازىا ماتقبل 

 مؤشرات التنمية المستدامة.الفرع الثاني :
من اجل معرفة مدل ربقيق اىداؼ التنمية اؼباتدامة بأبعادىا اؼبختلفة البد من كجود مسؤشرات      

لبيئية قياس مضبوطة يتم من خبلؽبا معرفة مدل ربقيق االستدامة جبوانبها االقتصادية ,االجتماعية كا
كما تاتعمل اؼبسؤشرات يف . كتااعد ىذه اؼبسؤشرات يف رصد التقدـ احملقق يف ؾباؿ التنمية اؼباتدامة

رات قياس شكيف ما يلي تقايم مسؤ  .اؼبقارنة بُت الدكؿ يف ؾباؿ االستدامة االقتصادية االجتماعية كالبيئية
 التنمية اؼباتدامة حاب ابعادىا .

                                                           
،ص ص 2009مسؤساة شباب اعبامعة ،االسكندرية ،الوقائع االقتصادية )العولمة االقتصادية ،التنمية المستدامة(،خبابة عبد اهلل ،بوقرة رابح ، 1

338-341. 
2
 Joanne, Disano, indicators of sustainable development ,guidelines and methodologies ,Union 

Nation ,3
rd 

edition ,2007,p(11-12).  
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ىي مسؤشرات تقيس البعد االقتصادم مثلها مثل مسؤشرات النمو  ة:المؤشرات االقتصادية لبلستدام -1
 كالتنمية االقتصادية.

 :البنية كاألداء االقتصادممؤشرات  - أ
 الناتج قامة من يتأتى اقتصادم مسؤشر كىو GDP/Capita مؤشر نصيب الفرد من الدخل: -

 اؼبتقدمة الدكؿ بُت ارنةللمق الوحيد الابيل مضى فيما اؼبسؤشر كاعترب. الاكاف عدد ىبل صبارل احمللي
كىو  امشل مسؤشر كظهور اليو اؼبوجهة االنتقادات رغم ،الدخل من الفرد صيبن حاب اؼبتخلفة كالدكؿ

) (IDH  للتنمية  اؼبتحدة االمم برنامج قبل من ،1990 ةسن ظهر الذمالبشرية  التنمية مسؤشر
(PNUD).1 

 اغبالية ك للانة االصبارل احمللي الناتج ُتب اغباصل التطور يبُت معدؿ ىو: االقتصادم النمو معدؿ -
 2العبلقة . خبلؿ من اؼباضية للانو احمللي الناتج

 
 

Gr :  معدؿ النمو 
Gdpn :  الناتج احمللي االصبارل للانة اغبالية 
Gdp (n-1) : الناتج احمللي لانة اؼباضية    

 الناتج رفع يف اؼبتبعة كالتدابَت تاالجراءا ماانبة  مدل يبُت  للدكلة االقتصادم لؤلداء مقياس كىو   -
 .االصبارل احمللي

 يف ككذا كجود توازف للبلد االقتصادم االنفتاح مدل يقيس مسؤشر كىو :الخارجية التجارة مؤشر   -
 كباقي الدكلة بُت بُت االمواؿ رؤكسك   التجارم للتبادؿ مسؤشر ام اؼبدفوعات كميزاف التجارم اؼبيزاف
 .العادل دكؿ

 االصبارل احمللي جتاالن على اػبارجية الديوف خبلؿ من حاابو يتم مسؤشر كىو: ونيةالمدي مؤشر  -
 :التالية  الصييةب كوباب

 
 3اغبكومة. ديوف ؾبموع début سبثل حيث -

                                                           
1
 Ivano Kiton, mechanical model of personal income distribution ,p14.www.arxiv.org /ftp 

.arxiv/papers/0903/0903.0203.pdf .conculté 10/12/2019. 
2
 How to calculi growth rate .www.page.uoregon.edu/rgp/pppm613/class8a.htm. conculté 12/12/2019.  

3
 Financial Madling and valuation analyst (FMVI).debt-to-GDP ratio .www .corporate 

financeinstitute.com/resources/knowledge/economics/debt-to-gdp-ratio.consulté 10/08/2018. 

DEBT TO GDP RQTIO = DEBT/GDP X100 

GR=GdP -GdP)n-1)/gdp (n-1)x100 
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 اعبديدة االستثمارات نابة يقيس مسؤشر: االجمالي المحلي الناتج الى االستثمار اجمالي مؤشر -
 .االقتصادية التنمية معدالت ماتول يبُت كالذم. االصبارل احمللي الناتجاذل 
 :كاالستهبلؾ االنتاج انماط مؤشرات - ب

 بطرؽ العادل عرب ؾبملها تعامل يف الطبيعية كاليت اؼبوارد مع التعامل طرؽ كاالنتاج االستهبلؾ امباط تبُت
 االمباط عن اؼبعربة  االستدامة مسؤشرات اىم كمن ،البيئة على جايمة أثار يف تتابب كاليت ماتدامة غَت

 1:يلي ما كاالنتاجية االستهبلكية
 تركيبو يف( نفط. معادف) اػباـ الطبيعية اؼبواد نابو يقيس مسؤشر: االكلية المواد استهبلؾ مؤشر   -

 .االنتاج
 متوسط عن عبارة كىي ة.طاقال من الانوم الفرد استهبلؾ يقيس مسؤشر: الطاقة استخداـ مؤشر  -

 للطاقات  الانوم االستهبلؾ نابة مسؤشر ككذا .الاكاف على عدد اؼباتهلكة االكلية الطاقة لكمية
 .الطاقة كثافة  مسؤشر اؼبتجددة ك

 ؽبا اليت كاؼبنزلية اؼبولدة ك الصناعية النفايات كمية يقيس مسؤشر كىو: النفايات كادارة انتاج مؤشر   -
 من كوباب ،االقتصادية كرةالد اذل كاعادهتا النفايات ةادار  ادكات تبٍت ككذا.  البيئة على كبَت تأثَت

 .النفايات صبل تدكيرىا اؼبعاد النفايات نابة خبلؿ
 انبعاثات من % 30 سبثل حيث تلوث من النقل قطاع ياببو ؼبا نظرا: كالمواصبلت النقل مؤشر   -

 مسؤشر فاف لذلك للطاقة استهبلكا االكثر القطاع يعتربحبيث  عاؼبيا. co2 الكربوف اكايد ثاين غاز
 كسيلة ككذا سنويا اؼبقطوعة اؼباافة متوسط خبلؿ من يقاس ك ،للبلد البيئي التوجو يبُت النقل استعماؿ

 (.ىوائية دراجة ،فردية ،صباعية)  سوآءا استعماال االكثر النقل
 ككذا كامنصحة  من بو يتعلق ما كل باإلنااف مرتبطة مسؤشرات ىي : االجتماعية المؤشرات  -2

 2:يلي فبا االجتماعية اؼبسؤشرات فكتتكو  التعليمي كاعبانب الاكن
 الفرص كاتاحة در اؼبوا توزيع يف كالشمولية العدالة ةدرج معاؼبااكاة  ترتبط:  االجتماعية المساكاة  - أ

 بُت اؼبااكاة ككذا ،تواجدىم اماكن ككذا انتماءاهتم علي النظر بيض. اجملتمع افراد صبيع اذل اؼبتااكية
 كرغم ،القادمة كاالجياؿ غباليةا االجياؿ بُت العدالة ككذا الصحة م كالتعلي يف العدالة كتتمثل. اعبناُت

اؼبتقدمة من حيث  الدكؿيف  تطرح الزالت اعبناُت بُتاؼبااكاة  قضايا بالعدالة فإف اؼبتقدمة الدكؿ دعاءا
 اؼبتحدة االمم كضعت االجتماعية كاؼبااكاة العدالة لقياسك  .االجور سلم ككذا العليا اؼبناصب تقلد

 .يلي ما يف تتمثل لقياسها مسؤشرات
                                                           

1
 .219،ص2003،األىلية للنشر كالتوزيع ،األردف ، العالم ليس للبيع مخاطر العولمة على التنميةباتر ؿبمد علي كردـ ، 

كحة اللجنة الدائمة لبلسكاف ،الدػالتنمية المستدامة في دكلة قطر )االنجازات كالتحديات (،نوزاد عبد الرضباف اؽبييت ،حان ابراىيم اؼبهندم   2
 .23،ص 2008،قطر ،
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 كحاب ،الاكاف اصبارل اذل الفقر من يعانوف الذين الاكاف ةناب يقيس مسؤشر كىو: الفقر مؤشر  -
يقل  اليومي دخلومن  يعترب حيث للفرد اليومي الدخل اساس على يقاس الفقر خط فاف اؼبتحدة االمم

 2005.1 لانة  الشرائية درةالق تعادؿ حاب ىذا ك الفقر خط ربت فهو دكالر 1.25 عن
 نابة توضح للبلد االجتماعية اغبالة معرفة خبللو من يتم كلي اقتصادم مسؤشر ىو :البطالة مؤشر  -

 2:التالية العبلقة من كوباب الشيل مناصب توفَت على االقتصاد قدرة مدل البطالة
 
 
 
 

 يف تتمثل كاليت العاملة القول يبثل فهو اؼبقاـ اـ( البطالُت) عاملُت اليَت االفراد عدد الباط يبثل حيث
 .عمل حالو يف اؼبوجودين االفراد ككذا العمل يف الراغبُت االفراد ؾبموع

 .الرجلاجرة  ؼبعدؿ ةناب اجرة اؼبرأة  معدؿ مقارنة خبلؿ من يقاس: الجنسين بين المساكاة مؤشر  -
 3.االجتماعية اؼبااكاة ربقيق مسؤشرات اىداؼ يبُت كاعبدكؿ
 :اىداؼ كمؤشرات تحقيق المساكاة االجتماعية .(1-1رقم ) الجدكؿ

 اؼبسؤشر  اؽبدؼ

 القضاء على الفقر اؼبتقع:-
* زبفيض نابة الاكاف الذين يقل دخلهم عن دكالر 

-1980النصف يف الفًتة ما بُت  ةكاحد يف اليـو بناب

2015 
*زبفيض نابة الاكاف الذين يعانوف من اعبوع إذل 

 2015إذل 1990بُت النصف يف الفًتة ما 

 نابة الاكاف الذين يقل دخلهم اليومي عن دكالر -
 معدؿ فجوة الفقر -نابة الاكاف الفقراء      -
 يف االستهبلؾ الوطٍت  1/5حصة أفقر -
 مس سنوات.عدد األطفاؿ ناقصي الوزف دكف اػب-

 تعزيز اؼبااكاة بُت اعبنايُت كسبكُت اؼبرأة: -
نايُت يف التعليم *اؽبدؼ إزالة التفاكت بُت اعب

 2015االبتدائي كالثانوم يف موعد ال يتجاكز 

 ينابة اإلناث إذل الذكور يف مراحل التعليم، االبتدائ-
 الثانوم ك العارل.

نابة اإلناث ا إذل لذكور فبن يلموف بالقراءة كالكتابة بُت -
 سنة. 24ك15

                                                           
 . البنك الدكرل  1

www.albankaldowli.org/ar/news/prees-release/2018/09/19/decline-of-global-extrem-proverty-

coptinues-but-has-slowed-worled-bank .consulté 10/12/2019. 
2
OCDE data, unemployment .rate .www.data.oecd.org/unenp/unemployment-rate.htm.consulté 

10/08/2018.   
،مداخلة يف اؼبسؤسبر الدكرل: التنمية  التنمية المستدامة كرىانات النظاـ الليبرالي بين الواقع كاألفاؽ المستقبلية، كاتية بوركبة عبد الرزاؽ فوزم، 3

 .92ص ، 2008 /افريل70/08، 1جامعة فرحات عباس سطيف اؼباتدامة كالكفاءة االستخدامية للموارد اؼبتاحة،
 

Unemployment Rate= 
No of unemployed persons

 x100 
Labor force  
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حصة النااء من الوظائف اؼبدفوعة األجر خارج اجملاؿ  -
 الزراعي 

 نابة اؼبقاعد اليت تشيلها النااء يف الربؼباف. -
 www.surf-as.org-4كؼباذا. فاأللفية اإلمبائية، كي ؼأديب نعمة، أىدا اؼبصدر:

: سبثل اعبانب اؼبهم للبعد االجتماعي للتنمية اؼباتدامة. كيتكوف مسؤشر الصحة  الصحة العامة  - ب
 من ما يلي:  العامة من مسؤشرات جزئية تبُت الصحة العامة كيتكوف

 : كىو مسؤشر يبُت لدل االطفاؿ.مؤشر التغذية  -
 : يقاس يف معدؿ الوفاة عند االطفاؿ االقل من طبس سنوات. مؤشر الوفاة  -
: كىو مسؤشر يقاس بنابة الاكاف اغباصلُت على مياه نظيفة ككذا قنوات الصرؼ  مؤشر االصحاح  -

 الصحي.
درين على اغبصوؿ على اؼبرافق الصحية كنابة : يقاس بنابة الاكاف القامؤشر الرعاية الصحية -

 1التطعيم لدم األطفاؿ ضد األمراض اؼبعدية.
يعترب التعليم مطلب أساسي من مطالب التنمية اؼباتدامة، فبل يبكن اغبديث عن تطور التعليم:     -ج

 كلعل أىم مسؤشرات التعليم ىي:. اقتصادم كاجتماعي دكف كجود ماتويات تعليم متطورة
 : يقاس بنابة األطفاؿ الذين يصلوف إذل ماتوم صف اػبامس ابتدائي.التعليم مستوم  -
 : نابة الكبار اؼبتعلمُت يف اجملتمع.محو األمية  -

: إف من أىداؼ التنمية اؼباتدامة توفَت سكن الئق لكل مواطن كيقاس الاكن دبسؤشر السكن  -د   
 حصة الفرد من األمتار اؼبربعة اؼببنية.

خاصة اعبريبة ضد اؼبرأة كاألطفاؿ  ،: يتعلق األمن االجتماعي حبماية اؼبواطنُتتماعياألمن االج -ق 
 ألف نامة.100كجرائم اؼبخدرات كاالستيبلؿ اعبناي. كتقاس بعدد اعبرائم اؼبرتكبة لكل 

: للنمو الاكاين أثر على التنمية اؼباتدامة . فمن الضركرم كلنجاح خطط  النمو الديمغرافي  -ك 
يف أم بلد ال بد من كجود توازف بُت مسؤشرات النمو الاكاين كمعدالت التنمية. كيتمثل اؼبسؤشر  التنمية

 األساسي لقياس النمو الاكاين يف النابة اؼبئوية للزيادة الاكانية .
 المؤشرات البيئية:  -3

البيئة من   ىيتم من خبلؿ ىذا اؼبسؤشر قياس مدم تأثَت النمو االقتصادم علي اؼبوارد الطبيعية كعل     
كل جوانبها، كيعتمد قياس االستدامة البيئية على مسؤشر أساسي ىو مسؤشر االستدامة البيئية الذم مت 

                                                           
 .5-4،شبكة االقتصاديُت العراقيُت العراؽ، ص ص التنمية المستدامة في العراؽ )الواقع كالتحديات (،اكراؽ اقتصاديةعدناف فرحاف اعبوارين،  1
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مسؤشر فرعي، يأخذ اؼبسؤشر بعُت االعتبار اإلقبازات البيئية للدكؿ  68دكلة حبيث وبتوم  142إقبازه لصاحل 
 ئية ىي:مكونات رئياية لبلستدامة البي 05كالبنية اؼبسؤسااتية ، كىناؾ 

 لتعترب الدكلة ذات استدامة بيئية دبدم حفاظها على أنظمتها الطبيعية، كيف مد األنظمة البيئية: -أ 
 الذم تكوف فيو ىذه اؼباتويات تتجو كبو التحان ال التدىور.

عدـ كجود تأثَتات بيئية كبَتة  يف حالة: تكوف الدكلة ذات استدامة بيئية تقليل الضغوطات البيئية -ب 
 الطبيعية من قبل الضيوطات البشرية. على األنظمة

: تكوف الدكلة ذات استدامة بيئية باؼبدل الذم تكوف فيو أنظمتها تقليل الهشاشة اإلنسانية -ج 
 االجتماعية كسكاهنا غَت معرضُت بشكل مباشر للتدىور البيئي.

: من خبلؿ مدم قدرة الدكلة على إنشاء أنظمة مسؤساية القدرة االجتماعية كالمؤسسية -د 
 ماعية قادرة على االستجابة لتحديات البيئة.كاجت

: يعترب التعاكف الدكرل من أجل ربقيق األىداؼ اؼبشًتكة يف ضباية البيئة كزبفيض القيادة الدكلية -ق 
 التأثَتات البيئية العابرة للحدكد كعنصر أساسي لتحقيق االستدامة البيئية. 

 كتشمل اؼبسؤشرات البيئية ما يلي:
رج ضمنو عدة نقاط منها التيَت اؼبناخي، ثقب األكزكف كنوعية اؽبواء كتأثَت : يندالغبلؼ الجوم -1

س ىذه اؼبسؤشرات الثبلثة اػباصة باليبلؼ اكيتم قي .ذلك على صحة اإلنااف كاستقرار النظاـ البيئي
 اعبوم كما يلي:

 التيَت اؼبناخي: يتم حاابو من خبلؿ ربديد انبعاثات ثاين أكايد الكربوف. -
 ألكزكف: يتم قياسها من خبلؿ اؼبواد اؼباتنزفة لؤلكزكف.ترقق طبقة ا -
 نوعية اؽبواء: يتم قياسها من خبلؿ تركيز ملوثات اؽبواء يف ؿبيط اؼبناطق اغبضرية. -
إف طريقة استخداـ األراضي دبا فيها من موارد طبيعية ككائنات حية كموارد مائية، ىي األراضي:  -2

التنمية اؼباتدامة، إذ هبب احملافظة عليها كعدـ استنزافها كضبايتها اليت ربدد مدم التزاـ الدكؿ بتحقيق 
  1من التدىور كالتصحر...اخل. كأىم اؼبسؤشرات اؼبتعلقة باستخداـ األراضي تتمثل يف:

الزراعة: يتم قياسها دبدم استعماؿ اؼببيدات اغبشرية كاألظبدة كاؼبخصبات الزراعية، كمااحة  -
 ااحة الكلية.األراضي اؼبزركعة مقارنة باؼب

معدالت قطع كإزالة اليابات نابة إذل  ك .اليابات: مااحة اليابات مقارنة باؼبااحة الكلية لؤلرض -
 اؼبااحة الكلية لليابات.

 التصحر: مااحة األرض اؼبتأثرة بالتصحر نابة لؤلرض الكلية. -
                                                           

                                                                           مرصد البيئة العربية ،كيف يمكن قياس التنمية المستدامة، باتر ؿبمد علي كردـ1
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 قتة.اؼبناطق اػبضرية: مااحة األراضي اؼباتخدمة كمناطق حضرية للاكاف دائمة أك مسؤ  -
تعترب اؼبياه العذبة أىم عنصر للحياة البشرية على كوكب األرض، كىي من أكثر المياه العذبة:  - 3

األنظمة البيئية القابلة للتأثر، لذلك يعد اغبفاظ على اؼبوارد اؼبائية من أىم األكلويات يف التنمية 
 :كنبا اؼباتدامة. كتقاس التنمية اؼباتدامة للمياه العذبة دبسؤشرين أساسيُت

 نوعية اؼبياه: تقاس بًتكيز كل من األكاجُت اؼبذاب عضويا كالبكتَتيا اؼبعوية يف اؼبياه . -
 1كمية اؼبياه: تقاس بنابة اؼبياه اؼباتعملة سواء اعبوفية أك الاطحية نابة إذل كمية اؼبياه الكلية. -
أكضاعهم البيئية  فإف، دبا أف جل سكاف العادل يعيشوف يف اؼبناطق الااحلية البحار كالمحيطات: -4

كبالرجوع إذل ما تعانيو ىذه األخَتة من تلوث  .حبالة البحار كاحمليطات تتأثر كاالجتماعية كاالقتصادية
ناتج عن الاواحل كاؼبلوثات األخرل ،تسؤدم هبا إذل التأثَت على اإلنتاجية البحرية لؤلظباؾ، كتلوث مياه 

 سؤشرات لقياس التنمية اؼباتدامة للبحار كاحمليطات ىي:  البحر كغَتىا من اؼبشاكل البيئية. كأىم اؼب
اؼبناطق الااحلية: تقاس بًتكيز الطحالب يف اؼبياه الااحلية، كنابة الاكاف الذين يعيشوف يف  -

 اؼبناطق الااحلية.
 مصائد األظباؾ: كمية الصيد الانوم لؤلنواع التجارية من األظباؾ. -
 غبيوم من خبلؿ مسؤشرين أساسيُت: يتم قياس التنوع االتنوع الحيوم:  -5
تقاس بنابة مااحة اؼبناطق احملمية مقارنة باؼبااحة الكلية، كمااحة األنظمة  اليت األنظمة البيئية -

 البيئية اغبااسة.
 المؤشرات المؤسسية:  -4
تتمثل يف مدم تطور اعبانب اؼبسؤساايت يف تطبيق كتطوير اإلدارة البيئية ، كتتجلي يف ؾبموع القوانُت  

كاألطر اؼبسؤساية اليت زبضع ؽبا الدكؿ اليت من خبلؽبا يتم دعم التنمية اؼباتدامة، كمن أىم ىذه 
 اؼبسؤشرات :

: يتم من خبللو معرفة الدكؿ اليت صادقت على االتفاقيات تنفيذ االتفاقيات الدكلية المبرمة -أ 
 الدكلية اػباصة بالبيئة كربتوكوؿ كيوتو ...اخل.

بلؿ البحوث فيما ىبدـ التنمية اؼباتدامة، كيتم قياسو بنابة اإلنفاؽ : مدم استيالبحث كالتطوير -ب 
 على البحث كالتطوير من الناتج احمللى اإلصبارل.

: مدم استخداـ األفراد للتقنيات العلمية، عدد أجهزة الراديو كالتلفاز لكل ألف االستخداـ التقني -ج 
 شخص االنًتنت كاؽباتف اػبلوم...اخل. 
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 عاد التنمية المستدامة .لرابع :ابالمطلب ا
إف التنمية اؼباتدامة ال ترتكز علي اعبانب البيئي فقط بل تشتمل أيضا على اعبوانب االقتصادية      

كاالجتماعية  فهي تنمية بأبعاد ثبلثة مًتابطة كمتكاملة يف إطار تفاعلي يتام بالضبط كالتنظيم كالًتشيد 
 يف استيبلؿ اؼبوارد.

 كاالجتماعي . القتصادمالبعد االفرع االكؿ :
 االقتصادم.البعد  -1

على ماتول   :إف سكاف البلداف الصناعية ياتيلوف حصة االستهبلؾ الفردم من الموارد الطبيعية -أ 
أضعاؼ ما ياتخدمو سكاف البلداف النامية، كمن ذلك مثبل  نصيب الفرد من اؼبوارد الطبيعية يف العادل
 33ياز كالفحم ىو يف الواليات اؼبتحدة أعلى منو يف اؽبند ب أف استهبلؾ الطاقة الناصبة عن النفط كال

مرة، كىو يف بلداف منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية " أعلى بعشر مرات يف اؼبتوسط منو يف البلداف 
 ."OCDE 1النامية ؾبتمعة.

 إجراء التنمية اؼباتدامة بالنابة للبلداف اؼبتقدمة تتلخص يفإيقاؼ تبديد الموارد الطبيعية : -ب 
زبفيضات متواصلة من ماتويات االستهبلؾ اؼبفرط للطاقة كاؼبوارد الطبيعية كذلك عرب رباُت ماتول 

كال بد يف ىذه العملية التأكد من عدـ تصدير الضيوط  .تييَت يف أسلوب اغبياة  الكفاءة كإحداث
االستهبلؾ اليت هتدد التنوع البيولوجي البيئية إذل البلداف النامية، كتعٍت التنمية اؼباتدامة أيضا تييَت أمباط 

 2يف البلداف األخرل دكف ضركرة، كاستهبلؾ الدكؿ اؼبتقدمة للمنتجات اغبيوانية اؼبهددة باالنقراض.
تقع على البلداف الصناعية ماسؤكلية خاصة مسؤكلية البلداف المتقدمة عن التلوث كعن معالجتو : -ج 

اؼبًتاكم يف اؼباضي من اؼبوارد الطبيعية مثل احملركقات كالفحم  يف قيادة التنمية اؼباتدامة، ألف استهبلكها
اغبجرم، كبالتارل إسهامها يف مشكبلت التلوث العاؼبي، كاف كبَتا بدرجة غَت متناسبة، يضاؼ إذل ىذا 
أف البلداف اؼبتقدمة لديها اؼبوارد اؼبالية كالتقنية كالبشرية الكفيلة بأف تاعى الستخداـ تكنولوجيات 

كبو ضباية النظم الطبيعية كالعمل معها،  اقتصاداهتاكتاتخدـ اؼبوارد بكثافة أقل، ك القياـ بتحويل أنظف 
كيف هتيئة أسباب ترمي إذل ربقيق نوع من اؼبااكاة للوصوؿ إذل الفرص االقتصادية كاػبدمات االجتماعية 

عزيز التنمية اؼباتدامة يف البلداف داخل ؾبتمعاهتا، كالصدارة تعٍت أيضا توفَت اؼبوارد التقنية كاؼبالية لت
 األخرل باعتبار أف ذلك استثمار يف ماتقبل الكرة األرضية. 

: إف الركابط الدكلية فيما بُت البلداف اؼبتقدمة كالنامية ربتاج إذل دراسة تقليص تبعية البلداف النامية  -د 
بلداف الصناعية، يتباطأ مبو دقيقة. ذلك أنو بالقدر الذم ينخفض بو استهبلؾ اؼبوارد الطبيعية يف ال

كتنخفض أسعار الالع األساسية بدرجة أكرب، فبا وبـر  ،صادرات ىذه اؼبنتجات من البلداف النامية
                                                           

 www.ecsd-eg.com/research/3.doc//22/10/2010      أبعاد التنمية اؼباتدامةعبد الابلـ أديب، 1
 نفاو.  2



 

 35 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

االنطبلؽ  .البلداف النامية من إيرادات ربتاج إليها احتياجا ماسا، كفبا يااعد على تعويض ىذه اػباائر
مية القدرات الذاتية كتأمُت االكتفاء الذايت كبالتارل من مبط تنموم يقـو على االعتماد على الذات لتن

التوسع يف التعاكف اإلقليمي، كيف التجارة فيما بُت البلداف النامية، كربقيق استثمارات ضخمة يف رأس 
 .اؼباؿ البشرم، كالتوسع يف األخذ بالتكنولوجيات احملانة

اتدامة يف البلداف الفقَتة تكريس اؼبوارد كتعٍت التنمية اؼبالتنمية المستدامة لدل البلداف الفقيرة : -ق 
الطبيعية ألغراض التحاُت اؼباتمر يف ماتويات اؼبعيشة، كيعترب التحاُت الاريع كقضية أخبلقية، أمر 

من سكاف العادل اؼبعدمُت يف الوقت اغبارل، كوبقق التخفيف من عبء  % 20حاسم بالنابة ألكثر من 
نابة للتنمية اؼباتدامة، ألف ىناؾ ركابط كثيقة بُت الفقر كتدىور البيئة الفقر اؼبطلق نتائج عملية ىامة بال

كالنمو الاريع للاكاف كالتخلف الناجم عن التاريخ االستعمارم كالتبعية اؼبطلقة للقول الرأظبالية، اليت ال 
كليس كدل تلىب ؽبم احتياجاهتم األساسية، فيصعب أف نتصور بأهنم سيهتموف دباتقبل كرتنا األرضية، 

ىناؾ ما يدعوىم إذل تقدير مدل صبلحية تصرفاهتم لبلستدامة، كما أهنم هبنحوف إذل االستزادة من 
  1األطفاؿ يف ؿباكلة لزيادة القوة العاملة لؤلسرة كلتوفَت األمن لشيخوختهم.

إف الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر كرباُت ماتويات المساكاة في توزيع الموارد:  -ك 
أصبحت ماسؤكلية كل من البلداف الينية كالفقَتة، كتعترب ىذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا، كتتمثل  اؼبعيشة

يف جعل فرص اغبصوؿ على اؼبوارد كاؼبنتجات كاػبدمات فيما بُت صبيع األفراد داخل اجملتمع أقرب إذل 
كعلى األراضي كاؼبوارد اؼبتااكية يف اغبصوؿ على التعليم كاػبدمات االجتماعية  اؼبااكاة، فالفرص غَت

الطبيعية األخرل كعلى حرية االختيار كغَت ذلك من اغبقوؽ الاياسية، تشكل حاجزا ىاما أماـ التنمية، 
 اؼبااكاة تااعد على تنشيط التنمية كالنمو االقتصادم الضركريُت لتحاُت ماتويات اؼبعيشة.  فهذه

اؼبتنامي يف الدخل كيف فرص اغبصوؿ  يعترب اغبد من التفاكتالحد من التفاكت في المداخيل:  -ز 
األراضي الواسعة كغَت  ةعلى الرعاية الصحية يف البلداف الصناعية مثل الواليات اؼبتحدة كإتاحة حياز 

اؼبنتجة للفقراء الذين ال يبلكوف أرضا يف مناطق مثل أمريكا اعبنوبية أك للمهندسُت الزراعيُت العاطلُت 
االقتصادية غَت الرظبية كإكااهبا الشرعية، كرباُت فرص التعليم  ككذا تقدًن القركض إذل القطاعات

كالرعاية الصحية بالنابة للمرأة يف كل مكاف، كذبب اإلشارة إذل أف سياسة رباُت فرص اغبصوؿ على 
األراضي كالتعليم كغَت ذلك من اػبدمات االجتماعية لعبت دكرا حاظبا يف ربفيز التنمية الاريعة كالنمو 

 . كفيتناـ يات النمور اآلسيوية مثل ماليزيا ككوريا اعبنوبية كتايوافيف اقتصاد
هبب أف تعٍت يف صبيع البلداف ربويل األمواؿ من اإلنفاؽ على  : تقليص اإلنفاؽ العسكرم  -ح 

األغراض العاكرية كأمن الدكلة إذل اإلنفاؽ على احتياجات التنمية، كمن شأف إعادة زبصيص كلو جزء 
  ؼبكرسة اآلف لؤلغراض العاكرية اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظ.صيَت من اؼبوارد ا

                                                           
1
 www.ecsd-eg.com/research/3.do c 22/10/2010 المرجع السابق،  



 

 36 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

 د االجتماعي:البع  -2
العمل على ربقيق تقدـ كبَت يف سبيل تثبيت مبو الاكاف، كىو أمر بدأ تثبيت النمو الديموغرافي:   -أ 

لية يكتاي أنبية بالية، ليس ألف النمو اؼباتمر للاكاف لفًتة طويلة كدبعدالت شبيهة باؼبعدالت اغبا
أصبح أمرا ماتحيبل استحالة كاضحة فقط، بل كذلك ألف النمو الاريع وبدث ضيوطا حادة على 
اؼبوارد الطبيعية كعلى قدرة اغبكومات على توفَت اػبدمات. كما أف النمو الاريع للاكاف يف بلد أك 

 .نالطبيعية اؼبتاحة إلعالة كل ساكمنطقة ما وبد من التنمية، كيقلص من قاعدة اؼبوارد 
كللحجم النهائي الذم يصل إليو الاكاف يف الكرة األرضية مكانة الحجم النهائي للسكاف:  -ب 

أنبيتو أيضا، ألف حدكد قدرة األرض على إعالة اغبياة البشرية غَت معركفة بدقة، كتوحي اإلسقاطات 
مليار  11,6اغبالية، يف ضوء االذباىات اغباضرة للخصوبة، بأف عدد سكاف العادل سياتقر عند حوارل 

نامة، كىو أكثر من ضعف عدد الاكاف اغباليُت، كضيط الاكاف، حىت باؼباتويات اغبالية، ىو 
عامل متناـ من عوامل تدمَت اؼبااحات اػبضراء كتدىور الًتبة كاإلفراط يف استيبلؿ اغبياة الربية كاؼبوارد 

ك يتعُت عليهم اإلفراط يف استخداـ الطبيعية األخرل، ألف مبو الاكاف يسؤدم هبم إذل األراضي اغبدية، أ
 اؼبوارد الطبيعية.

إف لتوزيع الاكاف أنبيتو كبَتة فاالذباىات اغبالية كبو توسيع اؼبناطق أىمية توزيع السكاف:   -ج 
اغبضرية، كالسيما تطور اؼبدف الكبَتة ؽبا عواقب بيئية ضخمة، فاؼبدف تقـو بًتكيز النفايات كاؼبواد اؼبلوثة 

من األحياف يف أكضاع ؽبا خطورهتا على الناس كتدمر النظم الطبيعية احمليطة هبا، كمن فتتابب يف كثَت 
ىنا فإف التنمية اؼباتدامة تعٍت النهوض بالتنمية القركية النشيطة للمااعدة على إبطاء حركة اؽبجرة إذل 

كنولوجيات تسؤدم اؼبدف، كتعٍت ازباذ تدابَت سياسية خاصة من قبيل اعتماد اإلصبلح الزراعي كاعتماد ت
 إذل التقليص إذل اغبد األدىن من اآلثار البيئية للتحضر.

استخداـ اؼبوارد البشرية استخداما كامبل كذلك بتحاُت االستخداـ الكامل للموارد البشرية:   -د 
التعليم كاػبدمات الصحية كؿباربة اعبوع، كمن اؼبهم بصورة خاصة أف تصل اػبدمات األساسية إذل 

يف فقر مطلق أك يف اؼبناطق النائية، كمن ىنا فإف التنمية اؼباتدامة تعٍت إعادة توجيو الذين يعيشوف 
اؼبوارد أك إعادة زبصيصها لضماف الوفاء أكال باالحتياجات البشرية األساسية مثل تعلم القراءة كالكتابة، 

ما كراء االحتياجات األساسية، كتوفَت الرعاية الصحية األكلية، كاؼبياه النظيفة. كالتنمية اؼباتدامة تعٍت، في
تدريب اؼبربُت كرباُت الرفاىية االجتماعية، كضباية التنوع الثقايف، كاالستثمار يف رأس اؼباؿ البشرم 

كالعاملُت يف الرعاية الصحية كالفنيُت كالعلماء كغَتىم من اؼبتخصصُت الذين تدعو إليهم اغباجة 
 الستمرار التنمية. 

لتنمية البشرية تتفاعل تفاعبل قويا مع األبعاد األخرل للتنمية اؼباتدامة، من إف ا الصحة كالتعليم :  -ق 
ذلك مثبل أف الاكاف األصحاء الذين نالوا من التيذية اعبيدة ما يكفيهم للعمل، ككجود قوة العمل 
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من اغبانة التعليم، أمر يااعد على التنمية االقتصادية، كمن شأف التعليم أف يااعد اؼبزارعُت كغَتىم 
 سكاف البادية على ضباية اليابات كموارد الًتبة كالتنوع البيولوجي ضباية أفضل.

للمرأة أنبية خاصة ففي كثَت من البلداف النامية يقـو النااء كاألطفاؿ بالزراعات : أىمية دكر المرأة  -ك 
بالبيئة  اؼبعيشية، كالرعي كصبع اغبطب كنقل اؼباء، كىم ياتخدموف معظم طاقتهم يف الطبخ، كيعتنوف

اؼبنزلية مباشرة، كاؼبرأة بعبارة أخرل ىي اؼبدبر األكؿ للموارد كالبيئة يف اؼبنزؿ ،كما أهنا ىي أكؿ من يقدـ 
الرعاية لؤلطفاؿ. كمع ذلك فكثَتا ما تلقى صحتها كتعليمها اإلنباؿ الصارخ مقارنة بصحة الرجاؿ 

صوؿ على كسائل منع اغبمل، كما أف معدالت كتعليمهم، كاؼبرأة األكثر تعليما، لديها فرص أكرب يف اغب
خصوبتها أقل يف اؼبتوسط، كأطفاؽبا أكثر صحة، كمن شأف االستثمار يف صحة اؼبرأة كتعليمها أف يعود 

 على القابلية لبلستدامة دبزايا متعددة.
إف التنمية اؼباتدامة على اؼباتول الاياسي ربتاج األسلوب الديمقراطي االشراكي في الحكم:   -ز 
ذل مشاركة من سباهم القرارات، يف التخطيط ؽبذه القرارات كتنفيذىا، كذلك لابب عملي ىو أف إ

جهود التنمية اليت ال تشرؾ اعبماعات احمللية كثَتا ما يصيبها اإلخفاؽ. لذلك فإف اعتماد النمط 
 1 .اؼباتقبلالديبقراطي االشًتاكي يف اغبكم يشكل القاعدة األساسية للتنمية البشرية اؼباتدامة يف 

 الثاني :البعد البيئي كالتكنولوجي .الفرع  
 البعد البيئي. -1

: إف تعرية الًتبة كفقداف إتبلؼ التربة، استعماؿ المبيدات، تدمير الغطاء النباتي كالمصايد -أ 
إنتاجيتها يسؤدياف إذل التقليص من غلتها، كىبرجاف سنويا من دائرة اإلنتاج مااحات كبَتة من األراضي 

. كما أف اإلفراط يف استخداـ األظبدة كمبيدات اغبشرات يسؤدم إذل تلويث اؼبياه الاطحية كاؼبياه الزراعية
اعبوفية، أما الضيوط البشرية كاغبيوانية، فإهنا تضر باليطاء النبايت كاليابات أك تدمرنبا، كىناؾ مصايد  

 دباتويات غَت ماتدامة، أك أهنا كثَتة لؤلظباؾ يف اؼبياه العذبة أك اؼبياه البحرية هبرم استيبلؽبا فعبل
 توشك أف تصبح كذلك.

: ضباية اؼبوارد الطبيعية البلزمة إلنتاج اؼبواد اليذائية كالوقود ابتداء من حماية الموارد الطبيعية  -ب 
الًتبة إذل ضباية األراضي اؼبخصصة لؤلشجار كإذل ضباية مصايد األظباؾ، مع التوسع يف اإلنتاج  ضباية 

ات الاكاف اآلخذين يف التزايد، كىذه األىداؼ وبتمل تضارهبا، كمع ذلك فإف الفشل يف لتلبية احتياج
صيانة اؼبوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدكث نقص يف األغذية يف اؼباتقبل. كتعٍت التنمية 

كفاءة، ككذلك   ىنا استخداـ األراضي القابلة للزراعة كإمدادات اؼبياه استخداما أكثر  اؼباتدامة

                                                           

-9الوطني الثالث حوؿ تطبيق الحكم الراشد بالمؤسسة االقتصادية الوطنية، الملتقى الحكم الراشد كآلية لمحاربة الفساد،،بوعشة مبارؾ  1 
 .70،ص:-سكيكدة – 0911أكت  71، جامعة  7112ديامرب  01
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استحداث كتبٍت فبارسات كتكنولوجيات زراعية ؿبانة تزيد اليلة. كىذا وبتاج إذل اجتناب اإلسراؼ يف 
استخداـ األظبدة الكيميائية كاؼببيدات حىت ال تسؤدم إذل تدىور األهنار كالبحَتات، كهتدد اغبياة الربية، 

استخداـ الرم استخداما حذرا، كاجتناب سبليح  كتلوث األغذية البشرية كاإلمدادات اؼبائية. كىذا يعٍت
 أراضي احملاصيل كتشبعها باؼباء. 

يف بعض اؼبناطق تقل إمدادات اؼبياه، كيهدد الاحب من األهنار باستنفاد صيانة المياه:   -ج 
اإلمدادات اؼبتاحة، مع العلم أف اؼبياه اعبوفية يتم ضخها دبعدالت غَت ماتدامة. كما أف النفايات 

ة كالزراعية كالبشرية تلوث اؼبياه الاطحية كاؼبياه اعبوفية، كهتدد البحَتات كاؼبصبات يف كل بلد الصناعي
تقريبا. كالتنمية اؼباتدامة تعٍت صيانة اؼبياه بوضع حد لبلستخدامات اؼببددة كرباُت كفاءة شبكات 

ة على معدؿ ال وبدث اؼبياه. كىي تعٍت أيضا رباُت نوعية اؼبياه كقصر اؼباحوبات من اؼبياه الاطحي
اضطرابا يف النظم اإليكولوجية اليت تعتمد على ىذه اؼبياه، كقصر اؼباحوبات من اؼبياه اعبوفية على 

 معدؿ ذبددىا. 
كتواصل مااحة األراضي القابلة للزراعة كىي األراضي اليت دل تقليص مبلجئ األنواع البيولوجية:   -د 

اغبيوانية كالنباتية،   فبا يقلص من اؼببلجئ اؼبتاحة لؤلنواعتدخل بعد يف االستخداـ البشرم  البفاضها، 
باستثناء القلة اليت يديرىا البشر إدارة مكتفة، أك اليت تاتطيع العيش يف البيئة اؼباتأناة. كتتعرض 
اليابات اؼبدارية كالنظم اإليكولوجية كالشعب اؼبرجانية كاليابات الااحلية كغَتىا من األراضي الرطبة 

من اؼببلجئ الفريدة األخرل لتدمَت سريع، كما أف انقراض األنواع اغبيوانية كالنباتية آخذا يف كسواىا 
التاارع. كالتنمية اؼباتدامة يف ىذا اجملاؿ تعٍت أف يتم صيانة ثراء األرض يف التنوع البيولوجي لؤلجياؿ 

ية بدرجة كبَتة  كإف أمكن اؼبقبلة، كذلك بإبطاء عمليات االنقراض كتدمَت اؼببلجئ كالنظم اإليكولوج
 كقفها.

عدـ اؼبخاطرة بإجراء تييَتات كبَتة يف البيئة العاؼبية، بزيادة حماية المناخ من االحتباس الحرارم:   -ق 
ماتول سطح البحر، أك تييَت أمباط سقوط األمطار كاليطاء النبايت، أك زيادة األشعة فوؽ البنفاجية، 

اؼبتاحة لؤلجياؿ اؼبقبلة. كيعٍت ذلك اغبيلولة دكف زعزعة يكوف من شأهنا إحداث تييَت يف الفرص 
ف اغبامية لؤلرض من جراء األكزك استقرار اؼبناخ، أك النظم اعبيرافية الفيزيائية كالبيولوجية أك تدمَت طبقة 

 1أفعاؿ اإلنااف.
 .البعد التكنولوجي  -2

تلويث ما  ق الصناعية إذلا ما تسؤدم اؼبرافكثَت : استعماؿ تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية -أ 
وبيط هبا من ىواء كمياه كأرض، كيف البلداف اؼبتقدمة النمو، يتم اغبد من تدفق النفايات كتنظيف التلوث 

                                                           
 .79عثماف ؿبمد غنيم ، ماجدة أضبد أبو زنط، مرجع سابق،ص،  1
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بنفقات كبَتة أما يف البلداف النامية، فإف النفايات اؼبتدفقة يف كثَت منها ال ىبضع للرقابة إذل حد كبَت. 
نها من نتائج النشاط الصناعي. كأمثاؿ ىذه النفايات اؼبتدفقة كمع ىذا فليس التلوث نتيجة ال مفر م

تكوف نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إذل الكفاءة أك لعمليات التبديد، كتكوف نتيجة أيضا لئلنباؿ كاالفتقار 
إذل فرض العقوبات االقتصادية. كتعٍت التنمية اؼباتدامة ىنا التحوؿ إذل تكنولوجيات أنظف 

تهبلؾ الطاقة كغَتىا من اؼبوارد الطبيعية إذل أدىن حد. كينبيي أف يتمثل اؽبدؼ كتقلص من اس  كأكفأ
يف عمليات أك نظم تكنولوجية تتابب يف نفايات أك ملوثات أقل يف اؼبقاـ األكؿ، كتعيد تدكير 
النفايات داخليا، كتعمل مع النظم الطبيعية أك تااندىا. كيف بعض اغباالت اليت تفي التكنولوجيات 

 ليدية هبذه اؼبعايَت فينبيي احملافظة عليها.التق
: التكنولوجيات اؼباتخدمة اآلف األخذ بالتكنولوجيات المحسنة كبالنصوص القانونية الزاجرة  -ب 

يف البلداف النامية كثَتا ما تكوف أقل كفاءة كأكثر تاببا يف التلوث من التكنولوجيات اؼبتاحة يف البلداف 
تعٍت اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملانة، ككذلك بالنصوص القانونية  الصناعية. كالتنمية اؼباتدامة

اػباصة بفرض العقوبات يف ىذا اجملاؿ كتطبيقها. كمن شأف التعاكف التكنولوجي  سواء باالستحداث أك 
الذم يهدؼ إذل سد الفجوة بُت –التطويع لتكنولوجيات أنظف كأكفأ تناسب االحتياجات احمللية 

ناعية كالنامية أف يزيد من اإلنتاجية االقتصادية، كأف وبوؿ أيضا دكف مزيد من التدىور يف البلداف الص
كحىت تنجح ىذه اعبهود، فهي ربتاج أيضا إذل استثمارات كبَتة يف التعليم كالتنمية   نوعية البيئة.

بعاد االقتصادية البشرية، كالسيما يف البلداف األشد فقرا. كالتعاكف التكنولوجي يوضح التفاعل بُت األ
 1كالبشرية كالبيئية كالتكنولوجية يف سبيل ربقيق التنمية اؼباتدامة.

إف استخداـ احملركقات ياتدعي اىتماما خاصا ألنو مثاؿ  المحركقات كاالحتباس الحرارم:  -ج 
 كاضح على العمليات الصناعية غَت اؼبيلقة. فاحملركقات هبرم استخراجها كإحراقها كطرح نفاياهتا داخل

البيئة، فتصبح بابب ذلك مصدرا رئيايا لتلوت اؽبواء يف اؼبناطق العمرانية، كلؤلمطار اغبمضية اليت 
تصيب مناطق كبَتة، كاالحتباس اغبرارم الذم يهدد بتيَت اؼبناخ. كاؼباتويات اغبالية النبعاث اليازات 

آلثار قد أصبحت خبلؿ اغبرارية من أنشطة البشر تتجاكز قدرة األرض على امتصاصها؛ كإذا كانت ا
العقد األخَت من القرف العشرين كاضحة اؼبعادل، فإف معظم العلماء متفقوف على أف أمثاؿ ىذه االنبعاث 
ال يبكن ؽبا أف تاتمر إذل ما ال هناية سواء باؼباتويات اغبالية أك دباتويات متزايدة، دكف أف تتابب يف 

تًتتب عن ذلك يف درجات اغبرارة كأمباط سقوط احًتار عاؼبي للمناخ. كسيكوف للتييَتات اليت 
كماتويات سطح البحر فيما بعد كالسيما إذا جرت التييَتات سريعا، آثار مدمرة على النظم   األمطار

اإليكولوجية كعلى رفاه الناس كمعيشتهم، كالسيما بالنابة ؼبن يعتمدكف اعتمادا مباشرا على النظم 
 الطبيعية.

                                                           
1
 www.ecsd-eg.com/research/3.doc //22/10/2010عبد الابلـ أديب،       
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: ترمي التنمية اؼباتدامة يف ىذا اجملاؿ إذل اغبد من اؼبعدؿ العاؼبي لزيادة  تالحد من انبعاث الغازا  -د 
اغبد بصورة كبَتة من استخداـ احملركقات، كإهباد مصادر أخرل   انبعاث اليازات اغبرارية. كذلك عرب

األكذل للطاقة إلمداد اجملتمعات الصناعية. كسيكوف من اؼبتعُت على البلداف الصناعية أف تتخذ اػبطوات 
للحد من انبعاث ثاين أكايد الكربوف كاستحداث تكنولوجيات جديدة الستخداـ الطاقة اغبرارية 
بكفاءة أكرب، كتوفَت إمدادات من الطاقة غَت اغبرارية تكوف مأمونة كتكوف نفقتها ؿبتملة. على أنو حىت 

كقات بأكفأ ما ياتطاع يف صبيع تتوافر أمثاؿ ىذه التكنولوجيات، فالتنمية اؼباتدامة تعٍت استخداـ احملر 
 البلداف.

كالتنمية اؼباتدامة تعٍت أيضا اغبيلولة دكف تدىور طبقة ف :األكزك الحيلولة دكف تدىور طبقة   -ق 
األكزكف اغبامية لؤلرض. كسبثل اإلجراءات اليت ازبذت ؼبعاعبة ىذه اؼبشكلة سابقة مشجعة: فاتفاقية  

ف، كتوضح بأف التعاكف لؤلكزك اؼبواد الكيميائية اؼبهددة كيوتو جاءت للمطالبة بالتخلص تدرهبيا من 
الدكرل ؼبعاعبة ـباطر البيئة العاؼبية ىو أمر ماتطاع. لكن تعنت الواليات اؼبتحدة األمريكية كاعتدادىا 
بأف قوهتا أصبحت فوؽ إرادة اجملتمع الدكرل جعلها ترفض التوقيع على ىذه االتفاقية ما داـ أف ال أحدا 

 بارىا على ذلك.ياتطيع إج
 .كالتلوث الصناعي البيئةالمبحث الثاني: اقتصاديات 

  .كاالقتصاد البيئي البيئةالمطلب االكؿ: 
سواء  ةاغبيالكائنات  من كبيولوجية كاعبو، كاؼبياه الًتبة فيزيائيةمن مكونات  الطبيعية البيئة تتألف     

 .يت تشكل فيما بينها النظاـ البيئياذل االنااف كال باإلضافةمنها  اغبيوانيةاك  النباتية
 البيئةالفرع االكؿ: مفهـو 

 اليونانية الكلمةمن  ةمشتقكىي  "Ecology "اإلقبليزية الليةاذل  البيئة ةكلميعود اصل       
OIKOS " "   ة كلمكتعٍت البيت اك اؼبنزؿ"logos" دل االؼباين ارنات ىيكل اكتعٍت علم, كقاـ الع

مشتقو من " بوأ"  العربية اللية. اما يف 1كبيئتها ةبُت الكائنات اغبي العبلقةيدرس اذل علم الذم  لئلشارة
 اآليةاغبشر  ةسور ” حط مض خض حض” كىي مرادفو منزؿ كالوطن كىذا مصداؽ لقولو تعاذل

ابن )االنااف ابن بيئتو ام فيقاؿ كيراد هبا ايضا احمليط ، ؽبمدارا  ك بيئة اؼبنورة ةدينمن اؼبزبذكا اام . 09
كلكن دل وبدد  1858 ةللعادل ىنرم تورك سن ecology ايكولوجيا  الكلمةيعود ظهور ك  2(.ؿبيطو
 .3معناىا

                                                           
1
اج للنشر كالتوزيع ،دار اؼبنه مقدمة في اقتصاديات البيئةاؽبييت نوزاد عبد الرضباف ،حان ابراىيم اؼبهندم .عياى صبعة ابراىيم ، 
 .16،ص 2009،عماف،االردف،2009،

2
 .15،ص 2011،دار الفكر العريب ،القاىرة، مصر ، البيئة كمشكبلتها كالتربية البيئية كالتنمية المستدامةعبد الابلـ مصطفى عبد الابلـ ، 

3
 .6،ص 1981،معهد االمباء العريب ،بَتكت ،لبناف ، علم البيئةاضبد رشيد ، 
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 :اصطبلحا البيئةتعريف   -1
كيبارس فيو عبلقتو  ةفيو االنااف كوبصل على مكونات اغبيا الذم يعيش: ىي ذلك االطار تعريف   -

 البيئة افدبعٌت  .اليوميةنفاياتو الناتج عن نشاطاتو كيفرز  ،كيبٌت ماكنو كالثقافية كاالجتماعية اإلناانية
زبضع ، ةكنباتي ةك عناصر حيواني .االرض كاؽبواء ، ك ىي اؼباء عناصر حيوية من باإلناافما وبيط  ىي

 1.تواجدىاك استمرار  لضماف االستقرار “ Ecosystème ” ىذه العناصر للتوازف يف ما بينها
ة باؼبعٌت الضيق ككذا ؾبموع ةء كاالرض كالنباتات كاغبيوانات الربياؽبوا ةحال :كما تعرؼ على انها -

كوبدد  ةعلى افراد كصباعات الكائنات اغبياليت تسؤثر  ،كاإلناانية كالثقافية كاالجتماعية الطبيعيةالعوامل 
 2.بقاءىا بشكل عبلقاهتا

 يتأثرفيو االنااف ك  سؤثريزء من العادل الذم على اهنا اعب البيئة: 1967اليونسكو عاـ  ةتعريف منظم  -
 .اعبزء الذم ياتخدمو كيسؤثر فيو كيتكيف معو . ام بو
تعريفا كاضحا  ى: حيث اعط1972 ةالذم انعقد بالسويد سن للبيئة المتحدةتعريف مؤتمر االمم    -

ك نباتات  ةكمعادف ك مصادر الطاق ةكترب ،ىواء طبيعيةاليت اصبحت تدؿ من ؾبرد عناصر  للبيئة
 3.حاجات االنااف إلشباع .كيف مكاف ما ،يف كقت ما  كاالجتماعية اؼبادية رصيد اؼبوارد كحيوانات اذل

 األساسية: على اهنا العبلقات  بلجراد البيئية التربية 1975في اجتماع سنو  البيئةتعريف خبراء   -
 4.العادل الطبيعي الفيزيائي ك بُت االجتماع الاياسي الذم ىو من صنع االنااف ة بُتقائمال
 اؼبادية: اعرفها على اهنا رصيد اؼبوارد 1972 ةستوكهولم سن البشرية المتحدةتعريف مؤتمر امم   -

 5.حاجات االنااف ك تطلعاتو إلشباعيف كقت ما  اؼبتاحة كاالجتماعية
كما وبتوم من   ،كماء ةذلك االطار الذم يعيش فيو االنااف من ىواء كترب البيئةف تعريف شامل: -

. كل ىذا من اجل قياـ كغَتىا رياح كامطارمن كدبا ياود من طقس  ة،نات جامدحية كمكو  كائنات
ام اهنا  .االخرل ةالكائنات اغبي ائو كمبوه كتكاثرمن اجل ضماف بق اغبيويةاحتياجاتو  بتأمُتاالنااف 

بشكل  ،االنااف ةعلى حيا تأثر كالفيزيائية اليت كالبيولوجية كاالقتصادية االجتماعيةمن العوامل  ةؾبموع
 6.نظاـ البيئيالالتوازف الطبيعي كبشكل سليب عند اختبلؿ ىذا التوازف يف ة اهبايب يف حال

 
 

                                                           
 .208،ص 2008،دار الصفاء ،عماف ، االردف، ، الموقع الصناعي كسياسات التنمية المكانيةم بشَت الكناين كامل كاظ   1
2
 .17، مرجع سابق ،ص اؽبييت نوزاد عبد الرضباف ،حان ابراىيم اؼبهندم .عياى صبعة ابراىيم 

3
 .719كامل كاظم بشير الكناني ،مرجع سابق ،ص  

4
 Human development Repot ,2007-2008,fighting climate change human solidarity in a divided 

world ,the united nation development programmed ( UNDP) ,New York ,2007, p34-35.   
5
 .31،ص2000،دار األمل ،اعبزائر ، البيئة في مواجهة التلوثفتحي دردار ، 

 .31،ص2012،دار اؼبيارة ،عماف ،االردف، المدخل الى علم البيئةعلي سادل الشواكرة ،   6
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 .لنظاـ البيئي كمكوناتوا:الفرع الثاني 
( يف ة، نباتية)حيواني للبيئة اؼبكونة ةيبثل النظاـ البيئي صبيع الكائنات اغبيتعريف النظاـ البيئي.   -1

، الًتبة، كاؼبتمثلة يف )الطقس (اعبامدةاليَت حية ) ةها البعض مع البيئكالتفاعل مع بعض ،ةمنطقة معين
االرض  ةام اف النظاـ البيئي ىو اساس احمليط كما وبدد صح .( اخل .اعبومالشمس، اؼبناخ، اليبلؼ 

من اجل  كاالجتماعية كاالقتصادية الطبيعية البيئةعن التوازف بُت مكونات ة النظاـ البيئي ىو عبار . 1
لذلك فهو ذلك . خرف استمراره يف افضل حاالتو لتكوف كل مكوناتو دبقدار ال يسؤثر على اآلضما

 2.ضمن لو التوازف الدائمي كالتأثر دبا التأثَتماتمرا يف حالة من  تفاعبل هالتفاعل بُت افراد
 .ةكمكونات غَت حي ة: يتكوف النظاـ البيئي من مكونات حيمكونات النظاـ البيئي  -2
الثبلث  الطبيعيةكتتكوف من العوامل  ةاغبيا دبظاىرال تتمتع  كىي مكونات: ةحيالت غير المكونا -ا 

 .ةعلى الكائنات اغبي تأثَتاليت ؽبا 
 اتللكائن اغبيوية كالوظائف يشكل اؼباء الوسط الذم تتم فيو التفاعبلتالجزء المائي )الماء(:  - 

االرض  ةمن مااح ٪ 75كالذم يبثل  ةلكائنات اغبيمهم ل طبيعي در كاؼباء مو .كاالطراح(  )التيذية ةاغبي
 3.يف اغبصوؿ عليو ةفبا يشكل الصعوب  عذب ك ماحل  منغَت اف طبيعتو زبتلف 

زكت كالذم تقدر نابتو من مزيج من اليازات انبها غاز اآليتكوف الفضاء  الجزء الغازم )الهواء(: -
اذل اليازات  باإلضافة.٪  0.003بوف كثاين اكايد الكر ٪  20.9تقدر  ةكاالكاجُت بناب ٪78ب 

)انااف، حيواف،  ةللكائنات اغبي اةاىم غاز لكونو عنصر اغبي (O2)  االخرل كيعترب االككاجُت
كما تاتعمل   .اغبيويةلقيم اعبام بالوظائف  (ATP)ة اذل طاق األغذيةربويل  ةفهو كسيل .نبات(

ك يعترب غاز ثاين  ،الضوئي كتنتج االكاجُت الًتكيب ةيف عملي (co2 )النباتات ثاين اكايد الكربوف
االرض ك حدكث التيَتات  ةحرار  ةاليت تاببت يف ارتفاع درج اكايد الكربوف من اكثر اليازات الدفيئة

 4.اجراءات من اجل التقليل منو يف االرض ةلذلك مت ازباذ عد ةاغبالي ةاؼبناخي
ىي مكاف عيش ـبتلف ك  ،كالصحارم كالصخور الًتبةكىي ؾبموع  (:صلب )اليابسةالجزء ال  -

 ةتااعد الكائنات اغبي ةكونات عضويمن معادف ك م ةكما ربتوم على عناصر مهم  ةالكائنات اغبي
اليت يسؤدم تيَت شكلها كطبيعتها اذل حدكث اضرار  البيئةمن اىم عناصر  الًتبةك تعترب  .على العيش

 .التملح... اخل. لذا كجب ضبايتها ك االقبراؼ ،ذلك التصحر ةنااف كاغبيواف كالنبات كمن امثلعلى اال
 

                                                           
1
 .13،ص2008، دار رسبلف للطباعة كالنشر ،سوريا ، المسؤكلية الدكلية عن الضرر البيئيسهَت ابراىيم حاجم اؽبييت ،  

 .19سابق ،ص  دردار مرجعفتحي   2
3
 . 33علي سادل الشوادرة ، مرجع سابق،ص  

 .13ص  سهَت ابراىيم حاجم اؽبييت ، مرجع سابق،  4
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 البيئي.حية للنظاـ الغير (: التكامل بين مكونات 4-1شكل رقم )

  
 .20،ص2000،دار األمل ،اعبزائر ، البيئة في مواجهة التلوثفتحي دردار ، :المصدر

كيعترب ام  ،للعيش ةبلقا بيئةالثبلث من اجل اهباد  ةاليَت حي البيئةيبُت الشكل التكامل بُت اجزاء 
 ة.لة للحيااختبلؿ يف احد اجزائها سببا يف جعلها غَت قاب

نفس كتكاثر من تيذية ك ت ةاليت تتمتع دبظاىر اغبيا ةكتتمثل يف الكائنات اغبي :ةالمكونات الحي -ب
 .كؿبللة ةمنتج ةمن كائنات ماتهلك التيذيةحصوؽبا على  كمت تقايمها حاب شكل ،كمبو

على صنع غذائها  القادرة الدقيقة: النباتات اػبضراء كبعض الكائنات نتجةالمالكائنات  -
االكذل يف  اغبلقةكسبثل النباتات اػبضراء  ،باالعتماد على الوسط الذم تعيش فيو ،بنفاها

 .فهو اؼبنتج االكؿ كالوحيد اليذائية الالالة
 ال تنتج غذاءىا ائنات ىذه الك أف حيث : ك تتكوف من االنااف كاغبيوافالمستهلكةالكائنات  -

 1(.بعضها البعض حاب نوع الكائن) عشيب، الحم امبا تاتهلك النباتات اك تاتهلكك 
 النباتية ةث الكائنات اغبيثك الفطريات اليت تتيذل على ج كالبكتَتيا: المحللةالكائنات  -

الرض لتمثل تعود اذل ا بايطةكتعمل على ربليلها اذل مواد  العضويةككذا النفايات  ،كاغبيوانية
اليت تعمل على احداث التوازف البيئي يف  الطبيعةالربط . كتعترب من اىم مكونات  ةحلق

 .االرض

                                                           
 .18،ص2000،دار الفجر للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،مصر ، الملوثات الكيماكية للبيئةصباؿ عوياي الايد ،  1

 الجزء                     

 الصلب                  
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المائي                      

 المجال

 الحيوي

 

 

 

 الجزء الغازي 



 

 44 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

 :اعادة التوازف كالتغذية العكسية.(5-1)الشكل

 
 : من اعداد الباحث.المصدر
 .كاالقتصاد ة: البيئالثالثالفرع       

 نتيجةاليت ظهرت  اغبديثةمن العلـو  البيئةد اقتصايعترب علم  ك مفهـو االقتصاد البيئي: أةنش -1
من انتاج  البشريةاالنااف، حيث اف اؼبمارسات  ةلم االقتصاد كالواقع اؼبادم غبيابُت ع العبلقة

تفاقم ل ة. كنتيجةاك سلبي ةكانت اهبابي  سوآءااليت يعيش فيها  احمليطة البيئةعلى  تأثَتكاستهبلؾ ؽبا 
من  االقتصادية النظريةظهرت اغباجة اذل توجيو  ،ارل بابب التوسع الصناعييف القرف اغب البيئيةاؼبشاكل 

 ةلتفاَت حال كاعبزئية الكلية االقتصادية النظريةاستعماؿ ادكات ككسائل ب ،البيئيةالقضايا  ةاجل معاعب
 1.لبلقتصاد كافئتمالنظاـ البيئي الذم يعد شريكا غَت  مع  ليناجم ،التوازف االقتصادم بشكل اعمق

كفرع من  (Economies Environnementale) االقتصاد البيئي أك لبيئةااقتصاد  هر علمظ -
ظهرت دراسات انطبلقا من اخراج حيث  ،يناتفركع علم االقتصاد يف الانوات االكذل من الات

 ةيااغب  ككذا نوعية  ،اإلناانية باغبياةاذل االىتماـ  ،رلن علم يهتم باعبانب اؼبادم كاؼبااالقتصاد م
  .بالبشر احمليطة

 .تعريف االقتصاد البيئي -أ
ت االعتبار تفضيبل األخذ بعُت على التوازف البيئي مع كاحملافظة النادرةزبصيص اؼبوارد  ةكيفي  دراسة 

 2.البشرية االفراد كدعم انشطتهم
قتصاد على انو فرع من فركع اال “:االسكوا ” لغربي اسيا كاالجتماعية االقتصادية اللجنةتعريف  -

التوازف  على كجو التحديد كيتناكؿ ،كالديناميكية اإلمبائيةالعمليات  من خبلؿ يتناكؿ االستنفاذ اؼبوارد
 .“ البشرية التنمية ةعمليل البيئةاليت توفرىا  الطبيعيةاالمثل للموارد 

 احملاسبيةك  كالتحليلية النظريةالعلم الذم يقيس اعبوانب ” :على انو كما عرفها بعض االقتصاديين -
 3."ايبدبا يضمن مبوا ماتد البيئيةعلى التوازنات  للمحافظةكيهدؼ  االقتصادية للحياة

                                                           
1
 Hans Wiestmeth, environmenmental economies theory and policy in eqwlibrium, Springer, 

Germany, 2012, p3.    
2
،دار األياـ للنشر كالتوزيع  ،  المعايير البيئية كالقدرة التنافسية للصادرات،توفيق عباس اؼباعودم كماؿ كاظم بواد الشمرم ،كاظم أضبد البطاط 

 .17-16  ص ،، ص2016،عماف ،االردف،
3
 .19اؽبييت نوزاد عبد الرضباف ،حان ابراىيم اؼبهندم .عياى صبعة ابراىيم، مرجع سابق ،ص  

نباتات 
 خضراء

حيوانات 
عاشبة 
 كانساف 

حيونات 
الحمة 
 كانساف 

كائنات 
 محللة

كسط 
 طبيعي 

.اعادة التوازف كالتغذية العكسية   
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 ةاالقتصاديطرؽ استخداـ االدكات  ةعلى معرف تصريق ال البيئة علم اقتصاد دراسة كمن التعريف يتبُت اف
باستخداـ  ،اؼباتقبلية ئيةالبيتقدًن اغبلوؿ للمشاكل  ةبل سبتد اذل امكاني ،فحاب البيئةعلى  ةللمحافظ

  :يلي علم االقتصاد البيئي ما دراسةكلعل اىم دكافع  ،االقتصاديةاغبوافز كاالدكات 
  القرار الدكرل كاحمللي، فيما ىبص الاياسات   من القضايا لصانعي ةموعجمل التقنيةتقدًن اؼبشورة

 .كضبايتهااؼبخزكف الطبيعي للموارد  ةغبماي كالبيئية االقتصادية
 ةضريبيك  ةمن اجل اهباد سياسات ذباري البيئةعلى  االقتصاديةللنشاطات  الالبيةثار اآل اظهار 

 .ككذلك اهباد اغبلوؿ ؽبا
 ككذلك ظهار  ،التنميةىم القائمُت على ىسؤالء  لدل االقتصاديُت كوف ةرفع الوعي البيئي خاص

 1.كالتلوث الناجم عن االستيبلؿ البيئيةاالثار 
االقتصاد االمريكي  دراسةحيث اشارت الدراسات كمن بينها  كالبيئةبُت االقتصاد  ةالعبلقظهرت ك 

النظم ة كىو خبَت اقتصادم يف ادار . 1973 ةسن"  Edward Herman Daly" دارل  ىَتماف ادكارد"
النمو االقتصادم ينعكس على تدىور  اف ثابت" ةلدل البنك الدكرل يف كتابو حوؿ" اقتصاد دكل البيئية

من خبلؿ  ،االنااف ةعو يف كتابو اذل رباُت نوعيو حياكيد .الثركةيف توزيع  اؼبااكاةة ك عدـ يئيالب
التنمية بُت  ةكما اشارت االحباث عن كجود عبلق  .كليس النمو االقتصادم اؼبتاارع اؼباتدامة التنمية

  ".Environmental Kuznets curve "كوزنتس البيئي "كاالثر البيئي دبنحٌتاالقتصادية 
 . ( منحنى كوزنتس البيئي6-1الشكل رقم :)

 
،  المعايير البيئية كالقدرة كاظم بواد الشمرم ،كاظم أضبد البطاط ،توفيق عباس اؼباعودم  كماؿ المصدر:

 .15 ، ص2016،دار األياـ للنشر كالتوزيع ،عماف ،االردف، التنافسية للصادرات

                                                           
 .10هندم .عياى صبعة ابراىيم، مرجع سابق ،صاؽبييت نوزاد عبد الرضباف ،حان ابراىيم اؼب  1

منحنى 
EKC 

االثر 

 البٌئً

 التنمية االقتصادية 
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لرفع الدخل  الطبيعيةاذل اؼبوارد  ةاغباج نتيجةكبَت   صاحبها تدىوري التنمية ةيشَت اؼبنحى اف عملي     
كىنا تقـو  .ارتفاع اؼباتول اؼبعيشي ة باببالبيئ ةالتوجو اذل ضباي اين يتم الوضع ال ياتمر غَت اف

َت امباط االستهبلؾ كاالنتاج الرتفاع ماتويات النمو تتي نتيجةك  ،مشاكل التلوث ةدبعاعب اغبكومة
اذل اقتصاد كثيف الستخداـ التكنولوجيا  الطاقةقتصاد من اقتصاد كثيف الستخداـ حوؿ االلتت

 1.النظيفة
 .المطلب الثاني : التلوث الصناعي انواعو كاالثار الناجمة عليو

كاليَت  اغبكوميةاخذت اىتماما كبَتا من قبل اغبكومات كاؼبنظمات  ةبيئي ةيعترب التلوث ظاىر      
االنااف  ذاكك ،على االقتصاد ةثار كبَت آاليت تسؤدم اذل  البيئيةكىي من اؼبشاكل  ،حوؿ العادل حكومية 

كالتوسع  ،الصناعية الثورةتفاقم يف التلوث البيئي ىو ما شهده العادل بعد ال علكل .كاحمليط الذم يعيش فيو
 اتكظهور صناع التكنولوجيةكما سانبت التطورات   .الفحم ةخاص االحفورية الطاقةيف استخداـ 

 ةيف تفاقم الوضع ارتفاع ناب كاألظبدةك اؼببيدات  األدكية ةك صناع كالكيمياكيةمنها  النوكية خاصة 
 .التلوث
 .: ماىيو التلوث كمستوياتواالكؿ الفرع 

البيئة ناتج عن تصرفات االنااف أك بفعل  مكونات ىعلأ عن تيَت يطر  ةكىو عبار  تعريف التلوث: -1
 .التقدـ التكنولوجي كالصناعي ة ارتبطت بالتطور كحديث ةعن ظاىر  ةعبار  فهو ظواىر طبيعية طارئة .

لو،  اؼبكونةيف النظاـ البيئي من خبلؿ نقص احد عناصره  ةما يعرؼ على انو كجود عناصر جديدك -
االنااف  ةحبيث يسؤثر على توازنو االصلي، كذلك خبلؿ فبارس .ك من خبلؿ كجود خلل هبذا النظاـأ

تسؤثر على اؽبواء  ةكخطَت  ةمن مواد سام األنشطةدم دبختلف اشكالو، كما ينتج عن ىذه لنشاطو االقتصا
 2.ةاؼباء اك الًتب

 ةاليت تسؤدم اذل زياد اإلناانية صبيع النشاطات : التلوث البيئي على انوالمتحدةاالمم  ةتعريف ىيئ  - 
انااف ك ة حيا ضاذل تعري لطاقةااؼبواد اك  حيث تعمل ىذه ،البيئةاذل  ةجديد ةمواد اك طاق ةاك اضاف

 3.بشكل مباشر اك غَت مباشر سوآءاللخطر  الطبيعيةككذا مصادر اؼبوارد  ،صحتو كحياتو كرفاىيتو
اذل اؽبواء  ةغريب ةماد ةاذل اضاف اؼباتخدمةالتكنولوجيا  نتيجة: كل ما يسؤدم تعريف البنك الدكلي  -

اؼبوارد كعدـ مبلئمتها كفقداهنا  ةعلى نوعي التأثَت يسؤدم اذل ،ك اليبلؼ اعبوم يف شكل كميأك اؼباء أ
 4.اك تسؤثر على استقرار استخداـ اؼبوارد ،خواصها

                                                           
1
 .15-14كماؿ كاظم بواد الشمرم ،كاظم أضبد البطاط ،توفيق عباس اؼباعودم، مرجع سابق، ص ، ص ، 
 .77فتحي دردار ،مرجع سابق ،ص  2

 .161،ص 2011مصر،،دار اعبامعة اعبديدة ،االسكندرية ، االقتصاد البيئي كمقوماتو كتقنياتوعبد العزير قاسم ؿبارب ،  3
4
،رسالة ماجياتَت يف العلـو التايَت ،كلية العلـو االقتصادية كعلـو التايَت  مساىمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستدامةؿبمد عبد الباقي ،  

 .68،ص 2010جامعة اعبزائر ،
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نااف اال ةبواسط على انو ادخاؿ مواد : (OCDE )االقتصادية كالتنميةالتعاكف  ةتعريف منظم  - 
 الصحةن شاهنا اف هتدد مة ثار ضار آحبيث يًتتب عليها  ،لبيئةا ة اذلك غَت مباشر أ ةمباشر  ةسواء بطريق

ة اك تعوؽ االستخدامات بالبيئياك تناؿ من قيم التمتع ، البيئيةك بالنظم  ةكتضر باؼبواد اغبي ،اإلناانية
 1.ؽبا اؼبشركعةاالخرل 

 اإلناانيةكليا كعلي اكسع نطاؽ. فهو ناتج عرضي عن االفعاؿ و  في رغوبمغَت  شيء لوث ىوتالفكمنو 
 2.)ماء، ىواء، تربة ( البيئيةكاليَت مباشر على االكساط  اؼبباشر التأثَتمن خبلؿ 

اذل ة منطق كقت آلخر كمن  : زبتلف درجات التلوث كتتباين درجة خطورهتا منمستويات التلوث  -2
 3:اذل ثبلث ماتويات كىي اتوكيقام التلوث حاب درج ،اخرل

يف ام مشاكل اك اخطار  ىو ادىن ماتول من ماتويات التلوث اليت ال تتاببالتلوث المقبوؿ:  -ا
على    تلوث منتشركيعترب ىذا النوع من ال .اعبامدةكال حىت اؼبكونات  ،ةللكائنات اغبي بالنابةملموسة 

كيعترب يف بعض االحياف ضركرم . كما انو ال يسؤثر على توازف النظاـ البيئي  ،األرضية ةكافة مناطق الكر 
 للنظاـ البيئي .

من  الصناعيةدكؿ ال من ماف حيث تعاين كثَتالتلوث حد األ ةتتجاكز درج التلوث الخطير: -ب
 ةكخاص ةاالحفوري الطاقةعن النشاط الصناعي من خبلؿ االعتماد على مصادر   التلوث اػبطَت كالناتج

من قبل النظاـ  وستيعاباالتلوث كنوعيتها اغبد االيكولوجي الذم يبكن  ةالنفط كالفحم. كىنا تتعدل كمي
 سريعةا ياتدعي اجراءات فب. كالطبيعية البشرية البيئةعلى عناصر ة ثار سلبيآم اذل ظهور فبا يسؤد ،ئيالبي

 .ةحديث ةالصناعي باستخداـ كسائل تكنولوجيالتلوث  ةمن خبلؿ معاعب الالبية التأثَتاتللحد من 
 . االعتماد على التحفيز اؼبادم ك الضرائبأك من خبلؿ  ،الدكليةمن التشريعات  ةؾبموعكذا ك 

يعترب من اخطر مراحل التلوث كاليت ينهار فيها النظاـ البيئي كيصبح غَت قابل :المدمرالتلوث  -ج
االف اذل يف بعض  اكلعل ىذه اؼبرحلة دل نصل اليه .كما وبدث اختبلؿ كبَت بُت مكوناتو  ،لتصحيحل

اين انفجر اؼبفاعل " تشار نوبيل"حادثة .على غرار اؼبناطق اليت حدثت هبا كوارث طبيعية اك بشرية كبَتة 
سنة من اجل اعادة بناء اغبياة 50النوكم يف االرباد الاوفيايت، حيث قدر اػبرباء اف اؼبنطقة تاتلـز 

 4كاحداث التوازف البيئي.
 
 

                                                           
 .48،ص2007،دار اليازكرم العاؼبية ،االردف، االدارة البيئيةصاحل عارؼ ، 1

 .59اعبزء األكؿ ،دار الفكر العريب ،االسكندرية، د ت ف ، ص موسوعة حماية البيئة ،ؿبمد صاحل العادرل ،  2
3
 .102-101علي سادل شراكرة ، مرجع سبق ذكره ،ص   
4
 .017نفسه، ص  
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 .التلوث كأشكاؿ انواع: الثاني الفرع
 لتلوثا بنشأة  متعلق ىو ما منها عدة معايَت حاب انواع عدة اذل التلوث ينقام: انواع التلوث -1
 انواع اذل تقايمو يبكن كما .(فيزيائي كيميائي، بيولوجي،) اؼبابب حيث كمن( مصطنع اك طبيعي) 

 عمرانية(. زراعية، صناعية،)  كاالنشطة الفعاليات حاب
 مثل طبيعي مصدره يكوف قد حيث التلوث مصدر حاب التقايم وكى :النشأة حسب التصنيف  -أ

 اكايد ك ،كربيت اككايد كاكؿ ،الكربيت اكايد كثنائي اكُتالرب  عن الناصبة كاألخبرة اليازات
 كشبو اؼبصنعة  كاؼبلوثات 1. الشماي كاالشعاع كاغبرارة الطبيعية الكوارث عن الناصبة ككذا. النيًتكجُت

أك  النفطية، كاؼبشتقات كاؼبعادف ،كمكوناهتا مكاهنا بتييَت االنااف قاـ طبيعية مواد كانت سواء ةمصنع
 ككذا الكلور، مركباتمثل  الطبيعة يف مكاف ؽبا يوجد كال بإنتاجها االنااف قاـ اليت صناعيةال ركباتاؼب

 .البيئة على كبَت تأثَت ؽبا مواد كىي الكيمياكية، اؼبواد ك اؼببيدات
 اؼبلوثات تتمثل حيث ،كفيزيائية كيميائية بيولوجية اذل تقام كاليت خصائصها: حسبو التصنيف -ب

 ك الكهركميناطياية االمواج ككذا .الضجيجك  الضوضاءك  ضوءالك  كاغبرارة االشعاعات شملتك  الفيزيائية
 كيمياكيةال كاؼبلوثات ة.اغبي كغَتة اغبي البيئية اؼبكونات على تسؤثر ،مادية كغَت مادية مكونات ىي

 باإلضافة ،كغَتىا النباتية كالزيوت امـوك ال كاؼبعادف الزيوت ك كالطاقة اؼبنشاة الطبيعية اؼبواد كتشمل
 البيولوجية اؼبلوثاتاما . الصناعية كاالضباض كالزراعية اغبشرية كاؼببيدات األصباغك اؼبصنعة اؼبواد اذل

 يف ؾبهرية كائنات عنعبارة  كىي ،اغبية الكائنات ظهور مع ظهرت اليت اؼبلوثات اقدـ من تعتربف
 يف يعيش ما كمنها ،اؽبواء يف كحىت كاؼباء الًتبة يف يعيش ما منها طبيعية ائيةيإح مكونات كىي ،األغلبية

 من كلعل النبات كحىت كاغبيواف االنااف على اثار للبكتَتيا ك .اؼبعويةا كالبكتَتي ،االنااف جام
 ة.كمعدية خطَت  امراض يف تتابب اليت الفَتكسات اخطرىا

ية كاالضباض كاؼبواد : كتنقام اذل تلوث صناعي كيشمل اؼبواد الكيمياك التصنيف حسب األنشطة -ج
كاؼببيدات كاالظبدة الكيمياكية كالعمرانية أك   ،من اصباغ كملوثات زراعية ،القاعدية كاؼبواد اغبافظة

 كىي الناصبة عن اؼبناطق اغبضرية الاكنية كالريفية من قمامة كمياه الصرؼ الصحي . .الاكنية
 ائي كمائي كترايب.: يتواجد التلوث يف ثبلث اشكاؿ منها ما ىو ىو اشكاؿ التلوث -2
وبدث التلوث اؽبوائي عندما تتواجد جزيئات أك جايمات يف اؽبواء كبكميات   :التلوث الهوائي - أ

كتشكل ضررا على العناصر  ،حبيث ال تاتطيع الدخوؿ إذل النظاـ البيئي ،كبَتة عضوية أك غَت عضوية
نظرا لاهولة انتقالو كانتشاره من منطقة  ،كالتلوث اؽبوائي يعترب أكثر أشكاؿ التلوث البيئي انتشارا .البيئية

كيسؤثر ىذا النوع من التلوث على اإلنااف كاغبيواف كالنبات تأثَتا  .كبفًتة زمنية كجيزة نابيا ،إذل أخرل

                                                           
 .106علي سادل شراكرة ،مرجع سابق ،ص   1
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متمثلة يف التأثَت على صحة اإلنااف كالبفاض   ،كىبلف آثارا بيئية كصحية كاقتصادية كاضحة ،مباشرا
أثَت ينتقل إذل اغبيوانات كيصيبها باألمراض اؼبختلفة كيقلل من قيمتها كما أف الت  .كفاءتو اإلنتاجية

االقتصادية، أما تأثَتىا على النباتات فهي كاضحة كجلية متمثلة بالدرجة األكذل يف البفاض اإلنتاجية 
 باإلضافة إذل ذلك ىناؾ تأثَتات غَت .الزراعية للمناطق اليت تعاين من زيادة تركيز اؼبلوثات اؽبوائية

حيث أف زيادة تركيز بعض اليازات مثل ثاين  ،يف التأثَت على النظاـ اؼبناخي العاؼبي تتمثل ،مباشرة
كما يتبع ذلك من تيَتات  ،يسؤدم إذل اكبباس حرارم يزيد من حرارة الكرة األرضية ،أكايد الكربوف

  .طبيعية كمناخية قد تكوف ؽبا عواقب خطَتة على الكوف
من مااحة الكرة األرضية كيبلغ حجم ىذا % 70بلؼ اؼبائي يبثل أكثر من الي التلوث المائي: -ب

مليوف ميبل مكعبا من اؼبياه، كمن ىنا تبدك أنبية اؼبياه حيث أهنا مصدر من مصادر   296اليبلؼ حوارل
من أجل توازف النظاـ اإليكولوجي الذم يعترب  اغبفاظ عليه ا كفينبيي صيانته ،اغبياة على سطح األرض

كعندما نتحدث عن التلوث اؼبائي من اؼبنظور العلمي فإننا نقصد  .د ذاتو سر استمرارية اغبياةيف ح
حبيث تصبح اؼبياه غَت صاغبة الستخداماهتا  ،إحداث خلل كتلف يف نوعية اؼبياه كنظامها اإليكولوجي

 نظامها كغَت قادرة على احتواء اعبايمات كالكائنات الدقيقة كالفضبلت اؼبختلفة يف ،األساسية
كالذم  ،كبالتارل يبدأ اتزاف ىذا النظاـ باالختبلؿ حىت يصل إذل اغبد اإليكولوجي اغبرج .اإليكولوجي

كلقد أصبح التلوث البحرم ظاىرة أك مشكلة كثَتة اغبدكث  .تبدأ معو اآلثار الضارة بالظهور على البيئة
تصادية اؼبتزايدة للمواد اػباـ األساسية كاليت كحاجة التنمية االق ،يف العادل نتيجة للنشاط البشرم اؼبتزايد

كما أف معظم الصناعات القائمة يف الوقت اغباضر تطل على سواحل   .تتم عادة نقلها عرب احمليط اؼبائي
يطات، كيعترب النفط اؼبلوث األساسي على البيئة البحرية نتيجة لعمليات التنقيب احملبحار أك ال

يف اؼبناطق البحرية أك احملاذية ؽبا، كما أف حوادث ناقبلت النفط  كاستخراج النفط كالياز الطبيعي
باإلضافة إذل ما يامى دبياه التوازف كاليت تقـو ناقبلت  ،العمبلقة قد تسؤدم إذل تلوث اليبلؼ اؼبائي

حىت تأيت إذل مصدر  ،النفط بضخ مياه البحر يف صهارهبها لكي تقـو ىذه اؼبياه بعملية توازف الناقلة
فبا يسؤدم إذل تلوثها دبواد ىيدرككربونية أك كيميائية  ،البحرفتقـو بتفريغ ىذه اؼبياه اؼبلوثة يف  ،نفطشحن ال

حيث  ،كيكوف ؽبذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة كقاتلة ؼبكونات النظاـ اإليكولوجي .أك حىت مشعة
كما أف ىذه ،ى الالالة اليذائيةأهنا قد تقضي على الكائنات النباتية كاغبيوانية كتسؤثر بشكل كاضح عل

 كتعمل .اؼبلوثات خصوصا العضوية منها تعمل على استهبلؾ جزء كبَت من األكاجُت الذائب يف اؼباء
دخوؿ األكاجُت كأشعة الشمس كاليت تعترب ضركرية  على منع البقع الزيتية الطافية على سطح اؼباء

 لعمليات التمثيل الضوئي.
 كالذم ،األرضية للكرة العلوية كالقشرة الصخرم اليبلؼ يصيب الذم تلوثال ىو التلوث الترابي: -ج

 كال ،ديبومتها كسر اغبياة كتعترب أساس .اإليكولوجي النظاـ حلقات من كاألساسية األكذل اغبلقة يعترب
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 على شديد ضيط إذل أدت، اؼباضية القليلة الانوات يف حدثت اليت اؽبائلة الاكانية الزيادة إف شك
 مقدرة لعدـ نتيجة كثَتة بيئية عناصر كاستنزفت، اإليكولوجي النظاـ من اعبزء ىذا يف البيئية صرالعنا

 البفاض إذل يسؤدم الزراعية األراضي استخداـ فاوء .التدىور من كضبايتها صيانتها على اإلنااف
 إذل تصل قد البيولوجية قدرتو منتج، حبيث أف  غَت عنصر إذل منتج عنصر من كربويلها إنتاجيتها

 زيادة أف حيث ،األرضي التلوث ظهور إذل أدل قد للتكنولوجيا اإلنااف استيبلؿ سوء أف كقبد .الصفر
 اؼبنتجات غبماية اغبشرية كاؼببيدات خصوبتها فقداف نم الًتبة لتعويض النيًتكجينية األظبدة استخداـ

 زيادة أف كما .البيولوجية مقدرهتا وركتدى الكيماكية باؼبواد الًتبة تلوث إذل أدت ،اآلفات من الزراعية
.  مشعة أك كيميائية كانت سواء، الصلبة كالنفايات اؼبلوثات زيادة إذل أدل كالتعديٍت الصناعي النشاط

 اغبالتُت كلتا كيف ،األرض باطن يف دفنها أك األرض على النفايات ىذه بإلقاء اغبكومات بعض كتقـو
 1الطويل اؼبدل على كالنبات كاغبيواف اإلنااف على كتسؤثر كاضح الاليب التأثَت يكوف

 االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية للتلوث. رالفرع الثالث: اآلثا
 ةكاغبيا الطبيعيةثار على اؼبوارد آيعترب التلوث من اؼبشاكل االكثر انتشارا حوؿ العادل ؼبا لو من      

انب االقتصادم ك االجتماعي ك البيئي الطبيعي  ثار التلوث يف اعبآكتظهر .اجملتمع  ةككذا صح اإلناانية
 :كما يلي

 التنمية ةيف النهوض بعملي طبيعيةكما ربتويو من موارد  البيئةلقد سانبت  :االقتصاديةثار التلوث آ -1
لكن ال يبكن تصور استمرار  ةاذل سلع كخدمات استهبلكي البيئيةاؼبوارد  من خبلؿ ربويل  يف الدكؿ

التقليل من اثار النشاط  ةكما اف ؿباكل.ؼبا تاببو من نفاد اؼبوارد  ةليااغب ةوتَت النشاط االقتصادم بال
 عاليةار التلوث تكوف ذات تكلفو آثمن خبلؿ اجراءات كتدبَت للتقليل من  ةاالقتصادم على البيئ

 .كاالقتصاد البيئةبُت  العبلقةيبُت  اؼبوارلكالشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
المستدامة في المؤسسة االقتصادية ،دراسة حالة المؤسسة الوطنية للببلستيك تسيير النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية ضباش كليد ، 1

 .62،ص2012-1،2011.مذكرة ماجياتَت يف العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت ،جامعة سطيف  كالمطاط
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 البيئة .(:عبلقة االقتصاد ب7-1الشكل رقم )

 
دكر تكنولوجيات كطرؽ االنتاج المستداـ في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة ،دراسة : بوحبيلة اؽباـ ،المصدر

،مذكرة ماجياتَت يف العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت جامعة فرحات عباس  حالة الشركة االفريقية للزجاج
 .25ص ،   2012-2011سطيف ،

) طاقو، ىواء،  االقتصاديةاليت سبوف االقتصاد باؼبوارد  ىي البيئة يبُت افبلؿ الشكل الذم من خ      
 اليَت مرغوب فيها) نفايات، ملوثات اؽبواء اإلنتاجية العملية(. كما اهنا تتحمل ـبرجات ةماء، مواد اكلي

االقتصاد يف التكاليف (. كتظهر اثار التلوث على الصبلحية ةمنتهي النهائية اؼبنتجات اؼباء، ككذا ك
 .التالية االقتصادية

 .للتخلص من النفايات كمعاعبتها اؼبرتفعةالتكاليف  -
 .اؼبائيةاذل اؼباطحات  كاؼباربة القذرةعن اؼبياه  الزراعية الناصبة بتلف احملاصيل  مرتبطةتكاليف  -
للمصابُت  اؼباليةات ككذا االجور كالتعويض، اإلنتاجيةاالمراض اليت تاببها الوحدات  ةتكاليف معاعب -

 كالبيئةبُت االقتصاد  العبلقة. كشكل اؼبوارل يبُت اف الصناعيةعن التلوث  يف الوحدات  الناصبة باألمراض
يسؤثر على النمو  النهايةيف  البيئةيف  التأثركىذا  البيئةحيث اف النمو االقتصادم يسؤثر على ة عبلقو تبادلي
 1.االقتصادم

                                                           
1
 وث البيئي  المخاطر كالتكاليف كالمعالجاتعبد الرسوؿ جابر ابراىيم ،حيدر حسين حذافة، اآلثار االقتصادية للتلعقيل ضبيد جابر اغبلو ، 

 .51،ص1،2013،العدد 15،دراسة حالة العراؽ ،ؾبلة القادسية للعلـو االقتصادية كاالدارية ،اجمللد 
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 ن التداخل بين علم االقتصاد كالبيئة .(:التداخل بي8-1شكل رقم )

 
.دار الصفاء،  الموقع الصناعي كسياسات التنمية المكانيةكامل كاظم بشَت الكنعاين،   اؼبصدر:

 .242ص2008عماف،
من تلوث الابب  البيئةعلى  اغباصلة: تعترب التيَتات للتلوث كالصحية االجتماعيةثار اآل   -2

كتظهر  .اؼبتخلفةكحىت   اؼبتقدمةككذا الفقر سواء يف اجملتمعات  ،ةاالساسي يف ارتفاع االمراض كالوفا
بو عاؼبيا. ك اصبحت بعض  اؼبرتبطةاالمراض  ك ،عن التلوث الناصبةثار التلوث من خبلؿ عدد الوفيات آ

للتلوث يف  االجتماعيةاؼبدف الكربل على غرار بكُت مدف يصعب العيش فيها. كيبكن حصر االثار 
 1 :التاليةالنقاط 

يتابب التلوث يف العديد من االمراض اؼبزمنة كالنادرة منها ما يرجع للتلوث  _ االمراض كالتلوث:أ
 .خاصة نتيجة مياه الصرؼ الصحي كالصناعي ،مرتبط باؼبياه واؽبواء باليازات الكيماكية كمنها ما ى

 %90ظمة الصحة العاؼبية فإفككذا اؼببيدات الكيماكية كاالظبدة اؼبسؤثرة على االغذية الزراعية. كحاب من

                                                           
1
 .747، مرجع سابق ،ص كامل كاظم بشَت الكنعاين 



 

 53 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

مبلين سنويا كمن بُت االمراض الشاعة الناصبة 7كتابب بوفاة سكاف العادل يعانوف من تلوث اؽبواء.  من
  : 1عن التلوث ما يلي

  .سرطاف الرئة: نتيجة للملوثات كالدخاف كعوادـ الايارات خاصة يف اؼبدف -
( ك ثاين اكايد so2) الكربيتياز ثاين اكايد امراض القلب كاالكعية: تااىم اؼبلوثات اؽبوائية ل -

 .(N)كاآلزكت  . (No2النيًتكجُت )
 الربو اغبااسية التنفاية كالال : كىي امراض مزمنة ترافق حاملها طيلة حياتو كلعل اىم مابباهتا: -

No2ك  So2 . 
الدكؿ اليت  التيفويد، البلهارسيا، التهاب الكبد: كىي امراض خطَتة تنتشر عادة يف ،مرض الكولَتا -
الدكؿ النامية  سبس ىذه االمراض باػبصوصكما تعترب امراض سريعة االنتشار ك .ين من اؼبياه القذرة اتع

 2خاصة الدكؿ االستوائية كاالفريقية .
ذكر منها نامراض ناصبة عن استهبلؾ مواد ملوثة ك مراض ناصبة عن تلوث االغذية :كىي ا -
مرض العصيات القولونية، تامم غذائي الناجم عن الربكتيوس ، . 3)الااؼبونيبل، أمراض النزلة اؼبعوية (
 4.من االمراض  رض الناجم عن الكلوسًتيديـو اذل غَت ذلكاؼب

 يبينب اؼبواد الكيمياكية كاليازات كاالمراض الناصبة عنها.1كاؼبلحق رقم 
ما يقارب ، ام عاؼبيا % 23نابة بيتابب التلوث يف الوفيات العاؼبية  الوفيات كالتلوث: -ب 

باإلضافة اذل امراض الارطاف  ،كربتل الاكتة الدماغية كالقلب اؼبرتبة االكذل مليوف كفاة سنويا.12.6
كتسؤثر البيئة على الوفيات من خبلؿ التلوث الناجم عن اؽبواء كاؼباء  كامراض التنفس كاؼببلريا .....اخل.

ؼبخاطر اؼبهنية كاؼبمارسات الزراعية اػباطئة  كما تااىم ا  .كاؼبواد الكيماكية، ككذا االشعاعات كالضوضاء
 5ككذا كوارث الطبيعية الناصبة عن التييَت اؼبناخي . ،وفاةلاسباب ل

اثبتت الدراسات على كجود عبلقة بُت الفقر كالتدىور البيئي كاستنزاؼ اؼبوارد  التلوث كالفقر: -ج 
كمن اجل تلبية االحتياجات . البيئة"خاصة يف الدكؿ النامية كاطلق عليها "متبلزمة الفقر ك  ،الطبيعية

يلجأ الاكاف اذل استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية  اؼبعيشة من تعليم كاسكاف كمياه شرب كقنوات صرؼ صحي،
ككذا استنزاؼ اؼبوارد اؼبتجددة بوتَتة اكرب من كتَتة ذبددىا كاليابات  ،خاصة تلك اليَت متجددة

                                                           
1
 World Health Organization WHO. www.who.int/news-roo;/detail/02-05-2018-9.out-of-10-people-z-

world-z-wide-breather-polluted-air-but-more-contries-are-taking-action. Consulté 10/01/2018.  
2
 Bruxelles Environnement .les problems de santé lies a l’environnement. www.environnement 

.Brussels/thématique/santé-sécurité/ consulté 10/12/2019. 

3 عبد اؼبنعم ابراىيم عبد اؼبنعم كآخركف ،اقتصاديات الموارد البيئية ،دار اؼبريخ،  الاعودية ،2002،ص 218.
  

4
 . 73فتحي دردار ،مرجع سابق،ص  

5
 World Health Organization WHO. www.who.int/ auantifying-ehimpacts/publication/phe-ponvention-

diseases-infographic-en.pdf. Consulté 13/11/2019.  

http://www.who.int/news-roo;/detail/02-05-2018-9.out-of-10-people-z-world-z-wide-breather-polluted-air-but-more-contries-are-taking-action
http://www.who.int/news-roo;/detail/02-05-2018-9.out-of-10-people-z-world-z-wide-breather-polluted-air-but-more-contries-are-taking-action
http://www.environnement/
http://www.who.int/news-roo;/detail/02-05-2018-9.out-of-10-people-z-world-z-wide-breather-polluted-air-but-more-contries-are-taking-action
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 اذل ملكن ىذا االستنزاؼ يسؤد 1 .ن اجل رفع اؼباتول اؼبعيشيم، كاؼبراعي كاؼبياه اعبوفية كالصيد اعبائر
يااىم يف زيادة كالذم  ،اضطرار بالصحة العامة كقلة انتاجية العامل يف يتاببتدىور بيئي حاد فبا 

 2دبعٌت اف الفقر كالتلوث يف حلقة متبادلة. .الفقر
بلؿ تعديل خصائص اؽبواء على الطبيعية من خ التلوث : تتمثل آثارآثار التلوث على الطبيعية -3

ئية الياباة ككذا اؼبائية ك التيَتات يف مقدار الكائنات اغبية على يكتعترب النظم الب .كاشكاؿ الًتبة كاالرض
سطح االرض من حيوانات، نباتات، كتنوع بيولوجي. كيبكن اختصار اآلثار البيئية الطبيعية للتلوث يف 

 التالية :النقاط 
 ا تابب من تيَت يف نوعية اؽبواء.مة كمنبعاثات اليازية الااا -
 صعوبة اغبصوؿ على اؼبياه النظيفة ككذا تلوث اؼباطحات اؼبائية كالبحار كاؼبياه اعبوفية.  -
 .الضجيج كمالو من اثار على اعصاب االنااف كراحتو النفاية   -
 تدمَت النباتات كاغبياة الربية أك البحرية.  -
 .ها كمأكاىا التأثَت على الطيور اؼبهاجرة كغذائ  -
 انقراض بعض اغبيوانات كالنباتات اغبااسة.  -
 ......اخلاقة كمعادف كاتربةالتأثَت على اؼبوارد الطبيعية من ط -
 3التصحر كاقبراؼ الًتبة نتيجة اغبفر العشوائي ككذا التصحر نتيجة الرعي اعبائر. -

 التغيرات المناخية كاالحتباس الحرارم.  المطلب الثالث:
من القضايا الرئياية اليت أصبحت تسؤرؽ Climate Change)) اؼبناخية لتيَتاتتعترب ا      

كاليت نتجت عن ارتفاع درجات اغبرارة على سطح االرض  ،كاؼبختصُت كحىت عامة الناس الاياسيُت
كاليت ظهرت اثارىا من خبلؿ موجات حر كجفاؼ دل يابق ؽبا مثيل على  ،بابب االنبعاثات اليازية

باإلضافة اذل االعاصَت  .سطح البحر نتيجة ذكباف اعبليد ياتككذا ارتفاع ماتو  ،دلبعض مناطق العا
  .اؼبدمرة كاؼبتكررة خبلؿ الانوات االخَتة

 الفرع األكؿ :ماىية التغيرات المناخية كاسبابها .
ىو اختبلؿ يف الظركؼ اؼبناخية اؼبعتادة لدرجات اغبرارة كامباط الرياح  تعريف التغير المناخي:  -1
االمطار اليت سبيز كل منطقة على االرض سواء من خبلؿ اغبركات الديناميكية الطبيعية )كالرباكُت ك 

كلعل األسباب البشرية الناصبة  .خارجية كالتيَت يف شدة االشعة الشماية  ل،كالزالزؿ( اك من خبلؿ قو 

                                                           
1
 .91،اؽبييت نوزاد عبد الرضباف ،حان ابراىيم اؼبهندم .عياى صبعة ابراىيم، مرجع سابق 

 .213،ص 2011، الشارقة ،1،اثراء للنشر كالتوزيع ،ط مقدمة في علم اقتصاد البيئةؿبمد صاحل تركي القريشي ،  2
3
 .422-419،ص 2011،االردف،4،دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،ط المدخل الى العلـو البيئيةسامح اليرابية ، وبي الفرحاف ، 
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كما   كثف للطاقاتعن نشاطات االنااف اؼبختلفة كاليت ارتفعت مع  التطور الصناعي كاالستخداـ اؼب
 1سببتو من اليازات الدفيئة.

"تلك التيَتات  اؼبناخيةالتيَتات  :2 الفقرةحوؿ تغير المناخ في  المتحدةاالمم  ةتعريف اتفاقي  -
النشاط البشرم الذم يفضي اذل تييَت يف تكوين اليبلؼ اعبوم  ةاك غَت مباشر رة مباش ةبصور  تعود اليت

 2 .ةمتماثل ةزمني اتفًت  لاذل التقلب الطبيعي للمناخ على مد باإلضافةحظ العاؼبي كالذم يبل
يف  اؼبناخيةالتيَت اؼبناخي على انو صبيع االختبلفات يف اػبصائص   :قاموس البيئيالتعريف      -

تلوث اؽبواء بفعل  نتيجة. اغبرارةمكاف معُت مع مركر الوقت من خبلؿ ارتفاع اك البفاض درجات 
من  ةابب بتيَت مناخ اك ما يامى االحًتار العاؼبي، كاليت تابب اضرارا كبَت اليت ت البشرية األنشطة

 .اعبفاؼ ك الفيضانات ،األعاصَتك الصعبة الطبيعيةالظواىر ة خبلؿ ارتفاع مناوب مياه البحر كزياد
االمراض انتشار  ك كاغبد من التنوع البيولوجي اؼبائية  استقرار اليابات كهتديد اؼبوارد ةفبا يتابب يف زعزع

 3.اؼبدارية
كجود اختبلؿ يف النظاـ البيئي  نتيجة ىي حادثة   اؼبناخيةالتيَتات  :المناخيةاسباب التغيرات  -2

كجود  عن  كىذا ما تسؤكده الدراسات .عن نطاؽ البشر ةخارج طبيعية بأفعاؿىذا االختبلؿ قد يكوف 
 اؼبناخيةللتيَتات  ليةااغباالسباب  ا. امكجليد ةمن حرار  ةكبَت ة  لتيَتات مناخي الاابقةفًتات عرب العصور 

 :اذل ما يلي اؼبناخيةاذل النشاط البشرم كمنو يبكن تقايم اسباب التيَتات  ةفهي راجع
على الرغم من  اؼباضيةعلى االرض يف العصور  يةنظرا غبدكث تيَتات مناخ  :الطبيعيةالعوامل  - أ

 .كاليت منها ةمناخي  تتابب يف تيَتات  يف حد ذاهتا الطبيعةفاف  ،عدـ كجود نشاط بشرم كتصنيع
كحاب علماء الفلك فاف  4سنويا. %7الشمس اليت تصل اذل االرض كاليت تقدر بو  ةاشع ةكمي   -

. ككذا دكراهنا حوؿ ؿبورىا ةسن 96000  ككذا دكراهنا حوؿ الشمس يتيَت كل  لؤلرضاؼبدار البيضاكم 
 . كعلى سطح االرض الشماية األشعة ةتييَت كميتتابب يف  الفلكيةكىذه التيَتات  ةسن 41000كل 

 5.ككذا العصور الدفيئة اعبليديةاالقًتاب كاالبتعاد بُت االرض كالشمس يتابب يف حدكث العصور 
كاليت  ،األرضية القشرةيف تصدعات على ماتول  كاؼبتمثلةعلى سطح االرض:  اعبيولوجيةالعوامل  -

بُت القارات كما اقبر عنو من اختبلؼ اؼبناخ بُت ـبتلف  االنفصاؿ نتيجة ةتتابب يف تيَتات مناخي
                                                           

 .04،ص 2009مركز العمل التنموم معا ،فلاطُت ،التغيير المناخي اسبابو كآثاره ،حنُت العقاد ،  1
 قية االمم اؼبتحدة اإلطارية حوؿ التيَتات اؼبناخية ،متاح على موقع:اتفا  2

www.unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic/pdf.consulté10/08/2018. 

 
3
 ACTU environnement, www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire/definition/chongmement-

climatique.php4. Consulté 10/12/2019. 
4
 .196مرجع سابق ص اؽبييت نوزاد عبد الرضباف ،حان ابراىيم اؼبهندم .عياى صبعة ابراىيم، 

5
 االقتصاديةالعلـو  ةالدكتوراه كلي أطركحة  ، ةستشرافيا دراسةفي الجزائر  المستدامة التنمية، اثار التغيرات المناخية على بوسبعُت تاعديت  

 .11صفحو . 2015-2014  بومرداس  ؿبمد بوقرةا ة كعلـو التايَت جامع كالتجارية

http://www.unfccc.int/resource/docs/convkp/convarabic/pdf.consulté
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االرض من خبلؿ  ة. كما تااىم الرباكُت يف خفض درجات حرار رطوبة ك اؼبناطق من جفاؼ
 ةكمن اىم الرباكُت اليت ادت اذل البفاض درج ،الشمس ةاؼبقذكفات كالدخاف الذم يتابب حبجب اشع

ككذا جبل  ،يف اؼبكايك1982عاـ  "Chichon" وفبركاف تشيش ةمئوي ةدرج 1االرض اذل ةحرار 
 1991.1يف الفلبُت سنو   الواقع يف جزيرة  "Pinatubo" بيناتوبو

لليبلؼ اعبوم  اؼبكونةاليازات  ةاف االختبلؼ يف كمي  تييَت يف مكونات اليبلؼ اعبوم حيث  -
 .االرض اغبرارة ةتابب يف ارتفاع درج

كىو مبط  ،النينو ىو التذبذب اعبنويبمناخيتُت. نبا ظاىرتُت    "Nana Nino" ظاىره النينو كالنانا  -
سطح اؼباء من كاحد اذل طبس  ةحرار  ةتتمثل يف ارتفاع درجة مناخي متكرر ينطوم على تيَتات مناخي

من ما يتابب يف  ،كالذم يتابب يف البفاض الضيط اعبوم يف غرب احمليط اؽبادئ ،مئويةدرجات 
2005كاترينا الذم ضرب اريزكنا عاـ    ذلك اعصار ةثلكمن ام .حدكث االعاصَت

ة ر اما نينا فهي ظاى .2
 ةظاىر الكتابب  ،خط االستواء مياه شرؽ احمليط اؽبادم حوؿ ة حرار ة تسؤدم اذل البفاض درج ةمناخي

يف  الرطوبة ةك زياد اعبنوبيةكاذباه اعبفاؼ اذل شرؽ افريقيا   االعاصَت غرب احمليط اؽبادئ ةيف زياد
 3.وب افريقياجن
كما  ،الصناعية الثورةكمع ظهور  ،خبلؿ القرف اغبارل ةساىم االنااف كخاص :البشريةالعوامل    -ب

اذل حدكث تيَتات  ،ككذا ارتفاع عدد سكاف االرض ،صاحبها من تيَت امباط االنتاج كاالستهبلؾ
 الطبيعيةاستعماؿ اؼبوارد  ، َت اؼبناخيةكالتي البيئةعلى  تأثَتااالكثر  البشريةكمن بُت العوامل . ةكبَت ة  مناخي

 الصناعةكالفحم يف  االحفورية الطاقةاستعماؿ  كخاصة ،ةكثيف  اتبكمي  ةكاليَت متجدد اؼبتجددة
غاز ثاين  "co2" على غرار الدفيئةمن اليازات ة الناذبة عن ىذا االستعماؿ الكبَت  اتك الكمي ،كالنقل

ك تابب يف حدكث  ،االرض ةحرار  ةفبا اثر على درج ،ةكبَت   ةاكايد الكربوف الذم ارتفع بناب
كاؼبياه  كاؼبراعي االستوائيةاليابات ك اؼبتجددةيَت عقبلين للموارد الاالستعماؿ كذا االحتباس اغبرارم. ك 

بدكره يف الذم يااىم  كاقبراؼ الًتبة ك تصحرال كتتابب  اليت تسؤثر على تيَت سطح االرض ،اعبوفية
  .الرضاة حرار  ةارتفاع درج

 .المناخيةالفرع الثاني :االحتباس الحرارم كمظاىر التغيرات 
" باإلقبليزية  Réchauffement Climatique : بالفرناية "االحتباس الحرارمتعريف  -1
"Green  House ." حيث االرض  ةحرار  ةيف متوسط درج ةلتيَت اؼبناخ تتميز بزياد ةعلمي ةىو ظاىر

                                                           
1
 Smithsonian Institution, national museum of natural history global volcanism program.  

https://volcano.si.edu/includes/images/GVP_logo.png consulté 20/01/2020. 
2
 ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA  . https://www.britannica.com/event/Hurricane-Katrina consulté 

20/01/2020 
3
 Futura Plaivéte.la Nina .www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-nina-10170/. 

Consulté 10/09/2018. 

https://volcano.si.edu/includes/images/GVP_logo.png
https://www.britannica.com/
https://www.britannica.com/event/Hurricane-Katrina
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اؼبصطلح اذل العادل ية تعود خلف مئوية. كدرجو  2ب  2016ك  1850 ةاالرض بُت سن ةحرار ارتفعت 
غاز ثاين اكايد  اف ااثبتو كبعده العديد من العلماء حيث  1824 نةس  Jacques Fourier الفرناي

تقرير يربز االرتباط بُت " جوف سوير  "نشر 1972 . كيف عاـاؽبواء ةحرار ة الكربوف يف اعبو يزيد من درج
االحتباس اغبرارم من قبل  ةعلى ظاىر  األدلة األرضية، كمع زيادة اغبرارةعلى  كتأثَته االحتباس اغبرارم

ك ىي الدكؿ االقول اقتصاديا يف منتصف الثمانينات من  ،الابعة ةطلبت ؾبموع .العلميةاالكساط 
 يظهر مصطلح ةكتعترب اكؿ مر  ،االحتباس اغبرارم ةقضي لدراسةخرباء  ةانشاء ؾبموع اؼبتحدةاالمم 

حيث مت انشاء الفريق الدكرل اؼبعٍت بتيَت  ةعاؼبي ةيتم تناكؽبا من قبل ىيئ ةعام ةاالحتباس اغبرارم كمشكل
مت  ةكىو ىيئ. IPCC Intergouvernemental Panel on Climate Change"" اؼبناخ

 اؼبتحدةكبرنامج االمم "WMO"اعبوية لؤلرصاد العاؼبية اؼبنظمةقبل  من 1988ة انشائها سن
 1 . باؼبناخ اػباصةكومات باؼبعلومات اذل تزكيد اغب IPCC""يهدؼ   "UNEP"بيئةلل
  Gaz a"  ئةيالدف: ارتبط االحتباس اغبرارم باليازات لبلحتباس الحرارم المسببةالغازات     -2

Affect Serre " من سطح االرض كتعترب زيادهتا  اؼبنبعثةاغبمراء  األشعةك ىي غازات سبتص
  .2الدفيئةتباس اغبرارم كاعبدكؿ اغبارل يبُت اىم اليازات ماببات االح  من

 .لبلحتباس الحرارم المسببة الدفيئةالغازات   (:2-1جدكؿ رقم)
نسبة التواجد في  الغازات الدفيئة

 الجو
اصل الغاز  مدة الحياة

 الدفيء
 المساىمة في االحتباس الحرارم

  %70اذل 36 طبيعي كبشرم / O2H 55%بخار الماء 
 % 26اذل  09 طبيعي كبشرم سنة200اذل 2co 0.039% 100ني اكسيد الكربوف ثا

 % 09اذل  04 طبيعي كبشرم سنة4CH 2% 12غاز الميثاف
 % 07اذل  03 طبيعي كبشرم سنة3O 2% 1غاز اآلزكت 

 % 5ال يتعدل  طبيعي بشرم سنةO2N 1% 120اكسيد النتركجين 
مركبات الكلور الفلور 

 CFCكالكربوف 
بشرم كىو غاز  الف سنة50اذل  جد بناب ضئيلةيتوا

ياتعمل يف التربيد 
 كالتكييف

دل ربدد النابة لكن اثرىا على 
االحتباس اغبرارم كبَت كما اهنا من 

اليازات اؼبتاببة يف تآكل طبقة 
 االكزكف

الدكتوراه   أطركحة  ، ةاستشرافي دراسةفي الجزائر  المستدامة التنمية، اثار التغيرات المناخية على بوسبعُت تاعديت  المصدر:
 11ص .  2015-2014  بومرداس  ؿبمد بوقرةا ة كعلـو التايَت جامع كالتجارية االقتصاديةالعلـو  ةكلي

                                                           
1
 La plateforme de l’engagement RSE et développement durable Réchauffement climatique: définition 

couses et conséquences, 2017. 

www.e-rse.net/definitions/rechauffement-climatique/#gs.sd6kxb. Consulté 20/12/2019. 

 

 

http://www.e-rse.net/definitions/rechauffement-climatique/#gs.sd6kxb


 

 58 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

الظواىر  ةزياد نتيجة اؼبناخيةتتابب التيَتات  :حتباس الحرارماال نتيجة المناخيةاثار التغيرات  -3
من  اؼبناخيةكيبكن تلخيص التيَتات .يضانات كاالعاصَت موجات اغبر كاعبفاؼ كالفك  ةشديدال اؼبناخية

 :خبلؿ اعبدكؿ التارل
 .المناخيةاثار التغيرات   :(3-1الجدكؿ رقم )

 2100 2050 2025 عاـ التيَتات كاآلثار

التيَتات 
 اؼبناخية

جزء من  640-445 جزء من اؼبليوف 460-405 تركيز ثاين اكايد الكربوف
 اؼبليوف

 ؼبليوفجزء من ا 540-970

اؼبتوسط العاؼبي لتييَت درجة حرارة من 
1990 

 درجة مئوية 1.4-5.8 درجة مئوية 2.6-0.8 درجة مئوية . 4.5اذل 1.1

اؼبتوسط العاؼبي الرتفاع متوسط سطح 
 1990البحر منذ 

 سم . 88اذل  9 سم 32اذل 5 سم 3-4

التأثَت على 
 النظم البيئية

كتناقص تناقص التنوع  موت اؼبرجاف اؼبرجاف
 اليبلت

 موت اؼبرجاف

 القضاء على بعض اؼبناطق تزايد الضياع ضياع بعض األراضي الرطبة اؼبناطق الرطبة الااحلية كالاواحل
انقراض بعض االنواع  ترحيل بعض االنواع اغبيوانية النظم البيئية االرضية

 اغبيوانية كالنباتية
ضياع االنواع الفريدة من 

 اغبيوانات كالنباتات
تناقص اعبليد البحرم على  تناقص اعبليد البحرم بيانات اعبليد

 القطبيُت
خاارة كبَتة يف حجم اعبليد 

 على القطبُت .
التأثَت على 
 اؼبياه كاليذاء

البفاض االهنار كقلة اؼبياه  امدادات كجودة اؼبياه
 العذبة

نقص اؼبياه يف الدكؿ اعبافة 
 كارتفاع اؼبلوحة

 اؼبياه تضخم يف االمداد كجودة

زيادة الطلب على اؼبياه  زيادة الطلب ليرض الرم الطلب على اؼبياه
 ألغراض الرم اكثر

 تضخم الطلب على اؼبياه

اطق نزيادة اليبلت يف اؼب اليذاء
االستوائية كالبفاضها يف 

 اؼبناطق اؼبدارية

تناقص يف اغببوب خاصة 
يف خطوط العرض الكربل 

 كشبو اؼبدارية

بلت اغببوب البفاض عاـ يف غ
 بابب اغبرارة

التأثَت على 
صحة 
 االنااف

تضخم تأثَتات االجهاد  زيادة الوفيات نتيجة اغبرارة اجهاد اغبرارة كالوفاة يف الشتاء
 اغبرارم

تضخم تأثَتات االجهاد 
 اغبرارم

 ةاتااع مناطق االمراض اػبطَت  زيادة مناطق اؼببلريا كاغبمى / امراض منتقلة عرب اؼبياه كالرياح
زيادة اكرب يف الوفيات  كفيات كاصابات كعدكل الفيضانات كاالعاصَت

 كاالصابات
 الوفيات.زيادة اكرب كاكرب يف 

 حدكث ؾباعات كربل تزايد خطر اعبوع تأثر الفقراء بابب اعبوع التيذية
التأثَتات 
 االقتصادية

تزايد الطلب على الطاقة  الطاقة
 للتدفئة كالتربيد

 الطاقة تأثَتاتتضخم يف  الطاقة اتتأثَت ة تضخم يف 

زيادة اسعار التامُت كالبفاض  القطاع اؼبارل
 التأمينيةاؼبسؤساات 

زيادة اسعار التامُت اكثر 
 فاكثر

على القطاع  التأثَتاتتضخم 
 الزراعي.

خاائر يف الدكؿ اؼبتقدمة ضخم اػباائر يف الدكؿ تخاائر يف اسواؽ الدكؿ  اؼبسؤشرات الكلية
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النامية كخليط بُت اؼبكاسب 
 كاػباائر يف الدكؿ اؼبتقدمة

اؼبتخلفة كتضاءؿ اؼبكاسب 
 يف الدكؿ اؼبتقدمة

 كاؼبتخلفة

دار  ،البيئةفي اقتصاديات  ةمقدمابراىيم،  ةصبع عياى  اؽبييت نوزاد عبد الرضبن، حان ابراىيم اؼبهندم.  المصدر:
 .16ص  2009،عماف ،كالتوزيع اؼبنهاج للنشر 

 :التاليةيف النقاط  اؼبناخيةيبكن تلخيص اثار التيَتات كمن اعبدكؿ 
 .الصراعات حوؿ اؼبياه ةكزياد ،يف افريقيا ةزيادة معدالت حدكث اعبفاؼ خاص  -
حيث تنكمش احملاصيل يف  اإلفريقيةالدكؿ   خاصة يف البفاض االنتاج الزراعي اؼبرتبط هبطوؿ االمطار -

 .رعُتاؼبزا اتؼبا يزيد من معان  2020حبلوؿ  50%
 .يف دكؿ جنوب شرؽ ك شرؽ اسيا الصيفيةموسم الرياح  جراء للفيضانات اؼبعرضةاؼبااحات  ةزياد -
. كيتوقع  2003ك  1961ة بُت سن  ملم 1.8ارتفاع ماتول سطح البحر حيث ترتفع يف العادل دبعدؿ   -

كىذا ما  ،نامة الف 100حيث سيسؤثر على حوارل  ، 2010 ةملم مًت سن 3.1اف يصل االرتفاع اذل 
 .األيكولوجية  كاألنشطة العذبةيسؤثر على مناطق كمصبات االهنار فبا ىبفض من اؼبياه 

 ذكباف اعبليد زاد حيث ،1980منذ  ةخاص ةالثلوج كاعبليد حيث البفض على مدار سنوات كثَت  -
 . يف جباؿ اؽبمبليا خاصة 

 1.9كاالسهاؿ   ،وف نامةليم 07 ة بوفا التيذيةيف العادل حيث تابب سوء  كاألكبئةاالمراض  ةزياد  -
 HWO ." 1."ةالعاؼبي الصحةحاب منظمو  ،مليوف نامة 0.9  كاؼببلريا ،مليوف نامة

 .المناخيةليات الحد من التغيرات آ  الفرع الثالث :
ككذا تفعيل  .كالنظيفة اؼبتجددة الطاقةكالتوجو كبو  ،كالفحم االحفورية الطاقةالتقليل من استخداـ   -

 .الطاقوية كالفعالية فاءةالك آليات
 . االشجار غرساػبضراء ك  اؼبااحةالتوسع يف اؼبااحات اػبضراء من خبلؿ رفع    -
على  تأثَتكغَتىا من اليازات ذات  2co كCFCالتقليل من غازات االحتباس اغبرارم كاليازات  -

 االحًتار العاؼبي.يف  ةاالكزكف كاؼبتابب ةطبق
 على ماببات االحتباس اغبرارم ةكؿبلي ةتيَت اؼبناخي كفرض قيود عاؼبيكال البيئة ةتفعيل قوانُت ضباي   -

 .المناخيةللحد من التغيرات  الدكليةالمطلب الرابع :السياسات كاالجراءات 
اذل دؽ  ،على كوكب االخضر البشريةة كما صاحبها من عواقب على اغبيا اؼبناخيةالتيَتات ادت     

منظمات اجملتمع اؼبدين  ككذا حكومية ة كىيئاتمن منظمات دكلي ،ناقوس اػبطر من قبل اجملتمع الدكرل
من الباحثُت كاػبرباء يف ة كبَت   ةؾبموع تماق  ذلك ألجل .البيئيةبقضايا  هتمةاؼب حكوميةكاؽبيئات اليَت 

 الكفيلةمن اجل اهباد الابل  ،ةكشامل ةيف اعداد دراسات استشرافي البيئيةؾباؿ اؼبناخ ك قضايا 
                                                           
1
 New Humanitarian Journalism From Heat and crises, 2019. www.thenewhumanitarian.org /new 

2008/07/31/what-climate-change-does-2
nd

-part-series. 



 

 60 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

من  اؼبنتهجة الدكليةاؼبراسيم كتعترب القوانُت ك   1.كاالحًتار العاؼبي اؼبناخيةالتيَتات  ةن حدللتخفيف م
 .اؼبناخيةالتيَتات  ك لؤلثاراحد ركائز التوجو كبو اهباد حلوؿ  ةدكليات قبل منظم

 المناخية .للحد من التغيرات  الدكليةالمنظمات   :االكؿفرع ال
من  1988 ةسن اؽبيئةمت انشاء :  "CCPI " بالتغير المناخي يةالمعن الدكلية الحكومية الهيئة -1

ككاف اؽبدؼ  . "UNEP"للبيئة اؼبتحدةكبرنامج االمم   " WMO" اعبوية لؤلرصاد العاؼبية اؼبنظمةقبل 
 البشرية األنشطة تأثَتككذا ابراز  ،اؼبناخيةبالتيَتات  اؼبتعلقةمنها ىو توفَت تقييم لفهم صبيع اعبوانب 

ك ابرز اػبيارات  كاالقتصادية كاالجتماعية كالعلمية  الفنيةككذا تقييم اؼبعلومات  اؼبناخية،يَتات على الت
من علماء اؼبناخ ك  3000من  اؽبيئة كتتألفللتكيف معها كالتخفيف من حدهتا.  اؼبتاحة

  2. اؼبناخيةبالتيَتات  الصلةاحمليطات كاالقتصاد كغَتىا من التخصصات ذات   ماسحي
يعمل الفريق االكؿ  .من خبلؿ اربع فرؽ للعمل ،اؼبناخ ةيف تقدًن تقييم دكرم غبال اؽبيئةل نشاط كيتمث

 تأثَت ةبينما الفريق الثاين يعمل على تقييم سرع  .لنظاـ البيئي ك تييَت اؼبناخل العلميةعلي تقييم اعبوانب 
ككذا  ،للتييَت كالالبية اإلهبابيةلنتائج كا كالطبيعية كاالقتصادية االجتماعيةعلى النظم  اؼبناخيةالتيَتات 

 الدفيئةخيارات التكيف مع تيَت اؼبناخ. اما الفرقة الثالثة فتتوذل تقييم خيارات اغبد من انبعاثات اليازات 
بكل  اػباصة للهيئة التابعة الدفيئةاليازات   اما الفرقة الرابعة تعمل على جرد كالتخفيف من حدهتا.

   .ةدكل
3 م المتحدة االطارية بشأف تغير المناخاتفاقية االم -2

UNFCCC  :تعرؼ  ةدكلي ةىي معاىد
ز يترك كما يااكرىا القلق ازاء تزايد  ،البشريةعلى  ةتيَت اؼبناخ على االرض لو اثار ضار  فأاطرافها ب
استفحاؿ ظاىرة  الذم ادل اذل  النشاط البشرم جراء .اليبلؼ اعبوم على ةكبَت   ةبدرج ئةيفالداليازات 

على  كالذم يسؤثر  ،سطح االرض كاليبلؼ اعبوم على يفضاا راحًتا يف لذلك من زيادةكما  لدفيئة ،ا
يف ريو دم جانَتك  ة دكل 150من قبل ة تفاقياال على توقيعال كمت 4بالالب. كالبشرية الطبيعية األنظمة

يت تركيز نابو اليازات اذل تثب االتفاقيةكهتدؼ . 1994ة كدخلت حيز التنفيذ سن ،1992 ةسنيف الربازيل 
كينبيي بلوغ اؼباتوم اؼبثارل  .ياالنااف على النظاـ اؼبناخ تأثَتيف اعبو عند ماتويات ربوؿ دكف  الدفيئة

كما   .اؼبناخيةمع التيَتات  طبيعية بصورة كيفتت اف األيكولوجيةنظم لتامح ل افيةك  ةزمنية خبلؿ فًت 

                                                           

 .239جع سابق ،ص  رم ،ابراىيم ةصبع عياى  اؽبييت نوزاد عبد الرضبن، حان ابراىيم اؼبهندم.1 
 اؼبوقع الرظبي. اعبوية،اؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد   2

www.wmo.int /int/pages/summary/cosponsored-summary_ar.html. Consulté 10/09/2019. 
 UNFCCC اتفاقية االمم اؼبتحدة بشاف تيَت اؼبناخ 3

WW.UNFCCC.INT/SITES/DEFAULTE/FILES/CONVARABIE.PDF.P(1_20).CONSULTERO10/0W

2/2019 
4
 .57ص، 1،2011، دار اغبامد للنشر كالتوزيع ، االردف ،عماف ط التشريع الدكلي لحماية البيئةعلى عدناف الفيل ،  

http://www.wmo.int/
http://www.unfccc.int/SITES/DEFAULTE/FILES/CONVARABIE.PDF.P(1_20).CONSULTERO10/02/2019
http://www.unfccc.int/SITES/DEFAULTE/FILES/CONVARABIE.PDF.P(1_20).CONSULTERO10/02/2019
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يف الدكؿ على كبو  التنمية ةعملياالستمرار يف كتامح ب ،للخطر األغذيةتضمن عدـ تعرض انتاج 
 فيما يلي: االتفاقيةعلى  اؼبوقعةطراؼ االالتزامات كسبثلت  .ماتدـ

ربتوم ىذه  "الوطنيةبالببلغات " تامى دكريةاالببلغ عن االنبعاثات من خبلؿ اعداد تقارير   -
ػبطوات البلـز لتنفيذ ا ككذا، غازات االحتباس اغبرارم انبعاثاتالببلغات على معلومات زبص 

 .تفاقيةاال
 ةعن طريق معاعب ،اؼبناخيةك ىي تدابَت تتضمن طرؽ التخفيف من التيَتات  :الوطنيةالربامج  -

كازالو االنبعاثات كازباذ تدابَت  .اليت وبكمها بركتوكوؿ مونًتياؿ الدفيئةمن اليازات  البشريةاالنبعاثات 
 .ةدكري ةبصفكنشرىا  التكيف مع التيَت اؼبناخي كتنفيذ الربامج

ككذا رصد ك حفظ البيانات . ةكاقتصادي ةكاجتماعي ةكفني ةكتكنولوجي ةالعمل على اجراء حبوث علمي  -
 .اؼبناخيةالفهم اسباب التيَتات  ةبالنظاـ البيئي من اجل زياد اؼبتصلة

 ةيَت ضار ال لوجياتبنقل اؼبعرفة كالتكنو  اؼبتقدمةالتبادؿ اؼبعريف كالتكنولوجي من خبلؿ التزاـ الدكؿ   -
 .الناميةاذل الدكؿ 

 .الكثيفة الصناعيةنشاطاهتا  نتيجة البيئية اغبالةعلى  تأثَتاك اليت تعترب اكثر  :الصناعيةالتزاـ الدكؿ  -
بشاف  اؼببدئية اؼبتحدةاالمم  ةتفاقيال متنفيذالاعبانب  سبثل Kyoto Protocol كيوتو:  ةاتفاقي -3

يف اليبلؼ اعبوم  الدفيئةاليازات  ةتثبيت ناب االتفاقيةدؼ من ككاف اؽب .UNFCCCي تيَت اؼبناخ
يف   1997ديامرب  11 يف االتفاقيةعند ماتول وبوؿ دكف تدخل البشر يف النظاـ اؼبناخي. كمت توقيع 

علي التزامات  التعهدكتضمنت  ،2005فرباير  16حيز التنفيذ يف  االتفاقيةكدخلت  ،كيوتو بالياباف
 CH4  كاؼبيثافCO2) )كىي ثاين اكايد الكربوف ،الدفيئةاربع من اليازات  انبعاثاتللحد من  ةقانوني

كىي  ،الدفيئةككذا ؾبموعتُت من اليازات ،  SF6 فلوريد الكربيت يسادك س  N2Oاكايد النيًتكجُت
 ةاالتفاقيككصل عدد اؼبقيمُت على  PFCS بالفلور اؼبشبعةكاؽبيدرككربونات    HFCS  ربوفاؽبيدركفلورك

 2008.1 ةسن رؼط 180
ة تلتـز تلتـز هبا صبيع دكؿ االعضاء ك ؾبموعو ثاني ةؾبموعتُت من االلتزامات ؾبموع االتفاقية تضمنكت 

 .التاليةىذه االلتزامات يف النقاط  حصركيبكن  ،الناميةذباه الدكؿ  اؼبتقدمةالدكؿ  هبا 
اذل اخرل خبلؿ  ةب زبتلف من دكلبنا الدفيئةتخفيض انبعاثات اليازات ب متقدمة ةدكل 38قياـ  -

 بالنابة %8ب   1990التخفيض على اساس سنو  ةكحددت ناب 2012اذل  2008من  اؼبمتدة الفًتة
يازات التخفيف الشمل ىذا يك  .يابافلل6% ك  األمريكية اؼبتحدةللواليات  %7لبلرباد االكركيب ك 

 .N2O. ، SF6، CH4،2 COانفا اؼبذكورة

                                                           
1
 .342على عدناف الفيل ،مرجع سابق ،ص  
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ات اػبضراء كزيادهتا اليابات اليت تعترب كماتودع ؽبذه اليازات عن طريق على اؼبااح احملافظة -
 .البشرة يف حيا اؼبهماجُت كامتصاصها كطرح اال 

 .كاالجتماعية االقتصاديةاليازات كربديد سلبياهتا كاثارىا ىذه ثات ابعنناب اال لدراسةحبوث  ةاقام -
 .للبيئة ةالعمل على انتاج ك تطوير تقنيات صديق -
هبدؼ  اؼبناخيةالناس يف ؾباؿ التيَتات  ةتدريب كتوعيالؾباؿ التطوير كالتعليم لربامج  ف يفالتعاك  -

 . كمابباهتا الضارةالتقليل من اليازات 
 .كالفقَتة الناميةنقل التكنولوجيا اذل الدكؿ  ةبتمويل كتاهيل انشط اؼبتقدمةتتعهد الدكؿ  -
لتيَت اؼبناخ كتعيش  الالبيةاالثار ة مواجه ؾباالت  جهود الدكؿ النامية يف بدعم اؼبتقدمةتتعهد الدكؿ  -

 1.معها
 ةتفاقيلبل طارا لوضع سبر كوبنهاجنسؤ مء جا: COP15 المناخيةتغيرات للمؤتمر كوبنهاجن  -4
 18-7 بُت انعقد اؼبسؤسبر. 2012 ةالذم ينتهي العمل بو سن ،كتكوؿ كيوتوتحل ؿبل بر لللمناخ  دكليةال

بشأف اؼبدل الطويل  يف اف ىدؼ اؼبسؤسبر الوصوؿ اذل قرارك. لدمبارؾ يف كوبنهاجن ا 2009ديامرب 
 الصناعيةللدكؿ  الشديدة اؼبعارضة نتيجةلكن ذلك دل وبدث  .كاالحًتار العاؼبي ة ناخياؼبتيَتات ال

لتاف  اؽبند كالصُت ال راريف طريق النمو على غ الاائرةالدكؿ  ككذا ،األمريكية اؼبتحدةالواليات  ةخاص
كؿ . كسبثل ىذه الد البيئيةربقيق معدالت مبو اقتصادم كبَت على حااب القضايا  كلويتهما ىيكانت ا

كلكن مت التوصل اذل اتفاؽ غَت ملـز من الصُت كالربازيل كاؽبند  .ئةيفالدالثبلث اكرب مابب لليازات 
يدا عاؼبيا على تابب هتد اف التيَتات اؼبناخيةبقبوؿ  األمريكية اؼبتحدة الوالياتكجنوب افريقيا ك 

قيود على الدكؿ  لكن دكف كضع .فقط مئوية ةدرج 2عند  اغبرارة ةاف يبقى ارتفاع درجكهبب  ،الكوكب
 اؼبتقدمةمن ـبتلف الدكؿ. كما مت تقدًن كعود من قبل الدكؿ ثاين اكايد الكربوف  انبعاثاتيف ما ىبص 

لتيَت  اغبتميكالتكيف مع االثار  الدفيئة اذل اغبد من انبعاثات غازات الراميةمن اجل سبويل االجراءات 
 بتعبئةك  2012-2010 الفًتةمليار دكالر خبلؿ  30حيث كعدت بتقدًن  ،الناميةاؼبناخ يف البلداف 

 .2020مليار دكالر حبلوؿ  100التمويل طويل االجل ب 
 ،كتدىورىااليابات  ةعن ازال الناذبةبشاف خفض االنبعاثات  آليةكىي  ة:جديد اربع ىيئاتانشاء  -

خضر االكوبنهاجن   صندكؽ ك  اؼباليةتنفيذ االحكاـ  دراسةلكفريق رفيع اؼباتول تابع ؼبسؤسبر االطراؼ 
 2.التكنولوجياآلية اؼبناخ ك 

 

                                                           
1
 Kwan group .Renewable Energy Researchers .www.kawngroup.com/Kyoto-protocol.  

 .االمم اؼبتحدة لتيَت اؼبناخي  2
www.unfccc.net/process-and-meeting/confreces/poest-conference-december_2009/Copnhagen-

Climate. Consulte 10/03/2019. 

http://www.unfccc.net/PROCESS_AND_MEETING/CONFRENCES/POEST_CONFERENCE_DECEMBER_2009/COPNHAGEN_%20CLIMATE/CONSULTE%2010/03/2019
http://www.unfccc.net/PROCESS_AND_MEETING/CONFRENCES/POEST_CONFERENCE_DECEMBER_2009/COPNHAGEN_%20CLIMATE/CONSULTE%2010/03/2019
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 .الفرع الثاني :قمة باريس للتغيرات المناخية 
 21 مةالقىي   COP21 : اؼبناخيةللتيَتات تدخل قمة باريس ضمن مسؤسبرات االطراؼ الانوية       

مت . 2015باريس يف ديامرب  الفرناية العاصمةيف  عقدةناؼبك للمناخ  القمم العاؼبية من ك ىي ،لؤلطراؼ
من خبلؿ تعهد ،التيَت اؼبناخي  ةحيث يعترب انتصارا عبهود ؿبارب ،بلد 175التوقيع على االتفاؽ من قبل 

اعبهود لوقف ارتفاع  ةكمتابع .ويتُتاالرض دكف درجتُت مئ ةحرار  ةارتفاع درج بتحاُتاجملتمع الدكرل 
حوؿ  2009كوبنهاجن ة  تنفيذ تعهد الدكؿ يف قم ةكما مت التطرؽ اذل كيفي .مئوية ةدرج 1.5عند  اغبرارة

.  اؼبناخيةتكيف مع التيَتات لل الناميةالدكؿ  ةؼبااعد ،2020مليار يف حدكد  100 اؼبتقدمةدفع الدكؿ 
 : 1منهاالقضايا نذكر كاشتمل اتفاؽ باريس على ؾبموعة من 

 قضايا اتفاقية باريس: -1
من  ألقل اغبرارة ةذلك من اجل ضماف البفاض درج: ك الدفيئةالتخفيف من انبعاثات الغازات  -

 درجتُت  من خبلؿ التقليل من  االنبعاثات ثاين اكايد الكربوف. 
أقلم مع التيَت : من خبلؿ ازباذ تدابَت للتالتكيف في مواجهة اآلثار السلبية للتغير المناخي -

 كزبتلف من بلد آلخر حاب اؼبوقع اعبيرايف كمدل تأثرىا بالتيَتات اؼبناخية كقدراهتا اؼبالية . ،اؼبناخي
 الناميةلدكؿ ل اؼبتقدـكجوب تقدًن مااعدات من قبل الدكؿ  االتفاقية: حيث تضمنت التمويل -

 .تخفيف كالتكيف كنقل التكنولوجياال بأعماؿتتعلق 
دكليا عن  للمقارنة ةقابل ،كمتاقة ةث يتعُت على االطراؼ تقدًن بيانات دقيق: حيالشفافية  -

كايصاؿ اؼبعلومات عن اقبع  ،لتييَت ىذه االذباىات ةاؼببذكلك عن اعبهود  ،ئةيفالد اليازيةاالنبعاثات 
ـ للموارد لتيَت اؼبناخ بواسطة االستخداـ اؼباتدا الالبيةالابل للحد من االنبعاثات كالتكييف مع االثار 

 .الطبيعية
 عناصر اتفاقية باريس للتغيرات المناخية : -2
 .كاالنبعاثات اغبرارة ةىدؼ طموح بعيد على اؼبدل للحد من ارتفاع درجتبٍت   -
للدكؿ الزباذ  مركنةاعطاء مع  ـااللتزاكالنامية من حيث   اؼبتقدمةاالبقاء على التمييز بُت الدكؿ  -

 .تدابَت اكثر طموحا مع مركر الوقت
 2.الناميةاذل الدكؿ  اؼبتقدمةمن الدكؿ  ةعلى شكل دعم كمااعد ضمانواستمرار الدعم اؼبارل ك  -
 اف  غَت .حوؿ اؼبناخ لؤلرض ةؼبياعلاريس للمناخ كاف من ابرز القيم اؽ باتفاكيف االخَت يبكن القوؿ اف  

مريكي دكنالد ترامب اعلن الرئيس اال حيث ،باريس ةمن اتفاقي األمريكية اؼبتحدةاناحاب الواليات 
                                                           
1
 Agence Parisienne de Climat. 

www.APCPARIS.com/cop_21Consulte  10/04/2019. 

، مذكرة ماجاتَت ، كلية حقوؽ ،  دراسة تحليلية 2015ف الدكلي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ قواعد القانو  مرج فهد علي.2 
 ._8061 2017 ، جامعة الشرؽ االكسط

http://www.apc_paris.com/cop_21Consulte%20%2010/04/2019
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 االتفاقيةكىو ما اثر سلبا على  مريكاألكوهنا تكبح مبو االقتصاد    اناحاب ببلده من االتفاؽ 2017 سنة
 1.اؼبناخيةكدكرىا يف تقليل من التيَتات 

 بالبيئة.كعبلقتو  الطاقةالمبحث الثالث: اقتصاد 
وؿ فهي فب التنمية ةترب ؿبرؾ عمليتع حيث ،دكرا اساسيا يف مبو كتطور الدكؿ الطاقة تلقد لعب     

االكثر الطاقوم اؼبصدر  التقليدية الطاقةكما تعد  .فحم غاز كؽبا من نفط ك  اؼبنتجةيف الدكؿ  للتنمية
داخل  الرفاىيةلتحقيق  ككذا اؼبورد االساسي ،الصناعية ةعملياليف  اؼبتقدمةمن طرؼ الدكؿ  استعماال

ال يبكن اف وبدث دكف  االستدامةلذا فاف اغبديث عن  ادل.العالنقل عرب  اتاؼبدف كاؼبباين كعملي
اؼبصدر االكؿ  االحفورية الطاقةكما تشكل   .من اعبانب االقتصادم ةالطاقوي االستدامةاغبديث عن 

لذا كاف البد  اؼباتدامة للتنميةاعبانب البيئي  تعترب الطاقةك  ،co2 غاز ثاين اكايد الكربوف النبعاثات
 . التقليل من اثارىا البيئية  ككذلك التعرؼ على دكرىا يف عمليات التنمية التقليدية اقةللطمن التطرؽ 

 .االقتصاد الطاقوم : المطلب االكؿ 
 . كاقتصاد الطاقة الطاقةحوؿ  ةمفاىيم عام :الفرع االكؿ 

ح تام فيزيائية لكىي تعٍت قو    Energeiaكيوناين Energia ذات اصل التيٍت ةكلم الطاقة:   -1
 ".اليومية يف اغبياة اليت ناتعملها اآلالتالطاقة ىي اليت ربرؾ  "يتاما اصطبلحا فهي كاآل .باغبركة

 كأ اغبركية الطاقةمن  ـبتلفةكىي تظهر يف اشكاؿ  ،عملب على القياـ  القدرةكما تعرؼ على اهنا  -
 .2الكيميائيةاك طاقات التفاعبلت  كهربائية ةاك طاق ةك على شكل حرار أ الكامنة

كاليت يبكن من  ،كالصناعية الطبيعيةيف بعض اؼبواد  اؼبوجودة القدرةىي  الطاقةكمنو يبكن القوؿ اف 
كاليت  ة،اك توليد حرار  ةلبلستعماؿ من اجل خلق حرك ةخبلؿ استعماؽبا اؼبباشر اك ربويلها اف تصبح قابل

كما تعترب احملرؾ   .لئلنااف البشرية من أجل ربقيق الراحة كالرفاىية ةيف اغبيا ةىام ةاصبحت كسيل
 .الاابقةكاغبضارات  اغبالية اغبضارةالرئياي لقياـ 

من منظور  الطاقةكربليل قضايا  بدراسةىو فرع من فركع االقتصادم يهتم  اقتصاد الطاقة : -2
ة سن بًتكلية ةك اصبح كفرع ماتقل بذاتو منذ اكؿ صدم الطاقةتطور ىذا العلم اقتصاديات  ،اقتصادم

كمن ذلك اغبُت ارتفع عدد الباحثُت كاالكاديبيُت يف ؾباؿ الذم  .ارتفاع اسعار البًتكؿ جةنتي 1973
اؼبوارد  صيصلتخ األساسية االقتصادية ةاؼبشكلباصبح مثلو مثل ام فرع من فركع علم االقتصاد يهتم 

على اؼباتول  اما ،على اؼباتول اعبزئي الطاقةالطلب كالعرض كاسعار بفهي هتتم  ،يف االقتصاد النادرة
                                                           

 24اؼبوقع قناة فرانس  1

www.france24.com/ar/2017/08/05 ، اؼبتحدة  -الواليات-اناحاب-اتفاؽ_مناخ باريس  consulté  10/04/2019. 

2
 .4،ص2017-2016كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت ،جامعة اؼبايلة،  ، محاضرات في اقتصاديات الطاقة،بن ؿباد ظبَت  

www.virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegi/wp-conturt/uploads/2018/01/ctélch.et-economie-de-

lenergie.pdf. Consulté 10/05/2019. 

http://www.virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegi/wp-conturt/uploads/2018/01/ctélch.et-economie-de-lenergie.pdf
http://www.virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegi/wp-conturt/uploads/2018/01/ctélch.et-economie-de-lenergie.pdf
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القطاعات ب الطاقة ةعبلق كذاك  للطاقة العاؼبيةككذا االمدادات  اعبيوسياسيةبالعبلقات  هتمالكلي فت
 .للطاقة اؼباتدامة التنميةمن خبلؿ  كالبيئة الطاقةكما ربطت بُت   .يف الدكؿ كالتنمية االقتصادية

 .االحفورية الطاقةمصادر  :الفرع الثاني 
 .النوكية كالطاقةبُت الفحم البًتكؿ كالياز الطبيعي  الطاقةتتنوع مصادر  

 اباف الثورةكالذم يبثل اقدمها اكتشافا  االحفورية الطاقةىو احد مصادر  :الفحم الحجرم -1
يف  اؼباتخدمة الطاقةكالذم مثل خبلؽبا ثبلثي  ،الصناعية الثورةكالذم كاف يبثل عمود  ،الصناعية
 كاغبيوانية ةالنباتي العضويةربلل اؼبواد  نتيجة لفحم منذ مبليُت الانُتشكل اتك  .كالنقل كالتدفئة  الصناعة
كىو مادة . عالية ةحرار ة كدرج مرتفع  ربت ضيط كالواقعة عن اؽبواء كاؼبعزكلةربت االرض  اؼبًتسبة

 .مًت 4000اذل  400بُت  متفاكتةتقع على اعماؽ  ،ذات لوف اسود يتم استخراجو من اؼبناجم صخرية 
 .كينقام الفحم حاب استخدامو اذل اربع انواع  .جراء اشتعالوة الفحم اغبجرم حرار ك يعطى 

كالفحم اؼباتخدـ  1.الصناعيةخدـ يف انتاج اليازات اؼبات الكوؾ ك الفحم اؼباتخدـ يف انتاج فحم -
ركيبتو ينقام الفحم اذل عده انواع حاب ت اكم. اؼبنزلية لؤلغراضاؼباكينات ك الفحم اؼباتخدـ  ةيف ادار 
 2:ذكر منهاانواع ن ةاذل عد  البنيوية

من الكربوف  عاليةبالفحم الصلب حيث وبتوم على ناب  كيعرؼ Anthracite : سيتااالنتر  -
اليت يعطيها مع قليل من  العالية اغبرارية ةلدرج اظر نكيعترب من اجود انواع الفحم ،  ٪ 95تصل اذل 

 .لب ككذا لبلستعماؿ اؼبنزرلاغبديد كالص ةك يدخل يف صناع ،الدخاف كاللهب
 ةاقل من الكربوف مقارن ةىو فحم لُت وبتوم على نابك  :Bituminons Coal فحم البيوتين -

 .جم الفحم حوؿ العادلاكما انو يوجد يف معظم من، ؽحًتااال لةكمن فبيزاتو سهو ، بالفحم الصلب
 .الكيمياكيةفحم الكوؾ ككذلك الصناعات  ةياتعمل كوقود ك صناع

 رةحرا بإعطاء يتصف ،%70اقل من الكربوف تصل اذل  ةناب وبتوم :(الفحم البني)اللجيت فحم  -
 .ةكيعترب اقل انواع الفحم جود ،الرطوبةنظرا الحتوائو على  ةقليل

 3.كيلو كالورم لكل غراـ 7000للفحم ىي  اغبرارية القيمةف اؼبتحدةكحاب احصائيات االمم  
 .كالصُت األمريكية اؼبتحدةيت كالواليات اجرم يف االرباد الاوفيكتًتكز اكرب احتياطيات الفحم اغب 

                                                           
 .26،ص2001، دار اؼبعرفة اعبامعية االسكندرية ، مصر ، جغرافية الطاقةؿبمد ضبيس الزركة ، 1
 .16-15،ص1981، الكويت ، ، عادل اؼبعرفة تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش ،  2
، اطركحة دكتوراه ،يف العلـو االقتصادية ، كلية العلـو االقتصادية ، الغاز الطبيعي كدكره في تامين الطلب على الطاقة في المستقبلابراىيم بورناف  3

 24، ص2007 ،، كعلـو التاَت ، جامعة اعبزائر
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كاالكثر  كالطاقة الصناعةحيث يعترب عصب  ،االكثر استعماال يف العصر اغبارل الطاقةىو   البتركؿ: -2
كتعٍت الصخر ك  Petra من كلمتُتة مشتق  بًتكؿ ذات اصل التيٍت ةكلم. يف ؾباؿ النقل كاستعماال
Oleum ة تشكيل كلمل تكتعٍت الزيpetroleum  ىو زيت الصخرك. 

 مًت 21.18على عمق  درأيك" فجو »قبل من  األمريكيةبنالفانيا  كاليةمت حفر اكؿ بئر للبًتكؿ يف  -
يوجد  ،ةفبيز  ةكىو سائل دىٍت ذك رائح ،كوف البًتكؿ من عنصرين اؽبيدركجُت كالكربوفيت 1859.1 ةسن

من اؼبميزات اليت من  ةدبجموع ؿكيتميز البًتك  ،كثافتو  ةرجكزبتلف لزكجتو حاب د .الوافة على عد
 :خبلؽبا يتم ربديد سعره كجودتو كىي

 تهمادؿ درجاثل من اؼباء عندما تتعافباذل كزف حجم  ةمعينة كزف حجم ماد ةناب النوعية: الكثافة -
 1 من القيمة ة الكثافةدرج تأخذحيث ، االمريكيAPI* معهد كيعرب عنها باستخداـ مقياس  ،اغبرارية

 2.عالية ةكاف البًتكؿ خفيفا كذك جود  ة الكثافةككلما ارتفعت درج 60اذل 
يف البًتكؿ  اؼبتواجدة ةشمعيال ةباؼباد مرتبطةكىي  البًتكلية اؼبادة ةسيول ةكىي درج  االنسكاب:ة نقط -

 .البًتكؿ ككذلك سعره ةمن خبلؽبا يتم التعرؼ على جوداليت  اػباـ ك
 ،فيو اؼبتواجدالكربيت  نابة اذل مقدار يتم التفريق بُت البًتكؿ اغبلو كاؼبر  مر:البتركؿ الحلو كال -

البًتكؿ مر اك ف النابةاما اذا فاقت ىذه % 0.5الكربيت اقل من  ةاذا كانت ناب احيث يعترب حلو 
لوقود يكوف ا نوكم ةلبيئل اثياقل تلو  ومن البًتكؿ اؼبر حيث ان ةاكثر قيم اغبلو ًتكؿالبكيعترب  .ضحام

 3.عموؿ هبا دكليااؼبللمعايَت  ااؼبنتج موافق
 ؿداكاليت تع أمريكيةقياس  ةك ىي كحد ،لقياس البًتكؿ ةعاؼبي ةكوحد"Barrel"يتم اعتماد الربميل  -

 ةبرميل ك ىي كحد 6.28الذم يعادؿ  ك ًت مكعباؼبخرل ؾ أكما اف ىناؾ عده مقاييس  لًت. 159
 ا.يتم اعتمادىا يف اكركب

الياز ب كيامى .ضبةالنا االحفورية الطاقةيعترب الياز الطبيعي من اىم مصادر  : بيعيالغاز الط -3
 .ىو تاخُت الفحم هيف اػبصائص كلكن  مصدر  هوبينو كبُت الياز الصناعي الذم يشب للتفرقةالطبيعي 

يعي يف  طبالياز اليوجد  .تاف ك غَتىاالبو  ، ربكبافال ،يثافاال ،يثافكىو غاز قابل لبلحًتاؽ مثل اؼب
دفنت ربت  ةكحيواني ةنباتي ةنتج عن طريق كائنات حي فطمثل الن مثلوة، ببل لوف كال رائح الطبيعة

ثالية يتميز م كيعترب الياز مادة طاقوية  4.ل اليازكتش اغبرارةلضعف  نتيجةاالرض منذ مبليُت الانُت ك 
كاليت  ،احًتاقوعن اصبة االنبعاثات الن ككذا قلة اغبرارةيف توليد  العالية الكفاءة االتوصيل ككذ ةباهول

                                                           
 41، ص2001الدار اعبامعية ، االسكندرية اقتصاديات الموارد الطاقويةد الارييت ؾبمد عفاؼ عبد العزيز ،الايد ؿبمد أضب ،رمضاف قلدم  1
 API*=60°/درجة الكثافة النوعية عند API=141.5حيث اف درجة    

 11، ص1983، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ، اعبزائر  محاضرات في االقتصاد البتركليؿبمد اضبد الدكرم ،   2

 146، ص2008، مصر  نمية في الدكؿ العربية ، المنظمة العربية للتنمية االداريةالطاقة كالتعلى لطفي ،  3
4
 57، ص2002، مكتبة الدار العربية للكتاب ، مدينة النصر ، مصر 1، الطبعة التلوث البيئي كمخاطر الطاقةحان اضبد شحاتو ،   
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كما يدخل يف صناعات ،الكهرباء  ةطبيعي يف صناعالياز الىم ا. ياالنظيفة اتذبعلو يصنف من الطاق
 .كالتدفئةاالكثر استعماال يف الطهي  اؼبنزلية الطاقةاصبح  ماك ،الببلستيك ةككذا صناع البًتككيمياكية

 1:الياز الطبيعي كىيانواع من  ةالتمييز بُت عد كيبكن 
كح ك تًتا، %2اذل  1  ةمن اؼباء كالبًتكؿ بناب ةقليل ةوبتوم على ناب :Dry Gas الغاز الجاؼ -

 .. %96اذل  98 بُتاؼبيثاف  بةنا
يتميز الياز اغبامض باحتوائو على ثاين اكايد الكربوف اك كربيت  ثحي الغاز الحامض كالحلو: -

 لياز اػبارل من اليازات اغبمضية.اؽبيدركجُت ػ اما الياز اغبلو فهو ا
 .يكوف مصاحب بالبًتكؿ اػبفيف كاليازات البًتكؿ اؼبميع : Wet Gas الغاز الرطب -
حقوؿ الياز طبيعي مفصل  :اذل ثبلث انواع كىي رابجوده يف اآلك  طبيعةينقام الياز حاب  اكم -

يكوف  نواز يف ابار البًتكؿ لكالي حيث يتواجد )غاز اليطاء( اؼبصاحب )غاز حر(.كاليازبار البًتكؿآعن 
الياز ككذا  .يف االبار وحقنة اك اعاد رقونويا اين يتم اما حثاكىنا يكوف الياز  ،ضمن الطبقات العليا

 2.سيبلف كاناياب البًتكؿ  اذل سطح االرض نتيجةالذم ىبرج  ك اؼبنحل يف البًتكؿ
استخداماتو  يتملكن دل  ،األمريكية ةاؼبتحديف الواليات  1821 ةكيعود استخداـ الياز الطبيعي سن 

 3.. بابب االعتماد على الفحم ك البًتكؿ1920 ةاذل سن يالفعل
دا ر اليورانيـو كالذم يعترب مو ىو  حيث اف مصدرىا  الناضبة الطاقةىي من انواع  النوكية: الطاقة   -4

انشطار اك  نع ةناذب ةكىي طاق .البديلةاك الطاقات  اعبديدةلكنها  تصنف ضمن الطاقات  ،ناضبا
من االنشطار النوكم من خبلؿ  الطاقة راجاستخ ةتقـو فكر  لذا تامى ايضا بالطاقة الذرية. الذرةاندماج 

توافقهما انقاامات اخرل ربوؿ جزء  حيث تنقام اذل قامُت ،عنصر اليورانيـو ةاستخداـ نيًتكف نوا
 كاغبرارةالضيط  رلاعتاتعمل يف انتاج البخار اليت  ،من مادة النواة اذل كميات ىائلة من الطاقة اغبرارية 

ىي مصدر  النوكية الطاقة. لذلك فاف الكهربائية الطاقةكاليت بدكرىا تقـو بتشييل التوربينات كانتاج 
ال يصاحبها غازات  الناذبة اغبرارةغَت اف ، الياز كالبًتكؿ، عن الفحم الناذبة الطاقة مثلها مثل  للحرارة

 الطاقةعن  %30ب  اقل تكلفة النوكية الكهربائية الطاقة ةككذا تعد تكلف ،ؼباء حًتاؽ سول خبار ااال
( EBR-1 (يف مفاعل يدعى النوكية لطاقةلكيعود اكؿ استخداـ  4احفورية.من مصادر  الكهربائية

                                                           
1
 .92.93،ص2001معية ، االسكندرية،، الدار اعبا اقتصاديات الموارد ك البيئيةرمضاف ؿبمد مقلد كآخركف،  

2 Alexandre Rojey et autre .le gaz naturel production traitement transport .édition Fechnip .Paris 

.France .1994. p17 
االسكندرية  ، الدار اعبامعية ،تقييم سياسات تصدير كتصنيع الغاز الطبيعي محليا كمقارنتو بنظرياتو عالمياداليا ؿبمد يونس،  3

 .43.42،ص2011،
 
4
 .20الكويت،ص1981فرباير،8، سلالة عادل اؼبعرفة ، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،رقم، تكنولوجيا الطاقة البديلة عياش سعود يوسف 
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يف تشييل  النوكية الطاقة استعملتككذا  ةاألمريكي اؼبتحدةكيلوكاط يقع يف الواليات 300كيعمل بقوة 
 1.ن كاليواصاتالاف

 .عالميا الطاقةالفرع الثالث: الطلب كالعرض كاسعار 
اليت ربدد من ك  ،طلبالعرض ك ال بقاعدةعلى غرار باقي اسواؽ الالع االخرل  سوؽ الطاقة كتتميز      

متيَتات  ةكتتحكم يف عمليات العرض ك الطلب عد .خبلؽبا سعرىا على اؼبديُت الطويل كالقصَت
كاليت يبكن ابرازىا من خبلؿ التعرؼ على الطلب كالعرض  ،ةكحىت طبيعي ةسياسي ةاجتماعي ةاقتصادي

حيث استحواذ النفط على اؼبكاف  ،تييَتا كبَتا كعرؼ اؼبزيج الطاقومكربديد اسعارىا.  الطاقةعلى 
ي ضمن الياز الطبيعكما   ،نوع استعماالتوت ككذانقل  ةمن سهول اؼبتنوعةاالكذل عاؼبيا من خبلؿ فبيزاتو 

يف اجملاؿ اؼبنزرل  ةتو خاصالااستعم تنظيف اين تنوع طاقومكمورد   األخَتة اآلكنةمكانتو ىو االخر يف 
 .ك انتاج الكهرباء

 كذاتيَت امباط االستهبلؾ ك ل نظرا اكبَت مبوا   الطاقةالعاؼبي على  : عرؼ الطلبالطاقةالطلب على   - 1
  13511.2االكلية ب   الطاقةت احتياجات العادل من حيث قدر  ،ارتفاع معدالت النمو الديبيرايف عاؼبيا

 بعو الفحمت% 34 ب  للطاقةكسيطر البًتكؿ على الطلب العاؼبي  2017.2 ةنفط سن مكافئمليوف طن 
كيرجع تييَت  2017.3ات كىذا حاب احصائي %23  بنابةكالياز الطبيعي  %27ة بناب الثانية اؼبرتبةيف 

 .منهاحملددات نذكر من ا ةالطلب العاؼبي على ؾبموع
 ،معدالت النمو الديبيرايف شهد عدد سكاف العادل مبوا كبَتا رغم البفاض النمو الديمغرافي العالمي: -أ 

مليار 9حيث يتوقع اف يصل عدد الاكاف اذل ،اةاالمل يف اغبي ةناب رفع من ة اؼبعيشية لكن تطور اغبيا
 اؼبرتفعةمع اؼبعدالت  ةخاص ،اؼباتهلكة قةالطازاد من كميات . ىذا االرتفاع 2050حبلوؿ عاـ  ةنام

 كغَتىا من على غرار الصُت كاؽبند كالربازيل ،يف طريق النمو ةاائر الك  الناميةللنمو الذم حققتو الدكؿ 
 الطاقةمن  اؼباتهلكةالكميات  رفع من ىذا ما .غَت مابوؽ كرفاىا ا الدكؿ اليت عرؼ سكاهنا مبور 

 .كالوقود الكهربائية
 الطاقةعلى الطلب على  ةمن تيَتات مناخي الطبيعيةالعوامل   :كالطبيعية لسياسيةاالعوامل  -ب 

 ،التدفئة ألغراض الطاقةيرفع الطلب على  الباردة اؼبواسم يف ةرار اغب اتفارتفاع كالبفاض درج .عاؼبيا
ا ككند اكركبأل الشماليةياز طبيعي ارتفاع كبَتا يف الدكؿ ة الخاص الطاقةحيث يعرؼ الطلب على 

 .كغَتىا
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الدكؿ  عنددل ايف الع الطاقةالكربل الستهبلؾ  ترتكز الناب النمو االقتصادم العالمي: -ج 
 الناتج احمللي  ثباتم غكر  .عدالت النمودب الطاقةلذلك يرتبط الطلب العاؼبي على  .الكربل الصناعية
 العشر سنوات كيب خبلؿعلى غرار امريكا كالياباف كاالرباد االكر  يةتقليدال الصناعيةدكؿ للاالصبارل 

على غرار الصُت  ةجديد ةصناعي قطابراجع اذل ظهور ا الطاقةاال اف ارتفاع الطلب على . األخَتة
دكؿ امريكا ك كاؽبند ككذا الدكؿ جنوب شرؽ اسيا .1 2017 ةمليوف برميل سن 13حوارل  الذم ياتهلك

 .كاألكركبية األمريكية يةاالستهبلك استهبلؾ مشاهبة لؤلمباطامباط  تاليت تبن البلتينية
 International Energy ( IEA) العاؼبية الطاقةمن خبلؿ ككالو  ةقاللط الطالبةكتتمثل الدكؿ 

Agency .ةاتهلكاؼب الصناعيةمن الدكؿ  ةدكل 28 اؼبنظمةكوف تت ،1974 ةسن أنشأت ةكىي منظم 
ترشيد  يف اؼبنظمةيهدؼ نشاط ك  ،اكبك على سوؽ البًتكؿة منظم سيطرةجاءت كرد فعل على  .للبًتكؿ

 كما رفعت اؼبنظمة  .كبكاال ةخارج منظم طاقويةككذا اهباد بدائل  ،يف الدكؿ االعضاء الطاقةاستهبلؾ 
 .يـو من اؼبخزكف 90االسًتاتيجي للدكؿ االعضاء دبا يعادؿ  يمن االحتياط

 .يف الاوؽ ويةالطاق الدكؿ كاؼبسؤساات من اؼبوادمن قبل  اؼبنتجةالكميات  ىو: الطاقةعرض   -2
 كعلى كجو اػبصوص .االخرل يف البيع عن طريق العقود االستهبلكيةكعلى غرار اؼبواد  الطاقةميز تتك 

ؼبد قنوات  الكبَتةللتكاليف  انظر  ةسن 20االجل تصل اذل  ةمن عقود طويل ـالذم ترب  ،الياز الطبيعي
 طاقويةالفهو يعترب اىم اؼبوارد  ،دلايف الع قةالطااىم مصادر  اكذل ةبدرج  كنظر لكوف البًتكؿ .توصيلال

االخرل   كيرتبط عرض الالع الطاقوية .عاؼبيا داخل الاوؽ الطاقوم اؼبنتجةللدكؿ  ةاليت منحت قو 
يف دكؿ  اؼبادةنظرا لتوفر  ياسوؽ احتكار  ةطاقالكيعترب سوؽ . الياز الطبيعي كالفحم على عرض البًتكؿك

د قليل من عديف  تركزهككذا  ،اإلفريقيةبعض الدكؿ ك  كفنزكيبل االكسط على غرار ركسيا كالشرؽ ،ةقليل
 :ما يلي ومم العوامل اليت ربدد العرض الطاقاى كلعل .عرب العادل للطاقة اؼبنتجةالشركات 

:ترتبط الكميات اؼبعركضة من الطاقة بالطلب عليها كىذا حاب النظرية الكنزية  الطلب على الطاقة -
نظرا لطوؿ فًتة التوريد ككذا التوصيل باألنابيب  ،ا يرتبط العرض بالعقود اؼباتقبليةكم  ."الطلب الفعاؿ"

 2الذم يتطلب اتفاقيات طويلة األجل.
ة زيادليكوف ؿبفز  اهارتفاع اف حيث اؼبعركضة الطاقة يةاالسعار يف كم تااىم الطاقة:اسعار    -

نابيا من اجل  ةثابت اؼبعركضة اتالكمي كبك جعل مناال ةؼبنظم اؼبنتجةغَت اف انضماـ الدكؿ  .العرض
 .ةاغبفاظ على اسعار معين

مع  ةخاص ،اؼبعركضةما يف ربديد الكميات ادكرا ى للطاقة اؼبنتجةبُت الدكؿ  اؼبنافاةتعمل  المنافسة: -
من  ة ارتفع انتاجها خاصيتعلى غرار امريكا ال ،ماتهلكةكانت يف زمن القريب دكؿ ة  دكؿ منتج ظهور

                                                           
1
 British petroleum. statistical review of world energy .67

th
 edition  . June2018 .Op Cit .p 8. 

2
 .180ؿبمد اضبد الدكرم ،مرجع سبق ذكره،ص  



 

 70 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

من  فيضاغبصص كالتخ ةكبك سياساال ةكما استعملت الدكؿ االعضاء يف منظم.خرم البًتكؿ الص
من اجل  2017 ةمثلما حدث يف اتفاؽ اعبزائر سن اعر،على ال التأثَتمن اجل  ،اؼبعركضةالكميات 

 .خفض العرض
يف الدكؿ  ةخاص طبيعيةككوارث  أعاصَتمن  اؼبناخيةتسؤثر العوامل  : كالحركب المناخيةالعوامل  -

 ياتتسؤثر على الكم اؼبنتجةاف اغبركب كالنزاعات داخل الدكؿ ا كم  ،اذل زبفيض العرض اؼبنتجة
كخبلؿ  ومالعرض الطاق ةما حدث يف الشرؽ االكسط من حركب كنزاعات سبب يف قل علكل .اؼبعركضة

 .ةفًتات متقلب
كاليف االنتاج ىم التطور التكنولوجي من تقليل تاس البديلة:السلع  ذاالتقدـ التكنولوجي ك ك -

 رفع من اكما تطورت اساليب االستكشاؼ فب.بار كاؼبناجم عمر اآل ةكزياد اإلنتاجية الكفاءةكالرفع من 
كما سانبت   .ما يكفيها الطاقةاخرل دل تكن سبلك من  ةكظهور دكؿ منتج ،احتياطات بعض الدكؿ

 ةطاقك  كرياح مشاية ةطاقمن  اؼبتجددة الطاقةعلى غرار  للطاقةة البحوث من اكتشاؼ مصادر جديد
 .كاغبيوية اغبرارية الطاقةككذا  مائية

 OPEC ays Prganisation des O للبًتكؿ اؼبصدرةالدكؿ  ةاالكبك منظم ةتعترب منظم*
étrolePxportateurs de E 1960تكونت يف سبتمرب  ةكىي منظم

كىي الدكؿ  ،ةدكل 13  من 1
 ،للنفط لةياؼبات العاؼبيةالشركات  سيطرةجل التقليل من اساسا من ا اؼبنظمةتشكلت  .للبًتكؿ اؼبصدرة

 ةككذا ضماف حص ،كمن ىو ضماف سعر مناسب ،كذلك من اجل التحكم يف العرض العاؼبي من النفط
 ةك سن 1973 ةالدفاع عن االسعار بُت سن اياسةك  ،سياسات ةعد اؼبنظمة تتبعا. ك ةمعترب  ةسوقي

 .فاظ على االسعاراغب ةكسياس 1998 ةك سن 1986 ةسن ةالاوقي ةالدفاع عن اغبص ةكسياس 1985
 :كاىم اسواقها العالمية الطاقةاسعار   - 3

كما ربكمها بعض العوامل   ،العرض كالطلبة كىذا حاب قاعد ةكبَت   تذبذبات الطاقةتعرؼ اسعار  
 االحفورية الطاقة سعارألاؼبرجع االساسي  ثل يب حيث ،اعر البًتكؿب الطاقةبط اسعار تكتر  .االخرل

كيعتمد يف تاعَت النفط يف العادل على عدد معُت من انواع  .االخرل على غرار الياز الطبيعي كالفحم
كذلك  ،نوع 160اليت من خبلؽبا يتم تاعَت باقي انواع النفط اليت يبلغ عدد انواعها  ،اؼبعياريةالنفط 

كىو خاـ نفطي  ،مزيج برنتخاـ برنت اك  اؼبعياريةكمن اىم ىذه االنواع  .فطالن ة حاب جود
بُت  ـبتلف لحق 15من  طيكىو مزيج نف .من انتاج النفط يف العادل %65ياتخدـ كمعيار لتاعَت 

كىو نفط  ،كالنركيج اؼبتحدة اؼبملكة بُتك ىي حقوؿ تقع  ،يف حبر الشماؿتينياف ك  نت بر  ة منطق
 اكم%. 0.37تقل عن  الكربيت ةبف ناككذا يتميز باغبلو أل ة.درج 38خفيف حيث يبلغ كزنو النوعي 
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كخاـ "ميناس" من  .من ماليزيا "تابيس" ـيتم اعتماد انواع اخرل للتاعَت كىي خاـ غرب تكااس كخا
 1اندكنيايا.

 ةمعينة اك زبفيض قيم ةيتم من خبلؽبا اضاف  عايَتاع كميتم تاعَت من خبلؿ اعتماد ىذه االنو  ك     
 ك اؼبنقوؿأالياز الطبيعي اؼبااؿ تاعَت  طكيرتب 2على االسواؽ. اػبامات دحاب اختبلؼ النوع ككذا بع

مليوف  5.8حبيث وبتوم برميل النفط على  ،حراريةة حيث يباع باؼبليوف كحد ،اعر النفطبعرب االنابيب 
دكالر اذا كاف سعر  17من الياز الطبيعي يااكم  ةحراري ةمليوف كحد 1ام اف سعر  .حرارية ةكحد

كىذا حاب قانوف   ،اؼبتحدةيف الواليات  "ىوب نرمى "مركز  ك يتم اعتماد تاعَتة .دكالر 100النفط 
 ةك امكاني ،االجل ةابراـ العقود طويل نتيجةيف التاعَت  ما ربصل نزاعات ةكعاد .العرض كالطلب

 نتيجة 2010 ةمثلما حدث سن .خرآعلى  طرؼيف الاعر حبيث سبس دبصاحل  ةحدكث اختبلالت كبَت 
توجو  ةنتيج ،اكبَت   البفاضاك لقد عرفت اسعار الفحم  .هامعار النفط كارتفاع اسعار الياز ارتفاع اسع

يف انتاج  اؼبتجددةكها كربوؽبا اذل الياز الطبيعي كالطاقات ستهبل امعظم دكؿ العادل اذل تيَت امباط 
فت اسعار النفط حيث عر  بأسعار مرتبطةكلكن تبقى دائما  .فاضاالباسعارىم  تحيث عرف ،الكهرباء

 .ارتفاع اسعار النفط نتيجة 2012ك 2010 ةارتفاعا بُت سن ىي االخرل الفحم
 .االحفورية للطاقةاالحتياطات االنتاج كاالستهبلؾ العالمي  :الفرع الرابع 

طن  مليوف 11588.4نتقل من امن حيث االستهبلؾ حيث  اكبَت   مبوا االحفورية الطاقةعرفت      
ككاف ىذا االرتفاع يف  .2017 نةمكافئ نفط س طن مليوف 213511. اذل 2007 ةسن مكافئ نفط
كافريقيا كالشرؽ  البلتينيةعلى غرار دكؿ امريكا  ،ةجديد ئةشانظهور اقتصاديات  نتيجةاالستهبلؾ 

الصُت كاؽبند  ةكخاص، "Pacific Asia" سيا احمليط اؽبادئآيف تهبلؾ يف االس ومباكرب اف كك .االكسط
كعرفت الدكؿ  .للهند %5.6للصُت ك  %23ع يف اؼبعدؿ العاؼبي للنمو االستهبلؾ حيث قدر االرتفا 

مبوا   الطاقةكما عرفت االحتياطات من   3.الفًتةيف االستهبلؾ لنفس  طفيفا اضافلبكامريكا ا األكركبية
ا سائل كالتكنولوجيالو ارتفاع عمليات البحث كاالستكشاؼ كتطور  نتيجة ،األخَتةكبَتا خبلؿ الانوات 

كانتقلت  ،مليار برميل 1162.1 ب 1997 ةمن النفط سن اؼبتوقعةحيث كانت االحتياطات  .اؼباتعملة
 1696.6 رت بقد 2017 ةهنايك حىت  اغباليةاالحتياطات  اام. 2007 نةمليار برميل س 1427.1اذل 

اذل  فةاؼبكتشحجم االحتياطات  ةكلقد صاحب ىذا النمو يف االستهبلؾ ككذلك زياد .مليار برميل
 .ختلف انواعهادب الطاقة الرفع من كميات االنتاج من 
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: تًتكز اكرب احتياطات الفحم يف الواليات االستهبلؾ االنتاج كاالحتياطي الفحم الحجرم   -1
كتاليها كل من ،  2018رير احاب تق ،العاؼبي يحتياطاالمن %  23.7حيث سبثل  األمريكية اؼبتحدة

 .مليار طن1054.782ب  2018 ةكتقدر االحتياطات يف سن .د كاندكنياياركسيا كالصُت كاسًتاليا كاؽبن
خبلؿ العشر سنوات  فحمكسجل انتاج ال مكافئ. طنمليوف  3916.8كيقدر االنتاج العاؼبي من الفحم 

.  2017-2007 الفًتةخبلؿ  ٪ 1.3دبتوسط معدؿ مبو سنوم ب  ،االنتاج ةيف كميثباتا نابيا  األخَتة
 الطاقةالتوجو كبو البًتكؿ كالياز الطبيعي ككذا  نتيجةيف معظم الدكؿ   م البفاضا كبَتاكعرؼ انتاج الفح

 %46حيث تنتج  ،محمن الف اؼبنتجةغَت اف الصُت عرفت مبوا يف الكميات  .يف انتاج الكهرباء النوكية
اذل  2008 الفًتةكعرؼ سعر الفحم ارتفاعا خبلؿ  .سنويا %2مبو  كدبعدؿ ،من االنتاج العاؼبي للفحم

كتعد الصُت كاؽبند كالياباف ككوريا  .فبا زاد من الطلب عليو ،العاؼبيةارتفاع اسعار النفط  نتيجة 2011
صادرات الفحم يف كل  تكزكتر  .العاؼبيةمن الواردات  %70من اكرب ماتوردم الفحم دبجموع  اعبنوبية

 1.العاؼبية من الصادرات٪  15بكركسيا ٪  29كاسًتاليا ٪ 25من اندكنيايا يف 
 األخَتة الفًتةف احتياطات النفط عرفت تييَتا كبَتا خبلؿ إف اعبديدةاالكتشافات  نتيجة البتركؿ: -2

 %70 كزكترت 2018.2 ةمليار برميل سن 1729.7اذل  1998 ةمليار برميل سن 1141.2حيث انتقلت من 
ك  .فط يف العادلمن الن% 48كبك كما يشكل نفط الشرؽ االكسط اال ةمن االحتياطات يف منظم

فبا  ،من الطلب على النفط ادز  ،اشئةن ةجديد اتلنمو االقتصاد العاؼبي ككذا ظهور اقتصادي نتيجة
ميز ك ما  .مليوف برميل يوميا 94.7مليوف برميل يف اليـو اذل  83يف رفع االنتاج الذم انتقل من  ساىم
مليوف  15.3 ب نتاجاالاالكذل يف  لدكلةاحيث اصبحت  ،ىو مبو االنتاج االمريكي من النفط الفًتةىذه 

 اؼبتحدةكترتكز االستهبلؾ العاؼبي للنفط يف الواليات  .من االنتاج العاؼبي %16.2 ةكبناب ،برميل يوميا
كعرؼ االستهبلؾ الصيٍت  .من االستهبلؾ العاؼبي %20 ةام بناب ،مليوف برميل يوميا 20اليت تاتهلك 

مليوف برميل  13.5مليوف برميل اذل  7.9حيث انتقل من ،  2018-2008سنويا بُت % 5.1ة مبوا بناب
من  %34االكسط  كىبرج من الشرؽ .من النفط اؼبصدر عاؼبيا %12كيشكل النفط الاعودم . يوميا

 3.عاؼبيا %13كامريكا  %15تليها الصُت يف  ،اؼبصدرةالنفط   من %21كتاتقطب اكركبا  ،النفط العاؼبي
 1998 ةسن  تريليوف مًت مكعب  130تياطي الياز الطبيعي مبوا كبَتا من عرؼ اح : الغاز الطبيعي -3

لياز لكيًتكز اكرب احتياطي . %50االحتياطي قدره  بنمو يف، 2018ركاخأتريليوف مًت مكعب  196.9اذل 
كيقدر  .%12.5ب  ككذا قطر% 16.2 تليها ايراف ،من االحتياطي العاؼبي %19 ةالطبيعي يف ركسيا بناب

مليار مًت  3867.9 كيقدر االنتاج العاؼبي للياز الطبيعي .من االحتياطي العاؼبي%2ب اعبزائرم  احتياطي
 ب 2018-2008 الفًتةدبعدؿ مبو سنوم خبلؿ  ،بًتكليـو يتشلرب  2019 ةانلمكعب حاب اخر تقرير 
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 ة احًتاؽذك كفاءك  ،نظيف طاقوماالنتاج اذل التوجو كبو الياز الطبيعي كمورد  ةكتعود زياد.% 2.3
من االنتاج % 17.3 ب ركسيا تليها،  % 21.5 ب للياز اؼبنتجةالدكؿ  اؼبتحدةكتتصدر الواليات  .عالية

 اؼبتحدةكتًتبع الواليات  ،من االنتاج العاؼبي % 2.4 ةغاز بناب 3ـمليار  92.3كتنتج اعبزائر  .العاؼبي
ككذا النايج  ،مليوف نامة 329 الاكاينحبكم العدد  ،من االستهبلؾ العاؼبي للياز االكرب النابةعلى 

من  %11.8تليها ركسيا  .ترليوف دكالر 20.4الذم يقدر حجم الناتج احمللي االصبارل بعد  ،الصناعي
كيتوزع .GNL للياز الطبيعي اؼبااؿ ةاتورداؼبدكؿ الكتعد دكؿ اسيا باسيفيك اكرب  العاؼبي. االستهبلؾ

دبجموع . % 14 اعبنوبيةكوريا ك   ، % 17تليها الصُت ب  ،من كاردات للياباف %26 ةنابب واستهبلك
اذل  باإلضافة .من الياز الطبيعي% 50الذم يبثل  ك، ت العاؼبية من الياز اؼبااؿامن الوارد ٪ 57قدره 

 ةكيتم تصدير الياز الطبيعي اؼبااؿ بناب. منو % 26.4 الذم تاتورد اكركبا ،عرب االنابيبالياز الطبيعي 
عموما  ةمن الياز الطبيعي عرب االنابيب اؼبوج %23كتصدر ركسيا  .من اسًتاليا %21 ،من قطر 24%

  1.األكركبيةاذل الاوؽ 
 2.24حيث اهنا تقدر ب .استخراج  ةتقدر االحتياطات من اليورانيـو حاب تكلف : النوكية الطاقة -4

تًتكز اىم ك  /كلغ،دكالر 130مليوف طن بتكلفو  3.7كب  ،/كلغدكالر 80ة مليوف طن بتكلف
على  ٪  8.7ك % 9.6 نابةككندا كالنيجر ب ،من االحتياطي العاؼبي %31.7االحتياطات يف اسًتاليا 

  2. التوارل
 بك  ،من انتاج الكهرباء يف امريكا % 19.3حيث تنتهي ب  ،الكهرباء إلنتاج النوكية الطاقةكتوجو 

 تَتاكاط 2571 النوكية الطاقةللكهرباء من  كيقدر االنتاج العاؼبي .من انتاج الكهرباء يف فرناا % 77.6
 2015.3 نةلا ساعي

 .المستدامة كالتنمية بالتنميةكعبلقتها  الطاقة  المطلب الثاني :
ؿبرؾ االقتصاد  ك عصب  حيث تعترب ،يف العادل ةالتنمي ةدكرا اساسيا يف عملي االحفورية الطاقةتلعب  

دبدل  ةدكل ألمكيرتبط النمو االقتصادم  .للطاقة اؼباتوردةاك حىت الدكؿ  سوآءا للدكؿ اؼبنتجة
 4.احملقق يف اجملتمع الرفاهكما تعترب االستهبلؾ الكبَت ؽبا من قبل االفراد دليل على   ، لطاقةاستهبلكها ل

 
 
 

                                                           
1
 British petroleum. statistical review of world energy .68

th
 edition OP.CIT . June 2019.p38. 

2
،اطركحة دكتوراه  ر الطاقة البديلة الستخبلؼ الثركة البتركلية كفق ضوابط االستدامةاستراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادزناد سهيلة ، 
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3
 International Energy Agency. Key World Statistics .IEA. Paris. 2017.p 09.  

4
 Rogevaldur Hannesson , Energy and GDP Growth ,International journal of energy sector 

management, volume 3, joune 2009.p 157-170. 
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 .ةكليالكالمؤشرات  الطاقةالفرع االكؿ:  
  : كالنمو االقتصادم الطاقة -1

بُت متوسط النمو  العبلقة بلحظةمفمن خبلؿ  ،ت النمودكرا اساسيا يف رفع معدال الطاقةتلعب      
ىتماـ االك لقد ارتفع  .ؿكبَت يف اؼبعد  قبد تقارب األكلية الطاقةذا متوسط مبو استهبلؾ العاؼبي كك

انتاج كاستهبلؾ كمن ىنا زاىد االرتباط بُت  ،البخارية اآلالتكظهور  الصناعية الثورة بدايةمع  ةطاقالب
كما تبُت احصائيات اف الناتج احمللي االصبارل للدكؿ   ،للمجتمعات االقتصادية رفاىيةالكالنمو  الطاقة

اف استهبلؾ الواليات اؼبتحدة االمريكية ىو  2018فنجد خبلؿ  .الطاقةمن  اؼباتهلكة اتالكميب طمرتب
ل اين دكالر ككذا دكؿ اخر  ترليوف  20يقابلو ناتج ؿبلي اصبارل ب ،مليوف برميل يوميا من النفط 20

 1.مع الناتج احمللي ؽبا اؼباتهلكةتتقارب كميات النفط 
  :لها المنتجةفي الدكؿ  كالتنمية الطاقة -2

حيث يبثل  .النفطة خاص ،ؽبا اؼبنتجة الناميةدكرا مهما يف اقتصاديات الدكؿ  الطاقة تلعب      
من الناتج احمللي  %50فوؽ تكيبثل ناب  ،األجنبية العملةاستخراج ىذا االخَت كتصديره اكرب مصادر 

كما تااىم مداخل النفط يف   .نيجَتيا فنزكيبل ،ايراف، االصبارل لدكؿ اػبليج كالشرؽ االكسط كاعبزائر
يابب مشاكل   العاؼبيةيف االسواؽ  الطاقةالبفاض اسعار  نبلحظ افك  .يف ىذه الدكؿ التنمية ةعملي
ة ؾبموع قتلكن يف اؼبقابل حق .اف اؼبدفوعاتككذا ميز  ،ةانويال تهاذه الدكؿ يف ميزانيؽب زكعج ةكبَت 

دكؿ اػبليج  اصبح دخل الفرد يف حيث، ككذا نصيب الفرد من الدخل  ،رفاهمن النتائج على اؼباتول ال
كما ساىم يف خلق مناصب عمل يف ىذه الدكؿ سواء من خبلؿ التوظيف .يف العادل  اخيلمن اكرب اؼبد
وظائف ك اك ،االنتاج كالنقل ك اجالستخر كابحث كاالستكشاؼ يف عمليات ال ةمباشر  الطاقةيف القطاع 
 .2الطاقةمن مداخيل  اؼبمولةعلى اؼبشاريع  العمومي نفاؽاال نتيجة ةغَت مباشر 

 :االقتصاديةكالقطاعات  الطاقة :الفرع الثاني 
  في القطاع الصناعي: ةالطاق -1

 2018.3 ةسن للطاقةهبلؾ العاؼبي من االست %32عصب القطاع الصناعي حيث سبثل  الطاقةتعترب      
االستهبلؾ يف  ك الطاقةنتاج كاستخراج إليف القطاع الصناعي بُت االستهبلؾ ك  الطاقةكينقام استهبلؾ 

 ،ف استخراج النفط كالياز ككذا اؼبعادف كاػباماتإف للطاقة اؼبنتجةللدكؿ  بالنابةف .التحويلية الصناعة
 اؼبضخاتمن خبلؿ تشييل  .ةكبَت   ةياتهلك طاق ،از الطبيعيككذا تكرير النفط كالي ،نقلها ةكعملي
كانتاج  ،فصل النفط اؼباتخرج ةلعملي البلزمة اغبرارةككذا توفَت  ،للعملية اؼبرافقةكاؼبياه  ليكيةاؽبيدرك 

                                                           
1
 IDEM 

2
 .156.157ص  ، مرجع سابق،لطفي يعل 

3
 . energy consumption by sector،  الوكالة الدكلية للطاقة  

www.eia.gov/totalenergydata/monthly/pdf/sec2pdf. Consulté 19/10/2019. 

http://www.eia.gov/totalenergydata/monthly/pdf/sec2pdf


 

 75 

...التنمية الصناعية المستدامة كالتلوث الصناعي ...............الفصل االكؿ: .............................  

اك اؼبصدر  ،حقن الياز الطبيعي اؼبنتج ةاعادضواغط االستخراج اؼبدعم كتشييل  ةالبخار البلـز لعملي
اغبديد ك ،الطاقةاستهبلؾ  ثقيلة كالكثيفةالصناعات ال فمنها ،التحويليةالصناعات  اام .يبعرب االناب

كىناؾ  ،الورؽ كالزجاج ةك صناع البًتككيماكية الصناعةك  ،مواد البناء كاالظبنت ةكاؼبعادف ككذا صناع
 1.كالببلستيك كغَتىا كإللكًتكنيكالنايج  ةاقل على غرار صناع ةتاتهلك طاق ةصناع

 الطاقةمن  %30عصب النقل حوؿ العادل كاليت تاتهلك  الطاقةل سبث  :النقل  كقطاع لطاقةا -2
اؼببادالت بُت الدكؿ ك  ةزياد ةخاص البشريةاك  التجاريةيف العادل يف صبيع كسائل النقل سواء  األكلية

زكت ككذا كقود الوقود من بنزين ك ما ةاالكثر استعماال يف النقل من خبلؿ ؾبموع الطاقةيعترب النفط 
كالقطارات  ضاكاي وامالًتام اؼبًتك ك ةالطائرات كما مت استعماؿ الكهرباء يف النقل من خبلؿ شبك

 .الكهربائيةككذا تواجو بعض الدكؿ كبو الايارات  الكهربائية
ث حي ،اؼبعاصرة البشرية ةاساس اغبيا الطاقةسبثل  :كقطع السكن كالخدمات االحفورية الطاقة -3

 .منها اؼبتقدمة ةخاص ،للمجتمعات ىيةاليت كفرت الرفا ،ةبالطاق يةقرل الاكانالف ك دارتبطت اؼب
 النهائية للطاقةكيقدر االستهبلؾ العائلي  ة.للحيا ةغَت قابل ةكاصبحت اؼبدف كالاكنات بدكف طاق

 رلااذل قطاع اػبدمات الذم ياتهلك حو  باإلضافة .2017ةسن للطاقة الدكلية الوكالةحاب  % 21ب
لمجتمعات من خبلؿ استعماؽبا ل الرفاىيةيف تعزيز  الطاقةكسانبت  ،للطاقةمن االستهبلؾ النهائي  8%

 الكهربائية األجهزةصبيع  ةككذا مصدر حرك ،الاكنيةكالتربيد داخل اجملمعات  التدفئة ةيف عملي
دكرا كبَتا يف ىذا  الكهربائية الطاقةك تلعب  .البشر ةيف حيا ضركريةاليت اصبحت اكثر من  ،كاإللكًتكنية

 2.اجملاؿ
 : البشرية كالتنمية الطاقة :الفرع الثالث    

الذم يربط بُت  ،IDH البشرية التنميةك حاب مسؤشر  ،االنااف ةدكرا مهما يف حيا الطاقةتلعب 
عنصر مهم يف ىذه اؼبسؤشرات  الطاقةف إف ،ك الدخل الفردم كالصحةثبلث مسؤشرات كىي التعليم 

 .الطاقةك متوسط استهبلؾ الفرد من  البشرية التنميةمسؤشر  IDHتباطا كبَت بُت ار  كىناؾ .الثبلث
EDI   كالطاقة البشرية التنميةبُت  العبلقةيبُت  اؼبوارلكالشكل. 

 
 
 
 

                                                           
1
،مسؤسبر الطاقة العريب العاشر ،ؾبلة الطاقة كالتعاكف  فرص ترشيد استهبلؾ الطاقة في الدكؿ العربيةفتحي الصبليب ،،ـ سعد أ زربية،دنورم عياد  

 .10-09،ص 2014ديامرب  23-21ظيب، العريب ،ابو
  . energy consumption by sector،  الوكالة الدكلية للطاقة2
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 (:العبلقة بين الطاقة كالتنمية البشرية.9-1شكل رقم )

 
  

 
 

عادة ىيكلة االقتصاد الجزائرم في ظل ضوابط دكر حوكمة الموارد الطاقوية في ابراج صباح ، المصدر:
 .21ص  2012-2011،،مذكرة ماجياتَت يف العلـو االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف  االستدامة

 ةال يبكن اغبديث عن تنمي ةقوي ةىي عبلق البشرية كالتنمية الطاقةبُت  العبلقةكمن ىنا يبكن القوؿ اف 
 الدكلية الوكالةاؼبوضوع من طرؼ  EDI الطاقةف مسؤشر استخداـ كمن ىنا فا للطاقةدكف توفر  ةبشري

 اؼبسؤشر اعبوانبمن  يشملمن قبل االفراد ك  للطاقةاالستعماؿ النهائي  لكالذم يعرب عن مد للطاقة
من خبلؿ ثبلث مقاييس  البشرية التنميةكيتم حاابو على ضوء مسؤشر  الطاقةالستهبلؾ  كالنوعية ةالكمي
 :كىي
 .(كالوقود اؼبدينةغاز  ،الكهرباء) ةتجاريال الطاقةفرد من استهبلؾ ال  -
 .للطاقةنهائي الستهبلؾ االمن اصبارل  التجارية الطاقة ةناب  -
 .1الكهربائية الطاقةالاكاف الذين تصلهم  ةناب  -

                                                           
1
 International Energy Agency IEA. Publications. Paris. 2004. P342. 

مساىمة الطاقة في تحسين حياة 
 االفراد 

.ؿباربة اجملاعة -  
تعزيز التعليم -  

رباُت شركط الصحة-  
.اؼبااكاة بُت اعبناُت -  

-   

مساىمة الطاقة في كفاءة 
.التدخل الحكومي   

.رباُت تبادؿ اؼبعلومات -  
رباُت البيئة االجتماعية ك  -

.االقتصادية كالتوازف اعبهوم  
.عقبلنية االنفاؽ اغبكومي -  

مساىمة الطاقة في تنمية 
.النشاطات االقتصادية  

رباُت البيئة االنتاجية  -
(النقل،كاالتصاالت)  
.رباُت عوامل االنتاج -  

.تنويع االقتصاد -  
.رفع العمالة  -  

رباُت نوعية ككمية راس 
 اؼباؿ البشرم

رباُت مشاركة األفراد يف 
 اغبكم

اضافة الطابع الرظبي على 
 االقتصاد.

 رفع معايير حياة االفراد استهداؼ افضل السياسات

 تحسين بيئة النشاط االقتصادم
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 .المستدامة التنميةكقضايا  الطاقة : الفرع الرابع 
امداداهتا عامبل اساسيا يف دفع  اذ تشكل .اؼباتدامة يةالتنملتحقيق  اؼبهمةمن العناصر  الطاقة عتربت 

 اؼبعيشةك يعمل على رباُت ماتويات  ،فبا يوفر فرص العمل ،كربقيق االستقرار كالنمو ،االنتاج ةعجل
ك  من خبلؿ ارتباطها باؼبياه  اؼباتدامة التنميةمع قضايا  الطاقةكتربط  .كوبد من ماتويات الفقر،

 .نوع البيولوجي كالشكل اؼبوارل يبُت ذلككالت الزراعةة ك الصح
 .المستدامة التنميةفي مجاالت  الطاقة  ارتباط (:10-1) شكل رقم

 
دكر حوكمة الموارد الطاقوية في اعادة ىيكلة االقتصاد الجزائرم في ظل ضوابط براج صباح ، المصدر:
 .28، ص2012-1،2011سطيف  ،مذكرة ماجياتَت يف العلـو االقتصادية، جامعة فرحات عباس االستدامة

 .كالبيئة الطاقة :المطلب الثالث 
تفٌت بل   ال اؼبادة" أك حاب مبد ،للتلوث البيئي اؼباببةمن اكرب اؼبصادر  االحفورية ةطاقالعترب ت 

ك طاقة نوكية من البًتكؿ كفحم  االحفورية الطاقةدبعٌت اف صبيع مصادر  " تتحوؿ من شكل اذل اخر
 ةك غازات ككذا مواد صلب نةمن ادخ ةكيًتتب عليها نفايات خطَت  ،االنتاج ةعملي يفتدخل كمواد اكلية 

اكؿ اكايد  غاز البيئةعلى  اكتأثَت غازات اكثرىا شيوعا  االحفورية الطاقةكينتج عن انتاج  . كمشعة

.مدادات الطاقة كاستخدامهاا  

العمل على تلبية احتياجات  -
.الفقراء  

تييَت أمباط االستخداـ اليَت  -
.مناسب  

اغبد من التأثَتات البيئية الكبَتة  -
.للقطاع  

 الطاقة كالمياه
توفَت امكانية ضخ كتوزيع اؼبياه -  

امكانية توفَت مياه آمنة من  -
.خبلؿ ربلية اؼبياه كمعاعبتها  

.تلويث مصادر اؼبياه كربمضها -  
التاثَتات البيئية حملطات  -

.الكهركمائية  

 الطاقة كالصحة 
امكانات لتحاُت كسائل الرعاية  -

.الصحية   
اآلثار الصحية للوقود على  -

 الصحة
تاثَتات الطاقة النوكية من خبلؿ  -

 االشعاعات على الصحة

 الطاقة كالزراعة
زيادة االنتاجية من خبلؿ مصادر الطاقة  -  

.اغبديثة   
.الطاقة اغبيوية كمصدر جديد للوقود -  

.الطاقة ؼبشركعات التصنيع اليذائ -  
. األثر البيئي الزالة اليابات -  

 الطاقة كالتنوع البيولوجي
انتاج الطاقة اغبيوية الحياء االراضي -  

اعبرداء   
تأثَت ؿبطات القول اؼبائية على االحياء كالنظم  -

.البيئية  
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 ضارةكىي مواد جد .  CH4ك اكايد الكربيت كاؼبيثاف، CO2 كثاين اكايد الكربوف ،CO الكربوف
  1.كاالنااف البيئةعلى 

 .ك التلوث البيئي الطاقةبين انتاج  (:العبلقة11-1رقم ) شكل ال

 
 من اعداد الطالب باالعتماد على تقرير بريتش بًتكليـو لانوات ـبتلفة. المصدر:

رتفاع  صاحبو كا ،األخَتةالذم عرؼ ارتفاعا خبلؿ الانوات  الطاقةكيتضح من خبلؿ الشكل اف انتاج  
 البيئيةكزبتلف االثار  .ةطردي ةبينهما عبلق العبلقةفبا هبعل  ،عاثات غاز ثاين اكايد الكربوفكبَت يف انب

 :من نوع اذل اخر كما يلي االحفورية للطاقة
 .للفحم البيئيةثار اآل  الفرع االكؿ : 

 األخَتة كنةاآلكلكن يف  ،الصناعية الثورة بدايةكاكثرىا استعماال يف  الطاقةيعترب الفحم اكؿ مصادر      
االراضي  ك البيئةالتنقيب عليو ربدث اثر كبَت على  ةحيث اف عملي .البيئةعلى  ةكبَت   ةاصبح يبثل مشكل

كتعترب   .من ثاين اكايد الكربوف ةينتج عنها كميات كبَت  واحًتاقة اف عمليا كم.ناجم الفحم ؼب اجملاكرة
 ةيث تلـز كميات كبَت حب ،االخرل الطاقةنواع مع ا ةمقارنة عن احًتاؽ الفحم قليل الناذبة الطاقة ةكمي

. جدا ةيبكن اغبصوؿ عليها من مصادر اخرل بكميات قليل ةطاق إلنتاجمن الفحم 
اذل تطاير  ،كالشوائب األتربةكتنقيتها من  ةتقطيع الفحم اذل قطع ذات احجاـ متقارب  ةعملي  كتسؤدم

 .2القريبة الزراعيةككذا اتبلؼ االراضي  ،هبا يطةاحملغبار الفحم الذم يابب الكثَت من االضرار باؼبناطق 

                                                           
1
،اطركحة دكتوراه يف علـو التايَت  التنمية المستدامة دراسة حالة بعض االقتصاديات ألجلاستراتيجية التسيير االمثل للطاقة نذير غانية ،  

 .63.ص 2016-2015،جامعة قاصدم مرباح كرقلة ،

2
 .68،ص 2003،الدار العربية للكتاب ،القاىرة ، التلوث البيئي كمخاطر الطاقةحان اضبد شحاتو ،  
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اليت تصبح غَت  األخَتةىذه  ،ربتاج اذل كسائل نقلة جد مناجم الفحم يف مناطق بعيدااذل تو  اكنظر  
 لةلتصدير الفحم غَت قاب اؼباتعملة اؼبوانئاف ا كم.تلوثها بالفحم ل ا لنقل مواد اخرل نظر  ةصاغب

 6 عاث كهرباء من الفحم انب  يمليوف كيلوكاط ساع. ك ينتج عن توليد ثهاتصدير مواد اخرل نظرا لتلو ل
اذل شوائب اخرل على غرار اككايد الكربيت  باإلضافة ،مليوف طن من غاز ثاين اكايد الكربوف

 :التاليةم يف النقاط حللف الصحيةكيبكن حصر اؼبخاطر  .كالنًتكجُت
 .الزمن على مر اتوفيخلف العديد من ال  جم الفحم الذمااهنيار من -
 .كضيق التنفس كغَتىا كاغبااسيةامراض عماؿ اؼبناجم يف الربو  -
 .نقل كاستخداـ الفحم ةعن عملي اصبةنامراض  -
 .ثاين اكايد الكربوف كثاين اكايد الكربيت كاكاسيد النيًتكجُت ك غَتىا اتياز باعبو  تلوث ـباطر -
   .ؿ الفحماستخراج كاستعما كالاطحية نتيجة اعبوفيةتلوث اؼبياه  -
 .عن البتركؿ الناجمة البيئيةثار اآل :الفرع الثاني 
كبَت على   االستهبلؾ اثرا ةستخراج كالنقل كالتكرير اذل غاياال ةالبًتكؿ من مرحل ةعلى صناعيًتتب  

 .كعلى راسها ثاين اكايد الكربوف الدفيئةمن اليازات  ىائلةكميات   بًتكليةال ةصناعال كزبلف ،البيئة
سواء  ،يف اماكن تواجده ةبار عميقآاستخراج النفط من خبلؿ حفر  ةعملي تتم: تخراجاس ةمرحل -1

مع   منها ما ىو غازم ىبرج ،ملوثات دةع واستخراج ةكزبلف عملي .اك يف عرض البحر الياباةعلى 
كالذم يابب تلوثا يف مناطق  ،كما يبقى جزء من النفط ملتصق باؼباء  ،اؼباتخرجةكميات النفط 

 للبيئة الطبيعيةككذا اؼبناظر  ،اعبوفيةاهنا تسؤثر على اؼبياه  الا ،ةم صبع اؼبياه يف حفر خاصغر  االستخراج
اين  ،يف حبر الشماؿ 1977 ةكما يبكن اف يضيط النفط كىبرج عشوائيا مثل ما حدث سن  احمليطة.

مع اذل حوادث اخرل حدثت  باإلضافة .من النفط كالربكاف اذل سطح البحر ىائلة اتدفعت كمي
 1.استخراج النفط اتعملي

نع التكرير استخراج اذل مصاالنقل النفط اػباـ من اماكن يتم   :(التكرير)النقل كاالنتاج  ةعملي -2 
النقل حوادث  ةكيًتتب عن عملي ،العمبلقةعرب االنابيب اك من خبلؿ استعماؿ ناقبلت النفط 

لتصدير النفط   كما ياتعمل  ة،كبَت   يةبيئكوارث بابب تكانزالقات تسؤدم يف اليالب اذل تاربات كت
ك على مر  .ط العالق على الافنفببقايا الن ةما تكوف ملوث ةعاد ،ةخاص موانئ البًتكؿ كمشتقات

بقع النفط بتاببت يف تلوث اؼبياه  ،ر كاحمليطاتايف البح بيئيةالنفط كوارث  تالتاريخ سببت ناقبل
من  القريبة الاكنيةك كصلت حىت الشواطئ كاؼبناطق  ،البحرية ةالكائنات اغبي ادتاليت اب العمبلقة
فبا  الفرنايةنفط يف الاواحل  ةحيث غرقت ناقل 1978كعلى سبيل اؼبثاؿ ما حدث سنو  .الااحل

                                                           
 ..بتصرؼ18-15، ص 1999،مصر ، ،دار الفكر العريب الطاقة كتلوث البيئةاضبد مدحت اسبلـ ، 1
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بقع النفط على طوؿ  امتدت حيث ،الف طن من البًتكؿ 200فوؽ ياغبادث اذل تارب ما   ادل
بًتكليـو يف خليج  يتشلرب  2010 ةحادث علل كلكذا حوادث اخر   .الرماؿ ثتكلو  الفرنايةالاواحل 

اليت غرقت  ،البحرية Deepwater Horizonكتر ىوريزكف "  ب" ديمنصةاؼبكايك اليت حدثت يف 
كيعد اكرب تارب يف العادل  ،مليوف برميل 4.7عامل كتارب من البئر ما يفوؽ  11كماتت خبلؽبا 

 ةك تعد عملي.  دثةااغب نتيجة األمريكية اغبكومةن م كيرامة  مليار دكالر 60ما يقارب  الشركةكتكبدت 
 ك الطلب اؼبتزايد على الوقود نتيجةازدىارا  ك اليت عرفت مبو اغبديثةتكرير النفط من الصناعات 

تاخُت البًتكؿ اػباـ من اجل اغبصوؿ  نتيجة ةت كبَت ااالنتاج غاز  ةك ينتج عن عملي .مشتقات النفط
  .اذل الدخاف باإلضافةككربونات ك اكايد النيًتكجُت ك اكايد الكربوف كالكربيت كاؽبيدر   ،على الوقود

ما يتم صرفها يف  ةكاليت عاد ،من اجل التاخُت كالتربيد كالتنظيف اؼبياهاذل  ةتصفيال اتكما ربتاج عملي
يات كتوجد نفا .اعبوفية كاؼبياه اؼبائيةمن اثار على اجملارم  األخَتةكما تاببو ىذه  ،العموميةالقنوات 

كاليت يتم زبلص منها كما تاببو من اثار على  ،بالنفط ةكالرماؿ اليت تكوف فبزكج األكحاؿك بةصل
 .احمليط

النفط  كياتخدـ 1عاؼبيا. األكلية الطاقةمن  %40يبثل النفط  النفطية:المشتقات  استهبلؾ ةعملي  -3
ك تنتج  ،كالبًتككيميائية ائيةالكيميكما تاتعمل مشتقاتو يف الصناعات   .يف صبيع كسائل النقل كوقود

الذم يعترب  ،على غرار ثاين اكايد الكربوف ،من اليازات ىائلةاحًتاؽ انواع الوقود كميات ة عن عملي
اف ا كم   .اؼبناخيةكاؼبتابب يف مشاكل االحتباس اغبرارم كالتيَتات  البيئةعلى  تأثَتامن اليازات االكثر 

يف اؼبدف الكربل اليت اصبحت  ةخاص ،العمومية الصحةكبَت على   آثارالنقل  ةلوقود اؼباتعمل يف عمليل
مليار طن سنويا من غاز ثاين اكايد  20ؽ البًتكؿ ما يقارب كيصدر عن حر  .للعيش ةغَت قابل
اؼبنبعث يف اعبو co2  ةمن كمي  ٪ 34.6فاف النفط يتابب يف  الدكلية الطاقة ةكحاب ككال ،الكربوف

 .لنيًتكجُت اؼبسؤثر على طبقو االكزكفاذل غاز اككايد ا باإلضافة
 .عن الغاز الطبيعي الناجمةاالثار : الفرع الثالث 

 االحفوريةلذلك فهو من الطاقات  البيئةضررا على  االحفورية الطاقةياز طبيعي اقل انواع اليعترب        
يعي من اؼبيثاف ك ك يتكوف الياز الطب .كاليت يعوؿ عليها ماتقببل لتحوؿ ؿبل النفط كالفحم النظيفة

غاز ثاين  ةكتعترب كمي ،غاز ثاين اكايد الكربوف كخبار اؼباء واحًتاق ةك ينتج عن عملي ،اكايد الكربوف
الياز  خطورةكتكمن  .النفط ك بالفحم ةجدا مقارن ةاكايد الكربوف اؼبنبعث من احًتاؽ الياز قليل

ياتعمل الياز الطبيعي يف  .استعماؿ ةعملي النقل اك قبل ةاثناء عملي ؽالطبيعي يف تاربو قبل االحًتا
ذا كك ( البخارية  اغبرارية) اؽبجينةمع احملطات  ةخاص ةكبَت   فعاليةالذم اظهر  ،ؿبطات انتاج الكهرباء

                                                           
1
 International Energy Agency IEA, key world energy statistics, 2017, op.cit.p34. 
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كوقود احان انواع الوقود GPL/Cميع كاصبح غاز البًتكؿ اؼبطهو. كال التدفئة يف لبلستعماؿ اؼبنزرل
 .البيئةعلى  تأثَتكاقلها 

 .النوكية للطاقة البيئيةاالثار  : رع الرابعالف 
الكهرباء  إلنتاج النوكيةكتتميز احملطات  ،الكهرباء إلنتاج النوكيةيف اؼبفاعبلت  النوكية الطاقةتاتخدـ     

 .هبا احمليطةعلى اؼبناطق  ةاالجزاء اليت قد تتابب يف اشعاعات خطَت  ةنظرا غبااسي ،خطر كبَت ةبدرج
كتابب  ،لذلك تبٌت على ضفاؼ االهنار كالبحار ،على اؼبياه من اجل التربيد نوكيةالكتعتمد احملطات 

 البحريةعلى اغبياة  التأثَتاؼبياه كبالتارل  ةحرار  ةرفع درج من  اؼبائيةيف اجملارم  لقاةاؼب  الااخنةاؼبياه 
اال من خبلؿ اليت ال يبكن التخلص منها هنائيا  اؼبشعة الصلبةكما تشكل النفايات   1. للكائنات

 راكرب خط النوكيةانفجار اؼبفاعبلت  ةكتعد عملي. لبلستعماؿ ةغَت قابلخاصة االحتفاظ هبا يف اماكن 
 ةاليَت متوقع الطبيعيةالكوارث  نتيجةك أخلل تقٍت سواء من خبلؿ  ،النوكيةاؼبفاعبلت  ويبكن اف ربدث

عرفها  نوكية ةكاليت تعد اكرب كارث 1986يف  أككرانياب "تشَتنوبيل" ةكتعد حادث ،الزالزؿ كالفيضاناتك
 نتيجةشخص قتل  4000عن  اؼبتحدةصرحت االمم  حيث ى،القتل الؼآ تخلف كاليت ،العادل

 تاببتك  ،باإلشعاع رتبطةاؼب الارطانيةمراض االماببا  ةنتشر االشعاع النوكم اذل دكؿ ؾباكر اك   ،شعاعاال
ياز ل ااقل الطاقات انتاج النوكية الطاقةكتعد  ة.ماتقبلي ةقطاك النوكية الطاقةالنظر يف  دةيف اعا اغبادثة

 الطاقةالناتج عن انواع  co2 ةكالشكل يبُت كمي .طاقات االخرلبال ةثاين اكايد الكربوف مقارن
 .اؼبختلفة االحفورية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .2014منظمة اجملتمع العلمي العريب،  ،كالبيئةالطاقة النوكية  ؿبمود،مفتاح   

www.arsco.org/article-detail-925-8-0/consw 
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 خاتمة الفصل االكؿ.
اتدامة بأبعادىا االقتصادية من خبلؿ ما تقدـ يتبُت اف الوصوؿ اذل التنمية الصناعية اؼب     

ثار البيئية للنشاط ال يبكن اف وبدث دكف التقليل يف اؼبقاـ االكؿ من اآل ،كاالجتماعية كالبيئية
كعلى  ،كاليت ظهرت من خبلؿ التيَتات اؼبناخية الكبَتة اليت تاببت فيها اليازات الدفيئة .االقتصادم

على غرار امريكا كالصُت  ،كؿ الصناعية الكربلرأسها غاز ثاين اكايد الكربوف .كما اف على الد
كوهنا باالتفاقيات الدكلية كمواثيق االمم اؼبتحدة خاصة فيما تعلق بربتوكوؿ كيوتو كاتفاؽ باريس   االلتزاـ

اؼبتابب االكرب نتيجة نشاطها االقتصادم اؼبتطور. كما تبُت اف للطاقة الدكر االكرب فيما وبدث عاؼبيا 
من جهة تعد الطاقة االحفورية اليَت متجددة  من نفط كفحم كغاز طبيعي احملرؾ ف ،من احداث بيئية

لة الرفاه اليت يعيشها اكالابب يف التطور العاؼبي كح ،االساسي للثورة الصناعية كالتكنولوجية اغبالية
االنااف ، فهي من جهة اخرل كمن خبلؿ امباط االستهبلؾ كاالنتاج اغبالية رفعت من ناب اليازات 

لذلك تبُت انو ال يبكن اغبديث عن التنمية اؼباتدامة كالتلوث  .الدفيئة كرفعت من درجة حرارة االرض
 الصناعي دكف اهباد مبوذج طاقوم يراعي ابعاد االستدامة .
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 ل الثاني:مقدمة الفص
ك الذم يبكن اختصاره منذ الثورة  ،لقد عرؼ التطور البشرم ك منذ االزؿ ظهور افكار كمدارس ـبتلفة    

كما تبلىا من احداث يف تكنولوجيا  ،الصناعية ك ما تبلىا من تطورات كصوال اذل الثركة التكنولوجية
لكن ما ترتب عن ذلك  .مبو مرتفعة كل ىذا من اجل ربقيق معدالت .اؼبعلومات ك العوؼبة االقتصادية 

 ،ماتول استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية ظهرت من خبلؿك اليت  ،ثار اقتصادية كاجتماعية ك حىت بيئيةآالنمو من 
ك مع  .ك كذا ارتفاع نابة الكربوف يف اعبو ،من خبلؿ ارتفاع درجات حرارة االرض ،ك كذا تيَتات مناخية

ك كذا  ،مراكش 22باريس ك  21اذل قمة االرض  1972االرض منذ  ك ـبتلف قمم ،زيادة الوعي البيئي
ظهرت كيف اطار التنمية اؼباتدامة ك ضباية الكوكب مفهـو التكنولوجيا النظيفة  ،برنامج االمم اؼبتحدة للبيئة

العمل على  عن طريقك اليت من خبلؽبا يبكن اغبفاظ على اؼبوارد االقتصادية ك ضباية البيئة  ،اك اػبضراء
كل ىذا   .ك كذا تدكير النفايات ك مياه الصرؼ ،ك التوجو كبو الطاقات اؼبتجددة ،زبفيض استهبلؾ الطاقة

كسنحاكؿ من خبلؿ  .من اجل بناء استثمارات نظيفة ك بيئية ربقق التنمية اؼباتدامة بأبعادىا الثبلث
 . فيها الفصل التعرؼ على التكنولوجيات النظيفة كسبل االستثمار

 التكنولوجيا النظيفة. كؿ :المبحث اال -
 فيها.قطاعات التكنولوجيات النظيفة كطرؽ االستثمار المبحث الثاني:  -
 عبلقة التكنولوجيات النظيفة بأبعاد التنمية المستدامة .المبحث الثالث : -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 اطار االستدامة.التكنولوجيات النظيفة كسبل االستثمار في .....................................الثاني.الفصل 

85 

 التكنولوجيات النظيفة  المبحث االكؿ:
على غرار االحتباس  ،ا قبم عنو من مظاىر بيئيةيااىم التدىور اغباصل على اؼباتول البيئي كم     

اذل التوجو اذل صناعات اقل اثرا على البيئة من خبلؿ  ،اغبرارم كاليازات الدفيئة كذكباف اعبليد كاعبفاؼ
تتمثل يف ؾبموعة من العمليات كاػبدمات ككذا االسًتاتيجيات كسياسات  ،استعماؿ تكنولوجيات نظيفة

ككذا رباكؿ اهباد حلوؿ للمنتجات  ،يات اقل من اؼبوارد الطبيعية كالطاقةتقلل من اؽبدر كتاتعمل كم
 كالنفايات بعد هناية مدة حياهتا .

 ماىية التكنولوجيات النظيفة. المطلب األكؿ:
 تعريف كأىمية التكنولوجيا النظيفة. الفرع األكؿ:

 تعريف التكنولوجيا النظيفة: -1
" ك Ron Pernick" الذم مت استخدامو من طرؼ " clean Techيعود مصطلح التكنولوجيا النظيفة " 
"Clint Wilder  النمو الكبَت القادـ –"اللذاف كتبا كتابا ربت عنواف "ثركة التكنولوجيا النظيفة

.حيث حدد اؼبسؤلفاف من خبلؿ الكتاب الدكافع الرئياية 2007 كاالستثمار اؼبمكن "الذم ظهر سنة
ككذا ارتفاع رأس اؼباؿ اؼباتثمر يف  ،صارىا يف تكلفة التكنولوجيا اغباليةكاليت مت اخت ،للتكنولوجيا النظيفة

 1البحث كالتطوير من طرؼ الشركات العمبلقة يف ؾباؿ التكنولوجيا النظيفة كما تعترب سوؽ تنافاية .
من قبل منظمة التعاكف  ،يف أكركبا 1975كمنهم من يرجع ظهور مفهـو التكنولوجيا النظيفة اذل لانة 

اين مت اقًتاح مبدأ اؼبلوث يدفع كالذم يهدؼ اذل ربميل اؼباسؤكلية للملوث من خبلؿ خصم  ،تنميةكال
ام الربط بُت النمو االقتصادم كاغبد من اآلثار البيئية . تكاليف خاصة بالوقاية كزبفيض انتاج النفايات

 النشاطات اػبدماتية . الناذبة عن النشاطات االقتصادية اؼبختلفة )الصناعة ,كالنقل كالزراعة (ككذا
تعريف برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة :التكنولوجيا النظيفة ىي التطبيق اؼباتمر السًتاتيجية كقائية متكاملة  

خبلؿ العمليات كاؼبنتجات كاػبدمات  لزيادة الكفاءة االقتصادية كتقليل اؼبخاطر على صحة  ،غبماية البيئة
 2االنااف كالبيئة .

ك  الطاقةتصنيع تاتخدـ اقل قدر فبكن من  ةاك عملي ةعلى اهنا ام طريق النظيفة تعرؼ التكنولوجيا 
اك  ،االنتاج ةعن عملي اذبةالن ةكالصلب ةالنفايات الاائل ةاػباـ، كما اهنا تعمل على تقليل كمي ةاؼبواد االكلي

 االستعادةيت تاتهلك استخداـ اؼبنتج. كما تعمل على تدكير اؼبياه كاؼبلوثات يف الصناعات ال ةخبلؿ عملي
 3ة.استخداـ يف اؼبسؤسا ةعن طريق اعاد

 
                                                           
1
 Roy, M, Harrison, Pollution couses effects and control, poyel society of chemistry, 4eme edition, UK, 

2001, p 411. 
2
 R. Kirkwood, A. Longley, clean technology and the environment, springer, 1995, p 199. 

3
  Ron Pernick, Clint Wilder .the clean tech revolution, Harper Collins publishers, USA, 2007, p27. 
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مباذج   ة اكىي تكنولوجيا جديد .التكنولوجيا اػبضراءباك كما يعرفها البعض  ةتعرؼ التكنولوجيا النظيف  
 ،الطاقةككذا ربديات استيبلؿ اؼبوارد ككذا استيبلؿ  ،لمناخ العارللهتدؼ اذل توفَت حلوؿ  ،جديدةاعماؿ 

من اؼبنتجات  ةمتنوع ةسبثل ؾبموع النظيفةللماتهلك كاؼباتثمر. كالتكنولوجيا  ةتوفَت عوائد تنافاي من اجل
 :كاػبدمات كالعمليات اليت هتدؼ اذل

 .اعبيد بتكاليف اقل كيف الوقت اؼبناسب داءتوفَت اال  
 .ةالالبي ةثار البيئيك القضاء على اآلأزبفيض   
 1.كماسؤكلية كفاءة  كثربأ ةمن اؼبوارد الطبيعي االستفادة  
كما ؽبا   .اؼبضافة ةذات القيم ،من اؼبنتجات كاػبدمات ةمتنوع ةانتاج ؾبموع  تشمل  النظيفةالتكنولوجيا   

 . 2عمليات ذات اىدؼ ك منافع بيئية
اليت سبكن من الوصوؿ اذل انتاج ماتداـ كاألدكات صبيع اؼبعارؼ كاؼبمارسات  النظيفةالتكنولوجيا  تشمل  

.   ( اؽبواء كاؼباء كالًتبة،  التلوث البيئي بكل انواعو ) تلوث اؼبياه ةمعُت. كما ترتكز على مكافح يف ؾباؿ
 .ك التقليل منوأكما تعمل على ادخاؿ ادكات كمعدات تعمل على ازالو التلوث 

حجم  لتقليل ةمن التدابَت الداخلي ةتعٍت ؾبموع النظيفةفالتكنولوجيا  ،كييف الكيب ةالبيئ ةكزار  كحاب  
اغبفاظ  مبدأ. تاتند على ةؽبذه العملي ةمعمق دراسةكلتحديد ىذه التدابَت هبب اجراء  ،كمصدر اؼبلوثات
 .للمعاعبةاليَت قابل  كذبنب معاعبة ةلو قيم كاسًتجاع كل ما

كربقيق مبو اقتصادم. كىي من بُت  البيئة ضبايةبُت  ةقوي عبلقةػبلق  ةىي الفرص النظيفةتكنولوجيا الك   
تشتمل على التكنولوجيات كالعمليات اليت  .البيئةعلى  ةدكات اليت تعمل على خفض االثار الالبياال

ك تعمل على  كالطاقةكاليت تتطلب قدرا اقل من اؼبوارد  ،تتحكم يف التلوث كاؼبنتجات كاػبدمات االقل تلويثا
من خبلؿ خفض  .التنافايةقدرات ك تااعد على زبفيض التكاليف كالرفع من ال ،كربأ ةاؼبوارد بفاعلي ةادار 

 .3االقتصاديةكسبس صبيع القطاعات  ،كاالنبعاث ةكاؼبواد االكلي الطاقةاستهبلؾ 
 الطاقةاليت تاتخدـ  ،من اؼبنتجات كاػبدمات كاؼبواد كالعمليات متنوعةؾبموعة  كما عرفت على اهنا  

 .االنبعاثك القضاء على أمع خفض  ةك ربد بشكل كبَت من استخداـ اؼبوارد الطبيعي اؼبتجددة
من  ةيف التعريف على اهنا ؾبموع النظيفة اتيبكن حصر التكنولوجي ةالاابق التعاريفمن خبلؿ   

كاليت  ،االقتصادية ةنشطلؤل ةاالجراءات كاؼبمارسات كالعمليات اليت هتدؼ اذل التقليل من االثار البيئي
                                                           
1
 Mark Weltrowski, Liliane Contenir, Définition des technologies propres, guide d'implantation de 

technologies propre dons l'industrie textile Québécoise, p 32.  
2
 Dictionnaire environnement et développement durable.www.dictionnaire -

environnement.com/technologie propre_ ID852.html.conculté 20/11/2019. 
3
 Catherine Renault, definition of clean tech, presentation to E2tech forum, March, 13, 

2013.www.e2Tech.org/resources/documents/clean/20tech%20maine-presentation.Pdf.consulté 

10/12/2019. 
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يف التوجو كبو  النظيفةكتتمثل التكنولوجيا  .تدامةكما ةعالي ةبكفاء ةتاعى اذل استخداـ اؼبوارد الطبيعي
. ككذا   (ةاغبيويالطاقة  ة كاؼبائي ةالطاق،الرياح  ةطاق ،اغبرارية ة ،) الشماي بكل انواعها اؼبتجددةالطاقات 

كالتوجو  ةاؼبياه اؼباتعمل ةكمعاعب ،النفايات تثمُتاذل التقليل ك تدكير ك  باإلضافة ،الطاقةاستخداـ  كفاءة
 1.كالنقل اؼباتداـ كاؼبباين كاؼبدف اػبضراء ،الكيمياء اػبضراء كبو
 :النظيفةالتكنولوجيا  ةىميأ -2
يبكن اف  ةكاليت خلفت تيَتات مناخي ،الكثيفة البشريةعلى النشاطات  الناصبة: من التيَتات  ةالبيئ ةحماي 

 .تسؤدم اذل زكاؿ الكوكب كالقضاء على التنوع اغبيوم
ادخاؿ رباينات على طرؽ ككسائل االنتاج ذبعل من  ة يفانبي النظيفة كنولوجياللتل: العم بيئةتحسين   

 ة.كال على االفراد خارج اؼبسؤسا اؼبسؤساة،العاملُت داخل  ةالعمل مكاف ال يسؤثر سلبا على صح بيئة
 ةاؼباتهلك األكليةاؼبواد  ةتنخفض كمي النظيفةمن خبلؿ التكنولوجيا   :ةالطاق في الموارد ك االقتصاد  

زبفض من الطاقات  ةاستهبلؾ الطاق ةكما اف التوجو كبو سبل تعزيز كفاء  ة.االنتاجي خبلؿ العملية
  .االحفوريةيطيل من عمر نفاذ الطاقات  اؼبتجددةكبو استخدامات الطاقات  واؼباتهلكة. كالتوج ةاالحفوري
 .كحتميتها النظيفةسبل تفعيل التكنولوجيا   :الثانيالفرع 

 :النظيفةلوجيا سبل تفعيل تكنو  -1
 .الدعم اغبكومي كالتبٍت من قبل اغبكومات 
 .النظيفةالتوجو كبو التكنولوجيا  القوية يفكاالقتصاديات  اؼبتقدمة الدكر اؼبهم للدكؿ 
 .كمقاكمتها ةالتقليدي الصناعةالوقوؼ يف كجو  
 .ISO مثل ةالضيط من خبلؿ اؼبعايَت الدكلي 
 .(،.....اخل ةالكهربائي ةولوجيا النظيفة مثل ) النقل ،الوقود، الايار التحتية لتتبلءـ مع التكن ةتييَت البني 
 (.خضراال  القبوؿ لدل اؼباتهلكُت )اؼباتهلك 
 2.كالناشطُت البيئيُت حكوميةيَت ال اؼبنظمات تفعيل دكر 

 . النظيفةالتكنولوجيا  ةحتمي -2
 الطاقة.اليقُت يف   عدـ 
 كالتطورات اغباصلة يف ؾباالت العلمية  النانو كتكنولوجياة : االلكًتكنيات الدقيقةالتطورات التكنولوجي 

 .البيولوجيا الكيمياء كالفيزياء
                                                           

1
  50 ،ص1 ،ط2015،الدار اعبزائرية ، اعبزائر ، االستثمار األخضر في الشركات المعاصرة ،دراسة حالةبدراف اليف سلطاف البدراين ،  

2
،ص 1،2010،ؾبموعة النيل العربية ،ط االقتصاد األخضر مقدمة في النظرية كالسياسة كالتطبيق، ، ترصبة عبل اضبد اصبلح موللي سكوت كاتو  

27-29. 
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االعماؿ كاغبكومات ادت اذل تطور القدرات يف ؾباؿ استخداـ اؼبواد  ؾباؿ يف الاياسيةالتيَتات  
 .كاالعتماد على التقنيات االقل تلويثا

 كالبيئية االجتماعيةالقدرات كربقيق التوازف بُت اؼبصاحل كاليت هتدؼ اذل ادراؾ  ةاؼباتدام ةالتنمياغباح  
  .احتياجات اؼبواطن ةلتلبي ةكوسيل  كاالقتصادية

دكالرات يف استثمارات ال ضخ مبليَتل ةفرص النظيفةالتكنولوجيا  ةحيث قدمت ثور   :التجاريةالفرص  
 1.كماؽبا من عوائد على الشركات ةالنظيف اتالتقني

 . "C 6" في ما يسمى ب النظيفة تلتكنولوجيالو كما يتم حصر التوج -
 .من خبلؿ تقليل التكاليف "Costs" :تكاليفال 
 .ةيف التكنولوجيا النظيف االستثمار Capital :راس الماؿ 
 .ةبُت الشركات العاؼبي ةكجود منافا  :" Competition " المنافسة 
 .كجود نوع من اؼباتهلكُت اػبضر :" Consumers "االستهبلؾ 
 .التوجو ةكحتمي ةالتيَتات اؼبناخي  :"Climate"اخالمن 
 ةاقتصاد رائد يف ؾباؿ االستثمارات البيئيكالصُت    :" China "الصين 

 .المطلب الثاني االقتصاد االخضر ك تكنولوجيا االنتاج االنظف
توجو كبو الذم ظهر كمفهـو جديد لل ،من االقتصاد االخضر يتجزأجزء ال  النظيفةالتكنولوجيا  تعترب     

 وكالذم تتحقق مع .على اؼباتول الكلي كاعبزئيك  ،على اؼباتول الوطٍت كالدكرل  اؼباتدامة، التنميةربقيق 
االقتصاد االخضر ك اعبديدة. ك تعترب اؼبفاىيم اؼباتدامة للتنمية كالبيئية كاالجتماعية االقتصاديةاالبعاد 

مثلها  ،من حيث اؼبعٌت كاالىداؼ اؼبراد ربقيقها ةقاربكاالستثمار اؼباتداـ ك االقتصاد البيئي مصطلحات مت
 2.كيعترب االقتصاد االخضر اؼبفهـو الشامل ؽبا. النظيفةمثل التكنولوجيا 

 .ىميتوأخضر ك مفهـو االقتصاد األ  :االكؿالفرع 
 مفهـو االقتصاد األخضر. -1

نو أب "Green Economic" االقتصاد االخضر :( UNEP )ةللبيئ اؼبتحدةتعريف برنامج االمم  
كتوزيع كاستهبلؾ الالع كاػبدمات. ك يسؤدم يف اؼبدل البعيد اذل رباُت  بإنتاج ة تتعلقاقتصادي ةنظاـ انشط

                                                           
1
Clean EDGE, clean tech profits and potential.www.cleanedge.com/report/clean-tech-profits-

and_potential.consulté 13/11/2019. 
2
،اؼبنظمة العربية للتنمية العربية ،جامعة النيل العربية ،مصر  دكر االقتصاد األخضر في التنمية المستدامة في الوطن العربيشريف ؿبمد على اضبد ، 
 .1،ص2014،
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ك حاالت ندرة يف اؼبوارد أ ةاذل ـباطر بيئي ةيف الوقت نفاو االجياؿ اؼبقبل ضيعر  كال ،اجملتمع ةرفاىي
 1. االيكولوجية

كالذم يقـو على  ،النمو الاريعة االقتصادية التنميةمباذج من  جديد ىو مبوذج: خضرقتصاد األاإل 
 البيئيةبُت االقتصاد البشرم كالنظم  اؼبتبادلة ةالعبلق ةكاليت هتدؼ اذل معاعب ،ةاالقتصاديات البيئي ةمعرف

كاالحتباس    كما رافقها من ظواىر ،اؼبناخيةعلى التيَتات  اإلناانيةالعكاي للنشاطات  ثركاأل  .الطبيعية
 2.غبرارما

من خبلؿ  البيئة ةكرباُت نوعي ،النظيفة الطاقةقتصاد ا واالقتصاد االخضر على ان  Chappl: تعريف  
 ةكيتكوف من عدالطبيعية. كرباُت استخداـ اؼبوارد  ،ثر البيئيكتقليل األ ،اغبد من غازات االحتباس اغبرارم

كلكن ايضا يشمل التقنيات  ،النظيفة طاقةالعلى انتاج  القدرة  ك ال يقتصر فقط على ،ةقطاعات اقتصادي
 .اقل طاقة اليت تاتهلك اؼبنتجات الطلب اؼبتزايد على ككذلك 3االنتاج االنظف. ةاليت تامح بعملي

كربان من استخداـ اؼبوارد  ،كبالتارل تشمل اؼبنتجات كالعمليات كاػبدمات اليت تقلل من االثر البيئي
 .الطبيعية

 الطاقة ة.قطاعات رئياي ةذلك النوع من االقتصاد الذم ياتند على ست ىو  :تعريف كارؿ بوركات   
 .كاليابات لؤلراضي ةاتداماؼب كاإلدارةالتدكير،  ةاؼبياه، اعاد ة، البناء االخضر، النقل اؼباتداـ، ادار اؼبتجددة

من حيث  كفعاؿ : االقتصاد االخضر بانو اقتصاد منخفض الكربوفةالعمل الدكلي ةتعريف منظم 
استثمارات يف القطاعُت العاـ  ةبواسط كالعمالةيف الدخل  يوجو فيو النمو .كشامل اجتماعيا ،وارداؼب

تولد كظائف  .كاؼبوارد الطاقةاستخداـ  ةكفاء   كتعزز ،تسؤدم اذل زبفيض انبعاثات الكربوف كالتلوث ،كاػباص
اذل اؼباتويات  االقتصاديةات من االثر البيئي للمسؤساات ك القطاع  خضراء ك اليت تقلل يف هناية اؼبطاؼ

 4.االستدامةاليت تتحقق هبا 
 :خضراالقتصاد األ ةىميأ   -2
  :لتحقيق النمو كالتطور االقتصادم كذلك من خبلؿ ةيعترب االقتصاد االخضر كسيل 

 . التدىور اغباصل على ماتول النظاـ االيكولوجي ةؿبارب 

                                                           
جمللة العلمية لقطاع كليات التجارة ،جامعة ،ا االقتصاد األخضر كأحد آليات التنمية المستدامة لجلب االستثمار االجنبيؿبمد صديق نفاذم ،  1

 .241،ص 2017،جانفي 17األزىر ،العدد 
2
 .02، مرجع سابق، ص اضبدشريف ؿبمد على  

3
د ،ؾبلة الدراسات اؼبالية كاحملاسبية كاالدارية ،العداالقتصاد األخضر تنمية مستدامة تكافح التلوث يزيد تقرارات ،مرداسي أضبد رشاد ،بوطبة صربينة ،  

 .558،ص 2017الثامن ،جامعة العريب بن مهيدم اـ البواقي ،ديامرب 
4
،ؾبلة اقتصاديات االعماؿ كالتجارة ،جامعة اؼبايلة ،اجمللد  االقتصاد االخضر كألية لتحقيق التنمية المستدامةماعودة نصبة ،رزيقة رضبوف ،مرًن طبٍت ،  

 .196،ص  02،2019،العدد 04
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منها اك تلك اليت يكوف ذبددىا  ةاليَت متجدد ةخاص الطبيعيةكقف االستيبلؿ اليَت عقبلين للموارد  
 .استيبلؽبا ةضعيف مقابل درج

 ةتقـو على استخبلؼ القطاعات التقليدي ،بالتكنولوجيا اػبضراء مرتبطة ةتطوير قطاعات نشاط جديد 
 .كزبلق كظائف خضراء تعوضها

التزكيد باؼبياه ك ساسية،األكاػبدمات  كتوفَت ،اليذائي هاامن النامية لضمافالدكؿ  ةيف مااعد اؼباانبة 
 النائية.يف النشاط البشرم باؼبناطق  البلزمة الطاقةكتصريفها ككذلك اغبصوؿ على 

  .كربويلها اذل االخضرار يف البنايات كالنقل....اخل األنشطةتطوير  
اد لبلقتص كالبيئية كاالجتماعية االقتصادية األنبيةبُت  2011 ةالصادر سن اؼبتحدةكحاب تقرير االمم 

 ة:االخضر كالذم ػبصها يف النقاط التالي
 الناتج للحد من التدىور البيئي احيث اف االقتصاد االخضر ظهر اساس  :البيئيةالتحديات  ةمواجه  

من  ،ةاليَت سليم البيئيةللحد من الظواىر  ءلذلك فهو جا ،ةاالنتاج كاالستهبلؾ اليَت عقبلني ةعن كتَت 
  .استيبلؿ اؼبوارد كمعاعبتها ةكرباُت كفاء ،فيئةالدخبلؿ خفض انبعاثات اليازات 

خضر اذل بناء مبوذج تنموم يرتكز على االستثمارات يهدؼ االقتصاد األ  :تحقيق نمو اقتصادم  
النفايات كاؼبياه كاؼبباين اػبضراء...  ةك معاعب اؼبتجددةالطاقات ك اؼباتدامةكبو القطاعات  وكالتوج ،اػبضراء

 .من معدالت النمو على اؼبدل اؼبتوسط كالطويل  ترفع اف  اخل. كاليت يتوقع
تامى  ةظهرت مع االقتصاد االخضر كظائف جديد  :القضاء على الفقر كخلق فرص عمل   

)  ككذا فرص عمل يف ؾباؿ صبع النفايات الطاقة ةككفاء اؼبتجددة الطاقةيف ؾباالت  ،بالوظائف اػبضراء
ككذا ازدىار  ،التدكير إلعادة مسؤساات صيَتة كمتوسطةك  ...اخل(.الكرتوف ،االؼبنيـو،اغبديد  ،الببلستيك

ك  الريفيةالفقر لدل اؼبناطق  ةكغَتىا. كما ساعد االقتصاد االخضر على التقليل من حد البيئية الاياحة
 نشاطال تأثَتمن خبلؿ اغبفاظ على التنوع البيولوجي كعدـ  ،يف الصحارم كاعبباؿ اؼبعزكلة كتلك اغبدكدية

 1.للمناطق اؼبعزكلة اؼبتجددة الطاقةتوفَت  ككذا ،اعبوفيةاعي اجملفف على اليابات كاؼبياه الصن
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .198، مرجع سابق،صوف ،مرًن طبٍتماعودة نصبة ،رزيقة رضب  
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 . االقتصاد االخضر ةاىمي  (:1-2شكل رقم) .

 
 ةجيل حقوؽ االنااف، جامع ةؾبل  ،المستدامة التنميةلتحقيق  ةليآاالقتصاد االخضر كظبية شاكرم ،   :المصدر

 .46ص ،2017، 15سطيف، العدد 
  .خصائص كطرؽ الوصوؿ الى االقتصاد االخضر  الفرع الثاني :

  :من اػبصائص كىي ةقتصاد االخضر دبجموعااليتميز   خصائص االقتصاد االخضر: -1
   .ؽبا كليس بديبل ةاؼباتدام ةلتحقيق التنمي ةاالقتصاد االخضر كسيل 
كحىت  كالبيئية كاالجتماعية االقتصادية دامةاؼبات التنميةياهل االقتصاد االخضر ربقيق التكامل بُت ابعاد  

 كالتكنولوجية. اؼبسؤسااتية
 .عليو عبئا حىت ال يصبح ،بكل بلد اػباصةتطويع االقتصاد االخضر مع االكلويات كالظركؼ  ضركرة   
 . وب االقتصاد االخضرصلبلنتقاؿ الطوعي  الدكلة ةبُت ـبتلف اجهز  اؼبشًتكةتطبيق مبدا اؼباسؤكليات   
ضيط ك قيد ذبارم اك على شكل شركط من اجل منح االعانات اك تقليل الديوف  ةيكوف كسيل اف ال  

كلكن ذات   ناتاكاليت تكوف على شكل اعة . كما ينبيي اف يعاجل التشوىات التجاريالضعيفةعلى الدكؿ 
  .ضرر بيئي

اعبنايات ك طرؽ  تعددةاؼبكاغبد من نشاط الشركات  ةعلى اؼبوارد الطبيعي الوطنية بالايادةاالعًتاؼ    
 ة.  االستعمار اغبديث

 1. اؼبوارد ك على امباط االستهبلؾ كاالنتاج اؼباتداـ ةهبب اف يرتكز االقتصاد االخضر على كفاء   
 
 

                                                           
1
 .249مرجع سابق، ص نفاذم،ؿبمد صديق  

تعزيز القدرة 
  التنافسية

 خلق فرص عمل

 جذب االستثمار

 جودة الحياة

دعم االبتكار 
 ترشيد ادارة الموارد كالمعرفة

مواجهة التحديات 
 البيئية

تحفيز النمو 
 االقتصادم

 القضاء علة الفقر 
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 الوصوؿ الى االقتصاد االخضر: بلس -2
 ،وعلى اؼباتهلك الذم يصبح يسؤمن هبذا التوج ةللوصوؿ اذل االقتصاد االخضر البد من تيَتات جوىري

  .كتركهبها عن طريق التاويق االخضر اهباد طرؽ كاليات إليصاؿ اؼبعلومةككذا تييَت اؼبنتج ك 
تييَت الوضع اغبارل  بضركرةمنوا آمن اؼباتهلكُت الذين  ةعن ؾبموع ةىم عبار  المستهلك االخضر: - أ

كبو رباُت  ةدافع ةعن قو  ة. يطلق عليهم اؼباتهلكُت اػبضر. كىم عبار البيئةعلى  الالبيةثار اآل نتيجة
 1.يف تزايد ماتمر  داء البيئي للمسؤساات. كتشَت الدراسات اف عدد اؼباتهلكُت اػبضراأل
كالذم يتعامل بشكل ، العميق  ك اؼباتهلك ذك الوعي البيئيأاؼباتهلك االخضر ىو الزبوف  افلذلك ف 

 بتوجههامشكوؾ  ةجات ام شركلتجنب شراء منت دفعوكاليت ت ،اساسي باالعتماد على القيم اليت يسؤمن هبا
  .2بالبيئة اؼبضرةكليس فقط عدـ استهبلؾ الالع  ،البيئي

احتياجات اؼباتهلك  ةلتلبي ةىو ذلك اؼبنتج الذم اجريت عليو رباينات جوىري المنتج االخضر: - ب
كىنا يتضح اف اؼبنتج  االستدامةمع ماتول  اماتقببل. باذباه تقليل ماتول التلف كاف يكوف متوافق

من اػبصائص اليت  ةلذلك فهو يتميز دبجموع .خضر ىو منتج تقليدم أجريت عليو بعض التحايناتاال
يف  الداخلة األكليةمن اختيار اؼبواد  ،يف صبيع مراحل حياتو البيئةحيث انو منتج ال وبدث ضرر على  ،سبيزه

اتهلك اقل قدر فبكن من االنااف كسبلمتو كي ةكما انو ال يسؤثر على حيا.التخلص منو  ةانتاجو اذل غاي
 3. حياتو ةدكر  هنايةاالستعماؿ يف ة ككذا فانو منتج قابل للتدكير كاعاد األكليةكاؼبواد  الطاقة

 ،ضمن النشاط التاويقي ةعن تاويق يتم من خبللو دمج االعتبارات البيئي ةعبار  التسويق االخضر: -ج
قيق رفاىيتو كالبعد البيئي من خبلؿ اغبفاظ اؼباتهلك كرب ةام ىو يدمج البعد االجتماعي من خبلؿ ضباي

التاويق االخضر  اف ربكمنو يبكن اف نعت  .على البيئة التاويقية األنشطةثار آك تقليل  ةعلى اؼبوارد الطبيعي
 :عن ةىو عبار 

  .االبتكار كاالبداع واساس ادارماسلوب  
  .ال يقتصر التاويق االخضر على القطاع الصناعي 
 .التاويقية االجتماعية اؼباسؤكليةفهـو يعترب كامتداد ؼب 
 .يعمل على تييَت اسلوب اؼباتهلك من خبلؿ مزيج تاويقي اخضر 
 .اجملتمع ك البيئةمع اغبفاظ على   يهتم بتحقيق اؽبدؼ االقتصادم) الربح( 

                                                           
1
 .32، ص 2014، مكتبة اجملتمع العريب، عماف، األردف، فلسفة التسويق األخضر كايف،مصطفى يوسف    

  .23، ص2006دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف،  ،التسويق اسس كمفاىيم معاصرةتامر البكرم،  2 
ص  ،، ص1،2012،اثراء للنشر كالتوزيع، األردف ،ط ، استراتيجيات التسويق األخضر ،تطبيقات ،حبلت دراسية ،دراسات سابقةثامر البكرم  3
،22-23. 
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من اجل  للبيئة ةكمنو فالتاويق االخضر ىو مفهـو جديد للتاويق قائم على االبداع كخلق منتجات صديق
 .1يف نفس الوقت البيئة ةباع حاجات اؼباتهلكُت كضباياش

 .تكنولوجيا االنتاج االنظف  الفرع الثاني:
 نشأة االنتاج االنظف: -1

يف القطاع الصناعي خبلؿ الثمانينيات من القرف العشرين. حيث يقـو  نظفنتاج األاال نشأت فكرة     
التلوث بعد حدكثو. حيث اف االنتاج االنظف  ةعاعبعلى استبعاد اؼبلوثات قبل حدكثها بدال من القياـ دب

 ةتشمل عمليات التصنيع كالتاويق كاػبدمات كهتدؼ اذل زياد ،ماتمرة كقائية السًتاتيجيةتطبيق ىو 
يف مواقف  اتطلب تيَت ت ةعن عملي ةكىو عبار  كالبيئة. باإلناافكالتقليل من االخطار اليت تلحق  الكفاءة

االنتاج االنظف استخداـ   كيشمل .على حد سواء يُتالصناع ك اتاغبكومكسلوكيات ك سياسات 
اك   أك صنع اؼبنتجات اك توزيعها ةام اسلم بيئيا سواء عند استخداـ اؼبوارد الطبيعي ،تكنولوجيا انظف

 .دكره حياهتا هنايةاستهبلكها اك حىت عند التخلص منها يف 
 :دمات على النحو التارلطبق االنتاج االنظف على العمليات كاؼبنتجات كاػبكي

 ةكالقضاء على اؼبواد الاام كالطاقةعلى اؼبواد اػباـ  احملافظةكتشمل  :ةالصناعي ةالعمليات االنتاجي 
 2.خطورهتا ةالنفايات كدرج ةكاػبفض من كمي

اؼبنتج استخداـ اؼبواد  ةحيا ةخبلؿ دكر  الضارةثار على التقليل من اآل االسًتاتيجية: ترتكز المنتجات 
 .التخلص منها ةاالنتاج اذل غاي ةيف عملي ةاـ الداخلاػب
 . يف تصميم كتقدًن اػبدمات البيئيةادراج االىتمامات  الخدمات: 

التطبيق اؼباتمر ىو ف االنتاج االنظف إف "PNUE"للبيئة اؼبتحدةكحاب تعريف برنامج االمم  
بيرض رباُت فعاليتها  ،دماتاالنتاج كاؼبنتجات كاػب ةيف عملي مدؾبة كقائية يئيةب السًتاتيجية

فوائد االنتاج االنظف من خبلؿ الشكل  كتتلخص .كالطبيعةاؼبخاطر على االنااف   كتقليص  يكولوجيةالا
 :التارل

 
 
 
 
 

                                                           
1
الصديقة للبيئة  ةالكهرك منزلية من مستهلكي األجهزة ناألخضر كأثره على الشرائي للمستهلك النهائي ،دراسة عي التسويقيالمزيج شراد ياسُت ،  

 .23-22،ص ص ،2019-1.2018، 1جامعة فرحات عباس سطيف،دكتوراه علـو اطركحة ، لمؤسسة كوندكر برج بوعريريج
2
 www.encapafrica.org/sme/french-normes commerciales volontaires.Rôle de la production plus propre. 

http://www.encapafrica.org/sme/french-normes%20commerciales%20volontaires.Rôle
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 .فوائد برنامج االنتاج االخضر  :(2-2)شكل رقم 

 
لمؤسسة االقتصادية، دراسة تسيير النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة باكليد ضباش، : المصدر 

،مذكرة ماجياتَت يف العلـو االقتصادية ،جامعة فرحات عباس سطيف حالة المؤسسة الوطنية للببلستيك كالمطاط 
 .117،ص 2011-2012،
 :مزايا تطبيق االنتاج االنظف   -2

 ةئل اكثر كفاءبداب اإلنتاجية الكفاءة ةمنخفض الصناعيةمن خبلؿ رباُت العمليات  :ةاالنتاجي ةزياد  -
 .كاالقل انتاج للملوثات كالطاقةيف استخداـ اؼبواد اػباـ 

 ةكاؼبياه كالًتكيز على الصيان كالطاقةمن خبلؿ استهبلؾ اقل للمواد اػباـ  :التشغيل ةخفض تكلف  -
 .االنتاج ةلتجنب االعطاؿ كتاربات كىو ما يرفع من كفاء

كرباُت طرؽ االنتاج  ةمتطور  جديدةخاؿ تكنولوجيا من خبلؿ اد :تحسين كرفع تكنولوجيا االنتاج  -
 .ةالقديب

 .للمسؤساة كبيئية ةاجتماعي ةكاحمليط اػبارجي فبا وبقق ماسؤكلي ةداخل اؼبسؤسا :العاملين حماية -
 1.ةاؼبسؤسا ةصور  : كرباُتة القانونيةتجنب المسائل -
 :دكر االنتاج االنظف في الوصوؿ الى االقتصاد االخضر   -3

حيث انو وبقق نفس االىداؼ  ،متطلبات الوصوؿ اذل االقتصاد االخضر األنظف من رب االنتاجيعت     
كخفض االنبعاثات  ،للمنتج البيئيةتقليل من االثار من خبلؿ  .ةاؼبراد الوصوؿ اليها داخل كخارج اؼبسؤسا

يف التقليل من  االنتاج االنظف اسًتاتيجية. كما تااىم (co2)غاز ثاين اكايد الكربوف ةكخاص اليازية
                                                           

 
1
البيئية كدعم األداء البيئي للمؤسسة دراسة حالة  اإلدارةاالنتاج االنظف كآلية لزيادة فعالية ممارسة  برنامج، براىيميفاتح ؾباىدم ،شراؼ  

 .79،ص 2012-1،2011،ؾبلة اداء اؼبسؤساات اعبزائرية ،العددمؤسسة االسمنت كمشتقاتو بالشلف 

 االنتاج األنظف

 عملية االنتاج

المحافظة على المواد الخاـ كالماء 
 كالطاقة 

تقليل كمية النفايات كالمواد المنبعثة 
 من المصدر 

تقليل اآلثار البيئية كالصحية للمنتج 
 خبلؿ دكرة حياتو 

تقليل اآلثار البيئية كالصحية للمنتج  المنتج
 خبلؿ دكرة حياتو 

اعتبار البيئة عنصر ىاـ في التنظيم كأثناء  الخدمات 
 تقديم الخدمات
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الستهبلؾ اؼبياه . كما تاعى  بالنابةاالستهبلؾ. نفس الشيء  ةربقيق كفاءو كمن ،الطاقةاستهبلؾ 
 ةالتدكير سهل ةكىو ما هبعل عملي ،اؼبنتج ةحيا ةاذل تقليل النفايات قبل حصوؽبا ك خبلؿ دكر  االسًتاتيجية

ز التوجو كبو االقتصاد االخضر على اؼباتول كمنو يبكن القوؿ اف االنتاج االنظف ىو احد ركائ .ةكبايط
 1.الكلي
 ة.تمويل كاالستثمار في التكنولوجيا النظيفالالمطلب الثالث:  
 فإهناك حاب احملللُت  .1987 ةسن بورتبلندظهور تقرير  كمفهـو مع  كاليت ظهرت االستدامة  اعتربت     
قت استخدامات كحجم فاحيث  .ةمر  ألكؿ  يدين بيئ ةيف حال  االقتصاد العاؼبي هااليت دخل في ةالان

ا تداركو. كم القادمةضبل كوكب االرض. كحدث عجز كبَت اصبح عبء على االجياؿ  الطاقةالتلوث اؼبواد 
يف اطار االقتصاد  رأظباليةلذلك كاف البد من ظهور  ،ك جدار برلُت ةالشيوعيباهنيار  تسبيز  الفًتةاف 

كاؼبتمثل يف كل من االستثمار   راس اؼباؿبال ءا. بداؼباتدامة العاؼبية الرأظباليةب ىما ياماك   اؼباتداـ
تغيير تقرير ربت عنواف ""BCSDاؼباتدامة" للتنميةقدـ ؾبلس االعماؿ  1992 ةكالتمويل. كيف سن

 .لتهاضآكحجم  القادمةاالجياؿ  حاجةك  كالبيئة الرأظباليةابرز فيو حجم العبلقات بُت االسواؽ   "المسار
 . 2هبولندا  Jupiter اويارا كب   Sarasinكنبا  اؼباتدامةبنكُت يبوالف االستثمارات  اف ىناؾك  حيث
 .ةالفرع االكؿ: االستثمار في التكنولوجيا النظيف 
 االستثمارات النظيفة: -1
 ةحرار  ةدرج  اغبديث عن االحتباس اغبرارم كارتفاع  يف ظل اؼبشهد العاؼبي اغبارل كمع ارتفاع      

مكاف مبلئم لبلستثمار، حيث اصبح  االستدامةكاصبحت  تهمغَت اؼباتثمركف من كجه االرض.
يف الاندات اػبضراء كصناديق  اؼباتدامةاؼباتثمركف ياعوف اذل التعرؼ على االسًتاتيجيات 

كىذا  .على اؼباتول العاؼبي %34 ةبناب اؼباتدامةارتفعت االصوؿ  2016كمنذ عاـ .   (ESG)االستدامة
كيف   يف االسواؽ كظهور العديد من اؼببادرات االستثمار اؼباسؤكؿ، االستدامةتوفر البيانات حوؿ   اذل راجع
تصدر اكركبا حجم  كتريليوف دكالر امريكي  30.7 اؼباتدامة الرأظباليةبليت االصوؿ  2018ة سن هناية

اصبح االفصاح عن ك . ٪ 39 ب اؼبتحدة االمريكيةتليها الواليات ، ٪ 40ب  اؼباتدامةاالستثمارات 
حافز كل الشركات اليت بلغ عددىا  ك اغبوكمة االجتماعيةك   البيئيةللمقاييس   كفقا اؼباتدامةالبيانات 

 3.ةشرك 11700

                                                           
1
 .108،ص1،2005،صبعية اؼبكتب العريب للبحوث  كالبيئة ،مصر ،ط ادارة البيئة نحو االنتاج االنظفزكريا طاحوف ،  

2
ؾبموعة النيل العربية ،،مصر  ،،االستثمار المستداـ فن طويل األداء الطويل المدلكارل كركسيناكي ،يرنيك ركبنز، ترصبة عبلء اضبد اصبلح   
 . 50،ص2011،

3
 OCDE, Sustainable Anvestment a new landscape 

.www.ocdebserver.org/news/fullstory.php/aid/6260/sustainable_investment_anew_landscape.html. 

consult 10/11/2019.  
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 البيئيةاالخبلؽ  ةكما يرتبط دبمارس  البيئة،احًتاـ  من يف اؼبشاريع اؼباليةنظيف الاالستثمار ب االىتماـكينبع  
على ارتباط االستثمار اؼبارل اغبديث يف ؾباالت  ةزياد  .بو احمليطة كالبيئة باإلناافحتما لبلرتقاء  اليت تقود

، كيتم ذلك من خبلؿ البيئيةاليت يااىم فيها االستثمار يف رباُت القضايا  الدرجة ةك معرف ،البيئة ةضباي
 1. ةالبيئ ةستثمار على ضبايكحجم االرباح كالفوائد اليت يعود هبا اال ،يف اجملاؿ البيئي االستثمار معدؿقياس 

 الطاقة ةمثل كفاء البيئية: على انو االستثمار يف القطاعات النظيفةكما يعرؼ االستثمار يف التكنولوجيا  
كترتبط هبذا  .النفايات كاؼبياه ةفضبل عن ادار  ،كالنقل اؼباتداـ اؼبتجددةالطاقات  ،كالتحكم يف التلوث

تكنولوجيا الالذم يبكن اف يكمل  ،بلستثمار اؼبتصل بالتيَت اؼبناخيل ةبارع اؼبتنامية اؼبمارسةاالسلوب 
ككذا سبل النقل اؼباتداـ كاؼبباين  ،النوكية كالطاقة اؼباتدامةاالمواؿ لليابات  صيصمن خبلؿ زب ،النظيفة
 2.اػبضراء

 :النظيفةمجاالت االستثمار في التكنولوجيا  -2
اهنا استثمارات ذات عائد اقتصادم يراعي اعبوانب  ظيفةالنتتميز االستثمارات يف التكنولوجيا        
اليت يبكن االعتماد  ،من القطاعات ةؿبدد بأنواعمارات هتتم ثىي است النظيفة. كما اف االستثمارات ةالبيئي

للتكنولوجيات  االستثمارية. كيبكن تلخيص القطاعات كغَتىاكاؼبياه كالنفايات  كالطاقةعليها كتنميتها  
 .ةالتالي النقاطيف  النظيفة

 .للطاقة االستخدامية كالكفاءة كاؼبتجددة النظيفة الطاقة  
 .استعماؽبا ةمياه الصرؼ الصحي كالصناعي كاعاد ةاؼبياه ك معاعب ةادار   
  .استعماؿ كتثمُت النفايات ةالتدكير كاعاد  
 .بالتقليل من التلوث  كاؼبتعلقة البيئيةاػبدمات   
 .اؼباتداـ ك النقل االخضر  
 .اػبضراء كاؼبدف اػبضراء يةالتحت ةكالبنيؼبباين ا  

 3.الكيمياء اػبضراء - 
يتمثل اؼبباشر يف العائد الذم  .مباشرا ك غَت مباشر اعائد النظيفةاالستثمار يف التكنولوجيا  ققكوب     

كشركات اؼبتجددة  كالطاقةكمسؤساات التدكير   ،بالبيئة متعلقةيف ؾباالت   ربصل عليو الشركات اؼباتثمرة
العائد الذم  يف العائد اليَت مباشر فيتمثل ااؽبواء ك غَتىا. امة حدكث التلوث ك تنقي عمن ةاجهز  انتاج

ثار آلتقلل ا متكاملة بيئيةمن خبلؿ تبٍت سياسات  ،رباُت االداء البيئي للشركات نتيجةيتحقق للمجتمع 

                                                           
1
 .7بدراف اليف سلطاف البدراين ،مرجع سابق، ص  

2
 .39، مرجع سابق ص د اصبلحكارل كركسيناكي ،يرنيك ركبنز، ترصبة عبلء اضب  

3
 .53بدراف اليف سلطاف البدراين ،مرجع سابق، ص  
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 ءكتصفية اؽبوا ،اؼبناطق الصناعيةب احمليطةاء باؼبااحات اػبضر  كاالىتماـ ،على اجملتمع احمليط هبا البيئية
على  اؼبًتتبةاذل تقليل التكاليف  النهايةاؼبنبعث ككذا معاعبو مياه الصرؼ الصناعي... اخل. كالذم يسؤدم يف 

عن طريق التلوث  اؼبنتشرةالتقليل من االمراض   ككذلك ،مياه الصرؼ الصحي ةالدكؿ كاالفراد يف معاعب
 .النظيفةيف ؾباؿ التكنولوجيا  ةيبُت اىم الشركات اؼباتثمر  التارل دكؿك اعب .جكتقليل تكاليف العبل

 النظيفة.في مجاؿ التكنولوجيا  ةاىم الشركات المستثمر :(1-2)الجدكؿ رقم 
 الوصف القطاع البلد الشركة
بيئة تطبق حلوؿ مبتكرة للتنمية اؼباتدامة يف قطاع البنية التحتية كال الصناعي اسبانيا ايبجنوا

 كالطاقة اغبيوية.
اؼبملكة  أفيفا

 اؼبتحدة
تعترب خامس ؾبموعة تأمينية يف العادل تتعامل مع صناديق االستثمار  التأمُت

 اؼباتداـ كتطبق اؼباسؤكلية االجتماعية على ماتول اجملموعة.

بريتش 
 تيلكـو

اؼبملكة 
 اؼبتحدة

خدمات 
 االتصاالت

من خبلؿ تعاملها مع باالستدامة على ماتول الشركة ك  BTتلتـز 
 عمبلءىا.

كاندياف 
 ىيدرك

 إيكولوجيمن أىم الشركات اؼبطورة للطاقة اؼبتجددة كاجملازة ربت اسم  الطاقة كندا
 يف كندا.

اػباصة هبا كىي  kyoseiتنتج االجهزة االلكًتكنية كتعمل كفق فلافة  االلكًتكنيك الياباف كانوف
 ا يف اؼباتقبل.مع ايعملو اف يعيش البشر يف اناجاـ كاف 

 احد أىم مشركعات الطاقة الشماية يف اكركبا. الطاقة اؼبانيا كونيرجي
 شركة اػبدمات اؼبالية ترتكز على تطوير منتجات كخدمات ماتدامة . التأمُت ىولندا أم أف جي

معدات  فلندا نوكيا
 االتصاؿ

 شركة اتصاالت ملتزمة بالريادة البيئية.

نوفز 
 ايمكس

كنولوجيا الت الدمبارؾ
 اغبيوية

رائدة يف االبتكار اغبيوم يف العادل كتااىم يف توفَت كميات من اؼبواد 
 اػباـ كالطاقة كاؼبياه كالكيمياكيات .

 شركة للتكنولوجيا الشماية اؼبتكاملة. الطاقة اؼبانيا سوالر ككرلد

فيوليا 
 انفيركنمنت

اػبدمات  فرناا
 البيئية

تعمل يف ؾباؿ خدمات اؼبياه كالنفايات تعمل يف ؾباؿ اػبدمات البيئية ك 
 كالنقل العاـ.

 اكرب منتجي التوربينات اليت تعمل بطاقة الرياح. الطاقة الدمبارؾ فيستاس
،االستثمار المستداـ فن طويل األداء الطويل كارل كركسيناكي ،يرنيك ركبنز، ترصبة عبلء اضبد اصبلح   :المصدر
 .83-82ص  ،ص2011، ؾبموعة النيل العربية ،،مصر ،المدل
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 (.) التمويل النظيفالنظيفةتمويل التكنولوجيا  الثاني:الفرع 
 الفعالة اإلدارةسبويل التكنولوجيا اػبضراء على اساس ربضَت النظاـ اؼبارل من خبلؿ تطبيق  ةتقـو فكر  

 .اؼبالية األنظمةداخل  البيئيةللمخاطر 
 .االخضر أك التمويل النظيف تعريف -1

 ةاذل ضباي اؽبادفةالقركض اليت سبوؿ اؼبشاريع  : ىو االستثمارات كةالتمويل الدكلي ةمؤسس تعريف  -
 .ة كيف اطار اؼبخاكؼ البيئ الطبيعيةعلى اؼبوارد  كاحملافظة البيئة
 ،سبويل من اجل ربقيق النمو االقتصادم ىو OCDE كالتعاكف االقتصادم ةالتنمي ةعرفتو منظم   -

كالتقليل من النفايات كرباُت التبادؿ يف استخداـ اؼبوارد  الدفيئةات اليازات مع اغبد من التلوث ك انبعاث
 1.ةالطبيعي

يف الاياؽ  بيئيةانو سبويل االستثمارات اليت توفر فوائد  ىعل (:G20) مجموعة العشرين تعريف - 
 اؼباتدامة. للتنميةاالكسع 

تقـو على ذبميع راس اؼباؿ اػباص  ةجديد ةكفبا سبق يبكن تعريف التمويل االنظف االخضر على انو طريق
لتمويل اؼبشاريع  ةموج ، (...اخل, سندات, اسهمةقركض بنكي  )ة كاصداره يف شكل منتجات مالي

 كاالستدامة االجتماعية العدالةك توفَت  ،كذلك هبدؼ ربقيق النمو االقتصادم اؼباتداـ للبيئة الصديقة
 2.ةالبيئي

 اؼباليةباالعتماد على اؼبصادر  النظيفة اسبويل التكنولوجي :النظيفة ليات تطبيق تمويل التكنولوجياآ -2
ك من خبلؿ االكتتاب ك طرح أعن طريق البنوؾ اػبضراء  االستدانةسواء من خبلؿ  ،كاػبارجية الداخلية

اػبضراء من خبلؿ االعتماد على الصناديق  العموميةسندات ك اسهم خضراء. كما يتم سبويل اؼبشاريع 
 . اػبضراء

 النظيفة الطاقةاالستثمار يف  ةانشئت من اجل زياد ةاك خاص ةعام يةىي ىيئات مال البنوؾ الخضراء: -أ 
كغَتىا من  الطاقة ةككفاء اؼبتجددة الطاقة مشاريع لتمويل سةمكر  ةهي مسؤساات ماليف ،البيئيةكاؼبشاريع 

النفايات، كىي   صبع كاعادة تدكير  يعككذا مشاريع اؼبياه كمعاعبتها كمشار  ،اؼبشاريع البنية التحتية اػبضراء
 3ة.منخفض فائدةمعدالت  طويلة األجل كذاتعلى شكل قركض 

االعماؿ  ةمن خبلؿ فبارس كالبيئية االجتماعية باؼباسؤكليةىا بااللتزاـ اكما تقـو البنوؾ اػبضراء كعلى ماتو  
 كما تعمل على تدكير نفاياهتا   .يديةالتقلبدؿ البنوؾ  اإللكًتكنيةاػبضراء من خبلؿ اعتماد البنوؾ  البيئية

                                                           
1
 أبريل، 02، ؾبلة مباء لبلقتصاد كالتجارة ،عدد خاص ،اجمللد رقم التمويل األخضر الفرص كالتحدياتلطفي ـبزكمي، شاىد الياس، دفركر عبد النعيم ، 

 .176،ص 2018
2
 ،الجزائر ةالى حال اإلشارةمع  ةتجارب دكلي المستدامة الطاقةلدفع مشاريع  كأليةالتمويل االخضر  ،صربم   مقيمح،ىرموش ايباف  ،رمضاف ايباف  

  .469ص 2019 ،ثبلثةاجمللد  ، ثبلثةالعدد ، اقتصاد اؼباؿ كاالعماؿة ؾبل
 .470ص  نفاو،  3
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 .على ماتول فركعها اؼبتجددة كالطاقة للطاقة ةفعالة ك كذا تعمل على اعتماد ادار 
 :دبا يليكتتميز البنوؾ اػبضراء 

بُت العمومي  سبويليمن خبلؿ مزيج  ةكلي  ةبناب األكليةالتكاليف  ةربفيز الطلب من خبلؿ تيطي 
 .كاػباص

 النظيفة الطاقةمن خبلؿ جذب اكرب قدر من االستثمارات يف ؾباؿ  العامة من االمواؿ االستفادة 
 وية. الطاق كالفعالية كالكفاءة

 .تدكير راس اؼباؿ العاـ كذلك لتاريع االستثمار االخضراعادة  
 1.اغبد من اكجو القصور علي ماتوم الاوؽ اػبضراء 

 منها : رنذك النظيفةكمن بُت اىم البنوؾ اػبضراء كاؼبمولة للتكنولوجيا 
 األمريكية اؼبتحدةىو اكؿ بنك اخضر انشئ يف الواليات : )Green Connecticut  )CGBبنك   

 النظيفة. الطاقةمليار استثمارات يف  1حيث يف طبس سنوات فبوؿ البنك 
 "NYBG "NY Green Bank  :يعملوا على تنشيط القطاع اػباص من اجل  2013 ةانشا سن

 .ءاػبضرا الطاقةالعمل يف 
مت :  RIIB(The Rhode Island Infrastructure Bank(ة التحتي ةبنك ركد ايبلند للبني  

 النظيفة .من اجل سبويل مشاريع اؼبياه  2015 ةانشاءه سن
 ةاغبكوممت انشاؤه من قبل ( vestment BanknGIB) Green I بنك االستثمار االخضر 

 2.شاريع اػبضراءتوجو اذل اؼب العامة بأمواؿمت سبويلو  الربيطانية
اسهم ) ةيتم فيها طرح ادكات مالي ةعادي ةىي اسواؽ مالي  اسواؽ راس الماؿ الخضراء: -ب 

كاليت توجو لتمويل االستثمار يف اؼبشاريع اليت هتتم  اؼباليةكاليت تعد كنوع مبتكر من االكراؽ  .(كسندات
من قبل البنك  2008 ةػبضراء سناصدار اكؿ الاندات ا كمت. كتقلل من ناب التلوث البيئةاغبفاظ على ب

مليار دكالر.  41حوارل  2015مليار دكالر كبلغ سنو  بأربعة 2010 ةحجم االصدارات سن تكقدر  ،الدكرل
لتمويل مشاريع التكنولوجيا  اؼببتكرة اؼباليةمن اىم االدكات  Green Bonds كتعد الاندات اػبضراء. 3

تقـو على سبويل  ألهنااندات خضراء بمن قبل اؼبكتتبُت. كظبيت  تطورا كبَتا ك اقباال كبَتا تكعرف .النظيفة
اؼبياه  ةكالنقل كاؼبباين اػبضراء ك مشاريع التدكير كمعاعب كاؼبتجددة النظيفة الطاقةاؼبشاريع اػبضراء يف 

                                                           
كدكره في خدمة التنمية المستدامة )السندات االسبلمية التمويل االسبلمي التنمية المستدامة األخضر حفارم عبد القادر ،شحـو رحيمة ،  1

 .342، ص 2018، 02،العدد10،ؾبلة دفاتر اقتصادية ،ؾبلد الخضراء في ماليزيا (
2
 www.coalition for green capital.com/green_bank/. Consulté 10/12/2019. 

3
 . 04،ص 2017،ارباد ىيئات األكراؽ اؼبالية العربية، يناير الماؿ الخضراء اسواؽ رأس جليل طريف ،  

. Consulté 11/12/201    www.uasa/ar/goling/1821201704210515th_nl_arabic.pdf   
              .  

http://www.coalition/
http://www.uasa/ar/goling/1821201704210515th_nl_arabic.pdf
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 .2016/ 2007 الفًتةمصدرىا ك مبلغ االصدار خبلؿ  ك اراتصدكاعبدكؿ اؼبوذل يبُت عدد اال 1كغَتىا.
  .2016 – 2007 الفترةالسندات الخضراء بين   (:2-2رقم )جدكؿ 

 المبلغ ب مليار دكالر عدد اإلصدارات جهة االصدار

 3.844 46 البنك الدكرل

 0.376 07 البنك االكركيب إلعادة االعمار كالتنمية

 3.479 12 البنك االكركيب لبلستثمار

 2.001 08 شركة التمويل الدكلية

Communal Bank en AS 08 0.175 

 0.838 07 بنك افريقيا للتنمية

 0.794 06 البنك االسيوم للتنمية

 0.412 04 بنك االستثمار الشمارل

 0.5 1 بنك الصادرات كالواردات الكورم

االنتقاؿ الى االقتصاد االخضر لتحقيق  ةتمويل كدعم عملي كأداةالسندات الخضراء   ،حاُت عبد القادر: المصدر
 .277ص ، 4لد ؾب ،كاالسواؽ اؼبالية ةؾبل. المستدامة ةالتنميمصالح 

  :ذكر منهانمن التحديات  ةكتوجو الاندات اػبضراء ؾبموع
 العبلقة.ذات  الدكليةكاؼبعايَت  التوجيهيةاؼببادئ  نقص الوعي دبزايا سندات خضراء ك 
 ة.ؿبلي ةعدـ كجود مبادئ توجيهي 
 . متطلبات الاندات اػبضراءتكاليف   
 .د التصنيفات كمسؤشرات ك قوائم سندات خضراءعدـ كجو   
  .اؼبطركحةنقص الاندات اػبضراء   
  .احملليةنفاذ اؼباتثمرين الدكليُت اذل االسواؽ  صعوبة   
 .2عدـ توفر اؼباتثمرين احملليُت   

حيث  ،العاديةاػبضراء مثلها مثل باقي الصناديق  االستثماريةتقـو الصناديق   :الصناديق الخضراء  -ج 
كتوجيهها لشراء  .ذك التوجو البيئي ةخاص ،من اؼباتثمرين اؼباليةالشركات  ةتقـو جبمع االمواؿ بواسط

 باالستدامة ةك غَت مباشر أ ةمباشر  ةسبويل مشاريع ذات عبلق ىذه االخَتة علىاسهم كسندات تعمل 

                                                           
1
ؾبلة اؼبالية السندات الخضراء كأداة تمويل كدعم عملية االنتقاؿ الى االقتصاد االخضر لتحقيق مصالح التنمية المستدامة. در، حاُت عبد القا  

 .272ص، 4كاالسواؽ، ؾبلد 
2
 .05، مرجع سابق، ص جليل طريف  
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ا خضراء يف التخصص كدبا اهن ،ةمتخصص ةؾبموع علىادارهتا يف  االستثماريةالصناديق   ، كتقـوالبيئية
 اؼبتجددة الطاقةاػبضراء التمويل كبو مشاريع  االستثماريةصناديق الكتوجو . يشمل اعبانب البيئي كاالخضر

 ،.....اخل( ككذا مشاريع اؼبياه كمعاعبتهااغبيوية الطاقة ،طاقو الرياح الشماية، الطاقة) ةالطاق ةككفاء
 بيئيةاػبضراء يف ربقيق اىداؼ  اتاندالا. ام يكمن ىدؼ اليابات كغَتىة كمشاريع تقليل التلوث كضباي

 .تكنولوجيا النظيفةالب  ةك سبويل مشاريع ذات عبلق
 االستثماريةكالصناديق  ةالبنوؾ كاؼبسؤساات اؼبالي تقـو :وجو نظيفتذات  ةمنتجات كخدمات مالي     -3

 :ذكر منهان االستدامةمع  اؼبتوافقة اؼباليةالعديد من اؼبنتجات  بإصداراػبضراء 
من اجل التوجو كبو سكنات خضراء تعتمد على  لؤلسر قركض توجو  الخضراء: العقاريةالقركض  

ك  .سكنات خضراءاذل  ةزؿ العادياكاؼبياه ككذا قركض من اجل ربويل اؼبن الطاقة، ةككفاء اؼبتجددة الطاقة
  التجارية.نفس الشيء للمباين 

ذات  الكهربائية ك اؼبركباتجيع استعماؿ الايارات العمل على تش  :قركض السيارات الخضراء  
 .الوقود النظيف كاغبيوم ة كذات ؿبركاتاالستعماؿ االكثر كفاء

 البيئية.: سندات ذات التوجو اذل سبويل اؼبشاريع السندات الخضراء  
برامج توريق النظم  منها سندات اليابات ك ة،توريق مبتكر  :كىي سندات سندات التوريق االخضر 

 .كغَتىا ةكاغبيوانات الربي يكولوجيةاأل
عن راس ماؿ على شكل اسهم  ةكىي عبار   :الخاصةاالستثمارم االخضر كاالسهم   رأس الماؿ  

ة كاؼبناىج منخفض النظيفةكاالستثمار يف التكنولوجيات  ،النظيفة الطاقةترتكز على اسواؽ  ،ةمتخصص
 .كغَتىا الذكيةكربوف كاؼبدف ال

تاتند على التوقعات يف ؾباؿ  ةماتقبلي بيئيةمسؤشرات تعمل على تقلبات  يى :الخضراءالمؤشرات    
 الدالةكغَتىا من اؼبسؤشرات  الشماية الطاقة األيكولوجية ك البصمة البيولوجي كاغبد من الكربوف كالتنوع 

 االستدامة.على 
لًتكيز على االستثمارات ل النظيفة التنمية ةليآادكات مت تطويرىا يف اطار  كىي :الكربونية اإلئتمانات  

الكربوف بُت البنوؾ  ةك يتم تداكؿ ارصد البيئية.كاؼبخاطر  اؼبناخيةالتيَتات  ةؼبعاعب ،منخفض الكربوف
 1ة.كالعمبلء من الشركات اؼبلوث االستثمارية

                                                           
، ص 2018، افريل 02اء لبلقتصاد كاالقتصاد ،اجمللد ،ؾبلة مب التمويل األخضر الفرص كالتحدياتلطفي ـبزكمي ،شاىد الياس، دفركر عبد اؼبنعم،  1

178-179. 
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ة حيث تكوف قيم بالبيئةمُت موجو اذل الصناعات اػبضراء ككل ما ىو متعلق أىو ت  :التامين االخضر 
كاالكثر  اؼبلوثةاذل التامُت على الصناعات  ةقيم ةاخرل اضاف جهةكمن  ة الصناعة،ُت تراعي خصوصيالتام

 .من اجل تشجيع التوجو كبو االخضر البيئةاثر على 
 .رضو تامُت تقلبات اسعار االئتماف الكربوينغ تأميٍتمنتج   مين على الكربوف:أالت 

  .النظيفة التنمية ةليآالمطلب الرابع: 
كمن بُت ما تضمنو ، 1997ف اؼبناخ عاـ أبش ةعن االمم اؼبتحد الصادر يف اطار بركتوكوؿ كيوتو     

كبوه اقتصاد الاوؽ اذل زبفيض انبعاثاهتا من  الاائرةكالبلداف  الصناعيةللبلداف   الربكتوكوؿ اىداؼ الزامية
عن التزاـ الدكؿ  اؼبًتتبة فةالتكلالبلداف على خفض  ةت ؼبااعدآليا. كلقد اسات ثبلث الدفيئةاليازات 

من حيث جذب  ةاليت توفر مزايا كبَت  CDM  النظيفة التنمية ةليآبتخفيض االنبعاثات، كمن انبها 
يف ـبتلف اجملاالت. كيف  متطورةكخلق فرص عمل كاغبصوؿ على تقنيات  اؼبباشرة األجنبيةاالستثمارات 

ك كذا اغبد من ىدر  الطاقةاستخداـ  ةؿ رباُت كفاءاليت تاتفيد منها من خبل البًتكلية الصناعةمقدمتها 
 .1ك حرؽ الياز
 .النظيفة التنمية ةليآ ةتعريف كاىمي  الفرع االكؿ:

   Clean Development Mechanism النظيفة التنمية ةليآ تعريف -1
ن كاليت هتدؼ اذل التقليل م الصناعيةعن اتباع احدث الوسائل كالتقنيات يف العمليات  ةىي عبار  -

 2.الدفيئةانبعاثات اليازات 
 االتفاقيةيف  الصناعيةالدكؿ  ةعلى اهنا امكاني :من بركتوكوؿ كيوتو 12 اؼبادةضمن  ةليتعريف اآل  -

مقابل حصوؽبا  ،ةمن شاهنا زبفيف االنبعاثات يف الدكؿ النامي ،مشاريع ةاقام اؼبناخيةللتيَتات  اإلطارية
 ertified Emission ReductionsC (CERS)ة ؼبتعددا ةاؼبنبعث  على شهادات عن التخفيضات

كهبب  .بركتوكوؿ كيوتوفق ربقيق التزاماهتا ك  ةمن قبل الدكؿ الصناعي ةحبيث يبكن ؽبذه التخفيضات اؼبتعدد
 بأىداؼبشكل هنائي  ةللماانب ةاؼباتدام ةلتحقيق التنمية الدكؿ النامي ةاف تضمن ىذه اؼبشاريع مااعد

 1.ةاالتفاقي
من االجراءات اليت  ةمن بركتوكوؿ كيوتو على ؾبموع 12 اؼبادة تنص النظيفة التنميةاجل ربقيق كمن   -

 :من خبلؿ التعاكف كالتنايق بينها كاليت تتمثل فيما يلي ،االلتزاـ هبا الصناعيةهبب على الدكؿ 
 .االقتصاديةيف القطاعات  الطاقةاستهبلؾ  ةرفع كفاء -

                                                           
1
 .02،ص 2008،منظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ )أكبك(،الكويت ،كيوتو   بركتكوؿآلية التنمية النظيفة في ركال فسؤاد نصر الدين ،  

2
 UNEP, collaborating center of energy and environment, The clean development mechanism, riso 

national laboratory Roskilde, Denmark, p3. 
1
 Asian Development Bank, The clean development mechanism, A field Guide for transport project, 

ADB south Asia a operational knowledge paper series, January 2013, p 6. 
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 .الزراعةاليابات كرباُت اساليب  ةيالرفع من اؼبااحات اػبضراء كضبا -
 .اؼبتجددة ك النظيفة الطاقةمصادر  استخدـ -
 .اغبكوميةالتوجو كبو اقتصاد الاوؽ كالتقليل من االعانات  -
 .االنبعاثات مرتفعةاالىتماـ بالقطاعات  -
 .ثات قطاع النقلابعنمن التدابَت اليت من شاهنا خفض ا ةتنفيذ ؾبموع -
 ثاف يف عمليات انتاج كنقل كتوزيع الطاقة .اغبد من انبعاثات غاز اؼبي -
 1.اؼبناخيةثار التيَتات آزبفيف  -

 ةئيلليازات الدف الدكلية التجارةعلى اهنا نظاـ مارل يفتح اجملاؿ اماـ   :النظيفة ة التنميةليآكما تعرؼ   -
ت خفض اغبصوؿ على شهادا ةئيالدف اليازيةحيث يبكن للماتثمرين يف مشاريع اغبد من االنبعاثات 

 .كاليت مت خفضها ة الفعليةئياالنبعاثات من اليازات الدف ةاليت تبُت كمي . (CERS)  االنبعاثات
حقوؽ زبفيض االنبعاثات كبديل لتخفيض االنبعاثات  اؼبتقدمةشراء الدكؿ  ةباالنبعاث ىو امكاني  كاالذبار

 2.يف الداخل
 .النظيفة التنمية آلية اىداؼ  -2
 :من خبلؿ كالبيئية كاالجتماعية االقتصادية اؼباتدامة التنميةاذل ربقيق ابعاد  النظيفة التنمية ةهتدؼ الي 

 .اؼبااكاةكتكريس مبدا  ةالتخفيف من الفقر كرباُت نوعيو اغبيا  -
 3.كاؼبتقدمة النظيفةالتكنولوجيا نقل  -

 .ةجديد إمبائيةمشاريع  مةاقا 
على ميزاف  التأثَتككذلك  احملليةللكيانات  يةاؼبالكتوفَت العائدات  األجنبيةتدفق االستثمارات  

 .اؼبدفوعات
 .القائمة االقتصاديةالوحدات  ك بعض اؼبشاريع تأىيل ةاعاد -
 ة.توفَت مناسب كفرص عمل جديد -
 .الدفيئةاليازات  تانبعاثاتقليص  -
 1.احملليةزبفيض استخداـ الوقود االحفورم كحفض اؼبوارد  -

                                                           
1
،جامعة  االستثمار في اطار آلية التنمية النظيفة ،اطبللة على تجربة دكلة االمارات العربية المتحدةقصود عبد اؽبادم ،ؿبمد ابو بكر عبد اؼب  

 ،2011الالطاف قابوس، جانفي 
www.researchgate.net/publication /335029344_alastthmar_fy_ater_altmmyt_alnzyftp. Consulté 

20/11/2019. 
  .الفرص االستثمارية يف اؼبملكة العربية الاعودية النظيفة،آلية التنمية   2

www.cdm.unfccc.int/dna/cpmm/flyces/2011dnawinners-soudi.pdf. 
3
 ، مرجع سابق.ؿبمد ابو بكر عبد اؼبقصود عبد اؽبادم 

1
 ،مرجع سابق ،  اؽبادمؿبمد ابو بكر عبد اؼبقصود عبد   

http://www.researchgate.net/publication
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 ل.ر االخ البيئيةكاؼبزايا  الصحةرباُت  -
 .ةالنظيف ةالتنمي ةليآاالستثمار في  ةكاىمي : خصائص الفرع الثاني

 .ةالنظيف ةالتنمي ةليآخصائص االستثمار في  -1
 . طوعي كارادم النظيفة التنمية آلية االشًتاؾ يف مشاريع -
 .اك النامية اليت سينفذ فيها اؼبضيفةللدكؿ  اؼباتدامة التنميةاف يااىم اؼبشركع يف ربقيق  -
 ة.ئياليازات الدف يف للقياس قاببل ك خفضا مسؤكدااف وبقق  -
قد كافقتا  اعلى اؼبشركع كعلى اف تكون )اؼبتقدمة( ةكاؼباتثمر  )النامية( اؼبضيفةكل من الدكؿ    موافقة  -

 . بركتوكوؿ كيوتو  على  كصادقتا
  .النظيفة التنمية ةليآ ةتنفيذ اؼبشركع دكف ماانب تأجيلاك  صعوبة -
 1ة.ليعن تنفيذ اآل لةسؤك ما ةكطني ةربديد جه  -

 النظيفة التنمية ةليآاالستثمار يف ة تتمثل انبي: النظيفة التنمية ةليآاالستثمار في مشركعات  ةاىمي -2
تصب يف ؾبملها يف زبفيض االنبعاثات من اليازات  ،الناميةكالدكؿ  اؼبتقدمةيف ربقيق مزايا لكل من الدكؿ 

 :ك اليت نذكر منها الدفيئة
 .ليازات كربوف اكاقل اصدار  ةت اليت تااعد على االنتقاؿ اذل اقتصاد اكثر رفاىيجذب االستثمارا -
 ة.ليمن اآل لبلستفادةتشجيع كل من القطاعُت العاـ كاػباص   -
اذل  ةتقليديالالوقود االحفورم  ةلنقل التكنولوجيا لبلستثمار يف اؼبشاريع استبداؿ تقني ةتعترب كوسيل   -

 .بيئيا ةماتدامة صناعات جديد
من خبلؿ نقل  ،اؼباتدامة التنميةيف مشاريع تاتجيب ؼبتطلبات  االستثماريةربديد االكلويات  -

ب الشيل صكتوفَت منا هايف استخدام كالكفاءة الطاقة إلنتاج اؼباتدامةكاالساليب  اؼباليةالتكنولوجيا كاؼبوارد 
 احمللية. البيئيةكاؼبزايا 

للحصوؿ على  ،الناميةيف الدكؿ  ةع استثماريحداث مشاريإمن خبلؿ  اؼبتقدمة الدكؿ ُتسبك -
بها التقليل من اقتطاعات االنبعاثات داخل افبا يكتها عن انشط الناصبةاعتمادات زبفيض االنبعاثات 

 .حدكدىا
 اؼباتضيفة الدكلةداخل  كاالجتماعية البيئيةالكربوف كاغبصوؿ على العديد من اؼبزايا  زبفيض -

التنوع  ةك ضباي الًتبة تأكلكمنع  ،اؼبياه ةؽبواء كاؼباء كرباُت نوعيمن خبلؿ خفض تلوث ا، لبلستثمار
 .1البيولوجي

                                                           
1
  رفيق يوسف جورجي ،آلية التنمية النظيفة ،مقًتح تأىيل ؿبطة الرياح يف اطار آلية التنمية النظيفة .  

www.slioleserve.com/phyre/5631467. Consulté 17/12/2019. 
1
 A Dufey, responsable entreprise, forgien direct investment and investment promotion : Key issues 

in attracting for sustainable development IIED,intégiation en Amérique du Sud ,presses Sorbonne 

nouvelle,2010,p 185 

http://www.slioleserve.com/phyre/5631467
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 . النظيفة التنمية آلية االستثمار في اتليآشركط ك   الثالث:الفرع 
 .النظيفة التنميةشركط االستثمار في  -1

 .للدكؿ اؼبضيفة اؼباتدامة التنميةاف يااىم اؼبشركع يف ربقيق ابعاد  -
 .الدفيئةثاين اكايد الكربوف ك اليازات  يف انبعاثات قابل للقياس اف وبقق البفاضا -
حيث انو كدكف اغبصوؿ على االعتمادات  ،النظيفة آلية التنمية ه لدلتنفيذ اؼبشركع من خبلؿ اعتماد  -
 ا.اقتصادي للمنافاةيرادات خفض االنبعاثات ال يكوف قاببل إل اؼبالية
من عدـ  ،اآلليةخارج  ههبنب العقبات اليت ربوؿ دكف تنفيذ لنظيفةا التنمية ةليآتنفيذ اؼبشركع يف اطار  -

البلداف ك تلتـز  .اؼبتقدمةاك  اؼباتثمرةالبلداف   من البلزمة كاػبربةاغبصوؿ على راس اؼباؿ كالتكنولوجيا 
 النظيفة ب: التنمية ةضمن مشاريع الي اؼبشاركة

 .بركتوكوؿ كيوتو  ىاف يكوف كل من البلد اؼبضيف كاؼباتضيف كافق كصادؽ عل -أ 
من قبل البلد  ةليعلى االعتماد الوطٍت للمشاريع اليت تقدـ اذل اآل ةك ماسؤكل يةمعن ةكطني ةانشاء ىيئ -ب 

  .يف البلد اؼباتدامة التنميةككذا ربديدىا اذا كاف اؼبشركع يااىم يف ربقيق  ،اؼبضيف
تنفيذ اؼبشاريع ككذلك   ةاػبفض يف حال يةاالنبعاثات ككم ةلقياس كمي البلزمةكضع اػبطط    -ج 

 1.االنبعاثات كالتيَتات اليت ربدث فيها سنويا  كمية
  .النظيفة التنمية ةاالستثمار في مشاريع الي شجيعت ةليآ -2
 األجنبيةعبذب االستثمارات  اسًتاتيجية: من خبلؿ كضع  للتركيج لآللية ةكطني استراتيجيةكضع   -أ 

 .كالدعم القانونية اغبمايةطريق توفَت عن  الدفيئةاليت من شاهنا زبفيض من اليازات 
يف  يف نشر التكنولوجيا النظيفة االستثماريااىم حيث   استراتيجيات نشر التكنولوجيا النظيفة: -ب 

ربديد االكلويات كاختيار االستثمارات االكثر  اؼباتضيفةكىنا على الدكؿ . ستثمارلبل اؼباتضيفةالبلداف 
 .نقبل للتكنولوجيا

 آلية  يف اطار اؼبنشأة اعبديدة: تعمل اؼبشاريع على االستثمار النظيف المترتبة سلبيةالثار اآل ةمعالج -ج 
من قبل  اؼبفركضة كاؼبنافاة التأثرمن خبلؿ اىا للرفع من ماتو  احمللية اتاذل تشجيع الشرك النظيفة التنمية

 األجنبية.الشركات 
يف رباُت سياسات  اؼبناخيةالتيَتات  التقليل من اثار من خبلؿ :لبلستثمار الدكليةدكر االتفاقيات  -د 

 .1الدكلة
 

                                                           
1
 M, Montini, Developing CDM projects in the western Balkans ,legal and technical issves compared 

,springer ,2009, p 184. 
 .40-34،ص 2010، نيويورؾ ، االستثمار في اقتصاد منخفض الكربوفاألنكتاد ،تقرير االستثمار العاؼبي ، 1
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 .االستثمار فيها النظيفة كطرؽقطاعات التكنولوجيات المبحث الثاني:       
 ادارة النفايات ك المياه المستعملة : :االكؿالمطلب 

 ،اكلية دخبلت ) مواداؼبمن  ،يتطلب تبٍت التكنولوجيا النظيفة اك اػبضراء تييَت صبيع امباط االنتاج     
حيث تعد ىذه االخَتة اغبلقة االىم يف  .خرجات كاؼبنتوج ك كذا النفايات ك اؼبياه اؼباتعملةاؼباذل  .طاقة(

 .1تبٍت نظاـ يعتمد على التكنولوجيا النظيفة 
ك لقد عرفت النفايات خبلؿ الانوات االخَتة ك مع ارتفاع عدد الاكاف ك كذا تيَت امباط اؼبعيشة اذل مبو  

كلغ  240ام دبعدؿ  2016مليار طن من النفايات سنة  2.01ث انتجت اؼبدف العاؼبية ما يقارب حي ،كبَت
ك تعد البلداف النامية اكثر تأثرا ،  %70دبعدؿ مبو  2050مليار طن سنة  3.4ك يتوقع اف تصل اذل  .للفرد

ثار بيئية ك آما يابب  ،اغبرؽككذا الرمي العشوائي ؽبا ك  ،بالنفايات نظرا لعدـ فعالية انظمة ادارة اؼبخلفات
صحية كبَتة لذلك فاف ادارة اؼبخلفات ك النفايات امر ضركرم من اجل بناء اقتصاديات ماتدامة ذبعل 

 2ك كذا تضمن التقليل من االثار البيئية ؽبا . ،من النفايات مصادر للمواد االكلية
 .الطرؽ النظيفة إلدارة النفاياتالفرع االكؿ : 
 كادارتها. تعريف النفايات -1
النفايات بصفة عامة تشمل كل اؼبخلفات كاؼبواد اليت تتخلف من نشاط  « :تعريف النفايات     -

اإلنااف كاليت دل يعد ؿبتاجا إليها، كإمبا وبتاج بدال من ذلك إذل التخلص منها، كىي تعترب يف ىذه اغبالة 
 3.» ارا ضارةمن ملوثات البيئة، إال إذا أمكن التخلص منها بطريقة ال تًتؾ آث

كل بقايا ناذبة عن عمليات اإلنتاج، التحويل أك االستعماؿ. كل مادة، لواـز ،منتوج   «: ثاني تعريف -
 1.»أك بصفة عامة أم مقتنيات متخلى عنها أك تلك اليت ينوم صاحبها التخلي عنها 

ا، دبا يف ذلك كافة اؼبواد اليت ال وبتاج إليها أصحاهبا كيرغبوف يف التخلص منه  «: تعريف ثالث  -
 2.»النفايات القابلة لبلسًتجاع 

 ك االستعماؿ، أك التحويل أك اإلنتاج عمليات عن الناذبة البقايا كل انهأ على عادة النفايات كتعرؼ     
 يلـز اليت أك منها التخلص ينوم أك حائزىا منها يتخلص اليت اؼبنقولة كاألشياء اؼبواد كل عامة بصفة

 1.عامة بصفة البيئة ك اإلنااف بصحة اإلضرار عدـ دؼبه التهابإز  أك منها بالتخلص

                                                           
1
Jan Proot,  Le Technologies propres appliquées aux industries, Arest  Bourgogne, Dijon odex ,2001, 

p09. 
2
 Valérie Taforest, Technologies propres Méthodes de minimisation des rejets de choix des procédés  

de valorisation de l’effluente application aux ateliers de traitement de surface, INSA .France, 1999, 

p63. 
3
  Christian. Ngo. Alain Régent ,déchets et pollution impact sur l'environnement et la santé. Dunod, 

Belgique, 2004, P 201     
1
 www.environement/ccip/déchets/savoir/organiser/la-gestion-des-déchets 10/10/2010. 

2
 http://www.wikipedia.org/12/10/2010 

 

http://www.wikipedia.org/
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 :تعريف المشرع الجزائرم -
على  2001ديامرب  12اؼبسؤرخ يف  19-01من القانوف  3كما يعرفها اؼبشرع اعبزائرم، كفقا للمادة      

مادة أك منتوج كل البقايا الناذبة عن عمليات اإلنتاج أك التحويل أك االستعماؿ، كبصفة أعم كل   « :أهنا
 .»ككل منقوؿ يقـو اؼبالك أك اغبائز بالتخلص  أك قصد التخلص منو، أك يلـز بالتخلص منو أك بإزالتو 

: تايَت أك إدارة النفايات ىم ؾبمل العمليات التقنية كاإلجراءات اإلدارية،  تعريف ادارة النفايات -
ات قصد التخلص منها ، دبا يف ذلك من اؼبتالالة اليت هتدؼ إذل الوقاية ، لتقليص كمعاعبة النفاي

 ذبميػع النفايات، نقلها، فرزىا، عمليات التدكير، التخزين كالتخلص النهائي منها.
 : تعريف المشرع الجزائرم لتسيير النفايات -

كل العمليات اؼبتعلقة « الاابق الذكر، تايَت النفايات، بأهنا  19-01من القانوف  03عرفت اؼبادة      
 2.»فايات كفرزىا كنقلها كزبزينها كتثمينها كإزالتها دبا يف ذلك مراقبة ىذه العمليات جبمع الن

 ،زبضع عملية ادارة النفايات جملموعة من االدكات ك اؼبيكانيزمات زبتلف حاب نوع النفايات ) سائلة
ارة النفايات خطرة ( ك كذا اؽبدؼ من عملية االدارة )بيئي اقتصادم , اقتصادم بيئي ( ك تدخل اد ،صلبة

) اعادة االستعماؿ ،(   Refuse،( ) الرفض    Recycleك ىي التدكير )  R5ضمن ما يامى بػػػ 
Reutilizer  التقليل (, )Rduire   )،  الردـ(Reste  ك الشكل اؼبوارل يبُت ذلك  ).3 

 لمعالجة النفايات. 5R :3-2رقمالشكل 

 

Source : https://zerowasteswitzerland.ch/mission/lademarchezerowaste/ 

 ( :  Recyclerالتدكير : )-1
أم اعادة استخداـ النفايات يف منتجات جديدة  ،ىو مفهـو مشتق من ربويل النفايات اذل مواد اكلية     

كتتجاد عملية  ،من استخداـ اؼبواد االكلية ك اغبفاظ على اؼبوارد الطبيعيةكيسؤدم ذلك اذل اغبد  .ك مفيدة
 ،التدكير من خبلؿ نظاـ متكامل يبدا من ماانبة الفرد ك االسرة يف الفرز االكرل ؼبختلف مصادر النفايات

 كتتضمن عملية التدكير ؾبموعة معينة من اؼبواد نذكر منها : .كصوال اذل الفرز النهائي

                                                                                                                                                                           
1
 .132ر ، البيئة يف مواجهة التلوث، مرجع سابق ،صفتحي دردا 

2
 La gestion des déchets, les sites http:// www.wikipedia.org. 

3
 www.worldbank.org/en/topic/urbandevlopment/brief/solid_wast-management. Consulté 12/10/2018. 

https://zerowasteswitzerland.ch/mission/lademarchezerowaste/
http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevlopment/brief/solid_wast-management
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 ك :الببلستي - أ
كباعتبار الببلستيك من  . 1 2018مليوف طن سنة  424.5ما يقارب  2018انتج العادل خبلؿ سنة      

كباعتبار ، سنة( 100اؼبواد االكثر تلويثا للبيئة نظرا ؼبكوناتو الكيماكية ك كذا صعوبة ربللو يف الطبيعة )
كاف من ضمن اؼبواد االكثر توجها كبو  ،الببلستيك من اؼبواد القابلة للتدكير ك االستعماؿ كمادة اكلية

ك تقدر الكمية اؼبعاد  من الببلستيك اؼبنتج سنويا يتحوؿ اذل نفايات.% 75علما اف  .عملية التدكير
 من الكمية االصبالية . %14تدكيرىا فعبل بػػػ 

 الورؽ :  - ب
ىو عبارة عن  من الورؽ %93من احملاصيل اػبشبية يف انتاج الورؽ, حيث اف  %14يتم استعماؿ     

كيعد الورؽ  .مليوف طن من الورؽ سنويا 70ك يتم انتاج  ،كما يتطلب انتاجو كميات طاقة ىائلة. اشجار
ؿ  83430ك  ،شجرة ناضجة 17طن من الورؽ اؼبعاد تدكيره حبفظ  1من اؼبواد القابلة للتدكير حيث يوفر

كما انو يبكن للطن من الورؽ اؼبعاد   . برميل نفط 2من مكعبات النفايات ك  3ـ 2.3ك تضمن  ،من اؼباء
يف اؼبقابل  ،( نتيجة لعدـ قطع االشجار CO2من ثاين اكايد الكربوف ) 113تدكيره اف يضمن زبفيض 

. ك لذلك فاف عملية التدكير تااىم بتقليل CO2 كلغ من  8046الكمية يودم اذل انتاج  فاف حرؽ 
اقل من الطاقة اؼباتعملة إلنتاج الورؽ من مواد اكلية  كتتطلب عملية تدكير الورؽ طاقة  %  74بـالتلوث 

  2جديدة .
 الحديد ك المواد المعدنية :  -ج    

تعترب اؼبعادف من اؼبواد القابلة للتدكير ك على راسها اغبديد ك األؼبنيـو باعتبارنبا من اؼبعادف االكثر استعماال 
من ىذا االنتاج ك  %44سبثل الصُت  2015طن سنة مليار  2.9يف العادل ك يقدر انتاج العادل من اغبديد 

كلقد سانبت صناعة اغبديد من اػبردة اذل رباُت  ،من انتاج اغبديد %40يبثل اغبديد اؼبنتج من عملية 
 1اعبدكل االقتصادية ك خفض من اثارىا البيئية ك تقليل من استنزاؼ اؼبوارد الطبيعية .

 الزجاج :   -د    
ك باعتبار الزجاج من اؼبواد سهلة التدكير كصل  ،يوف طن من الزجاج سنويا حوؿ العادلمل 130يتم انتاج     

 %35ك تبقى النابة العاؼبية يف حدكد  .على غرار االرباد األكريب ،يف بعض الدكؿ % 90عملية التدكير اذل 

 . 2 %95ك تعد الاويد من الدكؿ الرائدة يف تدكير الزجاج بػػػػػ  ،مليوف طن 27حبوارل 
 
 

                                                           
1
 https://news.bio-based.eu/the-global-bio-based-polymer-market-2019-a-revised-view-on-a-turbulent-

and-growing-market/   consulté 12/10/2019. 
2
 www.recyrling bin .com /recycling –facts   

1
 Salah Elhaggar, sustainable Industrial Design and Waste Management, Elsevier, USA, 2007,p149. 

2
 www.recovery –world wide .com \en\ article \jlass –recycling –current –market -3248774 html .  

http://www.recyrling/
http://www.recovery/
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 Réduire :التقليل من المصدر  -2
يبكن معاعبة النفايات من خبلؿ عدـ خلقها ك التقليل منها اثناء عملية االنتاج ك ىذا من خبلؿ      

اجراء تعديبلت على اؼبنتج ك تطوير معدالت االنتاج ك كذا التحكم يف العملية الصناعية . كىنالك عدة 
 تقنيات ماتعملة للتقليل من النفايات:

  Bioعديل اؼبنتج من خبلؿ استبداؿ اؼبواد االكلية الداخلة يف االنتاج دبواد اخرل صديقة للبيئة اؼباماة )ت 
التحكم يف عملية االنتاج من خبلؿ ضماف جودة اؼبنتج ك مدة صبلحيتو حيث يضمن ذلك طوؿ مدة  

 االستعماؿ ك تقليل ربولو اذل نفايات .
  :لعملية التقليل عدة فوائد 

 يف حجم اؼبخرجات كإنتاج مباع عوض النفايات. زيادة - 
 االستفادة من تكلفة معاعبة النفايات ك التخلص منها. 
 االستخداـ اؼباتداـ للمواد االكلية ك اغبفاظ عليها . 
اغبفاظ على طوؿ عمر مناطق الردـ التقٍت للنفايات على ماتول اؼبسؤساة فاف ذلك يقلل من اؼبخاطر ك  

 ؿ كما يعطي صورة حانة للمسؤساة.وبافظ على سبلمة العما
  Réutiliserاعادة االستعماؿ :  -3

ك ىي اعادة االستعماؿ من خبلؿ ؾبموعة من  ،يعترب ثاين اكرب اسًتاتيجية فعالة لئلشراؼ البيئي    
كما يبكن اف تكوف اؼبواد   ،يبكن توجيو ام شيء موجو للكب لبلستعماؿ يف موضع اخر، البايطة التدابَت
كيف اؼبقابل يبكن اهباد اشياء يبكن استعماؽبا عند اشخاص  .ميها اك حرقها مهمة لشخص اخراؼبراد ر 

 اخرين غَت ؿبتاجُت ؽبا . كلعملية اعادة االستخداـ عدة فوائد نذكر منها : 
 اغبفاظ على اؼبواد االكلية كالتقليل من استعماؽبا . 
 اغبفاظ على الطاقة اؼبوجهة لئلنتاج . 
 االفًتاضي للمواقع كمكبات النفايات . اغبفاظ على العمر 
 ذات مرمود مارل لبعض االشخاص . 
ذبنب اتبلؼ بعض اؼبواد اػبطرة على الطبيعة خاصة اؼبكونات االلكًتكنية ك اليت يبكن اعادة استعماؽبا  

 يف تصليح اجهزة اخرل .
 :الردـ التقني  -4

ك ذلك من خبلؿ ك ضعها يف حفر كبَتة  ،النفايات يعد من التقنيات التقليدية كاالكثر استعماال ؼبعاعبة    
يتم اعدادىا مابقا ك يتم تيليفها بطبقة ظبيكة من الببلستيك لضماف عدـ تارب عصارة النفايات اذل 
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اؼبياه اعبوفية . كعند امتبلء اغبفرة يتم تيطيتها بالًتبة لتفادم الركائح الكريهة اؼبنبعثة. كيبكن اف تااىم 
. كما اف معظم اؼبكبات اؼبمتلئة يتم (  (biogas انتاج طاقة على شكل غاز حيوم مدافن النفايات يف

 ربويلها اذل مااحات خضراء ك غابات الحتوائها على اؼبواد العضوية.
 الحرؽ : -5

يتم حرؽ النفايات ك تدمَتىا يف افراف خاصة لذلك تاتعمل العملية يف النفايات االستشفائية ك      
ك كذا النفايات القابلة لبلشتعاؿ ك تنتج العملية طاقة ىائلة يبكن ربويلها اذل التدفئة اك  النفايات اػبطرة
 انتاج الكهرباء .

 معالجة لمياه المستعملة:  -6
الصحية منها اك الصناعية من اكرب اؼباببات للتلوث ك باعتبار اؼباء من  سوآءاتعترب اؼبياه اؼباتعملة      

منها  % 70يف الانة توجو   3مليار ـ 4العادل حيث يقدر االستهبلؾ العاؼبي بػػػ  اكثر اؼبواد استهبلكا يف
كباعتبار اؼبياه اؼباتهلكة توجو مباشرة اذل قنوات الصرؼ   .لبلستعماؿ اؼبنزرل %8للصناعة ك  % 22للرم ك 

يئية على اؼبياه كاف البد من اهباد حلوؿ ؽبا من اجل ضماف اعادة استعماؽبا ك كذا التقليل من اثارىا الب
من سكاف العادل يعانوف من  %40ك على البحار كاحمليطات . كحاب تقرير االمم اؼبتحدة فاف  ،النظيفة

من الكوارث الطبيعية مرتبطة باؼبياه  %90ال يتم معاعبتها. كما اف  من مياه الصرؼ %80ك اف  ،ندرة اؼبياه
 ر منها : . ك تتوفر عملية معاعبة اؼبياه على عدة تقنيات نذك1
 المعالجة االكلية :-أ

التعادؿ  ،كىي معاعبة اكلية يتم من خبلؽبا فصل اؼبواد الصلبة ككذا الزيوت ك ذلك عن طريق الًتتيب
 التعوًن ك التخثَت .،

معاعبة تتم باستعماؿ بكتَتيا خاصة تقـو على ربليل اؼبواد المعالجة البيولوجية ) الحيوية ( :-ب
عن مياه الصرؼ الصحي اك الصناعات اليذائية ك الدباغة كالنايج ك غَتىا.  سوآءا الناذبة ،العضوية

 .   1من اؼبلوثات العضوية  %98كتعمل اؼبعاعبة البيولوجية على ازالة 
 المعالجة الكيمياكية :-ج

اليت ال يبكن القضاء  ،تتم العملية الكيمياكية مع اؼبياه اؼباتعملة من اجل التخلص من بعض اؼبواد     
سوآءا باستعماؿ  PHمن خبلؿ تعديل  ،كذلك من خبلؿ ضبط رقم االيدركجُت ،عليها من قبل البكتَتيا

 . 2اعبَت اغبي اك ضبض الكربيتيك 

                                                           
1
 اؼبتحدةمعلومات االمم   

 www.news.un.org/F1 /storg/2018/03/1009271 Consulté20/08/2018. 
1
 Aruthiennion solutions .www .neoakruth.com/blog/biological-treatment-of-wastewater/html. Consulté 

13/10/2018.  
2
   22,ص  2007, ـبرب االختبارات كاالحباث الصناعية , سوريا , السائلة ك طرؽ معالجتهاادارة المخلفات الصناعية صفواف االخرس . 

http://www.news/
http://www.news/
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كما يتم نزع االمونيا خاصة يف اؼبياه ذات الًتكيز العارل للشادر ك ذلك بإضافة اعبَت اغبي اك الصودا 
الكربيتيك , ككذا عمليات اخرل االختزاؿ ) اختزؿ الكرـك  ك التخلص من الفينوؿ بواسطة ضبض .الكاكية

 من سداسي اذل ثبلثي ( , تكاَت الايانيد اذل كربوف كنًتكجُت ك ككذا االكادة الكيمياكية .
 .اىمية ادارة النفايات ك المياه المستعملة الفرع الثاني :

 التقليل من النفايات اؼبرسلة اذل مدافن النفايات ك احملارؽ . -
 ......اخل الطاقة. ،اؼباء ،اؼبعادف ،كاػبشبحملافظة على اؼبوارد الطبيعية ك ضماف استدامتها  ا  -
 االستفادة من مصدر داخلي للتموين باؼبواد االكلية خاصة للدكؿ ذات اؼبوارد الطبيعية القليلة . -
لى االراضي ك يبنع التلوث الناجم عن النفايات كاليازات الاامة ك للمياه اؼبلوثة ك كذا اغبفاظ ع -

  .الًتبة
 توفَت الطاقة البلزمة لنقل كحرؽ كانتاج سلع جديدة . -
 يااعد على خلق فرص عمل جديدة يف صناعات التدكير كاؼبعاعبة. -
  .1ضماف مورد طاقوم جديد من خبلؿ الياز اغبيوم حملطات معاعبة اؼبياه ك مراكز ردـ النفايات  -

 .*ة كالكفاءة الطاقوية المطلب الثاني : الطاقات النظيفة المتجدد
 .لطاقات المتجددةمدخل لالفرع االكؿ : 

 ىناؾ عدة تعاريف كمفاىيم للطاقات اؼبتجددة، كيبكن ذكر أنبها فيما تعريف الطاقات المتجددة : -1
      :يلي
كىي متوفرة يف أم مكاف  ،تعرؼ الطاقة اؼبتجددة بأهنا الطاقة اليت تولد من مصدر طبيعي ال ينضب    
كيبكن ربويلها باهولة إذل طاقة، كتتميز الطاقات اؼبتجددة بأهنا أبدية كصديقة للبيئة،  ،األرض ى سطحعل

 ال ،غَت اؼبتجددة القابلة للنضوب اؼبوجودة غالبا يف ـبزكف جامد يف األرضالطاقة  خبلؼ لك علىذكىي ب
أهنا " الكهرباء اليت يتم توليدىا تعرؼ كذلك ب. تدخل اإلنااف إلخراجها منو منها إال بعد االستفادةيبكن 

الوقود اغبيوم كاؽبيدركجُت اؼباتخرج من  من الشمس كالرياح كالكتلة اغبيوية كاغبرارة اعبوفية كاؼبائية ككذلك
اؼبصادر اؼبتجددة". كيبكن القوؿ بأف الطاقات اؼبتجددة ىي " الطاقة اؼباتمدة من الطبيعة من مورد ال 

 عترب نظيفة نابيا كغَت ملوثة للبيئة، كما يقصد هبا تلك الطاقات اليت يتكرركت ،باستمرارينفذ كمتجددة 
 1كجودىا يف الطبيعة على كبو تلقائي كدكرم.

                                                           
1
www.epa.gov/recycle / recycling basics.                                               ككالة ضباية البيئة االمريكية            .  

    : سيتم التطرؽ ؼبطلب الطاقات اؼبتجددة كالكفاءة الطاقوية يف الفصل الثالث بالتفصيل.    * 
،مداخلة مقدمة  التوجو نحو االعتماد على الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق ابعاد التنمية المستدامةموازرين عبد اجمليد، بربرم ؿبمد االمُت ، 1

 24-2،23،جامعة البليدة  الدكؿيات الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق ابعاد التنمية اؼباتدامة دراسة ذبارب بعض ضمن اؼبلتقى الدكرل حوؿ اسًتاتيج
 .2018افريل 

http://www.epa.gov/recycle%20/
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 تتميز الطاقات اؼبتجددة بعدة خصائص، كيبكن ذكر أنبها فيما يلي:  :خصائص الطاقات المتجددة2-
  دكف اػبوؼ من نفادىا أك عدـ كفايتها ؽبااستيبلدائما للطاقة كيبكن لؤلجياؿ اغبالية  اتعترب مصدر  -

 .القادمة  لؤلجياؿ
 تعترب طاقة نظيفة، حيث يبكن للجيل اغبارل إشباع حاجياتو من الطاقات اؼبتجددة دكف اػبوؼ من - 

 .اغبالية على األجياؿ القادمة الالبيةالتأثَتات 
 لشمس اؼبالطة على الكرة األرضية تعادؿتعترب الطاقات اؼبتجددة متوفرة يف أغلب أكباء العادل، فطاقة ا -

 .من مااحة األرض أم توفرىا بالشكل الكايف70%أضعاؼ اغباجة البشرية من الطاقة، كما تشكل 
العادل  متوفرة يف كل أكباء باعتبارىاالطاقات اؼبتجددة فهي حافظ لؤلمن كالابلـ العاؼبي،  استيبلؿا مت ذإ -

 .اليت تعترب مصدر كسبب الصراعات العاؼبية النادرة االحفوريةعلى عكس الطاقات 
اؼبتجددة ؾبانية بعد تكاليف اإلنشاء، حيث تبقى مصاريف الصيانة فقط  الطاقات تعترب أغلب أنواع -

 .لبلستخراجاليت تتطلب مصاريف كبَتة  االحفوريةالطاقات  على عكس
 .ألهنا تنتج بصفة منفصلة سباما حفوريةاالال تتأثر أسعار الطاقات اؼبتجددة بالتقلبات يف أسعار الطاقة  -
 أغلب أنواع الطاقات اؼبتجددة مرتفعة مقارنة مع الوقود االحفورم، لكن مع استيبلؿتعترب تكاليف  -

 .التطورات اغبالية فإف تكاليفها تتناقص سنويا
 العديد من تتميز بعض أنواع الطاقات اؼبتجددة بكوهنا تعتمد على تكنولوجيات معقدة ال تتوفر عليها -

 1.ىدا النوع من الطاقات استيبلؿفبا يعيق توسيع  ،الدكؿ النامية كاؼبتخلفة
الطاقات اؼبتجددة  استخداـيبكن تلخيص أىم اؼبزايا اليت وبققها  :الطاقات المتجددة استخداـمزايا -3

 :فيما يلي
 الطاقة للقطاعات ياجاتاحتربقق كفر يف اؼبصادر التقليدية للطاقة، كتوفَت  :تنويع مصادر الطاقة -

 ، باإلضافة إذل إمكانية ربقيق فائض يف اؼباتقبل من الطاقة الكهربائية اؼبنتجة من اؼبصادر اؼبختلفة
 .اؼبتجددة للتصدير إذل اػبارج

 استخداـلك فإف ذتعترب مصادر الطاقة اؼبتجددة مصادر نظيفة ال تسؤثر على البيئة، ل :تحسين البيئة -
اؼبصادر  باستخداـاليازات الناذبة عن إنتاج الطاقة الكهربائية  انبعاثعلى تقليل  اؼبصادر يااعد هذى

 .كاؼباببة للتلوث البيئي التقليدية

 يبكن إنشاء العديد من مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية يف اؼبناطق النائية :توفير الطاقة الكهربائية -
 .ه اؼبناطق، كطاقة الرياح كاغبرارة الشمايةذتجددة يف ىكالريفية، حيث يتوافر العديد من مصادر الطاقة اؼب

 يااعد إنتاج الكهرباء من اؼبصادر اؼبتجددة يف العديد من اؼبناطق النائية كالريفية :رفع مستول المعيشة -

                                                           
1
 29،ص. 2017، 03اجمللد06، ؾبلة اؼبالية كاألسواؽ، العدد ،دكر الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامةموساكم رفيقة، موساكم زىية،  
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 1.ه اؼبناطق من الكهرباء بالتكلفة اؼبناسبة ؽبمذى احتياجاتكتوفَت راد، يف رباُت ماتول اؼبعيشة لؤلف
الطاقات اؼبتجددة، غَت أف ذلك ال يبنع  استخداـرغم مزايا  :الطاقات المتجددة استخداـت عقبا4-

 عدة عقبات تواجهها، كتتمثل ىده العقبات فيما يلي:  من كجود
 وكب االندفاعالدكؿ النفطية الكبَت على مصادر الطاقة التقليدية، فبا يسؤدم إذل تقليل  اقتصاد اعتماد -

 ..                        فا من التأثَتات الالبية على أسعار النفطالطاقات اؼبتجددة خو 
 اؼبااحات الكبَتة من األراضي الواجب زبصيصها ؼبشركعات الطاقة الشماية كطاقة الرياح، األمر الذم -

 .األراضي ؽباتو اؼبشركعات استخداماتىبص  يتطلب برامج كاضحة فيما
 .يبار ربتاج إذل كميات كبَتة من اؼبياهتنظيف منشآت الطاقة الشماية من ال -
، كاليزاؿ التنقيب عنها ؿبدكدا - ، التيتانيـو  .تتطلب صناعات الطاقة اؼبتجددة عناصر نادرة مثل الياليـو
 2.األجنيب االستثماررأس اؼباؿ البلـز ؼبشركعات الطاقة اجملددة فبا يفرض اغباجة إذل مشاركة  ارتفاع -

تتنوع مصادر الطاقات اؼبتجددة، كيبكن تلخيص أىم ىده اؼبصادر فيما  :ةمصادر الطاقات المتجدد5-
 :يلي

 يبكن إنتاج الطاقة اغبيوية سواء من خبلؿ االستخداـ اؼبباشر جملموعة متنوعة :الطاقة الحيوية-أ
 من اؼبواد األكلية للكتلة اغبيوية )ـبلفات اليابات، اؼبنتجات الفبلحية ك الثركة اليابية، اؼبكونات

 أك اغبرارة من خبلؿ ،العضوية للنفايات الصلبة، تدفقات النفايات العضوية( إلنتاج الكهرباء
 .ك ذلك باستخداـ تكنولوجيات معينة .استخدامها إلنتاج الوقود اليازم الاائل ك الصلب

تااىم تكنولوجيات الطاقة الشماية يف استيبلؿ الطاقة الناذبة عن أشعة  :الطاقة الشمسية -ب
 ،الشمس

 باستخداـ تقنيات متعددة أنبها الكهركضوئية، تركيز الطاقة الشماية، ك ذلك إلنتاج الطاقة اغبرارية
 التدفئة ك التربيد( إما من خبلؿ كسائل سلبية أك نشطة لتلبية احتياجات اإلضاءة اؼبباشرة إلنتاج)

 .الذم يبكن استخدامو ألغراض النقل ك غَتىا ،الوقود
 تتمثل يف الطاقة اغبرارية اؼبوجودة يف أعماؽ األرض ك اليت يبكن الوصوؿ ك :الطاقة الحرارية-ج

 إليها، إذ يتم استخراج اغبرارة من اػبزانات اغبرارية األرضية باستخداـ اآلبار ككسائل أخرل، ك ىذه
ارية اغبر  اليت تكوف ساخنة ك كافية بطبيعتها، ك أنظمة الطاقة رارية اؼبياه اغب خزاناتنوعاف:  زاناتاػب

                                                           
دراسة مقارنة بين تونس، الجزائر  -مستقبل الطاقات المتجددة كتحقيق التنمية المستدامة في دكؿ المغرب العربي ،  لدين رحايليةسيف ا 1

 .419-420،ص . 2016، 09اجمللد02، ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات، العدد ،كالمغرب
دراسة حالة -لتأمين إمدادات الطاقة التقليدية كاستراتيجيةاقات المتجددة  في الط لبلستثمارفعالية التوجو عبد القادر خليل، ؿبمد مداحي،  2

 .50،ص 2014، 01، ؾبلة الدراسات اؼبالية، احملاسبية كاإلدارية، جامعة أـ البواقي، العددالجزائر



 

 

 اطار االستدامة.التكنولوجيات النظيفة كسبل االستثمار في .....................................الثاني.الفصل 

114 

 1.اؽبيدركليكي األرضية احملانة كاليت تكوف ساخنة دبا فيو الكفاية ك لكن يتم رباينها بالتكاَت
 تاتخدـ اؼبياه اليت تتحرؾ من اؼبرتفعات إذل األماكن اؼبنخفضة أساسا لتوليد :الطاقة المائية -د

 مشاريع اجملارم ك اؼبمرات زانات،الكهرباء، ك تشمل مشاريع الطاقة الكهركمائية، مشاريع الادكد مع اػب
يامح باالستجابة  اؼبائية مثل األهنار، كتيطي ىذه اؼبشاريع سلالة متصلة يف إطار اؼبشركع. ىذا التنوع

 .غباجيات التجمعات اغبضرية ك اؼبناطق الريفية من الكهرباء
  يبكن ربويلهاك تاتمد من الطاقة اغبركية، اغبرارية ك الكيماكية ؼبياه البحر اليت :طاقة المحيطات - ق

 اؼبد ك توفَت الكهرباء، الطاقة اغبرارية أك مياه الشرب باستخداـ ؾبموعة كاسعة من التقنيات مثل تيارات
الستيبلؿ  اعبزر، اؼببادالت اغبرارية لتحويل الطاقة اغبرارية للمحيطات ك ؾبموعة متنوعة من األجهزةك 

 .الطاقة اؼبتأتية من األمواج ك تدرجات اؼبلوحة
 تنتج طاقة الرياح من حركة اؽبواء ك ذلك باستخداـ توربينات الرياح الكبَتة اؼبوجودة :ة الرياحطاق - ك

الطاقات  سواء على الياباة )الربية( أك يف مياه البحار أك اؼبياه العذبة ك ىذا النوع ىو من أقدـ مصادر
.اؼبتجددة إذ يتم إنتاجها على نطاؽ كاسع يف العادل

2 
 .  فاءة الطاقوية الفرع الثاني : الك

يعترب التزايد اؽبائل يف الطلب على الطاقة كالاعي كبو تأمُت اؼبصادر الضركرية لتيطية ىذا االستهبلؾ الكبَت 
يف   Energy Security "كذلك من أجل تعزيز مفهـو "األمن الطاقوم على درجة كبَتة من األنبية، 

أمنها الطاقوم، كيعترب كرقة قوية يف يد اغبكومات  ما بات كاضحا للحفاظ علىكأم دكلة من دكؿ العادل،  
لتلعب دكرا أساسيا يف الاياسات العاؼبية، كلذلك، كاف ال بد من كضع خطط كاسًتاتيجيات أساسية 
إلدارة ىذه الطاقة من خبلؿ إطالة فًتة استهبلكها بالنابة للمصادر التقليدية، كيف الوقت عينو التوجو كبو 

 . تجددة كصديقة للبيئةاالعتماد على مصادر م
استهبلؾ كمية أقل للقياـ بنفس العمل ، فلو قارنا  : Energy Efficiency "كفاءة الطاقة مفهـو -1

سنبلحظ أف اعبهاز ذك الكفاءة األعلى سياتهلك  ،بُت جهازين بكفاءة طاقة ـبتلفة للقياـ بنفس العمل
اليت تعطينا مقدار االستهبلؾ يف كل جهاز   الطاقويةاؼبلصقة طاقة اقل للقياـ بالعمل اؼبطلوب، كىنالك 

كهربائي باؼبقارنة مع األجهزة اؼبتوفرة يف األسواؽ، باإلضافة إذل مواصفاتو الفنية كتصنيفو الطاقوم، كتعترب 
 1. ذات جدكل مهمة لتطبيق مفهـو رفع كفاءة الطاقة اؼبلصقةىذه 

                                                           
1
، كلية العلـو -باتنة–ػبضر  جامعة اغباج ، مذكرة ماجاتَت،كاقع كأفاؽ الطاقة المتجددة كدكرىا في التنمية المستدامة في الجزائرعماد تكواشت،  

 .3ص .2012االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت، قام العلـو االقتصادية، ،
2
  .53، ص 2008، 127، أكبك، عدد الطاقات المتجددة كانعكاساتها على سوؽ النفط العالمية كاألقطار األعضاء تطوررجب علي  

1
 .15ص .2017، ماجياتَت انظمة قدرة الكهربائية ،جامعة تشرين ،سوريا ،الستهبلؾ اكثر استدامةاىمية كفاءة الطاقة رفاه ركمية ،  
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الطاقة كمسؤشراهتا العاؼبية، لوجدنا أهنا سانبت يف كإذا قمنا بإلقاء نظرة عامة على أنبية رباُت كرفع كفاءة 
، كىذا بدكره يعود إذل تزايد االىتماـ اعبدم 2016إذل  2000باؼبئة، من العاـ  13زبفيض االستهبلؾ دبقدار 

كالفعلي باإلدارة الصحيحة ألنظمة القدرة اليت تااعد يف إهباد اؽبيكلية اؼبناسبة ؼبراقبة االستهبلؾ كترشيده 
لف القطاعات، سواء قطاع اؼبباين أك النقل، أك حىت يف القطاع الصناعي، من خبلؿ استخداـ مواد يف ـبت

بناء ذات عزؿ عاٍؿ للتخفيف من استخداـ اؼبكيفات صيفا كالتدفئة شتاءن، كاالعتماد على اؼبصابيح اؼبوفرة 
 رفع كفاءة الطاقة من خبلؿ ، كال نناى الدكر الكبَت ؼبصادر الطاقة اؼبتجددة يف LEDللطاقة كمصابيح الػ

إدخالو يف توليد الكهرباء أك االعتماد عليو يف تاخُت اؼبياه أك التربيد، أما دخوؿ الايارات الكهربائية يف 
 40قطاع النقل، فكاف لو األثر الكبَت يف رفع الكفاءة الطاقوية يف ىذا القطاع، كقد مبت أسواقها حبوارل 

 .2016باؼبئة يف العاـ 
عديد من الدكؿ العاؼبية عمدت إذل تطبيق كفاءة الطاقة يف أنظمتها اؼبتنوعة، كىبتلف حجم الكفاءة ال ىناؾ

 نبلحظ.من بلد آلخر، لذلك 
بأف الدكؿ  -2017Energy efficiencyحاب ما جاء بالتقرير الصادر عن الوكالة الدكلية للطاقة  -

برزت الصُت على كبو  2016إذل  2008ن عاـ ، لكن م2000األكركبية كاف ؽبا اغبصة األكرب منذ العاـ 
كاسع يف ىذا اجملاؿ باؼبقارنة مع بقية البلداف، كىذا ما تسؤكده ناب ماانبة الدكؿ يف رفع الكفاءة حيث 

 1. 2008نبلحظ أثر اػبطط اؼبتبعة على زيادة النابة يف العديد من البلداف بدءا من العاـ 
دكؿ عدة كرست اىتماما كبَتا لنوعية اؼبواد  فهناؾاقة يف األبنية، كلو ربدثنا قليبل عن ربقيق كفاءة الط -

اؼباتخدمة يف البناء، من حيث توفَت عزؿ أكرب، كبالتارل توفَت الطاقة اؼباتخدمة يف التدفئة كالتربيد، لكن 
أك من  ة كالتكييف كالتدفئة،يىناؾ دكال أخرل اذبهت كبو االىتماـ برفع كفاءة اؼبعدات اؼباتخدمة يف التهو 

خبلؿ االعتماد على الطاقة اؼبتجددة لتأمُت ىذه اؼبتطلبات بدال من الطاقة التقليدية، سواء استخداـ 
 .الاخانات الشماية أك اػببليا الكهركضوئية لتأمُت الطاقة الضركرية لعمل األجهزة

ؾ، لكن ال بد يف إف التوجو كبو تطبيق كفاءة الطاقة أمر مهم كضركرم مع التزايد الكبَت يف االستهبل -
من خبلؿ التوعية على أنبية رباُت الكفاءة كالاعي كبو كضع  ،البداية من كار اغبواجز اليت تعيق التطبيق

خطط عملية يف رباُت إدارة الطاقة كصبع البيانات الضركرية لتطبيقها، كما ال نناى التشجيع يف استخداـ 
الطاقوية على  اؼبلصقاتعالية الكفاءة، كفرض استخداـ اؼبعدات كاألجهزة اؼبوفرة من مصابيح كمواد بناء 

األجهزة الكهربائية ماانبُت يف ذلك يف ترشيد االستهبلؾ كالتقليل من االنبعاثات الكربونية اؼبضرة للبيئة 
 .كاإلنااف

 

                                                           

 
1
 /iea                      .                               efficiency-/energytopicshttps://www.iea.org. الوكالة الدكلية للطاقة 

https://www.iea.org/topics/energy-efficiency
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 :النقل المستداـ ك السكنات الخضراء الثالث المطلب  
نتيجة الطاقة  ،عد النقل احد اكرب اؼبلوثات البيئيةضمن حلقة التكنولوجيا النظيفة ك اػبضراء ي     

كما اف العمراف ك قطاع البناء لو   ،لذلك البد من اهباد بدائل ماتدامة لوسائل النقل .االحفورية اؼباتهلكة
نصيب يف اصدار التلوث ك استهبلؾ الطاقة لذلك هبب اهباد طرؽ ماتدامة ك خضراء للاكنات 

 .اعبديدة
 ل المستداـ :النقالفرع االكؿ: 

يأيت مصطلح النقل اؼباتداـ ضمن اىداؼ التنمية اؼباتدامة الداعية اذل احملافظة على اؼبوارد الطبيعية ك      
من  %21ك باعتبار النقل من اكرب القطاعات استهبلكا للطاقة حيث ياتهلك  .ثار البيئيةالتقليل من اآل

 .1مكافئ نفط \مًتم مليار طن 13.5االنتاج العاؼبي للطاقة الذم يبلغ 
 تعريف النقل المستداـ :  -1
يامح بتلبية احتياجات التنمية ألفراد ك اجملتمع على كبو يتفق تعريف مجلس النقل لبلتحاد األكربي : -

 مع صحة االنااف ك بيئتو .
 يكوف بأسعار مقبولة  ك بكفاءة مع امكانية االختيار ك اؼبنافاة ك التوازف بُت اؼبناطق .    -
 1.اؼبوارد اؼبتجددة ك التقليل من الضوضاء مع استخداـ استيعاهبا إلمكانية االنبعاثات ك النفاياتاغبد من  -
النقل اؼباتداـ ىو النقل الذم ال يشكل خطرا على الصحة العامة ك  : OECD (1998)تعريف منظمة  -

يَت متجددة من كما انو يتوافق مع استخداـ الطاقات اؼبتجددة على حااب الطاقات ال  ،النظم البيئية
 2ل ك الطرقات ك التكنولوجيات النظيفة .ئخبلؿ التوجو كبو الوسا

ك باعتبار الطاقة االحفورية من اؼبصادر االساسية لليازات الدفيئة فاف القطاع يااىم بشكل كبَت يف قضايا 
ؿ ؾبموعة العادل من تيَتات مناخية ك احتباس حرارم . كىذا االمر ادل اذل تييَت امباط النقل من خبل

 اجراءات ك اليات تااىم يف التوجو النظيف لوسائل النقل .
 ليات النقل المستداـ :آ -2

 الوقود االحفورم النظيف : -أ 
الديزؿ ك البنزين الناب االكرب ك كذا كقود  يبثلك  ،من الطاقة اؼباتعملة يف قطاع النقل %95يبثل النفط 

البد  لذلك  ،ييَت النمط االستهبلكي يف االجل القصَتك ال يبكن التوقف اك ت. الطائرات ك الوقود البحرم
ك يعترب التوجو كبو البنزين بدكف رصاص  ،من التوجو كبو الوقود االقل ضررا على البيئة من بُت انواع الوقود

                                                           
1
 www.statista .com /statistics /263457 primary –energy –consumption –by rigiro    

1
 www.vedura .Fr /environnement  /transport –durable. Consulté 12/10/2018. 

2
 OCDE Guide liens Towards Environmentally Sustainable transport OCDE 2002, p42. www.tc.gc. 

consulté.17-05- 2014 

http://www.statista/
http://www.vedura/
http://www.tc.gc/
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نبا االفضل  C/GNكوقود ك  GPL/Cاالفضل استعماال يف الايارات بدؿ الديزؿ كما اف التوجو كبو غاز 
 ود االحفورم .بُت انواع الوق

 الوقود الحيوم ك الهيدركجين  :-ب 
ثار آنظرا لكونو طاقة نظيفة ذات  ،يعترب الوقود اغبيوم من البدائل اؼباتدامة للتوجو كبو النقل اؼباتداـ

 82بقيمة تقدر بػػػػػػػ  1 2017مليار ؿ من الوقود اغبيوم سنة  150انتج العادل حوارل  .منخفضة على البيئة 

 ك الشكل اؼبوارل يبُت مبو انتاج الوقود اغبيوم حاب مناطق العادل . .مليار دكالر
 .2017للدكؿ العشر االكلى عالميا سنةالوقود الحيوم :انتاج (4-2)رقم  شكل

 
 . من اعداد الطالب باالعتماد على ادارة معلومات الطاقة االمريكيةالمصدر: 

https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=eia.doe.gov&query=biofuel

s2017&search= 

ازيل تليها الرب  ،ػ مليوف طن مكافئ بًتكؿ38 كتعترب الواليات اؼبتحدة من اكرب الدكؿ اؼبنتجة للوقود اغبيوم بػػػ
  1 .مليوف طن مكافئ نفط من كقود النقل يف العادل 3.5ك تأيت اؼبانيا يف اؼبرتبة الثالثة بػػػػػػ   TEPمليوف 21بػػػػ

 .حيث يتوفر ىذا الوقود ضمن مكونات اؼبياه ،كما اف اؽبيدركجُت يبكن اف يصبح ماتقبل الوقود يف العادل
رب اغبالية ىي حوؿ اغبصوؿ عليو من خبلؿ استعماؿ ك يبكن اغبصوؿ عليو بتكلفة اقل. لذلك فاف التجا

كلقد بدأت  .ككذا اهباد طرؽ لتخزينو نظرا للمااحة الكبَتة الواجبة لتخزينو، الضوئيةالطاقات اؼبتجددة 
 .2بعض شركات الايارات بإنتاج سيارات تشتيل بطاقة اؽبيدركجُت 

 
                                                           
1
 www.kleanindustries.com /s/environment –market –industry –news.asp? Report.  

1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op. cit. P 53.  

2
 www.conserve-energy-future.com /sustainable–transportation .php     consulté 10/12/2018.  

 كولومبيا تيالندا كندا اندونيسيا فرنسا االرجنتين الصين المانيا  البرازيل امريكا

940   الف برميل في اليوم/الوقود الحيوي  449 68 59 52 50 38 36 24 17
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https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=eia.doe.gov&query=biofuels2017&search=
https://search.usa.gov/search?utf8=%E2%9C%93&affiliate=eia.doe.gov&query=biofuels2017&search=
http://www.klianindustries/
http://www.conserve-energy-future.com/
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 السيارات الكهربائية ك الهجينة : -ج 
ك يوجد يف العادل  .)بنزين . مازكت ( االحفوريةائل النقل حوؿ العادل بالطاقة تعمل الايارات ككس    

ك اليت ىي عبارة عن سيارات تعمل  ،مليوف سيارة. كلعل التوجو كبو الايارات الكهربائية 750حوارل 
كاليازات  التوجو كبو ىذا النوع من الايارات نظرا لؤلثار البيئية  مت .بالكهرباء ذات بطارية قابلة للشحن

من  من اؼبئة 0.4 نابة الايارات الكهربائية بلغت. خاصة يف اؼبناطق اغبضرية العادية اؼبنبعثة من الايارات
 1.24بػػػمليوف سيارة تليها االرباد األكركيب  2.24كربتل الصُت اؼبرتبة االكذل دبجموع  ،ؾبموع الايارات العادل

كتعمل اغبكومات على رفع نابة الايارات الكهربائية 1سيارة.يوف مل 1.12بػػػمليوف سيارة كالواليات اؼبتحدة 
ككذا من خبلؿ توفَت ؿبطات الشحن للايارات الكهربائية.  .من خبلؿ الضرائب على انبعاثات الكربوف

اما الايارات  .كلقد طورت بعض الشركات عمليات الشحن الذايت من خبلؿ النقل البلسلكي للكهرباء
شحن البطارية بكما يقـو احملرؾ العادم   ،ذات ؿبرؾ مزدكج يعمل على الوقود العادماؽبجينة فهي سيارات 

ىذه  ذايت لكن تبقى حنفهي سيارات ذات ش .اليت تعمل مكاف ؿبرؾ الوقود لتشييل احملرؾ الكهربائي
شكل يبُت ترتيب الدكؿ من حيث استعماؿ  .نظرا الستعماؽبا الوقود العادم %100احملركات غَت نظيفة 

 2الايارات الكهربائية .
 2018.3(:مجموع السيارات الكهربائية عالميا حسب الدكؿ كالمناطق حتى ديسمبر 5-2شكل رقم )

 
 . من اعداد الطالب باالعتماد علىالمصدر: 

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 Global Status Report, 

REN21, Paris,  2019 ,p 164-165. 
-pev-2018/top-of-countries-adopting-vehicle-in-plug-10-ybridcars.com/tophttps://www.h 

2

consulté 01/02/2019. europe/-with-sales-2018-markets-country 

 
3
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p165. 

 اوروبا الصين
الواليات 
 المتحدة

 اليابان نرويج كاليفورنيا
المملكة 
 المتحدة

  هولندا المانيا فرنسا

2243.8 السيارات الكهربائية 1346 1126 523 296.2 257.4 212 204.6 196.8 145.9
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https://www.hybridcars.com/top-10-plug-in-vehicle-adopting-countries-of-2018/top-pev-country-markets-2018-sales-with-europe/
https://www.hybridcars.com/top-10-plug-in-vehicle-adopting-countries-of-2018/top-pev-country-markets-2018-sales-with-europe/
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https://www.hybridcars.com/top-10-plug-in-vehicle-adopting-countries-of-2018/top-

pev-country-markets-2018-sales-with-europe/ 

 ،يعترب النقل اعبماعي كاستعماؿ كسائل النقل اعبماعية من اػبيارات اؼباتدامة للنقلالجماعي: النقل -د 
كتعترب كسائل  .ك كذا زبفيض حجم االنبعاثات اليازية ،توفر ىذ االسًتاتيجية االقتصاد يف الطاقة حيث

ك كذا كسائل النقل  ،النقل اعبماعية اليت تعتمد على الوقود النظيف كالياز الطبيعي ك الديزؿ اغبيوم
 اعبماعي االكثر كفاءة :ك من بُت كسائل النقل  .االكثر كفاءة ك فعالية الستدامة النقل ،الكهربائية

ك ىو كسيلة نقل صباعية تعمل يف اؼبناطق اغبظرية باستعماؿ الطاقة الكهربائية ياَت  قطار االنفاؽ : -
كلم ( ك يصلح ىذا القطار للمدف الكبَتة  10ياتعمل للماافات الطويلة داخل اؼبدف ) ،ربت االرض

 كعواصم الدكؿ .
 بارعةياَت  ،ياَت يف شوارع اؼبدف ،لى الطاقة الكهربائيةكسيلة نقل حضرية يعمل ع القطار الحضرم: -

 .كلم (  10كلم اذل  2منخفضة. ياتعمل للماافات القصَتة ) بُت 
ياتعمل لنقل البضائع ك  ،ياتعمل للماافات الطويلة بُت اؼبدف ،كسائل النقل أقدـ من بُت القطار : -

 الكهربائي الذم يعترب من كسائل النقل النظيفة .اؼباافرين يعمل بالفحم اك النفط . حاليا انتشر القطار 
كما اف بعضها يعمل على الياز الطبيعي ،كسيلة نقل صباعية تعمل بطاقة الديزؿ اك البنزين الحافلة :  -

د البعض منها يعمل على الطاقة الكهربائية جكما يو   ،تعترب كسيلة نقل مرنة نظرا لتنقلها عرب صبيع الطرؽ
 1يات اك من خبلؿ خيوط كهربائية باعبو.سوآءا من خبلؿ بطار 

 الدراجات الهوائية ك المشي:   -ق
ك تامى باألمباط  .يعترب اؼبشي كاستعماؿ الدراجات اؽبوائية من الطرؽ االكثر استدامة للنقلالمشي : -

فائدة ك ذك  ،فاؼبشي خاصة يف اؼبدف ىو من كسائل التنقل ك ىو اكثرىا فعالية نظرا النعداـ التكلفة ،العذبة
حيث اف منظمة الصحة العاؼبية اكصت باؼبشي لنصف ساعة يوميا كأحد طرؽ  .صحية على الشخص

كيااىم اؼبشي يف تقليل الضيط على كسائل النقل كما ىبفف من استهبلؾ الوقود ك  .الرياضة الصحية
اعبيدة للمشي    ـ داخل اؼبدف . لكن هبب توفر بعض اؼبرافق كاألرصفة ك اؼبااراتازيادة الضوضاء ك الزح

 كذا االمن داخل اؼبدف ك الشوارع .
بابب  ،ىي من بُت ارقي كسائل النقل اؼباتدامة باعتبارىا كسيلة نقل اقتصادية الدراجات الهوائية: -

كتتميز الدراجات اؽبوائية  .على البيئة هاتؿبافظك كذا  ،البفاض سعرىا ك كذا مركنتها يف التنقل بُت الشوارع
كما تااىم ،ك اليازات الدفيئة  ،تقلل من الضوضاء داخل اؼبدف ،قل نظيفة كصديقة للبيئةبكوهنا كسيلة ن

 يف رباُت صحة ماتخدميها فهي اداة رياضية .

                                                           
1
,اطركحة  قل الذكي كأداة لدعم ادكات النقل المستداـ. دراسة متطلبات التطبيق في النقل البرم بالجزائراستخداـ استراتيجية النشنيب صورية ,  

  . 130,ص 2017دكتوراه ك جامعة اؼبايلة ,

https://www.hybridcars.com/top-10-plug-in-vehicle-adopting-countries-of-2018/top-pev-country-markets-2018-sales-with-europe/
https://www.hybridcars.com/top-10-plug-in-vehicle-adopting-countries-of-2018/top-pev-country-markets-2018-sales-with-europe/
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 كفاءة ك فعالية المركبات:-ك
يعترب نظاـ االحًتاؽ داخل اؼبركبات من اكرب اسباب االقتصاد يف الطاقة . فيمكن زبفيض الطاقة اؼباتعملة 

حيث يوازف بُت كمية الطاقة كالكهرباء  .اذا كاف نظاـ االحًتاؽ داخل ؿبرؾ اؼبركبة مضبوط جيدا %30بػػػ 
كما تااىم فعالية نظاـ االحًتاؽ يف التقليل من اليازات   .ك اؽبواء البلـز لبلستعماؿ ك اعطاء حركة افضل

رات اعبديدة ك كذا الصيانة لذلك ال بد من التوجو كبو الايا .اؼبنبعثة من اؼبركبة خاصة سيارات الديزؿ
ك تيَت مصفاة اؽبواء من اجل ضماف كفاءة اكرب يف استهبلؾ الوقود  ك  ،الدكرية للايارة ك انظمة االشتعاؿ

 انبعاث اليازات . 
 اسباب التوجو الى النقل المستداـ : - 3

اقتصادم ك اجتماعي ىناؾ ؾبموعة من االسباب اليت دفعت  للتوجو كبو النقل اؼباتداـ زبتلف بُت ما ىو 
 ك بيئي ك من بُت اىم ىذه االسباب ما يلي :

يابب عدـ استدامة الوسائل  ،االعتماد على اؼبوارد الطبيعية اليَت متجددة ) النفط ( يف عملية النقل 
اغبالية نظرا لكوف الطاقة اغبالية ىي طاقة اخدة يف الزكاؿ . كما اف تواجدىا ىو ؿبدكد على مناطق على 

كما اف التيَتات يف   .رل فبا هبعل امن النقل غَت متوفر يف صبيع دكؿ العادل ك يف صبيع االكقاتحااب اخ
 1.اسعار النفط ذبعل تكلفة النقل مرتبطة باعر الوقود  كمنو التيَت اؼباتمر 

ااىم كسائل كت .الًتبة كاؼباء ك حىت اؼبناخ  ،اليطاء النبايت ،اغبيواف، تسؤثر كسائل النقل اغبالية على االنااف 
ك ثنائي  COك احادم الكربوف  NOXكأسيدات النًتكجُت   ،من اليازات اؼبنبعثة يف اعبو %35بــــالنقل 

ك االحًتار   ف،كثر تاببا يف تدىور طبقة االكزك اال  *HFCغاز  يعترب ك .CH4ك اؼبيثبلف  CO2الكربوف 
   .ذلك وبتاج اذل ازالة قطاع النقل للكربوفل.° ـ  2حيث هبب ابقاء درجة التيَت يف اغبرارة بُت 2.العاؼبي 

 كلكن كمن خبلؿ اتفاقية باريس ،ك تعترب التكلفة العالية للتكنولوجيات للنظيفة عائقا اماـ تقليل االنبعاثات
 (COP21 )  2015 اليت من شاهنا حل مشكلة  ،مهدت اذل تطبيق الضرائب ك االعانات البيئية اليت

ك الشكل اؼبوارل يوضح اليازات الدفيئة اؼبنبعثة كتطورىا حاب .3لتحتية النظيفةالبحث ك التطوير ك البٌت ا
 نوع النقل كاؼبدة .

 
 

                                                           
1
 G. Ambosino, M Boero ,Infomobility  systems and sustainable transport services ,ENEA Italy 

,2010,p50.   
2
 Ministère de l’écologie du développement  durable et de l’énergie .France, 

2013,p30.www.temis.documentation.developpementdurable.gouv.fr/docs/tenis/0081/.  Consulté 

10/03/2017. 
16

Georgina Santos ,Road transport and co2 emissions ,what are the challenges ,transport policy ,2017-

59-p71-74 . 

*HCF : هيدروجين فلور الكربون 
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 كلم تنقل.1حسب نوع كسيلة النقل لكل  CO2 (: كمية غاز5-2الشكل رقم )

 
Source: https://www.eea.europa.eu/media/infographics/carbon-dioxide-emissions-

from-passenger-transport/image/image_view_fullscreen 
تداـ من اجل كما اف الضوضاء ك الزضبة اؼبركرية من االسباب اليت دفعت التوجو كبو طرؽ النقل اؼبا

 ضماف حياة نظيفة داخل اؼبناطق اغبضرية .
 .البناءات المستدامة الفرع الثاني: 

 تعريف البناء المستداـ :  -1
بانو عملية تطبيق االساليب ك استخداـ "EPP"  قدمت ككالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة االمريكية

بدا من  .ستفادة من اؼبوارد خبلؿ مراحل انشاء اؼبباينك ربقق اكرب ا ،العمليات اليت تراعي الظركؼ البيئية
ربديد اؼبواقع ك التصميم مركرا دبرحلة البناء ك التشييل ك الصيانة ك الًتميم ك اؽبدـ . ك تتميز اؼبباين اػبضراء 

كما يعرؼ اؼباكن اؼباتداـ على انو ذلك اؼباكن الذم يتبع اؼببادئ   .1باالستدامة ك االداء العارل
كيتمتع دبحلية التصميم من  .من الكفاءة يف التعامل مع الطاقة كاؼبواد كاؼبياه ،ية للتصميم اؼباتداـاالساس

من خبلؿ توفَت الراحة للماتخدمُت  ،ارتباط كتوافق مع البيئة احمليطة بكافة عناصرىا الطبيعية كاالجتماعية
 2ك تقليل التأثَت الاليب على الصحة ك البيئة العامة .

 
 

                                                           

  1 االف ميلُت ,المباني الخضراء ) المستدامة ( ك كفاءة استخداـ المياه , ؾبلة بيئة اؼبدف االلكًتكنية ,العدد 10, 2015 ,ص26 .
اؽبيئة العليا لتطوير مدينة  –( " اؼباكن اؼبيار" 2). ندكة اإلسكاف  ,القاىرةالمبادئ التصميمية المحققة للسكن المستداـ اياب ؿبمود عقبة ,  2

 .2004 .اؼبملكة العربية الاعودم ،الرياض ,،.الرياض
https://www.researchgate.net/publication/282006363_almbady_altsmymyt_almhqqt_llmskn_almstdamt_T

he_Design_Principles_for_sustainable_House. Consulté 12/11/2019. 

 كلم بالغراـ.1لكل   CO2كمية 

https://www.eea.europa.eu/media/infographics/carbon-dioxide-emissions-from-passenger-transport/image/image_view_fullscreen
https://www.eea.europa.eu/media/infographics/carbon-dioxide-emissions-from-passenger-transport/image/image_view_fullscreen
https://www.researchgate.net/publication/282006363_almbady_altsmymyt_almhqqt_llmskn_almstdamt_The_Design_Principles_for_sustainable_House
https://www.researchgate.net/publication/282006363_almbady_altsmymyt_almhqqt_llmskn_almstdamt_The_Design_Principles_for_sustainable_House
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 لبناء المستداـ :عناصر ا -2
من خبلؿ اغبد من االثار البيئية لليازات الدفيئة ك االنبعاثات ك حفظ اؼبوارد  االستدامة البيئية:  -أ 

سوآءا من خبلؿ االنشاء اك طوؿ حياة  .ك كذا التقليل من اؼبياه العادمة ك النفايات ،الطبيعية كاؼبياه كالطاقة
 البناء . 

نات اؼباتدامة ضباية اكثر لاكاهنا من خبلؿ منع الضجيج ك  تضمن الاك االستدامة االجتماعية:-ب 
 كما توفر مااحات خضراء تعطي الراحة ك التنفس للااكن .

من خبلؿ استعماؿ  ،يعمل اؼبنزؿ اؼباتداـ على توفَت اؼباؿ اثناء عملية البناء االستدامة االقتصادية: -ج 
كما اف التصميم اعبيد . الصيانة ماتقببل تضمن عدـ ،ك كذا ذات فًتات حياة طويلة ،مواد بايطة كؿبلية

ك استعماؿ مواد ككسائل ماتدامة يقلل من تكاليف اؼبياه كالطاقة ك كذا  ،هبعل من اؼبنزؿ ذك عمر كبَت
 .  1الصيانة 

 اليات تطبيق استدامة المباني : -3
 اختيار الموقع: -أ 

يث اليطاء النبايت ك ؾبرل مياه اساس بناء ام مشركع مهما كاف نوعو ىو اختيار اؼبوقع اؼبناسب من ح
من اجل   ،(ك كذا اعادة استخداـ اؼبباين ك اؼبواقع القديبة ecosystemاالمطار ك كذا النظاـ البيئي )

 ضباية االراضي ك تكمن استدامة اؼبوقع ك عملية االنتاج يف النقاط التالية :
 ىامدة.منع التلوث الناجم عن عملية االقباز من نفايات  
 ضماف اقتصاد الطاقة .لدة من البيئة احمليطة للبناء ك اؼبوقع من خبلؿ اشعة الشمس ك الظل االستفا 
حيث اثبتت الدراسات اف اؼبناطق اػبضراء ك اؼبشجرة زبفض درجات اغبرارة  ،زيادة كثافة القطاع النبايت 

 خاصة يف الصحراء .
ة اذل الرفع منها ككذا استعماؿ الطرؽ تشجيع اؼبوقع على استخداـ كسائل اؼبواصبلت القائمة دكف اغباج 

 .النظيفة 
 التصميم :  -ب 
ك كذا جعل التصميم ،يعترب التصميم عنصر من عناصر االستدامة من خبلؿ جعل البيئة الطبيعية      

اثناء كضع اػبطط  ،ىبدـ اعبوانب البيئية كاالقتصادية ك االجتماعية الستدامة اؼبباين ،الداخلي كاػبارجي
 ك يبكن تلخيص اىم التصاميم اؼباتدامة يف النقاط التالية : .ئلنارة كالتهوية ك التكييف كغَتىاالتصميمية ل

                                                           
1
University of Novi Sad FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA. 

www.gf,uns.ac,rs\wus\wus09 sustainable%20housedoc%202.ptwy. Consulté 12/11/2019. 

http://www.gf,uns/
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من خبلؿ زيادة عدد النوافذ ككذا توجيهها بطريقة فنية ك ىندسية  ،استخداـ االنارة الطبيعية يف النهار  
 اذباه الشمس ك اغباجة اليها يف اؼبنزؿ .

 يجية تامح بدخوؿ اؽبواء للمنزؿ كما تااىم العملية يف تربيد اؼببٌت .ك ىي اسًتات التهوية الطبيعية : 
: يعترب عزؿ البيت دبواد ال تامح بدخوؿ اك خركج اغبرارة من االدكات ك  العزؿ الحرارم الشامل 
حيث انو خبلؿ الصيف فاف .خاصة يف اؼبناطق الباردة جدا كاغبارة جدا  ،ليات الكفيلة حبفظ الطاقةاآل

كما اف استعماؿ   .ارة اػبارجية تكوف مرتفعة ك منو فاف العزؿ يبنع دخوؿ اغبرارة اذل داخل اؼببٌتدرجة اغبر 
 التربيد داخل اؼبنزؿ كبوجود العازؿ فانو ال يامح خبركج الربكدة ك ىكذا بالنابة للشتاء.

تعماؿ نوافذ كبَتة فاس ،: للنوافذ كنوع الزجاج دكر كبَت يف الطاقة ك درجة حرارة اؼببٌتالنوافذ ك الزجاج 
لذلك فاستعماؿ الزجاج اؼبزدكج من  ،لكن يف اؼبقابل يرفع من درجة حرارة اؼببٌت ،يامح بدخوؿ الضوء

 اجل عزؿ اغبرارة خاصة يف اؼبناطق اغبارة.
 ادارة الطاقة : -ج 

ات ك لذلك فاف عملية تشييد الاكن ،تعترب االقامات ك اؼبباين ثالث اكرب ماتهلك للطاقة يف العادل     
 ،كفاءة استخدامها  وبققك  ،اعبوانب اليت تامح بتقليل الطاقةاف يراعي اؼبباين اؼباتدامة )اػبضراء ( هبب 

 من خبلؿ تبٍت ؾبموعة من االجراءات . ،سوآءا عند تشييد اؼبباين اك خبلؿ مدة حياهتا ك استيبلؽبا
التهوية ك التربيد كالتدفئة البد من من اجل ترشيد الطاقة يف ؾباؿ  نظاـ التهوية كالتبريد ك التدفئة:  

  .ك كذا مواقع النوافذ ك كذا العزؿ اغبرارم ،سوآءا من حيث اؼبواد اؼباتعملة، االستفادة من تصميم اؼببٌت
 كما هبب استعماؿ االجهزة االكثر كفاءة ك فعالية يف التربيد ك اقلها استهبلكا للحرارة .

اقة اؼبتجددة جبميع انواعها احد اىم كابرز اكجو اؼبباين تعترب الط التوجو نحو الطاقات المتجددة: 
لتحوؿ اؼبباين من  ،تكتاح اسطح اؼبنازؿ الفوتو فولتية حيث اصبحت االلواح الشماية  .اػبضراء

من خبلؿ الربط ك تصدير الفائض  ،ماتهلكو للطاقة اذل منتجة ك مشاركة يف تدعيم الشبكة العمومية
كح الرياح كسيلة إلنتاج الطاقة  للمنازؿ ك بعض اؼبسؤساات االدارية ك كما اف تركيب بعض مرا  .عنها

 . 1الصناعية 
لذلك فاف  ،حيث سبثل االنارة اعبزء اؽباـ من فاتورة الكهرباء للمنازؿ االنارة كالمصابيح االقتصادية:  

ما اف عمرىا ك  ،اضعاؼ 10ــك تاتهلك كهرباء اقل بػػػػػ ،اليت تعطي انارة عالية LEDاستعماؿ مصابيح 
 االفًتاضي مرتفع جدا مقارنة دبثيلتها العادية .

                                                           
1
 : االستدامة في تصميم المباني حاُت،سعيد بن  راشد,ـ .ىند  

http://www.fewaonline.gov.ae/white/_uploads/enviro1_ar.pdf.p4.  Consulté 11/11/2019. 

http://www.fewaonline.gov.ae/white/_uploads/enviro1_ar.pdf.p4
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حيث توفر الاخانات الشماية مياه دافئة لبلستحماـ ك اؼبطبخ تيٍت سخانات المياه الشمسية :   
 ماتعملها عن حرؽ طاقة ) غاز , كهرباء ( مقابل اغبصوؿ على التدفئة من اشعة الشمس .

  1ادارة المياه كالمياه المستعملة : -د 
حيث ارتفع  ،من االىداؼ االساسية للبناء اؼباتداـ يعترب اغبد من استهبلؾ اؼبياه ك ضباية نوعيتها     

حيث اف معظم  ،الـز مصممي اؼبباين اػبضراء على رفع كفاءة االستهبلؾ. الشيء الذم الطلب على اؼبياه
لذلك كاف البد من اهباد  .مفتوحة ككذا سرعة التدفق من اغبنفيات ك تركها ،اؼبياه تذىب نتيجة التاربات

 طرؽ لًتشيد اؼبياه ك كذا استيبلؿ اؼبياه اؼباتعملة من خبلؿ ؾبموعة من التدابَت نذكر منها :
االدارة الفعالة للمياه داخل اؼببٌت من خبلؿ تقليل التاربات كمعدات التدفق ك اغبنفيات , كتوسيع  

 ستعماؿ .استعماؿ حنفيات التحكم االكتوماتيكي لتقليل اال
استيبلؿ مياه االمطار من خبلؿ صبعها ك توجيهها اذل سقي حديقة اؼبنزؿ ك اؼبااحات اػبضراء احمليطة  
 بو.
استعماؿ مياه الصرؼ الصحي من خبلؿ فصل مياه االستحماـ ك الطبخ ك غايل اؼببلبس عن مياه  

 2.يضريف اؼبراحصك توجيهها إلعادة االستعماؿ الداخلي يف احواض ت ،اؼبراحيض
 ادارة النفايات المنزلية : -ق 

. ك تعد النفايات من اخطر اؼبشاكل البيئية ؼبا تاببو من اثار بيئية ،تصدر اؼبنازؿ نفايات نتيجة لبلستهبلؾ
 ،سوآءا عند اقبازىا ك ترميمها اك خبلؿ دكرة حياهتا ،لذلك فاف اؼبنازؿ اػبضراء ىي منازؿ تنتج نفايات اقل

حيث ياهل الفرز الداخلي للنفايات دكر ىاـ يف عملية التدكير من خبلؿ  ،رالتدكي أمن خبلؿ تبٍت مبد
ك من خبلؿ أ ،خرلأ غراضألك ؿباكلة اعادة استعماؿ بعض اؼبواد سواء  ،زبصيص حاكيات لكل نوع

كما اف معظم النفايات اؽبامدة ىي نفايات البناء ك الًتميم الناتج عن عمليات   .اعادة بيعها اك كىبها
ك ىذا االخَت يرفع من  .اك تركيبات ناقصة تاتدعي اؽبدـ كاعادة البناء ،ك تصاميم غَت مدركسةا ،خاطئة

 . 3حجم النفايات اؼبصدرة 
 المعايير الدكلية للمباني الخضراء : -4

من خبلؿ تنقيط ىذه  ،لقد تعددت اؼبعايَت اليت من خبلؽبا يتم تقييم مدل التزاـ اؼبباين باالستدامة     
 اليت كلقد تعددت ىذه اؼبعايَت .ؼبعرفة مدم استجابتها ؼبتطلبات االستدامة جبميع متطلباهتااالخَتة 

                                                           
 علي نورم ؿبمد , افاؽ انشاء المباني الخضراء الصديقة للبيئة ,مذكرة نيل شهادة اؼباجياتَت ،اعبامعة التكنولوجية , العراؽ , 2011 , ص30.  1

0 
2
 International Telecommunication Union ITV. Go Green. Sustainable building Switzerland. Geneva. 

2012. P13. 

2 مياوف ؿبي ىبلؿ ,خولة ىادم مهدم ,خولة كرًن كوثر ,دكر استراتيجية التصميم المستداـ في تقليل التأثيرات على البيئة العمرانية , كرقة مقدمة 

  . 07,ص , مصر  2014ديامرب  25. 23, 13ضمن ملتقي االستدامة يف العمارة , مسؤسبر االزىر اؽبندسي الدكرل 
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معايَت  (GBCحيث طرح اجمللس العاؼبي للمباين اػبضراء  ) ،سنحاكؿ ذكر ابرزىا على اؼباتوم العاؼبي
 عاؼبية للمباين .

 .  BREEAMالمعيار البريطاني ) بريم ( : -أ 
من قبل مسؤساة حبوث  1990انطلق عاـ  .قييم اؼبنازؿ بيئيا يف العادل ك تصنيفهايعترب اكؿ اسلوب لت     

كىو يبثل اعبزء االكؿ من كلمة .BRE " Building Research Establishment "االبنية الربيطانية 
BREEAM    ك اعبزء الثاين من الكلمة"EAM" Environmental Assessment Method  

ك يعٍت "  Gordon Brown"لتقييم البيئي ك الذم استخدـ من قبل العادل يعٍت اسلوب ا كىو مصطلح
 1اؼبنزؿ الذم تنعدـ فيو اليازات الناذبة عن استهبلؾ الطاقة .

ك خبلؿ مدة  ،ؾبموعة من اؼبعايَت الستدامة اؼبنازؿ عند تصميمها ك انشائها  BREEAMك تضع معايَت
بلؽبا نقاط يتم علي موجبها تقييم اؼببٌت من خبلؿ فئات للتقييم سبنح من خ 09تشييلها . ك تشمل 

 2:ك تتمثل معايَت التقييم يف النقاط التالية  قبمات ك ىي افضل اداء ستةاذل  كاحدمن قبمة  .النجـو
 :  CO2الطاقة ك انبعاث  

ء يف توزع بُت معدؿ االنبعاثات من اؼبنزؿ ك كذا مواد البنا ،نقطة 29دبجموع  ،من اؼبعيار % 34,4سبثل  
ك كذا الالع الصديقة للبيئة كاالنارة اػبارجية ككذا مصادر  .الطاقة كاالضاءة الداخلية كمكاف التجفيف

 الطاقة منخفض استهبلؾ للكربوف .
 . 10من  6رباب اؼبياه من خبلؿ كمية اؼباء اؼباتهلكة داخل اؼبنزؿ ككذا خارجو كسبنح نقطة المياه : 
ك تنقام بُت النفايات بُت االنشاء كالتشييل حيث سبنح  .ن اؼبعيارم % 6.4سبثل النفايات  النفايات: 

ك كذا التخزين كفرز النفايات كفرز النفايات القابلة للتدكير  ،نقاط لكل من ادارة نفايات االنشاء ك التشييد
 كاستعماؿ العضوية منها يف عملية التاميد .

من اؼبعايَت ك تتضمن اثار دكرة  % 7.2ء كالتشييد تتمثل اؼبواد االكلية الداخلة يف عملية البناالمواد : 
 .حياة اؼبنتجات 

ككذا غاز النًتكجُت  CFCمن اؼبعيار ك يتمثل يف تأثَت غازات الربيد % 2.8يبثل التلوث التلوث : 
NOX ك كذا التقليل من التلوث الضوئي خبلؿ الليل ك كذا  ،سرياف اؼبياه الاطحية .من التدفئة ك التربيد

 لضوضائي .التلوث ا
  ،جودة اؽبواء يف االماكن اؼبيلقةك ك تتمثل يف الرؤية اػبارجية  ،من اؼبعيار %14سبثل الصحة ك الرفاىية : 

 1الابلمة ك االمن ك كذا االداء الضوئي . ،جودة اؼبياه، الراحة اغبرارية

                                                           
1 www.breeam.com. Consulté 11/10/2018 
2
www.itu.int/itu-t/climatechange/ess. Consulté 12/3/2018. 

http://www.itu.int/itu-t/climatechange/ess
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اؼبوقع مع األخذ كتتمثل يف الالع اؼباتدامة ككذا ك فبارسات البناء كاثاره على  %10ثل سباالدارة : 
 بعُت االعتبار مشاركة االطراؼ ذات اؼبصلحة .

من اؼبعيار كيتم تقايمها من خبلؿ التأثَت البيئي للبناء ك مدل  %12سبثل البيئة االيكولوجية البيئة : 
 ضبايتو للبيئة اؼباتقبلية ككذا التأثَت علي التنوع البيولوجي للمنطقة .

اء اؼباتداـ من فبيزات اؼبعيار  حيث تدخل التكنولوجيات اغبديثة ككذا يعترب االبتكار يف البناالبتكار : 
 . 1العمليات ك اؼبمارسات البيئية 

 Leadership in Energy and: الزيادة في تصميمات الطاقة ك البيئة )LEEDمعيار  -ب 

Environmental Design. مت تطبيق نظاـLEED ( من قبل اجمللس االمريكي للمباين اػبضراء(US  
خبلؿ بناءىا ك  ،ك ىي مسؤساة غَت رحبية ىدفها ارساء مبادئ االستدامة ضمن اؼبباين .1993كذلك سنة 

يتوفر على عدة معايَت منها ما ىو موجو  LEEDكما اف معيار   .ك كذا مرحلة صيانتها ،تصميمها
ير اؼباتمر ك ىو التطو  LEEDللتصميم ك االنشاء ك كذا للمنازؿ كاالحياء . كمن اىم فبيزات معيار 

 1998بدا اكؽبا سنة  LEEDحيث يقـو اجمللس االمريكي لؤلبنية اػبضراء . مت اصدار عدة ناخ من 

(V1:1998 )LEED ( ك اخر صادر ىوLEED V4  حيث يطبق الزاميا منذ ) على  2016 كتوبر ا31
 ئات ك ىي:دكلة . كيعمل اؼبعيار على سبعة ف 135صبيع اؼبباين ػبضراء .مت تطبيق اؼبعيار على 

على اف تكوف اؼبباين على اقل درجة من انبعاثات اليازات  LEEDيعمل معيار التغيير المناخي : -
 من خبلؿ اتباع انظمة عالية الكفاءة . CO2الدفيئة ك على راسها غاز

 يضمن اؼبعيار االلتزاـ باحملافظة على اؼبياه من خبلؿ توفر اؼبباين على نظاـالحفاظ على مصادر المياه : -
 عبمع مياه االمطار ككذا اعادة استخداـ اؼبياه .كما بضمن اؼببٍت حفظ استهبلؾ اؼبياه .

يهدؼ اؼبعيار اذل اغبد من استنزاؼ الطاقة ك كذا التوجو كبو الطاقات اؼبتجددة من خبلؿ ادارة الطاقة :-
االنارة الداخلية ، ربيدنظاـ التدفئة ك الت،ؾبموعة من التدابَت ك االجراءات نذكر منها ) العزؿ اغبرارم 

 .فعالية االجهزة الطاقوية ( ،كاػبارجية
 .من خبلؿ اغبفاظ على البيئة ك اؼبوارد ،ياعى اؼبعيار اذل ضماف الرعاية الصحية اعبيدةالجودة الحياة : -

 كما اف اؼبعيار يضمن دعم التصاميم اؼببتكرة اليت تاهل اغبياة ك تضمن العدالة االجتماعية .
ك  .اف اؼبواد اؼباتعملة يف عملية تشييد اؼبباين هبب اف تكوف صديقة للبناءاة المواد االكلية :دكرة حي -

 تقليل من النفايات اؽبامدة ك اعادة استخداـ الصاحل منها لبلستعماؿ .

                                                                                                                                                                           
1
 M Ldesilva, Comparative study of green building rating systems :in terms of water efficiency and 

conservation .the second  word construction socioeconomic sustainability in construction .14-15 June 

2013.colombosiri lanka 2013.p 111. 
1
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اذل ضماف عدـ تأثَت اؼبباين على البيئة احمليطة , كما يااىم  LEEDياعي نظاـ التنوع البيولوجي : -
 .  1ليل من اثار اؼبباين االخرل ك كذلك عدـ التعدم علي البيئة االيكولوجية احمليطة يف التق

 نظاـ التقييم اللؤلؤة ألبوظبي: -ج 
 Abuاطلق من طرؼ ؾبلس ابو ظيب للتخطيط العمراين ) ،اؼباتداـ يعترب كأكؿ نظاـ عريب للتعمَت 

Dhabi urban planning council  ). ر العاؼبي كىو معيار يشبو اؼبعياLEED  ك لكنو اخذ
بدا    Pearl Rating Systemك ىي  PRSيرمز لنظاـ التقييم بػػػػػػ  .خبصوصية ك حضارة مدينة ابو ظيب

كما سباشي مع مراحل التخطيط ك التصميم ،. ركز اؼبعيار على طبيعة اؼبنطقة اؼبناخية  2010العمل بو سنة 
حيث يفرض على اؼبباين اعبديدة اغبصوؿ على لسؤلسؤة  ،يم باللسؤلسؤةك االنشاء ك التشييل . يقـو النظاـ بالتقي

 03على  اؼبباينتقيم  كما يلـز اؼبباين اؼبمولة من اغبكومة على اغبصوؿ على لسؤلسؤتُت.  .كاحدة على االقل 

 ،على نوعُت من التصنيف PRSكما يوفر نظاـ . 1مراحل منها اللسؤلسؤة للتصميم ك االنشاء ك التشييل 
ك يقـو  .ما ىو اختيارم لتحاُت االداء البيئي اكمنه ،و الزامي تتوافق مع متطلبات ؾبلس ابو ظيبمنها ما ى

 على ؾبموعة من البنود تتمثل فيما يلي : PRSنظاـ 
 .TDPعملية التنمية المتكاملة:  -

تأىيل اؼبوقع ، عن طريق) دكرة حياة اؼببٌت، من خبلؿ تبٍت اسًتاتيجية التنمية اؼبتكاملة ،من النظاـ %7يبثل 
 صبلبة اليبلؼ اػبارجي دقة التصميم ك االنشاء . التفاعل اػبارجي مع اؼببٌت ( ،العناية البيئية اثناء التشييد

 نقطة. 13كوبصل من خبلؿ ىذه النقاط على 
ك ذلك من خبلؿ تقدًن ك ضباية النظاـ الطبيعي عن  ،من النظاـ %7سبثل  NSاالنظمة الطبيعية :  -

 اعادة هتيئة مواطن الكائنات ( ،التحاينات البيئية ،اصبلح االراضي اؼبلوثة ،تخداـ االرضطريق )اعادة اس
من النظاـ ك ذلك من خبلؿ رباُت نوعية اغبياة  %21ثل سبابنية مناسبة للحياة )داخليا كخارجيا ( : -

الضجيج  ،ضاءةاال ،الراحة اغبرارية ،اغبد من االنبعاثات،داخليا كخارجيا عن طريق ) التهوية الصحية 
 نقطة . 37يتحصل من خبلؽبا على ؾبموع  .اماكن ركن الايارات...اخل ( ،,اؼبااحات العامة

كذلك من خبلؿ  ،من النظاـ نظرا ػبصوصية اؼبنطقة اغبارة كاعبافة %23سبثل اؼبياه  PWىمية المياه:أ -
كوبصل ذلك عن طريق  .ةالكفاءة ك ترشيد االستهبلؾ كتامُت مصادر بديل، اغبد من الطلب على اؼبياه

ك ربصل من خبلؿ ىذه  .ادارة مياه االمطار( ،مراقبة التارب ،)زبفيض االستهبلؾ الداخلي ك اػبارجي
 نقطة . 43االجراءات على 

من خبلؿ تصميم مباين ؿبافظة على الطاقة ك فعالية  ،من النظاـ%24سبثل  :REمصادر الطاقة   -
الفعالية  ،طرؽ الربيد، تجددة ك ذلك عن طريق ) رباُت االستخداـمع التوجو كبو الطاقات اؼب .االستخداـ

                                                           
1
 www.new .USGBC .org\LEED  

1
www.dpm.gov.abudhabi \ ar\ urban planning\the-pearl-rating-system –for-estiatama.  Consulté 

12/10/2018. 

http://www.new/
http://www.dpm.gov.abudhabi/


 

 

 اطار االستدامة.التكنولوجيات النظيفة كسبل االستثمار في .....................................الثاني.الفصل 

128 

 .اثر اؼبربدات ك اجهزة االطفاء على طبقة االكزكف( ، استخداـ الطاقة اؼبتجددة ، الطاقوية لؤلجهزة
 نقطة . 44كيتحصل من خبلؽبا على 

ك مدل تأثَتىا على  ك تتمثل يف دكرة حياة اؼبواد االكلية ،من النظاـ %16سبثل : SMادارة المواد  -
ادارة ، اؼبواد احمللية ،اعادة استخداـ اؼبواد، كذلك عن طريق )استخداـ مواد غَت ملوثة ك التقليل منها ،البيئة

 نقطة. 28ك ادارة النفايات العضوية ( كتعطي لئلجراءات ، نفايات البناء كالتشييل
جيع على االبتكار يف التصميم ك من النظاـ ك ذلك من خبلؿ التش %2سبثل  التدريب:االبتكار ك  -

 .نقاط 3االنشاء ك تتحصل من خبلؽبا البناية على 
ماتويات كل ماتول يعطي غباملو لسؤلسؤة كاحدة ك ذلك حاب النقاط  05بتوفر نظاـ اللسؤلسؤة على  -

 اجملموعة .
ـ العمارة يوجد يف الدكؿ الصناعية الكثَت من اؼبباين الكربل اليت ذباد مفهو  :أمثلة عالمية خضراء -ق

 :اؼباتدامة اػبضراء اليت تقلل من التأثَتات على البيئة كمنها 
 طابقان يف ساحة التايبز يف نيويورؾ، كىو مصمم بواسطة 48اؼبكوف من  Conde Nast)) مبٌت برج 

يف  ،يعد أحد األمثلة اؼببكرة اليت طبقت مبادئ العمارة اؼباتدامة اػبضراء ذإ "فوؿ س ككفو  اؼبهندسُت"
كقد استعملت فيو تقريبان صبيع التقنيات اليت يبكن زبيلها لتوفَت الطاقة. فقد استخدـ . بَتكحضرم   مبٌت

كتبقي اغبرارة كاألشعة فوؽ  ،تامح بدخوؿ ضوء الشمس الطبيعي ،اؼببٌت نوعية خاصة من الزجاج
ان خليتاف تعمبلف على البنفاجية خارج اؼببٌت، كتقلل من فقداف اغبرارة الداخلية أثناء الشتاء. كىناؾ أيض

مية كيلو كاط( من الطاقة، كىو ما يكفي لتيذية اؼببٌت بكل  ك 400كقود الياز الطبيعي تزكداف اؼببٌت بػ )
بالنابة للمياه مية الكهرباء اليت وبتاجها هناران. أما ك%من   5الكهرباء اليت وبتاجها ليبلن، باإلضافة إذل 

اؼباتخدمة للمااعدة على تاخُت اؼببٌت كتزكيده باؼباء اغبار. بينما  فقد أنتج بواسطة خبليا الوقود الااخنة
هربائي، كىذا ىبفض من كوهنا مولد  كثر من  كمولد غاز أككضعت أنظمة التربيد كالتكييف على الاقف  

 Panels الطاقة الشماية الضوئية ما أف لوحاتكفقداف الطاقة اؼبرتبط بنقل الطاقة الكهربائية.  

Photovoltaïques يلو كاط(. ك 15تزكد اؼببٌت بطاقة إضافية تصل إذل ) ،اؼبوجودة على اؼببٌت من اػبارج
اإلضاءة يف اؼبناطق قليلة اإلشياؿ مثل الابلدل. أما  كتطفئ ،ة باؼبراكحككداخل اؼببٌت تتحكم حااسات اغبر 

ئية ىي أف اؼببٌت الطاقة. كالنتيجة النها الستهبلؾإشارات اػبركج فهي مضاءة بثنائيات خفيفة ـبفضة 
 .مقارنة بأم مبٌت تقليدم فباثل% 40-35ياتهلك طاقة أقل بنابة

يف أحد شوارع  وجوداؼب The Swiss Re Tower) )كمن األمثلة األخرل على العمارة اػبضراء برج 
 اؼبعمارم بأنو بٌتؽبذا اؼب االقبليزكيشَت  .اهكنورماف فوسًت كشر  اؼبهندسكاؼبصمم بواسطة  .مدينة لندف

 .طابقان( 41ثمرة اػبيار يتكوف من )كاإلضافة األحدث إذل خط أفق مدينتهم العريقة، كىذا الربج اؼبنتصب  
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العالية يف استهبلؾ الطاقة،  كفاءتوإال أف الشيء الرائع يف ىذا اؼببٌت ليس شكلو اؼبعمارم اعبميل كلكن  
من إصبارل الطاقة الذم % 50يصل إذل فتصميمو اؼببدع كاػببلؽ وبقق كفران متوقعان يف استهبلؾ الطاقة 
 يف استعماؿ اإلضاءة كالتهوية الطبيعيُت ،تاتهلكو بناية تقليدية فباثلة. كيتجلى غٌت اؼببٌت دبزايا توفَت الطاقة

 كتتكوف كاجهة اؼببٌت من طبقتُت من الزجاج اػبارجية منها عبارة عن زجاج مزدكج. ل ما أمكن ذلكك
ما أف نظاـ حااسات الطقس كهول بالاتائر اؼبوجهة باغباسب اآلرل.  كالطبقتاف ربيطاف بتجويف م

اؼبوجود على اؼببٌت من اػبارج يراقب درجة اغبرارة كسرعة الرياح كماتول أشعة الشمس، كيقـو بيلق الاتائر 
كفتح لوحات النوافذ عند اغباجة. أما شكل اؼببٌت فهو مصمم حبيث يزيد من استعماؿ ضوء النهار 

كيقلل من اغباجة لئلضاءة االصطناعية، كيتيح مشاىدة مناظر خارجية طبيعية حىت ؼبن ىم يف الطبيعي، 
 .عمق اؼببٌت من الداخل

ماؿ مراحل إنشائو كىو كثر شهرة فهو موجود مسؤقتان على "لوحة الرسم" غبُت إكأما اؼببٌت األخضر األ 
اؼبصمموف  اؼبهندسوف ارة العاؼبي يف نيويورؾ. ز التجكبرج اغبرية الذم سيتم بناؤه يف اؼبوقع الاابق ؼببٌت مر 

 and Skidmore, Owings & Merrill ).إستوديو دانياؿ ليبياكيند مَتيل ك أكينجز ك سكيدمور ك
Studio Daniel Libeskind) بدمج مزايا التصميم البيئي يف صبيع أرجاء اؼببٌت الضخم. كسيحوم  قاموا

األلواح الشماية باإلضافة إذل ؿبطة طاقػػة ىوائية )تعمل على  قدـ(1776الذم سَتتفع  الربج الرئيس ك
 %20ا كاط( من الطاقة، كىو ما يكفي لتيذية الربج بنابة يمي 1الرياح(، التوربينػات يتوقػع أف تولػد حوارل )

 من احتياجو اؼبتوقع من الطاقة. كمثل اؼبباين اػبضراء األخرل فإف الربج سيعتمد على اإلضاءة كالتهوية
 .1 الطبيعيتُت، باإلضافة إذل أنظمة كعناصر اإلنارة ذات الكفاءة العالية يف استهبلؾ الطاقة

 المبحث الثالث : التكنولوجيات النظيفة كدكرىا في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة.
ث انو كمن حي، اف االستثمار كالتوجو كبو التكنولوجيات النظيفة يامح بتحقيق أبعاد التنمية اؼباتدامة     

من خبلؿ النقل اؼباتداـ  أك ،خبلؿ اجملاالت اؼبتطرؽ ؽبا سوآءا من خبلؿ ادارة النفايات كاؼبياه اؼباتعملة
اف تااىم ىذه االخَتة يف ربقيق ابعاد  ، اك الطاقات النظيفة كاؼبتجددة ككفاءة الطاقة.كاؼبباين اػبضراء

 ة كاليت بدكرىا ستخفف من حدة التلوث اغباصل .التنمية اؼباتدامة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئي
 المطلب االكؿ : البعد االقتصادم للتوجو للتكنولوجيات النظيفة.

 الفرع االكؿ :البعد االقتصادم لئلدارة النفايات كالمياه المستعملة .
لتنمية يتم كمن خبلؿ التايَت كبالطرؽ كالاياسات اؼبذكورة سابقا للنفايات ربقيق البعد االقتصادم ل

 اؼباتدامة من خبلؿ :

                                                           
1
 .05،ص 28/03/2013،كلية اؽبندسة ،جامعة بابل العراؽ الندكة الثانية للهندسة اؼباتدامة ،، التحوؿ نحو المدينة الخضراءؿبمد علي االنبارم ، 

http://www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files/1.pdf 

http://www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1.pdf
http://www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%86%D8%AD%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1.pdf
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 :بالنسبة للمؤسسات -1
احملافظة علي قاعدة اؼبوارد الطبيعية من خبلؿ توجو اؼبسؤساة كبو تدكير كإعادة استعماؿ اؼبواد القابلة  -

، الببلستيك، الورؽ...اخل ( كاليت تقلل  .للتدكير كإعادة االستعماؿ ) اؼبعادف اغبديدية، النحاس، األؼبنيـو
كتكوف تكلفة  .عتربة من توجو اؼبسؤساات اذل استعماؿ اؼبواد األكلية كمدخبلت لعملية اإلنتاجكبنابة م

اقل من تكلفة اغبصوؿ  ،سواء الداخلي أك اػبارجي ،اغبصوؿ علي اؼبادة األكلية من خبلؿ عملية التدكير
 عليها من سوؽ اؼبواد األكلية.  

كاغبفاظ على البيئة من خبلؿ تبٍت  ،للمسؤساة يو البيئرباُت صورة اؼبسؤساة االقتصادية من خبلؿ التوج -
 سياسة ؿبكمة لتايَت نفاياهتا الصناعية.

الكفاءة االستخدامية للموارد داخل اؼبسؤساة، كعبوء ىذه األخَتة لاياسات للحد من نفاياهتا كالتايَت  -
اد اؼبنتهية الصبلحية، من خبلؿ اؼبو  ،اعبيد للمخزكف الذم يعترب مصدر من مصادر النفايات يف اؼبسؤساة

ربد من نابة .حيث كمن خبلؿ التايَت اعبيد للمخزكف حاب قاعدة" من يدخل أكال ىبرج أكال "
النفايات الناذبة عن اؼبخزكف، كما أف توجو اؼبسؤساة كبو بدائل طاقوية جديدة كاستعماؿ الطاقة الشماية 

اقوية إضافة إال تكاليف الضرائب الناذبة عن يقلل من تكاليف الط ،أك الكهرباء بدؿ من الطاقة االحفورية
 التلوث اؽبوائي.

كاليت ال يبكن  ،من خبلؿ تبٍت نظاـ إدارة بيئية سليمة ،سهولة كلوج إنتاج اؼبسؤساة لؤلسواؽ العاؼبية -
 كإتباع سياسات بيئية لتايَت كادارة نفاياهتا. ،ربقيقها إال من خبلؿ التقليل من نفايات اؼبسؤساة

 اه الصرؼ الصناعي للمسؤساة كإعادة استعماؿ اؼبياه يقلل من تكلفة اغبصوؿ علي اؼباء.معاعبة مي -
أك التدكير أك إعادة االستعماؿ يقلل  ،توجو اؼبسؤساة كبو تايَت النفايات من خبلؿ التقليل من اؼبصدر -

ف ربصل عل كما يبكن أ. من العبء الضرييب اؼبًتتب عن الضرائب اؼبتعلقة بإنتاج النفايات كتصريفها
 كتايَتىا لنفايات الناذبة عن العملية اإلنتاجية. يإعانات من الدكلة نتيجة توجهها البيئ

يبكن للمسؤساة بيع كتثمُت بعض النفايات الناذبة عن العملية الصناعية اليت تكوف كمادة أكلية لصناعة  -
 كمنو تصبح النفايات ذات عائد اقتصادم بنابة للمسؤساة .  ،أخرم

من خبلؿ إتباع اؼبسؤساة لطرؽ للحد من ، نتجات اؼبعيبة من أىم النفايات الناذبة من اؼبسؤساةإف اؼب -
ىذا من جهة كمن جهة . النفايات ) الالع اؼبعيبة ( ستقلل من اؼبواد اؼباتعملة كمدخبلت ؽبذه اؼبنتجات

 ،دة من جودة اؼبنتجاتكمنو الزيا ،أخرم رباكؿ اؼبسؤساة ربديث كصيانة اآلالت كاألجهزة )معدات اإلنتاج(
 ما يكابها ظبعة كمبيعات أكرب كبالتارل مداخيل كعوائد اقتصادية أكرب .

 بالنسبة للدكؿ: -2
عادة ما تتحمل الدكلة تكاليف تايَت كازالة النفايات، لكن كمن خبلؿ توجو اؼبسؤساة االقتصادية كبو  -

 النفايات تقل . ، فاف تكاليف الدكلة اؼبوجو كبو تايَت كازالةاتاَت نفاياهت
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اؼبااحات اليت كانت موجو كبو رمي كردـ النفايات كمن خبلؿ توجو اؼبسؤساات كبو تايَت نفايات )  -
التقليل، التدكير، االسًتجاع...اخل(، توجو كبو إقامة مصانع جديدة أك توجو للقطاع الزراعي لتحقيق عوائد 

 اقتصادية.
فاف مكاب النفايات كاؼبناظر الايئة الناذبة عن  ،داخيلهامبالنابة للدكؿ اؼبعتمدة على الاياحة يف  -

يقلل من  ،من خبلؿ رمي ىذه النفايات يف األراضي ك البحار كاحمليطات كاألهنار ،تشويو الصورة اعبمالية
كمنو فاف تايَت النفايات يااىم يف جلب الاياحة كبو البلداف خاصة اؼبعتمدة على  .الاياحة يف البلد

 . اخيلهامدالاياحة يف 
إف ؿبطات معاعبة مياه الصرؼ الصحي عادة ما تكوف مربوطة بقنوات مياه الصرؼ الصناعي، كلعل  -

يقلل من تكلفة معاعبتها على  ،توجو اؼبسؤساة اذل معاعبة مياىها قبل صرفها يف قنوات الصرؼ الصحي
 ماتوم ؿبطات معاعبة مياه الصرؼ الصحي.

اليت تكوف مصادرىا انتشار النفايات الصناعية كانتشار  ،ة عن األمراضالتقليل من تكاليف العبلج الناصب -
 جراثيم كأكبئة تزيد من تكاليف العبلج.

 الفرع الثاني :النقل المستداـ كالبعد االقتصادم للتنمية المستدامة .
يف انتاج  ،ةاك غَت مباشر  ةمباشر  ةسواء بصف ،بالنقل مرتبطةخلق مناصب عمل خضراء يف ؾباالت  
،   biofuel ككذا انتاج الوقود النظيف كاغبيوم على غرار، كسائل النقل اعبماعي  الكهربائية كايارات ال

 GPL/C   خبدمات ربويل الايارات اذل غاز مرتبطةككذا كظائف  .GN/C ك  GPL/Cك غازم الايارات  
  .بوسائل النقل اعبماعي مرتبطةككذا الوظائف 

 ،عوائد ماليةا وبقق فب (كقود الطائرات كتماز ،بنزين  )ود االحفورمالتقليل من تكاليف استهبلؾ الوق 
اليت توجو مبالغ   ،من خبلؿ تقليل الضيط علي اؼبيزانيات ،للدكؿ بالنابةك حىت أكالعائبلت  لؤلفراد سواء 

ليت ا للطاقة اؼباتوردةكذا تقليل الضيط على اؼبيزاف التجارم الدكؿ   ك ،طاقةكبَته كبو دعم احملركقات كال
 .توجو مبالغ كبَته كبو دعم احملركقات 

ك القطارات  الكهربائيةالايارات كوسائل النقل  ب مرتبطةتطوير قطاعات  نتيجة ةربقيق عوائد اقتصادي  
 . اؽبوائيةككذا الدراجات  وامالًتام كاؼبًتك ك الكهربائية

 ارتفاع عدد اؼبصابُت باألمراض يت تظهر من خبلؿكال ،على القطاع الصحي اؼبًتتبةالتقليل من التكاليف   
كاالعباء  الصحية الرعايةكاليت رفعت من تكاليف  ،من كسائل النقل اؼبنبعثةعن اليازات  ةصباالن التنفاية

اليت تعمل  ،كسائل النقل اعبماعي الكهربائيةالايارات ك اؼباتدامةحيث اف كسائل النقل  .للماتشفيات
ككذلك استعماؿ الدرجات  .اؼبواطنُتة زات اك انبعاثات تضر بصحال يصدر عنها غا ،الكهربائية بالطاقة
 . اؽبوائية
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ك االستيناء عن  ،ةعيااستعماؿ كسائل النقل اعبم نتيجة اؼبادية كاػباائرتامُت الالتقليل من تكاليف    
 .اليت يًتتب عليها ارتفاع حوادث اؼبركر الفرديةكسائل النقل 

حيث اف استعماؿ  ،من طرؽ كجاور كاماكن ركن الايارات ،تحتيةال يةالتقليل من االنشاءات كالبن   
 . التحتيةالبٌت ذه انشاء ى ةكبالتارل التقليل من تكلف ،يقلل من عدد اؼبركبات عيةااعبمكسائل النقل 

حيث اف  ،اثناء اشتياؿ ؿبركات دكف التنقل للطاقةاالزدحاـ كما يًتتب عليو من اؽبدر  قلة ضماف  
فبا  ،اؽب ةجود طرؽ خاصلو   نظرااؼبيًتك ك الًتاموام ال تتابب يف حدكث تأخر  ك نفاؽماارات قطارات اال

 يضمن الوصوؿ اذل اماكن العمل يف االكقات اؼبضبوطة.
كاليت تعمل على  ،كاؼبًتك وامالًتام ك اغبديديةللنقل بالاكك  ةوجهكاؼب اؼبتجددة الطاقةتطوير قطاعات   

 . ةتجدداؼب الكهربائية الطاقة
 .قطاع النقل كفعالية ةكفاءالالوصوؿ اذل   

 الخضراء. للمباني االقتصادم الفرع الثالث: البعد
 أك من  ،كدبعايَت بيئية اعبديدة سكنات انشاء من خبلؿ  سوآءا جديدة عمل فرص اػبضراء اؼبباين توفر  -

 . ماتدامة لتصبح  لتصبح القدًن اؼبباين على تييَتات احداث خبلؿ
 قطاع يعترب كما ماتدامة، بيئية دبعايَت كماتلزمات بناء مواد انتاج على تعمل جديدة اتقطاع انعاش  -

 الانوات يف عرفت كاليت ،اؼبباشرة أك غَت اؼبباشرة سواء ،العمل ؼبناصب اؼبوفرة القطاعات اكثر من البناء
 من بالعديد ادل فبا .دمةاؼبتق الدكؿ يف خاصة ،اؼبااكن يف حالة االكتفاء اذل الوصوؿ نتيجة ركود األخَتة
 من اعبديد كالنمط اؼباتدامة البناءات ظهور كمع لكن ،نشاطها توقف اذل كاؼبقاكالت البناء مواد مصانع
 اقباز كبو كالتوجو ،الطلب ىذا مع لتوائم البناء اؼبصانع بعض اجملاؿ إلعادة بعث االخَت ىذا فتح ،الاكن

 . ةاالستدام متطلبات مع سكنات هتيئة اعاده ك
 يامح ك ،ؽبا الذايت االكتفاء وبقق فبا .لطاقة ذاتيال منتجة اذل ماتهلكة من كالعمارات اؼبباين ربويل  -

 اؼبنازؿ ك العمارات اسطح فوؽ اغبرارية كالاخانات مشاية الواح نشر خبلؿ من ،الطاقة من الفائض ببيع
 . اإلدارية كاؼبباين التجارية كاحملاؿ

 االقتصادية ك مواد العزؿ اغبرارم  الكهربائية اؼبصابيح ك الشماية كالاخانات االلواح صناعة تطوير  -
 . القطاعات ىذه كانعاش

 من الفرؽ كربويل ،اإلدارية كاؼبسؤساات العائبلت قبل من اؼباتهلكة الطاقة تكاليف من التقليص  -
  اخرل. حاجات شراء اذل االستهبلؾ

تقليل  كمنو .كالباردة جدا اغبارة اؼبناطق يف خاصة ،كالتربيد ئةالتدف يف اؼباتهلكة الطاقة من التقليل -
 من% 25 حوارل تاتهلك اليت .للمااكن كالياز( )الكهرباء الطاقة توفَت اجل من اغبكومات على العبء
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 رمالتجا اؼبيزاف يف ا العجزككذ ،ؽبا اؼبنتجة الدكؿ قبل من للطاقة اؼبقدـ الدعم تقليل كبالتارل ،األكلية الطاقة
  اؼباتوردة للطاقة . لدكؿ

 الصرؼ مياه تصفية مراكز على العبء يقلل من اؼبياه اؼباتهلكة كالتقليل اؼباتعملة اؼبياه من االستفادة -
 .الصحي

 تكاليف تقليل النفايات للبلديات كمسؤساات صبع يضمن ،اإلدارية كاؼبباين اؼبنازؿ داخل النفايات ادارة - 
 القابلة النفايات مقابل مارل مبلغ على اغبصوؿ من كاؽبيئات اؼبسؤساات بعض سبكُت ككذا ،كالفرز اعبمع
 . للبيع

 الفرع الرابع :البعد االقتصادم للطاقات المتجددة كالكفاءة الطاقوية.
الطاقة  الستهبلؾإذل توزيع عاؼبي  ،كثراء اجملتمع للتصنيع كالتمدف استجابةأدل تزايد الطلب على الطاقة 

الاوؽ الصناعية يعادؿ  اقتصادياتيف  الفرد الواحد من الطاقة فاستهبلؾشديد التفاكت،  األكلية توزيعا
 توافر خدمات الطاقة البلزمة على االقتصاديةثبلث أرباع الطاقة األكلية يف العادل ككل، كتعتمد التنمية 

 الزراعيةالتنمية  من خبلؿ رباُت ،أك للمااعدة على زيادة الدخل احمللي ،سواء لرفع كرباُت اإلنتاجية
كمصادر كقود  فرص عمل خارج القطاع الريعي، كمن اؼبعلـو أنو بدكف الوصوؿ إذل خدمات طاقة كتوفَت
بصورة كبَتة، إذ  اؼبتاحة ؿبدكدة االقتصاديةيصبح توفر فرص العمل كزيادة اإلنتاجية كبالتارل الفرص  ،حديثة

 كعلى القياـ بأنشطة معيشية كأعماؿ ،صيَتةأف توفر ىده اػبدمات يااعد على إنشاء اؼبسؤساات ال
 خاصة، كيعترب الوقود كذلك ضركريا للعمليات اليت ربتاج إذل حرارة، كألعماؿ النقل كللعديد من األنشطة

اؼبدفوعات أحد أكرب مصادر  زافا أف كاردات الطاقة سبثل حاليا من منظور ميذالصناعية، كيضاؼ إذل ى
 للطاقات اؼبتجددة فيما االقتصاديةاألبعاد  كتتلخص .ن الدكؿ األكثر فقرايف العديد م ،األجنبية الديوف

 :1يلي
تعزيز إمدادات الطاقة للاكاف، حيث تااىم الطاقات اؼبتجددة يف توفَت الطاقة ؼبختلف الاكاف  -

 تصاديةاالقيف ربقيق التنمية  ما يااىما ذاؼبناطق خاصة اؼبناطق الريفية، الفبلحية كالصحراكية، كى كـبتلف
 .اقتصادية كاستثماراتمن خبلؿ إقامة مشاريع  ،ه اؼبناطق اؼبعزكلةذى يف
 استهبلؾعلى الطاقات اؼبتجددة يبكن أف وبقق توفَت يف  االعتمادتنويع مصادر الطاقة، حيث أف  -

 كيبكن أف توفر فائضا للتصدير، كما تامح بإطالة عمر ـبزكف اؼبصادر التقليدية ،الطاقات التقليدية
 الطاقات التقليدية بالنابة استَتادعليها يبكن أف ىبفف من فاتورة  االعتمادكما أف  .الدكؿ اؼبنتجة ؽبايف 

 للدكؿ غَت اؼبنتجة، إضافة إذل أف اإلمكانات اؼبتاحة حاليا للنظم اؼبركزية الكبَتة لتوليد الكهرباء فرصة
 .اؼبتجددة للتوجو كبو تصدير الطاقة الكهربائية اؼبنتجة من مصادر الطاقة

                                                           
 جنيف، نوفمرب294، :، البند الثاين من جدكؿ األعماؿ، الدكرةتعزيز التنمية المستدامة لتحقيق سبل عيش مستدامةب العمل الدكرل، تقرير مكت 1

 .3، ص2005
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 توفَت مصادر الطاقة البلزمة لتحلية مياه البحر، حيث أف توفر مصادر الطاقة اؼبتجددة يف مواقع -
 ؿبدكد من اؼبياه العذبة، يبكن أف استهبلؾخاصة بالتجمعات الصيَتة اليت ربتاج إذل  ،للمياه االحتياج

 ذر هبا توفر اؼبصادر التقليدية بكلفةكالتقٍت لتحلية اؼبياه يف اؼبناطق اليت يتع االقتصادمتكوف اغبل 
 .اقتصادية

الكلية، ككذلك سياسات التنمية القطاعية، بركز مبادرات  االقتصاديةيبكن أف تشجع الاياسات  -
من  استدامةعن طريق اغبوافز اليت تعزز أمباطا أكثر  ،جديدة تتماشى مع التنمية اؼباتدامةاقتصادية 

وطٍت، كما يبكن أف يااىم يف تشجيع القطاعات اعبديدة غَت اؼبلوثة، كاإلنتاج على الصعيد الاالستهبلؾ 
  .خدمات كإنتاج اؼبنتجات اؼببلئمة للبيئة كالسيما

 كوقود  ،الزراعياؼباتند أساسا إذل اإلنتاج  ،من شأف القطاعات الصناعية يف ؾباؿ إنتاج الوقود اغبيوم -
 باختبلؼشييد ؿبطات الطاقات اؼبتجددة اإليثانوؿ ككحوؿ قصب الاكر كثيفة العمالة، كمشاريع ت

 وطٍت.ال االقتصادكتسؤدم لتنويع مصادر دخوؿ  ،أف تااىم يف خلق القيمة اؼبضافة ،أشكاؽبا
كاليت بدكرىا تسؤدم اذل  .كما اف الكفاءة الطاقوية تااىم يف التقليص من الكميات اؼباتهلكة من الطاقة -

لنابة للدكؿ اؼبنتجة للطاقة كتعمل على زبفيض فاتورة اب ،توجيو الفائض من االنتاج الطاقوم للتصدير
 االستَتاد بالنابة للدكؿ اؼباتوردة خاصة الفقَتة منها .

كضماف توجيو اؼبوارد اؼبخصصة للطاقة الستهبلؾ سلع  ،احملافظة على القدرة االستهبلكية للمواطنُت -
 كخدمات اخرل .

دعم اسعار الطاقة كالوقود يف ـبتلف دكؿ العادل  زبفيض العبء على ميزانيات الدكؿ نتيجة التوجو كبو -
 خاصة النفطية منها .

اذل مشاريع اخرل  ،لتيطية الطلب اؼبتزايد ،توجيو االستثمارات اػباصة بزيادة ؿبطات انتاج الكهرباء -
 بفضل تبٍت الكفاءة الطاقوية كتقليل االستهبلؾ .

ككل االجهزة  ،قتصادية كالايارات الكهربائيةتشجيع الصناعات اػباصة بإنتاج اؼبصابيح الكهربائية اال -
 اػباصة بالكفاءة الطاقوية . 

 للتوجو للتكنولوجيات النظيفة.المطلب الثاني: البعد االجتماعي 
 الفرع االكؿ :البعد االجتماعي لئلدارة النفايات كالمياه المستعملة.

من خبلؽبا  ربقيق التنمية اؼباتدامة، كانطبلقا يعترب البعد االجتماعي للتنمية اؼباتدامة من األبعاد اليت يتم 
 من تايَت النفايات يف اؼبسؤساة إذل ربقيق ىذا البعد يف اؼبسؤساة االقتصادية من خبلؿ :
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، من خبلؿ عمليات ربقيق مناصب شيل جديدة ،ليات تايَت النفايات الصناعيةآيتم من خبلؿ طرؽ ك  -
 كأثناء عمليا اعبمع ك الفرز ك إعادة  ،لي منو أك اػبارجيكل من عمليات التدكير سواء الداخ  يفاؼبعاعبة، 

كصناعة الببلستيك اليت سبوف ،التحويل، كما أف بعض الصناعات تاتعمل اؼبواد اؼباتعملة كإعادة تصنيعها 
كإعادة بيعها ؽبذه اؼبسؤساات لتحوؽبا  ،اؼبتناثرة كاليَت قابلة لبلستعماؿ ،من خبلؿ جامعي اؼبواد الببلستيكية

 كمنو ربقيق مناصب شيل جديدة.. واد قابلة لبلستعماؿؼب
ربد من اآلثار الالبية  ،التحكم يف التاربات كاالنبعاث الناذبة عن العملية الصناعية داخل اؼبسؤساة -

 كما أهنا تااعد يف زيادة القدرة اإلنتاجية للعماؿ كتزيد من كفاءهتم.  ،على صحة كسبلمة العماؿ
خاصة القريبُت من  ،يسؤثر على اغبياة االجتماعية للاكاف ،يات الصناعيةإف التصريف العشوائي للنفا -

فتواجد النفايات يزيد من تواجد اعبراثيم  .اؼبناطق الصناعية كاكلئك القريبُت من مناطق رمي ىذه النفايات
الايئة النتشار باإلضافة إذل الركائح الكريهة اؼبنتشرة، كاؼبناظر  كانتشار األمراض الناصبة عن اؼبواد اؼبلوثة،

اليت تسؤثر على صحتهم  ،ىذه النفايات تسؤدم إذل عدـ االستقرار للاكاف كالتعرض للعديد من األمراض
 فبا يضطر العديد منهم لتييَت اإلقامة .   ، كتنهك إراداهتم

 .للنقل المستداـالفرع الثاني :البعد االجتماعي 
كالتقليل من  ،عماؿ العاـ لوسائل النقل اعبماعياليت تظهر من خبلؿ االست االجتماعية العدالةربقيق  

اغبصوؿ على كسائل  ةكاليت ؽبا امكاني ،من اجملتمع دكف االخرل اتعلى فئ ةالظاىر  االجتماعيةالفركقات 
 )الايارة(. الفرديةالنقل 

جم عن كسائل االضوضاء الن ك االزدحاـ لمن خبلؿ تقلي ،داخل اؼبدف لؤلفراد النفاية اغبالةرباُت  
  .لنقل اػباصا

 (،القطارات الاريعة، اؼبيًتك ،الًتاموام ...اخلفبلت )اغب ة ـبتلفةعياصبالتنوع يف تقدًن كسائل النقل  
 اجملتمع.الدخل من  ةللفئات ؿبدكد االجتماعية اةربان اغبي ،ةمعقول كبأسعار

 د.على االفرا ةكنفاي ةثار صحيآكاليت ؽبا  اؽبوائية كالدراجةاؼبشي  ةارساء ثقاف   
التواصل بُت االفراد كخلق جو من التواصل االسرم داخل كسائل ك ،اثناء التنقل ةالتمتع بعادات صبيل   

 . اعبميلةكالًتفيو كالتمتع باؼبناظر  القراءةاستعماؿ الوقت التنقل يف  ةك امكاني ،النقل اعبماعي
 .الخضراء كالمباني لسكناتلالبعد االجتماعي  الفرع الثالث:

جوا حيث اف العزؿ اغبرارم لاكنات خضراء يوفر ، للعائبلت النفاية الراحةضراء اػبات اكنالسبنح  
  ،جدا ارةاغب الصيف الباردة جدا اك يف اكقات الشتاء اتسواء اثناء فًت  ،داخل الاكنات لؤلفراد امناسب
لطاقة يف اؼبرتفعة الستهبلؾ ا يَت قادرين على ربمل تكاليفالالدخل  مؿبدكد بالنابة للفئات ةخاص
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حيث اف العزؿ اغبرارم  .التدفئة ةك اجهز  ىوائيةالتجهيزات من مكيفات  ككذا شراء ،التدفئة كالتربيد
 . جوا مناسبا لؤلفراد داخل الاكنات ضراء يوفراػباكنات لل

 مزدكجة النوافذ تتكنولوجيا ذااعبدراف كك حيث اف ،اػبصوصيةضراء نوع من اػباكنات سبنح ال 
يف اؼبدف الكربل  ةخاص ائبلتللع اػبصوصيةمن  انوع تضمن ؿ كخركج الصوت كىناالزجاج سبنع دخو 

 الرئياية.الطرؽ  ةكالاكنات على حاف
التقارب االجتماعي  ةامكاني  يتيح ،ؽبا ةتوفر سكنات اػبضراء على مااحات خضراء كحدائق ؾباكر    
 .العائبلت  بُت

 كالكفاءة الطاقوية .الفرع الرابع :البعد االجتماعي للطاقات المتجددة 
 تتضمن القضايا االجتماعية اؼبرتبطة باستخداـ الطاقة التخفيف من كطأة الفقر، كإتاحة الفرص أماـ
 ،اؼبرأة، كالتحوؿ الديبيرايف كاغبضرم. إذ يسؤدم الوصوؿ احملدكد ػبدمات الطاقة إذل هتميش الفئات الفقَتة

سكاف العادل ال تصل إليهم  ثلثعيشية؛ فحوارل تقليل قدرهتا بشكل حاد على رباُت ظركفها اؼب كإذل
الضركرية، بينما تصل إذل الثلث اآلخر بصورة ضعيفة، كما أف اعتماد سكاف اؼبناط الريفية  مصادر الطاقة

سلبية على البيئة كعلى صحة الاكاف.  ثَتاتلو تأ ،التقليدية يف التدفئة كالطهو على أنواع الوقود
تباين كبَت بُت الدكؿ اؼبختلفة يف معدالت استهبلؾ الطاقة، فالدكؿ  ىناؾكباإلضافة إذل ذلك ما زاؿ 

 1. فقرا األكثرضعفا لكل فرد مقارنة بالدكؿ  25األكثر غٌت تاتهلك الطاقة دبعدؿ يزيد 

من شأف تطبيقات االعتماد على مصادر الطاقات اعبديدة كاؼبتجددة كالاخاف الشماي كاػببليا  -
أف تااىم يف القضاء على البطالة  ،اؼبخلفات الزراعية كربويلها إذل ظباد عضومكعمليات تدكير  ية،ئالضو 

 .كيف اغبفاظ على اؼبوارد اؼبالية كاؼبادية من اؽبدر ،الفقرك 
 أك بالبخار الكهرباء لتوليد أك اغبرارية للتدفئة اؼبناطق النائية يف الشماية الطاقة استعماؿ يااىم 

ربقيق  يف اؼباانبة كمنو كاؼبهارات اػبربات من العديد كاكتااب النارية اطقاؼبن عزلة فك يف ذبفيف احملاصيل
 2التنمية احمللية.

 النائية كالصحراكية  اؼبناط يف خاصة كاؼبدارس كاؼباتشفيات الصحية  كاؼبرافق التحتية البٌت مشاريع ربتاج- 
 تاتمد حيث ،اػبضراء لبناياتا بتقنيات تصميمها مت ما إذا كلكن ضخمة، سبويلية مصادر اؼبعزكلة إذل

 الربط تكاليف من تقلل أف شأهنا فمن ،(كغَتىا مياه، رياح، مشس،) اؼبتجددة مصادر الطاقات من طاقتها
على ربفيز  تعمل أف كذلك شأهنا كمن التقليدية، احملطات كتشييد صيانة األسبلؾ كتكاليف بالطاقة

 الواحد. البلد أقاليم صبيع بُت العادلة الفرص يف توزيع كتااىم اجملاؿ، ىذا يف االستثمار
                                                           

1
 . : إطار العمل، مرجع سابق، ص، الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في المنطقة العربيةاللجنة االقتصادية كاالجتماعية ليريب آسيا تقرير 

2
، اؼبلتقى الدكرل حوؿ اسًتاتيجية اغبكومة يف القضاء دكر برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاىرة البطالة: قراءة للواقع الجزائرممريزؽ عدماف،  

 . 4ص2011نوفمرب ،16ك 15على البطالة كربقيق التنمية اؼباتدامة، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التايَت، اعبزائر، يومي 
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 كاؼبلكية بالقيمة اغبس يوفر ما تاتخدمها، اليت اجملتمعات من مقربة على بوجودىا األنظمة ىذه تتميز 
 .اؼباتدامة التنمية كيعزز اعبماعية اؼبشًتكة

 طاقات اؼبتجددة ال فقطاع. تكنولوجياال كمتطورة كنظيفة جديدة عمل فرص اؼبتجددة الطاقة أنظمة توفر- 
 التقليدية الطاقة قطاع على الاياؽ ىذا يف بعيد من يتفوؽ كىو ،اعبودة العالية لوظائفلسريع  فزؿب يشكل
 رأظباؿ كبَت. توافر ياتلـز الذم

 المطلب الثالث: البعد البيئي للتكنولوجيات النظيفة.
 ستعملة .الفرع االكؿ : البعد البيئي إلدارة النفايات كمعالجة المياه الم 

تعترب ضباية البيئة من أىم أبعاد التنمية اؼباتدامة ، كيتأتى ربقيق ىذا البعد انطبلقا من طرؽ كسياسات 
 تايَت النفايات الصناعية من خبلؿ : 

اغبد من التلوث الصناعي الذم يعترب من اكرب اآلثار البيئية لنشاط اؼبسؤساة، كاليت تكوف النفايات  -
مصدر ىذا التلوث، لكن كمن خبلؿ اعتماد اؼبسؤساة  ،صلبة أك سائلة أك غازيةالصناعية للمسؤساة سواء 

 ثار ىذا التلوث.آعلى تقنيات لتايَت نفاياهتا ربد من 
يعترب االستيبلؿ اليَت عقبلين للموارد الطبيعية من أىم اآلثار البيئة الناذبة عن العملية الصناعية،  -

 .عية يف اؼبسؤساة يبكن اغبد من ىذه آثار ىذا االستيبلؿكانطبلقا من التايَت اعبيد للنفايات الصنا
فالتقليل من النفايات الصناعية كإعادة استعماؽبا كتدكيرىا، كل ىذه العمليات تااعد على ضباية األراضي 
الزراعية خاصة تلك القريبة من مكاب النفايات، كضباية مصائد األظباؾ اليت عادة ما تكوف مهددة من 

 .يات الصناعية خاصة اػبطرة منهاالتاربات كالنفا
اسًتجاع بعض النفايات كاعادة استعماؽبا مثل" الببلستيك )األكياس الببلستيكية كالعجبلت   -

...اخل" فمثبل  ،ربد من اآلثار البيئية ؽبذه اؼبواد ،اؼبطاطية( كالنحاس كاغبديد كالزجاج كالورؽ كاألؼبنيـو
 سنة. 055كربليلو إال يف غضوف الببلستيك ال يبكن للنظاـ البيئي استعانة 

صيانة اؼبياه سواء اعبوفية منها أك اؼباطحات اؼبائية، النفايات الصناعية تلوث اؼبياه الاطحية  -
فالرمي العشوائي للنفايات الصلبة قرب األكدية كاالهنار ك الاواحل يسؤدم اذل تلويث اؼباطحات  .كاعبوفية

 أثَتىا على اؼبياه اعبوفية.اؼبائية كما أف ربلل ىذه النفايات يسؤدم  ت
كما أف مياه الصرؼ الصناعي الناذبة عن عمليات اليال كالتربيد كاؼبلوثة باؼبواد الكيماكية تسؤثر على  -

فتارب ىذه اؼبياه إذل األهنار كالبحار ك احمليطات تودم هببلؾ العديد من اؼبااحات  .اغبياة البيولوجية
يباها ىذا التلوث، كمنو فمعاعبة اؼبسؤساة ؼبياىها الصناعية يقلل كاألظباؾ اليت  تاػبضراء كموت اغبيوانا

 من اثر ىذا األخَت على اغبياة البيولوجية .
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التحكم يف النفايات اػبطَتة ذات اآلثار البيئية الكبَتة من احتباس حرارم ، كتأكل لطبقة األكزكف  -
إهباد حلوؿ بيئية ؽبذا النوع من كاألمطار اغبمضية، كمن خبلؿ التقليل من ىذا النوع من النفايات ك 

 النفايات يقلل من تأثَتاهتا الالبية على العناصر البيئية ) اؽبواء، اؼباء، الًتبة(.
 . للنقل المستداـالفرع الثاني : البعد البيئي 

 ك الطائرات ك اياراتالعلى غرار  اؼبختلفةمن كسائل النقل  اؼبنبعثة الدفيئةالتقليل من اليازات  -
تسؤثر  ،اخرل كغازاتNO2 ك اكايد النيًتكجُت CO2 الكربوف ىذه اليازات من ثاين اكايد ،القطارات

 .حتباس اغبرارم اال ظاىرةعلى طبقو االكزكف كحدكث 
النقل  ك كسائل اؼبركبات من عن الزيوت كالوقود اؼبتاربُت الناذبةمن الاوائل  اؼبياه الاطحيةتلوث  -

يف القطارات  اؼباتعملةحىت  يف الايارات اك اؼباتعملةسواء  الكهربائيةحيث اف احملركات  ،اػباصة
  .الًتاموام ال تاتعمل ىذا النوع من الزيوت ك الكهربائية

 اؼبنبعثة االدخنةعن  الناذبة الفرعيةكالطرقات  الاريعةللطرؽ  اجملاكرةكالنباتات  شجاراالراضي كاالتلوث  -
 . الصبلحية ةكقطع الييار منتهي اؼبطاطيةمن اؼبركبات كغبار اؼبكابح كاالطارات 

 الكهربائيةايارات العلى خبلؼ  ،سائل اؼبواصبلتك ايارات ك الالتلوث الضوضائي الناجم عن   -
اليت ال تصدر ام صوت ك ال  ،الكهربائيةالقطارات  ك كاؼبًتك مالًتاموا ةخاص ككسائل النقل اعبماعية

 .الطرقاتتابب ام ازعاج للماافرين كحىت االشخاص الااكنُت قرب 
كىذا من خبلؿ اغبفاظ على االراضي اليت كاف من  ةكاليَت متجدد اؼبتجددة الطبيعيةاغبفاظ على اؼبوارد   -

 اؼبركبات.اؼبمكن انشاء طرؽ من اجل العدد الكبَت من 
من  %23من قبل كسائل النقل كاليت تقدر بو  اؼباتهلكة االحفوريةاغبفاظ على الوقود كالطاقات   -

 األكلية. الطاقةمن  ياستهبلؾ العاؼب
 الايارات. ةخاص اؼبختلفةيف انتاج كسائل النقل  اؼباتعملةالتقليل من اؼبواد كاؼبعادف   -
كما اف   ،نباتات مرتبط حبجم التلوث يف اعبوالحيث اف مبو  ،كالتنوع البيولوجي ةالربي ةاغبفاظ على اغبيا  -

  .نقلالكسائل  ةكثاف  يجةنت العامةتقتل يف الطرقات  ةالكثَت من اغبيوانات الربي
 .البعد البيئي للسكنات خضراءالفرع الثالث :

) سواء تلك الناجم عن اعماؿ البناء كاؽبدـ اؼبتولدةمن النفايات  ىائلاكنات بقدر تااىم اؼبباين كال  -
دارات ككذا اال ،للعائبلت االستهبلكيةنشاطات العن  ايومي اؼبًتتبة اؼبنزليةاك النفايات  النفايات اؽبامدة(

كاف من ة  من خبلؿ احتبلؿ مااحات كبَت  ،ةكبَت   بيئيةثار آمن  النفاياتذه ؽب اكم .التجارمكاحملبلت 
 .كالاكن للزراعة ةمناطق صاغب اك خضراء اتاؼبمكن اف تكوف مااح
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ن الاك وبد كاليت ،ربيدتالتدفئة كال ةعن احًتاؽ الوقود كالياز الطبيعي اؼباتعمل يف عملي الناذبةاليازات  -
ككذا  اؼبتجددةعلى العزؿ اغبرارم كالطاقات   تعتمداليت تدفئة الك   التربيد ةمن خبلؿ انظم ،االخضر منها

 الطاقوية . كالفعالية الكفاءة
 إلعادة ةقابل ةاستعماؿ ادكات منزلي ككذا ،هاكالتقليل من كالتجارية اؼبنزلية الفرز الذايت للنفايات -
 ركرات الزجاجية بدؿاالق كذاك  ،الببلستيكيةدائم بدؿ االكياس استعماؿ  كاألكياس ذات ،ستعماؿاال

 ةطويل ةربتاج مد  الببلستيكية اف النفاياتعلما  .البيئةيقلل من اثر ىذه النفايات على  ،الببلستيكية
 . ةسن 400تصل اذل  الًتبةللتحلل يف 

االستعماؿ  التقليل من يضمن ،هاترشيد استهبلك كالتوجو كبوعليها  كاحملافظةالتقليل من استهبلؾ اؼبياه  -
 ةكاليت بدكرىا تضمن بقاء كاستمرار اغبيا ،كد كاالهنارداالك  اؼبائيةككذا اؼباطحات  اعبوفيةاعبائر للمياه 

 الرطبة.يف اؼبناطق  ة النباتية كاغبيوانيةجد الكائنات اغبياكاستمرار تو  ةالربي
كاليت تااىم يف التقليل من مياه الصرؼ الصحي اليت   ،استعماؿ اؼبياه ةاعتماد اؼبباين اػبضراء على اعاد -

ك  للحياة ةكاليت تصبح غَت قابل ،من االراضي ةاليت تطفو على مااحات كبَت  ،ترفع من حجم اؼباتنقعات
 .لبلستعماؿ 

يف انشاء اؼبااحات اػبضراء ك النباتات اليت ؽبا اثر كبَت على التوازف ة اعتماد البيوت اػبضراء على توسع -
 .ماتول الكوكب على

 الفرع الرابع :البعد البيئي للطاقة المتجددة كالكفاءة الطاقوية.
التنمية  كمتيَتا أساسيا من متيَتات ،لمواردلالعقبلين  االستيبلؿمن عناصر  عنصراأصبحت البيئة اليـو 

اؼبوارد  منة، كلكوف الكثَت هى اؼبناخ من جلبية علوث من انعكاسات سلالتو اؼباتدامة، نظرا ؼبا وبدث
 تسؤدم ى البقاء كاللا كفق قواعد ربافظ عفبا وبتم استيبلؽب .ة أخرلهالطبيعية غَت اؼبتجددة من ج

 .أك كبح النمو االختبلؿإذل 
 اهعادة ما يتم التعبَت عن ،ا طاقة نظيفةا الطاقة اؼبتجددة أهنم اػبصائص اليت تتميز هبىإف من أ -

 اإليكولوجي يتم تهاعيتحقيق التنمية اؼباتدامة يف طبلضراء، لذلك فبيئة، أك الطاقة اػبللبالطاقة الصديقة 
 االحتباس م يف زبفيض نابة غازاتىتاا االحفوريةى عكس الطاقة لا كعألهن ،إذل الطاقة اؼبتجددةاللجوء 

تجددة الطاقة اؼب مية أف مصادرلقد أثبتت الدراسات كالتقديرات العلاغبرارم كاؼبتاببة يف التيَتات اؼبناخية، ف
ك الناذبة عن لبت ائي مقارنةهالن االستهبلؾأك  االستيبلؿة لسواء يف مرح ،بيئةللوثة لاؼب االنبعاثاتضعيفة 

 ،ى الوضع البيئيلذا األثر اإلهبايب ؼبصادر الطاقة اؼبتجددة عىإف  .يديةلباقي الطاقات التق استعماؿ
من  ويلقد مت التأكيد ع ،بة يف التيَتات اؼبناخيةكاؼبتاب ،اليازات الدفيئة بانبعاثات كباػبصوص فيما يتعمق

 هاكاليت صرحت في، 2001مارس 23ا الصادر بتاريخ ىيف قرار  ،األكركيب لبلربادالتابعة  طرؼ ؿبكمة العدؿ
بائية ضركرم كمفيد غبماية البيئة، هر الطاقة اؼبتجددة من أجل إنتاج الطاقة الك استخدامات إف"يليدبا 
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م يف زبفيض نابة اليازات الدفيئة كاليت تعد من األسباب الرئياية ؼبتيَتات اؼبناخية ىتااىا كذلك باعتبار 
 ."اهتهى مواجلالدكؿ ع ةكؾبموع االرباد اليت تعيد

 أكايد الكربوف ثاين غاز نابة من التخفيف يف فقط دكر ؽبا ليس اؼبتجددة الطاقة فإف أخرل جهة كمن -
 كذلك التوازف البيئي ىلع احملافظة يف تااىم كذلك كلكنها ورم،األحف الوقود احًتاؽ عن كالناتج اعبو يف
 عن اليازات الناذبة باستخداـ تامح العملية ىذه أف إذ العضوية، النفايات كتثمُت اسًتجاع خبلؿ من

 ربمل كىذا لتجنب" اغبيوم الياز"  أك" بالبيو غاز"  يعرؼ ما كىو الطاقة إنتاج يف العضوية اؼبواد ربمل
 .بالبيئة اؼبضر اؼبيثاف لياز إفرازات من عنيا يًتتب كما الطبيعة يف لفاتاؼبخ ىذه

للتنمية  البيئية كاألبعاد الطاقة بُت العبلقات إذل كالعشرين الواحد القرف أعماؿ جدكؿ تعرض كلقد -
ـبتلف  يف الطاقة استخداـ عن الناجم التلوث من اعبوم اليبلؼ حبماية اؼبتعمقة كتل خاصة اؼباتدامة،

  دعت األجندة حيث اػبصوص، كجو على كالنقل الصناعة قطاعي كيف كاالجتماعية االقتصادية لنشاطاتا
 الالبية لقطاع التأثَتات من كاغبد اعبوم اليبلؼ حبماية اؼبرتبطة األىداؼ من ؾبموعة ذبايد إذل21

 على مصادر القومي ادخله يعتمد اليت الدكؿ كظركؼ الطاقة مصادر توزيع يف العدالة مراعاة مع ،الطاقة
 سياسات كبرامج بتطوير كذلك هبا، القائمة الطاقة نظم تييَت عليها يصعب اليت تلك أك األكلية، الطاقة
 للحد من تلويثا األقل اؼبتوفرة الطاقة مصادر من مزيج تطوير على العمل خبلؿ من .اؼبتجددة الطاقة

 الطاقة كالقطاعات قطاع سياسات بُت التكامل ربقيق إذل إضافة الطاقة، لقطاع اؼبرغوبة غَت البيئية التأثَتات
 .األخرل االقتصادية

 كيف ؼبوضع البيئي، اؼباتمر التطوير ؾباؿ يف اؼبتجددة الطاقة ؼبصادر اؼبتزايد االستخداـ يااىم كبالتارل -
 كالقادمة. اغبالية لؤلجياؿ كالاعادة الرخاء ضماف
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 خاتمة الفصل الثاني:
اليت تظهر من خبلؿ تييَت طرؽ   ،خبلؿ ىذا الفصل مت التعرؼ على التكنولوجيات النظيفةمن      

فبا يضمن تقليل استهبلؾ الطاقة كاؼبواد االكلية ككذا ضبط كمية  ،كادكات ككسائل اغبياة ككذا امباط االنتاج
من جهة ك كبُت البيئة كىذا من خبلؿ اهباد عبلقة قوية تربط بُت النمو االقتصادم . اؼبخرجات من نفايات

كتندرج التكنولوجيات النظيفة يف اطار بناء اقتصاد اخضر كماتداـ قائم . كصحة االنااف من جهة اخرل
كاقباز استثمارات خضراء ترتبط دبا  ،على احملافظة على اؼبوارد الطبيعية كانتاج سلع كخدمات صديق للبيئة

 كوؿ كيوتو .جاءت بو آلية التنمية النظيفة اؼبنبثقة عن برتو 
كتندرج ربت غطاء التكنولوجيات النظيفة اربعة اسًتاتيجيات تتمثل يف )النفايات ،النقل ،اؼبباين      

من خبلؿ التوجو اذل النقل  ،ككذا االستثمار يف النقل اؼباتداـ ،حيث تعاجل طرؽ ادارة النفايات (،،الطاقة
انواع كقود اقل تلويثا للبيئة. كاقباز مدف كمباين ككذا اهباد  ،خاصة الذم يعتمد على الكهرباء ،اعبماعي

كيعد عنصر الطاقة االىم كونو يرتبط . من حيث ترشيد استهبلؾ الطاقة ،تراعي مقاييس االستدامة
 ،كىذا من خبلؿ تطوير قطاع الطاقة اؼبتجددة ،باإلضافة لؤلثر الكبَت للطاقة على البيئة ،بالعناصر االخرل

تضمن التقليل من االنبعاثات كربقق من خبلؽبا االبعاد  ،فاءة كفعالية اكربككذا استعماؿ الطاقة بك
 االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية للتنمية الصناعية اؼباتدامة.
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 تمهيد:
نظرا الرتباطها  ،طاقة النظيفة كاؼباتدامة الركيزة االساسية لبلستثمار يف التكنولوجيات النظيفةتعترب ال     

فقد  ،كنظرا لكوف الطاقة من اكرب اؼباببات للظواىر اؼبناخية اغبالية جبميع القطاعات االخرل ذات الصلة.
من طاقة كهركمائية كطاقة  ،تجددةمن خبلؿ استيبلؿ كل اؼبصادر الطاقوية اؼب ،عرفت تطورا كبَتا عرب العادل

كىذا حاب االمكانيات اؼبتاحة  .مشاية حرارية كضوئية كطاقة الرياح كالطاقة اغبيوية كطاقة اغبرارة اعبوفية
من خبلؿ حجم  ،كما سانبت بعض الدكؿ يف الرفع من االنتاج العاؼبي للطاقات اؼبتجددة لكل دكلة.

كما اف اهباد تقنيات  فع حجم التوظيف يف ؾباؿ الطاقات النظيفة.كالذم ساىم يف ر  ،االستثمارات الكبَتة
حديثة لًتشيد استهبلؾ الطاقة يف اطار برامج الكفاءة كالفعالية الطاقوية ساىم يف التقليل من اثر الطاقات 

 التقليدية على البيئة .
ا التعرؼ على ككذ ،خبلؿ ىذا الفصل كباكؿ التعريف بالطاقات اؼبتجددة كاىم مصادرىا كمن     

جددة على غرار مع الًتكيز على مباذج عاؼبية يف ؾباؿ الطاقات اؼبت العاؼبي،االحصائيات اؼبتعلقة باإلنتاج 
 النموذج االؼباين.

 المبحث االكؿ: االستثمار في الطاقات النظيفة كالمتجددة
 الطاقات المتجددة.المبحث الثاني: الكفاءة كالفعالية الطاقوية كقطاعات االستثمار كالتوظيف في 

 المبحث الثالث: نماذج عالمية للطاقات المتجددة كالفعالية الطاقوية.
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 النظيفة المتجددة.االستثمار في الطاقات  المبحث األكؿ:
  كاىميتها.ماىية الطاقات المتجددة المطلب االكؿ: 

غَت النفط ك الفحم اغبجرم ك الياز  مصادر جديدة للطاقة هبادإل كخيار  الطاقات اؼبتجددةتعترب      
يث ال حب ،ىي طاقة كبصل عليها من مصادر يتكرر كجودىا يف الطبيعة على كبو تلقائي كدكرم ك ،الطبيعي

ك  .لذلك تتميز على الطاقة التقليدية بتواجدىا الدائم يف الطبيعة .يسؤثر استيبلؽبا الدائم على نفاذ مصدرىا
ثار منخفضة آك من فبيزاهتا اف الستعماؽبا  ،دة باؼبوارد الطبيعية اليَت ناضبةيطلق على مصادر الطاقة اؼبتجد

لذلك تعد من  .عكس الطاقات االحفورية كاثناء استعماؽبا، ن انتاجهام نبعثنتيجة التلوث اؼب ،على البيئة
طاقة اؼبياه  ،ةالطاقة اغبيوي ،الرياح ،ك توجد على عدة اشكاؿ لعل انبها الطاقة الشماية .الطاقات النظيفة

 1ك يبكن ادراج ؾبموعة من التعاريف ؽبيئات كمنظمات دكلية . ....اخل
 الفرع االكؿ :تعريف الطاقات المتجددة 

   IRENAتعريف الوكالة الدكلية للطاقة المتجددة :  -1
يتم انتاجها  " كل طاقة :لوكالة جاء تعريف الطاقة اؼبتجددة على اهناليف اؼبادة الثالثة من القانوف التأسياي  

طاقة حرارة  ،على اختبلؼ اشكاؽبا ك اليت من بينها الطاقة البيولوجية ،من مصادر ذات طابع متجدد
 2الطاقة الشماية  ك طاقة الرياح "   ،الطاقة اؼبائية ،االرض اعبوفية

 .IEAتعريف ككالة الطاقة الدكلية:  -2
، كأشعة الشمس  ،لتحركات الطبيعية ك التلقائيةتتكوف الطاقات اؼبتجددة من مصادر الطاقة الناصبة عن ا

 .3ك اليت تتحد يف الطبيعة دبعدؿ اعلى من معدؿ استهبلكها  ،الرياح
 IPCC 4تعريف الهيئة الحكومية الدكلية بتغيير المناخ :  -3

ك اليت تتجدد يف الطبيعة دبعدؿ يااكم اك اكرب  ،ىي طاقة يكوف مصدرىا مشاي جيوفيزيائي اك بيولوجي
كطاقة الكتلة اغبيوية ك الطاقة   ،ك تتولد من التيارات اؼبتتالية ك اؼبتواصلة يف الطبيعة ،نابة استعماؽبا من

ك يبكن ربويل ىذه الطاقة اما  .طاقة اؼبد كاعبزر ك طاقة الرياح ،الشماية ك طاقة باطن االرض ك حركة اؼبياه
   لطاقة حرارية اك كهربائية اك اذل طاقة حركية .

 
 

                                                           
1
، 1،اطركحة دكتوراه علـو يف القانوف ،جامعة اعبزائر  النظاـ القانوني لبلستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر كالمتغيرات الدكليةبوجلطي عز الدين ،  

 .207،ص2015-2016
,www .irena.org 2  للطاقة اؼبتجددة اؼبوقع الرظبي للوكالة الدكلية

  

3
 .www.iea .org  ةاؼبوقع الرظبي للوكالة الدكلية للطاق 

4
 Edenhofer ottmar and others .renewable energy sources and climate change mitigation: special 

report for the intergovernmental panel on, climate change .Cambridge university press .usa .first 

published .2012.p178.     
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  UNEPعريف برنامج االمم المتحدة لحماية البيئة : ت - 4
بل تتجدد بصورة دكرية اسرع  ،الطاقة اؼبتجددة عبارة عن طاقة ال يكوف مصدرىا ثابتا كؿبدكدا يف الطبيعة

الطاقة الكهركمائية ، الرياح ،اشعة الشمس ،ك تظهر يف طبس اشكاؿ : الكتلة اغبيوية .من كتَتة استهبلكها
 1رض .ك طاقة باطن اال

فبا سبق يبكن القوؿ اف الطاقات اؼبتجددة ىي طاقة يبكن استخراجها من مصادر طبيعية غَت ناضبة قابلة 
 ،تتواجد على عدة اشكاؿ ،يبكن استعماؽبا مباشرة اك من خبلؿ ربويلها اذل طاقة كهربائية ،للتجدد اؼباتمر

 ،طاقة اغبرارة اعبوفية ،الطاقة اؼبائية ،لرياحطاقة ا ،لعل انبها الطاقة الشماية بنوعيها اغبرارم ك الضوئي
ك تتميز ىذه الطاقة بأثارىا اؼبنخفضة على البيئة لذا تعترب من الطاقات  .الطاقة اغبيوية طاقة اؼبد كاعبزر

 النظيفة ك اؼباتدامة .
 اىمية الطاقة المتجددة ك اسباب التوجو اليها .الفرع الثاني :

اجتماعية ك بيئية يبكن تلخيصها يف  ،اقات االحفورية بعدة مزايا اقتصادية تتميز الطاقات اؼبتجددة عن الط
 2: النقاط التالية

 نضوب الطاقات التقليدية: نتيجة العتماد العادل على الطاقات االحفورية )النفط كالياز( يف عملية  
ر جديدة  للطاقة كاف ال بد من اهباد مصاد،  ة نضوب ىذه الطاقة غَت اؼباتدامةك مع امكاني ،االنتاج

  .اؼباتقبلية ك لعل انبها الطاقة اؼبتجددة
ك اليت يصعب توفرىا يف بعض االحياف نتيجة  ،سهولة اغبصوؿ عليها مقارنة بالطاقة االحفورية   

 للخبلفات الاياسية بُت اؼبنتجُت كاؼباتهلكُت ك كذا يف فًتات اغبركب .
اليت  ،ارتفاع تكاليف االنتاج نتيجة اسعارىا رغم ارتفاعك الذم ك  ،اسعارىا اليت تتميز بالثبات النايب   

اال اف االزمات اليت مرت هبا اسواؽ الطاقة التقليدية خاصة  .تعرؼ البفاضا ماتمرا مع التطور التكنولوجي
فبا استدعي التوجو كبو الطاقات  ،دكالر للربميل 140اين كصل سعر اػباـ اذل حدكد  ،الانوات االخَتة

 صة للدكؿ اؼباتوردة للطاقة من اجل ضماف امنها الطاقوم .خا ،اؼبتجددة
بالنابة للدكؿ اؼبصدرة للطاقة فاف التوجو كبو الطاقات اؼبتجددة لو انبية من خبلؿ توجيو الطاقات  

 ك الذم يبكن من خبللو سبويل مشاريع للطاقات اؼبتجددة . ،اؼباتهلكة ؿبليا اذل التصدير
 .مصادر الطاقة من اجل ضماف استقرار اسعار الطاقة ك ضماف التوريد ربقيق االمن الطاقوم ك تنويع  
اؼباء ... اخل (  ،الرياح  ،الطاقة اؼبتجددة ىي طاقة ذات مصادر طويلة االجل ك كذا ؾبانية )الشمس   

 .كتكمن تكلفتها يف تكاليف االنتاج فقط 

                                                           
1
  www.unep.org. امج االمم اؼبتحدة غبماية البيئةاؼبوقع الرظبي برن  

2
 .218،مرجع سابق ،ص  بوجلطي عز الدين  
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من خبلؿ  ،الشبكات العمومية للطاقة رباُت فرص اغبصوؿ علي الطاقة يف اؼبناطق النائية ك البعيدة عن   
الواح مشاية ك مراكح الرياح يبكن اغبصوؿ على الطاقة الكهربائية لبلستعماؿ العائلي دكف اللجوء اذل مد 

 1اعمدة الكهرباء ك انابيب الياز الطبيعي .
لنائية  تااىم الطاقة اؼبتجددة يف رباُت اؼباتوم اؼبعيشي لئلنااف خاصة يف اؼبناطق الريفية ك ا   

 كالصحراء .
انبية الطاقة يف رفع االنتاج الفبلحي نتيجة توفر بعض اؼبناطق على االرض ك اؼبياه ك افتقارىا للطاقة من  

 لذا تعد الطاقة اؼبتجددة اغبل لذلك . ه،اجل استخراج اؼبيا
  اؼبياه الصاغبة للشرب من خبلؿ ربلية مياه البحر ك رباُت كضعية العائبلت.َتتوف 
مناصب شيل دائمة سوآءا يف عملية تصنيع اؼبعدات البلزمة إلنتاج الطاقة من اؼبصادر اؼبتجددة اك توفَت   

ك قد بلغ عدد الوظائف اؼباتحدثة يف قطاع الطاقة  .من خبلؿ عمليات انتاج الطاقة ك صيانتها ك تركيبها
2مليوف سنة  11ككصلت اذل   2016مليوف منصب عمل سنة  9,8اؼبتجددة 

2018. 
 طلب الثاني: مصادر الطاقة المتجددة.الم
ك اليت  ،نظرا لتعدد اؼبصادر اؼبنتجة للطاقة ،تعترب الطاقة اؼبتجددة اػبيار االمثل للطاقة العاؼبية ماتقببل  

اليت تنتج كميات ىائلة  ككذا الطاقة اؼبائية ك اغبرارية،سبثل موارد طبيعية متجددة كالطاقة الشماية ك الرياح 
كيبكن اهباز اىم مصادر الطاقة اؼبتجددة   . آءا باستعماؽبا اؼبباشر اك من خبلؿ ربويلهامن الطاقة سو 

 كااليت:
 الفرع االكؿ :الطاقة الشمسية كطاقة الرياح.

   solar energyالطاقة الشمسية :  -1
حيث اف االرض تتلقي كميات ىائلة من الطاقة تقدر  ،ىي طاقة يتم اغبصوؿ عليها من اشعة الشمس     

 10* 63.8ػػػػػػػ ب
 10* 2.4كيلوكاط /ساعة ك ىذا ما يعادؿ  16

ك تقدر طاقة .(  TEP)بليوف ( برميل نفط ) 12
. ك تقدر احتياجات العادل من من صبيع اؼبصادر اؼبختلفة للطاقةاالؼ ضعف الطاقة اؼبولدة  5الشمس بػػػػػ 

على باقي  ك تتميز الطاقة الشماية. 3  ةدقيق 45الطاقة ؼبدة سنة ما تنتجو الطاقة الشماية ؼبدة ساعة ك 
ك بناب متفاكتة على عكس الطاقات التقليدية   ،الطاقات االخرل بكوهنا طاقة متوفرة يف صبيع اكباء العادل

ك تعد من الطاقات النظيفة احملافظة على البيئة  .كما اف تكنولوجيا استعماؽبا اصبحت جد سهلة ك متوفرة

                                                           
1
. 12، ص 2011،الشبكة العربية للبيئة كالتنمية ،دكر المجتمع المدني في ترشيد كتحسين كفاءة الطاقة افاؽ جديدة كمتجددة عدرل عماد الدين ،  

 www.raednetwork.orgمتاح على اؼبوقع.
2
 REN 21steeing committee, Renewables 2019, global status KREN 21 secretariat, Paris, France, p 47. 

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf 
   3مركز الدراسات ك البحوث, اقتصاديات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية, غرفة الشرقية, الاعودية, 2010, ص 4. 3

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf
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اتدامة توفق البعد االقتصادم ك االجتماعي ك البيئي للتنمية اؼباتدامة ك تبقى ك الديبومة لذا فهي طاقة م
ك يبكن استيبلؿ الطاقة الشماية على صورتُت حاب التكنولوجيا اؼباتعملة يف  .متوفرة لؤلجياؿ القادمة

ويل اشعة اليت يتم انتاجها انطبلقا من تقنيات تعمل على رب ، كنذكر منها الطاقة اغبرارية،انتاج الطاقة
تعمل ىذه االخَتة على  ،من خبلؿ مرايا تعكس اشعة الشمس يف نقطة كاحدة ،الشمس اذل طاقة حرارية

ك تامى ىذه  ،رفع سائل التاخُت الذم يعمل بدكره على تدكير ؿبركات خبارية تعمل على انتاج الكهرباء
 solarين ىو الطاقة الكهركضوئية ك النوع الثا .  solar thermalالطاقة بػػػ الطاقة الشماية اغبرارية 

photovoltaic   نظرا لاهولة انتاجها ك حىت استعماؽبا  ،كىي النوعية الشائعة من الطاقة الشماية
. كلقد عرفت ىذه االخَتة البفاضا كبَتا ، ك اليت تتمثل يف لوحات مشايةخاصة لدل اػبواص ) العائبلت (

 .1دكالر( 0.175ػػ )يف تكلفتها حيث تقدر التكلفة الكيلوكاط بػ
 .  Wind powerطاقة الرياح :  -2

ك يقـو انتاج الطاقة  ،خراؽبوائية  اليت زبتلف من مكاف آلتنتج طاقة الرياح نتيجة اغبركة اؼباتمرة للتيارات 
يتم  ح على تدكيرىا ك انتاج الطاقة.الكهربائية من الرياح من خبلؿ تثبيت توربينات مشفرة تعمل حركة الريا 

ى ذه اؼبزارع عادة يف اؼبناطق اليت تبُت الدراسات الطوبوغرافية اف اؼبنطقة ذات سرعة رياح تااعد علاقباز ى
 5000اذل  1981كيلوكاط سنة  100كرفع التطور التكنولوجي من مردكد توربينات الرياح من انتاج الطاقة. 

حيث يقدر تكلفة االحفورية، االكثر منافاة للطاقة لذلك تعد طاقة الرياح الطاقة  .2006كيلوكاط سنة 
شرة تتكوف مزارع الرياح من العديد من اؼبراكح ك اليت تكوف عادة مربوطة مبا .دكالر 1000الكيلوكاط 

كما اف اؼبزارع البحرية ك الشاطئية فهي االفضل كوف ىذه االخَتة ثابتة كاكثر   بالشبكة العمومية للكهرباء،
 2ة يف صيانتها كتركيبها اؼبكلف .سرعة من الرياح الربية لكن تكمن اؼبشكل

 الفرع الثاني :الطاقة الكهركمائية كالنوكية كالهيدركجينية.
 .  Hydropower Energyالطاقة الكهركمائية :   -1

. مت االستفادة قة اؼبتجددة ك اقدمها استعماال، كىي طاقة تنتج من حركة اؼبياهتعد اؼبياه من اىم مصادر الطا
بناء اؼبطاحن على ؾبرل االهنار  ، من خبلؿالقدـ ك كاف ىذا االستعماؿ ميكانيكيمن حركة اؼبياه منذ 

ك مع ظهور الكهرباء مت بناء توربينات كهربائية تعتمد علي حركة اؼبياه لتوليد الكهرباء ك  .لتدكير الطواحُت

                                                           

حالة الطاقة الثورة البتركلية كفق ضوابط االستدامة ، دراسة  الستخفاؼ، استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة زناد سهيلة  
.119.ص 2018-2017.1.اطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ،جامعة سطيف ، الشمسية في الجزائر

1
  

. Article Energie éolienne en Algérie : potentiel et réalisations ,Ouissem Boukhari Guecherou Fatiha, 
2

proposé pour la participation au : Colloque international des stratégies des énergies renouvelables et son 

rôle dans la réalisation du développement durable. Université de Blida 2 Lounici Faculté des sciences 

économiques, de gestion et commerciales, 23-24 Avril 2018. p5 



 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

148 

اؽبدؼ منها وف اك من خبلؿ بناء سدكد خاصة يك 1.ه طبيعية مثل الشبلالت ك االهنارقد تكوف حركة اؼبيا
 2كما يبكن انتاج الكهرباء اؼبائية من مصادر اخرم مثل طاقة اؼبد كاعبزر ك طاقة االمواج .  انتاج الكهرباء. 

 .Hydrogen Energyالطاقةالهدركجينية: -2
يعترب اؽبيدركجُت من اىم مصادر الطاقة النظيفة اؼباتدامة ك ىو من الطاقات اؼبتجددة يتم اغبصوؿ      

يتم انتاج اؽبيدركجُت من خبلؿ طريقتُت ك نبا اما بتاخُت اؼباء  .ن اؼباء ك الذم ىو عنصر متجددعليو م
اكعية تتحمل ىذه الدرجة كتعد ىذه الطريقة صعبة نوعا ما نتيجة عدـ كجود  ،°ـ 3000اذل درجة حرارة 

ية كأكايد اغبديد  كثاين لذلك يلجا عادة اذل مزج اؼباء دبواد كيمياك  .طاقة كبَتة للوصوؿ اليها كتاتهلك
اما  .درجة مئوية 730اكايد الكربيت اك بركميد الكالايـو ك الزئبق من اجل خفض درجة التحلل اذل 

الطريقة االكثر شيوعا فهل التحليل الكهربائي من خبلؿ سبرير التيار الكهربائي يف اؼباء ليتحلل اذل ىدركجُت 
 ،كجُت غاز ال رائحة ك ال لوف لو لذا يعترب من الوقود االنظفك يعترب اؽبيدر . H2Oكاكاجُت الف اؼباء ىو 

حيث ال ينتج عن احًتاقو سول خبار اؼباء كما تعد الايارات العاملة بالوقود اؽبيدركجيٍت اكثر كفاءة كفعالية 
 3كمن خصائص ىذه الطاقة القدرة على التخزين نتيجة كجوده ضمن مكوف اؼباء .. من كقود البنزين

 . Nuclear Energyقة النوكية: الطا   -3
تعترب الطاقة النوكية من الطاقات البديلة للطاقة التقليدية كما تعترب من اىم مصادر انتاج الكهرباء يف      

كتعتمد اؼبفاعبلت النوكية على اليورانيـو   4.بربيطانيا 1956العادل كاستدامتو. مت انشاء اكؿ مفاعل نوكم سنة 
لك كرغم اف اؼبفاعبلت النوكية تاتمر يف اعطاء الطاقة ؼبدة طويلة اال اهنا تعتمد لذ ،كمورد طاقوم اساسي

. كيتم اغبصوؿ على الطاقة من خبلؿ عملية االنشطار اليت تصطدـ من  على مورد ناضب كىو اليورانيـو
كهرك خبلؽبا نًتكنات بعض الذرات بنواة ذرات اخرم فتتطاير بارعة كبَتة مولدة طاقة حرارية كاشعاعات  

ك رغم كوف الطاقة النوكية من اىم مصادر الطاقة العاؼبية حاليا ك اكثرىا كفاءة ك  .5ميناطاية عالية الطاقة  
 ك فوكوشيما 1986اكرانيا سنة  البيئية لبعض منها مل حادثة تشرنوبل يف ثاال اف الكوار  ،اقتصاد للطاقة

                                                           
1
 اقػػػة الشمسػػػية فػػػػيطال لتصنيفدراسػػػػة لواقػػػع مشػػػركع  الجزائرل لتحقيػػػق التنميػػػػة المسػػػتدامة فػػػي خجػػػػددة كمػػػد المت ة اقػػػطال ،حػػػدة ات فركحػػػ 

 . 151ص2012الانة11العدد  لباحثؾبلة ا ،الكبير بالجزائر الجنوب 
اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ،مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدكرل  الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامةاعبوزم فتيحة ،  2

 .09.ص2018افريل  34-02،23دراسة ذبارب بعض الدكؿ، علي لونياي البليدة  –ربقيق التنمية اؼباتدامة 
3
مع التطبيق على  كوقود في العالم  امواستخدالهيدركجين بين الطاقات المتجددة كالتقليدية كإمكانية  اقتصادياتخلود حااـ حانُت حان،  

 20.، أطركحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عُت مشس، مصر، مصر

4
كالعلـو  االقتصاد، أطركحة دكتوراه، كلية تجارب دكلية معاصرة استعراض –السلمي للطاقة النوكية االستخداـ اقتصادياتأماؿ اظباعيل ؿبمد يوسف،  

 13.، ص2010رمص الاياسية، جامعة القاىرة،
5
دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب  -المستدامة في الدكؿ المغاربية االقتصاديةالطاقة المتجددة في تحقيق التنمية  اقتصادياتدكر زكاكية أحبلـ،  

 .111ص.2013، ، سطيفس، كالتجارية كعلـو التايَت، جامعة فرحات عبا االقتصادية، كلية العلـو االقتصاديةرسالة اؼباجاتَت يف العلـو  كتونس
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ية ك البيئة جعل الدكؿ تعيد النظر فيها باعتبارىا . ك ما ترتب عنها من اثار على البشر  2011بالياباف سنة 
 .1طاقة غَت امنة على البيئة ك االجياؿ القادمة 

 الفرع الثالث: الطاقة الحيوية كطاقة الحرارة الجوفية.
 Biomass Energyطاقة الكتلة الحيوية :   -1

  ل انتاج طاقة كهربائية اك حرارية.اج يتم استعماؽبا من ،الكتلة اغبيوية ىي مواد عضوية حيوانية اك نباتية     
يقطن  ،مليار نامة حوؿ العادل 2يتم استعماؿ اؼبواد العضوية من خشب كبقايا اغبيوانات غالبا من قبل 

، حيث يبثل ك يتم استعماؿ اؼبواد  العضوية مباشرة يف عملية التدفئة ك الطبخيا، معظمهم يف اسيا كافريق
ية كالتخمَت ما تعاجل اؼبواد العضوية بطرؽ كيميائ. كالطاقة نتاجإل ب اؼبوجونتاج العاؼبي من اػبشاال معظم

تسؤدم ىذه االخَتة اذل ربويل اؼبواد العضوية الصلبة اك الاائلة اذل طاقة  ،ك كذا بكتَتيابواسطة مواد كيماكية 
 2ك ىناؾ عدة انواع للوقود اغبيوم نذكر منها : .حيوية تامي بالوقود اغبيوم

 .:Big Gazeيوم الغاز الح -أ 
كىو غاز ناتج عن التحلل اغبيوم ؼبادة عضوية كالاماد ك مياه الصرؼ الصحي ك النفايات العضوية اؼبنزلية 
ك بقايا النباتات. ك ىو غاز يبكن استعمالو للطهي ك لتشييل ؿبركات اغبرارية إلنتاج الطاقة الكهربائية اك 

 اؼبيكانيكية .
 .  C2 H5 OHااليثانوؿ الحيوم : -ب 

...اخل من اؼبواد مَت الذرة ك القمح ك قصب الاكر.تاتخرج من زب مادة عديبة اللوف قابلة لبلشتعاؿ،ك ىو 
 العضوية. يعمل االيثانوؿ على احملركات اليت تشتيل باإليثانوؿ .

 .  CH3 OH الميثػػػػػػانػػػػوؿ : -ج 
 يتكوف من عملية التقطَت غبرؽ اػبشب يف حالة انعداـ اؽبواء.

 لحيوم : الديزؿ ا -د 
، يعترب ك تعترب كوقود متجدد بيئي كقابل للتحلل ،ىو كقود يتم صناعتو من مواد خاـ نباتية ك حيوانية     

( ك ىذا حاب كمية اؼبزج بُت  100Bيتواجد على عدة اشكاؿ مثبل ) كقود اقل انبعاثا لليازات الدفيئة.
حيوانية، مع اضافة نباتية ماتعملة مع دىوف للديزؿ اغبيوم كالديزؿ. يتم انتاج الديزؿ اغبيوم من زيوت 

 3مثيبلت الصوديـو ك الكحوؿ ك اليت تنتج الديزؿ اغبيوم ك اليلياَتين .  بعض اؼبواد مثل
 

                                                           

1 (.91براج صباح , مرجع سابق ص )
  

-18، ص1،2010،ىيئة ابو ظيب للثقافة كالًتاث، االمارات العربية اؼبتحدة ،ط الكتلة الحيوية كانجاز التغييرنيكي كككر، ترصبة عمر سعيد االيويب،  2
19. 

 .22نفاو، ص  3
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 .    Geothermal Energyطاقة الحرارة الجوفية  -2
غما نتيجة طبقات اؼبا ،ىي مصدر طاقوم متجدد نظيف مصدره اغبرارة اؼبنبعثة من جوؼ االرض      

تاتعمل ىذه اغبرارة يف توليد الكهرباء اك من خبلؿ االستعماؿ اؼبباشر يف  نصهرة ك اليت ترفع درجة اؼبياه.اؼب
. ك يبكن تقايم ية للينابيع اغبارةو هبا من سطح االرض ألغراض التدفئة، ك يف ؾباؿ الاياحة اغبمحالة قر 

 :  1انواع نذكر منها 03الطاقة اغبرارية اذل 
 اه الساخنة:مصادر المي - أ

 منابع البخار الجاؼ : -
حيث ياتعمل البخار الناتج عن اؼبياه الااخنة بدرجات حرارة  ،ياتعمل ىذا النوع عادة إلنتاج الكهرباء

 مرتفعة ك ربت ضيط عارل اذل تدكير التوربينات البخارية اؼبولدة للكهرباء .
 منابع المياه الساخنة :  -

كبوجود الضيط يرفع اؼباء اذل الاطح ك  ،ة حرارهتا اذل حد اليليافنتيجة اذل كجود مياه ساخنة تصل درج
خر يوجو كبو انابيب تكوف مصدر إلنتاج يط اعبوم يتحوؿ جزء منو اذل خبار. ىو اآلعند تعرضو للض

درجة فيوجو 100خر من اؼباء الذم تنخفض درجة حرارتو اذل اقل من ، ك اعبزء اآلالكهرباء البخارية
 .كالتدفئة كالاياحة اغبمويةاالت اخرل  الستعم

 حقوؿ الصخور الحارة :   -ج
، لكن بابب عدـ كجود كىذا النوع من الطاقة موجود يف باطن االرض نتيجة ارتفاع درجة حرارة االرض

 .2ك ىو النوع االكثر انتشارا حوؿ العادل ك االقل استعماال  ،ال يبكن نقل ىذه اغبرارة اذل الاطحاؼبياه 
 مزايا كعيوب الطاقات المتجددة:  المطلب الثالث:

 الفرع االكؿ: مزايا كعيوب الطاقة الشمسية كطاقة الرياح.
 مزايا ك عيوب الطاقة الشمسية :   -1

 االيجابيات :  - أ
 كما ياهل اغبصوؿ عليها ك تتوفر يف صبيع اكباء العادل .    غَت الناضبة،من اؼبصادر الطاقوية اؼبتجددة ك   -
  .ومة الطاقوية ك ضماف االمن الطاقوم للدكؿتوفَت االستدامة ك الديب  -
 طاقة نظيفة كامنة غَت ملوثة ك ال يًتتب على استيبلؽبا ام مشاكل بيئية .  -

                                                           
1
اسًتاتيجيات مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدكرل  الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة ،، استراتيجيات بارة فاطمة الزىراء، بقاح سارة  

 .8.ص2018افريل  34-02،23دراسة ذبارب بعض الدكؿ، علي لونياي البليدة  –الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق التنمية اؼباتدامة 
الثورة البتركلية كفق ضوابط االستدامة ، دراسة حالة الطاقة  الستخفاؼمية لمصادر الطاقة البديلة ، استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدازناد سهيلة 2

  .(122، مرجع سابق ص ) الشمسية في الجزائر
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ضماف االيصاؿ الطاقوم عبميع اؼبناطق حوؿ العادل ك يف اؼبناطق اؼبعزكلة ك الصعبة ك يف مدة زمنية   -
 قصَتة 

كما اف صناعة ا مع التقدـ التكنولوجي اغبارل،  تهبااطة تكنولوجيا الطاقة الشماية ك البفاض تكلف -
 1االلواح الشماية اصبحت متاحة عبميع دكؿ العادل .

 السلبيات :     -ب   
اعتماد الطاقة الشماية على ضوء كحرارة الشمس ك ىذا ما هبعل اغبصوؿ عليها يف الليل ك االياـ  -

 2اليائمة يبثل مشكلة كبَتة. 
كفاءة ك فعالية االلواح الشماية يف تلقي الضوء ك اغبرارة خاصة يف   مشكلة اليبار الذم ىبفض من -

 اؼبناطق الصحراكية .
للحصوؿ على الطاقة الشماية يف صبيع االكقات ال بد من كجود بطاريات غبفظ الطاقة ىذه االخَتة اليت  -

 تتأكل بشكل دكرم ك تتميز بعدـ الفعالية . 
دات ك تكاليف االقباز ذبعل من الطاقة الشماية غَت تنافاية رغم اف الشمس ىي مورد ؾباين اال اف اؼبع -

 3يف الوقت اغبارل مقارنة بالطاقات التقليدية .
 مزايا ك عيوب طاقة الرياح : -2

 االيجابيات : - أ
 طاقة متجددة يتم اغبصوؿ عليها ؿبليا. -
 عمل رصةف400  يفوؽ ما يوفر سنويا الرياح طاقة من ساعة كيلوكاط بليوف إنتاج أف دراسة أظهرت -
 طاقة نظيفة ال يًتتب على استيبلؽبا ام اثار بيئية . -
يتم تشييد مزارع الرياح يف اماكن يبكن استيبلؽبا ألغراض اخرل كالزراعة كوف ىذه االخَتة ال ربتل  -

 مااحات كبَتة .
 تشييلها. تكلفة كقلة بالبااطة تكنولوجيا تتميز حيث الرياح، مزارع كتركيب كتنفيذ تصميم سرعة -
 هنارا. إال تتوافر ال اليت الشماية الطاقة عن تتميز كاليت كالنهار، الليل طواؿ الرياح طاقة فرتوا -
 4تعترب من اكثر مصادر الطاقة اؼبتجددة كفاءة حيث اف ىذه االخَتة تنتج طاقة ىائلة . -

 
                                                           

1
لتايَت ،جامعة ،اطركحة دكتوراه يف علـو ا استراتيجية التسيير االمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة دراسة حالة بعض االقتصادياتنذير غانية ،  

 .85ص 2016-2015قاصدم مرباح كرقلة ف
 2011الطبعة األكذل، دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف ، ، ،كاستخداماتهامصادرىا  -الطاقة البديلةظبَت سعدكف كآخركف،  2

 .143،ص
3
 .86مرجع سابق ،ص ، دراسة حالة بعض االقتصاديات استراتيجية التسيير االمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامةنذير غانية ، 

4
 .153مصر، بدكف سنة نشر، ص02، الفكر اؼبعاصر ،مصادرىا كقضاياىا، عنواف المقاؿ: طاقة الرياح –الطاقة ترصبة: ميشيل فرح،  -جي كونيت  
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 السلبيات : - ب
ثابتة زبتلف حاب اعتماد توربينات الرياح على سرعة الرياح هبعل من ىذه االخَتة تعطي طاقة غَت  -

 .الطقس 
تػداخل  باػبب ،اعبويػة اؼببلحػة ؿبطات من كلم 1 عن يقل بعد على الرياح مزارع بإقامة يامح ال -

 1الرياح. توربينات ربدثو اليت الكهركميناطياي
كما اهنا تسؤثر ،  كجود اؼبراكح بالقرب من اؼبناطق الاكنية يابب الضجيج نتيجة الصوت الصادر منها -

 .رة الربية خاصة على الطيو على اغبيا
 اؼبعقدة. التحكم منظومات بابب الرياح، طاقة الستخداـ اؼببدئية االستثمارية التكلفة ضخامة -
 مااحات كبَتة غَت قابلة لبلستعماؿ الاكٍت اك الصناعي . ذاخ -
فاض يعترب االعتماد الكلي على الرياح يف انتاج الكهرباء غَت ماتداـ نظرا إلمكانية توقفها اك الب -

 مردكديتها ما يتابب يف مشاكل كهربائية .
 2األبراج. كسقوط الدكراف أثناء التوربينات شفرات انفصاؿ نتيجة تنشأ اليت اغبوادث -

 الفرع الثاني: مزايا كعيوب الطاقة الحرارية كالحيوية.
 ايجابيات كسلبيات طاقة الحرارة الجوفية :  -1

 االيجابيات : - أ
كما تتوفر بكميات كبَتة ك يف مااحات   ،صوؿ عليها يف صبيع االكقاتطاقة متجددة كماتديبة يبكن اغب -

 شاسعة حوؿ العادل .
ك كذا عدـ تيَت يف  ،ثار منخفضة على البيئة نظرا لتواجدىا منذ القدـ على االرضآطاقة نظيفة ذات  -

 طبيعتها الفيزيائية .
كما يبكن ربويلها اذل طاقة    ،بيعيةامكانية استخدامها اؼبباشر كوسيلة للتدفئة ك كذا يف اغبمامات الط -

 كهربائية .
 ذات مردكدية طاقوية مرتفعة كما تتميز بالتكلفة اؼبنخفضة الستعماؽبا مقارنة بالطاقات االخرل . -
 السلبػػػػيات :  - ب
 ارتفاع تكلفة االستثمار االكرل ؼبشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من طاقة اغبرارة اعبوفية . -
 صوؿ على الطاقة اعبوفية على اؼبياه اعبوفية كما يتابب يف اختفاء بعض منها .تأثَت حفر ابار للح -

                                                           
، 2003، القاىرة، مصر، جويلية ،اسع كالعشركفتقرير مقدـ عن أعماؿ المجلس في دكرتو التاجمللس القومي لئلنتاج كالشسؤكف االقتصادية،  1

 .219.220ص
، أطركحة بالجماىيرية الليبية اقتصاديةدراسة  –دكر االعتبارات البيئية في المفاضلة بين أساليب توليد الطاقة الكهربائية فوزل ؿبمد الشريف الياس،  2

 .10ص2006دكتوراه، معهد الدراسات كالبحوث البيئية، جامعة عُت مشس، مصر، ،
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 ارتفاع درجة حرارة االرض يتابب يف تأكل اؼبعدات ك اآلالت اؼباتعملة يف استخراجها . -
 ايجابيات كسلبيات طاقة الكتلة الحيوية : -2

 االيجابيات :   - أ
 لتلوث من خبلؿ استعماؿ النفايات كوقود .كما تااىم يف زبفيض ا  ا،تعد من الطاقات االقل تلويث -
 طاقة متجددة نظرا لتوفرىا يف صبيع االكقات . -
 طاقة بايطة كبدائية ال ربتاج لتكنولوجيا عالية خاصة ما تعلق بالتدفئة ك الطبخ . -
 كعدـ تقيدىا باغبدكد اعبيرافية ك الاياسية . ية انتاجها يف صبيع مناطق العادل،امكان -
 السلبيات : - ب
ساىم يف رفع اسعاره العاؼبية ك  ،...اخل ( إلنتاج الوقود اغبيوم ، قصب الاكرذرة، اليذاء ) قمح  توجيو -

 رفع من حاالت اجملاعة كبو العادل.
يرفع من كتَتة تييَت اؼبناخ نتيجة انبعاث غاز  ،ارتفاع كثافة استخداـ االراضي من غَت اغباجة اذل اليذاء -

 اس اغبرارم كما يااىم يف تدىور الًتبة .ثاين اكايد الكربوف اؼبابب لبلحتب
 ،ك الذم بدكره اثر على التنوع البيولوجي ،التوسع كبو رفع اؼبااحات اؼبزركعة على حااب اليابات -

من اجل التوسع يف انتاج زيت الصويا ك زيت  ،حيث مت ازالة العديد من اليابات يف الربازيل ك اندكنيايا
 1النخيل على حااب اليابات .

 ع الثالث: ايجابيات كسلبيات طاقة الكهركمائية ك الهدركجينية.الفر 
 مزايا كعيوب الطاقة الكهركمائية : -1

 االيجابيات :  - أ
 طاقة نظيفة كمتجددة ك غَت ملوثة للبيئة. -
تعتمد على تكنولوجيا سهلة التحكم ك كما يبكن ضبط الكميات اؼبراد انتاجها ك كذا استعماؿ الفائض  -

 ياه اذل احواض علوية من اجل التخزين .منها يف اعادة رفع اؼب
من اؼبصادر الطاقوية اؼبتجددة كفاءهتا ك مردكديتها االقتصادية طوؿ عمر احملطات اؼبائية فبا يزيد من   -

 2االقل تكلفة ك االقدـ كاالكثر انتشارا حوؿ العادل . 
 السلبيات : - ب
 كباء العادل .ارتباط انتاجها باؼبياه اليت تعترب موردا غَت متوفر يف صبيع ا -
 ارتفاع تكاليف بناء احملطات الكهركمائية خاصة مع ارتباط التكلفة بإقباز الادكد . -

                                                           
1
الثورة البتركلية كفق ضوابط االستدامة ، دراسة حالة الطاقة  الستخفاؼ، استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة زناد سهيلة  

 . 133 مرجع سابق، ص ، الشمسية في الجزائر

 .93مرجع سابق ،ص ، دراسة حالة بعض االقتصاديات استراتيجية التسيير االمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامةنذير غانية ، 2
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 1البفاض ماتويات اؼبياه ك ضعفها يسؤدم اذل توقف احملطة . -
 ايجابيات كسلبيات الطاقة الهدركجينية : -3

 االيجابيات : - أ
  .من مااحة االرض ) اؼباء( % 76طاقة متجددة ك ماتدامة نتيجة اعتماده على مصدر طبيعي يكوف  -
 من الطاقات النظيفة اليت  ال ينتج عن احًتاقو ام غازات سامة غَت خبار اؼباء . -
 سهولة زبزينو كنقلو سوآءا بشكلو الاائل اك اليازم يف الصهاريج اك عرب االنابيب . -
ويل كسائل النقل يعترب كطاقة يبكن استعماؽبا عوض الياز الطبيعي يف الطهي ك التدفئة كما يبكن رب -

 لتتوافق مع اؽبيدركجُت كوقود.
وبتوم اؽبيدركجُت على طاقة ىائلة ذات مردكد مرتفع فهو يعطي طاقة اكرب من اؼبشتقات النفطية دبرتُت  -

 بشكلو اليازم فطاقتو سبثل ثلث طاقة الياز الطبيعي . اام ،بشكلو الاائل
 السلبػػػػػيات : - ب
كياز ماتقل ك امبا يتواجد مرتبطا باألكاجُت ك ىذا ما يلـز طاقة عدـ تواجد اؽبيدركجُت يف الطبيعة   -

 اخرل لفصلو عن االكاجُت .
سوآءا بشكلو الاائل اك اليازم اين  ،صعوبة انشاء ؿبطات سبد الايارات ك كسائل النقل باؽبيدركجُت -

 هبب توفر احملطات على صهاريج كبَتة حىت تتحمل الضيط العارل للهيدركجُت .
الطاقات اليت تكلف عند زبزينها نتيجة البفاض مقدار الطاقة مقارنة مع اغبجم فهو وبتاج يعترب من  -

 خزانات كبَتة جدا للتخزين.
 2غاز خطَت اذا المس اؽبواء اك اغبرارة اك الكهرباء قد يابب انفجارات كبَتة . -

 المطلب الرابع: القدرات العالمية من الطاقات المتجددة.
 االجمالي  للطاقات المتجددة عبر العالم :الفرع االكؿ :االنتاج 

سوآءا الطاقة الشماية ك طاقة الرياح اك باقي  ،عرؼ العادل ربوؿ طاقوم كبو الطاقات النظيفة ك اؼبتجددة
  الوكالة الدكلية للطاقة اؼبتجددة حيث بلغ حجم االنتاج العاؼبي حاب .الطاقات اؼبتجددة االخرل

IRENA  2.5  تليها طاقة  ،%56كتعترب الطاقة الكهركمائية االكذل بنابة  .3 2019مليوف ميياكاط سنة
ك الشكل اؼبوارل  %،6ك باقي الطاقات اؼبتجددة االخرل بػػػػػػػ  %15ك الطاقة الشماية بػػػػػػ  %23الرياح بػػػػػ 

 يبُت ذلك :

                                                           
 

 
2
 Renewable Energy Policy Network, REN21, 2019.op.cit, p65. 

3
 International Renewable Energy Agency, IRENA2020. /www.irena.org/. 
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 .2018(: نسبة انتاج الطاقة المتجددة حسب نوع الطاقة لسنة 1-3الشكل رقم )
 

 
  :: من اعداد الطالب باالعتماد علىلمصدرا

- Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 Global 

Status Report, REN21, Paris,  2019,p, P66.  

 

من خبلؿ الشكل يتبُت اف الطاقات اؼبتجددة اصبحت تشكل نابة كبَتة من انتاج الطاقة الكهربائية      
.2019باؼبئة من انتاج الكهرباء لانة26.2حيث قدرت ب  ،عاؼبيا

كىذا يبُت التوجو كبو الطاقات  1
كىذا  %50بنابة تفوؽ  ،كال تزاؿ الطاقة الكهركمائية سبثل النابة االكرب من الطاقات اؼبتجددة اؼبتجددة،

غَت اف  .ز الادكد اؼبائيةحيث ارتبط انتاجها بإقبا ،راجع لكوهنا اقدـ انواع الطاقات اؼبتجددة ظهورا
عرفت الطاقة الكهركمائية ثباتا يف حجم االنتاج على خبلؼ  ،اؼببلحظ انو خبلؿ العشر سنوات االخَتة

حيث بلغ النمو بُت  ،خاصة الطاقة الشماية كطاقة الرياح ارتفاعا كبَتا ،باقي الطاقات اؼبتجددة االخرل
مليوف طن  107اين انتقل االنتاج من ، %35.5 سنوم ام دبعدؿ متوسط مبو،  % 355نابة  2019ك  2010

كالشكل اؼبوارل يبُت تطور انتاج  2019.2مليوف طن مكافئ نفط سنة  486.8اذل  2010مكافئ نفط سنة 
 .2019و 2010الطاقة اؼبتجددة بُت سنة 

 

 

 

 

                                                           
1
 International Renewable Energy Agency, IRENA2020.op.cit. 

2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, 68th edition, p51. 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-

review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf 

60% 21% 

9% 

8% 2% 

 pvالشمسية  الرياح المائية

 cspالجوفية و   الحيوية

26% 

74% 

 الطاقة الكهربائية المتجددة

 الطاقة الكهربائية من مصادر احفورية 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
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 .بالتيراكاط ساعي.2008/2018(:تطور انتاج الطاقة المتجددة بين سنة 2-3شكل رقم )

 
 .56-51الصفحات من . من اعداد الطالب كباالعتماد على تقارير بريتش بًتكليـو بتصرؼلمصدر: ا

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-

economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf   

 ،مبوا ملحوظا خبلؿ الانوات العشر االخَتة تككما ىو مبُت من الشكل فاف الطاقات اؼبتجددة عرف     
تَتاكاط ساعي سنة  6700اذل  2008تَتاكاط ساعي سنة  3800ارتفع االنتاج من اين . 2008/2018ما بُت 
كما اف اؼببلحظ ىو اف الطاقات اؼبتجددة اغبديثة اخذت اغبصة  باؼبئة.100ام اف النمو قارب 2018.1

على  نظرا العتمادىا ،حيث قبد اف الطاقة اؼبائية سبيزت بثبات نايب ،االكرب من النمو يف الطاقات اؼبتجددة
اما الطاقات االخرل خاصة الطاقة الشماية  اليت ال تعرؼ تطورا كبَتا يف االقباز. ،اؼبوارد اؼبائية كالادكد

PV فقد عرفت تطورا كبَتا يف حجم االستثمارات كرفعت من نابة ماانبتها يف نصيب  ،كطاقة الرياح
  الطاقات اؼبتجددة.

 لطاقات اؼبتجددة سواء مت ادراج الطاقة الكهركمائية اك من دكهنا.كتعترب الصُت الدكلة الرائدة يف انتاج ا     
الف  كتأيت يف اؼبرتبة الثالثة اؼبانيا لكن دكف ادراج الطاقة الكهركمائية، كربتل الواليات اؼبتحدة اؼبرتبة الثانية.

بة اػباماة يف انتاج الطاقة رتاؼبكتصبح اؼبانيا يف  ،الربازيل تأيت يف اؼبرتبة الثالثة اذا مت ادراج الطاقة الكهركمائية
 2اؼبتجددة بعد اؽبند يف اؼبرتبة الرابعة.

                                                           
1
British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op.cit, p 51-56. 

 https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-

review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf 
2
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p25. 
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548.5 باقي الطاقات المتجددة االخرى 636.5 754 900 1055.5 1248.651412.191627.771842.252166.682480.94

3256.653250.463433.453499.753667.273793.68 الطاقة الكهرومائية 3884.5 3884.734018.224065.95 4193.7

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf


 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

157 

 2018(: ترتيب الدكؿ االكبر انتاجا للطاقة المتجددة سنة3-3شكل رقم)

 
 . من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة المصدر:

www. Irena .org..  
 ددة على اختبلؼ انواعها تطورا كبَتا خبلؿ الانوات االخَتة .كعرفت الطاقات اؼبتج

 الفرع الثاني :انتاج العالمي  للطاقة الكهركمائية كالطاقة الشمسية .
 الطاقة الكهركمائية : -1

حيث بلغ االنتاج . ابب البفاض تكاليفهاب ذلكك  ،سبثل ىذه الطاقة النابة االكرب من الطاقات اؼبتجددة
يبثل اؼبورد الثالث إلنتاج  .ك 2019.من الكهرباء العاؼبية سنة  %16الكهركمائية ما نابتو  العاؼبي من الطاقة

تَتا كاط   4150 . 2019 حيث بلغ االنتاج العاؼبي لانة  ،الكهرباء يف العادل بعد الفحم ك الياز الطبيعي
 ( يبثل ذلك : 4-3كالشكل رقم ) . ساعي

 ميغاكاط.  1000.الوحدة 2019-2010كهركمائية بين (:تطور انتاج الطاقة ال4-3الشكل رقم )

 
 www. Irena .org . من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة المصدر:
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كما سبثل الطاقة ،  من خبلؿ الشكل يتبُت اف الطاقة اؼبتجددة سبثل نابة ضئيلة مقارنة بالطاقات االحفورية
ك يًتكز  .من االنتاج العاؼبي للطاقة %16ك اؼبتمثلة يف  ،نابة االكرب ضمن الطاقات اؼبتجددةالكهركمائية ال

 1046كتعترب الصُت االكذل عاؼبيا بإنتاج كصل اذل  ،انتاج الطاقة الكهركمائية ضمن ؾبموعة قليلة من الدكؿ
من احتياجات الصُت  % 19تيطي  ك ىي .من انتاج الكهربائية اؼبائية %19اك ما يقدر بػػػػػ  ،تَتا كاط ساعي

 1كتليها كل من كندا كالربازيل ك الواليات اؼبتحدة االمريكية ك الشكل اؼبوارل يبُت ذلك :  ،من الكهرباء
 2018 ,( : ترتيب الدكؿ حسب انتاج الطاقة الكهركمائية5-3الشكل رقم )

 
 المصدر: من اعداد الطالب باالعتماد.

- Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 Global 

Status Report, REN21, Paris,  2019,p, P86.  

 2الطاقة الشمسية :  -2
من  %04ك سبثل الطاقة الشماية  ،عرفت الطاقة الشماية تطورا كبَتا خبلؿ العشر سنوات االخَتة     

تاج الطاقة من مصادر متجددة. كتقدر القيمة من ان %23. كما سبثل 2019انتاج الطاقة العاؼبي سنة 
مليار  140على اف تصل اذل  ،2015مليار دكالر سنة  65الاوقية إلنتاج الطاقة الشماية يف العادل حوارل 

.2018جييا كاط سنة  505ك تقدر القدرات االنتاجية للطاقة الشماية  .2023سنة 
حيث عرفت الطاقة  3

 24جييا كاط ام دبعدؿ مبو بُت الانتُت ب  100ارتفاعا ب  2018ك  2017الشماية الضوئية بُت سنة 

 بينما ال تشكل الطاقة اغبرارية .من الطاقة الشماية %95ك سبثل الطاقة الشماية الضوئية  نابة . باؼبئة

                                                           
 . الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة 1

www. Irena .org /bioenergy- 
2
 idem 

3
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p 94.  

28% 

4% 

9% 

4% 
7% 3% 

7% 

3% 

35% 

 الطاقة المائٌة

 الصين

 روسيا

 برازيل

 الهند

 كندا

 النرويج

 امريكا

 تركيا

 بقية العالم 



 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

159 

من  % 25ميياكاط ام بنابة  78.07كتعترب الصُت الدكلة االكثر انتاجا للطاقة الشماية بػػػ   .%05سول 
ك الشكل اؼبوارل يبُت تطور االنتاج  .ميياكاط ك اؼبانيا يف اؼبرتبة الثالثة 42.75تليها الياباف بػػػػػ  ،تاج العاؼبياالن

 . 2018اذل 2009العاؼبي من الطاقة الشماية الضوئية بُت سنة 
 بالجيجاكات. 2018-2009(: تطور انتاج الطاقة الشمسية 6-3الشكل رقم)

 

 
-Renewables2019 Energy Policy Network for the 21st Century, Renewable : Source 

, REN21, Paris, 2019,p, P. 95. Global Status Report 

نبلحظ من خبلؿ الشكل اف الطاقة الشماية عرفت تطورا ملحوظا حيث قدر مبو االنتاج دبا يفوؽ      
 2017كعرؼ النمو بُت  .يجا كاطج 505جيجا كاط اذل  23حيث انتقلت من. 2018ك  2009مرة   20

كىذا يبُت التوجو العاؼبي العتماد الطاقة الشماية كمصدر طاقوم مهم خبلؿ  ،باؼبئة25مبوا ب  2018و
حيث عرفت بعض الدكؿ  ،كما تباين االستثمار كانتاج الطاقة الشماية بُت الدكؿ اؼبختلفة القرف اغبارل.

ل التارل يبُت ترتيب الدكؿ حاب انتاج الطاقة الشماية الضوئية مبوا كبَتا يف انتاج الطاقة الشماية كالشك
.2018لانة 

1 
 
 
 

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network For The 21st Century(REN21(, Renewables 2017 Global Status 

Report , REN21, Paris,  2019 , P66. 

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/gsr_2019_full_report_en.pdf 
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.ب الجيجا 2018: ترتيب دكؿ العالم حسب انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. (7-3الشكل رقم )

 واط.

 
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 

Global Status Report, REN21, Paris, 2019, p, P. 96.  

 - /https://www.irena.org             الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة -

2018و 2017نبلحظ من خبلؿ الشكل  اعبله اف الطاقة الشماية عرفت تطورا كبَتا بُت سنة 
خاصة .  1

على الرغم من كجودىا يف  ،بلحظ اف االنتاج تركز يف دكؿ اكركبا ك امريكا كاسيا الشرقيةك كما ن .يف الصُت
منطقة ذات اشعاع مشاي منخفض مقارنة بأفريقيا كالشرؽ االكسط. كاليت  تعتمد على الطاقة االحفورية  

 كطاقة إلنتاج الكهرباء نظرا لتوفرىا على طاقة النفط كالياز الطبيعي .
 . جيغا واط.2019-2010تطور الطاقة الحرارية المركزة بين  (:8-3الشكل رقم)

 
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 

Global Status Report, REN21, Paris, 2019,p, P. 96.  

                                                           
1
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st
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كاليت بقيت يف  ،اقة الشمايةال تزاؿ الطاقة الشماية اغبرارية تعرؼ نابة ماانبة ؿبدكدة ضمن تشكيلة الط
 جيياكاط سنة1لكن رغم ذلك فلقد عرفت مبوا معتربا حيث انتقلت من   2018.1جيياكاط لانة  6حدكد 
 .2019جييا كاط سنة  6اذل حدكد   2010

 العادل.كالشكل اؼبوارل يبُت توزيع الطاقة اغبرارية الشماية بُت دكؿ 
 . ب ميغا كاط.2019اقة الشمسية الحرارية سنة (: الدكؿ االكثر انتاجا للط9-3شكل رقم )

 
 .www.irena.org. من اعداد الطالب باالعتماد على الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة المصدر:

ب  2019بإنتاج قدر سنة  ،كرب من انتاج الطاقة الشماية اغبراريةتاتحوذ اسبانيا على اغبصة األ     
من  %28تليها الواليات اؼبتحدة االمريكية ب  ،من االنتاج العاؼبي %36ام بنابة ، مييا كاط 2304

كسجلت كل من الصُت كاؼبيرب اعلى نابة  2019.2مييا كاط سنة  1758كبطاقة انتاجية  ،االنتاج العاؼبي
ن الطاقة الشماية اغبرارية م % 11حيث قدرت ماانبتهما ب ،2018انتاج للطاقة الشماية اغبرارية لانة 

 2018.3اؼبضافة لانة 

تكنولوجيا اخرل . CSPكالشماية اغبرارية  PVيضاؼ اذل الطاقة الشماية اؼبنتجة بتقنييت الضوئية  -
من خبلؿ اجهزة تاخُت اؼبياه الشماية  ،تعتمد على الشمس كاليت تاتعمل يف تاخُت اؼبياه كالتدفئة

(Solar Water Heating .) نتشرت خاصة على الاكنات اعبديدة كالفنادؽ كاؼبياسل كغَتىا كاليت ا
كتاتعمل التقنية على نطاؽ كاسع كصلت اذل . من اؼبباين اليت تاتعمل اؼبياه الدافئة بكميات كبَتة

 396ككفرت التكنولوجيا ما يقارب ، كتتوفر على نوعُت من التقنيات كىي اؼبزججة كاليَت مزججة .دكلة130

                                                           
1
 International renewable Energy Agency .IRENA 2019.Op.Cit. www.irena.org. 

2
 Idem. 

3
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p107 
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كبقدرة انتاجية حملطة ب  ،مليوف برميل نفط 233كىو ما يكافئ .  2018بلؿ سنة تَتاكاط ساعي خ
كالشكل اؼبوارل يبُت التطور يف .  2018و 2017باؼبئة بُت سنة  2كعرفت التقنية مبوا ب . جييا كاط480

  2018.1-2008الطاقة اؼبنتجة باستعماؿ التدفئة بُت 
.ب جيغا 2018-2008مياه بالطاقة الشمسية بين (:القدرة االجمالية لتسخين ال10-3شكل رقم )

 كاط.

 
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 

Global Status Report, REN21, Paris, 2019, P. 110.  
حيث احتلت ، ةتايطر الصُت على قطاع تدفئة اؼبياه بالطاقة الشماي ،الطاقات اؼبتجددة االخرل كباقي

رغم كجود  .2018من القدرات االضافية لئلنتاج سنة  %75كما اهنا سيطرت على  اؼبرتبة االكذل عاؼبيا،
الذم عرؼ تقهقر خبلؿ سنوات الثبلث االخَتة يف  ،تراجع بابب ارتباط التكنولوجيا بقطاع الاكن

لكن سجلت تركيا ، ركيا يف اؼبرتبة الثالثةت ك، كجاءت الواليات اؼبتحدة االمريكية يف اؼبرتبة الثانية. الصُت
 2018.2ثاين اكرب زيادة يف االنتاج لانة 

 الفرع الثالث :االنتاج طاقة الرياح كالطاقة الحيوية كطاقة الحرارة الجوفية .
 طاقة الرياح :  -1

من  %3يث سبثل ح ،سبثل طاقة الرياح ثاين طاقة متجددة منتجة للكهرباء بعد الطاقة اؼبائية يف العادل     
انتقل  ك .من الطاقة الكهربائية اؼبنتجة من مصادر متجددة %23ك ىي سبثل  ،انتاج الكهرباء يف العادل

.2018جيياكاط سنة  591اذل  2006جيياكاط ساعي سنة  78االنتاج من 
3

زيادة يف  2018كسجلت سنة  
                                                           
1
  Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p110. 

2
IDEM.  

3
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p119. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 طاقة تسخين المياه الشمسية 



 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

163 

كعلى الرغم من . جييا يف البحر 4.5وجييا كاط على الياباة  47منها  ،جييا كاط 51االنتاج قدرت ب 
. اما القيمة االصبالية لطاقة 2017على الزيادة اؼباجلة سنة   %4تعترب منخفضة ب  فإهناالزيادة اؼباجلة 

عرفت  2018و 2014كخبلؿ اػبمس سنوات االخَتة بُت  %.9.4ب  2018و 2017الرياح فقد ارتفعت بُت 
 ،جييا كاط 64الانة اؼبثالية للزيادة ب  2015كتعترب سنة  .اطجييا ك 50طاقة الرياح زيادة سنوية دبا يفوؽ 

تعترب الصُت اكرب دكلة منتجة لطاقة ك ، جييا كاط جديدة30 لك تاجيل الصُت لوحدىاكالابب يف ذ
يبُت  (11-3تليها امريكا كاؼبانيا ك الشكل رقم ) ،من االنتاج العاؼبي %30جيياكاط ك بنابة  141الرياح بػػػػػ 
 نتاج العاؼبي لطاقة الرياح .تطور اال

 . 2019-2009(: تطور االنتاج العالمي لطاقة الرياح 11-3الشكل رقم)

 
 . : من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددةالمصدر

www. Irena .org  

كعرؼ . تل الصُت اؼبرتبة االكرل عاؼبياكرب ،من االنتاج العاؼبي من الطاقات اؼبتجددة  %23سبثل طاقة الرياح 
اذل  2009جييا كاط سنة  159انتاج ىذه الطاقة مبوا كبَتا خبلؿ العشر سنوات االخَتة حيث انتقل من 

2018جييا كاط سنة  591
باؼبئة. كسبثل طاقة الرياح اؼبنتجة على 28ام دبتوسط معدؿ مبو سنوم قدره  . 1

  2ع الانوات مقارنة باؼبنتجة يف البحر.باؼبئة خبلؿ صبي95الياباة ما يفوؽ 

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p119 

الثورة البتركلية كفق ضوابط االستدامة ، دراسة حالة الطاقة  الستخفاؼ، استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة زناد سهيلة 2
 .126ص  مرجع سابق،.  الشمسية في الجزائر
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 . 2018( : يبين ترتيب الدكؿ االكبر انتاجا لطاقة الرياح لسنة 12-3رقم )  شكل

 
 

 Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 

Global Status Report, REN21, Paris, 2019,p 119. 
 

من احتياجاهتا  %43ؾ الدكلة االكثر استعماال لطاقة الرياح ضمن تركيبتها الطاقوية حيث سبثل كتعد الدمبار   
 الطاقوية .

 طاقة الكتلة الحيوية :  -2
سبثل طاقة الكتلة اغبيوية الطاقة اؼباتديبة من النفايات كاػبشب ك كذا اؼبواد الزراعية ك لقد عرؼ      

.ك يبلغ االنتاج العاؼبي من طاقة 1 2017مليار دكالر سنة  100ت حوارل انتاجها العاؼبي مبوا كبَتا حيث بلي
 ،جيياكاط 14. ك تتصدر الربازيل الدكؿ اؼبنتجة للطاقة اغبيوية بػػػػ 2 2018جيياكاط لانة 120الكتلة اغبيوية 

كمية تقدر  2016حيث انتجت  الربازيل سنة  ،(  biogasك ىي طاقة منتجة على شكل كقود حيوم )
مليار لًت حاب احصائيات  112كيقدر االنتاج العاؼبي من االيثانوؿ ب. مليار لًت من االيثانوؿ 27 ب

2018.3 
 
 
 

                                                           
1
 www. Statista.com /topics /1000/ biomass-energy.           

2
 International renewable Energy Agency .IRENA 2019.OP.CIT. www.irena.org. 

3
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p75 
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 .جيغا كاط.2019-2010(:تطور انتاج الطاقة الحيوية بمختلف انواعها بين 13-3شكل رقم )
 

 
  جددةمن اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتالمصدر: 

www. Irena .org /bioenergy.   

كسبثل الطاقة اغبيوية التقليدية نابة . من االستهبلؾ العاؼبي للطاقة االكلية % 12.4تشكل الطاقة اغبيوية 
 .اؼبتمثلة يف استعماؿ اػبشب كالكرات اػبشبية يف التدفئة كالتاخُت ك ،من الطاقة االكلية العاؼبية  7.5%

 %2.2كتااىم الطاقة اغبيوية . من اكرب ماتعملي الطاقة اغبيوية التقليدية يف التدفئةكتعد الدكؿ االكركبية 

من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة لانة   %8.39اليت سبثل  ،من االنتاج العاؼبي للطاقة الكهربائية
كبإنتاج سنوم  ،كاطجييا16بقدرة  ،كتعترب امريكا ثاين منتج للطاقة الكهربائية من الكتلة اغبيوية2018.1

 من  %1كيبثل الوقود اغبيوم . جييا كاط 14.7كجاءت الربازيل يف اؼبرتبة الثالثة بقدرة  ،تَتاكاط 69 قدر ب
ب  2018و 2017كالذم ارتفع بُت  ،كيتكوف من اؼبيثانوؿ كالديزؿ اغبيوم ،االستهبلؾ العاؼبي للطاقة االكلية

كتتصدر الواليات اؼبتحدة كالربازيل  3.8EXJOUL.2اكم كىي قيمة تا ،مليار لًت 153حيث قدر ،  7%
يت ترتيب الدكؿ اؼبنتجة للطاقة اغبيوية على التوارل أ. كي3من االنتاج العاؼبي  %65منتجي الوقود اغبيوم ب 

  .كاؼبانيا يف اؼبرتبة اػباماة ،الصُت الواليات اؼبتحدة االمريكية كالربازيل مث اؽبند
غَت اف  ،تعترب من الطاقات اؼبتجددة االقل استعماال إلنتاج الكهرباءة : طاقة الحرارة الجوفي -3

كتقدر القدرات الطاقوية للحرارة  .االستعماؿ اؼبباشر يف بعض اؼبناطق من اجل التدفئة كاغبمامات اؼبعدنية

                                                           
1
  Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p41. 

 . الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة 2
www. Irena .org /bioenergy 
3
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op.cit 53.  
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2018جيياكاط سنة 13.3اعبوفية بػػػػػ 
كإندكنيايا ك   كتعترب الدكؿ االكثر استعماال لطاقة اغبرارة اعبوفية .1

 الواليات اؼبتحدة كتركيا.
 .2018-2008:تطور انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الحرارة الجوفية  ( 14-3)شكل رقم 

 
 www.irea. Org: من اعداد الباحث باالعتماد على موقع الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة. المصدر

.geothermal 

كىذا  ،كاؼببلحظ على انتاج الطاقة الكهربائية من اغبرارة اعبوفية ىو مبو ىذه االخَتة دبعدالت منخفضة
كالشكل اؼبوارل  .بل تقتصر على دكؿ ؿبددة ،راجع لعدـ توفر اؼبناطق االلبية اغبرارية يف صبيع دكؿ العادل
  2018.2كالزيادات اؼباجلة لانة  ،يةيبُت ترتيب الدكؿ اؼبنتجة للطاقة الكهربائية من اغبرارة اعبوف

 .2018(:ترتيب الدكؿ المنتجة للطاقة الحرارة الجوفية لسنة15-3شكل رقم )

 
Source: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 

Global Status Report, REN21, Paris, 2019,p, P81. 110.  
 

                                                           
1
 www.irena .org /geothermal  

2
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit, p81 
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كسجلت تركيا اكرب . ت اؼبتحدة االمريكية اكرب دكلة تنتج الكهرباء من طاقة اغبرارة اعبوفيةكتبقى الواليا     
الذم لَتتفع انتاجها  ،مييا كاط 219بقدرة  ،2018زيادة يف انتاج الطاقة الكهربائية من اغبرارة اعبوفية لانة 

تحتل بذلك ل ،جييا كاط 1.3كيصل انتاجها  ،2018لانة من االنتاج اعبديد اؼباجل عاؼبيا % 42ثل يب
مييا كاط كبنابة  140ب  2018ثاين اكرب زيادة لانة  إندكنياياكما سجلت . اؼبرتبة الرابعة يف ىذه الطاقة

 1من الزيادة الانوية عاؼبيا . 27%
 المبحث الثاني: الكفاءة كالفعالية الطاقوية ك القطاعات االستثمار كالتوظيف في الطاقة المتجددة.

 كؿ :ماىية الكفاءة كالفعالية الطاقوية .المطلب اال
فاف تييَت امباط استهبلؾ الطاقة خاصة  ،باإلضافة اذل التوجو كبو الطاقات النظيفة ك اؼبتجددة     

ك ىذا ما يدخل يف اطار الكفاءة ك الفعالية  ،االحفورية منها يدخل ضمن التوجو كبو التكنولوجيات النظيفة
ك كذا التقليل من االثار البيئية للطاقات  ،ى الطاقة لؤلجياؿ القادمةمن اجل اغبفاظ عل ،الطاقوية

 االحفورية.
 الفرع االكؿ :تعريف الكفاءة كالفعالية الطاقوية 

لتحقيق نفس اػبدمة اليت كاف يبكن ربقيقها  ،تعرؼ كفاءة الطاقة باهنا استخداـ الطاقة بطريقة مثلى     
ك بعبارة امشل  .ممارسة تقليل الطاقة مع تقليل ناتج الطاقة اؼبطلوبكما تعترب ك. باستخداـ طرؽ اقل كفاءة

 الذم ،ك تأيت كفاءة الطاقة ضمن متطلبات التوجو الطاقوم اؼباتداـ .2ىي طاقة فعالة يف االستخداـ
اذل التوجو اذل تييَت سلوكات  ،ك التوجو كبو الطاقات االكثر نظافة ،باإلضافة اذل تييَت انواع الطاقة يهدؼ

ك حىت من خبلؿ االستيناء  ،على صبيع اؼباتويات كالقطاعات ،ك طرؽ االنتاج ك التوزيع ك استهبلؾ الطاقة
 على بعض الالع مقابل سلع اخرل اقل استهبلكا للطاقة.

 بارتيو ( الذم عرفها على اهنا التخصيص االمثل ك الكفء ظهر مفهـو الكفاءة من قبل) فلفريد ك
فهو يعٍت استخداـ كمية اقل من الطاقة  ،ءة بالطاقة باعتبارىا من اؼبوارد الطبيعيةاما ربط الكفا .3للموارد

من اجل خفض التكاليف كالرفع من احتياطي الطاقة لؤلجياؿ القادمة. كما  ،دكف التقليل من الفائدة
لى التيَتات ثار كبَتة عآاليت ؽبا  ،( CO2يااىم بًتشيد استهبلؾ الطاقة من التقليل من اليازات الدفيئة ) 

 اؼبناخية كاالحتباس اغبرارم .
 الفرع الثاني :اسباب التوجو نحو الكفاءة كالفعالية الطاقوية : 

 يوجد العديد من االسباب اليت دفعت اذل التوجو كبو الكفاءة الطاقوية نذكر منها :

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit 110.  

2
 www.corrosiopedia .com /definition /6362 energy –efficiency. 

  3براج صباح ، دكر حوكمة الموارد الطاقوية في اعادة ىيكلة االقتصاد الجزائرم في ظل ضوابط االستدامة ، مرجع سابق .ص 70. 

http://www.corrosiopedia/
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 ،رباء جديدةمن خبلؿ عدـ انشاء ؿبطات انتاج كه ،العمل على التقليل من النفقات العمومية للدكؿ -
 ،اين تشكل الطاقة اكرب مشاكل ميزاف اؼبدفوعات ،خاصة بالنابة للدكؿ اؼباتوردة للطاقة )سبب مارل (

 خاصة للدكؿ النامية اليَت طاقوية .
حيث عرؼ ىذا االخَت  .من اجل اغبفاظ على ثبات اسعارىا ،التقليل من الطلب العاؼبي على الطاقة -

 . 2014خاصة قبل  ارتفاعا كبَتا الانوات االخَتة
ؼبا لعملية  ،تعترب الطاقة الابب االكؿ يف ارتفاع التلوث ك كذا التيَتات اؼبناخية ك االحتباس اغبرارم -

 ىذا ما جعل التقليل من استهبلكها ىدفا للتقليل من التلوث . ،االحًتاؽ من افرازات لليازات الدفيئة
ك يف اطار مبادئ التنمية اؼباتدامة كمن  ،كثر استنزافاباعتبار الطاقة االحفورية من اؼبوارد الطبيعية اال  -

 كاف ال بد من ترقية كفاءة استخدامها .،اجل ضماف نصيب االجياؿ القادمة من الطاقة 
 1االستثمار العالمي في كفاءة الطاقة: : الفرع الثالث

اؼبواصفات اليت ذبعل الطاقة من خبلؿ تطوير التقنيات ك  ،اف االستثمار يف الكفاءة ك الفعالية الطاقوية     
كلعل انتاج الكهرباء يعترب من اىم مواطن  .ك تااىم يف رفع العائد االقتصادم للمسؤساات ،اؼبفقودة اقل

يث حب ،حيث عرؼ انتاج الكهرباء البفاضا من حيث الطاقة اؼباتخدمة إلنتاجها ،رباُت الكفاءة الطاقوية
ؿبققا البفاضا  ،دكالر امريكي 1كيلو/ مكافئ نفط لكل  0.156كيلو/مكافئ  نفط اذل  0.224انتقل من 

 .2 2014و 1990بُت سنة  %1.5قدره 
 المطلب الثاني :سبل تفعيل الكفاءة الطاقوية ضمن القطاعات االقتصادية :

حيث يتصدر ىذه القطاعات  ،يًتكز استهبلؾ الطاقة يف العادل ضمن ؾبموعة من القطاعات اؼبهمة     
لذلك ال بد من اهباد سبل لًتشيد الطاقة ضمن ىذه  .اعة ك القطاع العائلي اك قطاع اؼبباينالنقل ككذا الصن

 القطاعات اؼبهمة.
 الفرع االكؿ: الكفاءة الطاقوية في قطاع النقل : 

من االستهبلؾ العاؼبي للطاقة حوؿ العادل ك يعترب البًتكؿ كمشتقاتو  %27ياتهلك قطاع النقل نابة      
كما اف قطاع النقل بعتب اؼبشكل االساسي لليازات  %95اي الستهبلؾ القطاع للطاقة بنابة اؼبكوف الرئي

من انبعاثات الكربوف ك يبكن التوجو كبو الكفاءة كالفعالية الطاقوية يف قطاع  %23الدفيئة حيث تصدر 
 النقل من خبلؿ:

                                                           
حوث البيئية. . رسالة ماجاتَت, معهد الدراسات كالبطرؽ مستحدثة لترشيد الطاقة داخل المنشآت في البيئة المشيدةمرسيل سامي عوض حنا .  1

 .61. ص. 2005جامعة عُت مشس 
جدكل االستثمار االجنبي المباشر في الطاقات المتجددة كاثره على النمو االقتصادم المستداـ دراسة قياسية لحالة الجزائر خبلؿ ،حبلـ زاكية 2

- 1،2017لتايَت جامعة فرحات عباس ،سطيف ، اطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ،كلية العلـو االقتصادية كعلـو ا2014-2008الفترة 
  .137ص 2018



 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

169 

مازكت ك التوجو كبو البنزين بدكف التوجو كبو تييَت انواع الوقود من خبلؿ تقليل الايارات اؼباتعملة لل -
 رصاص .

 انتاج الايارات الكهربائية ك التوسع يف استعماؽبا خاصة يف اؼبناطق اغبضرية . -
 كوقود للايارات ك كسائل النقل. GPL/Cتشجيع التوجو كبو غاز  -
ك يف اؼبدف خاصة النقل بالكهرباء مثل القطارات الكهربائية ك كذا اؼبيًت ، استعماؿ كسائل النقل اعبماعي -

 الكربل.
 التوجو كبو الايارات الصيَتة ذات ؿبركات باعات اقل . -
 . 1الصيانة الدكرية حملركات الايارات من اجل ضماف حرؽ جيد للوقود -

 الفرع الثاني :الكفاءة الطاقوية في القطاع الصناعي :
ة الطاقوية يعترب كأحد لذلك فاف تبٍت الكفاء ،من الطاقة اؼباتهلكة عاؼبيا %50تاتهلك الصناعة      

 ك وبدث ذلك من خبلؿ ؾبموعة من التقنيات نذكر منها : .اكلويات القطاعات الصناعية حوؿ العادل
كيف كقت اقل  ،لية لضماف اغبصوؿ على انتاج اكربآلتطوير انظمة االنتاج ك االعتماد على الربؾبة ا -

 لضماف ترشيد استهبلؾ الطاقة .
خاصة يف الصناعات اليت  ،بلؿ التحكم يف كميات اؽبواء ك الوقود البلـزمن خ ،رباُت كفاءة االحًتاؽ -

من اجل ضماف اعلى  .الصناعة الكيماكية....اخل ،االظبنت ،تعتمد على اغبرارة مثل اغبديد كالصلب
 ماتوم لدرجات حرارة كبوقود اقل . 

من بعض اؼبواضع ك  من خبلؿ اعادة استخداـ الطاقات الضائعة ك اؼباتخرجة ،االسًتجاع اغبرارم -
 توجيهها اذل اماكن اخرل ضمن ما يامى باالقتصاد الدائرم .

حيث اثبتت احملطات اؽبجينة)  ،التوجو اذل انظمة التوليد اؼبشًتؾ للكهرباء ضمن ؿبطات انتاج الكهرباء -
ن الطاقة م %35حيث كصلت كفاءة التوليد اذل  .خبار ( على كفاءة عالية يف توليد الكهرباء اؼبركبة غاز ك
 الكهربائية .

ك كذا ربطها بأجهزة تعديل الارعة من اجل اغبصوؿ على  ،استخداـ ؿبركات كهربائية ذات كفاءة عالية -
 الارعة البلزمة ك دبحركات اقل استهبلؾ للطاقة.

 العزؿ اغبرارم لؤلفراف ك كذا شبكات اؼبياه الااخنة ك الباردة من اجل ضماف اغبد من فقداف اغبرارة. -
 ع الثالث: ترشيد استهبلؾ الطاقة في القطاع العائلي:الفر 

ىذه الطاقة تاتعمل  ،%13تعترب العائبلت ثالث قطاع ماتهلك للطاقة حوؿ العادل بنابة تقدر بػػػػػػ      
ككذا تيَت  ،مليار 7ك مع ازدياد عدد الاكاف حوؿ العادل اذل  .يف االضاءة ك التدفئة ك التاخُت كالطهي

                                                           
1
الثورة البتركلية كفق ضوابط االستدامة ، دراسة حالة الطاقة  الستخفاؼ، استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة زناد سهيلة  

 .702مرجع سابق ،ص   . الشمسية في الجزائر
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لذا البد من اهباد طرؽ تامح  .ارتفع معها حجم االستهبلؾ الطاقوم ،ك التطور التكنولوجي امباط اؼبعيشة
كيبكن تلخيص  .كباستعماؿ طاقوم اقل ،بتخفيض فاتورة االستهبلؾ من اجل اغبصوؿ على نفس اػبدمات

 اىم االجراءات يف النقاط التالية :
 ،سوآءا من الداخل اذل اػبارج اك العكس ،ةالعزؿ اغبرارم للبناءات من خبلؿ ضماف عدـ نفوذ اغبرار  -

  %50كيامح ىذا االجراء بتخفيض يف الطاقة اؼباتهلكة اذل  .خاصة يف اؼبناطق اغبارة جدا اك الباردة جدا
من خبلؿ استخداـ مواد  ،ذبعل من الضيط اغبرارم اػبارجي اقل ،استعماؿ طرؽ بناء حديثة ك مدركسة -

 رة .كالواف ك كذا نوافذ عازلة للحرا
( ك كذا تطوير  LEDالتوجو كبو نظم االنارة الكفسؤة من خبلؿ اختيار اؼبصابيح االقتصادية كمصابيح ) -

 نظم التشييل عن طريق اغبركة .
ك كذا التوجو كبو االجهزة  ،التوجو كبو انظمة التكييف كالتدفئة اؼبركزية من اجل ضماف تقليل االستهبلؾ -

 يف الطاقة .A+++ك  +Aذات الوسم 
 .توجو كبو تاخُت اؼبياه بالطاقة الشمايةال -

 كعبلقتها بالغازات الدفيئة .ISO 500001المطلب الثالث :المعيار الدكلي للكفاءة الطاقوية 
 . ISO 500001الفرع االكؿ :المعيار الدكلي للكفاءة الطاقوية 

 .كل اؼبعايَت اؼبصدرة( ك  14001( ك البيئة )9001اؼبوجهة للجودة ) ISOيدخل اؼبعيار ضمن تشكيلة      
من خبلؿ توجيو  ،. جاء اؼبعيار من اجل زيادة كفاءة الطاقة2011سنة اؼبعيار الطاقوم  حيث مت اصدار

من اجل خفض تكاليف االنتاج ك كذا التخفيض  ،اؼبسؤساات كبو تبٍت نظاـ يضمن رباُت االداء الطاقوم
، من خبلؿ خفيض الطاقة يف اؼبسؤسااتثار البيئية للمسؤساة. يقدـ اؼبعيار خطوات تامح بتمن اآل

كمن خبلؿ تبٍت للمسؤساة للنظاـ . %35الذم وبقق كفاءة طاقوية ماتدامة تصل اذل  التحاُت اؼباتمر،
ك كذا يف التدفئة كالتهوية ك  ،فاف ىذا يامح بتخفيض استهبلؾ الطاقة على ماتول كل سبلسل االنتاج

ك كل االماكن اليت تضمن الوصوؿ اذل  ،ارجية ك قاعة التحكمكعلى ماتوم االنارة الداخلية ك اػب ،التربيد
 1فاف اغبصوؿ على اؼبواصفة يتطلب :  ISOصبيع مواصفات  ركعلى غرا .اؽبدؼ

 تطوير سياسة استخداـ الطاقة. -
 كضع اىداؼ لتنفيذ الاياسة الطاقوية الفعالة . -
 اذ القرارات.االعتماد على البيانات حوؿ استخداـ الطاقة ك استهبلكها لفهم كازب -
 1 غقياس النتائج ك مقارنتها مع االىداؼ ك منو االستمرار يف التحاُت ك ىذا ما يدخل يف حلقة ديبن -

                                                           
1
 .74-72.ص ، مرجع سابق موارد الطاقوية في اعادة ىيكلة االقتصاد الجزائرم في ظل ضوابط االستدامة دكر حوكمة ال ،براج صباح  

1
 Organization international de normalization(ISO) .www.iso .org /fr/iso-500001-energy –management 

.html .10/03/2018  
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 الفرع الثاني :كفاءة استعماؿ الطاقة ك عبلقتو بالغازات الدفيئة .
نو أؽبا من شفاف التوجو كبو كفاءة استعما ،نبعاث ثاين اكايد الكربوفالباعتبار الطاقة اؼبابب االكؿ     

 2015جييا طن سنة  1.6حيث سانبت انظمة كفاءة الطاقة بتجنب حوارل  ،اف ىبفض من اليازات الدفيئة

لذلك يعترب استثمار .  2015اؿ  2000جييا طن من االنبعاثات سنة  13.2كمت ذبنب حوارل  ،CO2من غاز 
ك الشكل  .على االرض CO2جم بليوف دكالر يف تطوير انظمة الكفاءة الطاقوية سبب يف زبفيض ح 550

 .يبُت ذلك 
(:سناريوىات ا االستثمار في الكفاءة كالفعالية الطاقوية على انبعاثات غاز ثاني 16-3شكل رقم )

 .اكسيد الكربوف .الوحدة جيغا طن 

 
 

م المستداـ جدكل االستثمار االجنبي المباشر في الطاقات المتجددة كاثره على النمو االقتصاد،حبلـ زاكية  المصدر:
اطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ،كلية العلـو االقتصادية كعلـو  ،2014-2008دراسة قياسية لحالة الجزائر خبلؿ الفترة 

 .139ص، 2018- 2017، 1التايَت جامعة فرحات عباس ،سطيف
ذل غاية حدكد ا 2014نبلحظ من خبلؿ الشكل اف كمية غاز ثاين اكايد الكربوف خبلؿ الفًتة بُت      

كالثانية من خبلؿ ترؾ  ،اكؽبما من خبلؿ اتباع سياسة هتدؼ اذل التخفيض يبكن اف تتخذ ماتويُت، 2030
الايناريو الثاين كالذم يًتؾ االمور على حاؽبا سَتفع من كمية غاز ثاين اكايد الكربوف  االمور على حاؽبا.

يناريو االكؿ كىو ازباذ تدابَت التقليل فيمكن كالا .2030جييا طن سنة  37.5جييا طن اذل حدكد  35من 
،كتااىم االستثمارات يف الكفاءة كالفعالية الطاقوية بنابة 2030جييا طن سنة  31.5الوصوؿ اذل حدكد 
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من ىذا التخفيض باإلضافة اذل سياسات اخرل على غرار االستثمار يف الطاقات اعبديدة 50%
 1كاؼبتجددة.

 كالتوظيف في قطاعات الطاقة المتجددة. االستثمارات المطلب الرابع:
 الفرع االكؿ :االستثمارات في الطاقة المتجددة .

 حجم االستثمارات كتوزيعها حسب المناطق كنوع الطاقة : -1
مليار  288.9حيث بلغ  ،ارتفع حجم االستثمار العاؼبي يف الطاقات اؼبتجددة خبلؿ الانوات االخَتة     

مليار  326.4اعلى قيمة استثمار يف الطاقات اؼبتجددة ب  2017ة كما سجلت سن،  2018دكالر سنة 
مليار  156مليار اذل  20حيث ارتفعت من  ،كعرفت الدكؿ النامية مبو ملحوظ يف االستثمارات .دكالر
 . 2018-2004كالشكل التارل يبُت تطور حجم االستثمارات بُت الفًتة  .دكالر

حسب  .2018-2004في الطاقات المتجددة في الفترة  (: االستثمارات العالمية17-3الشكل رقم)
 المناطق.

 
 ..IRENAالمتجددة  من اعداد الطالب باالعتماد على موقع الوكالة الدكلية للطاقاتالمصدر: 

- - Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables2019 Global 

Status Report, REN21, Paris,  2019,p 150-151.  
،  2018سنة مليار  288.9 اذل  2004مليار سنة  45من خبلؿ الشكل يتبُت ارتفاع االستثمارات من      

كما اف الدكؿ النامية ك على راسها الصُت اؽبند كالربازيل اخذت اغبصة االكرب يف االستثمارات. كما ساعد 
كالبفض   زيادة التوجو كبو ىذه الطاقة.البفاض تكاليف الطاقة اؼبتجددة ك ارتفاع اسعار الوقود اذل

                                                           
ي الطاقات المتجددة كاثره على النمو االقتصادم المستداـ دراسة قياسية لحالة الجزائر خبلؿ جدكل االستثمار االجنبي المباشر ف،حبلـ زاكية  1

 139صمرجع سابق ،، 2014-2008الفترة 
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كسجلت الصُت اكرب البفاض بُت 1. باؼبئة 11ب حورل  2018و 2017االستثمار يف الطاقات اؼبتجددة بُت 
بالبفاض قدره  2018مليار دكالر سنة  93اذل  2017مليار دكالر  سنة  147الانتُت حيث انتقل من 

37%..2 
ك  2004حيث ارتفع االستثمار بُت  ،و على حااب طاقات اخرللكن عرفت بعض الطاقات اؼبتجددة مب

ك الشكل التارل بُت التييَت بُت  .يف الطاقات الشماية ك الرياح على حااب باقي الطاقات االخرل 2018
كعرفت الطاقة الشماية الضوئية  . 2018و 2004االستثمار يف ؾبمل الطاقات اؼبتجددة االضافية بُت 

يمة االستثمارات تلتها طاقة الرياح كالشكل اؼبوارل ينب توزيع االستثمارات خبلؿ اغبصة االكرب من ق
 3حاب نوع الطاقة. 2018اذل  2004الانوات 

 حسب نوع الطاقة. 2018-2004: حجم االستثمارات في الطاقات النظيفة بين  (18-3)م الشكل رق

 
Source: Bloomberg (BNEF). Clean Energy Investment.2019. 

https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018 

رفت البفاضا حيث ع مليار دكالر، 288.9قيمة  2018حجم االستثمارات يف الطاقات النظيفة لانة  بلغ     
يعود ىذا االلبفاض اذل الًتاجع يف االستثمار يف الطاقة الشماية اليت عرفت ك  .% 11ب  2017مقارنة ب 

كيعود سبب الًتاجع اذل البفاض تكلفة تركيب االلواح . مليار دكالر 130.8لتاتقر عند %22تراجعا بنابة 
خفضت الشركات  حيث ،.2017مقارنة ب  اما من ناحية القدرة الًتكيبية فقد شهدت ارتفاعا الضوئية.

كقد تفاقم ىذا الفائض  .اؼبصنعة أسعار البيع يف مواجهة كفرة من الوحدات الكهركضوئية يف الاوؽ العاؼبية
تصرفت اغبكومة لتهدئة الطفرة الشماية يف  .بابب التييَت اغباد يف الاياسة يف الصُت يف منتصف العاـ

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit. 150-151. 

2
 .IRENAموقع الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة  

3
 Bloomberg (BNEF). Clean Energy Investment.2019. https://about.bnef.com/blog/clean-energy-

investment-exceeded-300-billion-2018. 
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إذل جانب  ذلكككانت نتيجة . إذل مشاريع جديدة لتعريفة التيذية ذلك البلد من خبلؿ تقييد الوصوؿ
مليار  40.4إذل  ٪ 53أف االستثمار يف الطاقة الشماية الصينية البفض بنابة  الوحدة،البفاض تكاليف 

كما عرفت طاقة   ،مليار دكالر 128بقيمة قدرت ب  %2كعرفت طاقة الرياح مبو ب  1. 2018دكالر يف عاـ 
لكن يف اؼبقابل سجل الوقود . مليار دكالر 6.3لتاجل استثمارا بقيمة ،  %18وية ارتفاعا ب الكتلة اغبي

مليار دكالر. كسجلت الطاقة  3لياجل استثمارات بقيمة،  %7-اغبيوم تراجعا يف حجم االستثمارات ب 
2مليار دكالر. 1.8مة يقاعبوفية اغبرارية ارتفاعا ليصل ل

 

 انتاج معدات الطاقة المتجددة: -1
تطورت معها صناعة جديدة  ،مع ارتفاع حجم االستثمارات كالزيادة يف الطلب على الطاقة اؼبتجددة     

اف اكرب حجم لبلستثمارات كجو كبو  اتقـو على توفَت اؼبعدات البلزمة لقياـ مشاريع الطاقة اؼبتجددة. كدب
الرياح  توربينات ك جة لؤللواح الشمايةككذا طاقة الرياح ارتفع عدد اؼبصانع اؼبنت ،الطاقة الشماية الضوئية

 كالشكل اؼبوارل يبُت اكرب الشركات اؼبنتجة ؽبذه للمعدات .
 .2018لؤللواح الشمسية عالميا لسنة  (:اكبر عشر شركات منتجة1-3الجدكؿ رقم )

 المرتبة الدكلة الشركة 

Jinko Solar 1 الصُت 

Ja Solar 2 الصُت 

Trina Solar 3 الصُت 

Longi Solar 4 الصُت 

Canadian Solar 5 كندا 

Hanwaha Q-CELLS 6 كوريا اعبنوبية 

Risen Energy 7 الصُت 

Gcl-Si 8 ىونج كونج 

Tale Sun 9 الصُت 

First Solar 10 امريكا 

Source : https://news.energysage.com/best-solar-panel-manufacturers-usa/ 

                                                           
1
 .                                                                      الوكالة الدكلية للطاقة اؼبتجددة 

https://www.irena.org/financeinvestment 
2
 Bloomberg (BNEF). Clean Energy Investment.2019. https://about.bnef.com/blog/clean-energy-

investment-exceeded-300-billion-2018. 

https://news.energysage.com/best-solar-panel-manufacturers-usa/
https://www.irena.org/financeinvestment
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 . 2018(:قائمة اكبر الشركات المنتجة توربينات الرياح لسنة 2-3جدكؿ رقم)
 العالمية % نسبة الدكلة الشركة

Vestas 20.3 الدمبارؾ% 

Cold Wind 13.8 الصُت% 

Siemens Gamesa 12.3 اسبانيا% 

GE Renewable 

Energy 
 %10 امريكا

Envision Energy 8.4 الصُت% 

Enercon 5.5 اؼبانيا% 

Mingyang 5.2 الصُت% 

Nordexacciona 5 اؼبانيا% 

Guodian United 

Power 
 %2.5 الصُت

Swind 2.3 الصُت% 

Other 15 بقية العادل% 

Source: REN 21 steering committee Renewables 2019 Global status Report REN 

21.Secretariat, Paris, France, 2019 .p 125. 

من خبلؿ اعبدكؿ االكؿ نبلحظ اف الشركات الصينية استحوذت على اؼبراتب االكذل يف انتاج معدات 
كما اف االربع االكذل منها   ،فمن بُت العشر شركات االكذل عاؼبيا توجد سبعة منها صينية ،الطاقة الشماية

كتأين الشركة  ،الرياحمن انتاج توربينات  %30ذ الشركات الصينية على كيبُت اعبدكؿ الثاين استحوا صينية.
 .تالتوربينامن انتاج  %20.3يف اؼبرتبة االكذل عاؼبيا حيث استحوذت على  Vestasالدمباركية 

 الفرع الثاني: التوظيف في مشاريع الطاقة المتجددة       
حيث بلغ  ،العادل ربت اسم الوظائف اػبضراء شهد قطاع الطاقات اؼبتجددة استقطابا كبَتا على ماتوم

ك اعبدكؿ اؼبوارل يبُت حجم العمالة يف قطاع  2018. مبليُت عامل خبلؿ 11تشييل القطاع بػػػػػػ حوارل 
كحاب ترتيب الدكؿ االكذل االكثر توظيفا يف القطاع  ،الطاقات اؼبتجددة بشكل مباشر كغَت مباشر عاؼبيا

  1اب نوع الطاقة اؼبتجددة. مع االشارة غبجم العمالة ح
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 .2018(:حجم التوظيف في قطاع الطاقات المتجددة حسب التكنولوجيا سنة 3-3جدكؿ رقم )
 

االتحاد  الهند امريكا البرازيل الصين العالم كظيفة1000الوحدة 
 االكركبي

 PV 3605 2194 15.6 225 115 96الطاقة الشمسية 

 208 35 311 832 51 2063 الوقود الحيوم

 74 347 66.5 203 308 2054 الكهركمائية

 314 58 114 34 510 1160 طاقة الرياح

 24 20.7 12 41 67 801 التدفئة كالتسخين الشمسي

 387 58 79 / 186 787 الطاقة الحيوية الصلبة

 67 85 7 / 145 334 زالبيو غا

 23 / 35 / 2.5 94 طاقة الحرارة الجوفية

 CSP 34 11 / 5 / 5ارية الطاقة الشمسية الحر 

 1235 719 855 1125 4078 10983 المجموع

 

Source: REN 21 steering committee Renewables 2019 Global status Report REN 

21.Secretariat, Paris, France, 2019 .p, 47.  
وع الوظائف ب من ؾبم %33ك من خبلؿ اعبدكؿ  يتضح اف الطاقة الشماية الكهركضوئية توظف      
 .مليوف كظيفة 2كما توظف الطاقة اؼبائية ،  مليوف كظيفة 1.15كما تااىم طاقة الرياح بػػػػػ  ،مليوف كظيفة 3.6

حيث تقدر  ،كتعترب الصُت كاؽبند ككذا الياباف من الدكؿ االكثر توظيفا للعمالة يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة
 1.20كما توظف االرباد االكركيب   ،ة يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددةمليوف كظيف 4عدد الوظائف يف الصُت بػػػػػػػ 

 1مليوف كظيفة سبثل اؼبانيا لوحدىا ثلث عدد الوظائف . 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.47 



 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

177 

 المبحث الثالث :نماذج عالمية لبلستثمار في الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقوية:
 تمهيد:

سوآءا باالعتماد على  ،تكنولوجيات النظيفةلقد سانبت بعض الدكؿ يف التوجو كبو االستثمار يف ال     
كمت التطرؽ للنموذج الصيٍت باعتبارىا من  .الطاقات اؼبتجددة اك من خبلؿ رباُت كفاءة استيبلؿ الطاقة

اكرب الدكؿ العادل سكانا ك كذا النموذج االمريكي لتطوره الصناعي ك االقتصادم. كما يتم التطرؽ للنموذج 
 .ػبضراء. كاخد النموذج اؼبيريب كنموذج للدكؿ النامية االؼباين بابب توجهاتو ا

 المطلب االكؿ :النموذج االمريكي في الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقوية.
حيث يقدر الناتج احمللي االصبارل بػػػػ  ،تعترب الواليات اؼبتحدة االمريكية من اكرب االقتصاديات العاؼبية     

كتعترب الواليات  ،ىذا االقتصاد الذم يبتلك اكرب نايج صناعي عاؼبي .2018مليار دكالر سنة 20,000
كما ،  اؼبتحدة من االقتصاديات االكرب تلويثا يف العادل من حيث اليازات الدفيئة كغاز ثاين اكايد الكربوف

من  % 16.5حيث يبثل االستهبلؾ االمريكي  ،تعترب من اكرب ماتهلكي الطاقة يف العادل بكل انواعها
. ك يف اطار 1من انواع الطاقات اؼبختلفة  TEPمليوف  2300.6بػػػػػ  2018ستهبلؾ العاؼبي للطاقة سنة اال

قامت  ،التنمية اؼباتدامة ككذا التوجو كبو االقتصاد االخضر ك ضماف االمن الطاقوم للواليات اؼبتحدة
التوجو كبو الطاقات البديلة من خبلؿ  ،اغبكومة االمريكية بتبٍت اسًتاتيجية لتثمُت القدرات الطاقوية

ككذا  ،ك كذا رفع القدرات االنتاجية للطاقات اؼبتجددة من ـبتلف اؼبصادر ،االحفورية كالنفط الصخرم
ك بالنظر اذل االستهبلؾ الطاقوم  2 .تييَت امباط االنتاج ك االستهبلؾ للطاقة من اجل ترشيد استهبلكها

 2019اؼبنبعث سنة CO2فيض معترب لليازات الدفيئة اليت بلغ فاف تبٍت اسًتاتيجية نظيفة للطاقة تضمن زب

 3. %14.5(مليوف طن عاؼبيا بنابة 4964.7)
 الفرع االكؿ :لمحة عن الوضعية الطاقوية للواليات المتحدة االمريكية .

كز فحم ( حيث ربتل مرا  ،غاز ،تتوفر الواليات اؼبتحدة على كميات معتربة من الطاقة التقليدية ) نفط     
فبالنابة للفحم اغبجرم سبتلك الواليات اؼبتحدة ربع االحتياطي  .متقدمة من حيث االحتياطات كاالنتاج

من االنتاج  %9.9. كما  يبثل االنتاج االمريكي  2018حاب احصائيات  ،مليوف طن 250.000العاؼبي بػػػػ 
كتوجو جل الكمية  .كيبة الطاقويةمن الًت  %17.4حيث يبثل  ،مليوف طن مكافئ بًتكؿ 371.3العاؼبي بػػػػ 

 2018مليوف طن مكافئ بًتكؿ. اما بالنابة للنفط فتمتلك احتياطي بلغ سنة  332.1اؼبنتجة لبلستهبلؾ بػػػػػ 

من  %14.1من االحتياطي العاؼبي. تنتج الواليات اؼبتحدة  %10.5مليوف برميل نابة  50.000حوارل 
.2018وف برميل اليـو سنة ملي 15.02االنتاج العاؼبي للنفط بقدرة 

لكن كبالنظر اذل قوة االقتصاد االمريكي  4

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, 68th edition, p16 

2
 US Department of Energy ,renewable energy data book 2016,www,energy .gov \ eere p10. 

3
  British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, 69th edition, p 13.  

4
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op.cit, p17 
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كتعد الواليات اؼبتحدة  ،من االستهبلؾ العاؼبي %20.2مليوف برميل يف اليـو بنابة  20ف االستهبلؾ ىو إف
نة مليوف برميل حاب تقارير س 5ك تصدر  .مليوف برميل 10ام  % 14.9اكرب ماتورد للبًتكؿ يف العادل بػػػػ 

من االحتياطي العاؼبي.  %11.9ك ىو يبثل ، 3تريليوف ـ 8.7. اما الياز الطبيعي فتملك احتياطي بلغ 2018
من  %20حيث يبثل .3مليار ـ 739.5ك تاتهلك نفس الكمية  3مليار ـ 734.5تنتج الواليات اؼبتحدة 

بلؾ ؼبختلف انواع الطاقات اعبدكؿ التارل يبُت حجم االنتاج ك االستهاالنتاج ك االستهبلؾ العاؼبي . 
 . 2018-2008التقليدية ك تطورىا خبلؿ الفًتة 

 .2008/2018(:االستهبلؾ االمريكي للطاقة التقليدية بين 3-4جدكؿ رقم )
 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 الطاقة 

 بتركؿ
مليوف 

 p\يـو

p 6.78 7.26 7.54 7.85 9.9 10.07 11.76 12.75 12.36 13.07 15.02 

c 19.49 18.77 18.18 18.88 18.49 18.96 19.10 19.53 19.69 19.88 20.45 

غاز 
مليار 

 3ـ

p 564.1 557.6 575.2 617.4 649.7 655.7 704.7 740.3 729.3 734.5 831.8 

c 828.9 617.6 648,2 658.2 688.1 707.0 722.3 743.6 750.3 739.5 817.1 

فحم 
مليوف 
TEP 

p 566.9 513.7 523.7 528.3 419.9 475.8 482.3 426.9 348.3 371.3 364.5 

c 535.9 471.4 489.8 470.6 416.0 431.8 430.9 372.2 340.6 332.1 317 

 
, June 2019, 68 Statistical Review of World Energy: British Petroleum, Source

editions. P 8-38. 

ظ اف الواليات اؼبتحدة االمريكية سبتلك قدرات انتاجية ك استهبلكية للطاقات من اعبدكؿ نبلح     
من االستهبلؾ الطاقوم بطاقة قدرىا  %84حيث اف الياز الطبيعي ك الفحم يبثل  ،التقليدية مرتفعا جدا

ي ك يليو الياز الطبيع ،من اصبارل الطاقة اؼباتهلكة %40.كما يبثل النفط  2018سنة  TEPمليوف  1880
 6سنوات االخَتة من  10ك عرؼ انتاج النفط ارتفاعا كبَتا خبلؿ  ،%17يبثل الفحم نابة  .%28بنابة 

 اام ، مليوف برميل يف اليـو نتيجة ارتفاع االكتشافات خاصة النفط الصخرم 13مليوف برميل يف اليـو اذل 
من االستهبلؾ  طبسك الذم يبثل  ،مليوف برميل يف يـو 19ك  20االستهبلؾ فقد سبيز بالثبات النايب بُت 

بالنابة  اام . ك ىو ما اثر على اسعار النفط العاؼبية ،لذلك تاتورد الواليات اؼبتحدة باقي الكمية .العاؼبي
اما بالنابة للفحم فقد  1. 3مليار ـ 700ك  600للياز الطبيعي فاف الكمية اؼبنتجة ك اؼباتهلكة يف حدكد 

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op. cit. P 8-38. 
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ك يوجو  .2018سنة  TEP 317اذل   TEPمليوف  558سنوات االخَتة من عرؼ تراجعا كبَتا خبلؿ العشر 
 1من انتاج الكهرباء . %25الفحم اذل انتاج الكهرباء حيث يااىم بػػػػػ 

 الفرع الثاني: القدرات الطاقوية البديلة كالمتجددة )النوكية ,المائية ,كالمتجددة (:
مليوف طن  350بػػػػقدرة  2019هبلؾ الطاقوم خبلؿ سنة من االست %16ػػ74.تااىم الطاقة البديلة بػػػ     

TEP.  من االنتاج العاؼبي للطاقة  % 32ك سبثل  ،مليوف طن مكافئ بًتكؿ 191.7حيث سبثل الطاقة النوكية
 .إلنتاج العاؼبيامن  %7.3كنابة  TEPمليوف   67.1كسبثل الطاقة الكهركمائية ما يكافئ . النوكية يف العادل
من  %19.5 كبنابة عاؼبية قدرىا .مليوف طن مكافئ بًتكؿ 94.8اقي الطاقات اؼبتجددة بػػ كما تااىم ب

 .كاعبدكؿ التارل يبُت االستهبلؾ العاؼبي من الطاقة النوكية ,اؼبائية كاؼبتجددة  .2018االستهبلؾ العاؼبي لانة 
ب  2008/2018بين (: استهبلؾ الواليات المتحدة للطاقات البديلة كالمتجددة 19-3الشكل رقم )

 مليوف طن مكافئ نفط.

 
Source. Britshes Petroleum, Statistique Review of World Energy, June 2019, 68 

editions.p 48-51. 
 

 .( اف انتاج الطاقة النوكية بقي ثابتا 2018-2008االخَتة ) 10نبلحظ من خبلؿ الشكل ك خبلؿ الانوات 
كما اف االنتاج الكهركمائي بقي ثابتا ىو   ،كبو االنتاج اذبو اذل طاقات اخرلك ىذا يدؿ على تييَت التوجو 

مليوف 29مرات من  3فقد عرفت ارتفاعا تضاعف  ،بالنابة لباقي الطاقات اؼبتجددة االخرل اام. االخر
TEP  مليوف  103اذل  2008سنةTEP   2018.2سنة 
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 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op.cit. P38. 
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 الطاقات المتجددة في الواليات المتحدة االمريكية : -1
 ،من االنتاج ك االستهبلؾ الطاقوم %10تااىم الطاقات اؼبتجددة يف اؼبزيج الطاقوم االمريكي بنابة      

حيث تاانبت الطاقة اؼبتجددة بػػػػػ  .كباعتبار الطاقة اؼبتجددة دبختلف مصادرىا توجو انتاج الكهرباء
تَتاكاط  4401.3من ؾبموع  يتَتاكاط ساع 761بقدرة  2019من انتاج الطاقة الكهربائية سنة  17.29%
ك الطاقة الشماية  %7تليها طاقة الرياح بػػػػػ  ، %6.8كسبثل الطاقة الكهركمائية النابة االكرب بنابة 1ساعي.

ك . %1.7ك تشكل طاقة اغبرارة اعبوفية ك الطاقة اغبيوية نبة .  %2.8بنوعيها الكهركضوئية  كاغبرارية بنابة 
 طاقة اؼبتجددة انتاج الكهرباء حاب نوع الطاقة  .الشكل اؼبوارل يبُت نصيب ال

 .2016(:نصيب الطاقة المتجددة من التركيبة الطاقوية للواليات المتحدة االمريكية سنة 20-3شكل رقم)
 

 
 

Source: US department of energy ,renewable energy data book 2016,www,energy 

.gov \ eere.p10. 
 Hydropower:الطاقة الكهركمائية  - أ

 79.3سبثل الطاقة اؼبائية حيزا مهما يف التشكيلة الطاقوية إلنتاج الكهرباء يف امريكا حيث تقدر بػػػػ     

من اصبارل الطاقات  %6.8ىذه القدرة اليت بقيت ثابتة خبلؿ الانوات االخَتة ك سبثل  .جيجاكات
من الطاقة اؼبنتجة من  %40كىي سبثل  ،اقة اؼبائيةمن االنتاج العاؼبي للط %7.3كما سبثل   ،الكهربائية اؼبنتجة
عملية تأىيل كترقية حملطات مائية قائمة بتكلفة تقدر بػػػػ  42ما يقارب   2016عرفت سنة  .مصادر متجددة

كاشنطن ك ، مليار دكالر . كتعد الواليات اليربية الرائدة يف انتاج الطاقة الكهركمائية على غرار كاليفورنيا 1.2
 2. 2017جيياكاط سنة  39.6ف بطاقة قدرىا اكرجبو 

 
                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op.cit. P61. 

2 US department of energy ,renewable energy data book 2016op.cit .p10. 
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 . Wind Energy طاقة الرياح : - ب
حيث بليت سنة  ،سبثل طاقة الرياح ثاين طاقة متجددة من حيث االنتاج يف الواليات اؼبتحدة االمريكية     

 4401من اصبارل االنتاج الانوم للكهرباء من ؾبموع  %5.5ك ىي سبثل  ،جيياكاط 82قدرة تراكمية  2018

ك ربتل الواليات اؼبتحدة اؼبرتبة الثانية بعد الصُت من حيث القدرة االنتاجية  .2019تَتاكاط ساعي سنة 
كلقد عرفت طاقة الرياح مبوا معتربا خبلؿ  .1عاؼبيا  %16.83للطاقة الكهربائية باستعماؿ الرياح بنابة 

 .2019جيياكاط سنة  103 اذل2008جيياكاط سنة  25.7من  2019اذل  2008الانوات االخَتة من 
 2. 2019اذل  2008كالشكل اؼبوارل يبُت تطور االنتاج من سنة 

 في الواليات المتحدة االمريكية .جيغا كاط. 2019-2008:تطور انتاج طاقة الرياح بين (21-3)شكل رقم 

 
  

  . https://www.irena.org/wind   .    الوكالة الدكلية للطاقة اؼبتجددةاؼبصدر:

ما يبُت التوجو كبو ىذا النوع من الطاقة.  2019ك  2008مرات بُت 5بػػػ  ك من خبلؿ الشكل نبلحظ مبو
 3جيياكاط (. 6.9لوا بػػػػ  ،جيياكاط 6.64أككبلىوما بػػػػ  ،جيياكاط 20.3كربتل الواليات ) تكااس بػػػػ 

  Energy Solar :الطاقة الشمسية  -ج
تتمثل الطاقة الشماية بنوعيها الكهركضوئية ك اغبرارية جزءا مهما من الطاقة اؼبتجددة للواليات       

ك اؼبرتبة الثانية يف الطاقة اغبرارية بعد اسبانيا  ،( بعد الصُتPVحيث ربتل اؼبرتبة الثانية  عاؼبيا يف ) ،اؼبتحدة
.1 

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.119. 

 
  ena.org/windhttps://www.ir.    الوكالة الدكلية للطاقة اؼبتجددة2

3
 US department of energy ,renewable energy data book 2016op.cit .p15 
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 .2010جيياكاط سنة 2.9ك بنمو كبَت جدا من  ،2019كاط سنة جييا 60.5( بػػػػ PVحيث يقدر االنتاج )

  .  2 2019اذل  2010جيياكاط بُت  1.8جيياكاط ارل  0.4كما ارتفع الطاقة الشماية اغبرارية 
 (. PV, CSPلػػػػ ) 2019ك  2010ك الشكل التارل يبُت التطور بُت   

في الواليات  2019-2010لحرارية بين ا ك (:تطور انتاج الطاقة الشمسية الضوئية22-3الشكل رقم)
 المتحدة االمريكية.

 
  https://www.irena.org/solar.2019اؼبصدر: الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة  

 ،كبَتة  ةبناب تحيث ارتفع ،التطور الكبَت يف انتاج الطاقة الشماية بنوعيها الشكلكيتضح من خبلؿ      
ك ربتل الواليات اليربية  .ك ىذا راجع اذل التوجو كبو اسًتاتيجية طاقوية مبنية على الطاقات اؼبتجددة

جل اغبد من أساعة. كيف نفس االطار ك من  2700حيث تتميز دبتوسط اشعاع يصل  ،اعبنوبية الصدارة
دكالر للبحث كالتطوير يف ؾباؿ الطاقة مليوف  50انبعاثات اليازات الدفيئة خصصت اغبكومة االمريكية 

ك اريزكنا  ،جيياكاط 3جيياكاط تليها كاركلينا الشمالية  17.08كربتل كاليفورنيا اؼبرتبة االكذل بػػػػ  3.الشماية
كما ربتل نفس الواليات يف انتاج   .ك ىي كاليات جنوبية غربية ،(PVجيياكاط بالنابة لطاقة ) 2.7بػػػػػ 

(CSP) جيياكاط ألريزكنا. 0.28يياكاط لكاليفورنيا ك ج 1.2ــبػػػ 
 .Geothermal Energy طاقة الحرارية الجوفية: -د
 %3.52من اصبارل انتاج  الطاقة بػػػػ  %0.4تاتعمل طاقة اغبرارة اعبوفية يف انتاج الكهرباء حيث تااىم بػػػػ  

ربتل الواليات اؼبتحدة  .الخَتةكعرفت ىذه الطاقة ثباتا طيلة الانوات العشرين ا 2018.جيياكاط سنة 
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 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.25. 

 .//:www.irena.org/solarhttps. 2019 الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة2
3
 Strand .M Solar desalination  in the southwest united states .Mesis Department of Hydrology and 

water resources the university of Arizona ,2012, p23  
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. كتاتعمل اغبرارة اعبوفية اؼبرتفعة يف انتاج 1االمريكية اؼبرتبة االكذل عاؼبيا يف انتاج طاقة اغبرارة اعبوفية 
من خبلؿ ضخ كميات من اؼبياه يف جوؼ الطبقات اغبارة للحصوؿ على البخار اك اؼبياه  ،الكهرباء

اتعمل اغبرارة االرضية اؼبنخفضة يف الربط اؼبباشر للمحبلت ك اؼبباين الااخنة لتدكير التوربينات. كما ت
لتوفر اؼبنطقة على فراغات بُت االلواح  ،كتقع معظم الطاقة اغبرارية يف الواليات اليربية ،الاكنية للتدفئة

جيياكاط ك  0.67بػػػ جيياكاط تليها نيفادا  2.87كسبثل كاليفورنيا الوالية االكذل بػػػػػ  .الكبَتة للقشرة االرضية
 2ىي كاليات غربية .

   .Biomass Energyالطاقة الحيوية : -ق
   4.87للواليات اؼبتحدة االمريكية بػػػ  3رلك من االستهبلؾ الطاقوم األ %5سبثل طاقة الكتلة اغبيوية نابة      

يتم استعماؽبا يف انتاج  كما  ،ك يشكل اػبشب ك النفايات اغبيوانية الطاقة االكثر استعماال .Btuوف كادرلي
ك ىي  ،جيياكاط 17.6حوارل  2018من مصادر انتاج الكهرباء بقدرة بليت سنة  %1.5الكهرباء بنابة 

ك ربتل الواليات اؼبتحدة اؼبرتبة االكذل عاؼبيا يف انتاج الوقود اغبيوم بنابة  .من الطاقة اؼبتجددة %8.1سبثل 
كربتل . مليوف طن مكافئ نفط 38ب  2018مية اؼبنتجة سنة كقدرت الك ،باؼبئة من االنتاج العاؼبي40

 .  4جيياكاط (  1جيياكاط ك فرجينيا بػػػ  1.54كاليفورنيا   ،جيياكاط 1.56الواليات ) فلوريدا بػػػػ 
 . 2019-2010ك الشكل اؼبوارل يبُت تطور انتاج الطاقة اغبيوية حاب نوع الطاقة من الفًتة 

في الواليات المتحدة االمريكية حسب  2019-2010(: انتاج الطاقة الحيوية بين 23-3شكل رقم )
 نوع الطاقة. 

 
  https://www.irena.org/bioenergy.2019 الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددةالمصدر: 
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2
 The national academies of sciences  .www.need to knew .nas .edu\energy –sources \renewable –sources 

geothermal 
3
 US. Energy Information administration eia .www.eia gov\energy Php ?  page-about –forms-of-energy. 

4
 US department of energy ,renewable energy data book 2016.op.cit p 80.  
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عند ،  2019 – 2010تشهد تيَتا كبَتا خبلؿ الفًتة من  من الشكل أف الطاقة اغبيوية دل اؼببلحظ     
ك  ،من طاقة الكتلة اغبيوية %65ك يبثل اػبشب كنفايات اغبيوانات نابة  .جيياكاط ساعي 62.572 حدكد

ك سبثل . %30( ما نابتو MSW( ك نفايات البلدية الصلبة )LEGسبثل طاقة غازات مكبات النفايات )
حوارل  2018حيث بلغ انتاج اإليثانوؿ سنة  ،يوم كاإليثانوؿ كالديزؿ اغبيوماغبوقود ال يفباقي الطاقات 

 1مليار لًت يف نفس الانة . 9 البيو ديزؿمليار لًت. كما بلغ انتاج  60.9
 . USHالفرع الثالث :الكفاءة كالفعالية الطاقوية : 

حيث  .سنة االخَتة ثباتا نابياعرؼ استهبلؾ الطاقة يف الواليات اؼبتحدة االمريكية خبلؿ العشرين      
ساعي يف \تَتاكاط 4000كالكهرباء عند  ،مليوف برميل يوميا 20اذل  14استقر استهبلؾ النفط عند حدكد 

ك ىذا يرجع اذل ركود يف االقتصاد االمريكي نظرا لنمو 3.مليار ـ 600كالياز الطبيعي عند حدكد  2 .الانة
لبلستهبلؾ يف  ةلكن ىذا دل يبنع من اتباع سياسة ترشيدي .زيل (الربا ،اؽبند ،اقتصاديات ناشئة ) الصُت

 .من الطاقة العاؼبية %20نظرا لكوف االقتصاد االمريكي ياتهلك  ،ؾبمل القطاعات االكثر استهبلكا
اما قطاع  اؼبباين الاكنية ك التجارية  ،%32ك القطاع الصناعي  ،من الطاقة %30كياتهلك قطاع النقل 

كتبنت الواليات اؼبتحدة اسًتاتيجية لكفاءة الطاقة تشمل القطاعات االكثر استهبلكا .  %38فتاتهلك 
 فيما يلي: سبثلت

 %90ك يبثل النقل الربم  ،ةمن الطاق%30ياتهلك قطاع النقل ترشيد االستهبلؾ في قطاع النقل :  -1
سنة  15لطاقة خبلؿ كحاب ككالة الطاقة الدكلية فاف قطاع النقل يتجو عكس كفاءة ا ،من ىذا االستهبلؾ

اال اف نقل  ،سنة االخَتة 15خبلؿ  %38اصبارل التصنيع اصبح اكثر كفاءة بنابة  اف بالرغم من .االخَتة
 ،ك ىنالك عدة سبل تامح بتخفيض الطاقة يف القطاع .كتوصيل االشخاص ك البضائع سبيز بكثافة الطاقة

ك كذا الصيانة ك  ،لكهربائية ك اؼبقتصدة للطاقةك استعماؿ الايارات ا ،التوجو كبو النقل العاـمن خبلؿ 
 .3فرض ضرائب على الوقود

من الطاقة ك اليت  %40ياتهلك قطاع الاكنات ك اؼبباين التجارية حوارل قطاع المباني كالسكنات : -2
اصة يف ك دبا اف اؼبناخ يتميز بالربكدة خ ،التهوية ك كذا االنارة ك االجهزة الكهربائية، التربيد ،توجو للتدفئة

ك اليازات  CO2من الػػػػ  %40ك تصدر اؼبباين  .%53اؼبناطق الشمالية فالتدفئة ربوز على النابة االعلى بػػػ 
من خبلؿ تطبيق معايَت الكفاءة ك  ،2030يف افاؽ  %30الدفيئة. كيبكن تقليص الطاقة يف القطاع بنابة 

راء من حيث االنارة ك العزؿ اغبرارم ك ك كذا التوجو كبو الاكنات اػبض ،التدقيق الطاقوم لؤلجهزة
  4استعماؿ الطاقة الشماية .

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.P 216. 

2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op. cit. P 54 . 

   3نذير غانية ،استراتيجية التسيير االمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة دراسة حالة بعض االقتصاديات,مرجع سابق، ص172. 
4
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ما  2016حيث بلغ سنة   ،من اصبارل الطاقة االمريكية %32تاتهلك الصناعة القطاع الصناعي:  -3
ك توزعت بُت انواع الطاقة اؼبختلفة حيث مثل الياز كالنفط كالفحم نابة . BTUكادر ليوف  31 يقارب

مت فرض كتشديد الرقابة  ،. كمن اجل خفض التكاليف ك التقليل من االثار البيئية1اقة من اصبارل الط 64%
كيبكن  .على اؼبصانع من اجل ضبط االفراف كاستهبلؾ الطاقة ك الصيانة كالتوجو كبو اآلالت االكثر كفاءة

 . 2030من الطاقة اؼباتهلكة افاؽ  %20للقطاع الصناعي توفَت 
 .النموذج االلماني في الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقوية: الثاني المطلب           

 المطلب االكؿ: الوضعية الطاقوية االلمانية :
ك ىي  ،مليار دكالر 4.211حيث بلغ  ،يتميز االقتصاد االؼباين بكونو اقول اقتصاد يف االرباد االكركيب     

من بُت اكرب الدكؿ اؼباتهلكة للطاقة ي االؼباين فه . كنظرا ؼبكانة االقتصاد2018اؼبرتبة الرابعة عاؼبيا سنة 
اهنا ال بمليوف طن مكافئ نفط. كتتميز الًتكيبة الطاقوية ألؼبانيا  314حيث وبتل اؼبرتبة الاابعة بػػػػ  .االكلية

مليوف طن مكافئ  119.8بػػػػ  2019ك تاتورد كل احتياجاهتا اليت قدرت سنة  ،تتوفر اطبلقا على النفط
ما ، ك لنفس الانة 3مليار ـ 775بينما بلغ االستهبلؾ . 3مليار ـ 6.4ا بالنابة للياز الطبيعي فتنتج ام .نفط

فقد بقي ثابتا خبلؿ الانوات االخَتة. كما تعتمد على الفحم اغبجرم ك الطاقة  ،ميز االستهبلؾ الطاقوم
الطاقة النوكية فقد  ا. ام2019 اذل2007كىي االخرل عرفت ثباتا منذ ،النوكية لتلبية احتياجاهتا الطاقوية

مليوف طن مكافئ  31.8عرفت تراجعا كبَتا خبلؿ العشر سنوات االخَتة حيث البفض االستهبلؾ من 
ك ىذا راجع اذل الاياسة االؼبانية القائمة على  2019.2مليوف طن مكافئ نفط سنة  16اذل  2007نفط سنة 

اليت  ،عن اؼبفاعبلت النوكية على حااب الطاقات اؼبتجددة ثار الناصبةاغبفاظ على البيئة ك التقليل من اآل
كبو الطاقات النظيفة ك اؼبتجددة. حيث تنتج اؼبانيا  توجو ك تعترب اؼبانيا من الدكؿ االكثر. عرفت مبوا كبَتا

كىي   2019مليوف طن مكافئ نفط سنة  52.5بقدرة بليت  ،من اصبارل انتاج الطاقة اؼبتجددة عاؼبيا 10%
. كتااىم 3باؼبئة من الًتكيبة الطاقوية ألؼبانيا من االستهبلؾ للطاقة االكلية باستثناء الطاقة اؼبائية 14.6سبثل 

تَتاكاط ساعي.  244.4ب  2019من الكهرباء حيث قدر االنتاج لانة  %33الطاقات اؼبتجددة بإنتاج 
كطاقة الرياح مع ماانبة للطاقة كىي طاقة متجددة من مصادر ـبتلفة تيلب عليها الطاقة الشماية الضوئية 

 الطاقة الكهربائية يف اؼبانيا بُت إلنتاجك الشكل اؼبوارل يبُت الًتكيبة الطاقوية  تَتاكاط ساعي. 20.2اؼبائية ب 
 4اؼبصادر اؼبختلفة اؼبتجددة كاليَت متجددة.

 

                                                           
1
 US department of energy ,renewable energy data book 2016.op.cit p15   

2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op. cit.p9 

3
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op. cit.p9. 

4
 Craig Morris ,Germany's energy consumption in 2017, energy transition 2018, www.energy 

transition.org/2018/01/germanyenrgy-2017/ 

http://www.energy/
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 .2018:التركيبة الطاقوية أللمانيا سنة(24-3)شكل رقم 

 
Source :Craig Morris ,Germany's energy consumption in 2017, energy transition 2018, www.energy 

transition.org/2018/01/germanyenrgy-2017. 

 

 : الفرع الثاني: الطاقة المتجددة في المانيا 
قاـ على ، 1998ي ك اػبضر مشركع سنة تبنت اغبكومة االؼبانية ك يف اطار ربالف بُت اغبزب االشًتاك     

للتقليل من  2022فاؽ آك كذا التخلي على احملطات النوكية  ،احبلؿ الطاقة اؼبتجددة ؿبل الطاقة االحفورية
اذل  2007سنة  %7.9ك من ىنا عرفت الطاقة اؼبتجددة ارتفاعا انتقل من ماانبة بػػػػ  .اليازات الدفيئة

ك دباانبة يف انتاج الكهرباء  ،االكلية دكف احتااب الطاقة الكهركمائيةبالنابة للطاقة  2018سنة 14.6%
ىذا ما جعل اؼبانيا من الدكؿ الرائدة يف انتاج  . 2018سنة  %33اذل  2007 سنة %14.3اؼبتجددة من 

كالشكل اؼبوارل يبُت تطور الطاقات اؼبتجددة ضمن  .من االنتاج العاؼبي %10الطاقة اؼبتجددة حيث سبثل 
 .1شكيلة الطاقوية ضمن الطاقة االكلية ك كذا انتاج الكهرباء الت
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Federal ministry for economic affairs and energy, development of renewable energy sources in 

Germany 2017  ،  (AGEE-Stat) 2018 www. Erneuerbare- energien, de\EE\\Redaklide/downloads/pdf.     

http://www.energy/
http://www.erneuerbare/
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نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ضمن الطاقة االكلية كالطاقة الكهربائية بين تطور  : (25-3الشكل رقم)
2009-2019. 

 
Source: Federal ministry for economic affairs and energy, development of renewable 

energy sources in Germany 2017 (AGEE-Stat) 2018 www. Erneuerbare- energyien, 

de\EE\Redaklide/downloads/pdf. 

- British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019,68 edition .p9-

p56.       
اعبله اف ماانبة الطاقة اؼبتجددة ضمن الطاقة االصبالية ارتفعت بناب كبَتة خبلؿ  يتبُت من الشكل      

 330بالرغم من ثبات االستهبلؾ الطاقوم خبلؿ الانوات االخَتة الذم استقر عند  ،الانوات االخَتة

لطاقات اال اف مبو ا .نتيجة استقرار يف االقتصاد االؼباين ،سنوات االخَتة 10مليوف طن مكافئ نفط خبلؿ 
مليوف طن مكافئ نفط اذل  31.8اليت عرفت تراجعا كبَتا من  ،اؼبتجددة كاف على حااب الطاقة النوكية

مليوف  52.5اذل  TEPمليوف  15.2يف اؼبقابل ارتفعت الطاقة اؼبتجددة من  .مليوف طن مكافئ نفط 17.2
TEP  ك الشماية ك كذا الطاقة اغبيوية ك ك تنوعت مصادر الطاقة اؼبتجددة بُت اؼبائية كالرياح  2019.1سنة

ك كذا الطاقة اغبيوية بػػػ  %18.2تليها الطاقة الشماية بػػػػ  %48.9كسانبت طاقة الرياح بالنابة االكرب بػػػػ 
23.5 %.

 ك الشكل اؼبوارل يبُت نصيب كل نوع من الطاقات اؼبتجددة من ؾبموع الطاقة اؼبتجددة.2
 

 
 

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op. cit.p9 

 
2
 IAREN                                                                          https://www.irena.orgyوقع الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددةم 
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 .2018نواع الطاقة المتجددة في المانيا لسنة : نسبة مساىمة ا(26-3شكل رقم)

 
Source: Federal ministry for economic affairs and energy, development of renewable 

energy sources in Germany 2017 ,(AGEE-Stat) ,2018, p10. 

 الطاقة الكهركمائية :  -1
ك  .من االنتاج العاؼبي %0.4هرباء اؼبائية حيث سبثل بػػػػ تتوفر اؼبانيا على امكانيات طاقوية يف ؾباؿ الك     

 1. 2018تَتاكاط ساعي سنة  20عرفت ىذه الطاقة استقرارا نابيا خبلؿ العشر سنوات االخَتة عند حدكد 
2018من اصبارل انتاج الطاقة الكهربائية لانة  %2.6كىي سبثل 

كما سبثل الطاقة اؼبائية من اصبارل الطاقة . 2
ك ىي منخفضة نوعا ما نتيجة تطوير اؼبانيا لطاقة الرياح ك الطاقة الشماية . ك تقدر  %9.3دة نابة اؼبتجد

عامل يف القطاع كما  10.000كلقد سانبت الطاقة اؼبائية بتوظيف  ،ميياكاط 4.3القدرة االنتاجية بػػػػػ 
رائدة يف انشاء احملطات اؼبائية  كنتيجة لكوف اؼبانيا دكلة ،2016مليار يورك سنة  1,23حققت مبيعات بػػػػ 

 .  3فقد سانبت يف اقباز جل احملطات اؼبائية حوؿ العادل بفعل التكنولوجيا االؼبانية 
 طاقة الرياح : -2

من انتاج الكهرباء  %18.7حيث سبثل  ،تعترب اؼبانيا ثالث بلد عاؼبيا يف انتاج الطاقة عن طريق الرياح     
تَتاكاط ساعي  111ك بإنتاج سنوم بلغ  ،جيياكاط 56.7هربائية اؼبنتجة حيث بليت الاعة الك  2018 لانة

كمبت الطاقة الكهربائية من الرياح بُت  .من انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة %51ك ىي سبثل 
ياباة( الشاطئية )ال ك،  2.8%باؼبئة. كتتوفر اؼبانيا على نوعُت طاقة الرياح البحرية بػػػػ 5.6ب  2018ك 2017

كعرؼ قطاع طاقة . 2018من انتاج الطاقة الكهربائية يف اؼبانيا لانة  % 17.11كسبثل طاقة الرياح  .14%
ك  %152جيياكاط ام بنمو بلغ  58جيياكاط اذل  22.1انتقلت من  2018اذل  2007الرياح مبوا كبَتا خبلؿ 

                                                           
1
 International hydropower association (IHA) .www.hydropower,org\country –profiles \Germany.  

2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op. cit .p  56  

3
 Bruno burger .Renewable Energy Fraunhof Institute for Solar Energy System \st Germany, 2018,  



 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

189 

ر ىذا النوع من الطاقة نظرا لبيئتو ىذا بُت التوجو كبو تطوي،  %12.75كحدىا مبو بلغ  2017شهدت سنة 
ك الشكل اؼبوارل يوضح تطور انتاج طاقة .ثػػػا \ـ 9حيث تبلغ متوسط سرعة الرياح يف اؼبانيا بػػػػػ  .اؼببلئمة

 . 1الرياح
 . 2019 – 1990تطور انتاج طاقة الرياح أللمانيا  بين (: 27-3شكل رقم) 

 
 

development of renewable ffairs and Energy, : Federal Ministry for Economic ASource

Stat), 2018 p15. -(AGEE energy sources in Germany 2017 

 IRENA                                       .://www.irena.org/windhttps الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة -

من سرعة الرياح على الياباة كما تتميز بالثبات  %100اذل  70رب  الرياح البحرية اكثر سرعة بػػػػػ كتعت     
على  2720منها  2847لذلك مت بناء مزارع رياح يف حبر الشماؿ كحبر البلطيق حيث بلغ عدد التوربينات 

ر اكرك , كربتل اؼبقاطعات مليا 45.7بػػػ  2015ك 2007الياباة  كبليت االستثمارات يف طاقة الرياح بُت
ىوؿ شتاين، اؼبراتب االكذل ضمن الواليات االؼبانية يف االنتاج ك كيوفر ك شليافيغ، برندبورغ ساكاونيا ك 

 .2كظيفة  142.900القطاع ما يقارب 
 
 

                                                           
1
 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, development of renewable energy sources in 

Germany 2017, op.cit. p 15. 
2
 Statista .the statistics portal .www.statista .com /statistics/809461/renewable-energy-

employment –Germany /.consulté:10/12/2018. 

1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2طاقة الرياح البحرية   0 0 0.08 0.18 0.26 0.5 0.97 3.2 4 5.3 6.2 7.3

0  طاقة الرياح البرية 6.1 26.3 28 30.2 32 37 40.8 44.7 49.5 51.9 52.8

0

10

20

30

40

50

60

70

ط 
وا

غا
جٌ

بال
ة 

كب
مر

 ال
رة

قد
ال

 

https://www.irena.org/wind


 

 

على ضوء تجارب عالمية كالفعالية الطاقوية المتجددة النظيفة .............................الطاقةلثالفصل الثا  

190 

 الطاقة الشمسية :   -3
دة يف اؼبانيا حيث تااىم بػػػ ربتل الطاقة الشماية اؼبرتبة الثانية بعد طاقة الرياح ضمن الطاقات اؼبتجد     
من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة  %22ك سبثل . 2018من اصبارل الطاقة الكهربائية سنة  .7.16%

. كتتميز الطاقة  1 2019جيياكاط سنة  47.8اذل  2007جيياكاط سنة  3.1حيث ارتفع االنتاج من 
من االنتاج  %90من خبلؿ االسقف الشماية اليت سبثل  ،الشماية االؼبانية باالعتماد على االنتاج احمللي

حيث يعمل اصحاهبا على توفَت الطاقة  ذاتيا مع امكانية ربقيق مكاسب مالية من خبلؿ بيع  ،الوطٍت
حيث قدر عددىا  ،(PVك تعتمد الطاقة الشماية على تكنولوجيا االلواح الضوئية ) .الفائض الطاقوم

ك احتلت اؼبانيا اؼبراكز االكذل يف انتاج الطاقة الشماية لعدة سنوات.  .2017 مليوف لوح سنة 1.5حبوارل 
ك رغم قلة  2جاءت اؼبانيا يف اؼبرتبة الرابعة بعد كل من الصُت كالواليات اؼبتحدة كالياباف . 2018كيف سنة 

اع بػػػ حيث بلغ متوسط االشع، نظرا لكوهنا بلد يقًتب من القطب الشمارل ،االشعاع الشماي يف اؼبانيا
 3ك الشكل اؼبوارل يبُت تطور انتاج الطاقة الشماية يف اؼبانيا . .ساعة سنويا 1550

 المانيا. 2019-2009(: تطور انتاج الطاقة الشمسية بين 28-3شكل رقم )

 
development of renewable : Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Source

Stat), 2018 p16. -(AGEE rmany 2017energy sources in Ge 

 IRENA                         .                      ://www.irena.org/windhttps الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة

بَت ك خاصة يف الانوات الذم عرؼ مبو ك ،يوضح الشكل التطور اؼبلحوظ يف انتاج الطاقة الشماية
تَتاكاط  ـ39.4ما قيمتو   2017سنة   حيث بلغ تَتاكاط ساعي اك كيلوكاط ساعيالب الطاقة  ك سبثل .االخَتة

                                                           
1
British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op. cit .p  56 . 

2
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.P 95. 

 مرجع سابق. اؼبتجددة،الوكالة الدكلية للطاقة 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10.6  الطاقة الشمسية 17.57 25.3 33.3 36 37 38.4 39.8 41.4 44.2 48
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 48ما يقدر ب   2019حيث بليت سنة  .القدرة اؼبركبة بػػػ مليوف كيلوكاط ك اؼبااكم لػػػ جيياكاط ك .ساعي
كيوظف  1.ىولشتاين اؼبراتب االكذل يف انتاج الطاقة الشماية ،برلُت ،جيياكاط ك ربتل الواليات برندبورغ

 110.000ػ الانة الرائدة يف التوظيف بػػػ 2010موظف. كتعد سنة  31000قطاع الطاقة الشماية حاليا 
 مليار اكرك. 19.5كظيفة نتيجة اطبلؽ عدة مشاريع إلقباز ؿبطات طاقة مشاية بليت االستثمارات 

 . BIOMASSة الحيوية :الطاق   -4         
ك ربتل  .من انتاج الطاقة االكلية يف اؼبانيا %7.8الاائلة اك اليازية  ،سبثل الطاقة اغبيوية سوآءا الصلبة     

ك يبثل  ،من التدفئة من مصادر متجددة %88 كما تااىم بنابة،بذلك اؼبرتبة الثانية بعد طاقة الرياح 
من اػبشب اذل الطاقة اغبيوية. بلغ انتاج الطاقة  %40و اؼبانيا حيث توج ،من الطاقة اغبيوية %70 اػبشب

من انتاج  %7.2ام بنابة  ػ،جيياكاط 8ك بقدرة مركبة بػػػ  ،تَتاكاط ساعي 50.9 ب 2019اغبيوية سنة 
ك . %1.4ك الصلب  %0.2ك الاائل  % 5.5حيث يبثل الياز اغبيوم نابة  ،الكهرباء من مصادر متجددة

ك  1990بُت تطور انتاج الكهرباء من مصادر الكتلة اغبيوية حاب نوع الطاقة اغبيوية بُت الشكل اؼبوارل ي
2017 .2 

 .2017-1990(: انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الكتلة الحيوية بين 29-3شكل رقم)

 
development of renewable : Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Source

Stat), 2018 p16.-(AGEE rgy sources in Germany 2017ene 
 8اذل  2007 جيياكاط سنة 3.4يتضح من خبلؿ الشكل اف انتاج الكهرباء من الطاقة اغبيوية ارتفع من 

 كيعترب الياز اغبيوم الطاقة االكرب ماانبة .تَتاكاط ساعي 50.9بطاقة انتاجية بليت  ،2017جيياكاط سنة 
الف يف الطاقة  45منها  ،كظيفة 119.000ك تااىم الكتلة اغبيوية بتوظيف ،  %76بػػػػ  يف انتاج الكهرباء
 3الف يف الاائلة. 22الف يف اليازية ك  45اغبيوية الصلبة ك 

                                                           
1
 B.Yalmaz. and others. Photovoltaic solar power energy  , Report Europe.2013.p16.17. 

2
 Fachagentur Nachwaichsend Rohstoffe(FNR).bioenergy in Germany facts and figures 2016.  2017.  

3
 Netherland Enterprise Agency .biomass market opportunities Germany .2014, 

 www. English .rvn . nl \ sites\default files\2014\06\country .PDF    
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 الفرع الثالث :الكفاءة كالفعالية الطاقوية في المانيا .
من االستهبلؾ  %2ؾ الطاقة العاؼبية بػػػ ربتل اؼبانيا اؼبرتبة الاادسة يف استهبلالكفاءة كالفعالية الطاقوية  -1

كذلك من اجل ضماف  %100كتعترب الطاقة االكلوية من نفط ك غاز موارد ماتوردة نابة تقارب  ،العاؼبي
ك يف اطار التوجو االخضر ك النظيف التزمت اغبكومة االؼبانية بتطبيق ؾبموعة من  .االمن الطاقوم

ك منذ سنة  .من اجل التقليل من انبعاثات اليازات الدفيئة ،الطاقةلتحاُت كفاءة  ،االجراءات ك التدابَت
)االحفورية(. كحددت اغبكومة االؼبانية  %7.6البفضت استهبلؾ الطاقة االكلية بنابة   2015اذل  2008

انطبلقا من استهبلؾ ،  2050من الطاقة االكلية مع حلوؿ  %50أىدافا طويلة االمد بتخفيض يصل اذل 
ك  ،من االستهبلؾ %30حيث يبثل النقل  ،زع استهبلؾ الطاقة حاب القطاعات اؼبختلفةكيتو  . 2008

 .1لقطاع اػبدمات  %14ك  %28بينما حاز القطاع اؼبنزرل على نابة  .تليها الصناعة بنفس النابة
،   Energie Wendeبرناؾبا لنظاـ طاقوم جديد ربت اسم  2010ككضعت اغبكومة االؼبانية سنة 

قطاع الاكن ب 2050يف  %50ك  ،2020سنة  %20نامج اذل تقليص الطاقة اؼباتهلكة اذل يهدؼ الرب 
مليوف طن ك اعبدكؿ التارل يبُت اىداؼ  78اذل  62من  (CO2)كالنقل ما يضمن زبفيض اليازات الدفيئة 

 برنامج انرجي كيند. 
 (: اىداؼ برنامج انرجي كند .5-3جدكؿ رقم )

 2020 2016 المؤشر

 - %40 - %27.3 سنة االساس 1990اليازات الدفيئة    الغازات الدفيئةانبعاثات 

 
 الطاقات المتجددة

 %35 % 31.6 نابة من الطاقة الكهربائية

 %18 %14.8 نابة من الطاقة االكلية

 
 الفعالية الطاقوية

 -%20 -%6.5 سنة االساس 2008استهبلؾ الطاقة االكلية 

 -%10 %3.5 نة اساسس 2008استهبلؾ الطاقة االكلية 

 

 سنة\ %2.1 سنة\ %1.1 انتاجية الطاقة النهائية

 -%20 -%6.3 سنة اساس 2008طلب على التدفئة  السكنات

 -%10 +%4.2 سنة اساس 2005االستهبلؾ النهائي للطاقة  النقل

 

Source: Elina Topez et others ,energy efficiency trends and  policies in Germany .an 

analysis based on the Odyssee and Mure dotohases. faun hofer institute for systemic and 

innovation research.germany.2018.  www.adyssee –mure , eu /publication /national –

reports/energy –efficiency –Germany .PDF ,P, (40)   

                                                           
1
 Elina Topez et others ,energy efficiency trends and  policies in Germany .an analysis based on the 

Odyssee and Mure dotohases. faun hofer institute for systemic and innovation research.germany.2018.  

www.adyssee –mure , eu /publication /national –reports/energy –efficiency –Germany .PDF ,P39.   

http://www.adyssee/
http://www.adyssee/
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يف  %20ك الوصوؿ اذل  ،دؼ اذل تقليص االستهبلؾهت رؤيةسبثل  2020نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اف 
كما اف ىذا التقليص سيخفض  .2008على اساس سنة  ،يف الطاقة الكهربائية %10الطاقة االكلية ك 

كاليت عرفت  ،2020يف التدفئة سنة  %20. كيهدؼ الربنامج اذل تقليص نابة %40اليازات الدفيئة بنابة 
.%10ك اؽبدؼ ىو التخفيض نابة  2005مقارنة بانة  %6.2بنابة  2016البفاضا سنة 

1 
 االجراءات كالتدابير االلمانية للتوجو نحو الطاقة المتجددة . -2

ك ككذا  ،سانبت الضرائب اؼبفركضة على اؼبواد الطاقوية ذات مصدر احفورمالسياسة الضريبية:  - أ
ك كذا اعفاءات ضريبية على الطاقة اؼبنتجة من  ،مصادر طاقوية ملوثة للبيئةالصناعات اليت تعتمد على 

 . اذل تشجيع التوجو كبوىا مصادر متجددة
طورت اؼبانيا مراكز البحث يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة حيث تتوفر على البحث العلمي كمراكز التطوير:  - ب

 زبصص يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة. 144
 %90علما اف  ،مة االؼبانية دعما ماليا ك قركض ماَتة إلنتاج الطاقة اؼبتجددةتقدـ اغبكو التمويل : -ج

كما تقـو اغبكومة بشراء فائض   .من خبلؿ االسقف ،من الطاقة الشماية ىي طاقة ذاتية ينجزىا اػبواص
 االنتاج ما شجع التوجو كبو انتاج الطاقة.

تكنولوجيا الطاقة اؼبتجددة حيث اصبحت رائدة  طورت اؼبصانع االؼبانيةالقاعدة الصناعية المتطورة:  -د
ك منو زبفيض تكلفة  .فبا خفض تكلفة االقباز ،يف انتاج االلواح الشماية ك توربينات الرياح ك اؼبياه

 2الكيلوكاط من الكهرباء .
 .المطلب الرابع : النموذج الصيني في الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقوية

ك اليت عرفت تطورا كبَتا خبلؿ الانوات االخَتة.  ،يٍت من االقتصاديات الناشئةيعترب االقتصاد الص     
ترليوف  12.2ترليوف دكالر اذل  6.1من ، 2018-2010بُت  %100حيث عرؼ الناتج احمللي االصبارل مبو بػػػ 

العاؼبي. كىذا  من الناتج احمللي االصبارل %15.4ك يبثل  ،ىو ثاين ناتج ؿبلي بعد الواليات اؼبتحدةك  .دكالر
.2019مليوف طن سنة  9825.6حيث بلغ  ،عرب العادل CO2االنتاج جعل من الصُت اكرب منتج لػػػ 

اين  3
كتأتى ىذا االنبعاث نتيجة  2019.4اؼبنبعث عاؼبيا سنة  CO2من  %28.8احتلت اؼبرتبة االكذل عاؼبيا بنابة 

من  %60كأكؿ مورد طاقوم للصُت حيث يبثل   االستهبلؾ الطاقوم للصُت الذم ميزه االعتماد على الفحم
ثار البيئية ك كذا الضيوط الدكلية )بركتوكوؿ كيوتو(. دفع الالطات كنظرا لآل .استهبلؾ الطاقة االكلية

الصينية تتجو كبو الطاقات النظيفة من اجل ضماف االمن الطاقوم من جهة ك كذا تقليل االثار البيئية 
 الستهبلؾ الطاقة.

                                                           
1
 Elina Topez et others, energy efficiency trends and policies in Germany.op cit. p42.  

  2 مارتن اكرت ,علينا زيادة، الفعالية  الطاقوية ,ؾبلة اؼبانيا ,عدد2.دار النشر سوسي تيس ,فرانكفورت اؼبانيا ,2008 ,ص 56 . 
3
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op. cit .p13 

4
Idem. 
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 :الوضعية الطاقوية للصين التقليدية كالمتجددة : الفرع االكؿ
 الطاقة التقليدية . -1

االستهبلؾ الطاقوم من  امب .ك كذا تطور االقتصاد الصيٍت ،نتيجة للنمو اؼبرتفع للناتج احمللي االصبارل    
.2019مليوف طن مكافئ نفط سنة  3384.45اذل  2007مليوف طن مكافئ نفط سنة  2150.3

ام بنمو  1
كتتوفر الصُت على ؾبموعة من الطاقات االحفورية .لكن تبقى غَت كافية لبلحتياجات نظرا . %45بلغ 

باإلضافة اذل استهبلؾ القطاع الصناعي. كسبتلك الصُت ، مليار نامة( 1.38لعدد الاكاف اؼبرتفع )
ليوف برميل يوميا م 3.8تنتج  .من االحتياطي العاؼبي %1.5مليار برميل بنابة  25.7احتياطي من النفط بلغ 

من االستهبلؾ العاؼبي  %13حيث تعترب ثاين ماتهلك للنفط عاؼبيا بنابة  ،مليوف برميل 12.8ك تاتهلك 
 2مليوف برميل يوميا. 10ك تاتورد 

بينما بلغ  ،من االحتياطي العاؼبي %2.8نابة  3ترليوف ـ 5.5يقدر االحتياطي بػػػػ الغػػػػػػاز الطبيعي: -
بػػػػ  2019كيقدر االستهبلؾ الانوم سنة  .من االنتاج العاؼبي %4.1نابة  3ار ـملي 149.2االنتاج 
 3. %7.8 ك نابة من االستهبلؾ العاؼبي بليت 3مليار ـ 307.3

مليوف طن ك  138819يعد الفحم اؼبورد الطاقوم االكؿ يف الصُت حيث يقدر االحتياطي بػػػػ  الفحم : -
  1828.8  ما يعادؿ 2018كسيا كاسًتاليا. كبلغ االنتاج سنة ىو رابع احتياطي عاؼبي بعد امريكا كر 

من االستهبلؾ  %50من االنتاج العاؼبي. كتاتهلك الصُت  %46.7مليوف طن مكافئ نفط ك ىو يبثل 
 . %60العاؼبي للفحم ك من ىنا يتبُت اف الفحم ىو اؼبورد الطاقوم االساسي للصُت بنابة 

مليوف طن مكافئ 74.3من الطاقة االكلية للصُت بػػػ  %1.7لنوكية سول ال سبثل الطاقة ا الطاقة النوكية: -
مليوف طن مكافئ نفط  14ك عرفت مبو من  .2019من االنتاج العاؼبي لانة  %12.5نفط ك ىي سبثل 

 4. 2019-2007مليوف طن مكافئ نفط بُت  74.3اذل 
 االمكانيات الطاقوية المتجددة للصين : -2

حيث عرفت  .خاصة يف الانوات االخَتة ،لًتكيبة الطاقوية للصُتاة مكانة ضمن ربتل الطاقة اؼبتجدد     
مليوف طن مكافئ  158.35حيث بلغ انتاج الطاقة اؼبتجددة  ،كاحتلت الصُت اؼبراتب االكذل عاؼبيا، مبوا كبَتا

 انتاج الطاقة من االنتاج العاؼبي. كما تعترب الصُت االكذل يف %22.9ام نابة  ،نفط من غَت الطاقة اؼبائية
. كعرؼ ىذا االنتاج تطورا كبَتا 2019من االنتاج العاؼبي حاب احصائيات  %28.5 الكهركمائية بنابة

ك اعبدكؿ التارل يبُت تطور انتاج الطاقة اؼبتجددة ك نابة االنتاج اذل الطاقة االكلية  .خبلؿ الانوات االخَتة
 ك الكهربائية .

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op. cit .p 9. 

2
 Idem 35. . 

3
 Idem 36. . 

4
 Idem 50. 
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  .2018-2009طاقة االكلية كالمتجددة في الصين بين (:تطور استهبلؾ ال 6-3رقم )جدكؿ 
 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات 

 

2018 

استهبلؾ 
 طاقة اكلية

MTEP 

 

2329.5 

 

2431.3 

 

2690.1 

 

2799.1 

 

2907.0 

 

2973.5 

 

3009.8 

 

3047.2 

 

3132.2 

 

3273.5 

 

استهبلؾ 
طاقة كهربائية 

TWH 

 

3714.7 

 

4207.2 

 

4713.0 

 

4987.6 

 

5431.6 

 

5649.6 

 

5814.6 

 

6133.2 

 

6495.1 

 

7111.8 

طاقة مائية 
MTEP 

139.3 161 455.7 195 205.8 237.8 252.2 261 261.5 272.1 

طاقة متجددة 
MTEP 

11 15.9 22.8 29.4 42.3 51.1 64.1 81.7 106.7 143.5 

Source : British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, 68 edition 

,p 8- 49. 
ك  .صاحبو ارتفاع اكرب بكثَت يف الطاقات اؼبتجددة ،من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ اف ارتفاع الطاقة االكلية    

بينما باقي الطاقات اؼبتجددة االخرل فقد مبت ،  2018ك  2009بُت  %95عرفت الطاقة الكهركمائية مبو بػػػػ 
كىذا يدؿ على التوجو الكبَت كبو  ،TEP مليوف 143.5اذل   TEPمليوف  11من  %3000دبعدؿ قارب 

كارتفعت من خبللو نابة مشاركة الطاقة اؼبتجددة يف الطاقة االكلية ك الطاقة الكهربائية  .الطاقات اؼبتجددة
 ك الشكل اؼبوارل يبُت ذلك . 2018لانة 

نسبة الطاقة المتجددة للطاقة .  / MTEP 2018   ب االكلية نسبة الطاقة المتجددة للطاقة :(  30-3شكل رقم ) 
 . TWH 2018 بالكهربائية 

                       

 Source: British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, 68 

edition, p 8- 49. 

2% 3% 

66% 

4% 

18% 

7% 

TWH  نسبة الطاقة المتجددة للطاقة

2018الكهربائٌة    

 نفط

 غاز

 فحم

 نووي

 مائي

 متجدد

19% 

7% 

61% 

2% 
8% 3% 

2018 MTEP   نسبة الطاقة

 المتجددة للطاقة االولٌة 

 نفط

 غاز

 فحم

 نووي

  مائي

 متجدد
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  2018من الطاقة االكلية لانة  %12.7( شكلت  H+RNيتضح من خبلؿ الشكل اف الطاقة اؼبتجددة )

ك ىذا بُت مقدار النمو الذم عرفتو الطاقة  .من انتاج الكهرباء من طاقة متجددة %25كما مثلت  
 1اؼبتجددة يف الصُت .

 الطاقة المائية في الصين : - أ
 تشكل اؼبياه اؼبصدر اؼبتجدد االكثر استعماال حيث عرفت ىذه االخَتة مبوا كبَتا جعل من الصُت     

 341من االنتاج العاؼبي ك بقدرة مركبة بليت  %28.5االكذل عاؼبيا يف انتاج الطاقة الكهركمائية حيث سبثل

جيياكاط كتتوفر الصُت على عدة اهنار عظمى  ساعدهتا على تطوير الطاقة الكهركمائية ك تااىم الطاقة 
 1269.7بػػػ  2019النتاج الانوم لانة حيث بلغ ا 2018.2من انتاج الكهرباء سنة  % 16.9الكهركمائية بػػػػ 
 . 2019من الطاقات اؼبتجددة يف الصُت لانة  %71كتتمثل الطاقة الكهركمائية ما نابتو  .تَتاكاط ساعي

 %95.33( النمو الذم عرفو قطاع الطاقة الكهركمائية اليت مبت بنابة 6-3كيتبُت من خبلؿ اعبدكؿ رقم ) 

حاب تقرير  ك ،يف الطاقة الكهركمائية من اكلويات الالطة الصينية . كيعد االستثمار2018ك  2009بُت 
مليار دكالر قبل  360فاف الصُت التزمت باستثمار  (IEEFAمعهد اقتصاديات الطاقة ك التحليل اؼبارل )

   3الطاقات اؼبتجددة يكوف نصيب الطاقة اؼبائية االكرب. كحاب .2020سنة 
 طاقة الرياح :- ب

ما  2019حيث بلغ االنتاج الانوم سنة  4.ى اؼبرتبة االكذل عاؼبيا يف انتاج طاقة الرياحتًتبع الصُت عل     
من طاقتها الكهربائية  %4.8ك تنتج الصُت  .من االنتاج العاؼبي %28 جيياكاط ك ىي سبثل 205.5يقدر ب 

ك تنتشر يف  .من انتاج الكهرباء من الطاقة اؼبتجددة %17.93ك كما تااىم بنابة  5من طاقة الرياح.
من  %72توربُت رياح ينتشر جلها يف الشماؿ ك الشماؿ الشرقي كاليريب  الذم يااىم بػػػ  104.934الصُت 

 . ك الشكل اؼبوارل يبُت تطور انتاج طاقة الرياح .6طاقة الرياح يف الصُت نتيجة توفرىا 
 
 
 

                                                           
1
 Common Rules for Global Energy Security ,international energy charter ,China Investment Report 

,www.energy ,charter .org/fileadmin/documents Media/other-publications/2017/11/23 china -investment –

report .pdf .p28,consulté 10/12/2018.   
2
Agora energie wende .energy transition in the power sector in china .review on the development in 

2016 and an outlook .2017 www.Agora –energy –transition –china 2016 EN-Web.pdf.   
3
 International Hydropower Association , Hydropower Status Report 2018 -2018\964- www. 

Hydropower .org \sites\default \files\publications –does\2018-hydropower-status report , pdf. 
4
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.P119. 

5
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op. cit, p 56. 

6
 Jinbo yang ,and other ,overview of wind power in china .status and future sustainability .9.2017.p11 

www.mdpi.com \journal \sustainability .http:\\pdf,s. semanticscholar . 

 

 

http://www.agora/
http://www.mdpi.com/
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 الجيجا كاط .ب .2019-2010:تطور انتاج طاقة الرياح في الصين بين  (31-3شكل رقم )

 
 

        IRENA.https://www.irena.org/windالوكالة الدكلية للطاقة اؼبتجددة                        المصدر:
ك ىذا يبُت التوجو   ،ب ستة مرات 2019ك  2010نبلحظ من خبلؿ الشكل اف طاقة الرياح تضاعفت بُت 

كما اف صناعة توربينات الرياح  يف الصُت عرؼ تطورا نتيجة انتعاش سوؽ الطاقات   .طاقات اؼبتجددةكبو ال
 1اؼبتجددة عاؼبيا كؿبليا .

 ( الضوئية ك الحرارية :CSP( و)PVالطاقة الشمسية )   -ج
 ،يةساعة سنويا من اجل تطوير الطاقات الشما 2200تتمتع الصُت دبدة اشعاع كبَتة تبلغ متوسط      

كربتل الصُت اؼبرتبة االكذل  .2009من اسعار انظمة الطاقة الشماية عاـ  %70ربملت اغبكومة الصينية 
حيث بليت القدرة اؼبركبة للطاقة 2. 2018من االنتاج العاؼبي لانة %34عاؼبيا يف انتاج الطاقة الضوئية بنابة 

من انتاج الكهرباء ك  %1.84شماية بػػػػ . ك تااىم الطاقة ال3 2019سنة   جيياكاط 200الشماية بػػػػ  
 1من االلواح الشماية يف العادل %60. ك تااىم الصُت بإنتاج 4من االنتاج من مصادر متجددة 21%

ك حققت الصُت االىداؼ  .ميياكاط 1500صحراء بقدرة الكتوجد اكرب ؿبطة إلنتاج الكهرباء الشماية يف 

                                                           
1
 Global wind energy, council .global wind report. 2018 .p 41. www.tuubvoimayhdistys.fi/filebank/1191-

GWEC-windreport-april-2018.pdf. 
2
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.P 95.  

3
 Jo Coles, China’s solar energy boom. www.tutork.net/geography /blog/chinas-solar-energy-boom 

4
 International Renewable Energy Agency, Renewable capacity statistics 2018 ,report IRENA 2018, p6-

20.www.irena.org/publication/2018/mar/renewable-capacity-statistics-2018. Consulté 10/03/2019.   
1
 Jeffery Ball and others .China s evolving solar industry and its implications for competitive solar 

power in the united states and the world. Crown Quadrangle.2017.p 133 .www.lawstanford.edu/up-

content/uploads/2017/03/2017-03-20.stanford-china-report.pdf  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

29  طاقة الرياح 45.2 60 75 94 127.5 144.5 159.5 179 205.5
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ت . كذبدر االشارة اف الطاقة الشماية اؼبذكورة ىي الطاقة داخل سنوا3قبل الوقت بػػػ  2020اؼباطرة لانة 
  .من انتاج الطاقة الكهركضوئية %80اما الطاقة اؼبنتجة خارج الشبكة فهي غَت ـبصبة كقد سبثل  ،الشبكة

ك  .ميياكاط 14ك اليت قدر حجم انتاجها  ،( من التكنولوجيات اؼباتعملةCPSكما تعد الطاقة اغبرارية )
كالشكل اؼبوارل يبُت تطور  .ىذه التكنولوجيا يف تاخُت اؼبياه من خبلؿ الاخانات الشمايةتاتعمل 

 .2019اذل  2010الطاقة الشماية من 
بالجيغا .2019-2010: تطور انتاج الطاقة الشمسية الضوئية كالحرارية في الصين بين (32-3شكل رقم )

 واط .

 
 IRENA.    /solarhttps://www.irena.org. الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددةالمصدر: 

 ،يبُت الشكل اعبله التطور الذم عرفتو الطاقة الشماية يف الصُت ك اليت احتلت هبا اؼبرتبة االكذل عاؼبيا     
 %80الخَتة فالنمو بلغ نابة حيث نبلحظ مبو كبَت يف انتاج الطاقة الشماية. ك نبلحظ الانوات االربعة ا

ك ىذه اؼبعدالت تبُت النمو الكبَت الذم شهدتو الطاقة . 2017ك  2016بُت  %68 ك 2016ك  2015بُت 
 1جيياكاط. 2300الكهرك مشاية اليت تنوم الصُت الوصوؿ اذل 

 الطاقة الحيوية ك طاقة الكتلة الجوفية : -د
ك كذا  ،وية من نفايات زراعية ك نفايات اليابات ك الاكناتتتمتع الصُت بوفرة يف مواد الكتلة اغبي     

حيث يبكن انتاج من الياز اغبيوم ك  .سنويا\مليوف طن 300حيث تقدر النفايات الزراعية بػػػ .الصناعة
 14.88ك تقدر القدرة االصبالية للطاقة اغبيوية بػػػ 1مليوف طن فحم. 500النفايات الصلبة ما يكافئ 

ك زبطط  .من الطاقة اؼبتجددة للصُت % 1.8كسبثل  .عاؼبيا  3حيث ربتل اؼبرتبة  2017جيياكاط سنة 

                                                           

 
1
  IRENA.    https://www.irena.org/solar. الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة 

1
 Idem. 
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كىنا يشَت اذل اف استخداـ اؼبباشر  .من الطاقة اؼبتجددة من الكتلة اغبيوية %15الصُت اذل الوصوؿ اذل 
من الطاقة  %60للكتلة اغبيوية من اجل الطهي ك التدفئة من خبلؿ حرؽ اػبشب ك النفايات الزراعية سبثل 

 ،ك تعترب طريقة اغبرؽ اؼبباشر غَت بيئية ؼبا تصدره من غازات ك دخاف .اؼباتعملة يف االرياؼ خاصة
جيياكاط بينما ال سبثل اليازية سول  10.39كبالنابة للمكونات الطاقة اغبيوية فاف الصلبة منها تقدر بػػػػػ 

مليوف طن مكافئ نفط ك الشكل اؼبوارل بُت  2.4كما قدر انتاج الصُت من الوقود اغبيوم   .جيياكاط 0.4
  1.تطور انتاج الكتلة اغبيوية للصُت

.ميغا كاط 2019-2010: تطور انتاج الطاقة الحيوية في الصين بمختلف انواعها بين  (33-3رقم )  شكل
. 

 
 IRENA.    /solarhttps://www.irena.org. الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددةالمصدر: 

كما نبلحظ اف الطاقة   .مرات 5بػػػػػػ  2019ك  2010من الشكل يتضح مبو الطاقة اغبيوية اليت ارتفعت بُت 
 2جيياكاط. 15بطاقة قدرىا  2019من الطاقة اغبيوية لانة  %95اغبيوية الصلبة سبثل 

 طاقة الحرارة الجوفية : -ق
ينبوع ساخن كاكتشاؼ  3000ى عدة ينابيع حارة كطاقة حرارية معتربة حيث تتوفر على رغم توفر الصُت عل

تعترب الطاقة اغبرارية  ،ك باؼبقارنة مع باقي الطاقات اؼبتجددة. تًتكز ؾبملها يف ىضبة التبت ،حقل 300
باشر بنابة ك توجو الطاقة اعبوفية اذل االستعماؿ اؼب .منخفضة مقارنة بباقي الطاقات اؼبتجددة االخرل

                                                           
1
 Xianyang Zeng. Yitai Ma. Utilization of strain in biomass energy in china .renewable and sustainable 

energy reviews .volume 11.ISSUE 5.JOUNE 2007.P 976-987 

www.sciencedirect.com/science/article/pii/s136403121500900. Consulte 10/03/2019 

 
 IRENA.    https://www.irena.org/solar. الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة2
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بطاقة  % 0.2 بينما ال سبثل االستعماؿ اليَت مباشر )انتاج كهرباء ( اال نابة ،جيياكاط 17.9بقدرة  99.8%
 1من االنتاج العاؼبي. %0.2ميياكاط ك ىي سبثل 27

 الفرع الثاني :الكفاءة ك الفعالية الطاقوية الصينية :
اؼبرتبة االكذل قبل الواليات اؼبتحدة االمريكية بػػػ  عرؼ استهبلؾ الطاقة يف الصُت مبو كبَتا حيث احتلت

 كيرجع سبب استهبلؾ الطاقة لعدة اسباب نذكر منها. . TEPمليوف  3132.1
 (.اخلاالظبنت ... ربوؿ الصناعة الصينية كبو الصناعات الثقيلة ) الصلب, الايارات. -
 توسع استعماؿ االدكات الكهربائية ك الكهرك منزلية يف الصُت . -
 زايد ملكية الايارات يف اؼبدف.ت -

ك قطاع الكهرباء من  ،الصناعة ك اؼبباين ،قطاعات اساسية ك ىي النقل 4 ك يتوزع استهبلؾ الطاقة على
تبنت الصُت عدة اجراءات لضماف كفاءة الطاقة ك  .اجل ترشيد استهبلؾ الطاقة ضمن القطاعات اؼبختلفة

 نذكر منها :
ؼبباين الاكنية حيث سبثل اؼبباين ثلث اليازات الدفيئة يف الصُت من خبلؿ التقليل من استهبلؾ الطاقة يف ا -

 ( مت ذكره يف الفصل الثاين يف تطوير البناءات اعبديدة.LEEDلذلك مت اعتماد معايَت ) .التدفئة ك الطهي
الايارات تعترب الصُت يف ؾباؿ الايارات اقل تلويثا مقارنة بالواليا اؼبتحدة االمريكية نظرا للتوجو كبو  -

 الصيَتة .
عرؼ مسؤشر كثافة الطاقة تطورا كبَتا ك ىو يبثل كمية الطاقة اؼباتهلكة لكل كحدة من الناتج احمللي  -

 .ك ىنا بُت مدم تطور كفاءة الطاقة يف الدكؿ  ،االصبارل
خطط هتدؼ اذل البفاض استهبلؾ الطاقة لكل كحدة من الناتج احمللي االصبارل  3كاعتمدت الصُت على 

 .2020من الكربوف لكل كحدة من كحدات الناتج احمللي مطلع  %50اذل  40ككذا التخفيض بػػػػػ  %15ػػػ بػ

 النقل اؼباتداـ . ،اؼبباين اػبضراء  ،كتعتمد اػبطة على الشبكة الذكية 
ذكية كىي شبكة عالية التقنية تدمج الطاقة الكهربائية كاؼبتجددة ككذا اعتماد العدادات ال الشبكة الذكية:-

 .2017خبلؿ  %99اليت عرفت انتشارا قدر بػػػػ 
من الاكنات اغبضرية كالريفية  %50هتدؼ ىذه اػبطة اذل زبفيض الطاقة  بنابة  المباني الخضراء :-

2كحددت اغبكومة الصينية اىدافا كالوصوؿ اذل مليار ـ ،خبلؿ الانوات القادمة
من اؼبباين اػبضراء حبلوؿ  

كخبلؿ سنة . 2020سنة  %50ك،  2015اكنات اعبديدة دبعايَت خضراء سنة من ال%20كربقيق  ،2015
 من ؾبموع اؼبباين اعبديدة . %29من اؼبباين اػبضراء بنابة  2مليار ـ 1.2حققت الصُت  2016

                                                           
1
 China National Renewable Energy Center. China renewable energy 2018.2018. 

www.buooster.cnrec.org.cnwp.contentuploads201811china-renewable-energy-outlook-2018.folder-

ENG.PDF 
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 ،( الايارات الكهربائيةEVكىي مركبات اعتمدت باػبصوص على الكهرباء ) المركبات بطاقة جديدة : -
كيهدؼ الربنامج للحد من الطلب على النفط ككذا التقليل من  .خضر يف الصُتكىي مفتاح للنقل اال

ك  .مدينة 25مدف ليصل فيما بعد اذل  10كمت تطبيق الربنامج على  ،اليازات الدفيئة خاصة يف اؼبدف الكربل
نة مبليُت سيارة س 5اذل  2015الف سيارة سنة 500ارتكز اؽبدؼ على رفع عدد الايارات الكهربائية من 

ؿبطة سنة  12000اذل  2015سنة ؿبطة   2000ككذا رفع عدد ؿبطات تعبئة الطاقة الكهربائية من ،  2020
الف سيارة سنة  200كاصبحت الصُت اكرب دكلة منتجة للايارات الكهربائية حيث بيعت حوارل .  2020
كىي سبثل  ،مليوف سيارة 2.5اذل ما يقارب  2018كيقدر عدد الايارات الكهربائية يف الصُت هناية  .1 2015

 2نصف الايارات الكهربائية حوؿ العادل .
 الفرع الثالث :حجم االستثمار كالتوظيف كالغازات الدفيئة للطاقات المتجددة في الصين:

من طاقتها  %60نتيجة القدرة االستهبلكية للصُت من طاقة كخاصة اعتمادىا على الفحم بنابة      
مليار دكالر  360حيث هتدؼ اذل استثمار  ، االستثمار يف الطاقات النظيفةتوجهت الصُت اذل ،االكلية

االستثمارات يف الطاقة اؼبتجددة ك االستثمارات النظيفة مبو  عرفت 2017كخبلؿ سنة . 2020حبلوؿ 
كالشكل اؼبوارل . 2017سنة  مليار دكالر 1326اذل  2015مليار دكالر ستة  8.8ملحوظا  حيث انتقلت من 

 3توزيع االستثمارات حاب نوع الطاقة .يبُت 
 .ب مليار دكالر.2018-2010(:تطور االستثمارات في الطاقة المتجددة الصينية للفترة 34-3شكل )

 
. , July 9, 2018, p51clean energy investment trends 2o.2018Bloomberg NEF,  :Source 

                                                           
1
Yingqiu Kuang, china’s clean tech commitment, May 2018, Asia pacific foundation of Canada, p 39. 

www.asiapacific.ca/sites/defauttccocitytiacker-web.pdf. Consulté 10/04/2019. 
2
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.P164 

3
 Bloomberg NEF, clean energy investment trends 2o.2018, July 9, 2018, p51. 

www.data.beoomberglp.com/bmef/sites/14/2018/07/bnef-clean-energy-investement-trends-1h-2018.pdf. 

Consulté 14/06/2019. 
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تليها  ،ى القيمة األكرب من االستثمارات اعبديدةكمن الشكل يتبُت اف الطاقة الشماية استحوذت عل    
 2018من االستثمارات العاؼبية لانة %31ك تعترب االستثمارات الصينية االكذل عاؼبيا بنابة  .طاقة الرياح

اعلى قيمة لبلستثمار يف الطاقات اؼبتجددة ب  2015 كسجلت سنة مليار دكالر. 92.2 بليت حيث
الذم يدؿ على توجو الصُت  %23.3بلغ  2017ك  2016اف النمو بُت  كما نبلحظ.مليار دكالر  145.9

 .2017تراجعا مقارنة بانة  2018كبو تطوير الطاقات اؼبتجددة لكن عرفت سنة 
سجلت  ،مليوف كظيفة11مليوف كظيفة يف الصُت من ؾبموع 4.078ك تااىم الطاقات اؼبتجددة يف توظيف 

ك هتدؼ الصُت اذل الوصوؿ اذل  .الوظائف حوؿ العادلمن  %40ك ىي سبثل ،  2018لانة  IAEحاب 
 2030.1مليوف كظيفة يف الطاقة اؼبتجددة افاؽ  14

 CO2يااىم برنامج الطاقة اؼبتجددة ك الفعالية الطاقوية يف زبفيض انبعاثات اليازات الدفيئة على غرار -

مليوف طن  9825.8ب ما يقدر  2019حيث انتجت الصُت سنة  ،كبَتة يف الصُت الذم سجل ارقاما
CO2  من انبعاثات  %28.8ما يعادؿCO2 نتاج إلكىذا نتيجة االعتماد على الفحم كطاقة  ،يف العادل

.2019يف عاـ  %3.4الكهرباء حيث سجلت ارتفاعا بنابة 
ك من خبلؿ ؾبموعة من الايناريوىات هتدؼ  2

  .2040سنة  %200اذل نابة  ك 2030خبلؿ سنة  %30الصُت اذل زبفيض االنبعاثات اليازية بنابة 

 .النموذج المغربي في الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقوية المطلب الرابع :

تشبو اعبزائر من الناحية اعبيرافية كعدد الاكاف ككذا النمط  ،تعد اؼبيرب من دكؿ مشاؿ افريقيا     
لذلك . من احتياجاهتا الطاقوية  % 90حيث تاتورد ، غَت اهنا ال تتوفر على الطاقات االحفورية ،اؼبعيشي

توجهت كبو بناء مبوذج يتجو  ،كيف اطار التوجو كبو التكنولوجيات النظيفة ك التخفيف من التبعية الطاقوية
كظهر ىذا من . ككذا االىتماـ بالكفاءة الطاقوية ،اذل ادماج الطاقات اؼبتجددة ضمن تركيبتها الطاقوية

 2016.3مراكش سنة يف  COP22خبلؿ انعقاد قمة االرض 
 الفرع االكؿ : االمكانيات الطاقوية المتجددة في المغرب .

ف انتاج اؼبيرب من إلذلك ف. نظرا لكوف اؼبيرب دكلة غَت طاقوية فاف جل طاقتها االحفورية ماتوردة     
كاليت تقدر من الطاقة اؼبنتجة ؿبليا % 96حيث سبثل  ،الطاقة اؼبتجددة يفوؽ انتاجها من الطاقات االحفورية

كسبثل الطاقة اغبيوية النابة االكرب ضمن  ،مليوف طن مكافئ نفط بُت اؼبائية كالشماية كالرياح 1.5ب 
باستعماؿ اػبشب  ،نتيجة اعتماد اجملتمع على الطرؽ التقليدية يف التدفئة كالطبخ ،كلية اؼبتجددةالطاقة األ

                                                           

 
                /IRENA.                                                     https://www.irena.org. الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة1

2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op. cit , p13. 

3
 http://www.cop22.org/fr 

https://www.irena.org/solar
http://www.cop22.org/fr
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كيف  1. 2019مليوف طن مكافئ نفط سنة  22.69 . كتاتهلك اؼبيرب من الطاقة االكليةكـبلفات اغبيوانات
 60.54من مصادر متجددة بطاقة اصبالية تقدر ب %19.23انتاج الكهرباء تااىم الطاقة اؼبتجددة ب 

تَتاكاط ساعي  1.7. كتااىم الطاقة اؼبائية ب 2018تَتاكاط ساعي لانة  34تَتاكاط ساعي من ؾبموع 
 2 تَتاكاط ساعي. 3.8قة الرياح ب تَتاكاط ساعي كطا 1كالطاقة الشماية ب 

نسبة الطاقة المتجددة للطاقة .  / MTEP 2018   ب نسبة الطاقة المتجددة للطاقة االكلية : ( 35-3شكل رقم ) 
 . TWH 2018 بالكهربائية 

                       

, June 20Statistical Review of World EnergyBritish Petroleum,  Source: 2068  ,

edition, p 8- 49 

حيث  .كعلى االستهبلؾ االكرل من الطاقة ،نبلحظ اف الطاقة االحفورية تيلب على الًتكيبة الطاقوية
يعتمد على الطاقات  ألكن ما يبلحظ اف انتاج الطاقة الكهربائية بد يف الًتكيبة الطاقوية. %7تااىم ب

مع تاجيل مبو من سنة اذل اخرل . 2019ة من االنتاج لان %20حيث سانبت ب  ،اؼبتجددة بشكل كبَت
كالشكل اؼبوارل يبُت تطور انتاج  .على عكس االعتماد على الطاقات االحفورية يف انتاج الطاقة الكهربائية

 الطاقات اؼبتجددة خبلؿ الانوات االخَتة .
 
 
 
 
 

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op. cit p 8. 

2
 Idem ,p  52  
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 كاط . في المغرب ب الميغا 2019-2010(: تطور انتاج الطاقات المتجددة بين 36-3شكل رقم )

 
 IRENA.                    https://www.irena.org/solar: الوكالة الدكلية للطاقات اؼبتجددة المصدر

مييػػػػا كاط مػػػػن  3260مييػػػػاكاط اذل  1500مػػػػن  2019و 2010تطػػػػورت الطاقػػػػة اؼبتجػػػػددة يف اؼبيػػػػرب بػػػػُت      
الػػيت تعتمػػد علػػى  ،ن مػػن حيػػث االنتػػاج فيعتػػرب متذبػػذبا خاصػػة يف الطاقػػة الكهركمائيػػةلكػػ .القػػدرات اؼبركبػػة

رغم ثبات القدرات اؼبركبػة. امػا بالناػبة للطاقػة الريػاح فقػد عرفػت  ،مناوب اؼبياه يف الادكد كاؼبرتبط باؼبواسم
نتػاج الطاقػة الشماػػية كقػدر ا .2019باؼبئػة مػن انتػاج الطاقػة الكهربائيػة لاػنة  11.2 سػانبتتطػورا كبػَتا حيػث 

كغلبػت  باؼبئػة.3مييػا كاط كبناػبة انتػاج للكهربػاء عنػد  800تَتاكاط ساعي كبقدرة مركبة تقدر ب  1ما قيمتو 
كسجلت اؼبيرب اعلى زيػادة يف انتػاج  مييا كاط.530الطاقة الشماية اغبرارية على انتاج الطاقة الشماية ب 

مػػن  %11 حيػػث شػػكلت الزيػػادة االصباليػػة للميػػرب كالصػػُت مػػع الصػػُت 2018الطاقػػة الشماػػية اغبراريػػة لاػػنة 
   2018.1االنتاج االضايف لانة 

 الفرع الثاني :البرامج الطاقوية المستقبلية للطاقات المتجددة.
مػػن خػػبلؿ رفػػع . 2020باؼبئػػة خػػبلؿ الفػػًتة  42يهػػدؼ اؼبيػػرب اذل ربقيػػق انػػدماج للطاقػػات اؼبتجػػددة ب      

 2030افػاؽ  %52فػاؽ لرفػع الطاقػة اؼبتجػددة اذل آكىنػاؾ  ،مييا كاط 2000ياح ب الطاقة الشماية كطاقة الر 

بباريس كالشكل اؼبوارل يبُت االنتقاؿ الطػاقوم للميػرب  COP22حاب ما مت االعبلف عليو يف قمة االرض 
 .2020-2010بُت 

 

                                                           
1
 Renewable Energy Policy Network for the 21

st
 Century (REN21  ( , 2019.op.cit.P25 
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 .2020-2010(: افاؽ تطور التركيبة الطاقوية للمغرب بين 37-3شكل رقم)

 
 

 

 

 

: 

 

Source : office national de l’électricité et de l’eau potable. Le marché de l’énergie 

électrique au Maroc. http://www.one.org.ma/. 

مييػا  2000مػن اجػل انتػاج  ،مليػار دكالر 9:يهدؼ الربنامج اذل اسػتثمار قػدره  برنامج الطاقة الشمسية -1
سػبخت الطػاح ك  الػوزازات، فػم الػواد، من خبلؿ عدة مشاريع عرب طبس مواقع كىػي )عػُت بػٍت مطهػر، ،كاط

لينقػل اؼبشػركع ماػانبة الطاقػػة  ،جييػػا كاط سػاعي 4500حػوارل  2020بوجػدكر(.حيث سػينتج اؼبشػركع مطلػع 
مليػػوف  3.7الكربػػوف ب كمػػا زبفػػض مػػن انبعاثػػات غػػاز ثػػاين اكاػػيد   .مػػن االنتػػاج الػػوطٍت %14الشماػػية ب 

   1.مليوف طن مكافئ نفط يف الانة  1طن يف الانة كتقتصد يف الطاقة ب 

، 2020مييػا كاط مػن طاقػة الريػاح مطلػع  2000:يف اطار اؽبدؼ اؼباػطر للوصػوؿ اذل  برنامج طاقة الرياح -2

قبػػػاز ك مييػػػا كاط يف طػػػور اال 500ك  مييػػػا كاط 380سػػػجلت اؼبيػػػرب عػػػدة مشػػػاريع منهػػػا مػػػا ىػػػو ؾباػػػد ب 
كنمػػوذج " طرفايػػة"كتعػػد ؿبطػػة  مييػػا كاط جديػػدة.850كقػػاـ بطػػرح مناقصػػات ؿ .مييػػا كاط قيػػد التطػػوير200

كمػػا يهػػدؼ الربنػػامج اذل اقتصػػاد يف   ،مليػػار دكالر 3.5كقػػدرت تكلفػػة الربنػػامج  .ا كاطيػػمي 301بطاقػػة انتػػاج 
غػػاز ثػػاين اكاػػيد الكربػػوف ب  كزبفػػيض يف كميػػة ،مليػػوف طػػن مكػػافئ نفػػط يف الاػػنة 1.5الطاقػػة االكليػػة ب 

 2مليوف طن يف الانة . 60.5

 

 

                                                           
1
 Ministre de l’énergie, les énergies renouvelable au Maroc .Maroc, 2015,p 15.www.mem.gov.ma. 

،اؼبلتقى الدكرل حوؿ اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق التنمية  كاقع كافاؽ الطاقات المتجددة في المملكة المغربيةاضبد نصَت ، 2
 .2018،افريل 2اؼباتدامة ،جامعة البليدة 

http://www.one.org.ma/
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 الخاتمة :

الػػيت عملػػت علػػى الرفػػع مػػن كفػػاءة  ،عرفػػت الطاقػػات اؼبتجػػددة تطػػورا كبػػَتا خاصػػة مػػن ناحيػػة التكنولوجيػػا     
يف  ،كىػػػو مػػػا قلػػػص مػػػن العوائػػػق الكبػػػَتة الػػػيت كاجهػػػت العديػػػد مػػػن الػػػدكؿ .تشػػػييلها كمردكديتهػػػا االقتصػػػادية

نظػػرا لعػػدـ تنافاػػيتها مقابػػل الػػنفط كاليػػاز الطبيعػػي كالفحػػم كالطاقػػة النوكيػػة. لكػػن يف اؼبقابػػل  ،مػػاد عليهػػااالعت
 ،مػػن طاقػػة كهركمائيػػة كمشاػػية سػػواء اغبراريػػة منهػػا اك الضػػوئية ،تبقػػى الطاقػػات اؼبتجػػددة بػػاختبلؼ مصػػادرىا

سػػػواء مػػػن  .لتحقيػػػق االسػػػتدامة الطاقويػػػة الاػػػبيل االمثػػػل ،ككػػػذا طاقػػػة الريػػػاح كالكتلػػػة اغبيويػػػة كاغبػػػرارة اعبوفيػػػة
اك مػن جانػب اطالػة عمػر الطاقػات  ،كما ؽبػا مػن فوائػد يف تقليػل االنبعاثػات اليازيػة كالكربونيػة ،اعبانب البيئي

نظػػػرا لوجػػػود اسػػػتعماالت عديػػدة للطاقػػػة االحفوريػػػة مػػػن غػػػَت  ،لتلػػػيب احتياجػػػات االجيػػػاؿ القادمػػة ،االحفوريػػة
كمػػػا عػػػرؼ نصػػػيب الطاقػػػة  الت البًتككيماكيػػػات كالببلسػػػتيك كاالظبػػػدة كغَتىػػػا.يف ؾبػػػا ،االسػػتعماؿ الطػػػاقوم

كمػا  الػذم قػارب الثلػث. خاصػة يف نصػيب انتػاج الكهربػاء ،اؼبتجددة ارتفاعػا ضػمن الًتكيبػة الطاقويػة العاؼبيػة
اه البحػر اذل ربليػة ميػ ،مػن االضػاءة كالتدفئػة كتاػخُت اؼبيػاه ،عرفت الطاقات اؼبتجددة تنوعا يف االستعماالت

الػػيت احتلػػت اؼبراتػػب  ،كعرفػػت بعػػض الػػدكؿ قفػػزة نوعيػػة علػػى غػػرار الصػػُت .كاالسػػتعماؿ يف ؾبػػاالت متعػػددة
كمػا اف تعػد اؼبانيػا مػن . االكذل عاؼبيا يف انتاج الطاقة الكهركمائية كالطاقة الشماية الضوئية ككػذا طاقػة الريػاح

 ات اؼبتجددة يف تركيبتها الطاقوية .النماذج الرائدة عاؼبيا نظرا لتوسعها يف ادماج الطاق

كمنػػػو البػػػد كمػػػن اجػػػل  .اذا مػػػا قورنػػػت بالطاقػػػات التقليديػػػة ،لكػػن يف اؼبقابػػػل تبقػػػى الطاقػػػات اؼبتجػػػددة ضػػػئيلة
اف تاعى الػدكؿ يف االجلػُت القصػَت كاؼبتوسػط  ،كتبٍت تكنولوجيات الطاقة النظيفة ،ربقيق االستدامة الطاقوية

مػػن خػػبلؿ تبػٍت اسػػًتاتيجية تعمػػل  .علػى البيئػػة كالػػنظم اغبيويػة ،بلؾ اغبػػارل للطاقػػةاذل التقليػل مػػن آثػػار االسػته
 يف اطار الكفاءة كالفعالية الطاقوية . ،على ترشيد استهبلؾ الطاقة
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 مقدمػػػػػػػػة الفصل:
حيث هتيمن على اغبياة االقتصادية باعتبارىا العنصر  ،نمية يف اعبزائر على قطاع الطاقةترتكز عملية الت     

اذل كوهنا ، كالًتبع على الصادرات ،من توازف يف اؼبيزاف التجارم ،ساسي يف صبيع اؼبسؤشرات الكلية للدكلةاأل
سواء بصفة مباشرة اك غَت  ،صبارلككذا اؼباانبة الكبَتة يف الناتج احمللي اال ،باؼبئة من موازنة الدكلة60سبثل 

كما ؽبا من تأثَتات على اغبالة  ،ككذا ارتباط مراحل النمو اليت عرفتها اعبزائر بأسعار الطاقة. مباشرة
نظرا الرتباط النشاط االقتصادم  ،كما تعترب الطاقة عصب التنمية اؼباتدامة يف اعبزائر. االجتماعية

ككذا االستهبلؾ احمللي ؽبا كوف القطاعات الصناعية االخرل  ،طاقةكالصناعي بعمليات استخراج كانتاج ال
 ا .دمنخفضة ج

كاليت  ،كتتمثل االستدامة الطاقوية يف اعبزائر سواءا من خبلؿ استيبلؿ الطاقات االحفورية االقل تلويثا     
لطاقات االقل على غرار الياز الطبيعي كغاز البًتكؿ اؼبميع كغَتىا من ا ،رباب على الطاقات النظيفة

من خبلؿ اتباع اسًتاتيجية كطنية للكفاءة كالفعالية  ،اك من خبلؿ ترشيد االستهبلؾ اغبارل. تلويثا
كما سبثل الطاقات اؼبتجددة اػبيار االمثل لبلستدامة الطاقوية نظرا . سبس صبيع القطاعات ،الطاقوية

 يبكن اف سًتاتيجيات الطاقوية النظيفةىذه اال. خاصة ما تعلق بالطاقة الشماية ،لئلمكانيات اعبيرافية
من ىنا مت تقايم الفصل الرابع اذل اؼبباحث . تعمل على ربقيق ابعاد التنمية الصناعية اؼباتدامة للجزائر

 التالية :
 .قتصاد الوطنيكاالػػػػة ئ: االمكانيػػػات الطاقػػوية للجزائر كعبلقتها بالبيالمبحث االكؿ
 النظيفػػة ككفاءة استخػػػػػداـ الطاقػة . حفوريةاال:الطاقات المبحث الثاني 
 ستدامػػػػػػة.االك : الطاقػػات النظيفة المتجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددة في الجزائػػػػػػػػػػػػر المبحث الثالث
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 المبحث األكؿ :اإلمكانيات الطاقوية للجزائر كعبلقتها بالبيئة كاالقتصاد الوطني .
، ناتج ؿبلي اصبارل ك احتياطي صرؼ من ،اؼبسؤشرات الكلية لبلقتصاد الوطٍتيف كبَتة يااىم بنابة       

كبناب مهمة يف التشييل ك التنمية الوطنية. ىذه االمكانيات احدثت تيَتات جوىرية علي اغبياة 
طورا غاز( ت،كلقد عرفت احتياطات اعبزائر من الطاقة )نفط . االقتصادية كاالجتماعية كحيت البيئية للوطن

ككذا الكميات ، كصاحب ىذا النمو زيادة يف االنتاج يف اؼبادتُتة، ملحوظ نتيجة االكتشافات األخَت 
خاصة مع تيَت مبط اؼبعيشي للاكاف نتيجة زيادة ايرادات ىذه اؼبادتُت يف الانوات  ،اؼباتهلكة ؿبليا

 1األخَتة. 
 في الجزائر .  :لمحة تاريخية كمؤسساتية كتشريعية لقطاع الطاقة االكؿ مطلب

 لقطاع الطاقة في الجزائر . لمحة تاريخيةالفرع االكؿ :
 ،1956كربديدا سنة ، تعود اكذل اكتشافات البًتكؿ يف اعبزائر اذل اغبقبة االستعمارمالفترة االستعمارية:  -1

ككاف استيبلؿ احملركقات آنذاؾ من نصيب الشركات االجنبية كنبا . كبالتحديد حبقوؿ حاسي ماعود
 كشركة استيبلؿ كتنقيب البًتكؿ يف الصحراء (SNREPAL)ركة الوطنية للبًتكؿ باعبزائر الش

(.(CREPS  
 مت تأسيس الشركة الوطنية للبحث ك التنقيب كاالستيبلؿ كالنقل للمحركقاتبعد االستقبلؿ:  -2
(SONATRACH)،  كىي الشركة الوحيدة اؼبخولة بنقل كتاويق اؼبنتجات  .1963ديامرب  31يف

كما انظمت اعبزائر اذل منظمة الدكؿ .31/12/1963اؼبسؤرخ سنة  63/491دبوجب القانوف ، درككربونيةاؽبي
(سنة OAPECانظمت ؼبنظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ )ك  .1969سنة OPECاؼبصدرة للبًتكؿ

ئيس حيث اعلن الر ،  1971.كماعرفت قطاع احملركقات نقطة مهمة كىي تأميم احملركقات سنة 1970
 ىمن حاسي ماعود نقل اؼبلكية كالايادة عل1971/فيفرم/24الاابق للدكلة اعبزائرية ىوارم بومدين يـو 

كمنذ ذلك اغبُت اصبحت الشركة اؼبهيمن  .اغبقوؿ البًتكلية من الشركات االجنبية اذل شركة سوناطراؾ
 الوحيد علي قطاع احملركقات يف اعبزائر .

 الجزائر.لة في قطاع الطاقة في الفاع الفرع الثاني: المؤسسات
عرؼ قطاع الطاقة يف اعبزائر عدة ربوالت من اعبانب اؼبسؤساايت بدءا بإنشاء شركة سوناطراؾ كصوال ارل 

كسنحاكؿ ابراز اىم اؼبراحل ، 2005انشاء الوكالة الوطنية لتامُت احملركقات كسلطة ضبط احملركقات سنة 
 زائر.اؼبسؤسااتية يف تاريخ قطاع الطاقة يف اعب

 
 

                                                           
العلـو االقتصادية كعلـو التسيير، جامعة  ، أطركحة دكتوراه غير منشورة، كليةعلى االقتصاد الوطٍت الياز الطبيعي يف اعبزائر كأثرهكتوش عاشور، 1

  ، 12.ص 2004الجزائر، 
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 انشاء سوناطراؾ :-1
اؼبسؤرخ  63/491ت الشركة الوطنية للبحث كالتنقيب كاستيبلؿ كنقل احملركقات سوناطراؾ دبوجب قانوف أانش

كدبوجب  22/09/1966كبتاريخ . كاليت كاف ىدفها دراسة كنقل احملركقات اليازية كالاائلة، 1963سنة 
فبا مهد ؽبا الايطرة  ،مل كافة مراحل االنتاج كالتنقيبليش ،اتاع ؾباؿ عمل الشركة 66/292مرسـو رقم 

 على القطاع بعد عملية التأميم .
لبلعماؿ ك 03شركات صناعية ك 4منها  ،مسؤساة17على اثرىا  أمت اعادة ىيكلة الشركة اليت انش 1985سنة 

ناطراؾ عدة ابرمت سو  91/21كاؼبعدؿ بالقانوف  86/14كمع صدكر قانوف احملركقات . مسؤساات خدماتية10
لكن بقيت دائما اغبصة الكربل . من اجل نقل التكنولوجيا ،شركات اجنبية ذات صيت يف ؾباؿ الطاقة

 لشركة سوناطراؾ .
حيث . حيث امتد نشاط الشركة خارج الوطن، اصبحت سوناطراؾ شركة عاؼبية 21كمع دخوؿ القرف 

" ENIكة "ستات اكيل "كشراكة مع "قامت الشركة بعدة استثمارات خارج الوطن على غرار مصر مع شر 
لذا ربتل سوناطراؾ . منصات تنقيب يف حوض "تاكدين"يف مارل  5 االيطالية كؾبموعة الربكة لتقاسم انتاج

 12 مكانة عاؼبية ضمن شركات النفط يف العادل ,حيث ربتل اؼبرتبة االكذل افريقيا يف الياز كالبًتكؿ كاؼبرتبة 

 .                                                      .       كشركة للطاقة عاؼبيا
   انشاء سونلغاز :-2

تعترب اؼبتعامل الوحيد يف االمداد بالطاقة الكهربائية كالياز يف اعبزائر.  ،ىي الشركة الوطنية للكهرباء كالياز
 1969انشات سنة . القنواتككذا نقل الياز كتوزيعو عرب  ،كتكمن مهمتها يف انتاج الكهرباء كنقلو كتوزيعو

خبماة 1983تدعمت الشركة سنة ، 1947( اؼبسؤساة سنة EGAحيث ربولت من شركة كغاز اعبزائر )
 شركات فرعية لؤلشياؿ اؼبتخصصة كىي:

 كايصاؿ الكهرباء . لئلنارة ك:   KAHRIF كهريف -
 إلقباز شبكات نقل الياز .:KANAGHAZقناغاز -
 شئات الكهربائية .للًتكيبات كاؼبن: KAHRAKIBكهركيب  -
 للهندسة اؼبدنية . :  INERGA  اينرغا -
- AMC: .1اؼبسؤساة لصنع العدادات كاجهزة اؼبراقبة ك القياس 

كمنو ربولت اذل شركة ذات اسهم ، ربولت الشركة اذل مسؤساة ذات طابع صناعي كذبارم 1991كيف سنة 
(SPA سنة )نفاها يف  مت بإعادة ىيكلةحيث قا، اصبحت شركة قابضة )ىولدينغ ( 2004كسنة  2002

                                                           
جامعة اعبزائر يف العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت،  ،مذكرة ماجياتَت ، استهبلؾ الطاقة في الجزائر دراسة تحليلية كقياسيةبن ؿباد ظبَت 1
 .46،ص 2008-2009،
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إلنتاج الكهرباء  SPEكىي  ،مكلفة بالنشاطات االساسية من انتاج كنقل ،شكل شركات متفرعة
GRTE ،لنقل الكهرباء ،GRTG .لنقل الياز 

منطقة ، اعبزائر العاصمة اعادة ىيكلة كظيفة التوزيع لتشمل اربع مناطق للتوزيع: 2006كما عرفت سنة 
 .منطقة اليرب، منطقة الشرؽ،الوسط 

 1 لجنة ضبط الكهرباء ك الغاز: -3
كىذا كهيئة ماتقلة تتمتع بالشخصية القانونية  ،2002اؼبسؤرخ يف /02/01انشات اللجنة بواسطة القانوف 

ىدفها الاهر على الاَت كالشفاؼ لاوؽ الكهرباء كالياز للماتهلكُت. ككذا ربقيق ، كاالستقبلؿ اؼبارل
باإلضافة اذل الوظيفة االستثمارية لدم الالطات  ،توزيع الياز بواسطة القنواتاؼبرفق العاـ الكهرباء ك 

 اغبكومية حوؿ تنظيم سوؽ الكهرباء كالياز .
 .االطار التشريعي كالقانوني للطاقة في الجزائرالفرع الثالث :

ىذا, ىذا التطور  عرفت اؼبنظومة التشريعية لقطاع الطاقة يف اعبزائر تطورا مهما منذ االستقبلؿ اذل يومنا 
كيبكن القوؿ اف اىم القوانُت كاؼبراسيم ، كاف نتيجة التيَتات االقتصادية كالاياسية كحيت االجتماعية منها

 يت:اػباصة بالطاقة يف اعبزائر تتلخص حوؿ اآل
كالذم مت دبوجبو انشاء الشركة اعبزائرية لنقل كتاويق  13/12/1963الصادر بتاريخ : 63/491المرسـو  -1

  2كقات سوناطراؾ.احملر 
 ،كالذم يامح دبوجبو للشركات االجنبية 12/04/1971اؼبسؤرخ بتاريخ :71/22النظاـ التشريعي االمر  -2

كما اتاح لشركة سوناطراؾ  %.51حيث ال تقل ماانبة سوناطراؾ عن .كيف اطار الشراكة مع سوناطراؾ
كيتم دبوجبو تقاسم  .ستكشاؼمع امكانية اتاحة الدكر للشريك االجنيب يف حالة اال ،دكر اؼبتعامل

 ىكما يلتـز كل طرؼ بدفع تكاليف النقل ككل الضرائب اؼبباشرة عل  ،احملركقات الاائلة يف اغبقوؿ
كما يلتـز الشريك االجنيب باستثمار جزء من ارباحو من اجل احملافظة على االحتياطات  .احملركقات

حالة النزاعات بُت سوناطراؾ كالشريك كما تتضمن عدـ اللجوء للمحاكم الدكلية يف . ديدىاكذب
 االجنيب كامبا االكتفاء باحملاكم اعبزائرية .

 3  14/08/1986اؼبسؤرخ بتاريخ  :86/14النظاـ التشريعي القانوف  -3
دكالر( 9نتيجة البفاض اسعار البًتكؿ ) ،جاء ىذا القانوف يف ظركؼ قاسية على االقتصاد الوطٍت     

كالذم تعلق  86/14كما اضطرت الالطات آنذاؾ اذل اصدار القانوف . ببلدكالبفاض اؼبوارد االكلية لل
                                                           

  .اؼبوقع الرظبي لشركة سونلياز.1
www.sonalgaz.dz 

  .6ص  ،2005-2000، كالمناجمقطاع الطاقة  حوصلة كاؼبناجم،كزارة الطاقة 2
لرظبية  ،  اعبريدة ابأعماؿ التنقيب كالبحث عن المحركقات كاستغبللها كنقلها باألنابيباؼبتعلق 1986أكت  14اؼبسؤرخ يف 14-86القانوف رقم   3

 .11ص 11/08/1986،الصادر 35اعبزائرية العدد
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كاتاح ىذا القانوف للشركات االجنبية امكانية  .اساسا بأعماؿ التنقيب كالبحث كاستيبلؿ كنقل احملركقات
كاستثٌت القرار . اك باتفاقيات  لتقاسم االنتاج، انشاء شركات ـبتلطة مع الشريك اعبزائرم )سوناطراؾ(

زمة اؼبالية كعجز شركة سوناطراؾ عن سبويل لكن كمع تفاقم األ. اغبقوؿ اؼبكتشفة قبل تاريخ صدكره
ستيبلؿ اغبقوؿ اؼباتكشفة بابتعديل القانوف ليامح دبوجبو للشركات االجنبية  1991قاـ سنة  ،مشاريعها

 .ن اجل رفع طاقة انتاجهاخاصة يف اغبقوؿ اليت تاتلـز تقنية عالية م ،هبدؼ رفع معدالت االنتاج ،سابقا
 .1 28/04/2005ؼبسؤرخ يف : ا07-05القانوف  -4

تضمن ؾبموعة من النقاط من بينها  ثحي ،جاء كتحفيز للشركات االجنبية العاملة يف قطاع احملركقات     
اعداد اسعار اؼبنتجات البًتكلية ك الياز الطبيعي بصورة توجو االستهبلؾ كبو اؼبصادر)اؼبنتجات( االقل 

الًتخيص لو بالتنقيب على احملركقات يف مكاف ، ككما جاء القانوف بعدة امتيازات للشريك االجنيب. ويثاتل
( من  القانوف باف 25كما جاءت اؼبادة ).(20كاحد اك عدة اماكن ؼبدة اقصاىا سنتاف حاب اؼبادة )

دكلة من خبللو على ربوز ال ،احملركقات اؼباتخلصة يف اطار عقد البحث اك االستيبلؿ ملك للمتعاقد
 2ضرائب كاتاكات حق االستيبلؿ. 

 .( تتمتعاف باالستقبللية اؼبالية كبالشخصية القانونية12كجاء القانوف بإنشاء ككالتُت كطنيتُت حاب اؼبادة )
 .كتدعي "سلطة ضبط احملركقات " ،كنبا الوكالة الوطنية ؼبراقبة النشاطات كضبطها يف ؾباؿ احملركقات 3

 وطنية لتثمُت موارد احملركقات.كالوكالة ال
 .29/07/2006 اؼبسؤرخ يف :06/10 االمر رقم -5

 كاشتملت اىم التعديبلت على ما يلي : (05/07/2005)جاء االمر كتعديل لقانوف احملركقات      
 سوناطراؾ.اجبارية احتواء عمليات التنقيب كاالستيبلؿ علي مشاركة -
           4.%49%-51سوناطراؾ كحدىا كاف اقتضي االمر بالشراكة عمليات التكرير تبقي مقتصرة على شركة -
يف حاؿ ذباكز خاـ برنت سعر  ،فرض رسـو على االرباح اليَت اعتيادية احملققة من قبل الشركاء االجانب-

ككذا ضماف حق ، كتصب ىذه التعديبلت يف اطار فرض الايادة الوطنية على احملركقات. دكالر للربميل30
 لقادمة يف الطاقة .االجياؿ ا

 المطلب الثاني: االمكانيات الطاقوية للجزائر .
سبتلك اعبزائر احتياطي جد ىاـ من البًتكؿ كالياز الطبيعي كالفحم اغبجرم كحىت اليورانيـو ككذا الياز      

كتعرؼ ىذه االحتياطات ارتفاعا من حُت آلخر حاب نشاط البحث  ،الصخرم اؼبكتشف حديثا
                                                           

-9،ص2005جويلية  19الصادرة يف 50اعبريدة الرظبية  اعبزائرية العدد   المحركقاتاؼبتعلق ب 28/04/2005/ اؼبسؤرخ بتاريخ 05/07القانوف   1
12. 

  .13،ص  50،اعبريدة الرظبية ،اعبزائرية ،العدد 05/07من القانوف  25اؼبادة   2
 .09،ص50،اعبريدة الرظبية اعبزائرية،العدد 05/07من القانوف  12اؼبادة   3
  .4،ص 48،2006الرظبية اعبزائرية ،العدد ، اعبريدة2006يوليو  30اؼبسؤرخ يف  06/10القانوف رقم  4
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 2008واكتشاؼ  12حوارل  2006حيث عرفت سنة  .طرؼ شركة سونطراؾ كشركاءىامن  ،كالتنقيب

اكتشاؼ توزعت عرب الًتاب الوطٍت من الصحراء كحىت الشماؿ كيف عرض  15عرفت ، ك  2007واكتشافُت 
 البحر .

 . الفرع االكؿ :احتياطيات الطاقة الجزائرية 
حيث يبثل احتياطي 1956ذ اكؿ اكتشاؼ سنة لقد عرفت االحتياطات الطاقوية للجزائر تطورا من     

، لذلك يعترب ضئيبل اذا ما قورف مع بعض الدكؿ كالاعودية ،من االحتياطي العاؼبي %1البًتكؿ حوارل 
 . 1ليبيا اليت ربوز علي احتياطات ضخمة، العراؽ  ،ايراف

اليريب للببلد حبوارل يقدر احتياطي اعبزائر من الفحم اؼبتوفر يف اعبنوب   : احتياطات الفحم الحجرم -1
 ،غَت اف ارتفاع تكاليف انتاجو كاستخراجو. كالذم يبكن استعمالو يف انتاج الكهرباء،  3مليوف طن 40

 .جعل القائمُت على الاياسة الطاقوية للجزائر يتجهوف كبو استعماؿ الياز الطبيعي بدؿ الفحم اغبجرم
لعملية  حبةاصاؼبثار اآل كأ ، سواء نتيجة استهبلكو،لوثاضافة اذل اثاره الكبَتة على البيئة فبا وبدثو من ت

 .احمليطة باؼبناجم طقااؼبن ىعل االستخراج
حيث يبكن  ،من ىذا اؼبعدف طن 25000يقدر احتياطي اعبزائر من مادة اليورانيـو ب  اليورانيـو : -2

حيث تقدر  ،هرباءاليت تاتعمل اؼباء اػبفيف إلنتاج الك ،جل تشييل اؼبفاعبلت النوكيةأ استخدامو من
كنتيجة االحباث اليت اجريت سنوات ن مكافئ بًتكؿ. مليوف ط 400الطاقة االنتاجية من الكهرباء حبواؿ 

 600الثمانيات خلصت اذل امكانية انشاء ؿبطات نوكية إلنتاج الكهرباء ذات قدرات انتاجية تصل اذل 

ذبعل  ،وبات االدارية كالدكلية كحيت التقنيةا النوع من الطاقة يبلقي ؾبموعة من الصعذغَت اف ى. ميياكات
 2 .من ىذه التقنية غَت فعالة يف الوقت اغبارل

كىي الكميات  ،زبتلف االرقاـ حوؿ احتياطي البًتكؿ اعبزائرم فهناؾ االحتياطات اؼبمكنةلبتركؿ: ا -3
يولوجية ك الفيزيائية كامبا تاتند التوقعات اذل اػبصائص اعب ،لكن دل يتم حفر ابارىا بعد .اؼبتوقع تواجدىا

لكن دل يتم بعد  ،كاليت سبثل الكميات اؼبكتشفة ،ككذلك ىناؾ االحتياطات احملتملة .للمناطق احمليطة هبا
كتبقي االحتياطات اؼبسؤكدة فعبل ىي اليت تعتمد يف تقدير اغبجم الفعلي . ربديد كمياهتا بصورة دقيقة

من خبلؿ اجراء عمليات حفر ذبرييب  ،عمليكىو حجم مت تقديره على اساس فعلي ك  ،لبلحتياطات
كيعترب االحتياطي اؼبسؤكد ىو الذم يأخذ بو بعُت االعتبار يف تقدير االحتياطات العاؼبية  .لتحديد كمياهتا

 .3كيف ما يلي شكل يبُت احتياطات اعبزائر من البًتكؿ خبلؿ الانوات االخَتة . من البًتكؿ
 

                                                           
 .100.ص 2016،األكبك ،الكويت. التقرير االحصائي السنوممنظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ،   1
 .7،ص 2006، مسؤسبر الطاقة العريب الثامن، عماف، جواف ،الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةكزارة الطاقة ك اؼبناجم،  2

3
 British petroleum. statistical review of world energy .66

th
 edition  . June 2017.p12. 
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 مليار برميل  .2019-2000الجزائرية للبتركؿ سنة  (: يبين حجم االحتياطات1-4جدكؿ قم )
 2019 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 السنوات

حجم 
 االحتياطي 

11.3 11.4 12.2 12.2 12,2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 

 114.ص 2016 ،كويتال .االكبيك. التقرير االحصائي السنوممنظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ، المصدر: .
-British petroleum. statistical review of world energy .68

th
 edition  . June 2020.p 16  

تبُت االرقاـ اف احتياطات اعبزائر من البًتكؿ ثابتة خبلؿ اػبماة عشر سنة ، من خبلؿ اعبدكؿ اعبله     
 2004االحتياطي ثابت خبلؿ سنوات كيبقي ىذا  .2004مليار برميل سنة 11.3اؼباضية حيث قدرت ب 

كىذا بابب حجم االكتشافات  2006مليار برميل سنة  12,2.كما عرؼ ارتفاعا طفيفا اذل  2002,
 .اكتشافات جديدة كيبقي ىذا الرقم ثابتا خبلؿ العشر سنوات االخَتة 8كاؼبقدرة ب  ،2006اؼباجلة سنة 

 ،مع تزايد حدة االنتاج كاستمرارىا بنفس الوتَتةك  ،خر اغباابات فاف ىذا الرقم من االحتياطيآكحاب 
كربتل اعبزائر اؼبرتبة الثامنة عربيا .2040ام اذل غاية  .سنة 25ذ االحتياطي ىي افاف اؼبدة اؼبتوقعة لنف

 1.من االحتياطات العاؼبية  %0.7كيبثل االحتياطي اعبزائرم  كافريقيا هبذا االحتياطي
 . من النفط الوحدة مليار برميل. لدكؿ العربية كاالفريقيةا  حتياطاتاال حجم( 2-4رقم ) شكل

Source: British petroleum. statistical review of world energy .68
th

 edition  . June 

2019.p14. 

نبلحظ من خبلؿ معطيات اعبدكؿ اف احتياطات النفط اعبزائرم مقارنة دبثيبلتو من الدكؿ العربية      
لذلك بقي االنتاج اعبزائرم للنفط منخفض . من االحتياطي الاعودم %4.5فهو يبثل  ،يبقى منخفضا

كبَتا خبلؿ   البفاضاكتشافات اعبديدة للنفط يف اعبزائر كعرفت اال . مليوف برميل يف اليـو 1 عند حدكد
 الانوات االخَتة ىذا ما ساىم يف تدىور االحتياطات الوطنية من النفط.

 
 
 
 
 

                                                           
1
 British petroleum. statistical review of world energy .69

th
 edition  . June 2020.p16 

 8 7 6 5 4 3 2 1 السنوات

 الجزائر قطر نيجيريا ليبيا االمارات الكويت العراؽ سعودية الدكلة

 12.2 25.2 37.1 48.4 97.8 101.5 153 266.6 االحتياطي
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 .2018(: ترتيب العربي للجزائر في احتياطي البتركؿ1-4الشكل رقم)

 
2019.p14 June edition  . 

th
.68 statistical review of world energyBritish petroleum.  

 الغػػػػػػػػاز الطبيػػػػػػػػعي: -4
 ربتل اؼبرتبةك  ،دكؿ االكذل يف العادل من حيث تعترب، سبتلك اعبزائر احتياطي كبَت من الياز الطبيعي     

 3مليار ـ 4300من االحتياطي العاؼبي حبجم قدره  %2.2حيث يبثل احتياطي اعبزائر حوارل  .الرابعة عاؼبيا
كدل يشهد تطورا متاارعا حيث . 2000ؼ ثباتا خبلؿ العشر سنوات االخَتة منذ سنة ىذا الرقم عر .1

حافظ على نفس اؼباتوم كالشكل اؼبوارل يبُت تطور احتياطي اعبزائر من الياز الطبيعي خبلؿ الانوات 
      2  االخَتة .

     .2018-2004(:  تطور احتياطي الغاز الطبيعي بين 3-4جدكؿ رقم )
 2018 2016 2014 2012 2008 2007 2006 2005 2004 السنوات

االحتياطي 
 3مليار ـ

4545 4580 4504 4504 4500 4504 4505 4505 4505 

 130ص .2016لؤلكبك, الكويت , ، التقرير السنوم االحصائياؼبصدر: منظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ
edition  . June 2019.p30 

th
.68 nergystatistical review of world eBritish petroleum. - 

حيث   ،2004نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اف احتياطي اعبزائر من الياز الطبيعي شهد تراجع من سنة      
كىذا راجع اذل االستهبلؾ احمللي  ،2018مليار مًت مكعب سنة  4505اذل  3مليار ـ 4545بكاف يقدر 

 3يف الانوات االخَتة. ككذا التصدير باإلضافة اذل قلة االكتشافات

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op. cit. P 32 

ة دكتوراه ،اطركح استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة الستخبلؼ الثركة البتركلية كفق ضوابط االستدامةزناد سهيلة ، 2
 .340،ص 1،2017،جامعة سطيف 

3
 British petroleum. statistical review of world energy .68

th
 edition  . June 2019.p14 
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ضمن  11كما يعترب االحتياطي اعبزائرم من اكرب االحتياطات يف العادل حيث ربتل اعبزائر اؼبرتبة  -
 احتياطات العادل من الياز الطبيعي كالشكل التارل يبُت ذلك .

 .2018 (: ترتيب الجزائر  العالمي  حسب احتياطي الغاز الطبيعي2-4الشكل  رقم )

 
source : British petroleum. statistical review of world energy .68

th
 edition  . June 

2019.p14. 
من خبلؿ اعبدكؿ اف احتياطي اعبزائر من الياز الطبيعي ىو احتياطي معترب ,لكن كبوجود يبلحظ      

خاصة يف  احتياطات كربل كاالحتياطي الركسي اك االيراين اك القطرم اصبحت اؼبنافاة يف سوؽ الياز
 اكركبا ذبعل اعبزائر يف كضع حرج كبو العقود اؼبربمة مع اكركبا .

 االنتاج الجزائرم من الطاقػػػػػػػة .: ثانيالفرع ال
 الفحػم الحجرم: -1
طن كتعترب ىذه الكمية  ضئيلة  15.000 ب 2011بلغ اصبارل انتاج الفحم اغبجرم يف اعبزائر سنة      

حبكم حجم  ،كيرجع سبب ذلك اذل اعتماد اعبزائر على النفط كالياز .عاؼبيجدا اذا ما قورنت باإلنتاج ال
 1اعبدكؿ التارل يبُت حجم انتاج اعبزائر من الفحم مقارنة بالعادل . .احتياطي ىاتُت اؼبادتُت

 
 (: نسبة انتاج الفحم الحجرم بالجزائر الى االنتاج العالمي.4-4الجدكؿ رقم )

 

                                                           
1
.361،ص 2012 ،التقرير العربي السنوم الموحدصندكؽ النقد العريب،   
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 .361 ، ص2012: صندكؽ النقد العريب, التقرير العريب الانوم اؼبوحد لانة المصدر    
 انتػػػاج البتػػركؿ:  -2
رغم اف االنتاج مرتبط اساسا  ،عرؼ انتاج اعبزائر من النفط اػباـ تذبذبا من حيث كميات االنتاج     

 اذل 2006سنة   من نتاجاإلكيعترب  .اء اعبزائر للمنظمةحبكم انتم ،باغبصة اؼبمنوحة من قبل منظمة االكبك

كبدا ىذا االنتاج يعرؼ تراجعا  .1مليوف برميل/يـو  1.95بقيمة قدرىا  ،االكرب يف تاريخ اعبزائر 2008
كيرجع سبب  ،2004كىو ماتوم دل تاجلو اعبزائر قبل سنة  .2018مليوف برميل/يـو سنة  1.51ليصل اذل 

 ،كمنها ما ىو مرتبط بنقص االستكشافات كتراجع االحتياطي، نتاج اذل عدة اسبابىذا الًتاجع يف اال
إلجراء زبفيض االسعار من اجل  ،من طرؼ اعضاء االكبك 2016كمنها ما ىو مرتبط باالتفاؽ اؼبرـب سنة 

اؼبيا لانة ع 19من االنتاج العاؼبي لتحتل اؼبرتبة  %1.6 كيبثل االنتاج اعبزائرم ،احملافظة على اسعار النفط
 3.التارل يبُت حجم االنتاج اػباـ من احملركقات  لشكلا 2018.2

 .برميل /اليـو الفالوحدة .2008/2019: انتاج الجزائر من النفط الخاـ (3-4)رقم  شكلال

 
Source: British petroleum. Statistical review of word energy .full report for different 

years.    

يبلحظ من اعبدكؿ اعبله اف الكميات اؼباتخرجة من النفط عرفت خبلؿ الانوات االخَتة البفاضا      
اما فيما ىبص عملية تكرير البًتكؿ فقد عرؼ قفزة نوعية يف الانوات  .2006ؿباوسا مقارنة بإنتاج 

ة لتكرير اؼبسؤساة الوطني،  NATTEC االخَتة من خبلؿ االستثمارات يف ؾباؿ التكرير من خبلؿ شركة
كهبذا ترفع اعبزائر من طاقتها التكريرية بعدما كانت . مليار دكالر 1.1البًتكؿ كاليت قدرت استثماراهتا بػ 

                                                           
1
 https://www.worldometers.info/oil/algeria-oil/ 

2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op .cit, p16 

3
British petroleum. statistical review of word energy .full report for different years.    
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 .الف برميل يوميا 46.5ك سكيكدة  .الف برمػيل يوميا 3.3 ب تقتصر على مصفايت حاسي ماعود
 ما يعادؿ نصف االنتاج اػباـ . ذلاالف برميل يوميا  450كتاعي اعبزائر اذل رفع طاقتها التكريرية اذل 

 انتاج الغاز الطبيعي : -3
تعترب اعبزائر اكؿ منتج كمصدر للياز الطبيعي يف قارة افريقيا ,كىي ثاين مصدر للياز الطبيعي ألركبا      

اذل نابة  2010كصل ىذا الًتاجع سنة  2009لكن ىذا االنتاج عرؼ تراجعا منذ عاـ  ،بعد ركسيا
مليار  92.3انتاج قدر ب  2018كسجلت سنة . 2012ك2014االلبفاض طيلة سنوات كاستمر ىذا  4,7%

 1من االنتاج العاؼبي . % 2.4كىو انتاج يبثل  3ـ
 كاعبدكؿ التارل يبُت انتاج الياز كالتيَت الانوم 

 3مليار ـ.2018-2008(:انتاج الجزائر للغاز الطبيعي 5-4الجدكؿ رقم)

 .43 ،ص2016الانوم ، اإلحصائيمنظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ ،التقرير  :المصدر
- OAPEC .annuel statistique .2013.p14. 

edition  . June 2019.p14 
th

.68 world energystatistical review of British petroleum. - 
فنبلحظ البفاض االنتاج  ،اف انتاج اعبزائر من الياز الطبيعي ماتقر نوعا ما يبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ

حيث طالب اعبانب اعبزائرم برفع سعر  ،بابب خلل بُت اعبزائر كاسبانيا بابب اسعار الياز 2009سنة 
 2الب بربط اسعار الياز بأسعار البًتكؿ .كط 3ـ 27لكل  دكالر 1الياز ب 

رغم توفر اعبزائر على احتياطي البأس بو من ىذه اؼبادة اال اف استيبلؽبا يبقي انتاج اليورانيـو :  -4
كىذا راجع لعدة اسباب منها ما ىو مرتبط باعبانب التكنولوجي ك منها ما ىو مرتبط باعبانب  .معدكما

 من اثار على البيئة ك اجملتمع .البيئي كمع ىذا النوع من الصناعة 
  .االستػهبلؾ الطػػػاقػػػػػػػوم للجزائػػػػػػػػر : ثالثالفرع ال

 الفحم الحجرم: -1
يعترب الفحم اغبجرم من اؼبصادر الطاقوية االقل استعماال يف اعبزائر مقارنة دبا يتم استهبلكو حوؿ      
حيث  .النفط(، ثر سهولة كمردكدية طاقوية )اليازكىذا لتوفر اعبزائر على مصادر طاقوية اخرل اك، العادل

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op . cit, p 32.  

 2016، اطركحة دكتوراه ،جامعة كرقلة ،استراتيجية التسيير األمثل للطاقة ألجل التنمية المستدامة، دراسة حالة بعض االقتصادياتنذير غانية ، 2
 .126،ص 

 

201 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات 

3 

2014 2015 2016 2017 2018 

 92.3 93 91 81.4 80.2 79.3 78.4 79.6 77.4 76.6 82.2 االنتاج
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الف برميل مكافئ من 6.8بكمية قدرت ب  %0.01يبثل استهبلؾ اعبزائر من الفحم اغبجرم العاؼبي 
كاعبدكؿ التارل يوضح الكميات اؼباتهلكة من الفحم خبلؿ الانوات  .يـويف ال *(TEPالنفط )
 1الاابقة.

 الف برميل مكافئ نفط /اليـو.2019-2008:استهبلؾ الجزائر للفحم بين (6-4جدكؿ رقم )

 . 73،ص2019الكويت ، ، التقرير االحصائي السنوم: منظمة األقطار العربية اؼبصدرة للنفط ،المصدر

ىذا راجع ، نبلحظ من اعبدكؿ اف االستهبلؾ من الفحم عرؼ البفاضا كبَتا خبلؿ الانوات االخَتة     
 ككذا تقادـ التكنولوجيا اؼبعتمدة على الفحم كمصدر للطاقة. اذل التوجو كبو مصادر طاقوية نظيفة )غاز(.

 اسػػتهبلؾ البػػتػػػػػركؿ : -2
حيث تضاعف  ،ط ارتفاعا متزايدا خبلؿ الانوات االخَتةعرؼ االستهبلؾ الوطٍت من النف     

الف برميل /يـو سنة 192حيث انتقل من  %100بارتفاع فاؽ  2019ك 2000االستهبلؾ احمللي بُت سنة 
  2. 2019الف برميل سنة  454اذل  2000،

 .الوحدة الف برميل /اليـو   .2018-2000(: استهبلؾ النفط في الجزائر بين 7-4جدكؿ رقم )
 2019 2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 السنوات 

 454 414 412 390 370 327 309 258 240 222 192 استهبلؾ النفط

نسبة االستهبلؾ 
 %الى االنتاج

24.12 30.44 18.3 18.8 22.7 27.5 30.83 32.7 35 27 32.7 

 كليـو كمنظمة االكبك لانوات ـبتلفة. ش بيًتمن اعداد الطالب استنادا على تقارير بريت المصدر:
اين تضاعف االستهبلؾ  نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اعبله اف االستهبلؾ الوطٍت للنفط عرؼ قفزة نوعية،

كمنها ما ىو  منها ما ىو متعلق بالنمو الديبيرايف للجزائر، سنة االخَتة كىذا راجع لعدة اسباب، 12خبلؿ 
مليار دكالر  1000كالذم قارب  ،موع االنفاؽ العاـ خبلؿ الانوات االخَتةكؾب ،متعلق بالربامج التنموية

مليوف  5ككذا ارتفاع اغبضَتة الوطنية للمركبات اليت فاقت  ىذا ما رفع االستهبلؾ نتيجة الورشات اؼبفتوحة،
ت حيث ارتفع .. كاؼببلحظ كذلك مبو نابة االستهبلؾ احمللي مقارنة بالتصدير2018 مركبة خبلؿ سنة

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op . cit, p21. 

 .طن مكافئ بًتكؿ
2
 British petroleum. statistical review of word energy .full report for different years. 2010-2017.    

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنوات 

 - 3.7 3.7 3,6 3,6 3,6 3,2 5,9 6,8 6,8 8,2 14,6 استهبلؾ 



  

 

.في الجزائر ك المتجددة كاقع كآفاؽ الطاقات النظيفة  ...............رابع........الالفصل   

220 

كىذا راجع لنمو الطلب احمللي من جهة ككذا تدىور  2016سنة   %35اذل  2006سنة  % 18.8النابة من 
 الف برميل يوميا .200ب  2006االنتاج الذم البفض بعد سنة 

 استهبلؾ الغػػػػاز الطبيعي:-3
حيث انتقل من  ،خر ارتفاعا خبلؿ الانوات االخَتةعرؼ استهبلؾ اعبزائر من الياز الطبيعي ىو اآل     
ىذا  .2018/اليـو سنة مكافئ نفط  الف برميل790اذل   2004الف برميل مكافئ نفط /يـو سنة  430

ارتفاع راجع اذل ما اسلفنا ذكره سابقا بالنابة للبًتكؿ كىو ارتفاع الكثافة الاكانية ككذا التوسع اعبيرايف 
اضافة اذل  %70الوطٍت بنابة توزيع فاقت كزيادة عن الاكنات كتوزيع الياز الطبيعي على جل الًتاب 

بالياز الطبيعي كالذم ارتفع معها انتاج %98ؿبطات االنتاج الكهربائي اليت تعمل يف ؾبملها بنابة 
  .جر ...اخلالكهرباء , ككذا ربط جل اؼبناطق الصناعية بالياز الطبيعي كصناعات الصلب كاالظبنت ك اآل

 1اصل يف استهبلؾ الياز الطبيعي.ك اعبدكؿ اؼبوارل يبُت التطور اغب
 .2018-2008(: استهبلؾ الغاز الطبيعي في الجزائر بين 8-4جدكؿ رقم ) 

 

،  2013، 2010الكويت ، تقارير سنوات مختلفةلبًتكؿ ،منظمة االقطار العربية اؼبصدرة ل المصدر:

 .68ص . 2019
- http://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Annual-Statistical-report 

 برميل مكافئ مليوف38.9من االستهبلؾ العاؼبي ك اؼبقدر ب  %1.1ن الياز يبثل استهبلؾ اعبزائر م     
2019لانة  نفط

2
كما يعترب .ككذا عدد الاكاف  ،ذه الكمية تعترب كبَتة نظرا غبجم االقتصاد اعبزائرمؽب .

لذا توجب التوجو كبو مصادر طاقوية اخرل  ،انتاج الكهرباء اكرب ماتهلكي الياز الطبيعي يف اعبزائر
ككذا تعترب الكميات اليَت ماتيلة  .من اجل احملافظة على االحتياطي ،الكهرباء إلنتاجالطاقة اؼبتجددة( )

من الياز اؼبنتج كبَتة جدا مقارنة باالستهبلؾ كالتصدير. كما اف االستهبلؾ احمللي للياز الطبيعي يقدر ب 
على انتاج الياز الطبيعي يف اعبزائر  اما الشيء الذم يعاب /الانة . 3مليار ـ 53بكمية تقدر ب  57.94%

كامبا قبد اف االنتاج اػباـ  ،من اجل تلبية الطلب احمللي كاالجنيب فقط ،ىو عدـ التحكم يف عملية االنتاج
/سنة، قدر  3مليار ـ 128.5كمثاؿ بلغ االنتاج الكلي  2016خبلؿ سنة . اكرب بكثَت من االنتاج التجارم

                                                           
 .68.ص  2019،  الكويت ، السنوم االحصائي تقاريراؿمنظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ ، 1

http://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Annual-Statistical-report 
2
British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op . cit, p35  

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010 2008 السنة

الف برميل  
 نفط مكافئ

280 255.2 576 545 660 707.8 706.3 734.6 790.4 

http://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Annual-Statistical-report
http://oapecorg.org/ar/Home/Publications/Reports/Annual-Statistical-report
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بينما باقي الكمية  كىي موزعة بُت االستهبلؾ احمللي كالتصدير، ،/سنة3يار ـمل 93.35اؼباتيل منو ذباريا 
بار البًتكؿ الفارغة كىذا آفهي كمية غَت ماتيلة يتم حرقها اك حقنها يف  3مليار ـ 35.5كاليت تقدر ب 

 يعترب ىدر للطاقة كتاريع لعملية نفاذىا كىو ما ينايف ابعاد التنمية اؼباتدامة.

 : الطاقة كعبلقتها بالبيئة في الجزائر.الثالث مطلبال        
ظبح بإنشاء عدة مركبات صناعية   ،اف اعتماد اعبزائر بعد االستقبلؿ على مبوذج الصناعات اؼبصنعة     

كحبكم االمكانيات الطاقوية للببلد حضي ىذا القطاع جبل اؼبشاريع  ،كربل اغلبها بشماؿ الببلد
كمت من خبللو انشاء  ،من ـبصصات االستثمار يف الابعينات %29ب حيث استفاد القطاع .االستثمارية

كاف ىدفهما النهوض الاريع باعبانب التنموم ،  ؾبمعُت كبَتين "سكيكدة " بالشرؽ ك"ارزيو" باليرب
ىذا ما اثر على البيئة كوف التكنولوجيا اؼباتعملة آنذاؾ ال تعطي اىتماما  .كتلبية ؼبتطلبات الصناعة احمللية

 للجوانب البيئية . كبَتا
 .االطار المؤسسي كالتشريعي للبيئة في الجزائر الفرع االكؿ :

 موعة من اؼبسؤساات اؼبعنية حبماية البيئة كتايَتىا .ؾبمت اصدار ؾبموعة من القوانُت كانشاء 
 االطار المؤسساتي لقطاع البيئة في الجزائر :-1

وكهودل  اتب 1972اركتها يف اؼبسؤسبر العاؼبي للبيئة سنة بدأت اكذل اىتمامات اعبزائر بالبيئة منذ مش      
ادؾبت من خبللو  ،1977ىذا اجمللس مت حلو سنة ، (CNE)1974ت بعده اجمللس الوطٍت للبيئة سنة أانش

من  ،بلء الالطات العمومية اىتماـ بالبيئةيالانة اليت بينت ا 2001كتعترب سنة  .مهاـ البيئة بوزارة الرم
كتدعيما لبلطار  ،زارة تعٌت بقضايا البيئة ربت مامي كزارة هتيئة االقليم ك البيئةخبلؿ استحداث ك 

   الذم خولت لو ؾبموعة من اؼبهاـ نذكر  ،اؼبسؤساي مت انشاء اجمللس االعلى للبيئة ك التنمية اؼباتدامة
 :1منها 

 تقييم دكرم كماتمر لتطور اغبالة البيئية للجزائر-
 ة غبماية البيئة كترقية التنمية اؼباتدامة .رسم اػبيارات االسًتاتيجي-
 متابعة مدل تطبيق االليات التنظيمية كالقانونية غبماية البيئة ككذا كضع التدابَت البلزمة .-
 متابعة اؼباتجدات الدكلية يف ؾباؿ البيئة.-

العقبلين للموارد كتبع ىذا االنشاء عدة ىيئات كطنية مكلفة بضماف تنفيذ الربامج ك متابعة تطبيقها الاَت 
 2دبا يتوافق ك التنمية اؼباتدامة كمنها :

                                                           
1
 Demri Djamila, protection de l'environnement et règlementation en Algérie, 

www.recy.net/actualites/colloques/adep/20000605/reglementation.ppt18/03/2007, 
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 .الوكالة الوطنية للنفايات 
 2002اؼبركز الوطٍت للتكنولوجيات النظيفة. 
  . اؼبرصد الوطٍت للبيئة كالتنمية اؼباتدامة 

تيَتات كىذا سباشيا مع بركتوكوؿ كيوتو لل .2006ككذا مت انشاء الوكالة الوطنية للتيَتات اؼبناخية سنة 
لية التنمية النظيفة اؼبنبثقة عن آحيث سبثل سلطة كطنية ـبتصة دبتابعة اؼبشاريع اؼبندرجة ضمن  ،اؼبناخية

 ( . 2005الربكتوكوؿ ) الياباف
 االطار التشريعي لقطاع البيئة في الجزائر :-2

ك تعود  .التنمية اؼباتدامة اتسًتاتيجيالكلويات أمة بالبيئة ك تمت اعداد العديد  من القوانُت ك اؼبراسيم  اؼبه
  .اكذل القوانُت اؼبوجهة غبماية البيئة اذل الثمانيات

 :05/02/1983المؤرخ  83/03قانوف حماية البيئة -أ
ك الذم تفرع منو فيما بعد العديد من النصوص  التنظيمية ، حيث يعترب كأكؿ قانوف يتناكؿ اؼبشاكل البيئية

 يزة الرئياية اليت اعتمدت على اؼبنظومة التشريعية غبماية البيئة يف اعبزائر .كيعترب الرك .هبدؼ تطبيق  اىدافو
 القانوف المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة :-ب

الذم  ،حيث ادمج القانوف مصطلح التنمية اؼباتدامة ،10-03/القانوف 2003سبت اؼبصادقة عليو يف جويلية 
حيث يعترب القانوف كالتزاـ دكرل  .ب ريو دم  جانَتك 1992لقمة االرض يندرج ضمن اػبطوط الرئياية 

 كمن اىم االجراءات اليت جاء هبا القانوف  : .ؼببادئ التنمية اؼباتدامة
 .اجبارية تعيُت اؼبشيل ؼبمثل البيئة 
 . تعميم ادماج البيئة ضمن ماتويات التعليم 
 1ؼباتعملة لتقليل التلوث استعماؿ اعبباية كوسيلة ربفيزية لتشجيع اؼبعدات ا. 

 قانوف تسيير كمراقبة ك القضاء على النفايات:-ج
حيث يعترب زبلص ، ككذا ظركؼ التخلص منها، اَت العشوائي للنفاياتتجاء ىذا القانوف للحد من ال     

حيث ال تلحق ، منتجي اك حائزم النفايات اؽبامدة اك الصناعية كخاصة اػبطرة اجبارم لكن ضمن شركط
 2يث يعمل على اساس مبدا اؼبلوث يدفع .حب ،رار بالصحة العمومية اك البيئيةاض
 القانوف المتضمن ترقية الطاقات المتجددة في اطار التنمية المستدامة :-د

حيث ظبح ىذا القانوف  .الطاقة كالتنمية ،متيَتات ىامة كىي البيئةثبلث ربط ىذا القانوف بُت      
يدرج الطاقة  ،دبا يامح باالنتقاؿ اذل مبوذج طاقوم ،ومة الطاقوية  للببلدبإدخاؿ  تيَتات على اؼبنظ

من اجل اغبد من تبذير كاستنزاؼ الطاقة  ،لطاقةلاؼبتجددة بطريقة تدرهبية ضمن النموذج االستهبلكي 
                                                           
1
Loi 03-10 du 19 juillet 2003, Relative de protection de l’environnement dans le cadre du 

développement durable .
.   

2
 Loi 01-19 du 12 décembre 2001, Relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets. 
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من اجل ترقية اؼبوارد الطاقوية  ،2030كبصدكر القانوف مت كضع خطة ماتقبلية اذل حدكد  . االحفورية
كما نص القانوف على اعطاء اغبصيلة الانوية حوؿ تنفيذ الربنامج الوطٍت كتقديبو للحكومة من . تجددةاؼب

 1اجل ضماف استمرار الربنامج .
 2 2001/ديسمبر 12المؤرخ في المتعلق بالتهيئة ك التنمية المستدامة ك االقليم 20-01القانوف -ق
وبدد القانوف شركط انشاء اؼبدف اعبديدة ك شركط تها: القانوف المتعلق بإنشاء المدف الجديدة كتهيئ-ك

 هتيئتها .
يهدؼ ة المستدامة :القانوف المتضمن الوقاية من المخاطر الكبرل كتسييرىا في اطار التنمي-م

حيث مت اعداد القانوف على اساس مبادئ ، القانوف اذل رسم القواعد العامة للوقاية كتايَت اؼبخاطر الكربل
 ادماج التقنيات اعبديدة. أمبد، اغبيطة كاغبذر كمبدا العمل الوقائي أرئياية :مبد

 .عبلقة البيئة بالطاقة في الجزائر الثاني:الفرع    
كىذا بزيادة انبعاثات  ،ثار معتربة على البيئةآمع تزايد الطلب الوطٍت على استهبلؾ الطاقة ترتب عنو      

الناجم عن كسائل النقل ك  ،(CO2رارم على غرار غاز)اليازات الدفينة اؼباببة ؼبشاكل االحتباس اغب
طار ك يف ىذا اال. اؼبصانع ك كذا مصانع التكرير ك الصناعات البًتككيماكية ك حيت االستهبلؾ اؼبنزرل للياز

ك اجراء بعض القرارات اليت من شاهنا اغبد من  ،كسن ؾبموعة من القوانُت ع،مت اقباز ؾبموعة من اؼبشاري
 بية للطاقة علي البيئة نذكر منها :ثار الالاآل
 التخفيض من الغاز المشتعل  :-1

شرعت سوناطراؾ يف استثمارات ضخمة من اجل اسًتجاع الياز اؼبشتعل يف اغبقوؿ النفطية كمركبات      
قدر حبوارل  ،كسطرت الشركة برناؾبا مهما من اجل زبفيض الياز اؼبشتعل على ماتوم اغبقوؿ، التكرير

مليار  9.8حيث البفض حجم الياز اؼبشتعل من  .2001اذل 1980خبلؿ الفًتة اؼبمتدة من  3ـمليار 133
مشاريع استثمار تتعلق دبكافحة التلوث يف  7كيف ىذا االطار استفاد قطاع الطاقة من  .3اذل مليار ـ3ـ

 . 3قطاع الطاقة علي ماتوم حقوؿ حاسي ماعود كعُت اميناس 
 ن ثاني اكسيد الكربوف :مشركع عين اميناس للتخلص م-2

ك مع التقنيات اليَت ماتدامة يف عمليات ، يعترب النموذج الطاقوم لبلستهبلؾ يف اعبزائر على البًتكؿ     
كمع ارتفاع معدالت . كذات تكلفة اقتصادية ،ثار سلبية خطَتة على البيئة ك اجملتمعآتأدم اذل  ،االنتاج

ف إف .غاز( ،االستهبلكي الطاقوم للمصادر التقليدية )نفط  ة نتيجة النموذجئانبعاثات اليازات الدفي

                                                           
1
  09،ص52، العدد الجريدة الرسمية الجزائرية.14/8/2004اؼبسؤرخ يف  09-04قانوف  
 .18،ص77،العدد  الجريدة الرسمية الجزائرية.12/12/2001اؼبسؤرخ يف  20-01قانوف   2

3 Louisa Ainouz et Sarida Bendjeddou, le marché de l'environnement en Algérie ,

www.polmerpaca.tvt.fr/IMG/pdf/environnement_algerie-2.pdf. 
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حيث تضاعف . 1مليوف طن 147.1ماتوم  2019( سنة CO2حجم االنبعاثات اؼبلوثة بلغ من غاز)
اليت دخلت حيز التنفيذ من اجل  ،خبلؿ العشر سنوات االخَتة رغم مصادقة اعبزائر على اتفاقية كيوتو

 يَتات اؼبناخية .تقليص االنبعاثات اؼباببة للت
كالذم جاد يف حقل غاز عُت  ،لذا يعترب مشركع عُت صاحل للتخلص من غاز ثاين اكايد الكربوف

 (BPحيث قامت شركة عُت صاحل غاز )فرع سوناطراؾ ( ك الشركة الربيطانية بريتش بًتكليـو ) ،صاحل
بار عميقة آلقاء الباقي منو يف كتقرر ا،  %9اذل % 1بإنشاء ىياكل ـبصصة لتخزين ثاين اكايد الكربوف من

 .كىذا احًتاما للمعايَت الدكلية اؼبتعلقة بتخفيض ثاين اكايد الكربوف .كفق دراسات معمقة ،ربت االرض
 ام حوارل مليوف طن خبلؿ فًتة استيبلؿ اغبقل . .مليوف طن /سنة1.2كتقدر الكمية اؼبراد اسًتجاعها 

 البيئية: مراقبة نشاطات الحفر البتركلي كخطورتها-3
معايَت  من اجل متابعة ك احًتاـ ،يف ىذا الصدد مت تشكيل عبنة قطاعية من قبل سوناطراؾ كشركائها    

ك بقيادة   ،ك تتكوف اللجنة من فبثل عن شركة سوناطراؾ ك فبثل من كزارة الطاقة ر.البيئة اثناء عملية اغبف
 2. 2003ك سوناطراؾ ك انطلق العمل سنة  BP كل من

 ك رسـو متعلقة باستهبلؾ الوقود ك النفايات البتركلية: ضرائب-4
 الرسم على الوقود: -أ

دج للًت من البنزين اؼبمتاز ك 1كالذم حدد سعره ب  ،رظبا على الوقود اؼبلوث 2002اسس قانوف اؼبالية 
 العادم .

 الرسم على الزيوت : -ب
ك حددت قيمتو  .كىي زيوت التشحيم ،طٍتيشمل الرسم على الزيوت اؼباتوردة اك اؼبصنعة على الًتاب الو 

 .  2006كجاء ىذا الرسم يف قانوف اؼبالية  ،دج /طن 12500بػ 
 . 2011كىذا يف اطار قانوف اؼبالية : من قسيمة السيارات GPL اعفاء السيارات العاملة نظاـ -جػػػ
 :كضع نظاـ ضريبي بالشرائح الستهبلؾ الغاز ك الكهرباء -د

 %19اما فما فوؽ تطبق عليو نابة  ،%9نابة كيلوكاط تطبق عليو  125القل من اف االستهبلؾ ا حيث

 1125على شطر من االستهبلؾ  اقل من  % 9اما فيما ىبص الياز الطبيعي فتطبق  .بالنابة للكهرباء

 من اجل تقليل االستهبلؾ. %19ك الباقي تطبق عليو نابة الضريبة على القيمة اؼبضافة   ،كحدة حرارية
 
 

                                                           
1 BP ,statistical Review of world energy ,69 

th 
edition ,June 2020.op. cit. p  . 

2
-3،2012،رسالة ماجياتَت ،جامعة اعبزائر  ي تحقيق التنمية المستدامةاستراتيجية الطاقة المتجددة في الجزائر كدكرىا ف سناء حم عيد ،  

 .98، ص 2013
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 الكلية.عبلقة الطاقة بالقطاعات االقتصادية ك المؤشرات  الرابع:لب مط
حيث تعترب احملرؾ الرئياي عبميع فركع ، يلعب قطاع الطاقة دكرا ىاما كرئيايا يف التنمية االقتصادية بالببلد

طاقوية يف كما سانبت ىذه االمكانيات ال،  االقتصاد الوطٍت ك ذلك بفضل اؼبوارد اؽبامة اليت سبتلكها الدكلة
سكن ( كؽبا  ،نقل ،زراعة ،تلبية االحتياجات الوطنية من الطاقة يف صبيع القطاعات االقتصادية )صناعة

كذا اؼبوازنة يف اؼبيزاف   دكر كبَت يف تلبية اغباجات اؼبالية للدكلة من احتياطي صرؼ ك سبويل ميزانية الدكلة ك
 . التجار

  القتصادية:عبلقة الطاقة بالقطاعات ا الفرع االكؿ :
حيث يقدر االستهبلؾ الانوم  مليوف نامة سبس ؾبموعة من القطاعات اؼبختلفة، 43يتزكد بالطاقة 

مليوف طن مكافئ نفط. توزع الطاقة اؼباتهلكة بُت قطاعات النقل ك الصناعة كالفبلحة ككذا قطاع  66ب
كالياز الطبيعي.  اج البًتكؿالعائبلت كاػبدمات بناب ـبتلفة. كتاتهلك القطاعات اؼبختلفة ثبلث انت

 كالشكل اؼبوارل يبُت ناب توزيع االستهبلؾ بُت القطاعات اؼبختلفة كنوع الطاقة اؼباتعملة.
هبلؾ الطاقة بين القطاعات المختلفة كنوعية الطاقة المستعملة ت:توزيع اس(4-4)الشكل رقم 

 .2018لسنة

    
. P(02)www.aprue.org.dz: la consommation énergétique final, Source 

 : العائبلت كالخدماتالطاقة كقطاع   -1
طن مكافئ نفط، ياتهلك قطاع  1.058يقدر االستهبلؾ الفردم للطاقة األكلية ب      

ا ، كم %75سنويا، كىذا بابب ارتفاع نابة التمدف اليت بليت TEPمليوف  15العائبلت)الاكنات( 
كالياز  % 99مليوف سكن، حيث كصلت نابة التيطية بالكهرباء  8.5تقدر اغبضَتة الوطنية للبناءات ب 

   النقل
33% 

 الصناعة
22% 

   الفالحة
2% 

العائالت 
 والخدمات
43% 

توزٌع االستهالك بٌن 
 2018القطاعات المختلفة 

30% 

0% 31% 

5% 

34% 

نسب االستهالك  بٌن 
 مختلف انواع الطاقة  

GPL غاز طبيعي الفحم  كهرباء  مشتقات النفط

http://www.aprue.org.dz/
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 كيلوكاط 3262ام ما يعادؿ ، TEP 1.5كيقدر االستهبلؾ الانوم للعائلة الواحدة ب1.%56الطبيعي 
الطبيعي. كما من الياز  %60 من الكهرباء اؼباتهلكة كطنيا ك % 43 كياتهلك قطاع العائبلت. ساعي

توزع بُت )التجارة، االدارة، الاياحة، الصحة، االتصاؿ، التعليم،   TEP مليوف 4 ياتهلك قطاع اػبدمات
اؼبالية ك الصحة(. كيتوزع استهبلؾ الطاقة يف قطاع العائبلت  اػبدمات بُت االنواع اؼبختلفة للطاقة حيث 

 2.)غاز البيتاف( Gpl  يازل %13و  %19يليو الكهرباء ب % 69 يبثل الياز الطبيعي
 الطاقة كقطاع النقل: -2
،ككذا طوؿ شبكة  2مليوف كم  2.39ساىم ارتفاع عدد الاكاف، كاؼبااحة الكبَتة للجزائر اؼبقدرة ب      

ة، اذل استهبلؾ مليوف مركب 6الطرقات اليت قاربت نصف مليوف كم، كارتفاع اغبضَتة الوطنية للايارات اذل 
 2017.3من االستهبلؾ الوطٍت للطاقة لانة  %33طن مكافئ نفط، الذم يبثل  مليوف 15سنوم يقدر ب

كقود ، GPL 4% ،%35البنزين  ،%56كيتوزع االستهبلؾ بُت انواع الوقود اؼبختلفة حيث يبثل اؼبازكت 
من الطاقة اؼبوجو للنقل كالباقي يوزع بُت  %93كياتهلك النقل الربم  .%0.1، الكهرباء %4الطائرات 

 .البحرم كاعبوم كالاكك اغبديدية النقل
 :الطاقة كالقطاع الصناعي -3
، توزع بُت الصناعة االستخراجية مليوف طن مكافئ نفط 10لصناعة ل توفر قطاع  الطاقة  يف اعبزائر     

كالتحويلية كعمليات انتاج كتوزيع الكهرباء كالياز، ككذا عمليات انتاج كتوزيع اؼبياه كمياه الصرؼ الصحي 
كتاتعمل  .%15ك الكهرباء بنابة  %83النفايات. كتعتمد الصناعة على الياز الطبيعي بنابة  كتايَت

الطاقة يف االفراف، ككذا عمليات التربيد كالتاخُت كالتهوية كالتجفيف. كما ياتهلك قطاع الرم كالبناء 
 مليوف طن مكافئ نفط. 0.3كاالشياؿ العمومية كاؼبناجم كاحملاجر لوحده 

 : ة ك الصيد البحرمطاع الفبلحقالطاقة ك   -4
ىكتار، سبثل اؼباقية منها مليوف ىكتار. مليوف  8.5تتوفر اعبزائر على مااحة صاغبة  للزراعية ب      

من االستهبلؾ الانوم للطاقة. % 2مليوف طن مكافئ نفط، كىي سبثل  1ياتهلك القطاع الفبلحي 
ر عدد اؼبضخات كاحملركات الفبلحية ب تاتعمل الطاقة يف عمليات الرم كضخ اؼبياه، حيث تقد

آلية، سبثل  281125ؿبرؾ يعمل على الكهرباء كالديزؿ، كما تتكوف اغبضَتة الفبلحية من  333171
 ..% 70اعبرارات 

 

 

 

 

                                                           
1
 la consommation énergétique final, www.aprue.org.dz. P(03) 

2
 Idem ,p04. 

3
 Idem ,p06 

http://www.aprue.org.dz/
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 عبلقة الطاقة بالمؤشرات الكلية لبلقتصاد الوطني .الفرع الثاني: 
 (:PIBالعبلقة بين المحركقات ك الناتج المحلي االجمالي )-1

بقي االنتاج الوطٍت كمنذ االستقبلؿ مربوط باحملركقات فربغم من صبيع اؼبشاريع ك الربامج التنموية للنهوض 
باالقتصاد خارج احملركقات اال اف ىذه االخَتة بدأت بالفشل كرغم زبصيص امواؿ طائلة خبلؿ الفًتات 

 االخَتة من خبلؿ الربامج التنموية الثبلث :
 2001-2004 مليار دكالر . 7النعاش االقتصادم كالذم خصص لو مبلغ برنامج ا 
 2005-2009  مليار دكالر . 55برنامج دعم النمو االكؿ كالذم خصص لو مبلغ 
 2010-2014  مليار دكالر  282الربنامج اػبماسي االكؿ كالذم خصص لو. 
 ( ك اليت خصصت ؽبا ـبصصات فاقت2019-2014الربنامج الانوم) اال اف .1 مليار دكالر 400

حملركقات ابقيت تشكل النابة االكرب من مكونات الناتج احمللي االصبارل كاعبدكؿ التارل ينب نصيب 
 .2018اذل  2009خبلؿ الفًتة  PIBاحملركقات من 
 2018-2009خبلؿ الفترة  : نصيب المحركقات من الناتج المحلي االجمالي(9-4)الجدكؿ رقم

 مليار دج.
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنة

PIB  9968.0 11991.

6 

14589.

0 

16206.

6 

16647.

9 

17228.

9 

16702.

1 

17406.

8 

18906.

6 

20189.6 

5242.5 4180.4 3109.1  المحركقات

5 

5536.4 4968.0 4657.8 3134.6 3025.6 3611.1

6 

4348.7 

نسبة 
المحركقات 

 الى 
%PIB  

31.20 34.86 35.93 34.16 29.84 27 18.61 17.38 19.1 21.5 

 . 2019: من اعداد الطالب باالعتماد على تقرير الديواف الوطٍت لئلحصاءالمصدر
من خبلؿ اعبدكؿ نبلحظ اف احملركقات سبثل جزءا ىاما يف الناتج احمللي االصبارل حيث كانت سبثل اكثر من 

".  2016، 2015، 2014"وات لكن ىذه النابة البفضت يف الان 2013-2004الثلث خبلؿ الانوات 

 2015نتيجة البفاض سعر النفط حيث بلغ متوسط الاعر سنة  ،كىذا راجع اذل البفاض قيمة احملركقات

كىذا ما خفض نابة احملركقات  2دكالر للربميل. 52اػباص باعر برنت كىو البًتكؿ القريب للخاـ اعبزائرم 
 .%20اذل اقل من   PIBاذل 

 

 

                                                           

 
1
ؾبلة  ،2014-2001 ندماج القطاعي بين النظرية الكنزية كاستراتيجية النمو الغير متوازفتأثير البرامج االستثمارية العمومية كاالصاحل صاغبي ، 

 .17،ص 2013،سطيف،13،العدد1العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت جامعة سطيف 
2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op . cit, p 24.  
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  الميزانية العامة )االيرادات (:عبلقة المحركقات ب-2
حيث ال  .تشكل ايرادات احملركقات سوآءا النفط اك الياز اؼبااىم االكرب يف االيرادات العامة للدكلة     

ك طيلة  .(TVA ,IBS,IRG,DD, TAPمن االيرادات العامة ) %40سبثل اعبباية العادية سول 
يتم اعتماد سعر مرجعي للبًتكؿ، كالذم من خبللو رباب  ،الانوات االخَتة ك خبلؿ اعداد قوانُت اؼبالية

البفضت معها نابة  ،ك لكن خبلؿ الانوات االخَتة ك مع البفاض اسعار احملركقات .اعبباية البًتكلية
كوف ىذه االخَتة ارتفعت بشكل كبَت مع البفاض يف   .ماانبة اعبباية البًتكلية ضمن االيرادات العامة

ك اذل  2014سنة  1577اذل  2012مليار دينار سنة   4054,5 اليت البفضت من ،االيرادات البًتكلية
اذل اقل من  2012دكالر للربميل سنة  110من ،بابب البفاض اسعار احملركقات 2017مليار سنة 2157

اعبدكؿ التارل يبُت  .%40ك البفض معها نابة ماانبة اعبباية البًتكلية اذل اقل من .  2016دكالر سنة  30
 ك.ذل

 .2017-2004:نسبة الجباية البتركلية الى االيرادات العامة (10-4)جدكؿ رقم 

 استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة الستخبلؼ الثركة البتركلية كفق ضوابط االستدامةزناد سهيلة ،:المصدر 
 ..284،ص 1  2017،اطركحة دكتوراه ،جامعة سطيف 

 .65، ص 2018، نشرةالجزائر باألرقاـوطٍت لبلحصاء ، الديواف ال -

 عبلقة الطاقة بالتجارة الخارجية ك ميزاف المدفوعات :-3
حيث يبثل البًتكؿ اػباـ ك الياز اؼبنقوؿ عرب  ،من صادرات اعبزائر %45تشكل احملركقات نابة فاقت      

لذا ك خبلؿ ، د الرئياي من العملة الصعبةكما سبثل اؼبور . ك الياز اؼبميع جل صادرات اعبزائرأاالنابيب 
حيث كاف .  2014الانوات االخَتة عرؼ اؼبيزاف التجارم فائضا مهما كىذا قبل تراجع اسعار النفط سنة 

لكن كمع البفاض اسعار احملركقات خبلؿ سنوات  ،اؼبيزاف التجارم يف حالة فائض طيلة الانوات الاابقة
ك رغم  .مليار دكالر يف الانة 20كصل اذل حدكد  .ارم يف حالة عجزاصبح اؼبيزاف التج 2017 اذل 2014

من خبلؿ  ،االجراءات اؼبتخذة لتخفيض الواردات من رفض االستَتاد ك كذا منع بعض اؼبواد من االستَتاد
اال اف اؼبيزاف التجارم  .منتج ككذا االجراءات الضريبية اليت رفعت من الرسـو اعبمركية 1000قائمة ضمت 

 .كاعبدكؿ التارل يبُت نصيب صادرات احملركقات يف اصبارل احملركقات  .يف حالة عجزبقي 
 

 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

.6047 5011.6 3927.7 6339.3 4392.9 5190.5 3639.8 2229.8 االيرادات العامة

9 

 2127 1682.6 1577 4054.3 2820 4003.5 2714 1485.7 الجباية البتركلية

نسبة الجباية الى 
 االيرادات

66.63 74.56 77.13 64.19 63.95 40.15 33.57 35.16 



  

 

.في الجزائر ك المتجددة كاقع كآفاؽ الطاقات النظيفة  ...............رابع........الالفصل   

229 

 .2018-2010 :نصيب صادرات الطاقة من اجمالي الصادرات(11-4)الجدكؿ رقم 
 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

الصادرات 
 االجمالية

5658.6 5979.8 5528.8 5206.6 3872.6 3655.7 3212.77 3841.73 4930.4 

صادرات 
 المحركقات

5223.8 5527.7 5057.5 4709.6 3335.4 3080.0 3060.03 3689.83 4596 

نسبة  %
المحركقات 

من 
 الصادرات

92.3 92.4 91.47 90.45 86.24 84.25 95.2 96 93.2 

  .2018. 2017. 2016,2015,2012رير سنوات االمصدر :بنك الجزائر, تق
مقارنة بالانوات  2016و 2015ك  2014حظ من خبلؿ اعبدكؿ اف الصادرات عرفت البفاضا سنة نبل     

ىذه االخَتة اليت عرفت البفاضا حادا  ،باحملركقات %90كىذا راجع الرتباط الصادرات بنابة  ،الاابقة
للربميل  دكالر 38.7حيث بلغ متوسط الاعر  ، 2016كخاصة سنة  2014بداية من الاداسي الثاين لانة 

ىذا الًتاجع يف الاعر كافقو البفاض يف نابة ماانبة .  2013-2012خبلؿ الانوات  110مقابل 
 %84.25اذل  2013اذل  2009سنوات  % 92اين انتقلت من  ،صادرات احملركقات من اصبارل الصادرات

لي ك البفاض ارتفاع االستهبلؾ احمل الناجم عن ،بابب البفاض حجم احملركقات اؼبصدرة .2015سنة 
فبا  ،نتيجة تعايف سوؽ احملركقات 2018و 2017كربانت كضعية اؼبيزاف التجارم لانة . اسعار احملركقات

شكل يبُت عبلقة ك ال1. 2016مليار دكالر لانة  29مليار دكالر مقابل  41رفع من قيمة الصادرات اذل 
 . 2اؼبيزاف التجارم بصادرات احملركقات

 (.2017-2012الميزاف التجارم )تطور بنود  :(5-4)_ شكل

 
    44، ص.8201 ، اعبزائر،التطور االقتصادم كالنقدم للجزائر2017التقرير السنوم بنك اعبزائر، المصدر: 

                                                           
1
 .28،اعبزائر ،ص 2019،مارس  النشرة االحصائية الثبلثيةزم اعبزائرم ،البنك اؼبرك 

.algeria.dz/pdf/Bulletin_45a.pdf-of-https://www.bank - 
  .74.ص2016،. الجزائر باألرقاـالديواف الوطٍت لئلحصاء,   2

https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/Bulletin_45a.pdf
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ىذا االلبفاض ،  2018و 2012نبلحظ من خبلؿ الشكل البفاض الصادرات من احملركقات بُت سنة      
دكالر  110حيث انتقلت من  ،اليت فقدت الكثَت من قيمتها ،ناتج عن الًتاجع اغبد يف اسعار احملركقات

ليت اثرت ا ،باإلضافة اذل زيادة الطلب احمللي على الطاقة خبلؿ نفس الفًتة دكالر للربميل. 25للربميل اذل 
كل ىذه االسباب جعلت من اؼبيزاف التجارم يعرؼ ربوال من فائض  طاقة.على الكميات اؼبصدرة من ال

على  % 95كىذا بابب اعتماد الصادرات على  ،جز خبلؿ الانوات اليت تلتهااذل ع2013سنة  
احملاكالت اليت مات زبفيض الواردات من منع اسًتاد بعض الالع كمنح تراخيص  اف كما  .احملركقات

 اخرل دل يقلل منها لدرجة الوصوؿ اذل التوازف يف اؼبيزاف التجارم. ستَتادال

 رية االقل تلويثا ك كفاءة استخداـ الطاقة .المبحث الثاني :الطاقات االحفو 
 تمػػهيػػد:

مع زيادة الطلب احمللي على استهبلؾ الطاقة لؤلغراض  اؼبختلفة سوآءا للصناعة اك النقل اك      
. ارتفعت معها حدة التلوث الصناعي الناجم عن االستعماؿ اؼبفرط للطاقة التقليدية ،االستعماؿ اؼبنزرل

كمع الضيط اػبارجي من قبل اؽبيئات العاؼبية كيف اطار قمم االرض ، التوجو يتيَت ىذا االستعماؿ جعلك 
كاف علي الالطات اهباد بدائل طاقوية ،  )  (COP21ك قمة باريس للمناخ ،كربكتوكوؿ كيوتو  ،اؼبختلفة

-ازسونلي-كعلى رأسها شركات الطاقة )سوناطراؾ ،العمومية يف اعبزائر لذا عبات الالطات .اقل تلويثا
كزارة البيئة كالطاقات اؼبتجددة، اذل التوجو كبو  ككذا الوزارات ذات الصلة على غرار كزارة الطاقة، ،نفطاؿ(

 قل تلويثا ك تبٍت اسًتاتيجيات لًتشيد استهبلؾ الطاقة.الطاقات التقليدية األ
 :الطاقات الغيػػػػػػر متػػػجددة االقل تلويثػػا في الجزائر .االكؿ المطلب 

 .الغػػػػػػاز الطػػبيػػػعي االكؿ :الفرع 
اال انو يعترب من  ،رغم كونو من الطاقات االحفورية ،يعترب الياز الطبيعي من الطاقات البديلة للبًتكؿ      

ك غازات اقل من تلك اؼبطركحة من  ،الطاقات النظيفة اليت يًتتب عن احًتاقها ترسبات قليلة للكربيت
%2.5يبثل  الذم1 3مليار ـ4050ر على احتياطي ىائل من اؼبادة يقدر ب توفر اعبزائتك . استعماؿ النفط

 

زاد التوجو كبو ىذه اؼبادة سواء  فبا .عاؼبيا 11عربيا ك الرابعة افريقيا ك االكذل و تكدبرتب ،من االحتياطي العاؼبي
قل عرب االنابيب بالن ،حبكم القرب اعبيرايف سوءا بالشكل اعباؼ اك الاائل ،لبلستهبلؾ احمللي اك للتصدير

ك لذلك يبثل الياز الطبيعي الرىاف االقتصادم اغبيوم ضمن )عملية العوؼبة الطاقوية ( . اك النقل الربم 
 2.  غاز طبيعي اؼبااؿ (GNL)ككذا تطور تقنياتو اذل سوائل

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op . cit, p 32.  

2كتوش عاشور، بلعزكز بن علي ،الغاز الطبيعي الجزائرم كرىانات السوؽ الغازية ، ؾبلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا  ،العدد2005،2،ص.166
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فهو  اقي الب اما،  3مليار ـ86ياتيل منها حوارل  2019سنة  3مليار ـ128كيبثل الياز اػباـ اؼبميع حوارل 
ك ىذا اعبانب يبثل اعبزء اليَت  ،ار البًتكؿ اك حرقهاآبطاقة ضائعة ال تاتهلك ك امبا يعاد حقنها يف 

مليار 53يصدر منها ،  3مليار ـ%93اما فيما ىبص الطاقة اؼباتيلة ك اؼبتمثلة يف . ماتداـ للطاقة اليازية
كباعتبار الياز الطبيعي موردا نظيفا ك ميل  .( 3مليار ـ45.2كالباقي ياتهلك ؿبليا ) %57 ام حوارل 3ـ

الاياسة الطاقوية للجزائر كبو الطاقات اؼبتوفرة ك اقل تلويثا للبيئة . وبتل الياز الطبيعي مكانة ىامة ضمن 
كيوجو الياز  . 1 2019كلية سنة من اصبارل استهبلؾ الطاقة األ %65النموذج االستهبلكي للطاقة بنابة 

 عماالت منها :الطبيعي اذل عدة است
حيث بلغ  ،حيث اثبت الياز الطبيعي مردكدية كبَتة مقارنة بالبًتكؿ يف انتاج الكهرباءانتاج الكهرباء : -1

كلقد ادم التحوؿ كبو  .من االستهبلؾ الوطٍت% 40بنابة  3مليار  ـ 16.32استهبلؾ احملطات الكهربائية 
فبا زاد  ،كيلو كاط ساعيللكحدة حرارية   2.57اقة من حرارية ( ارل رفع كفاءة الط، احمليطات اؼبركبة )خبارية

 من مردكدية الياز الطبيعي يف االنتاج الكهربائي.
يبلغ عدد مشًتكي الياز الطبيعي لبلستعماؿ التوزيع العمومي للغاز الطبيعي لبلستعماؿ المنزلي:  -2

ابة نب 2016ك 2013نة حيث ارتفع معدؿ استهبلؾ الياز الطبيعي بُت س، مليوف مشًتؾ 5اؼبنزرل حوارل 
فبا خفض من استعماؿ مصادر الطاقة اليَت نظيفة  .2016سنة  3مليار ـ9.5كحبجم استهبلؾ قدره   16%

 .2 %60يف اؼبنازؿ للتدفئة ك الطبخ. ك ارتفعت نابة التوصيل الوطٍت اذل اكثر من 
 .الوقود النظيف الثاني:الفرع 

 GNCالغػػػػػػاز الطبيػػػػػعي المضغوط:  -1

ىذا اؼبشركع جاء  نفطاؿ، شرع يف استعماؿ الياز الطبيعي كوقود من قيل مشركع سطر من قبل شركة     
وبدد  2003كقد مت اصدار مرسـو تنفيذم  .(gasoil)من اجل ربويل الايارات العاملة بوقود اؼبازكت 

ز من اقباز شركط فبارسة نشاط توزيع الياز الطبيعي اؼبضيوط كوقود للايارات. كقد سبكنت سونليا
سيارة من  50ككجو اذل حافبلت النقل اعبماعي حيث مت ربويل . ؿبطتُت لتوزيع ىذا النوع من الوقود

ككاف اؽبدؼ من ربويل  .( اعبزائرUTUSAحافبلت من حضَتة ) 6كما مت ربويل   ،سيارات سونلياز
خاصة يف اؼبناطق  (gasoilلبلنبعاثات اليت ياببها ) ،ىذا النوع من الوقود حافبلت النقل اغبضرم اذل

 .3اغبضرية 
من غاز )غاز  %85بدؿ البنزين كما يتم زبفيض  GN/Cاستعماؿ  عند CO2من %25يتم زبفيض -

NOX  ،  االزكت(اكايد.  
 ك من اجل ذلك مت تاطَت برنامج خبلؿ الفًتة:

                                                           
1
 British petroleum .statistical Review of word energy June 2020.p11  

2
 .Ministère de L’énergie ,Bilan de réalisation    p41. 

3
 Fares Boubakour , transport urbains en Algérie ,cread.p11. 
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 2007_ 2011  : حافلة  175 من اجل ربويل ،مليار دج 7.3ىذا الربنامج يهدؼ اذل استثمار ما قيمتو
سيارة اجرة ك اربعة  14.000كربويل  GNCؿبطة خدمات لتوزيع غاز  40كاقباز  ،يف اعبزائر ( 100)

 مراكز من اجل التوقف كصيانة اغبافبلت .
 2012-  2025 :  انة كىذا يف ال دج 600مليار دينار بقيمة تقدر ب  20.3برنامج يهدؼ الستثمار

 GNC .1ؿبطة كقود  112من اجل بناء 
  L’essence Sans Plombالبنزين بدكف رصاص: -2

ىذا العدد من اؼبركبات زاد من  2مليوف مركبة 5.9ارتفعت اغبضَتة الوطنية للايارات لتصل اذل حدكد      
كما اف حجم   ،كميات اؼباتهلة من الوقود ك الذم بدكره رفع من كميات االنبعاثات اليازية اؼبلوثة

 .2016لانة  3مليوف مركبة (  3.6من ؾبموع اؼبركبات )حوارل  %55ن تشكل اؼبركبات العاملة بوقود البنزي

لذا مت تاطَت برنامج من اجل زبفيض  ،فبا استدعي التوجو كبو تشجيع استعماؿ البنزين بدكف رصاص
  .لًت /g 0.4. تصل نابة الرصاص يف البنزين اذل حدكد  رلنابة الرصاص يف البنزين من خبلؿ زبفيض اك 

. كما مت توزيع عدد احملطات اليت ربتوم على البنزين بدكف  2005لًت يف سنة  / 0.15gك  2002حيت سنة 
توقف بيع البنزين اؼبمتاز بداية من  2020كتقرر خبلؿ سنة  رضاض من اجل انتشار ىذا النوع من الطاقة.

  هنائيا نظرا الرتفاع نابة الرصاص يف ىذا النوع من البنزين. 2021
حافلة اذل الياز الطبيعي اؼبضيوط خبلؿ اؼبدة  11.000ًتاتيجية كطنية من اجل ربويل كما مت كضع اس

2016_2030 4. 
 :  GPL/cالغاز البتركؿ المميع  _3

يوزع ىذا الوقود من قبل شركة نفطاؿ منذ  ،بُت غاز البيتاف ك الربكباف ىو كقود فبزكج غاز البًتكؿ اؼبميع
الوقود  انواع قلأمن الوقود االقل تلويثا للبيئة ك GPL يعترب . (sirghazربت اسم ذبارم سَتغاز ) 1983

2CO,COانبعاثا لليازات الدفيئة )
مقارنة بالوقود التقليدم )بنزين كمازكت( حبيث ال وبتوم على  ،(  

الرصاص ك ال على الزنك. كلقد مت بناء اسًتاتيجية من قبل نفطاؿ يف اؼبدم اؼبتوسط كالطويل تندرج ضمن 
 :كر اساسية ؿبا 04

 اسطوؿ النقل كالتوزيع ك شبكة القنوات . ،من خبلؿ التخزين GPL\Cتنمية سلالة التموين ب  _ 1
من خبلؿ ربديث كاقباز مراكز ربويل الايارات اذل نظاـ كقود  ،شاط ربويل الاياراتنتطوير   _2

GPL/c   .كانشاء ؾبموعة التحويل ك تدريب العاملُت على عملية التحويل 

                                                           
1
 www.naftal,dz/fr/index.php/gnc. Consulté 04/08/2018. 

42.ص2016، اعبزائر ،السنومالتقرير  حصاء,لئلالديواف الوطٍت  2
 .50, ص،مرجع سابق 2018الديواف الوطٍت لئلحصاء 3

24نفاو، ص 4

http://www.naftal,dz/fr/index.php/gnc
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 .  GPL\Cتوسيع شبكة نقاط بيع   _3
 .GPL\C 1اقًتاح ؾبموعة من احملفزات لتطوير منتج  _4

 كوسيلة لوقود السيارات. GPL\C: التوجو نحو غاز الثانيالمطلب 
الف برميل يف  147حيث يبثل  ،يعترب قطاع النقل من القطاعات االكثر استهبلكا للطاقة يف اعبزائر     

ليت يف ؾبملها ىي طاقة احفورية ىذه الكمية اؽبائلة من الطاقة ا.2اليـو يف ميل بر  400اليـو من اجملموع 
من % 26.5اؼبنبعث من كقود الايارات   2COفيمثل ،ربتوم الكثَت من اليازات الدفينة ،بنزين( ،مازكت)

باإلضافة اذل  ،ثاين اكايد النيًتكجُت 2NO من انبعاثات %57كما يااىم ب   ،اؼبنبعث  CO2 نابة
ىذه  ،ك الرصاصCO ك اكايد الكربوف   SO2  موعة من اؼبلوثات على غرار ثاين اكايد الكربيتؾب

 .( كعلى النباتاخل...االمراض اعبلدية، اغبااسية، اؼبلوثات اليت ؽبا تأثَت كبَت على الصحة العامة ) الربو
جة ارتفاع اغبصَتة الوطنية نتي ،من ؾبموع الطاقة اؼبوجهة للنقل % 93كياتهلك قطاع النقل الربم حوارل 

ة بانىذه ال ،من ؾبمل اؼبركبات %66كسبثل اؼبركبات اليت تشتيل بالبنزين كطاقة نابة  .مليوف 6للمركبات 
 لذا البد من التحوؿ .ك اليت تابب اضرارا بيئية كبَتة ،سيارة ليوفم 3.5من الايارات اليت يفوؽ عددىا 

الذم يبقي  GPLكىي التحوؿ اذل غاز البًتكؿ اؼبميع  ،تصاديةاذل طاقة نظيفة ذات مردكدية بيئية ك اق
لذلك كجب كضع ميكانزيبات  . %3 كاليت دل تتعدم ،يبثل نابة قليلة من استهبلؾ الطاقة يف النقل

 ،من اجل رفع حصة ىذا الوقود ضمن الاياسة الطاقوية يف ؾباؿ النقل ،تنظيمية ك تشريعية ك حيت مالية
 ام بتحويل مليوف سيارة اذل ىذا النوع من الوقود .. 2030هبلؾ الوقود مطلع من است %35ليصل اذل 

 في الجزائر: GPL\C كاسباب التوجو ؿ  ظهورال بدايةالفرع االكؿ :
 .الجزائرفي  GPL\Cبدايات  -1

كاف البد من ادراجو ضمن الًتكيبة الطاقوية نظرا لتوفر اعبزائر على احتياطي كبَت من غاز البًتكؿ اؼبميع  
 من خبلؿ:

 البدايات االكرل للدراسة ك ذبريب الياز البًتكؿ اؼبميع .:   1978 
 كوقود للايارات يف اعبزائر.  C\GPLكضع لوائح قانونية الستيبلؿ كاستعماؿ غاز : 1983 
 كوقود للايارات من حيث التوزيع كالًتكيب . C\GPLكضع خطة عمل من اجل ادخاؿ :1985 
للخواص كالاماح ؽبم  C\GPLات من نظاـ البنزين الوقود فتح نشاط ربويل الايار : 1995 

 بتحويل الايارات.
 يف ؿبطة اػبدمات اػباصة . C\GPLفتح ؾباؿ توزيع غاز : 1997 

                                                           
1
 www.naftal. dz )fr \index .php \gplc _gnc Consulté 04/08/2018. 

2
 British petroleum .statistical Review of word energy June 2018,op cit.p15. 
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منها رفع  ،كوقود C\GPLمت ازباذ ؾبموعة من االجراءات زبص تشجيع استعماؿ  :2018_2016 
عة من االجراءات اؼبالية كالضريبية كحىت كازباذ ؾبمو ،  GPL\Cثبات سعر  مع سعر البنزين كاؼبازكت

.GPL\Cالقانونية لتوجيو االستهبلؾ كبو 
 1 

 كوقود :GPLC اسباب التوجو نحو  _2
  %100اليت فقدت اكثر من  ،نتيجة البفاض اسعار البًتكؿ 2014سانبت االزمة اؼبالية للجزائر كمنذ      

كما  .2016دكالر للربميل سنة  30اذل اقل من  برميل\دكالر110اليت البفضت من اكثر من  ،من قيمتها
يبكن تلخيص اسباب التوجو يف النقاط ك حيث عرؼ ارتفاع  ،مراحل 03 خبلؿتبعو من رفع اسعار الوقود 

 2التالية: 
 ارتفاع حجم اغبضَتة الوطنية للمركبات كزيادة حجم الوقود اؼباتهلك خبلؿ الانوات االخَتة . -

االسعار ك بالتارل اهناؾ خزينة الدكلة نتيجة الدعم  ،ة البفاض اسعار البًتكؿالبفاض ايرادات الدكلة نتيج
ىذه ،  GPL\Cعلى كل انواع الوقود باستثناء  2018\2017\ 2016تقريبا خبلؿ سنوات  %100نابة ب

منها ما ىو اقتصادم ك منها ما  ،كوقود بديل لعدة اسباب  GPL\Cاالجراءات دفعت اذل التوجو كبو 
  .منها ما ىو متعلق بالالطة العمومية كؿباكلة بناء سياسة طاقوية جديدةىو بيئي ك 

 اسعار احملركقات . -
كامكانية توجيو الفائض من الوقود العادم لرفع قيمة  GPL\Cتوفر اعبزائر على كميات ىائلة من غاز  -

 مع العلم اف اعبزائر تاتورد مادة اؼبازكت . ،الصادرات
ؼبا ياببو احًتاؽ البنزين ك اؼبازكت من غازات  ،طاع النقل ك اؼبواصبلتثار البيئية الناذبة عن قاآل -

 خاصة يف اؼبناطق اغبضرية ك اؼبيلقة. (CO2)الدفيئة على غرار 
نتيجة ارتفاع اسعار الوقود الذم شهد ارتفاعا كبَتا  ،كوقود للايارة  GPL\Cتوجيو اؼباتهلك كبو  -

 .كخيار اقتصادم للطاقة  GPL\Cخيار  فبا دفع اؼباتهلك كبو .خبلؿ الانوات االخَتة
 .في الجزائر  GPL\Cاالدكات كاالليات المتبعة لتشجيع التوجو نحو الفرع الثاني :

ك كذا مراكز ربويل  ،GPL\Cتتمثل االدكات اللوجاتية يف ؿبطات بيع االدكات اللوجستية:   -1
ؾبموعة من االجراءات خبلؿ  لذلك مت تاطَت .GPL\Cغاز البًتكؿ اؼبميع  اؼبركبات من البنزين اذل

 الانوات االخَتة نذكر منها :

                                                           
1
Ministre de l’énergie .Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation. Le programme 

national de conversion des véhicules au GPL/c et le mécanisme d ’accès au financement de 

l’Utilisation de l’Energie .2018 p 3.www.aprue.dz. 
 .24. ص2016، اعبزائر، لسنومالتقرير ا اؼبركز الوطٍت لئلحصاء, 2
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ك اليت  2017ؿبطة خبلؿ سنة  750 من:  GPL\Cرفع عدد محطات التي تحتوم على غاز  -أ  
ك ىذا . 2021ؿبطة  سنة  1470ؿبطة اذل حوارل  2446من ؾبموع احملطات ك اليت تقدر ب  %31سبثل 

 :1 2021\2010حاب الربنامج التارل    
 .2021افاؽ   GPL/c: برنامج رفع محطات (12-4)الجدكؿ رقم

 2021 2020 2019 2018 2016 2014 السنوات

عدد محطات 
 GPL\Cتحتوم 

756 910 1080 1230 1470 - 

Source: ministère de l’énergie .Autorité de régulation des hydrocarbures, perspectives 

de développement de GPL-c sur le marché national. Février 2018.p6 

 :  GPL\C_ رفع عدد كحدات تحويل المركبات الى ب
مليوف  3.2سيارة من ؾبموع  325.000اذل  2017حيت \C GPLبلغ عدد الايارات احملولة اذل نظاـ       

اذا مت  .ترب قليلةىذه النابة اليت تع. من حضَتة سيارات البنزين %10ام ما يبثل  ،سيارة تعمل على البنزين
.  2030كمليوف سيارة حبدكد  ،(2021-2017سنوات ) 5الف خبلؿ  500خطة من اجل ربويل  اطَتت

منها  ،مركب 150حيث يبلغ عدد اؼبركبُت ، GPL\Cـ عدد ياتدعى رفع عدد الوحدات اؼبركبة لنظاالىذا 
توزع  ،انةيف السيارة  115.000لتحويل تصل اذل ل قصولبقدرة  ،مركز تابع لنفطاؿ 46خاص ك  104

تليها اؼبسؤساة ،  %17بنابة  ،الانةيف  سيارة 20.000ىذه النابة بُت نفطاؿ بقدرة ربويل تقدر ب 
 04ك ؽبا  ،1995مت انشاءىا سنة  GPL\Cكؿ شركة لتحويل الايارات اذل أك اليت تعترب ، "زاؿ"غاػباصة 

بطاقة ربويل قدرىا  ،خر بوىرافآكز بباتنة ك ك مر  ،الشراقة( بالعاصمة ،مراكز للتحويل ) كاد الامار
لذلك مت تاطَت برنامج من اجل رفع قدرة الوطنية. من القدرة  %13نابة بك  ،الانة يفسيارة  15.000

 2الف سيارة من خبلؿ اعبدكؿ التارل: 500ك اؼبقدر ب  2021\ 2017التحويل من اجل تنفيذ برنامج 
 .2021أفاؽ   GPL/cيارات الى نظاـ : برنامج تحويل الس (13-4)الجدكؿ رقم

 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 السنوات 

عدد السيارات المحولة 
 GPL\Cالى 

 

60.000 
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Source ; ministère de l’énergie .Autorité de régulation des hydrocarbures –perspectives 

de développement de GPL-c sur le marché national. Février 2018.p6. 

 

                                                           
1
Ministère de l’énergie .Autorité de régulation des hydrocarbures –perspectives de développement  de 

GPL-c sur le marché national. Février 2018.p6 

 .15,ص  2011نلياز،, صات انفو ,سو  برنامج الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقويةكزارة الطاقة كاؼبناجم,  2
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اذل  2017خبلؿ  انةاليف  سيارة 60.000ف القدرة الانوية للتحويل ارتفعت من إكما يبُت اعبدكؿ ف    
ك   ،ىذا العدد الذم استدعى رفع عدد مراكز التحويل.  2021سنة كىذا خبلؿ انة اليف سيارة  150.000

اقة التحويلية ؽبا. فهناؾ عدد كبَت من طلبات التحويل اؼباجلة خاصة يف مراكز نفطاؿ بفعل كذا رفع الط
سيارة خبلؿ الاداسي االكؿ يف  12000ك لقد مت ربويل  .من تكلفة الًتكيب % 50الدعم اؼبقدـ ب 

عدات الف سيارة تاتدعي التوجو كبو انتاج م500اف عملية ربويل  اكم. مراكز نفطاؿ كحدىا للد 2018
كما مت تاطَت ،  طن 44.000اذل  GPL\Cف نفطاؿ رفعت من قدرات التخزين . إ GPL\Cالتحويل اذل

ككذا اهباد  .ماتوردة 270.000مقابل  120.000اؼبنتجة ؿبليا اذل حدكد  GPL\Cبرنامج لرفع خزانات 
 .ماتوردة 410.000من ؾبموعة الًتكيب مقابل استَتاد  90.000ؿ نتاج ؿبليا االمتعامل شريك من اجل 

مليار  37.43. كتقدر التكلفة االصبالية للعملية حوارل GPL\Cصهريج لتخزين  50ككذا استَتاد حوارل 
 . 1دينار جزائرم 

 ليات التسويقية كالتسعيرية :اآل -2
فبل يبكن اف تأثر اعبوانب البيئية على  ،تعترب التكلفة احملرؾ االساسي لتوجيو اؼباتهلك اعبزائرم     

لذلك فاف تيَت اسعار الوقود العادم  .مقارنة مع الاعر ،قرارات االستهبلكية للمواطن اال بنابة قليلةال
. نتيجة العوائد اؼبالية اؼبًتتبة عن استهبلؾ اؼبادة، GPL\Cحفز اؼباتهلك كبو التوجو اذل  GPL\Cمقابل 

فبا زاد التوجو كبو غاز  %100لذلك عرفت اسعار الوقود الانوات االخَتة ارتفاعا كبَتا كصل اذل 
GPL\C.  

 . GPL/C 2015- 2018جدكؿ لنسب التغير في اسعار الوقود مقابل : (14-4)الجدكؿ رقم
نسبة التغيير بين  2018 2017 2016 2015 انواع الوقود

2015/2018 
 % 84 38.95 32.69 28.45 21.2 بنزين عادم

 %82 41.97 35.72 31.42 23.00 بنزين ممتاز

 %84 41.62 35.33 31,02 22.60 بدكف رصاص بنزين

GPL/c 09.00 09.00 09.00 09.00 00% 

 20.42 18.76 13.7 مازكت

 

23.06 

 

68% 

فرؽ السعر بين 
GPL  ك البنزين 

+13.6 

 

+22.02 

 

+26.33 +32.62 - 

Source : ministère de l’énergie .Autorité de régulation des hydrocarbures , perspectives 

de développement de GPL-c sur le marché national. Février 2018 ,p5. 

                                                           
1 Ministère de l’énergie .Autorité de régulation des hydrocarbures. op.cit.p6 
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 2018-2015تطور اسعار الطاقة في الجزائر بين :(6-4)شكل رقم

 
، 2016، 2015من اعداد الطالب باالعتماد على تقارير الديواف الوطٍت لئلحصاء لانوات ـبتلفة  : المصدر

2017,2018. 
ك كاف ىذا االرتفاع  ،2015اعبدكؿ اف اسعار الوقود عرفت ارتفاعا بداية من سنة  نبلحظ من خبلؿ      

كىنا يبكن اف نقوؿ اف العكس حدث بالنابة للدكؿ اؼباتوردة للمادة  .نتيجة البفاض اسعار البًتكؿ عاؼبيا
ض ك الابب ىو اف الوقود ىو مادة مدعمة لذلك اثرت البفا ،البفاضا يف الدكؿ األخرل تحيث عرف

من خبلؿ رفع االسعار. كلقد  ،االسعار على موارد الدكلة فبا استوجب خفض الدعم اؼبقدـ للوقود
لذا  .الذم سبلك الدكلة احتياطات كبَتة منو GPL\Cحاكلت الاياسة التاعَتية توجيو اؼباتهلك كبو كقود 

فاف سعر البنزين بدكف  ككما ىو مبُت يف اعبدكؿ .دج للًت الواحد 09دل ترفع اسعاره ك بقي ثابتا عند 
ًت ىذا ما دعم اؼباتهلك كبو التوجو اذل ىذا النوع من لل دج 32ب  GPL\Cرصاص يزيد عن سعر 

 الوقود .
 االليات الضريبية كسياسات الدعم :-3

كوقود للايارات مت ازباذ ؾبموعة من االجراءات  GPL\Cمن اجل تشجيع التوجو كبو استعماؿ 
 تتمثل يف النقاط التالية :  التحفيزية ذات طابع جبائي

 2011ك ىذا حاب القانوف اؼبالية  ،من دفع قايمة الايارات GPL\Cمت اعفاء الايارات العاملة بوقود  -

 دج حاب عمر الايارة كقوة احملرؾ . 2000اذل  300ك تقدر قيمة القايمة بالنابة لايارات البنزين من 
بالنابة لتجهيزات ربويل الطاقة  %19بدؿ  %9س على اسا TVA احتااب الرسم على القيمة اؼبضافة -

 . GPL\Cكبو 
 %5على اساس  GPL\Cاحتااب معدؿ الرسـو اعبمركية بالنابة للمعدات اؼباتوردة اؼبتعلقة بتجهيزات  -

 كىي نفس النابة اؼبطبقة على اؼبسؤساات اؼبركبة للمواد النصف مصنعة .

8.00

16.00

32.00

2015 2016 2017 2018

ي
ئر

زا
ج
ر 

نا
دٌ

بال
ر 

سع
ال

  

 2015/2018تغيير أسعار الوقود في الجزائر خبلؿ الفترة 

 بنزين عادي 

 بنزين ممتاز

 بنزين بدون رصاص

 غاز البترول المميع

 المازوت
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من الدكلة ك من ،  GPL\Cملية التحوؿ كبو من اجل تشجيع ع،  GPL\Cتقدًن دعم لًتكيب ؾبموعة  -
من قيمة  %50قامت بتقدًن دعم يقدر ب اليت  ،APRUEخبلؿ الوكالة الوطنية لًتشيد استهبلؾ الطاقة 

حيث تبلغ تكلفة ربويل .(FNMEERCكىذا لدم صبيع مراكز التحويل ) GPL\Cتركيب ؾبموعة 
مليار  17.5تاتعمل الدكلة منها  ،ار جزائرممليار دين 35حوارل  GPL\Cنصف مليوف سيارة اذل نظاـ 

 %50يقدر ب  GPL\Cك ىذا من خبلؿ تقدًن دعم لًتكيب نظاـ  .دينار خبلؿ اػبمس سنوات القادمة

 . GPL\Cمن قيمة الًتكيب كاعبدكؿ التارل يبُت قيمة الدعم اؼبقدـ يف تركيب 
 . GPL/cغيير الى نظاـ :التكاليف كالدعم المقدـ كمدة االسترجاع للت(15-4)الجدكؿ رقم 

 نفطاؿ الخواص  
 50تركيب بدعم 

 APRUEمن %
 تركيب بدكف دعم

APRUE 
من % 50تركيب بدعم 

APRUE 
 تركيب بدكف دعم

APRUE 
سعر مجموعة التركيب 

 دج
35000 70000 30000 60000 

مدة استرجاع قيمة 
االستثمار بأسعار كقود 

 الوحدة بالشهر 2018

 شهر 11.5 أشهر6 شهر13 اشهر 7

Source : ministère de l’énergie .Autorité De Régulation Des Hydrocarbures, 

perspectives de développement de GPL-c sur le marché national. Février 2018 ,p5. 

 

ه قدر  نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اف الوكالة الوطنية لًتشيد استهبلؾ ك استعماؿ الطاقة تقدـ دعما      
حيث تبلغ قيمة  .مت ذلك عند نفطاؿ اك عند اػبواص اؼبعتمدين سوآءا ،من قيمة ؾبموعة الًتكيب 50%

ك نبلحظ  .دج عند اػبواص 35.000ك  30.000يدفع منها اؼباتهلك  ،دج 60.000اجملموعة لدل نفطاؿ 
كلم  25.000الانة فة اؼبقطوعة يف ااشهر ك ىذا اذا كانت اؼبا 7اذل  6اف مدة اسًتجاع اؼببلغ ىي من 

شهر من دكف دعم  13اذل  12ك مدة من .  2018مقارنة بالبنزين ك ىذا بأسعار  GPL\Cباستهبلؾ 
 1الوكالة عند قطع نفس اؼباافة .

 منها . GPL\Cك ىناؾ ؾبموعة من االجراءات األخرل اؼبتبعة من اجل تشجيع تركيب نظاـ 
( من اجل تقدًن قركض دكف فوائد للمركبُت نظاـ BDLك بنك التنمية احمللية ) APRUEاتفاقية بُت  -

GPL\C . 

                                                           
1 ministère de l’énergie .Autorité De Régulation Des Hydrocarbures, perspectives de développement de 

GPL-c sur le marché national. Février 2018 ,p5. 
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كالدفع يكوف بالتقايط من اجل قدرة  GPC\Cكما مت اقًتاح من طرؼ نفطاؿ من اجل تركيب نظاـ  -
 اشهر . 16

 GPL\C .1كل ىذه االجراءات من اجل تدعيم التوجو كبو نظاـ 
 ائر ك ايجابيات التحوؿ.في الجز  GPL\Cلػػػػػػػ  البرامج المستقبليةالفرع الثالث :

 :  2021-2018برنامج  -1
 ك ذلك حاب الربنامج التارل: GPL\Cالف سيارة اذل نظاـ  500يهدؼ الربنامج اذل ربويل 

 .2021:كمية البنزين المقتصد خبلؿ برنامج التحويل (16-4) الجدكؿ رقم

 
source: Ministre de L’énergie  .Agence Nationale pour la Promotion et la 

Rationalisation . Le programme national de conversion des véhicules au GPL/c et le 

mécanisme d ’accès au financement de l’Utilisation de l’Energie .2018 p 3  

.www.aprue.org .dz.  

ام دبعدؿ اقتصاد  ،الف طن خبلؿ طبس سنوات 700كما نبلحظ اف كمية البنزين اؼبقتصد بلغ       
كلقد ذبلى ذلك  .سنة\كلم  25.000ن البنزين لكل سيارة باحتااب قطع الايارة ؼباافة طن م 1.4

حيث عرؼ استهبلؾ البنزين اؼبمتاز  .2018خبلؿ احصائيات  متعلقة باستهبلؾ الوقود لاداسي االكؿ 
ك البنزين العادم ب  %3ك كذا البنزين بدكف رصاص ب  2017مقارنة بنفس الفًتة من  %13تراجع ب 

مقارنة بنفس الفًتة من  %40ارتفاعا بػ GPL\Cك على عكس ذلك عرؼ .  %1ك اؼبازكت ب  2%
الف طن بينما  185بػ  2017خبلؿ الاداسي االكؿ  GPL\Cحيث بليت الكمية اؼباتهلكة من   .2017
 2. 2018كؿ الف طن خبلؿ الاداسي األ 260بليت 
سيارة خبلؿ  100.000ب  أتبدGPL\Cنظاـ نبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ اف عملية التحويل اذل        

 الف 60) 2017ك بليت عدد الايارات احملولة سنة . 2021سنة 150.000ك تصل اذل حدكد ،2018سنة 
                                                           
1
 Ministre de l’énergie .Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation.  programme 

de développement  e l’efficacité énergétique al ’horizon 2030.2015.p 7.www.aprue.org.dz. 
2
  Ministre de L’énergie  .Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation . Le programme 

national de conversion des véhicules au GPL/c et le mécanisme d ’accès au financement de 

l’Utilisation de l’Energie .2018 p 3   

 السنة           عدد السيارات المتحولة طن\اقتصاد البنزين 
140.000    1.00.000    2018       

168.000    120.000    2019       

182.000    130.000    2020       

210.000    150.000    2021       

 اجملموع          500.000    700.000
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 2018اشهر االكذل من  06فخبلؿ  2018اما سنة  ،سيارة 17.000نفطاؿ حصة تقدر ب لكاف ك  .سيارة(

 .فطاؿ سيارة حاب تصريح مدير ن 12.000حولت نفطاؿ لوحدىا 
ف إفلذا كحاب مدير نفطاؿ  ،بد من زيادة عدد مراكز التحويل كاف الجل رفع طاقة التحويل  أكمن  -

 40بطاقة ربويل تقدر ب ،  GPL\Cلبناء مركز للتحويل اذل نظاـ خاصة الشركة ابرمت اتفاقا مع شركة 

 150.000اذل  115.000ن لًتفع معو الطاقة التحويلية م ،2019يبدا بالعمل سنة ،الف سيارة يف الانة
 سنة. \سيارة

 %3من  GPL\Cسيارة ( ترفع نابة الايارات العاملة بنظاـ  500.000هبذا العدد من الايارات احملولة ) ك

 1. 2021من حضَتة الايارات العاملة بالبنزين مطلع سنة  ،% 19اذل  2017خبلؿ 
من خبلؿ رفع  2021- 2018 الفًتة : بُت GPL\Cرفع عدد المحطات الخدمات المتوفرة على  - أ

حيث تبلغ عدد  ،2021سنة  %75اذل  2018سنة  %30من  GPL\Cعدد احملطات اليت تتوفر على 
ؿبطة  681ب GPL\Cبلغ عدد احملطات اليت ربتوم على ك  ،(2018ؿبطة سنة ) 2311ؿبطات اػبدمات 

 ؿبطة مزكدة باؼبادة.    1000ب  GPL\Cؿبطة بدكف  1624مقابل 
 الجزائر.في  GPL:تطور عدد محطات الوقود المتوفرة على (7-4)شكل رقم 

                                                                                                               
     من اعداد الطالب اعتمادا على اؼبوقع الرظبي لشركة نفطاؿ. المصدر:

gnc-www.naftal.dz/fr/index.php/gplc       
كلم  30كلم اذل 40ك اليت كانت تبلغ متوسط  ،GPL\Cكمنو تتلخص اؼباافة بُت احملطات اؼبتوفرة على  

 . 2019كلم سنة  20ك اذل حدكد  2018سنة 
 
 

                                                           

 
 .10/02/2018تصفح يـو  . gnc-index.php/gplcwww.naftal.dz/fr/  .p9. اؼبوقع الرظبي لشركة نفطاؿ1
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 . فً الجزائر  GPL/Cمحطات الوقود المتوفرة على 

 gpl/cنسبة محطات  

http://www.naftal.dz/fr/index.php/gplc-gnc
http://www.naftal.dz/fr/index.php/gplc-gnc
http://www.naftal.dz/fr/index.php/gplc-gnc%20.p9
http://www.naftal.dz/fr/index.php/gplc-gnc%20.p9
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 :  2030برنامج  -2
ك ذلك برفع اغبضَتة الوطنية من الايارات  ،2030مليوف سيارة حبدكد  1.1يهدؼ الربنامج اذل ربويل 

كما يهدؼ الربنامج اذل اقتصاد   .من الايارات العاملة بالبنزين % 30اذل حدكد  GPL\Cالعاملة بنظاـ 
كيهدؼ ىذا الربنامج اذل ربقيق  .(TEP)مليوف طن مكافئ بًتكؿ  11.1يف طاقة البنزين يف حدكد 

 ة : االىداؼ التالي
 التوجو كبو استعماؿ كقود اقل تلويثا.  -
 الذم سبتلك اعبزائر احتياطي كبَت منو .  GPL\Cاستعماؿ الوقود االكثر توفرا  -
 .GPL\Cتطوير الصناعة احمللية جملموعة التحويل اذل نظاـ  -
 .GPL\Cالرفع من عدد احملطات العاملة ب -
 .GPL\Cتطوير شبكات تركيب ؾبموعة  -

 كفاءة كالفعالية الطاقوية في الجزائر . : ال الثالثالمطلب 
فهي بلد منتج كمصدر للطاقة  ،كميات ىائلة من الطاقة  ىتعترب اعبزائر من الدكؿ اليت تتوفر عل     

لكن ىذا الوضع اؼبريح ذباه تلبية االحتياجات الوطنية من الطاقة دل يبنع من اتباع  .غاز( ،)بًتكؿ
هتدؼ اذل ترشيد االستهبلؾ ك التوجو كبو الطاقات  ،النجاعة الطاقوية اسًتاتيجية كطنية اذباه الفعالية ك

ك يعترب النموذج االستهبلكي للطاقة يف اعبزائر من اكثر النماذج استهبلكا  .ك اؼبتحددة منها ،االقل تلويثا
لطاقة حيث بلغ اصبارل ا ،نتيجة زيادة االستهبلؾ احمللي ،فبا اثر علي حجم الصادرات من الطاقة ،للطاقة

ساعي  تَتاكاط 76.4) ،  1الف برميل نفط يوميا( 454) مليوف طن مكافئ نفط  56.7االكلية اؼباتهلكة 
كىذا ما استدعي تبٍت اسًتاتيجية كطنية  .3 2019( سنة  3مليار ـ 42.4)ككمية الياز الطبيعي  ،2كهرباء (

.كىذا من خبلؿ ؾبموعة 4 2030ؽ فاآ TEPمليوف  90هتدؼ اذل اقتصاد  ،2030فاؽ آللفعالية الطاقوية 
 دكات من اجل تنفيذ االسًتاتيجية الوطنية للتحكم يف الطاقة تتمثل فيما يلي : ليات ك األمن اآل

 .الجانب المؤسساتي لبرامج التحكم في الطاقة الفرع االكؿ: 
 ( :PNMEالبرنامج الوطني للتحكم في الطاقة ) -1
كتقـو الوكالة الوطنية . ككاف ىدفو ربليل الطاقة ،2002لطاقة عاـ مت كضع الربنامج الوطٍت للتحكم يف ا     

كلقد  .ربت رعاية كزارة الطاقة ،( بتنفيذ ىذا الربنامجAPRUEمن اجل تطوير كترشيد استهبلؾ الطاقة )
منها ما ىو متعلق بالوقود ك اؼبواد  ،مت ربديد الربنامج الوطٍت لًتشيد الطاقة حاب نوعية اؼبواد الطاقوية

                                                           
1
  British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op . cit. p 22. 

2
 Idem .p54. 

3
 Idem .p 34. 

4
.15,ص  2016, صات انفو ,سونلياز، برنامج الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقويةكزارة الطاقة كاؼبناجم,  
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ك كذا حاب ؾباالت االستخداـ سواء من . ك منها ما ىو متعلق باستهبلؾ الكهرباء ك الياز ،لنفطيةا
، البناء ،الصناعة، ككذا حاب اؼبيادين ك قطاعات االستخداـ اؼبختلفة )النقل ،نارة كالتدفئةاجل اإل

 جل ربقيق ما يلي :هدؼ الربنامج اذل الوصوؿ اذل صبيع القطاعات اؼباتهدفة من ايك  .الفبلحة...اخل(
 نشر الوعي لدم اؼباتهلك بأنبية التحكم يف الطاقة. -
 التكوين ك التدريب يف ؾباؿ ادارة الطاقة.  -
  .اجراء دارسات شاملة كقطاعية من اجل تقييم امكانية تقليل الطاقة -
 (اء. اخلالبًتككيمي اغبديد ك الصلب، ،الستهبلؾ اؼبرتفع للطاقة ) البناءافحص الوحدات الصناعية ذات  -
  .لفائدة االعماؿ كاؼبشاريع اليت تااىم يف تنمية الفعالية الطاقوية ،كصبركية ئيةمنح امتيازات مالية جبا -
  APRUEالوكالة الوطنية لتطوير الطاقة كترشيدىا:-2

داة األة الطاقة كاؼبناجم )سابقا( سبثل ربت اشراؼ كزار  ،1985مسؤساة صناعية كذبارية مت انشاءىا  سنة 
 تلتـز الوكالة دبا يلي : 99-09كدبوجب القانوف  .فيذية لاياسة التحكم يف الطاقةالتن
 تنفيذ الربنامج الوطٍت لًتشيد الطاقة . -
 القياـ بعمليات توعية من اجل اقتصاد الطاقة . -
 .االشراؼ على عمليات سبويل اليات اقتصاد الطاقة كالطاقات النظيفة  -
يف ؾباؿ صناعة االدكات الكهربائية من اجل ملصقات تقليص  العمل مع اؼبسؤساات الصناعية العاملة -

 1الكهرباء .
يعمل الصندكؽ من اجل تشجيع كتطوير سوؽ  : FNMEالصندكؽ الوطني للتحكم في الطاقة-3

منها ما ياتخدـ من اجل موازنة الوكالة الوطنية للتحكم يف  ،من خبلؿ ؾبموعة من اؼباانبات ،التحكم
. ااندة االجراءات ك اؼبشاريع اؼباطرة يف اطار الربنامج الوطٍت للتحكم يف الطاقةكجزء ياتخدـ ؼب .الطاقة

 ،حصيلة الرسم على االستهبلؾ الوطٍت للطاقةك ،تتحدد موارد الصندكؽ من خبلؿ اعانات الدكلة
 األخرل. اؼبمنوحة لقركضاعوائدا ك  2رسم على االجهزة كثيفة استهبلؾ الطاقةلحصيلة اك 

 3تتوجو كإعانات كقركض مقدمة كضمانات القركض البنكية ؼبشاريع التحكم بالطاقة   كما اف اؼبوارد
عبارة عن ىيئة استشارية مسؤلفة من  (:CIMEالمجلس القطاعي المشترؾ للتحكم في الطاقة )-4

مكلفة بتنظيم كتوجيو الشراكة بُت اؼبسؤساات  ،فبثلُت عن ؾبموعة من الوزارات ك اؼبسؤساات كاعبمعيات

                                                           

 .www.aprue.org.dz اؼبوقع الرظبي لوكالة ترشيد كترقية استهبلؾ الطاقة 1 
 .167بن توتة فاتح، مرجع سابق, ص  2
،مسؤسبر الطاقة العريب، ابو ظيب  االمارات العربية اؼبتحدة، اكتوبر  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية–الورقة القطرية ، كزارة الطاقة كاؼبناجم 3

 ( .29، ص) 2014
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 ،حوؿ اؼبشاكل اؼبتعلقة بتطوير سياسة ترشيد الطاقة ككسائلها وئراآوباكؿ اجمللس ابداء . ية كاػباصةالعموم
 كحوؿ اعداد كتنفيذ ك متابعة الربنامج الوطٍت لًتشيد استخداـ الطاقة.

 .اجراءات التوجو نحو ترشيد الطاقة الفرع الثاني :
يف ـبتلف ماتويات  ،حان لبلستهبلؾ الطاقةاأل نو االستعماؿأيعرؼ االستعماؿ الرشيد للطاقة ب     

. كيعترب الًتشيد ك التحكم يف الطاقة على ماتوم االستهبلؾ 1االنتاج كالتحويل كاالستهبلؾ النهائي
ؼبا لو من تأثَت على زبفيض حجم الطاقة  .اىم عناصر برنامج الوطٍت للتحكم يف الطاقة ،النهائي

وجو ال بد من ؾبموعة من االجراءات ك التدابَت اليت ؽبا تأثَت مباشر اؼباتهلكة. ك من اجل ربقيق ىذا الت
 على خفض االستهبلؾ ك اليت من انبها ما يلي :

 السياسة التسعيرية للطاقة : -1
. فارتفاع سعر سلعة معينة هبعل استهبلكها يقل، وجو االساسي لبلستهبلؾيعترب الاعر ىو اؼب     

ك منذ االستقبلؿ تعتمد على تدعيم اسعار  ،ياسة تاعَتية للطاقةكبالنابة للطاقة فاعبزائر اتبعت س
ىذا التوجو نابع من كوف اعبزائر بلد . سوآءا اؼباتعملة كوقود اك الطاقة الكهربائية ك الياز الطبيعي ،الطاقة

الدعم اؼبوجو ألسعار الطاقة جعل  ىذا .طاقوم وبتوم على احتياطات ضخمة من النفط ك الياز الطبيعي
كىذا بابب ربان اؼباتوم . ( 2014-2001خَتة )ستهبلؾ يرفع كدبعدالت كبَتة خاصة يف الانوات األاال

 ،ككذا الربط اؼبتزايد بشبكة الكهرباء ك الياز، مليوف (6اؼبعيشي كزيادة حجم اغبضَتة الوطنية للايارات )
2017مليوف مشًتؾ سنة 5مليوف مشًتؾ ك الياز الطبيعي اذل  8حيث ارتفع عدد مشًتكي الكهرباء اذل 

2 ،
كتيَت النمط اؼبعيشي للاكاف  ،ك مبو اغبضَتة الاكنية ،مليوف نامة( 43ككذا النمو الديبوغرايف للجزائر )

من خبلؿ زيادة االدكات اؼبنزلية اؼباتهلكة للطاقة ك تنوعها. كل ىذا رفع من الكميات اؼباتهلكة من 
تَتاكاط ساعي اين تضاعف االستهبلؾ  81ؾ الطاقة اكرب ذركة الستهبل 2019الطاقة حيث سجلت سنة 

 Kكل ىذه اؼبعطيات دفعت بواضعي الاياسات اذل تييَت الاياسة التاعَتية للطاقة  2019.3و 2009بُت 
كؿ مرتبط بالبفاض ايرادات الدكلة األ ،ك ىذا لاببُت .ك الطاقة الكهربائية ك الياز الطبيعيأسوآءا الوقود 

حيث بليت قيمة التحويبلت يف قانوف ، فبا اثر على سياسة الدعم اؼبتبعة ،ركقاتنتيجة البفاض اسعار احمل
 ،كالابب الثاين ؿباكلة تييَت النمط االستهبلكي اؼبفرط .مليار دينار جزائرم  1700ما قيمتو  2017اؼبالية 

يف كمية نقص  2015-2014حيث عرفت سنوات  ،الذم دل تاتطع الدكلة توفَت الطاقة البلزمة للماتهلك
فبا استدعى من سونلياز استثمارات ضخمة قدرت  ،نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء ،الكهرباء اؼبنتجة

ككذلك اغباؿ بالنابة . من اجل توفَت الطلب اؼبتزايد على الكهرباء ،سنوات 10مليار دكالر خبلؿ  20ب 

                                                           
 .28/04/2005يف  اؼبسؤرخ الخاص بالمحركقات 07-05من القانوف رقم 03اؼبادة رقم  1
 .48 صلئلحصاء، مرجع سابق، الديواف الوطٍت  2

3
 British petroleum .statistical Review of word energy June 2020,op cit.p59. 
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لذلك عرفت اسعار الطاقة  .ذه اؼبادةللوقود حيث تعترب اعبزائر بلد ماتورد ؼبادة اؼبازكت لعدـ كفاية ى
  2018-2017-2016-2015فبالنابة للوقود عرؼ ارتفاعا يف الاعر خبلؿ الانوات  ،ارتفاعا ملحوظا

  .%80بنابة فاقت 
سعار الطاقة اثر على الكميات اؼباتهلكة حيث عرؼ استهبلؾ البنزين اؼبمتاز البفاضا أىذا االرتفاع يف 

حبيث قدر االلبفاض االصبارل  ،ككذا اؼبواد األخرل بناب ـبتلفة ،2018ؿ ك خبلؿ الاداسي األ %18ب 
ك اليت دل تعرؼ ،  GPL\Cكما شجع ىذا االرتفاع التوجو كبو طاقة نظيفة كمتوفرة ك ىي . %13ب 

  .ك ىنا يبُت دكر الاياسة التاعَتية يف توجيو االستهبلؾ ،ًتلل دج 09اسعارىا ارتفاعا كبقيت ثابتة عند 
جاء تاعَت الطاقة  ىناك  ،فت اسعار الطاقة الكهربائية ك الياز الطبيعي ارتفاعا ىي االخرلكما عر 

فاؼباتهلكُت الصيار  ،حيث ميز الاعر عدة ماتويات من االستهبلؾ ،الكهربائية بالتاعَت بالشرائح
ىذا  .خرلللكهرباء تكوف اسعار الطاقة منخفضة ك يرتفع الاعر كلما انتقل االستهبلؾ من شروبة اذل ا

 االجراء جاء بعدة امتيازات نذكر منها :
 احملافظة على القدرة الشرائية للماتهلك الضعيف. -
 تقليل الدعم اؼبوجو ألسعار الطاقة كلما ارتفع حجم االستهبلؾ . -
 الطاقة ألجل اغبصوؿ على سعر اقل . التشجيع على االقتصاد يف -
 البفاض الكميات اؼباتهلكة من الطاقة . -

ك كذا حافظت  على  ،ن القوؿ اف الاياسة التاعَتية اثرت على التوجو االستهبلكي للمواطنك منو يبك
  .كسانبت يف التوجو كبو اهباد اغبلوؿ ألسباب االستهبلؾ اجملحف للطاقة ،اؼبوارد الطاقوية لؤلجياؿ القادمة

 ميزانية الدكلة اذباه الدعم اؼبوجو ألسعار الطاقة. لىكما خفضت االعباء ع
  سياسة الجبائية ك الضريبية ك التمويلية : ال-2

اك  ،تعترب الاياسة اعببائية أداة من االدكات اؼبوجهة لبلستهبلؾ ك احملفزة على التوجو كبو استهبلؾ ما
من  ،ك يف اطار التحكم يف استهبلؾ الطاقة مت ازباد ؾبموعة من القوانُت .التقليل من استهبلؾ مادة معينة

كمن بُت القوانُت الضريبية اليت ساعدت  .كفرض ضرائب من اجل توجو معُت ،خبلؿ اعفاءات ضريبية
 على التوجو كبو التحكم يف الطاقة ما يلي :

 دكات كاآلالت ذات الكفاءة العالية يف استهبلؾ الطاقة زبفيض الرسـو اعبمركية على األ -
كضريبة على استهبلؾ  %09حيث مت فرض  ،التمييز الضرييب بُت استهبلؾ الطاقة اؼبكثف ك اؼبقتصد -

كيلو كاط ساعي كهرباء ( ك   125الطاقة الكهربائية ك الياز الطبيعي للشروبة االكذل ك اليت تقدر ) 
 .1كضريبة على القيمة اؼبضافة على الشرائح االخرل  % 19كفرض  ،كحدة حرارية غاز طبيعي (1250)

                                                           
1
 .2018قانوف مالية   
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رشيد استهبلؾ الطاقة دعما لتحويل الايارات اما اعبانب التمويلي فقد قدمت الوكالة الوطنية لتطوير ك ت -
 .  %50يقدر ب  GPL\Cكبو نظاـ 

 . 1اؼبياه بالطاقة الشماية ؼباتعملي جهاز تدفئة %45ك كذا قدمت دعما ب 
 التوجيو ك التحسيس حوؿ ترشيد الطاقة :-3
ؼبهمة يف حلقة من اجل ترشيد استهبلؾ الطاقة ال بد من تييَت سلوؾ اؼباتهلك باعتباره اغبلقة ا     

ك كذا شركة ،   APRUEلذا سعت كل من الوكالة الوطنية لتطوير كترشيد استهبلؾ الطاقة  ،الًتشيد
من خبلؿ استعماؿ اؼبلصقات اك من خبلؿ اغبمبلت االعبلمية على  ،كتوعوية ترشيديةسونلياز حبمبلت 

درجة  25ة ضبط التربيد عند االستهبلكية كحمل الالوكياتماتول االذاعة كالتلفزيوف من اجل تييَت 
ك ضبلة اطفاء اؼبصابيح عند اػبركج من اليرفة كل ىذه  ،كضبلة استعماؿ اؼبصابيح االقتصادية ،مئوية

 االجراءات سانبت يف تييَت سلوؾ اؼبواطن اذباه استخداـ الطاقة .
  : 2030-2015اسباب التوجو الى الفعالية الطاقوية ك اىداؼ البرنامج الفرع الثالث :

 اسباب الوجو نحو الفعالية الطاقوية :  -1
-2007بُت  يف استهبلؾ الطاقة االكلية النمو اؼبتاارع للطلب على الطاقة من سنة اذل اخرم دبعدؿ مبو -

 2سنويا.  % 4.5دبعدؿ  2018
كما اقبر عنو من زيادة حجم االدكات الكهربائية ك اؼبنزلية اؼباتعملة   ربان اؼباتول اؼبعيشي للمواطن -
  .اخل( تربيد ... ،طبخ، دفئة)ت
 . 2030مليوف نامة مطلع  50النمو الديبوغرايف اؼبتزايد حيث يتوقع كصوؿ عدد الاكاف اذل حدكد  -
 العوائد اؼبنتظرة من اقتصاد الطاقة  -
الصناعية اؼباتهلكة  ك اؼبدف اعبديدة ك اؼبناطق التطور االقتصادم كما تبعو من زيادة حجم البٌت التحتية -

 .   3للطاقة 
من قبل  2011مت تاطَت الربنامج مطلع :   2030-2015اىداؼ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة  -2

كسطر اكلوية كطنية كيهدؼ الربنامج اذل ربقيق ؾبموعة من االىداؼ   2015اغبكومة ك اعيد ربيينو سنة 
 يلخصها الشكل التارل.

 
 

                                                           
 .سابقترقية استخداـ الطاقة، مرجع الوكالة الوطنية لًتشيد ك   1

2
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2019, op . cit.p8. 

3
 Kamal Dali. Programme national de développement des énergies renouvelables  et d’efficacité 

énergétique a la horizon 2030,  conférences sur efficacités énergétique dans les collectivistes locales.15 

mares 2018,p6. 
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 .2030(:برنامج الفعالية الطاقوية 8-4)الشكل رقم 

 
Programme national de développement des énergies : Kamal Dali.  ourceS

,  conférences sur renouvelables  et d’efficacité énergétique a la horizon 2030

efficacité énergétique dans les collectivités locales.15 mares 2018,p6.               

 ل القطاعي للكفاءة الطاقوية . : التفعي الرابعالمطلب 
كألجل ذلك مت تعيُت القطاعات االكثر استهبلكا  ،من اجل تفعيل الربنامج الوطٍت للتحكم يف الطاقة

             ككذا اعبماعات احمللية ،كاؼبتمثلة يف القطاع الصناعي كقطاع النقل كقطاع اؼبباين )اؼبنزرل( ،للطاقة
ازباذ ؾبموعة من االجراءات ألجل ترشيد استهبلؾ الطاقة ضمن ىذه  لذلك مت .) االنارة العمومية(

الوكالة الوطنية لًتقية كترشيد استهبلؾ الطاقة  كمت تبٍت ؾبموعة من الربامج من قبل .القطاعات
(APRUE) كاعبدكؿ التارل يبُت نابة استهبلؾ  استهبلؾ الطاقة ضمن ىذه القطاعات اؼبختلفة. لًتشيد

 اؼبختلفة .الطاقة للقطاعات 
 .2017: نسبة استهبلؾ الطاقة للقطاعات المختلفة في الجزائر  (17-1)الجدكؿ رقم

 اخرل الفبلحة المباني الصناعة  النقل القطاع

 %5 %38 %36 %15 %41 االستهبلؾ

Source :APRUE .consommation énergétique finale de l’Algérie ,2017 ,p6. 

 

كالذم  ح اف القطاع االكثر استهبلكا للطاقة يف اعبزائر ىو قطاع النقل،من خبلؿ الشكل يتض        
 6كالابب يعود اذل ارتفاع اغبضَتة الوطنية للمركبات ) ،من اصبارل الطاقة اؼباتهلكة %41استحوذ  على 

كمن جهة . ككذا غياب ثقافة النقل اعبماعي كالتوجو كبو االستعماؿ الفردم للايارات، (مليوف مركبة
كزبتلف كميات  يتبُت اف حجم الصناعة منخفض نظرا لكميات الطاقة اؼباتهلكة يف القطاع. لاخر 

  1كالشكل اؼبوارل يبُت ذلك.. استهبلؾ الطاقة من نوع اذل آخر
                                                           
1
 consommation énergétique finale de l’Algérie ،op, cit, p7. 

البرنامج الوطني 
للفعالية الطاقوية 

2030  

 180استحداث 
  الف منصب عمل

مليوف  200تقليص 
 co2 طن من

 اقتصاد اجمالي لػ
TEP93 مليوف  

مليار دينار  900
 استثمارات باعانة

 من الدكلة  % 54



  

 

.في الجزائر ك المتجددة كاقع كآفاؽ الطاقات النظيفة  ...............رابع........الالفصل   

247 

 (:نسب استهبلؾ انواع الطاقة المختلفة.9-4شكل رقم )

 
Source : APRUE .consommation énergétique finale de l’Algérie ,2017 ,p6 

 ،من خبلؿ الشكل يتبُت اف النموذج االستهبلكي للطاقة يف اعبزائر يعتمد على البًتكؿ بالدرجة األكذل     
كما اف ضعف  ف.اذل اآل 2013كىذا ما أثر على صادرات اعبزائر من احملركقات يف الانوات االخَتة من 

كما االستهبلؾ  خاصة مادة اؼبازكت.كحدات التكرير ساىم يف الرفع من الكميات اؼباتوردة من الوقود 
الطاقوم للياز الطبيعي ىو اآلخر مرتفع بابب الربط بشبكات الياز الطبيعي ؼبختلف اكباء الوطن اين 

ككذا االعتماد على الياز الطبيعي يف انتاج الكهرباء حيث  . %90كصلت نابة الربط يف بعض الواليات 
من الكهرباء اؼبنتجة. كبالنابة لياز البًتكؿ اؼبميع  %98از الطبيعي سبثل الكهرباء اؼبنتجة باالعتماد على الي

كىو مورد طاقوم متوفر يف اعبزائر كما يعترب من الطاقات  %5تبقى نابة االستهبلؾ ضعيفة يف حدكد 
 النظيفة )العودة اذل اؼبطلب الثاين للمبحث(.  

 .القطاع الصناعي كبرنامج اكج صناعة الفرع االكؿ :
 طاقة في القطاع الصناعي : ترشيد ال -1
مليوف  0.77حيث يقدر استهبلؾ الكهرباء بػ ،من ؾبموع الطاقة %15ياتهلك القطاع الصناعي      

TEP   مليوف  4.2من االستهبلؾ الوطٍت ك %17بنابةTEP   0.09ك  %36من الياز الطبيعي بنابة 
من االستهبلؾ الوطٍت ك  %42فحم بنابة  TEPمليوف  0.024ك  %5بنابة  GPLمن   TEPمليوف 

من استهبلؾ القطاع  %65 كتاتهلك الصناعة البًتككيماكية حوارل. TEP 1مليوف  5.18دبجموع قدره 
لذا جاء  .من الطاقة اؼبوجهة للقطاع الصناعي %17للطاقة متبوعة بقطاع البناء الذم ياتهلك حوارل 

لطاقة يف ىذه الفركع من خبلؿ اجراء فحوص الربنامج من اجل ربديد كمتابعة امكانيات ترشيد استخداـ ا
لذلك مت الًتكيز على ؾبموعة من  ،الصناعيُت دبشكل الفعالية الطاقوية سك ربايطاقوية  ك تدقيقات

 اجملاالت اؼبهمة اليت تااعد على ترشيد الطاقة ك ىي : 
 رباُت مردكدية االفراف بتحديث التجهيزات . -

                                                           
1
 APRUE, Consommation énergétique final de l’Algérie 2017 .p(7)  
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 ( .  Eco parkاع اغبرارة )تطوير انظمة التوليد اؼبشًتؾ كاسًتج -
 رفع مردكدية التجهيزات ك مولدات الكهرباء ك التوجو كبو الدكرات اؼبركبة )غاز + خبار (. -
 . ةالعزؿ اغبرارم لؤلفراف ك كذا غرؼ التربيد لتجنب فقداف الطاق -

 .  2030افاؽ  TEPمليوف  30كيهدؼ الربنامج اذل اقتصاد 
   TOP-Industries برنامج اك ج صناعة : -2

 26اؼبسؤرخ يف  05 -495ك كذا اؼبرسـو التنفيذم  ،اؼبتعلق بالتحكم يف الطاقة 99-09يف اطار القانوف      

ك اؼبتعلق بالتدقيق الطاقوم الذم يلـز اؼبسؤساات االكثر استهبلكا للطاقة من رباُت  ،2005ديامرب 
التزامات بيئية من  ،العوائد االقتصاديةكالذم يًتتب عليو باإلضافة اذل  ،الفعالية الطاقوية ؽبذه اؼبسؤساات

ضمن  ،اجل التقليل من اليازات الدفيئة. ك يهدؼ الربنامج اذل التعرؼ على مكامن اقتصاد الطاقة
اؼبنشآت الصناعية ألجل اقًتاح اغبلوؿ ك االجراءات البلزمة للتحكم يف الطاقة على ماتواىا. ك كذا 

كما يهدؼ الربنامج اذل اهباد   .رباح ك رفع تنافاية اؼبسؤسااتالتقليل من تكاليف االنتاج ك مضاعفة اال
 مسؤساات خاصة بًتقية اػبدمة الطاقوية ك اشتمل الربنامج على ما يلي: 

 عملية تدقيق الطاقوم.  150اقباز  -
 تعزيز القدرات الصناعية يف ؾباؿ التدقيق الطاقوم.  -
 تكوين قاعدة بيانات للصناعات االكثر استهبلكا للطاقة. -
من عمليات التدقيق  70%( FNMEالصندكؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة ) كيف ىذا االطار موؿ 

 1الطاقوم. 
 Propre Airقطاع النقل كبرنامج الهواء النظيف  الفرع الثاني :

 ترشيد استهبلؾ الطاقة في قطاع النقل :  -1
ها حيث سبثل نابة االستهبلؾ ك اؼبواصبلت باالستهبلؾ الكبَت للطاقة بكل انواع يتميز قطاع النقل     

2017سنة  TEPمليوف  14.7حبجم استهبلؾ قدره  ،من االستهبلؾ الوطٍت للطاقة 42%
ىذا . 1

من استهبلؾ  %58.5كرب نابة حيث وبتل اؼبازكت النابة األ ،الستهبلؾ يتوزع بُت انواع الطاقة اؼبختلفةا
. كسُتكالكَت ك الكهرباء  %3ب GPL\Cُت كالباقي يوزع ب،  %33.7قطاع النقل يليو البنزين ب نابة 

 ،هتدؼ لتقليل االستهبلؾ من اؼبواد البًتكلية كوقود ،لياتآكألجل ذلك مت كضع عدة ـبططات ك برامج ك 
ك كذا التقليل من اليازات الدفيئة اليت تطرحها  ،قل تلويثاككذا توجيو االستهبلؾ كبو الطاقات النظيفة ك األ

اطق اغبضرية ك اؼبدف الكربل. مع العلم اف اغبضَتة الوطنية للايارات ارتفعت كسائل النقل خاصة يف اؼبن
لذا ركزت  .من الطاقة اؼبوجهة للنقل %93لذلك ياتهلك النقل الربم حوارل  ،مليوف سيارة 6اذل حدكد 

                                                           

 .  18لقة عمل حوؿ كفاءة استخداـ الطاقة يف مشاؿ افريقيا . صح ، تمويل التحكم في الطاقة في الجزائر اليات ،كماؿ دارل1 
1
 APRUE .2017 op .cit. P(8) . 
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ة يف كمن بُت االجراءات اؼبتخذة لًتشيد استهبلؾ الطاق .اجراءات ترشيد استهبلؾ الطاقة على النقل الربم
 قطاع النقل ما يلي : 

ككلما كاف عمر  ،تعاؿشحيث اف كمية الوقود اؼباتهلكة ترجع اذل كفاءة اال ،ربديث حضَتة الايارات -أ 
ك كذا يزيد  ،لًت كاحدفبا يسؤثر سلبا على اؼباافة اؼبقطوعة لكل  ،تعاؿشالايارة كبَت كلما قلت كفاءة اال

ك الزنك، احادم ثاين اكايد الكربوف على غرار ) ،يارةمن كميات اليازات ك االخبرة اؼبنبعثة من الا
 ،ككذا سبيز الايارات اغبديثة بقلة استهبلؾ الوقود ك كفاءة عالية يف اغبرؽ .اكايد الكربوف ... اخل(

من ؾبموع  %54بنابة  ،سنة 12مليوف سيارة يفوؽ عمرىا  3.25كتتميز اغبضَتة الوطنية للايارات ب 
 .  1ك ىذا يسؤثر على حجم الوقود اؼباتهلك 2017حصائيات الايارات الوطنية حاب ا

كالذم عدؿ باؼبرسـو  16/03/1991اؼبسؤرخ يف  91-78 اؼبراقبة التقنية للايارات كىذا حاب اؼبرسـو رقم -ب 
 ،الذم يرمي اذل تأسيس رقابة دكرية غبضَتة الايارات الوطنية .29/08/1998اؼبسؤرخ يف  98-271التنفيذم 

الذم يلـز اصحاب الايارات اجراء اؼبراقبة التقنية للايارة  .2003فيذ منذ فيفرم حيث دخل حيز التن
كفاءة   ،كمن بُت اجراءات الرقابة مراقبة اليازات اؼبنبعثة من الايارة حيث تبُت االخبرة اؼبنبعثة ،سنويا

على التلوث يف كتتمثل الرقابة  .حيث حدد القانوف اغبد االقصى لبلنبعاثات ،احًتاؽ الوقود يف الايارة
كاحادم أكايد  الكربوف، اؼبركبات العضوية اؼبنبعثة، قياس ناب انبعاثات كل من أكايد الكربوف،

ك يهدؼ برنامج ترشيد  من اؼبركبات اؼبراقبة موافقة للمقاييس العاؼبية.  %95كبيت النتائج اف . األزكت
 .2 2030فاؽ آكت كبنزين ( يف من النفط ) ماز  TEPمليوف  16الطاقة يف قطاع النقل اذل ترشيد 

التوجو كبو الايارات اؼباتعملة للطاقة االقل تلويثا ك االكثر توفرا ، بالتوجو كبو سيارات البنزين بدؿ  -ج 
غبافبلت النقل  GNCلايارات البنزين ك كذا  GPL\Cككذا تشجيع استعماؿ  ،سيارات اؼبازكت

 اعبماعي .
راجات اؽبوائية داخل اؼبدف الكربل ك ىذا ؼبا تاببو تشجيع ثقافة النقل اعبماعي ك التنقل بالد -د 

الايارات من ازدحاـ داخل اؼبدف ك الذم يزيد من كمية الوقود اؼباتهلك ككذا التقليل من نصيب الفرد 
من الوقود عند التنقل اعبماعي عوض التنقل الفردم بالايارة ك الذم يرفع من نصيب الفرد من استهبلؾ 

 الوقود .
التنقل بالقطارات الكهربائية ك الًتاموام ك اؼبيًتك داخل اؼبدف لكوف ىذه الوسائل من  تطوير منظومة -ق 

النقل تاتعمل الطاقة الكهربائية ك اليت تعترب طاقة جد نظيفة توفر اعبو النظيف داخل اؼبدف ك كذا التقليل 
يف اؼبدف  الًتامواميل من نابة الضجيج داخل اؼبدف ك لقد ارتفعت عدد القطارات الكهربائية ك كذا التوص

ىذه الوسيلة  ....اخل،كرقلة كبلعباس  ككىراف  سطيف ،الكربل على غرار اعبزائر العاصمة  قانطينة
                                                           

.51الديواف الوطٍت لئلحصاء، مرجع سابق، ص    1
.14ص، ،مرجع سابق2016برنامج تطوير القطاعات اؼبتجددة ك النجاعة الطاقوية،     2  
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ككذا  ،ككفرت كسيلة نقل نظيفة ك مروبة ،ديدة للنقل قللت من كميات الوقود اؼباتهلكة داخل اؼبدفاعب
 توفَت جو نظيف داخل اؼبدف.

 PROP-AIR »:1 »برنامج الهواء النظيف     -2
 .سطر برنامج اؽبواء النظيف من قبل الوكالة الوطنية لتطوير ك ترشيد استهبلؾ الطاقة يف قطاع النقل   

للحصوؿ على ىواء نظيف خارل من اليازات الدفيئة ك   ،يهدؼ اذل تقليل اليازات اؼبنبعثة من قطاع النقل
من خبلؿ التوجو كبو كقود اكثر نظافة ك اكثر  ،كذا االقتصاد ك ترشيد استهبلؾ النفط ) مازكت كبنزين (

من اجل  ،للحافبلت كشاحنات اؼبازكت CN\Cلايارات البنزين كالياز الطبيعي  GPL\Cتوفرا كىو 
خبلؿ الاداسي االكؿ  %13كلقد ساىم ىذا الربنامج بتخفيض استهبلؾ الوقود ب  .تقليل التلوث

 . 2018ي االكؿ خبلؿ الاداس %40ب  GPL\Cمع مبو استهبلؾ  ،2018
  :ECO BAT-ECO LUMIERE قطاع السكن كالعمراف كبرنامج الفرع الثالث:

 ترشيد استهبلؾ الطاقة في قطاع العمراني كالسكن: -1
حبجم قدره   ،من قبل االسر من اصبارل استهبلؾ الطاقة يف اعبزائر %29ياتهلك قطاع الاكن      
من االستهبلؾ  %56الستهبلؾ الوطٍت للكهرباء ك من ا %38يتمثل االستهبلؾ يف  ،TEPمليوف  10.5

 8.5ك تقدر اغبضَتة الوطنية للاكن ب. (GPLمن غاز البًتكؿ اؼبميع ) %77النهائي للياز الطبيعي ك 

ك  . 2من الياز الطبيعي %54ك  %99حضرم ك نابة تيطية بالكهرباء ب  %70مليوف سكن بنابة 
كيلو كاط  2880انة دبتوسط كهرباء يف ال TEP 1,530 االستهبلؾ الطاقوم اؼبتوسط للشقة ب تقدر 
ك هبذا اغبجم من االستهبلؾ وبتل القطاع العائلي  .انة غازيف ال كحدة حرارية 12833سنة ك يف  ساعي

لذا كاف البد من اهباد اجراءات ك  ،خرلاؼبرتبة االكذل يف استهبلؾ الكهرباء كالياز ضمن القطاعات األ
 م االستهبلؾ العائلي للطاقة يبكن تلخيصها يف النقاط التالية : تدابَت تامح بتخفيض حج

 : العزؿ الحرارم للمساكن -أ
يهدؼ اذل رفع كفاءة استخداـ الطاقة داخل اؼبباين كالعمارات يف اطار ما يامي بالاكنات اػبضراء      

التدفئة ك  يف عمليات %40حيث يهدؼ الربنامج ارل زبفيض استهبلؾ الطاقة ب ،اك االيكولوجية
. كسانبت الوكالة 2030يف حدكد TEPمليوف 7كيتوقع ربقيق اقتصاد يف الطاقة مقدر ب  يف.يالتك

APRUE  1كالية 11ماكن بنظاـ العزؿ اغبرارم على ماتوم  600باإلشراؼ على تزكيد. 
ك  طن مكافئ 184ككذا ذبنب انبعاثات ثاين اكايد الكربوف  TEPمليوف  80مكن اؼبشركع من اقتصاد 

 .2مليوف دينار جزائرم  151,2دباانبة الصندكؽ الوطٍت للتحكم  يف الطاقة ب 
                                                           

 . 17كماؿ دارل .مرجع سابق , ص   1
2
 APRUE .op .cit.2017. P (5)  

 . 20،ص 2016برنامج تطوير الطاقات اؼبتجددة كالنجاعة الطاقوية ،مرجع سابق ،  1
64ص 2014مرجع سابق، . الديبقراطية،الورقة القطرية اعبمهورية اعبزائرية  . 2
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 المصابيح االقتصادية:-ب
حيث سبثل االنارة  ،يهدؼ الربنامج اذل تعويض اؼبصابيح ذات التوىج العارل دبصابيح مقتصدة للطاقة     

سباب اليت رفعت االستهبلؾ الوطٍت كتعترب االنارة من اال .من االستهبلؾ النهائي للطاقة %32اؼبنزلية 
2019تَتاكاط سنة  81.4حيث بلغ االنتاج الوطٍت ذركة تقدر ب. ذركةالللطاقة الكهربائية اذل 

كتعترب .1
 100( ك يهدؼ الربنامج اذل زبفيض الطاقة يف االنارة العمومية بLED( اك مصابيح )LBCتقنية )
 سنة .\ميياكاط

 الشمسي : تدفئة المياه باستعماؿ السخاف-ج
ساعة  3900نظرا لئلمكانيات الشماية اليت تتوفر عليها اعبزائر حيث يبلغ االشعاع الشماي حوارل      

يف الانة ك بدرجات حرارة عالية تامح باستعماؿ ىذه االمكانيات من اجل توفَت طاقة الكهرباء ك الياز 
ي اذل احبلؿ التاخُت الشماي من اجل تاخُت اؼبياه لذا جاء مشركع الاخاف الشماي ك الذم يرم

مرات سعر الاخاف  10ؿبل التاخُت بالياز غَت اف التكلفة اؼبرتفعة للاخاف الشماي ك اليت يفوؽ سعره 
التقليدم لذا كاف البد من تقدًن دعم من اجل استخداـ الاخاف الشماي ك كذا تطوير الصناعة احمللية 

من خبلؿ استعماؿ الاخانات الشماية   5000TEPكيبكن اقتصاد . للاخاف الشماي لتخفيض سعره
( 2013-2011طن مكافئ خبلؿ الفًتة ) 11500ب  CO2كزبفيض االنبعاثات 

2 . 
 في المجاؿ المنزلي: APRUEبرنامج  -2

  ECO_BATبرنامج االقتصاد في البناء : -أ 
لنهائي من االستهبلؾ ا %35باعتبار قطاع الاكن من القطاعات اؼباتهلكة للطاقة بنابة كبَتة      

لذا جاء  .ك مع ارتفاع حضَتة الاكن كاف البد من اقباز مااكن فعالة من الناحية الطاقوية ،للطاقة
الذم يهدؼ اذل ،  APRUEمن قبل الوكالة الوطنية لًتشيد استخداـ الطاقة  ECO BATبرنامج 

التكييف ك ينصب الربنامج رباُت الرفاىية اغبرارية يف اؼبااكن ك التقليل من استهبلؾ الطاقة يف التدفئة ك 
 من خبلؿ التصميم اؼبعمارم ك اختيار مواد البناء اؼببلئمة. ،سكن ذك اداء طاقوم عارل 500على اقباز 

 ECO_LUMIERE برنامج االقتصاد في االنارة  -ب 
اذل ادخاؿ االنارة ذات االداء العارل داخل االسر   APRUEيهدؼ الربنامج اؼباطر من قبل      

ك ينصب  .ك زبفيض فاتورة الطاقة للماتهلك ك تشجيع سوؽ اؼبصابيح االقتصادية ؿبليا ،اعبزائرية
 .1الف اسرة حوؿ الوطن  500( على LBCمليوف مصباح اقتصادم ) كاحدالربنامج على توزيع 

 

                                                           
1
 British Petroleum, Statistical Review of World Energy, June 2020, op . cit.p54. 

 .65نفاو ص  2
  11مرجع سابق. ص  كماؿ دارل. 1
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  AL SOLالجزائر:برنامج شمس  -ج 

 دلخاف الشماي لككذا التعريف بالا ،سخاف مائي عرب الوطن 400يهدؼ الربنامج اذل توزيع      
كما قدـ الصندكؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة دعما ؼبقتٍت جهاز الاخاف الشماي تقدر   ، االسر اعبزائرية

 كما يهدؼ الربنامج اذل تشجيع توطُت صناعة ؿبلية للاخاف الشماي.. 1من قيمة اعبهاز %45ب 
 ة :قطاع الجماعات المحلية كبرنامج االداء الطاقوم في االنارة العمومي -د 

تتمثل ؾبملها يف الطاقة  ،الوالية( كميات كبَتة من الطاقة ،تاتهلك اعبماعات احمللية ) البلدية     
كيف اطار ترشيد استهبلؾ الطاقة كاف البد من اهباد حلوؿ ذات قباعة زبفض . الكهربائية كالياز الطبيعي

مع توفَت طاقة نظيفة ك  ،ات احملليةك كذا زبفيض فاتورة الطاقة للجماع ،من استهبلؾ الطاقة داخل اؼبدف
ك يتوزع ىذا االستهبلؾ يف عدة . توفر حياة نظيفة خالية من اؼبلوثات للمواطنُتك  ،ماتدامة داخل اؼبدف

ؾباالت منها اؼبباين االدارية للبلدية ك اؼببلحق البلدية ك اؼبدارس ك اؼبطاعم اؼبدرسية ك كذا اؼبااجد ك 
ك الشكل التارل يبُت ناب  .شاحنات ضبل النفايات ك سيارات النقل كذا كقودك  ،االنارة العمومية

 استهبلؾ الطاقة يف كل ؾباؿ .
 تهبلؾ الطاقة بالجماعات المحلية.الت من اسا: نصيب مختلف المج(10-4)شكل رقم

 
 Source : Kamal Dali . programme national de développement des énergies   

renouvelables et  efficacité énergétique à l horizon  2030 . conférence sur efficacité 

énergétique dons les collectivités locales Alegria , 2018              

بنابة  ،من اؼببلحظ من الشكل اف االنارة العمومية ىي اؼباتهلك االكرب للطاقة باعبماعات احمللية     
كمن اجل تقليل استهبلؾ الطاقة البد من  .ائي للطاقة للجماعات احملليةمن االستهبلؾ النه 70%

 استهداؼ اكلويات من اجل ترشيد استهبلؾ الطاقة نذكر منها :

                                                           
 . 15مرجع سابق. ص كماؿ دارل. 1

70% 

6% 

8% 

6% 
2% 

8% 

 استهالك الطاقة  للجماعات المحلٌة 

 اخري   منشئات ثقافية مدارس   مباني ادارية مساجد انارة عمومية
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 تشخيص شبكات االنارة العمومية . -
 (LED) .استبداؿ مصابيح دبصابيح -
 نارة العمومية . تنصيب نظاـ ذكي لتاَت اال -
 اعم اؼبدرسية.تنصيب سخانات مائية مشاية يف اؼبط -
 تركيب نظاـ التدفئة اؼبركزية كالكثيف . -
 يف سيارات ككسائل النقل اؼبدرسي. GPL\Cاستعماؿ  -
 برنامج االداء الطاقوم لئلنارة العمومية :    1-د

حيث بلغ عدد البلديات  ،يبُت الشكل التارل ارقاـ حوؿ ما يبثلو االنارة العمومية من استهبلؾ الطاقة    
ميياكاط ك كذا بنابة  1000بطاقة تقدر ب  ،مليوف نقطة انارة عمومية طباةوجد هبا حوارل بلدية ي 1541

 3600ك بقدرة استهبلكية تقدر ب .%6استهبلؾ كطٍت من الطاقة الكهربائية سنوية تقدر ب 

 .  2015ساعي سنة \جيياكاط
 .2030برنامج اإلنارة العمومية في الجزائر آفاؽ  :(11-4)رقمالشكل 

                                         
  Source : Kamal Dali . programme national de développement des énergies   

renouvelables et  efficacité énergétique à l horizon  2030 . conférence sur efficacité 

énergétique dons les collectivités locales Alegria , 2018 , p (20)              

        
كمت استبداؿ مصابيح الصوديـو بدؿ مصابيح بدؿ مصابيح الزئبق ؼبا ؽبذه اؼبصابيح من قباعة ك مردكدية 

اليت تعترب اكثر  LEDك يف اآلكنة االخَتة مت ادخاؿ مصابيح  .طاقوية ك اقل استهبلكا من مصابيح الزئبق

النارة العمومٌة فً ا
  الجزائر

  بلدية 1541  ميغاكاط 1000

3600 GWH   
6التي تمثل  %من   

االستهبلؾ الوطني لسنة 
2015  

مليوف مصباح  5
  لبلنارة العمومية
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ك يبكن اؼبقارنة بُت حالتُت الستعماؿ اؼبصابيح االقتصادية ك . عموميةاؼبصابيح كفاءة كفعالية يف االنارة ال
 من خبلؿ اعبدكؿ التارل :  LEDمصابيح اؿ 

 ن االنارة التقليدية كالمقتصدة .: مقارنة بي(18-4)الجدكؿ رقم 
 LEDالمصابيح  المصابيح التقليدية  الفوائػػػػد 

 5.000.000 5.000.000 ــ عدد المصابيح 

 MW750 MW1000 MW250 المركبة  القدرة

 W200 W50 ــ قدرة المصباح الواحد

 GWH2740 GWH3650 GWH912 السنوم  االستهبلؾ

 MDA14.16 MDA3.65 ــ تكلفة التشغيل 

 مليار دينار 150 ػػػػ  الجديد االستثمار
  APRUE  ؾ الطاقةمن اعداد الطالب اعتمادا على معطيات من الوكالة الوطنية لًتشيد كاستهبل: المصدر

ك الذم  ،( LEDنبلحظ من اعبدكؿ اف االستثمار يف ؾباؿ االنارة العمومية دبصابيح اقتصادية )     
استطاعة  تقدر .مليوف مصباح 5اقتناء جلأمن  ،مليار كاستثمار اكرل 150يكلف اعبماعات احمللية 

ك   ،من االستطاعة الوطنية الكهربائية %4.5ميياكاط كاليت يبثل حوارل  250صابيح االنارة العمومية ب م
سنة . كما يامح بتخفيض تكلفة التشييل )تييَت اؼبصابيح ( \جيياكاط ساعي 2740اقتصاد الطاقة قدره 

كيوفر اقتصاد  .ساعةLED (1000)مليار دينار بابب طوؿ عمره اؼبصابيح  3.6مليار دينار اذل  14.6من 
مصباح  300حيث بإمكاف بلدية كمن خبلؿ تركيب ، ار يف الانةمليار دين 45الطاقة سنويا مبليا قدره 

LED  دينار جزائرم يف الانة . 654.000ميياكاط ساعي كدببلغ قدره  164اقتصاد الطاقة ب 
 اذل : 2018كيهدؼ الربنامج سنة 

 % 50يدعم الصندكؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة  ،للجماعات احمللية LEDمصباح  30.000تركيب  -

 لفة.من التك
مصباح  300من صباعات احمللية من طرؼ اؼبديرية العامة للجماعات احمللية لتاليم  31مت اختيار  -

LED. 
من صباعات احمللية يف الفًتة القادمة من طرؼ اؼبديرية العامة للجماعات احمللية إلجراء  60مت اختيار  -

 .  APRUEشراكة مع 
 الفوائد التالية : 2018يتضمن الربنامج 

 . مييا كاط 5, 4ة باؼبتجنالقوة  -
 . 16.4GWHاقتصاد الطاقة  -
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 مليوف دينار. 600دعم الصندكؽ  -
 .APRUEتكوين افراد من الجماعات المحلية في مجاؿ النجاعة الطاقوية من قبل  2-د

 شخص مكوف يف ؾباؿ الطاقة. 250يوجد  -
 ،تلمااف ،بلعباس، ئركاليات ) اعبزا طباة اقااـ للتكوين مت تنظيمها يف  يوجد طبس 2017يف سنة  -

 شخص من اعبماعات احمللية يف ؾباؿ اقتصاد الطاقة ك الطاقة اؼبتجددة. 100كرقلة ك باتنة ( بتكوين 
 اقااـ اخرل ضمن الربنامج . طبس مت برؾبة  2018بالنابة لانة  -
 تحسين االنارة العمومية : 3-د

الذكية اليت تعتمد على برنامج ك مركبات نارة يتم رباُت االنارة العمومية من خبلؿ التكنولوجيا ك اإل
 :1الكًتكنية ذكية تضمن ادارة االنارة العمومية بكفاءة عالية على غرار 

 (.Tension variation de puissanceميَتم القدرة ) -
( عبارة عن ماتشعرات الكًتكنية تعمل كقاطع détecteur de mouvement ماتشعرم اغبركة ) -

 شيل اؼبصباح يف حالة اغبركة ك توقف االنارة يف حالة الاكوف .للكهرباء تعمل باغبركة ت
 :الطاقة النظيفة المتجددة في الجزائر ك افاؽ تطورىا .الثالث المبحث 
ىناؾ ثركة طاقوية  .اليت تتوفر عليها اعبزائر ،باإلضافة اذل االمكانيات الطاقوية من نفط كغازتمهيد :

حيث تتوفر بعدة  ،ر اقل بكثَت على البيئة من الوقود االحفورممتجددة كنظيفة ذات مردكد اقتصادم كاف
كمن اجل النهوض بالطاقات اؼبتجددة مت  .اذل انواع اخرل باإلضافة ،اشكاؿ مشاية كمائية كطاقة الرياح

مت ذبايد ك  اكم  .سن قوانُت كمراسيم ك انشاء مسؤساات ك ىيئات ككحدات حبث تعٌت بالطاقة اؼبتجددة
حيث يتوقع  ،ن مشاريع الطاقة اؼبتجددة إلدخاؽبا ضمن االسًتاتيجية الوطنية للطاقةتاطَت ؾبموعة م

 . 2030فاؽ آ  % 30الوصوؿ اذل نابة ماانبة يف الطاقة الكهربائية 
 : االمكانيات الطاقوية المتجددة في الجزائر .االكؿ المطلب 

 كطاقة الرياح .الطاقة الشمسية الفرع االكؿ :
 2مليوف كلم 2.38ظرا للمااحة الشاسعة اليت تتوفر عليها اعبزائر اكثر من نمسية: الطاقة الش -1

ك حبكم اؼبوقع اعبيرايف اعبيد ككذا توفرىا اكرب الصحارم يف  ،)اكرب دكلة من حيث اؼبااحة عربيا كافريقيا(
 ،ةساع 3500العادل فبا جعلها سبثل اكرب اغبقوؿ الشماية يف العادل دبعدؿ إلشراؽ الشمس سنويا ب 

                                                           
1 Kamal Dali . programme national de développement des énergies   renouvelables et  

efficacité énergétique à l horizon  2030 . conférence sur efficacité énergétique dons les 

collectivités locales Alegria , 2018 .             
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كزبتلف مدة سطوع الشمس خبلؿ الانة بُت اؼبناطق  .ساعات يف اليـو خبلؿ طيلة اياـ الانة 10دبعدؿ 
 .  1الااحلية كاؽبضاب العليا ك ىذا كما يبينو اعبدكؿ التارل 

 : مدة االشعاع الشمسي في الجزائر حسب المناطق الجغرافية . (19-4)جدكؿ رقم
 جنوب ىضاب ساحل 

  سنة\ 3ـ\متحصل عليها كيلو كاط ساعي معدؿ الطاقة ال 

1700 

 

1900 

 

2650 

 %68 % 10 %4 %المساحة 

 2650 سنة( \متوسط مدة سطوع الشمس )ساعة

 

3000 

 

3500 

 Source : Ministère de l’énergie et des Mines, guide des énergies renouvelables , 

Edition 2007, p39   

مليوف   2كاليت سبتاز دبااحة شاسعة ) ،ف اكرب منطقة كىي الصحراء الكربليبلحظ يف اعبدكؿ ا ماك      
خبتصار  .مع التواجد القليل للييـو خبلؿ الانة .°60ك مع درجات حرارة تصل خبلؿ الصيف اذل  .(2كم

ن اؼبنطقة جافة ك بالتارل تامح بإنتاج الطاقة الشماية بنوعيها اغبرارية )اغبرارية ( اك الضوئية. كما يبك
ك اليت تقدر ب  ،للطاقة الكهربائية اؼبنتجة من الشمس تلبية االحتياطات الوطنية من الطاقة الكهربائية

ك من ىنا  .ككذا تصدير الفائض منها عرب كوابل كبو دكؿ اعبوار اك اذل اكركبا ،2017ميياكاط سنة  1500
ككل  اقة الشماية ك نقلها اذل اؼبانياالكهرباء من الط إلنتاججاء اؼبقًتح االؼباين حوؿ اقباز اكرب ؿبطة 

. مع العلم اف ما يبكن انتاجو من طاقة كهربائية )مشاية( يبكن اف يليب احتياجات اكركبا من اكركبا
 .1مرات االستهبلؾ العاؼبي اربعمرة ك  60الكهرباء 

النظيفة اؼبتجددة ضمن اػبيارات الطاقوية  ،كتعترب الطاقة الشماية اػبيار الطاقوم االناب للجزائر     
ك سهولة كتوفر  ،ك كذا توفرىا على كامل الًتاب الوطٍت ،نظرا لئلمكانيات اؽبائلة اليت تتوفر عليها اعبزائر

تعترب الشمس ك  ،التقنيات البلزمة لًتكيبها ضمن اؼبنظومة الكهربائية على عكس طاقة الرياح ك الطاقة اؼبائية
تتعدد استعماالت ل من جهة اخر  .عكس اؼباء ك الرياح ىعلصفر  اؼبورد اؼبتجدد اليت تعترب نابة فقدانو

ككذا  ،لواح اؼبنازؿ ك االنارة العموميةأااللواح الشماية سواء كاستعماؿ عاـ اك استعماؿ خاص ك
خرل تعترب االلواح الشماية اكثر امانا حيث ال سبثل ام خطر على أك من جهة  .الاخانات الشماية

 .2فهي تنتج الكهرباء يف حالة سكوف على عكس طاقة الرياح ،لوث كال ضوضاءالعاملُت كال تشكل ام ت
 ك الشكل التارل يبُت الطاقة اؼبتوفرة حاب اؼبناطق يف اعبزائر.

                                                           
1
 Ministère de l’énergie et des Mines, guide des énergies renouvelables , Edition 2007, p39   

www. mem - algeria.org  
1
لعلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو ، مذكرة ماجاتَت يف ا الطاقة في ظل التنمية المستدامة دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائرذبيحي عقيلة , 

 .227، ص 2009-2008التايَت ،جامعة منتورم قانطينة ،
2
  (309زناد سهيلة ، مرجع سابق .ص) 
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 المتوسط السنوم لئلشعاع الشمسي في الجزائر حسب المناطق الجغرافية )كيلواط ساعي:(12-4الشكل رقم )
  .2/ـ

 

Source: Ministère De L'énergie, Ttps://Www.Energy.Gov.Dz/?Rubrique=Energies-Nouvelles-

Renouvelables-Et-Maitrise-De-Lrenergie. 

على  2كيلوكاط ساعي/ـ  7.6ك  5.6نبلحظ اف متوسط االشعاع الانوم للشمس يف اعبزائر ينتج بُت      
كىذه ، 2يلوكاط ساعي /ـ ك 7.2ي اؼبااحة يفوؽ انتاجها ثكما اف اكثر من ثل،  كامل الًتاب الوطٍت

قوؿ كبَتة إلنتاج الطاقة كاليت يبكن استعماؽبا كح ،اؼبااحة ىي اراضي صحراكية شاسعة غَت ماتيلة
 الضوئية منها كاغبرارية .الشماية 

 طاقة الرياح :-2
 ،فر عليها اعبزائرتعترب الطاقة الكهربائية اؼبتولدة من الرياح من اؼبوارد الطاقوية النظيفة كاؼبتجددة اليت تتو      

كتتميز الرياح يف اعبزائر باالنقااـ  .ضمن االسًتاتيجية الوطنية للطاقات اؼبتجددة طاقومكاليت سبثل خيارا 
 اذل منطقتُت ك نبا: 

كبتضاريس جبلية تتمثل يف سلاليت االطلس  ،كلم 1200كالذم يتوفر علي ساحل طولو  الشماؿ: -
كما .مااحات معتربة بُت الالالتُت تتمثل يف اؽبضاب العليا كتتوفر على ،التلى ك االطلس الصحراكم

ككذا بارعة منخفضة  ،من سكاف اعبزائر %90يتميز الشماؿ بكثافة الاكاف حيث يبثل اكثر من 
 1.للرياح

ىلة بالاكاف ك بارعة رياح آك دبناطق شاسعة كغَت  ،من مااحة اعبزائر %80يبثل حوارل الجنوب : -
لذلك تعترب اؼبنطقة االناب إلنتاج  ،ثا يف مناطق اعبنوب اليريب )ادرار(\ـ 6ذل تصل اك  ،ثا\ـ 4تقدر ب 

                                                           
 41.ص 2007.كزارة الطاقة ك اؼبناجم  دليل الطاقات المتجددةمديرية الطاقة ك اؼبناجم . 1
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ك الشكل التارل يبُت متوسط سرعة الرياح  .تامح بتزكيد اؼبنطقة بالطاقة الكهربائية ،حقوؿ ؿبطات ىوائية
 . يف ـبتلف اؼبناطق للجزائر 

 ق في الجزائر.: معدؿ سرعة الرياح في الجزائر حسب المناط (13-4)الشكل رقم

 
 .41، ص2007 اؼبناجم،، كزارة الطاقة ك الطاقات المتجددة دليل كاؼبناجم،مديرية الطاقة المصدر:    
 

 .الطاقة الكهركمائية الفرع الثاني :
اليت تدخل ضمن االسًتاتيجية الوطنية  ،تعد الطاقة الكهركمائية من الطاقات النظيفة ك اؼبتجددة     

بقى ىذا النوع من الطاقة قليبل جدا حيث تقدر الطاقة اؼبركبة من ؾبموع ؿبطات يلكن . للطاقة اؼبتجددة
من اصبارل انتاج  %2ك ىي ال سبثل سول اقل من  ،ميياكاط 289التدفق اؼبنتشرة عرب سدكد الوطن ب 

مليار  65كتعترب ضئيلة مقارنة بكمية االمطار اؼبتااقطة ب  .1ميياكاط  15.000الطاقة اؼبقدرة ب اكثر من 
منها ما ىو متعلق بعدد  ،لعدة اسباب %5لكن اؼباتيل منها إلنتاج الكهرباء ال يبثل سول  .سنويا 3ـ

ككذا عدـ انشاء ىذه الادكد على تقنيات تتيح ؽبا توليد الكهرباء. ك لقد البفضت انتاج  ،الادكد احملدكد
 التارل:  دكؿلو اعبالطاقة الكهربائية من اؼباء عرب الانوات االخَتة كىذا ما يبث

 .(ئنتاج الطاقة الكهركمائية ) الف برميل نفط مكافا(: 20-4رقم) جدكؿ
 2016 2015 2014 2013 2012 السنوات

 TEP 1.8 0.4 0.9 0.4 0.6االنتاج الف 

 . 41ص ، 2017، ، اكبيك التقرير االحصائي السنوم :منظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ, المصدر

                                                           
1
 www .Sonalgaz .com.  
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الطاقة الكهركمائية على ؾبموعة من الادكد اؼبوزعة عرب الًتاب الوطٍت ك اعبدكؿ التارل يبُت مقدار ك تتوزع 
 انتاج كل سد.

 مراكز توليد الطاقة الكهركمائية في الجزائر .  :(21-4رقم ) جدكؿ
 الطاقة ) ميغاكاط( الموقع المحطات

 100 جباية درقينة ايفيبل

 116 جيجل منصورية  ,ايراقن

 15.255 تيزم كزك ؽ الجمعة تيزم مدافسو 

 15.6 الشلف كادم الفضة

 5.7 معاكر بوحنيفة

 3.5 تلمااف بن غركؿ

 4.288 عُت تيموشنت شالة

 7.00 عُت الدفلى غػػػػػريب

 6.425 البويرة قوريات

 273  المجموع

  . 48ص  ،اعبزائر ، 2007دليل الطاقات المتجددة  ،اؼبصدر :كزارة الطاقة كاؼبناجم

 كالحيوية.طاقة الحرارة الجوفية  الثالث:الفرع 
 الطاقة الحرارية الجوفية:  -1
ك اليت تتابب يف ارتفاع درجة حرارة اؼبياه  ،تنتج الطاقة اغبرارية من اغبرارة اؼبنبعثة من باطن االرض     

صل درجة حرارة بعضها اذل ك تتجلي ىذه الطاقة يف اؼبياه اغبارة اؼبتواجدة علي شكل ينابيع حارة ت .اعبوفية
 200كحرارة االرض اعبوفية ك اليت تشكل حوارل   ،كيشكل الكلس اعبوارسي بالشماؿ احتياطيا ىاما . 90°

ثا . كيبكن استعماؿ  /ؿ 2000منبع للمياه اؼبعدنية ك يبثل التدفق اؼبائي اغبار ؽبذه اػبزانات اؼبائية حوارل 
كيبكن استعماؽبا ضمن  .ك كذا يف اؼبراكز الاياحية اعبهوية ،لتدفئةاؼبياه مباشرة كمياه دافئة يف عملية ا

الدكرة اؼبركبة من خبلؿ استعماؿ اؼبياه الااخنة يف عملية انتاج البخار اؼباتعمل يف تدكير )التور بينات ( 
اف  اال ،ميياكاط 700البخارية إلنتاج الكهرباء. كسبثل كمية الطاقة اؼبشكلة من اؼبياه الااخنة حوارل 

 اؼباتيل منها يبقي ضعيف ك يقتصر على اغبمامات اؼبعدنية . 
تقع  ،كما اكدت الدراسات اف اعبزائر تتوغر علي طبقة جوفية من اؼبياه اغبارة سبتد على مااحة ىائلة     

كتقدر درجة حرارة مياه ىذه اؼبنطقة ب  .اذل غاية اغبدكد التوناية ،بُت منطقة باكرة كعُت صاحل كادرار
 1 . 01ثا ك الشكل اؼبوارل يبُت اؼبنطقة رقم  /ؿ 4000ك بقدرة تدفق تصل اذل  .درجة مئوية 57

                                                           

 . 307مرجع سابق ،ص  ،زناد سهيلة  
1
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 : توزيع الطبقة االلبية في الجزائر,(14-4)الشكل رقم 
 

 
 .43، ص2007 اعبزائر، الطبعة المتجددة،دليل الطاقات ، ك اؼبناجمكزارة الطاقة  المصدر:

طة اؼبااحة اليت ربتوم على مياه جوفية ساخنة يبكن استيبلؽبا كطاقة سبثل البقعة باللوف الداكن على اػبري
 1حرارية سواء لبلستعماؿ اؼبباشر اك من خبلؿ انتاج الكهرباء البخارية .

 الطػػػػػػػػاقة الحيػػػػػويػػػػػػػػػػػة : -2
كاليابات ك بقايا ،تتمثل الطاقة اؼبنبعثة من الكتلة اغبيوية الطاقة اؼبنجرة عن حرؽ اؼبواد العضوية      

ككذا بعض اغببوب اليت تاتعمل كوقود على غرار ) الذرل (. كما يبكن استخبلصها ، احملاصيل الزراعية
ك اليت تنتج طاقة على شكل غاز ياًتجع لبلستعماؿ يف عملية  ،من اؼبفارغ العمومية للنفايات العضوية

لزراعية كنظرا حملدكديتها كاستَتادىا فهي تاتعمل بالنابة للمحاصيل ا .ك لعمليات انتاج الكهرباءأ .التدفئة
تًتكز جلها يف سلاليت  .من مااحة اعبزائر %10اما بالنابة للنفايات فهي تيطي  ،لبلستهبلؾ اؼبباشر

ككذا ـبلفات الصناعة اليذائية ك اؼباتهلكة  .مليوف ىكتار 2.5حيث تشكل ، االطلس التلي كالصحراكم
كتاتعمل البقايا اما مباشرة للحصوؿ على طاقة حرارية  .ف كـبلفات التموريف ـبلفات صناعة زيت الزيتو 

ك تقدر الطاقة اؼبنجرة عن الثركة اليابية  .كاما عن طريق انتاج الطاقة الكهربائية ،تاتعمل للتدفئة كالتاخُت
رت بصورة  كما يبكن استعماؿ مراكز الردـ التقٍت اليت انتشػػ  .(TEPمليوف طن مكافئ بًتكؿ ) 37حبوارل 

كمن خبلؿ تقنيات  للنفايات، اصبحت كل كالية ربتوم على عدد معترب من اؼبراكز التقنيةحيث  ،كبَتة

                                                           
1
 .43 ص ، مرجع سابق،دليل الطاقات اؼبتجددة 
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ما لتوليد إالذم ياتعمل  ،اؼبيثانوؿ معينة يبكن استعماؿ حفر الردـ كعند انتهائها كمراكز إلنتاج غاز
 راكز كمثاؿ على ذلك.اؼب عترب بعضك ت ،الكهرباء كاما لتدفئة اؼبياه اؼباتعملة يف التدفئة

 : االطر القانونية ك المؤسساتية ك البحثية لتطوير الطاقة المتجددة في الجزائر . الثانيالمطلب 
  .االطر القانونية ك التشريعية الفرع االكؿ :

د كبَت بعد ،سبيزت الااحة القانونية كالتشريعية اؼبتعلقة بتطوير الطاقات النظيفة ك اؼبتجددة يف اعبزائر     
اذل يومنا ىذا  1996منذ  ،اليت جاءت لتشجيع التوجو كبو ىذا النوع من الطاقة ،من اؼبراسيم ك القوانُت

 كنذكر منها:
ك احملدد لتنظيم اجمللس  1996\12\28اؼبوافق ؿ  1417\08\17اؼبسؤرخ بتاريخ :  481-96مرسـو تنفيذم  -1

اذل تشجيع البحث االساسي ك  6من خبلؿ اؼبادة  االعلى للبيئة كالتنمية اؼباتدامة :حيث نص اؼبرسـو ك
ككذا تشجيع استعماؿ الطاقات اؼبتجددة بكل  ،التطبيقي اؼبتعلق بالتكنولوجيات النظيفة ككسائل تنفيذىا

 1الوسائل.
كالتطور  اؼبتعلق بالقانوف التوجيهي ك الربنامج اػبماسي حوؿ البحث العلمي: 11-98قانوف رقم  -2

تضمن القانوف ك يف اؼبادة العاشرة الربامج الوطنية للبحث اؼبتعلقة بالفًتة  ،2002-1998التكنولوجي 
 1كاليت ضمت من بينها البحث يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة.  ، 1998-2002

 06مشل القانوف يف اؼبادة  ،اؼبتعلق بالتحكم يف الطاقة 2002\07\28 اؼبسؤرخ بتاريخ:  09-99القانوف  -3
.كما 2هبب توجيو االستهبلؾ الطاقوم كبو ترقية الطاقات اؼبتجددة ،لطاقةاف ك يف اطار التحكم يف ا

 تضمن كل الطرؽ الردعية ك التحفيزية للتوجو كبو الطاقات اؼبتجددة.
اؼبتعلق  2002فرباير  05اؼبوافق ؿ  1422ذك القعدة  22اؼبسؤرخ بتاريخ : 01-02القانوف رقم   -4

كما   ، لقانوف فتح اجملاؿ كبو انتاج الكهرباء من قبل اػبواصتضمن ا، بالكهرباء اك الياز بواسطة القنوات
  .( 06اشتمل على ضركرة التوجو كبو ترقية استخداـ الطاقات اؼبتجددة كدمج االلتزامات البيئية ) اؼبادة 

كما اشتملت نفس اؼبادة على ضركرة اصدار بيانات حوؿ فركع انتاج الكهرباء كذلك من اجل ترقية 
 3تاج ذات االصدار احملدكد ليازات االحتباس اغبرارم.تكنولوجيات االن

                                                           
المجلس االعلى للبيئة كالتنمية ك اؼبتعلق بتنظيم  1996\12\28اؼبوافق لػ  1417\شعباف \17اؼبسؤرخ بتاريخ  481-96اؼبرسـو التنفيذم رقم  1

 1  18,ص, 84,اعبريدة الرظبية اعبزائرية, العدد . المستدامة
 1      5,ص,62, اعبريدة الرظبية  اعبزائرية, العدد  2002اكت 22اؼبوافق لػ  1419ربيع الثاين 29اؼبسؤرخ يف  11-98قانوف رقم 

  2قانوف 99-09 اؼبسؤرخ بتاريخ 20 ربيع الثاين 1420 اؼبوافق لػ02 اكت 1999 اؼبتعلق بالتحكم في الطاقة .اعبريدة الرظبية اعبزائرية 
 اعبزائرية, العدداعبريدة الرظبية  ,بالقنواتبالكهرباء كتوزيع الغاز اؼبتعلق 1422\11\22وافق لػ فيفرم اؼب 05اؼبسؤرخ يف  01-02قانوف رقم  3

 .07ص,08
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اؼبتعلق  2004مارس  25اؼبوافق لػ \ 1425صفر  04اؼبسؤرخ يف :92-04المرسـو التنفيذم رقم   -5
ك يتعلق اؼبرسـو بتحديد تكاليف توزيع الكهرباء انطبلقا من الطاقات  1 .بتكاليف توزيع انتاج الكهرباء

كما عدد مقدار . ؾ ك كذا شركط ربط الكهرباء اؼبنتج مع الشبكة العموميةك االنتاج اؼبشًت أ ،اؼبتجددة
العبلكات اؼبتحصل عليها نتيجة انتاج الكهرباء من الطاقة اؼبتجددة سواء لبلستعماؿ الذايت اك لتحويل 

كلقد مت تفصيل قيمة العبلكات كنابة من قيمة الكيلوكاط ساعي  ،فائض االنتاج اذل الشبكة العمومية
 (.12اختلفت النابة من طاقة متجددة اذل اؼبادة ) حيث

 من قيمة الكيلوكاط ساعي . %200الطاقة الشماية قيمة العبلكة  -
 ( .13من سعر الكيلوكاط ساعي) اؼبادة  %200الطاقة اؼبنتجة من شىت النفايات  -
 ( . 14من سعر الكيلوكاط ساعي )اؼبادة  %100الطاقة اؼبنتجة من الطاقة اؼبائية  -
 ( . 15من سعر الكيلوكاط ساعي ) اؼبادة  %300قة اؼبنتجة من طاقة الرياح الطا -
 .(16من سعر الكيلوكاط ساعي ) اؼبادة  %300الطاقة الشماية اغبرارية  -
ك اؼبتعلق ب  2004مام \19اؼبوافق لػػ  1425ربيع االكؿ  21اؼبسؤرخ يف :  149-04مرسـو تنفيذم رقم  -6

تضمن اؼبرسـو تقدًن القدرات كربديد اىداؼ التحكم يف الطاقة من  ،1ة الربنامج الوطٍت للتحكم يف الطاق
 خبلؿ ؾبموعة من االعماؿ كاليت تتضمن ربوؿ طاقوم ك اؼبتمثل يف تطوير الطاقات اؼبتجددة .

اؼبتعلق بالطاقات  ،2004اكت  14اؼبوافق ؿ  1425صبادم الثاين  27مسؤرخ يف : 09-04القانوف  -7
تضمن القانوف الوسائل كالكيفيات اؼبااعدة على ترقية استخداـ .2ة اؼباتدامة اؼبتجددة يف اطار التنمي

كما نص على صياغة برنامج كطٍت . ككذا نشر استخدامها يف اطار التنمية اؼباتدامة ،الطاقات اؼبتجددة
  .كذلك من خبلؿ انشاء اؼبرصد الوطٍت لطاقات اؼبتجددة، لًتقية الطاقة اؼبتجددة يف اعبزائر

اؼبتضمن للتنظيم  2006سبتمرب  02اؼبوافق لػ  1427شعباف  09اؼبسؤرخ بتاريخ ر الوزارم المشترؾ: القرا -8
تضمن القرار اؼبشًتؾ بُت كزارة اؼبالية ككزارة التعليم العارل  .الداخلي ؼبركز التنمية الطاقات اؼبتجددة

الطاقات اؼبتجددة. حبيث مت جاء القرار من اجل ربديد التنظيم الداخلي ؼبركز تنمية  .كالبحث العلمي
قام الطاقة ، قام طاقة الرياح ،كقام الكهركضوئية، تقايم اؼبركز اذل اربعة اقااـ: قام البيو طاقة كاحمليط

 الشماية كاغبرارية. 

                                                           
, اعبريدة  الرظبية اعبزائرية  بتكاليف توزيع انتاج الكهرباءاؼبتعلق  2004\03\25اؼبوافق لػ  1425\02\04اؼبسؤرخ بتاريخ 92-04مرسـو تنفيذم  1

 ص -19,العدد2004
اعداد البرنامج الوطني للتحكم  كيفياتاؼبتعلق ب  2004مام  19اؼبوافق لػ  1425ربيع االكؿ  29مسؤرخ بتاريخ  149-04سـو التنفيذم رقم اؼبر  1

  4.ص 32, اعبريدة الرظبية اعبزائرية .العدد في الطاقة
بترقية الطاقات المتجددة في اطار التنمية تعلق اؼب 2004اكت  14اؼبوافق لػ 1425صبادم الثانية عاـ  \27اؼبسؤرخ يف  09-04قانوف رقم  2

 2004\08\18اؼبوافق لػ 1425\رجب\02ص , الصادرة بتاريخ  52,اعبريدة الرظبية اعبزائرية , العدد المستدامة
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يناير اؼبتعلق بإنشاء اؼبعهد  27اؼبوافق لػ  1432صفر عاـ  22اؼبسؤرخ يف  33-11المرسـو التنفيذم رقم   -9
 جاء اؼبرسـو إلنشاء اؼبعهد. 1تايَته.ات اؼبتجددة كتنظيمو ك اعبزائرم للطاق
 .االطر المؤسساتية الفرع الثاني :

 Energies Centre de Développement des المتجددة:مركز تنمية الطاقات  -1

Renouvelables .(CDER)  
 ،رل ك البحث العلمي( ىو مركز حبث تابع لوزارة التعليم العاCEDRمركز تنمية الطاقة اؼبتجددة )      

مكلفة بوضع ك تنفيذ  ،كىو مسؤساة عمومية ذات طابع علمي كتكنولوجي، 1988مارس  22يف أ انش
طاقة ، ك كذا التطور العلمي ألنظمة الطاقة من خبلؿ استخداـ الطاقة الشماية الضوئية ،الربامج البحثية

 ى ثبلث كحدات ربتية ك ىي:كيتوفر اؼبركز عل .الطاقة اغبرارية ك الطاقة اغبيوية، الرياح
 الشماية.كحدة تطوير اؼبعدات  -
 كحدة البحث التطبيقي يف الطاقات اؼبتجددة . -
 كحدة البحث يف الطاقات اؼبتجددة يف الوسط الصحراكم . -

 (.ER2الفرع التجارم دراسات كاقبازات يف الطاقات اؼبتجددة ) 2007كما مت انشاء سنة 

يقـو اؼبعهد بدكر اساسي  ،2011اؼبعهد سنة  أانش( IARE)ة : المعهد الجزائرم للطاقات المتجدد -2
من من ميادين ـبتلفة كاؽبندسة ك األ ،يف جهود التكوين اؼببذكلة من طرؼ الدكلة يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة

كما يهتم بًتقية األحباث يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة كتثمُت نتائجها كاقباز اؼبنشآت ،  كالتدقيق الطاقوم
 يلية يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة.التمو 

 . NEAL" New Energie Alegria " الشركة الجزائرية للطاقات الجديدة: -3
كشركة سونلياز كالشركة اػباصة  سوناطراؾعبارة عن شركة ـبتلطة بُت ثبلث مسؤساات كىي شركة      

على التوارل  %10, %45, %45كبنابة ماانبة  2002انشأت الشركة سنة ،  SIMاؼبواد اليذائية  إلنتاج
 كتكمن مهاـ اؼبسؤساة فيما يلي : 

 ترقية الطاقات اؼبتجددة ك تطويرىا . -
 اقباز مشاريع مرتبطة بالطاقات اعبديدة كاؼبتجددة . -

 كلقد مت تنفيذ عدة مشاريع منها 
 للطاقة الشماية  %30ميياكاط حباسي الرمل كمشركع ىجُت مشاي غازم بنابة ماانبة  150مشركع  -
 .ميياكاط بتندكؼ  10شركع لطاقة الرياح بقدرة اقباز م -
 .  1منزؿ ريفي  200استعماؿ الطاقة الشماية لئلنارة الريفية بتمنراست  ك ايصاؿ الكهرباء لػػػػ  -

                                                           
للطاقات المتجددة المتعلق بانشاء المعهد الجزائرم  2011يناير  27اؼبوافق لػػ  1432صفر  22اؼبسؤرخ بتاريخ  33-11اؼبرسـو التنفيذم رقم  1

  03,ص 08, العدد  2011فيفرم \06, اعبريدة الرظبية اعبزائرية , الصادرة بتاريخ كتنظيمو كتسييره 
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  المتجددة:كزارة البيئة كالطاقات  -4
قليم اذل كزارة البيئة كربولت كزارة البيئة من كزارة  كهتيئة اال، مت ادراج الطاقة اؼبتجددة ضمن كزارة البيئة     

ك اككلت الوزارة اذل الوزيرة فاطمة زركاطي.  ،ضمن التعديل الوزارم ، 2017مام  25كالطاقات اؼبتجددة يف 
لذا مت الفصل بُت صبلحيات كل  ،كىنا هبدر االشارة اذل اف انتاج الكهرباء ىو من صبلحيات كزارة الطاقة

من خبلؿ قانوف حدد صبلحيات كزارة البيئة كالطاقة  ،تجددةمن كزارة الطاقة ككزارة البيئة كالطاقة اؼب
دبعٍت االنتاج الفردم اؼبعزكؿ عن الشبكة  .اؼبتجددة يف انتاج الكهرباء من الطاقة اؼبتجددة خارج الشبكة

  ونلياز.من صبلحيات كزارة الطاقة كبالتجديد شركة س فهو . اما االنتاج داخل الشبكة العامة
  SKTMطاقة المتجددة :شركة الكهربة ك ال -5

شركة "نتيجة تقايم  ،2013فريل أ 7تابعة جملمع سونلياز انشات يف  SPAىي شركة ذات اسهم      
 اذلاؼبسؤساة يف اطار الوعي العاـ كبو التوجو  أتنش. أمقرىا االجتماعي بيرداية، "SPEانتاج الكهرباء 

ك استخداـ الطاقة الشماية بنوعيها  ،س اغبرارمك مكافحة ظاىرة االحتبا ،الطاقات النظيفة كضباية البيئة
خاصة ؼبا تتمتع بو اعبزائر من امكانيات الطاقة الشماية ك كذا طاقة الرياح نظرا  .1الضوئية كاغبرارية

 للمااحة الشاسعة.
من اجل ادارة الشبكات اؼبعزكلة يف اعبنوب من خبلؿ استمرارية اػبدمة للاكاف   SKTMمت انشاء شركة 

 نفيذ للربنامج الوطٍت لتطوير الطاقة اؼبتجددة.ك كذا ت
: ىي كزارة جديدة مت استحداثها يف تاريخ كزارة االنتقاؿ الطاقوم كالطاقات المتجددة -6

كىي كزارة ىدفها  ضمن التعديل الوزارم اعبزئي كالذم استلمها الوزير عبد العزيز شيتور. 23/06/2020
من خبلؿ االعتماد  ،ئل لبلنتقاؿ الطاقومبدااخرل اهباد  النهوض بالطاقات اؼبتجددة من جهة كمن جهة

 .كالطاقات اؼبتجددة على الطاقات االحفورية النظيفة ككذا الفعالية كالكفاءة الطاقوية
 .للطاقات المتجددة البحث ك التطوير التكنولوجيالفرع الثالث: 

  UDESكحدة البحث ك التطوير للمعدات الشمسية لبو اسماعيل  -1
 1988جانفي  09 يفاؼبسؤرخ  08تابعة ؼبركز تنمية الطاقات اؼبتجددة , مت انشاءىا كفق اؼبرسـو  كىي كحدة

 تتمثل اؼبهاـ االساسية للوحدة يف :2
إلنتاج اغبرارة ك الكهرباء ك عملية  ،القياـ بعمليات تصميم ك تقييم كتطوير معدات الطاقة اؼبتجددة -

 ك كذا معاعبة كتصفية ماء البحر. ،التربيد

                                                                                                                                                                          
 . 328زناد سهيلة .مرجع سابق ص  1

1
 WWW .SKTM .dz /   page       شركة كهرباء كالطاقات اؼبتجددة                                                                                   

2
. اعبريدة الرظبية اعبزائرية .  المتضمن انشاء كحدة تنمية االجهزة الشمسية 1988يناير  9اؼبوافق لػػ  1408صبادم االكؿ  19قرار رئاسي مسؤرخ يف  

 . 235,ص  1988فرباير  10,الصادرة بتاريخ   06العدد
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 كلية للمشاريع.تنفيذ الدراسات كاالحباث كتطوير العملية التكنولوجية لصنع النماذج األ -
القياـ بدراسات فنية ك اقتصادية ك ىندسية إلنشاء ؿبطات ذبريبية لضماف نقل كالتمكن من  -

 التكنولوجيا اغبديثة.
 .1ق على معدات متطورة كالتصدي التأىيلانشاء تقنيات توصيف الختيار ك مراقبة اعبودة ك االمتثاؿ ك  -
  URAERكحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة : -2

تقع بوالية غرداية  ،ك ىي كحدة تابعة ؼبركز تنمية الطاقات اؼبتجددة ،1999 سنة مت انشاء الوحدة     
رية سبتلك الوحدة امكانيات بش ،ىدفها ىو ذبايد ك ذبربة االحباث التطبيقية يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة

من خبلؿ التعاكف مع مراكز البحث كاعبامعات. كما  ،مهمة تااىم يف جهود البحث كالبحث التطبيقي
 2.تقدـ الوحدة تدريب ك تكوين ميداين ذك جودة عالية يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة

 . URERMSكحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراكم:  -3
على  2004مام 22اؼبسؤرخ بتاريخ 176مت انشاءىا دبقرر كزارم رقم ، تجددةالطاقات اؼب كحدة البحث يف     

البحث كالتدريب من اجل  بأنشطةيتمثل دكر الوحدة يف القياـ  .ماتوم مركز تنمية الطاقات اؼبتجددة
تدخل ضمن الربنامج الوطٍت للبحث يف الطاقات  كاليت ،تطوير الطاقات اؼبتجددة يف اؼبناطق الصحراكية

 إلجراءزمة البلصبع كمعاعبة كربليل صبيع البيانات  عمليات كتتمحور نشاطات البحث يف ؾبمل . ددةاؼبتج
 كمزارع الرياح ككذا الكتلة اغبيوية يف اؼبناطق الصحراكية من خبلؿ : ،تقييم دقيق لدخل الطاقة الشماية

 اغبيوية.الطاقة الشماية كالكتلة مع تصميم كتطوير اؼبعدات تتكيف  -
 ارسات مطابقة كتوافق لًتكيب اجهزة الطاقة الشماية كرياح. اجراء د -
 اختيار كمبلحظة ككتشاؼ كقياس كموافقة ؼبعدات الطاقة الشماية كالرياح.  -
 .1القياـ بأنشطة انتاج كاستخداـ الكتلة اغبيوية للحصوؿ على الطاقة  -
   USTDكحدة تطوير التكنولوجيا السليسيـو : -4

تندرج مهمتها يف اجراء  ربت كصاية كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي.1988انشات الوحدة سنة      
  .احباث علمية ك ابداعات تكنولوجية

ىي عبارة عن شركة ماانبة تابعة  : CREDEG مركز البحث ك تطوير الكهرباء ك الغاز -5
ك كذا  ،ر التكنولوجيمهمتها االساسية اجراء االحباث التطبيقية ك التطوي 2005انشات سنة  ،لاونلياز

 كمن اىم اجملاالت التقنية :. تقدًن اػبربة حوؿ اؼبعدات الصناعية ك ربليل جودة اؼبعدات ك اآلالت
 انتاج الكهرباء كنقلها كتوزيعها . -

                                                           

  مركز تنمية الطاقات اؼبتجددة 1.
2
www.ceder /spip .php/article .1394 . 

1
 .168حبلـ الزاكية ،مرجع سابق ،ص   

http://www.ceder/
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 نقل كتوزيع الياز عرب االنابيب.  -
 تعزيز الطاقات اعبديدة ك اؼبتجددة. -
 لياز .تأىيل اؼبعدات ك اؼبواد اؼبتعلقة بالكهرباء ك ا -

 كما يهدؼ اؼبركز من خبلؿ احباثو اذل :
 ضباية البيئة. -
 سبلمة ك امن االفراد كاؼبمتلكات . -
التحاُت اؼباتمر لؤلداء الفٍت للمنشآت من خبلؿ تطوير حلوؿ مبتكرة للمشاكل الفنية لنشاطات ك  -

 .1اعماؿ مسؤساة سونلياز 
 فيذ الطاقة المتجددة في الجزائر .: مجاالت االستخداـ ك االىمية ك عراقيل تن الثالثالمطلب 

  .مجاالت االستخداـالفرع االكؿ :
ىذا االستعماؿ ىبتلف من نوع طاقة اذل  ،تتعدد ؾباالت استعماؿ الطاقات اؼبتجددة جبميع انواعها     

كزبتلف استعماالت الطاقة اؼبتجددة يف اعبزائر  منها ما ياتعمل كطاقة كهربائية ك طاقة حرارية.  ،خرآ
ككذا االستعماؿ   ،خاصة اؼبوجو كبو اؼبنطق اؼبعزكلة ك البعيدة عن الشبكة ، االستعماؿ إلنتاج الكهرباءبُت

 1ك يبكن تلخيص ؾباالت استعماؿ الطاقة اؼبتجددة يف النقاط التالية: .كطاقة حرارية يف بعض اؼبنشآت
 االستعماؿ في المجاؿ الفبلحي : -1

بار االرتوازية بعيدة كتوجد معظم اؼبزارع كاآل، اؼباتهلكة للكهرباءتعترب الفبلحة من اكرب القطاعات      
حبيث ال يبكن للدكلة اك  ،على الشبكة العمومية. كما اف تكاليف االيصاؿ بالطاقة عادة ما تكوف مرتفعة

كحاب زمة الكهرباء الفبلحية يف اعبزائر. اغبل أل لذا تعترب الطاقة اؼبتجددة ،الفبلح القياـ بعملية االيصاؿ
 ،من الطاقة اؼبتجددة خارج الشبكة موجو كبو القطاع الفبلحي %60كزارة البيئة كالطاقات اؼبتجددة فاف 

 .2خاصة يف اؼبناطق الصحراكية لبعد الشبكة ككذا توفر االراضي كاؼبياه اعبوفية 
التوجو كبو توفَت نظرا لشح اؼبياه يف اؼبناطق الشمالية ك  اقة المتجددة لتحلية مياه البحر استعماؿ الط -2

الشلف ، تلمااف، ،تيبازةكىراف  ، ؿبطات لتحلية مياه البحر ) اعبزائر العاصمة اؼبياه من خبلؿ انشاء عدة
جل عملية التحلية ) التبخَت اغبرارم ككذا أكاليت تاتهلك كميات كبَتة من الطاقة من  .(اخل...

 طاقة ماتدامة ك نظيفة تضمن التزكيد باؼبياه. لذا تعترب الطاقة اؼبتجددة اغبل من اجل تطوير .التكييف(
 
 

                                                           
1
 www.credeg .dz / ? page =article  aïd =97   مركز البحث كالتطوير للكهرباء كالياز                                                    

  
 .12.ص 2016.صات انفو .سونلياز .اعبزائر  الطاقوية النجاعة وير الطاقات المتجددة ك برنامج تطكزارة الطاقة . 1
 .13نفاو  2
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 االستخداـ في االنارة العمومية :     -3
مييا كاط 15000 من ؾبموع ميياكاط 1000تاتهلك االنارة العمومية كميات كبَتة من الطاقة بقدرة      

ك رفع  ،ة العموميةلذا تعد اؼبصابيح العاملة بالطاقة الشماية اغبل لتقليل تكاليف االنار  .تنتج يف اعبزائر
 الضيط على اعبماعات احمللية .

 التكييف:  ك التدفئة      -4
كيعد سخاف اؼباء  ،تاتعمل الطاقة اؼبتجددة ك الشماية منها يف عملية التاخُت الشماي للمياه     

من  %45كاليت قدمت دعما يقدر ب  APRUEلذا يعترب من الربامج اؼباطرة من قبل  ،الشماي اغبل
من اجل تشجيع استعمالو. كما يبكن استعماؿ الطاقة اؼبتجددة يف التكييف خاصة  ،خافقيمة الا

 1باؼبناطق اعبنوبية للوطن نتيجة ارتفاع تكاليف الكهرباء.
 استعماؿ الطاقة المتجددة في الجنوب :    -5

حيث تعترب  ،ةتعد الطاقة اؼبتجددة اغبل ؼبشكل ربط القرل النائية اؼبعزكلة عن شبكة الكهرباء بالطاق    
ك  ك مزارع رياح تليب االحتياجات الطاقوية للقرل.أ ،اغبل من خبلؿ تشييد مراكز إلنتاج الطاقة الشماية

من اجل القياـ بعمليات تطوير ك توفَت الطاقة يف اؼبناطق  ،التابعة لاونلياز SKTMلعل انشاء مسؤساة 
 .1اؼبعزكلة 

 .طاقة المتجددة العراقيل ك تحديات استعماؿ الالفرع الثاني :
 توفر النفط ك الغاز الطبيعي :  -1

نظرا لبلحتياط  ،يعترب الياز الطبيعي ك النفط من اكرب عراقيل التوجو كبو الطاقة اؼبتجددة يف اعبزائر    
ك كذا ما يوفرانو من  ات الوطنية من الطاقة.جاللذاف يوفراف االحتيا ،الكبَتة للياز الطبيعي ك كذا البًتكؿ

ك  شعاراتفاف التوجو كبو الطاقة اؼبتجددة يبقي ؾبرد  . لذاية لتيطية حاجيات االقتصاد الوطٍتموارد مال
بابب البفاض اسعار ىذه االخَتة نظرا  ،لعدـ قدرة الطاقة اؼبتجددة على منافاة الطاقة التقليدية ،برامج

كهرباء بالطاقة الشماية ك ك كذا ارتفاع تكاليف اقباز ؿبطات انتاج ال .لاياسات دعم الطاقة يف اعبزائر
 2 .اعتمادىا على االستَتاد من اجل توفَت اؼبعدات التكنولوجية البلزمة

 العوائق التمويلية لمشاريع الطاقة المتجددة : -2
فأسعارىا التزاؿ  ،تعترب التكاليف االستثمارية ؼبشاريع الطاقة اؼبتجددة الابب يف ؿبدكدية استعماؽبا     

ك ذلك بابب التحكم يف تكنولوجيات  .نفط ( ،شاريع الطاقة التقليدية ) غازمرتفعة جدا مقارنة دب

                                                           
1
 http://www.aprue.org.dz/                                                                              -  قية كترشيد الطاقةالوكالة الوطنية لًت  

1
 http://www.sktm.dz/?page=article&id=56 شركة الكهرباء كالطاقات اؼبتجددة                                                 

. مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجاتَت يف العلـو  ة المستدامة في الجزائركاقع ك افاؽ الطاقة المتجددة ك دكرىا في التنميتكواشت عماد . 2
 .  193,ص  2012-2011االقتصادية. جامعة باتنة .

http://www.aprue.org.dz/
http://www.sktm.dz/?page=article&id=56
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اليت ال تزاؿ يف بدايتها. كال تزاؿ التكنولوجيا ك  ،االنتاج كاالستخراج مقارنة بتكنولوجيا الطاقة اؼبتجددة
ة كبو تطوير التصنيع ؿبصور على عدد قليل من الشركات االجنبية. كرغم الربامج اؼباطرة ككذا توجو الدكل

من ايرادات  %3حيث خصصت الدكلة  2014خاصة مع ارتفاع اسعار احملركقات قبل  ،الطاقات اؼبتجددة
أثر  ،ك ما تبلىا 2014لكن مع البفاض اسعار احملركقات سنة  ،احملركقات من اجل تنمية الطاقات اؼبتجددة

اؼبتجددة غَت تنافاية على اؼباتوم ككذا اصبحت الطاقة  ،حيث اصبحت العوائد قليلة ،ذلك على الربامج
ل ببينما يف اؼبقا ،دج 12ك  10حيث تقدر تكلفة الكيلو كاط ساعي من الطاقة الشماية ما بُت  ملي،الع

مع العلم اف الاعر االستهبلكي للكيلوكاط  .دج 2.5ال يكلف الكيلو كاط ساعي اؼبنتج من الياز الطبيعي 
 الشماية غَت تنافاية . دج فبا يبُت اف الكهرباء 5ك 4ما بُت 

 العوائق التقنية ك التكنولوجية :  -3
 مشكلة التخزين:  -أ 

لكن  ،فعملية االنتاج كاالستهبلؾ تتم يف نفس اللحظة ،نيةتعترب الكهرباء من اؼبواد االستهبلكية اآل    
لكن  ،زبزينها ىذه اؼبشكلة ال تطرح يف انتاج الكهرباء بالياز اك الفحم اك البًتكؿ ألهنا متوفرة كيبكن

بالنابة للشمس ك رغم توفر اعبزائر على  ،رياح ( فهي غَت متوفرة دائما، بالنابة للطاقة اؼبتجددة ) مشاية
غَت فبكن خاصة  %100اال اف االعتماد عليها بنابة  ،سنة\ساعة  3000نابة عالية من الاطوح تقريبا 
كلكن تكلفة زبزين الطاقة الكهربائية عالية  ،ل الوحيدلذا يعترب التخزين اغب ،يف االكقات اليائمة ك يف الليل

كتعترب بطاريات اغبمض ك الرصاص بطاريات ذات عمر  .جدا ك ربتاج بطاريات كبَتة ك عالية اعبودة
كما اف الطاقة اؼبخزنة عادة ال تكوف    ، منخفض ك كثَتة االعطاب نتيجة لعمليات الشحن كالتفريغ اليومية

 اؼبعدات ذات االستطاعة الكبَتة .  كافية لتشييل اآلالت ك
  دائما:مشكلة عدـ توفر المورد الطبيعي المتجدد   - ب

رياح( غَت قابلة  ،ات اؼبتجددة )مشساقك اغبرارية اؼبولدة من الطأنظرا العتماد الطاقة الكهربائية      
يَت كميات الطاقة ف توفر ىذه الطاقة يف صبيع االكقات كبالكميات اؼبرغوبة فيها نتيجة تيإف ،للتخزين

ليبل من فًتات الذركة يف اعبزائر  09مااءا اذل  5فمثبل تعترب الفًتة من  ،اؼبطلوبة لبلستهبلؾ ـبتلفة
ك كذا االشعاع  ،الستهبلؾ الكهرباء ك بالتارل ال يبكن رفع حجم االنتاج باالعتماد على سرعة الرياح

بًتكؿ ( اين يبكن التحكم يف كمية الطاقة  ،غازعكس الكهرباء اؼبنتج من الطاقة االحفورية )  .الشماي
 اؼبنتجة حاب سرعة التوربينات.

  مشكلة التلوث كتأثيره على االلواح الشمسية :    -ج
نتيجة لعدة عوامل   ،باعتبار الصحراء اعبزائرية اؼبكاف االناب إلقباز مشاريع الطاقة الشماية     

اال اف مشكلة اليبار الناتج عن رياح الصحراء يبقى  .مايك كذا مدة االشعاع الش ،كاؼبااحات الشاسعة
 مشكبل يسؤدم اذل نقص فعالية ك كفاءة االلواح الشماية يف انتاج الكهرباء.
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 مشكلة الضجيج بالنسبة لطاقة الرياح :  -د
خاصة يف  ،فمراكح الرياح تصدر اصواتا مزعجة حبيث ال يبكن اقامتها بالقرب من اجملمعات الاكنية     

 لذا تعترب الصحراء اليربية اعبنوبية ) ادرار( اؼبنطقة االفضل إلقامة مزارع الرياح  . .اؼبناطق الااحلية
نقص الخبرات ك المؤىبلت العلمية في مجاؿ تطوير كاستغبلؿ الطاقة المتجددة في الجزائر  -ق 

  الطاقة:مقارنة بمجاؿ 
ك  ،الطاقة اؼبتجددة يعترب حديثا يف اعبزائرفالتوجو كبو التكوين ك فتح زبصصات جامعية يف ؾباؿ      

لعدـ توفر اؼبسؤساات ك الشركات اليت ربتضن ىسؤالء  ،تبقي ىذه التخصصات اكاديبية اكثر منها مهنية
مت انشاء شركة الكهربة كالطاقات اؼبتجددة اليت تعترب فرع من فركع سونلياز  2013يف سنة  .اؼبتخصصُت

 تجددة يف اعبزائر.من اجل تطبيق مشاريع الطاقة اؼب
  العػوائق التسػويقية ك االعػبلمية :  -4

ذلك لعدـ كجود ضببلت اعبلمية ك  ،زاؿ معرفة اؼباتهلك بالطاقة اؼبتجددة يف اعبزائر ؿبدكدا جداتال      
ك كذا طرؽ االستفادة منها. كما اف االعتماد الكلي على شركة سونلياز يف  ،ك تعريفية بالطاقة اؼبتجددة

كما اف معرفة اؼباتهلك د.  جعل سعي اؼباتهلك كبو مصادر اخرل غَت موجو  ،ؿ على الكهرباءاغبصو 
يف اطار اؼبرسـو رقم  ،عن طريق االلواح الشماية ،بإمكانية انتاج االحتياجات اػباصة بو من طاقة

اين  .ةانطبلقا من الطاقات اؼبتجدد ،اؼبتعلق بتحديد تكاليف توزيع الكهرباء 2004الصادر يف \92\04
ك اعطى عبلكات تصل اذل  ،ظبح القانوف بربط الكهرباء اؼبنتجة من الطاقة اؼبتجددة مع الشبكة العمومية

 من سعر الكيلو كاط ساعي. 300%

 .المستقبلية المسطرة شاريعفاؽ الطاقة المتجددة في الجزائر ك اىم المآ: الرابعالمطلب 
ك  ،من خبلؿ حجم اؼبشاريع اؼبنجزة ،َتة قفزة نوعيةعرفت الطاقة اؼبتجددة خبلؿ الانوات االخ     

من خبلؿ الربنامج الوطٍت لتنمية  ،2030مد افاؽ حىت تلك اليت تعترب كاسًتاتيجية كطنية بعيدة األ
يف اطار تنويع مصادر الطاقة ك كذا التوجو كبو الطاقات النظيفة ك .( ENRالطاقات اؼبتجددة )

 اؼباتدامة  .
 : 2030رنامج الطاقات المتجددة افاؽ ب  الفرع االكؿ :

 ،خاصة الطاقة الكهربائية منها خبلؿ الانوات االخَتة ،نظرا لبلستهبلؾ اؼبتزايد للطاقة يف اعبزائر     
 2015 حيث شهدت الانوات االخَتة. ك تييَت اؼباتوم اؼبعيشي للمواطن ،بابب زيادة عدد الاكاف

ستدعي رفع الطاقة االنتاجية من خبلؿ عدد كبَت من فبا ا .عجز يف الشبكة الكهربائية 2014ك
كالذم ال سبثل الطاقة اؼبتجددة منو سول  ،ميياكاط 18.000اليت رفعت القدرة االنتاجية اذل  ،االستثمارات
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ىذا الربنامج يطمح للوصوؿ  ،لذا مت ربديد برنامج لدمج الطاقة اؼبتجددة ضمن االنتاج الكهربائي.  1%
 .1 نتاج الوطٍت للطاقة الكهربائية.من ا %37اذل نابة 

 ( 2030-2020() 2020-2015) البرنامج االنتاجي للطاقة المتجددة  - 1
 : 2020-2015المرحلة االكلى للبرنامج  -أ 

منها ما ىو مرتبط بػ االنتاج الطاقوم  ،شطرين 2020-2015يتضمن الربنامج اؼباطر خبلؿ الفًتة      
االكرل اكثر من  باإلقبازباعتبار تكلفة انتاج الطاقة اؼبتجددة مرتبط  ،عةكمنها ما ىو مرتبط بتطوير الصنا

جل زبفيض ألذا ك من  .عكس االنتاج الكهربائي من الطاقات االحفورية ،االرتباط بتكلفة االستيبلؿ
من خبلؿ رفع القدرات االنتاجية ك توظيف  ،هبب زبفيض تكاليف االنتاج ،تكلفة الطاقة اؼبتجددة

 يا ك الصناعة ؿبليا .التكنولوج
 : القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة )ميغاكاط(  (22-4)جدكؿ رقم

 المرحلة االكلى  
2015-2020 

 المرحلة الثانية
2020-2030  

 المجموع

 13575 10575   3000 الخبليا الشمسية 

 5010 4000  1010 الرياح 

 2000 2000 _        الحرارة الشمسية 

 440 250 190 وليد المشترؾ الت

 1000 640 360 الكتلة الحيوية

 15 10 05 الحرارة الجوفية 

 22.000 17475 4525 المجموع

، 2016اعبزائر  ،سونلياز ،صات انفو، الطاقة  البرنامج تطوير الطاقات المتجددة كنجاعة:كزارة الطاقة , المصدر     
 .9ص

من خبلؿ اقباز  ،ميياكاط 4000قة اؼبتجددة اؼبراد انتاجها تقارب من خبلؿ اعبدكؿ اعبله فاف الطا     
ؿبطة مشاية كهركضوئية ك حرارية ك حقوؿ رياح ك ؿبطات ـبتلطة. كما ستكوف للطاقة الشماية  60

ؼبا سبتلك اعبزائر من قدرات صناعية ك تقنية يف ىذا  ،من ىذا الربنامج %75الضوئية النصيب االكرب بػ 
 ،2020تَتاكاط ساعي مطلع سنة  80ك 75اف يصل االنتاج الانوم للطاقة الكهربائية بُت  كيتوقع .اجملاؿ

ك وبتوم الربنامج على  .تَتاكاط ساعي 58اذل  2017حيث يقدر االستهبلؾ اغبارل حاب احتياطات سنة 
 مزيج من الطاقات اؼبتجددة تتلخص فيما يلي :

                                                           
1
   07,ص2011. صات انفو. سونلياز اعبزائر  برنامج تطوير الطاقات المتجددة ك الفعالية الطاقويةكزارة الطاقة ك اؼبناجم . .  
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 : ( PVالطاقة الشمسية الضوئية)  1-أ
 ،من خبلؿ االلواح الشماية ، الطاقة الكهركضوئية الناذبة عن ربويل اشعة الشمس اذل كهرباءتعترب     

ك تعترب من  .كما اهنا تتبلءـ مع البيئة اعبزائرية  ،خرلاليت تعترب الطاقة االقل تكلفة مقارنة مع الطاقات األ
طاقة من خبلؿ مشاريع ضوئية بقدرة لذا تاتند االسًتاتيجية الوطنية اذل تطوير ىذه ال ،الطاقات غَت ملوثة

 .2020ميياكاط افاؽ 800تبلغ حوارل 
 :الطاقة الشمسية الحرارية  2-أ

من  كأ ،اليت يبكن استعماؽبا مباشرة يف التدفئة ،ك ىي ربويل اشعة الشمس اذل حرارة ىذه اغبرارة     
كتاعي اعبزائر اذل استيبلؿ  .هرباءإلنتاج الك ،خبارية توربيناتاؼباتعمل لتدكير  ،خبلؿ انتاج خبار اؼباء

جل انشاء مشركعُت أك ىذا من  ،من خبلؿ انشاء مشاريع ىامة يف الطاقة اغبرارية ،الطاقات الشماية
باإلضافة اذل ؿبطة ـبتلطة  ،ميياكاط لكل ؿبطة 150بقدرة اصبالية قدرىا حوارل  ،مبوذجيُت حملطتُت حراريتُت

كما سيتم انشاء اربعة ؿبطات   .ميياكاط طاقة مشاية حرارية 25ميياكاط منها  150حباسي رمل بقدرة 
 ميياكاط . 1200مشاية حرارية بقدرة اصبالية قدرىا 

 طاقة الرياح :  3-أ
من خبلؿ اكؿ مزرعة رياح  ،مت االعداد لربنامج خاص بطاقة الرياح يف اطار برنامج الطاقات اؼبتجددة     

كما سيتم الشركع يف   .مزرعتُت ىوائيتُت 2014و2015 از بُت الفًتةكما مت اقب  .ميياكاط بأدرار 10بقدرة 
 ميياكاط . 1000حبدكد  2020 - 2015مواقع اقباز مشاريع اخرل خبلؿ الفًتة 

 : 2030-2020البرنامج االنتاجي  -ب 
اطر لػ ىو االستمرارية يف الربنامج اؼب 2030-2020يعترب الربنامج االنتاجي للطاقات اؼبتجددة لفًتة      

من ؾبمل االنتاج الوطٍت من الكهرباء  %37ك الذم يهدؼ اذل الوصوؿ اذل انتاج يقدر بػ . (2015-2020)
 .ميياكاط للتصدير 10.000ميياكاط لبلستهبلؾ احمللي ك  12.000ميياكاط يوجو  22.000بطاقة تقدر بػ 

 ،حاليا من الطاقة الكهربائية ئراعبزا فهي تفوؽ ما تنتجو  ،( ميياكاط22.000كلو قارنا ىذه الكمية ) 
ميياكاط. ك ينقام الربنامج حاب انواع الطاقة اؼبتجددة   18.000حوارل  2018حيث يبلغ االنتاج سنة 

 1كما يلي :
 ميياكاط . 10500( :PVالطاقة الكهركضوئية ) -
 ميياكاط . 2000الطاقة اغبرارية الشماية : -
 ميياكاط  4000طاقة الرياح :  -
 

                                                           
1
 .09رجع سابق، ص مكزارة الطاقة ك اؼبناجم . 
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 .2030 -2015رات الصناعية: تنمية القد -ج 
 ،ال يبكن اقباح مشاريع الطاقة اؼبتجددة دكف تقوية اؼبنظومة الصناعية لتكنولوجيا الطاقة اؼبتجددة     

لذلك كاف البد من بناء نايج  ،فتكاليف الطاقة اؼبتجددة ىي تكاليف اقباز اكرب منها تكاليف استيبلؿ
ة رفع معدؿ ادماج الصناعة احمللية يف ىذه اؼبشاريع يف ـبتلف ك ؿباكل ،صناعي ؿبلي لتمويل ىذه اؼبشاريع
 انواع الطاقات اؼبتجددة كما يلي: 

 خبليا الطاقة الشمسية الكهركضوئية :  1-ج
ك الوصوؿ اذل انتاج  ،2030-2015( حاب الربنامج PVمن اجل انتاج طاقة كهربائية ضوئية )     

 ،االلواح الشماية دكف االعتماد اؼبطلق على االستَتاد نتاجإلىذا ياتدعي اقامة مصانع  ،ميياكاط 13500
من  ،ك كذا االستثمار يف جل اجملاالت اؼبرتبطة بالطاقة الشماية الضوئية .الذم يكلف امواؿ ضخمة

ك بطاريات لتخزين الطاقة. ك من اؼبتوقع اقباز مركز التصديق على ذبهيزات  ،لتيار الكهربائياؿبوالت 
كىو مركز البحث كالتنمية للكهرباء ك الياز  ،الطاقة الكهركضوئية ؼبنشأةئية اؼبوجو الطاقة الكهركضو 

credeg كما يبكن من خبلؿ عمليات اؼبناكلة لصناعة التجهيزات اف يتم تصدير   .التابع لاونلياز
 . 2030ك ليس فقط لتصدير الكهرباء افاؽ  ،التجهيزات الداخلة  يف انتاج الطاقة اؼبتجددة

 هيزات الحرارة الشمسية: تج  2-ج
سعى الربنامج اذل اؼبواصلة يف الدراسات لتصنيع كطٍت ؼبعدات الطاقة  ،يف نفس اطار اػببليا الشماية     

اذل تدعيم  2030 -2015تاعى اعبهود الوطنية من خبلؿ برنامج ك  ،من خبلؿ الشراكة االجنبية ،الشماية
بُت  %50كيتضمن الربنامج بلوغ نابة ادماج تقدر بػ  .نظيفةالقدرات الصناعية ك اؽبندسية بوسائل بيئية ك 

 يتم من خبلؽبا تدعيم القدرات الصناعية تتمثل يف:  (2020-2014الفًتة )
 بناء كحدات انتاجية خاصة باؼبرايا الشماية. -
 مصانع خاصة بالوسائل اػباصة بنقل اغبرارة ك كذا اجهزة التخزين. -
 الطاقة. بناء مصانع إلنتاج اجهزة كتلة -
 تطوير نشاط اؽبندسة اؼبدنية ك كذا كفاءة التصميم ك االقباز.-
 80ىي الوصوؿ اذل  (2030-2021ف نابة االدماج اؼبتوقعة خبلؿ الفًتة )إكيف نفس الربنامج ف%. 

 الرياح:  توربيناتتجهيزات  3-ج
ال بد من ، 2030فاؽ آميياكاط  5000يف نفس االطار كمن اجل الوصوؿ اذل طاقة رياح تقارب     

تشجيع انتاج اؼبعدات اػباصة من اجل التقليل من تكاليف انتاج ىذه الطاقة. حيث يتوقع الوصوؿ اذل 
 من خبلؿ النشاطات التالية :( 2020-2015)خبلؿ الفًتة  %50نابة ادماج 

 تشييد مصانع لؤلعمدة ك شفرات الرياح . -
 ارضية رافعة . انشاء شبكة كطنية للمقاكلة من الباطن لصناعة اجهزة  -
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رفع كفاءة نشاط اؽبندسة اؼبدنية من اجل تصميم ك اقباز اؼبشاريع من خبلؿ بلوغ نابة ادماج تقدر بػ  -
 من اؼبقاكالت الوطنية .  50%
  من االدماج يف ىذه الطاقة %80ىو الوصوؿ اذل نابة  2030-2020ك اؽبدؼ اؼبتوقع خبلؿ الفًتة . 

  ي اطار الطاقات المتجددةالفرع الثاني :المشاريع المنجزة ف

علػػػى الػػػرغم مػػػن أف اسػػػًتاتيجية تطػػػوير الطاقػػػات اؼبتجػػػددة جػػػد طموحػػػة إال أنػػػو ىنػػػاؾ عػػػدة ربػػػديات تواجػػػو 
انتشػػػار مشػػػاريع الطاقػػػات اؼبتجػػػددة يف اعبزائػػػر، كفيمػػػا يلػػػي سػػػنحاكؿ التطػػػرؽ إذل كػػػل مػػػن اؼبشػػػاريع اؼبنجػػػزة 

 .كاآلفاؽ
حػػت اؼبيػػزة اؼبوجػػودة يف الصػػحراء اعبزائريػػة بتوفرىػػا علػػى ظب:مشػػاريع الطاقػػة الشمسػػية الجنػػوب الجزائػػرم -

إمكانيػػػػات ىائلػػػػة مػػػػن الطاقػػػػة الشماػػػػية بتنميػػػػة تكنولوجيػػػػات الطاقػػػػة الشماػػػػية  الفػػػػولط ضػػػػوئية ككسػػػػائلها 
ظبػػػح بتزكيػػػد عػػػائبلت بالطاقػػػة الكهربائيػػػة عػػػن طريػػػق  التطبيقيػػة يف اإلنتػػػاج الصػػػيَت لتػػػوفَت الكهربػػػاء، كىػػػذا مػػػا

  اعبنوب اعبزائرم عرب عدة برامج .الطاقة الشماية يف
قريػة 20مت تزكيػد 1995 -2002يف إطػار برنػامج الكهربػة الريفيػة 1995 -2002: برنامج الكهربػة الريفيػة    -

نائيػػػة كمعزكلػػػة يف اعبنػػػوب ذات اؼبعيشػػػة القاسػػػية كالبعػػػد عػػػن الشػػػبكة، حبيػػػث يصػػػعب إيصػػػاؿ الكهربػػػاء ؽبػػػا 
كتعتػػػرب شػػػركة سػػػونلياز ىػػػي  1998الفعليػػػة ؽبػػػذا اؼبشػػػركع يف عػػػاـ، ةاالنطبلقػػػبالوسػػػائل التقليديػػػة، كلقػػػد سبػػػت 

اؼباسؤكلة عن إقباز. ىذا اؼبشركع، حيث أقبػزت سػونلياز برناؾبػا مػن اإلنػارة الريفيػة بواسػطة الطاقػة الشماػية، 
أسػػػرة ،كلقػػػد خصػػػص ىػػػذا األخػػػَت ؼبنػػػاطق 1000كذلػػػك بػػػاأللواح الشماػػػية فبػػػوال مػػػن طػػػرؼ الدكلػػػة لصػػػاحل 

 ى اعبنوب كىي متواجدة يف كل من تندكؼ، أدرار، إليزم، سبنراست .مهجورة يف أقص
ىػػػذا الربنػػػامج كمشػػػركع مكمػػػل للربنػػػامج الاػػػابق يػػػأيت  2006-2009: البرنػػػامج الػػػوطني لئلنػػػارة الريفيػػػة  -

 .)قرية معزكلة عن طريق الطاقة الشماية (الطاقة الفولط ضوئية16كذلك بتزكيد 
مت تدشػػُت أكؿ ؿبطػػة خػػدمات بالطاقػػة الشماػػية  :ة الشمسػػيةتزكيػػد محطػػات الخػػدمات لنفطػػاؿ بالطاقػػ -

عمػود مػن األلػواح الشماػية كبطاقػة إنتاجيػة 22يف سطاكارل باعبزائر العاصمة، من خبلؿ 2004 أبريل 26 يف 
 كاط لكل عمود.18تقدر بػ 

اسػػػتطاعت احملافظػػػة  االنطبلقػػػةبعػػػد ثػػػبلث سػػػنوات مػػػن :مشػػػاريع المحافظػػػة السػػػامية لتنميػػػة السػػػهوب -
امية من كضع برنامج خاص حيث حظيػت بصػناعة تكنولوجيػة للوسػائل الشماػية، فكػاف أكؿ منتػوج يف الا

 .1985سنة  ببلعباسللمركب اإللكًتكين   فطفولتيوإقباز لوحة 
ظبيػت دبحطػة 2011جػواف 14 (:يػـوSPP1)افتتحت أكؿ محطة للطاقة الشمسية الهجينة فػي الجزائػر -

تقػع ىػذه احملطػة يف تيلييمػت SPP1ـبتصػرة يف ،Solar Power Plant One الطاقػة الشماػية األكذل 
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كلػػم جنػػوب عػػن كاليػػة األغػػواط، 120كلػػم مشػػاؿ بلديػػة حاسػػي الرمػػل الػػيت تبعػػد ىػػذه األخػػَتة حبػػوارل 25علػػى
 2011جويلية .14دخلت احملطة حيز التشييل يـو 

 الفرع الثالث :مشاريع مسجلة كمتوقع انجازىا .
مليػػار أكرك منهػػا 400رتيػػك قيمتػػو اإلصباليػػة بػػأكثر مػػن ف علػػى مشػػركع ديز لقػػائمو قػػدر ا : كيػػمشػػركع ديزرت -

. تاػاىم عػدة شػركات يف (ـ ك ( 5خطا للتيار الكهربػائي ذات الضػيط العػارل بقػدرة20مليار أكرك إلقامة 45
فيتاؿ اعبزائريػػة كشػػركات كمسؤساػػات أؼبانيػػة كبنػػوؾ كشػػركات أكركبيػػة، تشػػارؾ اعبزائػػر يف و ىػػذا اؼبشػػركع منهػػا سػػ

بػػػادرة ديزيرتيػػػك الصػػػناعية، كىػػػي عبػػػارة عػػػن مشػػػركع ضػػػخم إلمػػػداد أكركبػػػا بالكهربػػػاء مػػػن ؿبطػػػات الطاقػػػة م
 .الشماية يف مشاؿ إفريقيا، أبدت اعبزائر كأؼبانيا رغبتهما يف تنفيذ ىذا اؼبشركع

يشػػػكل اؼبشػػػركع اعبزائػػػرم اليابػػػاين حػػػوؿ تكنولوجيػػػات الطاقػػػة الشماػػػية  المشػػػركع الجزائػػػرم اليابػػػاني: -
مػػن أبػػرز اتفاقيػػات التعػػاكف بػػُت جامعػػات اعبزائػػر كاعبامعػػات اليابانيػػة، فهػػو  اػػمى صػػحراء صػػوالر بريػػدر،اؼب

كىػػي جامعػػة العلػػـو كالتكنولوجيػػا ؿبمػػد بوضػػياؼ لػػوىراف، كجامعػػة  يضػػم ثػػبلث مسؤساػػات جزائريػػة شػػريكة،
فيمػػػػا يتكػػػػوف طػػػاىر مػػػػوالم لاػػػعيدة ككحػػػػدة البحػػػػث يف الطاقػػػات اؼبتجػػػػددة يف الوسػػػػط الصػػػحراكم ألدرار، 

يف ربقيػق التنميػة اؼباػتدامة الػيت  تاعبانب الياباين مػن شبانيػة جامعػات كمعاىػد حبػوث، حيػث ستاػهم دبهػارا
اؼبتعلػػق بتشػػييد مصػػانع للخبليػػا الشماػػية اؼبصػػنوعة مػػن الاػػليكوف كؿبطػػات (SSB)  تاػػتند علػػى مفهػػـو

 توليد الطاقة الشماية.
ؾ بُت ؿبطػة الطاقػة الشماػية ؼبنطقػة جولينػغ االؼبانيػة ىو مشركع مشًت مشركع برج الطاقة الشمسية :   -

 كاؼبديرية العامة للبحث العلمي كالتكنولوجي عبامعة دحلب بالبليدة.
مييا كاط مت  22000 بإنتاج 2030يف اطار الربنامج الوطٍت للطاقات اؼبتجددة آفاؽ  :1مشركع اطلس  -

ط من الطاقة اؼبتجددة )الشماية، الرياح( مييا كا 4050اطبلؽ مناقصة دكلية إلنتاج  2017يف مارس 
  مييا 100.حيث يتضمن اؼبشركح انشاء عدة كحدات انتاجية للطاقة اؼبتجددة عرب كاليات الوطن بطاقة 

                        كاط لكل كحدة.
 الجزائر.في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة في  نظيفدكر التوجو الطاقوم ال :الخامسالمطلب 

 في الجزائر. نظيفالبعد االقتصادم للتوجو الطاقوم ال ع االكؿ :فر 
 تتوفر اعبزائر على احتياطيات كبَتة منو. ، خاصة مع فؿ الياز الطبيعي كمورد طاقوم نظياستعما -
 نو تقليل فاتورة اسًتاد اؼبازكت.أمن ش ، مؿ اؼبميع كوقود بدؿ الوقود العاداستعماؿ غاز البًتك  -
نتيجة الًتشيد  من اؼبواد الطاقوية من مشتقات النفط ك الياز الطبيعي كالكهرباء، االنتاج ضفائ توجيو -

 كبو التصدير.
 على اػبزينة العمومية. ءم اؼبوجو كبو الطاقة كزبفيف العبتقليل الدع -
 بناء مبوذج صناعي قائم على الطاقات اؼبتجددة كالفعالية الطاقوية. -
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ن استهبلؾ الوقود اؼباتعمل يف سيارات االدارية كحافبلت ع زبفيف اعباء اعبماعات احمللية الناذبة -
النقل اؼبدرسي كشاحنات نقل النفايات، كالكهرباء كالياز الطبيعي اؼباتعمل يف انارة كتدفئة كتربيد اؽبياكل 
   االدارية التابعة للجماعات احمللية من مدارس كمطاعم مدرسية كمقرات االدارة العمومية...اخل، كخاصة 

 االنارة العمومية .لق باإلنارة ما تع
تقليص االستثمارات اؼبوجة كبو انتاج الطاقة الكهربائية. كبو مشاريع اخرم اك توجيو فائض االنتاج كبو  -

 التصدير.
 .كالقضاء على مشكل ندرة اؼبياه تويف الطاقة البلزمة لتحلية مياه البحر -
 .2كلم 2.4مااحة اعبزائر اليت تقارب  لكربنظرا  تقليل تكاليف نقل الكهرباء للمناطق النائية كاغبدكدية -
زبفيف الدعم اؼبوجو لشركة سونلياز من اجل ابقاء اسعار الطاقة ضمن القدرة الشرائية للماتهلك  -

 اعبزائرم.
تقليل العبء على الشبكات العامة للكهرباء كاليت عرفت ضيطا كبَتا نتيجة االستهبلؾ اؼبفرط كما نتج  -

 خاائر.عنو من 
عن الشبكات  ااحات اؼباقية كتطوير قطاع الزراعة من خبلؿ توفَت الطاقة يف اؼبناطق البعيدةرفع اؼب -

 .العمومية للكهرباء 
 في الجزائر. نظيفالبعد البيئي للتوجو الطاقوم ال الفرع الثاني:

 .ازكتدبشتقات النفط من بنزين كماؼبميع مقارنة  كغاز البًتكؿالبيئي اؼبنخفض للياز الطبيعي  التأثَت -
كمدم ماانبتو يف زبفيض حجم  قويةترشيد االستهبلؾ من خبلؿ الربنامج الوطٍت للفعالية الطا -

 االنبعاثات.
 تتميز الطاقة اؼبتجددة باهنا طاقة نظيفة ذات تأثَت ضعيف على البيئة. -
على ضماف عدـ استنزاؼ الثركات الطبيعية الكامنة يف االرض كما الستخراجها من آثار بيئية كطبيعية  -

 غرار الياز  الصخرم يف اعبنوب اعبزائرم.
 في الجزائر.النظيف البعد االجتماعي للتوجو الطاقوم  الفرع الثالث :

 توفَت مناصب شيل يف ؾباؿ الطاقات اؼبتجددة ككذا الفعالية الطاقوية. -
 للبدك الرحل. توفَت الكهرباء ؼبناطق معزكلة ك -
،ككذا  GPL/Cبرامج الفعالية الطاقوية على غرار كقود ضباية القدرة الشرائية للماتهلك من خبلؿ  -

 اؼبصابيح االقتصادية .
 ضماف امدادات الطاقة لؤلجياؿ القادمة. -
 احملافظة على صحة الاكاف كضبايتهم من األثار الناصبة عن الطاقة التقليدية. -
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 خاتمة الفصل الرابع:

كاللذاف يبثبلف عصب االقتصاد  ،كغاز طبيعيتتوفر اعبزائر على امكانيات طاقوية كبَتة من نفط      
منذ االستقبلؿ اذل  ،ؼبا توفره مداخيل احملركقات من عملة صعبة سانبت يف جل الربامج التنموية ،الوطٍت

عار الطاقة يف كما التزاؿ تذبذبات اس.رغم  اػبطط اؼبوضوعة من اجل اػبركج من تبعية الطاقة ، يومنا ىذا
اذل التقشف يف حاالت  ،من رخاء يف حالة ارتفاع االسعار ،لى الوضعية االجتماعيةسؤثر عتاالسواؽ العاؼبية 
كىو ما ساىم يف اجاد اسًتاتيجيات لضماف  .2015ك  1986مثل ما حدث يف ازمة  ،البفاض االسعار

َت ففي االجلُت القص .سواء من خبلؿ تثمُت الطاقات االحفورية ،االمن الطاقوم يف اطار التنمية اؼباتدامة
على غرار التوسع يف استعماؿ الياز الطبيعي الذم يعترب  ،كاؼبتوسط البد من  التوجو كبو الطاقة االقل تلويثا

ككذلك . ستعماؿ غاز البًتكؿ اؼبميع كوقودككذا ا ،طاقة نظيفة اقل اصدارا لياز ثاين اكايد الكربوف
ترشيد االستهبلؾ كالتقليل من الكميات من اجل  ،االعتماد على اسًتاتيجيات النجاعة كالكفاءة الطاقوية

كالنقل كاالدارات كاؼبباين كاالنارة العمومية. اما يف االجل البعيد فبلبد من   ،اؼباتهلكة يف صبيع القطاعات
مكانة ضمن الًتكيبة  ،يعطي للطاقات اؼبتجددة اليت تعترب طاقة نظيفة كماتدامة ،بناء مبوذج طاقوم جديد

حيث تعد  ،يات اؽبائلة خاصة يف ؾباؿ الطاقة الشماية الضوئية منها كاغبراريةنظرا لئلمكان ،الطاقوية
 ،تليب االحتياجات الوطنية من الطاقة ،الصحراء اعبزائرية مكانا مثاليا إلنشاء ؿبطات انتاج طاقة مشاية

ة تعمل كما يبكن انشاء شركات مع دكؿ متطور  كدكؿ اؼبيرب العريب. اكركبا خاصة ،كتصدر اذل دكؿ العادل
ك يعلى غرار اؼبشركع اعبزائرم االؼباين ديزرت ،كسبوؿ مشاريع الطاقات اؼبتجددة ،على نقل التكنولوجيا

     اك التوجو لشركات مع الصُت كوهنا اصبحت رائدة يف ؾباؿ الطاقة اؼبتجددة. ،بعثو من جديدكاعادة 
ككذا استيبلؿ الطاقة االحفورية  ،اقويةمن ىنا يبكن القوؿ اف الطاقات اؼبتجددة كالكفاءة كالفعالية الط

  ربقيق ابعاد التنمية الصناعية اؼباتدامة للطاقة يف اعبزائر.                       يتم  سياسات من خبلؽبا ،النظيفة
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 :الخاتمة 

لوصوؿ اذل حالة التوازف بُت من خبلؿ البحث تبُت اف التنمية الصناعية اؼباتدامة ىي الابيل ل     
كاف الوصوؿ اليها ال يبكن اف وبدث دكف اتباع سياسات  ،اعبوانب االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية

الذم اصبح يبثل مشكبل عاؼبيا نتيجة ما  ،هتدؼ يف بدايتها اذل التقليل من التلوث الصناعي ،صناعية
كما تبُت اف الطاقة االحفورية  ة االحتباس اغبرارم.يشهده الكوكب من تيَتات مناخية حادة كاتااع ظاىر 

نظرا لكوف الطاقة ؿبرؾ الصناعة  ،كالبيئة من جهة أخرل ،ىي عنصر الربط بُت الصناعة كالتنمية من جهة
كما اهنا سبثل النصيب  ،الرتباطها جبل القطاعات كالنقل كالعمراف كغَتىا ،ككسيلة ربقيق الرفاه االجتماعي

كاؼبناطق  ،كناب ثاين اكايد الكربوف اؼبنبعث من كسائل النقل اؼبختلفة ،بعاثات اليازيةاالكرب يف االن
 ف اغبديث عن التنمية الصناعية اؼباتدامة يتطلب اهباد حلوؿ طاقوية ماتدامة .إكمنو ف .الصناعية

عة من من خبلؿ ؾبمو  ،كتدخل التكنولوجيات النظيفة كعامل مسؤثر على ربقيق التنمية اؼباتدامة     
دكف التأثَت على  ،اليت هتدؼ يف ؾبملها للقضاء على التلوث الصناعي ،االسًتاتيجيات كالطرؽ كالاياسات

اليت تتمثل يف  ،كترتبط التكنولوجيات النظيفة دبجموعة من القطاعات اؼبهمة. معدالت النمو االقتصادم
كالتوجو كبو اؼبباين اػبضراء  ،ل ماتداـككذا بناء منظومة نق ،قطاع ادارة كتايَت النفايات كطرؽ معاعبتها

الطاقة  كمن اىم التكنولوجيات النظيفة كاكثرىا اندماجا مع التكنولوجيات الاابقة  تكنولوجيا ،كاؼبدف
 التنمية الصناعية اؼباتدامة . ألبعاداليت سبثل اعبانب االكثر ربقيقا  ،النظيفة

سواء من خبلؿ استيبلؿ الطاقة االحفورية اليَت  ،كتتمثل الطاقة النظيفة يف اتباع عدة خيارات     
ككذا ترشيد استهبلؾ الطاقة كاتباع طرؽ  ،كالياز الطبيعي كغاز البًتكؿ اؼبميع كوقود  ،متجددة النظيفة

كما تعترب الطاقات اؼبتجددة اػبيار االمثل لتبٍت اسًتاتيجية  كاساليب لرفع من الكفاءة كالفعالية الطاقوية.
كىي طاقة  ،ثار البيئية كاالنبعاثات اليازيةكثر كفاءة كاؼبنعدمة اآلاألطاقة نظيفة الكوهنا ،  طاقوية ماتدامة

كتتميز بتنوعها من طاقة مشاية كطاقة رياح باإلضافة اذل  .عكس احملركقات ،تتوفر يف صبيع مناطق العادل
 ،يث التكنولوجيات اؼباتعملةكعرفت الطاقات اؼبتجددة تطورا من ح. الطاقة اغبيوية كطاقة اغبرارة اعبوفية

خاصة لبعض الدكؿ اليت جعلت منها خيار طاقوم ضمن تركيبتها الطاقوية  ،ككذا مبو االنتاج العاؼبي منها
 على غرار الصُت كاؼبانيا .
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تكوف  ،فاف اهباد مبوذج طاقوم نظيف كماتداـ يبر من خبلؿ مراحل ،كنظرا لكوف اعبزائر بلد طاقوم     
ككذا ترشيد استعماؿ الطاقة من خبلؿ  ،كالياز الطبيعي كغاز البًتكؿ اؼبميع،ية النظيفة الطاقة االحفور 

كاالنتقاؿ اذل ادماج الطاقات . كمرحلة اكذل يف االجل القصَت كاؼبتوسط  ،برامج الكفاءة كالفعالية الطاقوية
ج ىذه الطاقة يف االجل ؼبا سبتلكو اعبزائر من امكانيات طبيعية إلنتا  ،خاصة الطاقة الشماية ،اؼبتجددة
ككذا عمل شركات اجنبية  ،من خبلؿ استيبلؿ مداخيل النفط ،لتحل ؿبل الطاقات االحفورية ،الطويل
 .الطاقة اؼبتجددة إلنتاج

 نتائج البحث كاختبار الفرضيات:

اذل زيادة االىتماـ  ،سانبت اؼبشاكل البيئية كالظواىر اؼبتعاقبة من تيَتات مناخية كاحتباس حرارم -1
لضماف استمرارية عمليات التنمية  ،الذم تبُت انو البد من اهباد حلوؿ فورية لو ،دبشكل التلوث الصناعي

 يف اطار ماتداـ.
سواء للدكؿ اؼبنتجة ؽبا ؼبا  ،سبثل الطاقة التقليدية اليَت متجددة احملرؾ الرئياي لعمليات التنمية عاؼبيا -2

اك بالنابة للدكؿ اؼبتقدمة كالصناعية اليت احدثت ثورة  ،ؿسانبت يف هنضة ىذه الدك  ،تدره من عوائد مالية
كما سانبت يف رباُت ماتويات اؼبعيشة كربقيق الرفاه . صناعية كتكنولوجية منذ اكتشاؼ الطاقة

حدكث احًتار ك  ،ع ناب التلوثا ارتف ،لكن يف اؼبقابل صاحب ىذا االستهبلؾ اجملحف للطاقة .للمجتمع
خاصة الفحم  ،من غاز ثاين اكايد الكربوف اؼبنبعث من احًتاؽ الطاقة ،يئةسببتو اليازات الدف ،عاؼبي

 كىو ما جعل اغبديث عن التنمية الصناعية اؼباتدامة مرتبط باالستدامة الطاقوية . ،كالبًتكؿ
 ،الابل اليت يبكن من خبلؽبا ربقيق ابعاد التنمية اؼباتدامة الصناعيةتعد التكنولوجيات النظيفة من  -3

تتمثل يف ادارة كمعاعبة النفايات  ،يف ؾبموعة من احملاكر حورحيث تتم. غبد من التلوث الصناعيمركرا با
ككذا التوجو  ،باإلضافة اذل البناءات كاؼبدف اػبضراء ،ككذا بناء اسًتاتيجية نقل ماتداـ ،كاؼبياه اؼباتعملة

سبثل ؾبموع  ،ربعةات األاالسًتاتيجي ىذه االدكات ك. كبو الطاقات النظيفة كاؼبتجددة كالفعالية
كىي بدكرىا تااىم  ،اليت من خبلؽبا يتم زبفيض كالقضاء على التلوث الصناعي ،التكنولوجيات النظيفة

الطاقة النظيفة  الرتباط كنظرا. يف ربقيق االبعاد االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية للتنمية اؼباتدامة
سبثل  فإهناكحىت معاعبة النفايات كاؼبياه اؼباتعملة  ،ؼباتدامةالنقل اؼباتداـ اك اؼبباين ابسواء  ،كاؼبتجددة



 

 

 اػباسبة 

280 

 تحققكىذا ما يثبت لذا يبكن حصرىا يف  تكنولوجيات الطاقة النظيفة . .نولوجيات النظيفةؿبور التك
 الفرضية االكلى.

خاصة خبلؿ  ،دل ارتفاعا ملحوظ يف نصيب الطاقات اؼبتجددة ضمن الًتكيبة الطاقوية للدكؿاعرؼ الع -4
 ،ككذا البفاض تكاليف اقباز ؿبطات الطاقة اؼبتجددة ،الطاقة التقليدية ألسعاراالرتفاعات اؼبتكررة 

كما يبلحظ على التوجو كبو الطاقات اؼبتجددة من خبلؿ النماذج . الرياح توربيناتالشماية  كاأللواح
كمثاؿ   ،مار يف الطاقات اؼبتجددةاف كوف الدكلة تتوفر على الطاقة االحفورية ال يبثل عائقا لبلستث ،اؼبدركسة

يتخلى  الذم بدأ ،كما اف توفر التكنولوجيا اغبديثة كاؼبكننة على غرار النموذج االؼباين النموذج االمريكي.
رغم االمكانيات الطبيعية احملدكدة  ،مقابل اقباز ؿبطات طاقة مشاية كرياح ،عن ؿبطاتو من الطاقة النوكية
ثل ثلث انتاج الكهرباء. كىنا الطاقة اؼبتجددة سب ، اال افاز ىذه اؼبشاريعإلقبمن اشعة مشاية كمااحات 

 ،ضمن الًتكيبة الطاقوية للدكؿ ،يبكن القوؿ اف اعتماد الطاقات اؼبتجددة كخيار اسًتاتيجي طاقوم ماتداـ
ؼبتجددة كال بكوف مواردىا الطبيعية ا ،كال بكوهنا تتمكن من التكنولوجيا ،ال يرتبط بكوف الدكلة طاقوية

 كامبا يعتمد على االرادة الاياسية للدكؿ كمدل اىتمامها بأمنها الطاقوم ك ،توجهها اذل ىذا اػبيار
 الفرضية الثانية . تحققكىو ما يثبت ؿبافظتها على البيئة. 

من خبلؿ عائدات التصدير كاليت تااىم يف  ،سبثل احملركقات من نفط كغاز عصب االقتصاد اعبزائرم -5
 .كاؼباانبة الكبَتة يف الناتج احمللى االصبارل ،يف ميزاف اؼبدفوعات كاؼبوازنة العامة ،القتصادية الكليةالتوازنات ا

 كاليت ظهرت يف الربامج التنموية العديدة منذ االستقبلؿ اذل يومنا ىذا.
كلية كالياز من خبلؿ االعتماد على اؼبواد البًت  ،سبثل الطاقة االحفورية ركيزة الًتكيبة الطاقوية للجزائر -6

 ككذا كسائل النقل اؼبتعددة. ،يف اجملاؿ الصناعي كاؼبنزرل كيف انتاج الكهرباء ،الطبيعي يف االستهبلؾ
اعتباره ككذا  ،نظرا لئلمكانيات الكبَتة مقارنة مع النفط ،زاد التوجو الطاقوم اعبزائرم للياز الطبيعي -7

 ،اليت تعمل على تقليل التلوث ،لطاقات النظيفةيدخل ضمن اسًتاتيجية التوجو كبو ا  موردا طاقوم نظيف،
، يف االفراف العالية اغبرارة تشييل على غرار  ،من خبلؿ االعتماد شبو الكلي عليو يف ؾباالت متعددة

كما يبثل مصدرا إلنتاج الكهرباء يف احملطات سوآءا اليازية ،  اغبديد كاالظبنت كمواد البناء كغَتىامصانع 
كيتم استعمالو يف ؾباؿ اؼبنزرل كطاقة للتدفئة كالطهي يف كل ربوع الوطن  .زية ،خبارية(منها اك اؼبركبة )غا

 الفرضية الثالثة .  تحققكىذا ما يثبت سواء من خبلؿ غاز الطبيعي عرب االنابيب اك غاز البوتاف .
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لذم ياتهلك توجيو قطاع النقل ا ،تدخل ضمن اسًتاتيجية استعماؿ الطاقة االحفورية النظيفة يف اعبزائر -8
نظرا  .كوقود للمركبات  GN/C  كالياز الطبيعي GPL/Cاستعماؿ غاز البًتكؿ اؼبميع  اذل ،ثلث الطاقة

كمن جهة أخرل توفر اعبزائر  ،لكوهنما طاقة نظيفة تصدر كميات ضئيلة من ثاين اكايد الكربوف من جهة
اللتاف تابباف تلوثا كبَتا نتيجة  ،كتؿبليا على عكس البنزين كاؼباز  انتاجهايتم  ،على كميات كبَتة منها

باإلضافة اذل عدـ كفاية االنتاج احمللي كتلبية النقص من خبلؿ  ،الكميات اؼبصدرة من اليازات الدفيئة
 الفرضية الثالثة . تحققيثبت كىذا  استَتادنبا

السعار اغبقيقية كاليت تبتعد اسعارىا عن ا ،بابب الدعم اؼبقدـ للطاقةك  ،نظرا لكوف اعبزائر بلد طاقوم  -9
 اذل االفراط يف االستهبلؾ كىدر الكثَت منها. ،ك اسعار الوقودأسواء الكهربائية منها  ،يف االسواؽ العاؼبية

تضمن كفاءة كفعالية  ،توجب تبٍت برامج للنجاعة الطاقوية ،لذلك كيف اطار االسًتاتيجية الطاقوية اؼباتدامة
داخل ك يف صبيع القطاعات الصناعية كاػبدمية  ،لية اؼباتهلكةهتدؼ اذل تقليل ثلث الطاقة اغبا ،طاقوية

 . الفرضية الثالثة تحققكىذا يثبت اجملمعات الاكنية كالبنايات كاالدارات كاالنارة العمومية .
ف تكوف قطبا عاؼبيا إلنتاج الطاقات اؼبتجددة خاصة تأىلها أل ،سبتلك اعبزائر امكانيات طاقوية متجددة -10

منطقة اشعاع مشاي عاؼبي يف  أكربكتتوفر على  .نظرا ؼبا ربوزه من مااحات شاسعة ،الطاقة الشماية
نظرا لكوهنا  ،كىذا ما هبعل من الطاقة الشماية البديل الطاقوم اؼباتداـ  للمحركقات ،الصحراء اعبزائرية

 طاقة نظيفة كغَت قابلة للزكاؿ.
على ماتول  ،كذا اؼبشاريع البحثيةعرؼ قطاع الطاقات اؼبتجددة من حيث القوانُت كالتشريعات ك  -11

كما مت ادراجها يف العديد من اغبقائب الوزارية كاؼبسؤساات . اؼبخابر كاؼبسؤساات اعبامعية تطورا ملحوظا
كاليت ىي ربت كصاية كزارة  ،كإنشاء شركة الكهرباء كالطاقات اؼبتجددة التابعة لشركة سونلياز،الكبَتة 

اما الطاقات اؼبتجددة خارج  .اؼبتجددة داخل الشبكة العمومية للكهرباء كاليت اككل اليها الطاقات ،الطاقة
 .  الشبكة فهي تتبع كزارة البيئة كالطاقات اؼبتجددة. كآخرىا انشاء كزارة االنتقاؿ الطاقوم كالطاقات اؼبتجددة

كاؼبشاريع عكس اػبطط اؼبوضوعة  ،تعترب نتائج الطاقة اؼبتجددة يف اعبزائر ضئيلة جدا على ارض الواقع -12
من انتاج  %1 فهي ال سبثل ،اؼبتاحة الطاقوية الكبَتة مقارنة باإلمكانياتاليت دل تنفذ  ،2020فاؽ آاؼباطرة 

كىذا ما يثبت بعيدة اؼبدل. لذلك فتبٍت خيار الطاقة اؼبتجددة ضمن االسًتاتيجية الطاقوية النظيفة  .الطاقة
 الفرضية الرابعة . تحقق
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 المقترحات كالتوصيات:
 من خبلؿ النتائج المتحصل اليها نقدـ مجموعة االقتراحات كالتوصيات التالية :

 اليت تعد الطاقات التقليدية )نفط، ،نظرا لتاارع كتَتة التيَتات اؼبناخية الناصبة عن التلوث الصناعي -1
 ،دكات كسياساتأ ك يعتمد على موارد ،فاف اهباد مبوذج طاقوم نظيف كماتداـ ،فحم(اكرب مابباهتا

 من خبلؿ طاقات جديدة كمتجددة من مصادر ـبتلفة. ،تامح بالتقليل من انبعاثات اليازات الدفيئة
يعترب تبٍت اسًتاتيجية عاؼبية إلدماج الطاقات اؼبتجددة ضمن القطاعات االقتصادية اؼبختلفة على  -2

اىرة االحتباس كسيلة للحد من ظ ،ككذا كسائل النقل كاؼبواصبلت ،ماتول اؼبناطق الصناعية كاغبضرية
 اغبرارم.

من من األتض ،على اعبزائر استيبلؿ الثركة البًتكلية كاليازية لتجايد مشاريع يف الطاقات اؼبتجددة -3
 تااىم من خبلؽبا ضماف حق االجياؿ القادمة من الطاقة.ك  ،الطاقوم

اقة نظيفة تتوفر كونو ط  ،سراع يف التوجو كبو احبلؿ الياز الطبيعياإل ،يبكن يف االجل القصَت كاؼبتوسط -4
كىذا من خبلؿ ربط  .ككذا آلثاره الكبَتة على البيئة ،مكاف النفط الذم تعرب كمياتو ضئيلة ،بكميات كبَتة

ككذا تاهيل كربفيز ربويل  ،ضرية كؿبطات انتاج الكهرباء بالياز الطبيعيصبيع اؼبناطق الصناعية كاغب
قليل الطلب على البنزين من اجل ت ،GNك  GPLلوقود غاز البًتكؿ اؼبميع  ،الايارات ككسائل النقل

 .ككذا التخفيف من انبعاثات اليازات  العادمة   ،كاؼبازكت
منها من خبلؿ تعميم اؼبصابيح  ،اتباع سياسة كطنية هتدؼ لًتشيد استهبلؾ الطاقة الكهربائية -5

 اػبزينة العمومية.اليت سبثل عبئا على  ،كاالنارة العمومية ،خاصة يف الدكائر اغبكومية ،االقتصادية
كاليت من خبلؽبا يتم زبفيض  ،كجعلها تاتقطب كرب عدد من اؼباافرين ،تطوير منظومة النقل العاـ -6

خاصة  ،ككذا كهربة القطارات كتوسيع شبكات الًتاموام كاؼبيًتك اؼبصاعد اؽبوائية. التنقل باؼبركبات الفردية
 .اك طاقة الرياحتيل على كهرباء تنتج من الطاقة الشماية اذا كانت تش

من خبلؿ اعفاءات  ،خاصة صناعة االلواح الشماية ،تشجيع االستثمار يف معدات الطاقات اؼبتجددة -7
 ضريبية كصبركية كاستحداث شراكات مع مصنعُت اجانب.

 ،كالاماح بولوج الشبكة العمومية ،الاماح للمبادرات الفردية ككذا العائبلت يف انتاج الطاقة اؼبتجددة  -8
يف حاالت قلة االنتاج  ،يبكن العائبلت من االستفادة من الشبكة العامة ،استحداث نظاـ اسعارمن خبلؿ 

 كعمل مقاصة سنوية للفارؽ بُت االنتاج كاالستهبلؾ. ،ككذا طرح الفائض من االنتاج يف الشبكة ،الفردم
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ؿباكلة صبع الطاقة من حيث االىتماـ من قبل الدكلة ك  ،عدـ التفرقة بُت االنتاج داخل الشبكة كخارجها -9
بدال من كوف انتاجها داخل الشبكة ربت كصاية كزارة الطاقة )شركة  ،اؼبتجددة ربت غطاء كزارة كاحدة

 سونلياز( كاالنتاج خارج الشبكة تابع لوزارة البيئة كالطاقات اؼبتجددة.
الرائدة يف خاصة مع الدكؿ  ،هبب االسراع يف عقد شراكات اجنبية للنهوض بقطاع الطاقات اؼبتجددة -10

كاف امكن اعادة بعث مشركع الطاقة . كاليت سبتلك التكنولوجيا كتاتطيع سبويل مشاريع ضخمة ،ذلك
 ك مع الشريك االؼباين.يالشماية ديزرت
 :أفاؽ الدراسة 

 استراتيجية االنتقاؿ الطاقوم لحقيق االستدامة الطاقوية في الجزائر. -
 للجزائر.  من التركيبة الطاقويةض كطاقة مستدامة   مكانة الطاقة الشمسية -
 مكانة الثركة البتركلية كالغازية في المساىمة في استحداث منظومة طاقوية مستدامة في الجزائر. -
 دكر الطاقات المتجددة كالنظيفة في تطوير قطاع السكن كالنقل المستداـ في الجزائر. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
284 

 

 

 

 

 

 



 

 

 قائمة المراجع 

285 

 اللغة العربية:أكال: المراجع ب
 الكتب. - أ

 .1981بَتكت،لبناف، ،معهد االمباء العرب ،علم البيئة اضبد رشيد، -1

 ..بتصرؼ1999،مصر ، ،دار الفكر العريب الطاقة كتلوث البيئةاضبد مدحت اسبلـ ،  -2
 ،األردف كالتوزيع، للنشر األىلية التنمية، على العوؼبة ـباطر للبيع ليس ،العادل كردـ علي ؿبمد باتر   -3

2003. 
زائرية ، ،الدار اعب االستثمار األخضر في الشركات المعاصرة ،دراسة حالةبدراف اليف سلطاف البدراين ، -4

 .1،2015اعبزائر ،ط

دار اليازكرم العلمية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ، التسويق اسس كمفاىيم معاصرةتامر البكرم،  -5
2006. 

،اثراء للنشر  ،تطبيقات ،حبلت دراسية ،دراسات سابقة ، استراتيجيات التسويق األخضرثامر البكرم  -6
 .1،2012كالتوزيع، األردف ،ط

ترصبة عبد الرضباف عبد اهلل العطر  االستدامة البيئية :التقنيات الخضراء،ثاقبافيل ب، سريديفي ج،  -7
 . 2019الرياض،  دار جامعة ملك سعود للنشر، كآخركف،

 . 2000،دار الفجر للنشر كالتوزيع ،القاىرة ،مصر ، للبيئةالملوثات الكيماكية صباؿ عوياي الايد ، -8
، الفكر مصادرىا كقضاياىا، عنواف المقاؿ: طاقة الرياح –الطاقة ترصبة: ميشيل فرح،  -جي كونيت  -9

 .مصر، بدكف سنة نشر02اؼبعاصر ،
، مدينة  ، مكتبة الدار العربية للكتاب1، الطبعة التلوث البيئي كمخاطر الطاقةحان اضبد شحاتو ،  -10

 .2002النصر ، مصر 

 .2003 الدار العربية للكتاب ،القاىرة، ،التلوث البيئي كمخاطر الطاقةحان اضبد شحاتو ، -11

 .2009فلاطُت، مركز العمل التنموم معا، التغيير المناخي اسبابو كآثاره،حنُت العقاد ، -12

مسؤساة ،التنمية المستدامة(، الوقائع االقتصادية )العولمة االقتصاديةخبابة عبد اهلل ،بوقرة رابح ، -13
 .2009شباب اعبامعة ،االسكندرية ،

، تقييم سياسات تصدير كتصنيع الغاز الطبيعي محليا كمقارنتو بنظرياتو عالمياداليا ؿبمد يونس،  -14
 .2011دار اعبامعية ، االسكندرية ،ال

 .2002ة ،القاىرة ،،الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافي مبادئ التنمية المستدامة دكغبلس موسشيت، -15
 .2001، ، الدار اعبامعية، االسكندريةاقتصاديات الموارد ك البيئيةرمضاف ؿبمد مقلد كآخركف،  -16
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 ،مصري، كالبيئ،صبعية اؼبكتب العريب للبحوث  ادارة البيئة نحو االنتاج االنظفزكريا طاحوف ، -17
 .1،2005ط

 ،4ط، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،المدخل الى العلـو البيئية سامح اليرابية، وبي الفرحاف، -18
 .2011االردف،

 .1981، عادل اؼبعرفة، الكويت،تكنولوجيا الطاقة البديلةسعود يوسف عياش،  -19

الطبعة األكذل، دار اليازكرم العلمية  ،كاستخداماتهامصادرىا  -الطاقة البديلةظبَت سعدكف كآخركف،  -20
 .2011للنشر كالتوزيع، عماف، األردف ،

 ،سوريا ، دار رسبلف للطباعة كالنشر،المسؤكلية الدكلية عن الضرر البيئي ،اجم اؽبييتسهَت ابراىيم ح -21
2008. 

اؼبنظمة  ،دكر االقتصاد األخضر في التنمية المستدامة في الوطن العربي شريف ؿبمد على اضبد، -22
 .2014العربية للتنمية العربية ،جامعة النيل العربية ،مصر ،

 .2007االردف، دار اليازكرم العاؼبية، ،االدارة البيئية صاحل عارؼ، -23

،دار الفكر  البيئة كمشكبلتها كالتربية البيئية كالتنمية المستدامةعبد الابلـ مصطفى عبد الابلـ ، -24
 .2011العريب ،القاىرة، مصر ،

 مصر، ،االسكندرية ة اعبديدة،دار اعبامع ،االقتصاد البيئي كمقوماتو كتقنياتو عبد العزير قاسم ؿبارب، -25
2011. 

 ،التنمية المستدامة فلسفتها كأساليب تخطيطها كأدكات قياسها، ماجد ابو زنط، عثماف ؿبمد غنيم -26
 . 2010عماف االردف ، دار صفاء للنشر كالتوزيع،1ط 
شبكة االقتصاديُت  ،التنمية المستدامة في العراؽ )الواقع كالتحديات (،اكراؽ اقتصاديةعدناف فرحاف اعبوارين،  -27

 ، بدكف سنة نشر.راؽالعراقيُت الع
، 1ط،عماف  ، دار اغبامد للنشر كالتوزيع، االردف،التشريع الدكلي لحماية البيئةعلى عدناف الفيل،  -28

2011. 
 .2008، مصر المنظمة العربية للتنمية االدارية الطاقة كالتنمية في الدكؿ العربيةعلى لطفي،  -29
 .2012 عماف ،االردف، ة،دار اؼبيار  ،المدخل الى علم البيئةعلي سادل الشواكرة،  -30
 .2000 اعبزائر، دار األمل، ،البيئة في مواجهة التلوث فتحي دردار، -31

االستثمار المستداـ فن طويل األداء  ،يرنيك ركبنز، ترصبة عبلء اضبد اصبلح كارل كركسيناكي، -32
 . 2011 ،مصر ،، ؾبموعة النيل العربيةالطويل المدل

، عماف ،دار الصفاء ،عي كسياسات التنمية المكانية، الموقع الصناكامل كاظم بشَت الكناين -33
 .2008 االردف،
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، المعايير البيئية كالقدرة توفيق عباس اؼباعودم ،كاظم أضبد البطاط ،رمكماؿ كاظم بواد الشم -34
 .2016 االردف، ،عماف ،دار األياـ للنشر كالتوزيع ،التنافسية للصادرات

 .1983 ،، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعيةتركليمحاضرات في االقتصاد الب، ؿبمد اضبد الدكرم -35

 .2001 ،دار اؼبعرفة اعبامعية االسكندرية، مصر، جغرافية الطاقة ،ؿبمد ضبيس الزركة -36
 االسكندرية، د ت ف  ،دار الفكر العريب ،اعبزء األكؿ ،موسوعة حماية البيئة ،ؿبمد صاحل العادرل -37
 ، الشارقة،1ط ،اثراء للنشر كالتوزيع ،صاد البيئةمقدمة في علم اقت، ؿبمد صاحل تركي القريشي -38

2011. 
 كالبيئة،العالمية للتنمية  المشترؾ، اللجنةمستقبلنا مراجعة حاُت حجاج،  ؿبمد كامل عارؼ، -39

 .1989 ،الكويت اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، سلالة كتب عادل اؼبعرفة،
 .2014تبة اجملتمع العريب، عماف، األردف، ، مكفلسفة التسويق األخضرمصطفى يوسف كايف،  -40

 ،6،العدد ،الالالة اػباماة ،اضاءات مالية كمصرفية ،الذىب االسودمعهد الدراسات اؼبصرفية،  -41
 .2013 الكويت،

 .2014منظمة اجملتمع العلمي العريب،  ،كالبيئةالطاقة النوكية  ؿبمود،مفتاح  -42
الدار  اقتصاديات الموارد الطاقويةأضبد الارييت  رمضاف، ؾبمد عفاؼ عبد العزيز ،الايد ؿبمد قلدم -43

 .2001اعبامعية ، االسكندرية
االقتصاد األخضر مقدمة في النظرية كالسياسة  ،، ترصبة عبل اضبد اصبلحموللي سكوت كاتو  -44

 .2010 ،1ط ،ؾبموعة النيل العربية ،كالتطبيق

الخاـ كسعر صرؼ الدكالر العبلقة في اسعار النفط  نبيل مهدل اعبناىن، كرًن سادل حاُت، -45
 القاسية، العراؽ. .كلية االدارة كاالقتصاد، grangerباستخداـ التكامل المشترؾ كسببية 

 كالتحديات االقبازات) قطر دكلة يف اؼباتدامة ػالتنمية ،اؼبهندم ابراىيم ،حان اؽبييت الرضباف عبد نوزاد  -46
 .2008، ،قطر ،الدكحة لئلسكاف الدائمة ،اللجنة(

،ىيئة ابو ظيب للثقافة كالًتاث،  الكتلة الحيوية كانجاز التغييرككر، ترصبة عمر سعيد االيويب، نيكي ك  -47
 ،.1،2010االمارات العربية اؼبتحدة ،ط

 ،مقدمة في اقتصاديات البيئةاؽبييت نوزاد عبد الرضباف ،حان ابراىيم اؼبهندم .عياى صبعة ابراىيم ، -48
 .2009دف،عماف،االر ،دار اؼبنهاج للنشر كالتوزيع 

دار اؼبنهاج  ،البيئةفي اقتصاديات  ةمقدمابراىيم،  ةصبع عياى  اؽبييت نوزاد عبد الرضبن، حان ابراىيم اؼبهندم. -49
 . 2009،عماف ،كالتوزيع للنشر 
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 .الرسائل كاالطركحات - ب

يف ، ، اطركحة دكتوراه، الغاز الطبيعي كدكره في تامين الطلب على الطاقة في المستقبلابراىيم بورناف -1
 .2007العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية، كعلـو التاَت، جامعة اعبزائر، 

تجارب  استعراض –السلمي للطاقة النوكية االستخداـ اقتصادياتأماؿ اظباعيل ؿبمد يوسف،  -2
 .2010،مصر كالعلـو الاياسية، جامعة القاىرة، االقتصاد، أطركحة دكتوراه، كلية دكلية معاصرة

 ضوابط ظل في الجزائرم االقتصاد ىيكلة اعادة في الطاقوية الموارد حوكمة دكر اح،صب براج -3
 .2012-1،2011 سطيف ،جامعة التايَت كعلـو االقتصادية العلـو يف ماجياًت ،مذكرة االستدامة

يف العلـو  ،مذكرة ماجياتَت ، استهبلؾ الطاقة في الجزائر دراسة تحليلية كقياسيةبن ؿباد ظبَت -4
 .2009-2008،جامعة اعبزائر ، دية كالتجارية كعلـو التايَت االقتصا

 النظاـ القانوني لبلستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر كالمتغيرات الدكليةبوجلطي عز الدين ، -5
 .2016-2015، 1،اطركحة دكتوراه علـو يف القانوف ،جامعة اعبزائر 

 ،في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة دكر تكنولوجيات كطرؽ االنتاج المستداـبوحبيلة اؽباـ ، -6
،مذكرة ماجياتَت يف العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت  دراسة حالة الشركة االفريقية للزجاج

  . 2012-2011جامعة فرحات عباس سطيف ،
  ةاستشرافي دراسةفي الجزائر  المستدامة التنميةثار التغيرات المناخية على آ، بوسبعُت تاعديت -7

-2014  بومرداس  ؿبمد بوقرةا ة كعلـو التايَت جامع كالتجارية االقتصاديةالعلـو  ةالدكتوراه كلي أطركحة
2015. 

 حالة دراسة المستدامة التنمية تحقيق في كدكرىا المتجددة الطاقة مكانة ،الرؤكؼ عبد تركي -8
 . 2014-2013, 3 اعبزائر جامعة ماجاتَت مذكرة ،الجزائر

دكل االستثمار االجنبي المباشر في الطاقات المتجددة كاثره على النمو االقتصادم ج ،حبلـ زاكية -9
، اطركحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية 2014-2008المستداـ دراسة قياسية لحالة الجزائر خبلؿ الفترة 

 .2018-2017 ،1،كلية العلـو االقتصادية كعلـو التايَت جامعة فرحات عباس ،سطيف 

تسيير النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية ،دراسة حالة ،ضباش كليد  -10
.مذكرة ماجياتَت يف العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت ،جامعة سطيف  المؤسسة الوطنية للببلستيك كالمطاط

 .62،ص1،2011-2012
بين الطاقات المتجددة كالتقليدية كإمكانية الهيدركجين  اقتصادياتخلود حااـ حانُت حان،  -11

، أطركحة دكتوراه، كلية التجارة، جامعة عُت مشس، مع التطبيق على مصر كوقود في العالم  استخدامو
 20.مصر، 
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،  الطاقة في ظل التنمية المستدامة دراسة حالة الطاقة المستدامة في الجزائرذبيحي عقيلة , -12
 .2009-2008دية كالتجارية كعلـو التايَت ،جامعة منتورم قانطينة ،مذكرة ماجاتَت يف العلـو االقتصا

، ماجياتَت انظمة قدرة الكهربائية ،جامعة اىمية كفاءة الطاقة الستهبلؾ اكثر استدامة رفاه ركمية، -13
 .2017سوريا، تشرين،

ركة استراتيجية ترقية الكفاءة االستخدامية لمصادر الطاقة البديلة الستخبلؼ الثزناد سهيلة ، -14
 .1،2017،اطركحة دكتوراه ،جامعة سطيف  البتركلية كفق ضوابط االستدامة

المستدامة في  االقتصاديةالطاقة المتجددة في تحقيق التنمية  اقتصادياتدكر زكاكية أحبلـ،  -15
،  االقتصاديةرسالة اؼباجاتَت يف العلـو  دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب كتونس -الدكؿ المغاربية

 .2013،سطيفكالتجارية كعلـو التايَت، جامعة فرحات عباس،  االقتصاديةعلـو كلية ال

 استراتيجية الطاقة المتجددة في الجزائر كدكرىا في تحقيق التنمية المستدامة، سناء حم عيد   -16
 .2013-2012، 3،رسالة ماجياتَت ،جامعة اعبزائر

مستهلك النهائي ،دراسة عينة من المزيج التسويقي األخضر كأثره على الشرائي لل شراد ياسُت، -17
اطركحة دكتوراه  ، مستهلكي األجهزة الكهرك منزلية الصديقة للبيئة لمؤسسة كوندكر برج بوعريريج

 .2019-2018.، 1علـو ،جامعة فرحات عباس سطيف
استخداـ استراتيجية النقل الذكي كأداة لدعم ادكات النقل المستداـ. دراسة ، شنيب صورية -18

  .2017، ,اطركحة دكتوراه ك جامعة اؼبايلة يق في النقل البرم بالجزائرمتطلبات التطب

 ،مذكرة نيل شهادة اؼباجياتَت، افاؽ انشاء المباني الخضراء الصديقة للبيئة ،علي نورم ؿبمد -19
 .2011 ،العراؽ ،اعبامعة التكنولوجية

، مذكرة في الجزائر كاقع كأفاؽ الطاقة المتجددة كدكرىا في التنمية المستدامة،  عماد تكواشت -20
، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت، قام العلـو -باتنة–ماجاتَت، جامعة اغباج ػبضر 

 . 2012االقتصادية،

دكر االعتبارات البيئية في المفاضلة بين أساليب توليد الطاقة فوزل ؿبمد الشريف الياس،  -21
، أطركحة دكتوراه، معهد الدراسات كالبحوث البيئية، ليبيةبالجماىيرية ال اقتصاديةدراسة  –الكهربائية 

 ..2006جامعة عُت مشس، مصر

، أطركحة دكتوراه غَت منشورة،  الغاز الطبيعي في الجزائر كأثره على االقتصاد الوطنيكتوش عاشور،  -22
 .2004العلـو االقتصادية كعلـو التايَت، جامعة اعبزائر،  كلية
رسالة ماجياتَت يف العلـو  ،باية البيئية في تحقيق التنمية المستدامةمساىمة الج ؿبمد عبد الباقي، -23

 .2010، التايَت ،كلية العلـو االقتصادية كعلـو التايَت جامعة اعبزائر
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دراسة  2015قواعد القانوف الدكلي لحماية البيئة في ضوء اتفاقية باريس للمناخ مرج فهد علي.  -24
 . 2017، ، جامعة الشرؽ االكسط ، مذكرة ماجاتَت ، كلية حقوؽ  تحليلية

. طرؽ مستحدثة لترشيد الطاقة داخل المنشآت في البيئة المشيدة ،مرسيل سامي عوض حنا -25
  .2005معهد الدراسات كالبحوث البيئية. جامعة عُت مشس  ،رسالة ماجاتَت

ض التنمية المستدامة دراسة حالة بع ألجلاستراتيجية التسيير االمثل للطاقة  ،ةنذير غاني -26
 .2016-2015اطركحة دكتوراه يف علـو التايَت ،جامعة قاصدم مرباح كرقلة ، ،االقتصاديات

 .بلت كالجرائدػػػػػالمج -ج 
فعالية التوجو لبلستثمار في الطاقات المتجددة كاستراتيجية لتأمين عبد القادر خليل، ؿبمد مداحي،  -1

اؼبالية، احملاسبية كاإلدارية، جامعة أـ  ، ؾبلة الدراساتدراسة حالة الجزائر-إمدادات الطاقة التقليدية
 . 2014، 01البواقي، العدد

 ،ؾبلة بيئة اؼبدف االلكًتكنية ،المباني الخضراء ) المستدامة ( ك كفاءة استخداـ المياه، االف ميلُت -2
  .2015 ،10العدد 

االخضر  السندات الخضراء كأداة تمويل كدعم عملية االنتقاؿ الى االقتصادحاُت عبد القادر،    -3
 . 4 ؾبلة اؼبالية كاالسواؽ، ؾبلد ،لتحقيق مصالح التنمية المستدامة

التمويل االسبلمي التنمية المستدامة األخضر كدكره في خدمة شحـو رحيمة،  حفارم عبد القادر، -4
، 02،العدد10،ؾبلة دفاتر اقتصادية ،ؾبلد التنمية المستدامة )السندات االسبلمية الخضراء في ماليزيا (

2018. 
 فرص ترشيد استهبلؾ الطاقة في الدكؿ العربية ، ـ سعد فتحي الصبلب عياد زربية، دنورم ، -5

 .2014ديامرب  23-21،مسؤسبر الطاقة العريب العاشر ،ؾبلة الطاقة كالتعاكف العريب ،ابو ظيب،
امة التمويل االخضر كألية لدفع مشاريع الطاقة المستد ،صربم  رمضاف ايباف، ىرموش ايباف ،مقيمح -6

 . 2019، 3،  اجمللد 3، ؾبلة اقتصاد اؼباؿ كاالعماؿ، العدد تجارب دكلية مع اإلشارة الى حالة الجزائر
ؾبلة جيل حقوؽ االنااف،   ،االقتصاد االخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامةظبية شاكرم ،  -7

 .2017، 15جامعة سطيف، العدد 
كتحقيق التنمية المستدامة في دكؿ المغرب مستقبل الطاقات المتجددة سيف الدين رحايلية،  -8

، ؾبلة الواحات للبحوث كالدراسات، العدد دراسة مقارنة بين تونس، الجزائر كالمغرب -العربي 
 . 2016، 09اجمللد02،
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تأثير البرامج االستثمارية العمومية كاالندماج القطاعي بين النظرية الكنزية صاحل صاغبي ، -9
ة ؾبلة العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التايَت جامع ،2014-2001 وازفكاستراتيجية النمو الغير مت

 .2013 سطيف، ،13العدد ،1سطيف 
عبد الرسوؿ جابر ابراىيم ،حيدر حسين حذافة، اآلثار االقتصادية عقيل ضبيد جابر اغبلو ، -10

ة للعلـو االقتصادية ،دراسة حالة العراؽ ،ؾبلة القادسي للتلوث البيئي  المخاطر كالتكاليف كالمعالجات
 ،1،2013،العدد 15كاالدارية ،اجمللد 

برنامج االنتاج االنظف كآلية لزيادة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية   شراؼ براىيمي، فاتح ؾباىدم، -11
،ؾبلة اداء اؼبسؤساات كدعم األداء البيئي للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة االسمنت كمشتقاتو بالشلف 

 .2012-1،2011 اعبزائرية ،العدد
دراسػػػػة  الجزائرل لتحقيػػػق التنميػػػػة المسػػػتدامة فػػػي خالمتجػػػػددة كمػػػد  ة اقػػػطال ،حػػػدة ات فركحػػػ -12

العدد  لباحثؾبلة ا ،الكبير بالجزائر الجنوب  اقػػػة الشمسػػػية فػػػػيطال لتصنيفلواقػػػع مشػػػركع 
 .2012الانة11
اقتصاديات  ؾبلة ،الغاز الطبيعي الجزائرم كرىانات السوؽ الغازية ،بلعزكز بن علي كتوش عاشور، -13

 .2005 ،2العدد ،مشاؿ افريقيا
، ؾبلة مباء التمويل األخضر الفرص كالتحديات لطفي ـبزكمي، شاىد الياس، دفركر عبد النعيم، -14

 .2018، أبريل 02اجمللد رقم  عدد خاص، ،لبلقتصاد كالتجارة
فرانكفورت  ،دار النشر سوسي تيس، 2عدد ،ؾبلة اؼبانيا ،الفعالية  الطاقويةعلينا زيادة، ، مارتن اكرت -15

 . 2008، اؼبانيا
االقتصاد األخضر كأحد آليات التنمية المستدامة لجلب االستثمار  ،ؿبمد صديق نفاذم -16

 .2017جانفي  ،17العدد  ،جامعة األزىر اجمللة العلمية لقطاع كليات التجارة، ،االجنبي
ؾبلة  ،االقتصاد االخضر كألية لتحقيق التنمية المستدامة ،مرًن طبٍت ،رزيقة رضبوف ماعودة نصبة، -17

 .2019 ،02العدد ،04اجمللد  ،جامعة اؼبايلة ،اقتصاديات االعماؿ كالتجارة
، ؾبلة اؼبالية دكر الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامةموساكم رفيقة، موساكم زىية،  -18

 .2017، 03جمللدا، 06كاألسواؽ، العدد
 ،خضر تنمية مستدامة تكافح التلوثاالقتصاد األ ،بوطبة صربينة ،مرداسي أضبد رشاد يزيد تقرارات، -19

 .2017ديامرب  ،امعة العريب بن مهيدم اـ البواقيج ،العدد الثامن ،ريةؾبلة الدراسات اؼبالية كاحملاسبية كاالدا
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 كالملتقيات.المداخبلت ضمن المؤتمرات  -د
اؼبلتقى الدكرل حوؿ اسًتاتيجيات  ،كاقع كافاؽ الطاقات المتجددة في المملكة المغربية ،نصَتاضبد  -1

 .2018،افريل 2الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق التنمية اؼباتدامة ،جامعة البليدة 
 ، استراتيجيات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة ،بارة فاطمة الزىراء، بقاح سارة -2
 –اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق التنمية اؼباتدامة داخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدكرل م

 .2018افريل  24-23، 02 دراسة ذبارب بعض الدكؿ، علي لونياي البليدة
الوطني الثالث حوؿ تطبيق الحكم  الملتقى الحكم الراشد كآلية لمحاربة الفساد، ،بوعشة مبارؾ -3

 .سكيكدة – 1955أكت  20، جامعة 2007ديامرب  10-9 ،مؤسسة االقتصادية الوطنيةالراشد بال
مداخلة مقدمة ضمن اؼبلتقى  ،الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة اعبوزم فتيحة، -4

دراسة ذبارب بعض الدكؿ،  –اسًتاتيجيات الطاقات اؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق التنمية اؼباتدامة الدكرل 
 .2018افريل  24-23، 02 لي لونياي البليدة ع
ـبرب االختبارات كاالحباث  ،ادارة المخلفات الصناعية السائلة ك طرؽ معالجتهاصفواف االخرس . -5

   . 2007، سوريا ،الصناعية

 كاألفاؽ الواقع بين الليبرالي النظاـ كرىانات المستدامة التنمية بوركبة، كاتية فوزم، الرزاؽ عبد -6
 جامعة اؼبتاحة، للموارد االستخدامية كالكفاءة اؼباتدامة التنمية: الدكرل اؼبسؤسبر يف مداخلة ،ةالمستقبلي

 .2008 افريل /70/08، 1سطيف عباس فرحات
دكر المجتمع المدني في ترشيد كتحسين كفاءة الطاقة افاؽ جديدة كمتجددة عدرل عماد الدين ، -7

 .2011،الشبكة العربية للبيئة كالتنمية ،
حلقة عمل حوؿ كفاءة استخداـ الطاقة يف  ،تمويل التحكم في الطاقة في الجزائر اليات، دارلكماؿ  -8

    .2010، اعبزائر،مشاؿ افريقيا
االستثمار في اطار آلية التنمية النظيفة ،اطبللة على تجربة  مد ابو بكر عبد اؼبقصود عبد اؽبادم،ؿب -9

 .2011بوس، جانفي ،جامعة الالطاف قا دكلة االمارات العربية المتحدة
 ،كلية اؽبندسة ، الندكة الثانية للهندسة اؼباتدامة،التحوؿ نحو المدينة الخضراء ،ؿبمد علي االنبارم -10

 .28/03/2013 جامعة بابل العراؽ،
، دكر برامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاىرة البطالة: قراءة للواقع الجزائرممريزؽ عدماف،  -11

يجية اغبكومة يف القضاء على البطالة كربقيق التنمية اؼباتدامة، كلية العلـو اؼبلتقى الدكرل حوؿ اسًتات
 .2011 ،نوفمرب16ك 15االقتصادية كعلـو التايَت، اعبزائر، يومي 
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التوجو نحو االعتماد على الطاقات المتجددة كمدخل موازرين عبد اجمليد، بربرم ؿبمد االمُت ، -12
ة مقدمة ضمن اؼبلتقى الدكرل حوؿ اسًتاتيجيات الطاقات مداخل ،لتحقيق ابعاد التنمية المستدامة

 24-23، 02 البليدةجامعة  ،اؼباتدامة دراسة ذبارب بعض الدكؿاؼبتجددة كدكرىا يف ربقيق ابعاد التنمية 

 .2018افريل 
دكر استراتيجية التصميم المستداـ في ، خولة كرًن كوثر، خولة ىادم مهدم، مياوف ؿبي ىبلؿ -13

مسؤسبر االزىر ، كرقة مقدمة ضمن ملتقي االستدامة يف العمارة ،ت على البيئة العمرانيةتقليل التأثيرا
 .2014ديامرب  71. 71, 01 مصراؽبندسي الدكرل 

لطاقة العريب ، مسؤسبر االورقة القطرية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةكزارة الطاقة ك اؼبناجم،  -14
 .2006 ،الثامن، عماف، جواف

مسؤسبر الطاقة العريب،  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية–الورقة القطرية ، لطاقة كاؼبناجمكزارة ا -15
 .2014، اكتوبر ظيب  االمارات العربية اؼبتحدة  ابو
 .التقارير -ق

 .2010، نيويورؾ ،االستثمار في اقتصاد منخفض الكربوف ،تقرير االستثمار العاؼبي، األنكاد -16
( " 2ندكة اإلسكاف ) ،القاىرة، المبادئ التصميمية المحققة للسكن المستداـ ،اياب ؿبمود عقبة -17

 .2004 ة،الرياض، اؼبملكة العربية الاعودي اؽبيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، –اؼباكن اؼبيار" 
 .2018 ، اعبزائر،التطور االقتصادم كالنقدم للجزائر2017التقرير السنوم بنك اعبزائر،  -18
 .2019،اعبزائر  ،2019مارس  ،النشرة االحصائية الثبلثية م اعبزائرم،البنك اؼبركز  -19

، البند الثاين من تعزيز التنمية المستدامة لتحقيق سبل عيش مستدامةتقرير مكتب العمل الدكرل،  -20
 .2005جنيف، نوفمرب 294 جدكؿ األعماؿ، الدكرة

 .2017الية العربية، يناير ارباد ىيئات األكراؽ اؼب، اسواؽ رأس الماؿ الخضراء ،جليل طريف -21

 ،الشرقيةغرفة ، السعوديةالطاقة الشمسية في المملكة العربية  اقتصاديات، البحوثدراسات ك  -22
 .2010 ،الاعودية

 .2016، اعبزائر، السنومالتقرير  ،لئلحصاءالديواف الوطٍت  -23
 .2016، الجزائر باألرقاـالديواف الوطٍت لئلحصاء,    -24
منظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ  ،ة التنمية النظيفة في بركتكوؿ كيوتوآلي ،ركال فسؤاد نصر الدين -25

 . 2008الكويت ، )أكبك(،
 .2012 ،التقرير العربي السنوم الموحدصندكؽ النقد العريب،  -26
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، تطور الطاقات المتجددة كانعكاساتها على سوؽ النفط العالمية كاألقطار األعضاءعلي رجب  -27
 .2008، 127أكبك، عدد 

تقرير مقدـ عن أعماؿ المجلس في دكرتو اجمللس القومي لئلنتاج كالشسؤكف االقتصادية،  اؿ مركز -28
 .2003 ، القاىرة، مصر، جويلية،التاسع كالعشركف

 . 2019، الكويت ،تقارير سنوات مختلفة ،ة للبًتكؿمنظمة االقطار العربية اؼبصدر  -29
 . 2017 ،، اكبيك حصائي السنومالتقرير اال ،منظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ -30
 .2016،األكبك ،الكويت. التقرير االحصائي السنوممنظمة االقطار العربية اؼبصدرة للبًتكؿ،  -31
 .2011 سونلياز،، صات انفو ، برنامج الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقويةكزارة الطاقة كاؼبناجم,  -32
 .2005-2000، مكالمناجقطاع الطاقة  حوصلة كاؼبناجم،كزارة الطاقة  -33

 كالمراسيم.القوانين  - م
بأعماؿ التنقيب كالبحث عن المحركقات اؼبتعلق 1986أكت  14اؼبسؤرخ يف 14-86القانوف رقم .1

 .11/08/1986،الصادر 35،  اعبريدة الرظبية  اعبزائرية العددكاستغبللها كنقلها باألنابيب
ك اؼبتعلق بتنظيم  1996\12\28اؼبوافق لػ  1417\شعباف \17اؼبسؤرخ بتاريخ  481-96اؼبرسـو التنفيذم رقم .2

 . 84العدد ، ريدة الرظبية اعبزائرية,اعب المجلس االعلى للبيئة كالتنمية المستدامة
اؼبتعلق ب  2004مام  19اؼبوافق لػ  1425ربيع االكؿ  29مسؤرخ بتاريخ  149-04اؼبرسـو التنفيذم رقم .3

 . 32اعبريدة الرظبية اعبزائرية .العدد، اعداد البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة كيفيات
 بإنشاءالمتعلق  2011يناير  27اؼبوافق لػػ  1432صفر  22اؼبسؤرخ بتاريخ  33-11اؼبرسـو التنفيذم رقم .4

الصادرة بتاريخ  ،اعبريدة الرظبية اعبزائرية ،المعهد الجزائرم للطاقات المتجددة كتنظيمو كتسييره
  . 08العدد ،  2011فيفرم \06
المتضمن انشاء كحدة تنمية  1988يناير  9اؼبوافق لػػ  1408صبادم االكؿ  19رئاسي مسؤرخ يف  قرار.5

 .1988فرباير  10الصادرة بتاريخ  ،06 العدد ،اعبريدة الرظبية اعبزائرية ،االجهزة الشمسية
انتاج  بتكاليف توزيعاؼبتعلق  2004\03\25اؼبوافق لػ  1425\02\04اؼبسؤرخ بتاريخ 92-04مرسـو تنفيذم .6

  .19,العدد2004, اعبريدة  الرظبية اعبزائرية  الكهرباء
العدد ، ريةاعبريدة الرظبية  اعبزائ ،2002اكت 22اؼبوافق لػ  1419ربيع الثاين 29اؼبسؤرخ يف  11-98قانوف رقم .7

62.      
في الطاقة  بالتحكماؼبتعلق  1999اكت  02اؼبوافق لػ 1420ربيع الثاين  20اؼبسؤرخ بتاريخ  09-99قانوف .8

 ..اعبريدة الرظبية اعبزائرية
 .77،العدد  الجريدة الرسمية الجزائرية.12/12/2001اؼبسؤرخ يف  20-01قانوف  .9
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  .52، العدد الجريدة الرسمية الجزائرية.14/8/2004اؼبسؤرخ يف  09-04قانوف  .10
ة  اعبزائرية العدد اعبريدة الرظبي  المحركقاتاؼبتعلق ب 28/04/2005اؼبسؤرخ بتاريخ  /05/07 القانوف   .11
 .2005جويلية  19الصادرة يف 50
 2006، 48العدداعبزائرية،الرظبية  ، اعبريدة2006يوليو  30اؼبسؤرخ يف  06/10القانوف رقم   .12
 ،بالقنواتبالكهرباء كتوزيع الغاز اؼبتعلق 1422\11\22فيفرم اؼبوافق لػ  05اؼبسؤرخ يف  01-02قانوف رقم  .13

 .08 العدد ،اعبزائريةاعبريدة الرظبية 
بترقية الطاقات اؼبتعلق  2004اكت  14اؼبوافق لػ 1425صبادم الثانية عاـ 27اؼبسؤرخ يف  09-04قانوف رقم  .14

الصادرة بتاريخ  ،ص 52العدد ،اعبريدة الرظبية اعبزائرية، المتجددة في اطار التنمية المستدامة
 .2004\08\18اؼبوافق لػ 1425\رجب\02
 . 50العدد اعبزائرية، ،اعبريدة الرظبية،05/07من القانوف   25 اؼبادة .15
 .50اعبريدة الرظبية اعبزائرية،العدد، 05/07من القانوف  12اؼبادة   .16
  .28/04/2005 يف اؼبسؤرخ الخاص بالمحركقات 07-05من القانوف رقم 03اؼبادة رقم  .17

 ثانيا : المراجع  باللغة االجنبية.
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 Building Research Establishment طريقة التقييم البيئي ؼبسؤساة أحباث البناء

Environmental Assessment Method 
BREEAM 

كربوف  كلور الفلور  Chlorofluorocarbone CFC 

  مسؤسبر األطراؼ
Conference Of The Parties 

 

COP 

 Green Building Council GBC اجمللس العاؼبي للمباين اػبضراء

 Natural Gas GN/C الياز الطبيعي

.  Liquefied Petroleum Gas GPL/C غاز البًتكؿ اؼبميع  

 International Energy Agency IEA ككالة الطاقة الدكلية

 Intergovernmental Panel On Climate اؽبيئة اغبكومية الدكلية بتييَت اؼبناخ

Change 
IPCC 

 الوكالة الدكلية للطاقة اؼبتجددة
 

International Renewable Energy Agency 

 
IRENA 

 Diode Electroluminescente الصماـ الثنائي الباعث للضوء

 
LED 

 Leadership In Energy And Environmental الزيادة يف تصميمات الطاقة ك البيئة

Design 
LEED 

 Pearl Rating System PRS نظاـ التقييم بدرجات اللسؤلسؤ

 Integrated  Development Process عملية التنمية اؼبتكاملة

 
TDP 

 Tonnes Of Petroleum Equivalent TEP طن مكافئ بًتكؿ

 برنامج االمم اؼبتحدة غبماية البيئة
 

United Nations Environment Program UNEP 

اتفاقية األمم اؼبتحدة االطارية اؼبعنية بتيَت 
 اؼبناخ

Convention-Cadre Des Nations Unies Sur 

Les Changements Climatiques 
UNFCCC 

 World Meteorological Organization اؼبنظمة العاؼبية لؤلرصاد اعبوية
 

WMO 

https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop
https://www.irena.org/
https://www.irena.org/
http://www.composelec.com/diode_electroluminescente.php
http://www.composelec.com/diode_electroluminescente.php
https://public.wmo.int/en
https://public.wmo.int/en
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 الملخص:
الناصبة عن النشاط الصناعي كارتفاع  ،كظاىرة االحتباس اغبرارم نظرا للتيَتات اؼبناخية اؼبتاارعة     

. الشيء الذم دفع للتوجو كبو الذم ساىم يف ارتفاع معدالت التلوث ،االستهبلؾ العاؼبي للطاقة
تكنولوجيات نظيفة سبس القطاعات االكثر اثرا على البيئة، من نقل كبنايات كنفايات كطاقة، ذبعل 

تعترب الطاقة اساس ىذا التوجو، نظرا الرتباطها بالقطاعات االخرل. كىذا من منها قطاعات نظيفة. ك 
 خبلؿ تبٍت اسًتاتيجيات طاقوية نظيفة ك ماتدامة.

كلكوف اعبزائر بلد طاقوم من حيث االنتاج كاالستهبلؾ، فاف تبٍت التكنولوجيات النظيفة، يرتكز      
فيها الكفاءة  ىكتراع ،ن الطاقات االحفورية النظيفةتثمعلى اهباد بدائل كخيارات طاقوية اسًتاتيجية، 

، نظرا لئلمكانيات خاصة الطاقة الشماية ،كتاتثمر يف الطاقات اؼبتجددة .كالفعالية يف االستيبلؿ
اؼبتاحة، كباعتبارىا طاقة نظيفة كماتدامة، ربافظ من خبلؽبا على البيئة كربقق االستدامة الطاقوية 

   بأبعادىا اؼبختلفة.
لمات المفتاحية :التكنولوجيات النظيفة ، الطاقة النظيفة ،الطاقة المتجددة ،الكفاءة الطاقوية الك

 ،التنمية المستدامة ،التلوث الصناعي.

Abstract: 

The accelerated climate change and the Greenhouse effect as a 

result of industrial activity and the increase in global energy 

consumption, which contributed to the high rates of pollution that 

led to the trend, clean technologies that affect the sectors that have 

the most impact on the environment, including transport, 

buildings, waste and energy, and make them clean sectors. Energy 

is the basis of this trend due to its connection to the other sectors. 

This is through adopting clean and sustainable energy strategies. 

As Algeria is an energy country in terms of production and 

consumption, the adoption of clean technologies is based on finding 

alternatives and strategic energy options that value clean fossil 

energies, take into account energy efficiency and invest in 

renewable energies, especially solar energy, given the available 

capabilities and as clean and sustainable energy through which it 

preserves the environment and achieves energy sustainability in its 

dimensions Different. 

Keywords: clean technologies, clean energy, renewable energy, 

energy efficiency, sustainable development, industrial pollution. 



 

   
 


