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ABSTRACT 

This paper aims to highlight the importance of investing in renewable energies in order to advance 

sustainable development in Algeria, as investment in this field has known continuous development in 

recent years, convinced that renewable energies are the most important and strategic option for 

achieving sustainable development in the future, and has been reached To a set of results, the most 

important of which are that renewable energy has the ability to meet the need for development in 

Algeria, as well as its ability to increase development and growth on a large scale, and renewable energy 

plays an important role in translating the dimensions of sustainable development, as its development 

projects contribute to achieving Economic gains, improve social conditions and preserve the 

environmental heritage for future generations, in order to achieve sustainable development. 

 

Keywords: renewable energy, renewable energy sources, solar energy, fossil energy, sustainable 

development. 
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 الملخص

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أهمية االستثمار في الطاقات المتجددة  مدن أجدف ةفدل عجلدة التاميدة المسدتدامة فدي الجزائدر،       

حيددع عددرف االسددتثمار فددي هدددذا المجدداا تطددورا مسددتمرا ةدددالا السدداوات ااةيددر ، اقتااعددا بددر  الطاقدددات المتجدددة  هددي الخيددار ااهددد  

التامية المستدامة في المستقبف، وقد ت  التوصف إلى مجموعة من الاتائج مدن أهمهدا، أ  للطاقدة المتجددة  القددر  علدى ستراتيجي لتحقيق واال

تلبية حاجة التطور في الجزائر، فضال عن قدرتها على زياة  التطدور والامدو علدى قطداس واسدل، قمدا تقدوة الطاقدة المتجددة  بددور هداة فدي 

حيع تساه  مشاريعها التامويدة فدي تحقيدق المكاسدق االقتصداةية، وتحسدين ااوجداا االجتماعيدة والحفدا   ة،ترجمة أبعاة التامية المستدام

 .على الموروث البيئي لألجياا القاةمة، بهدف تحقيق التامية المستدامة

 

  .التامية المستدامة ،الطاقة ااحفورية ،الطاقة الشمسية ،مصاةر الطاقة المتجدة  ،الطاقة المتجدة : الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

 الطاقددة مددن جديدد عهددد لدددةوا اسدتعداةا المتجدددة ، الطاقددات فدي االسددتثمارات تكثيدد  قحدو بقددو  ااةيددر  السداوات فددي الجزائددر تتوجد      

 أجدف مدن تكداف  التدي الدوليدة والماظمات البيئة حما  قلق مثار أصبحت التي التقليدية المصاةر على االعتماة من طويلة ساوات بعد الاظيفة

 .العال  ةوا مختل  تطاا التي المااةية التغيرات بسبق اافق في تلوح بدأت مدمر ، آثار من ةاا قوقق

 بددأت اارض، بكوقدق المضدر  التغيرات ومواجهة المااخ على للمحافظة الدولية باالتفاقيات والتزامها البديلة الطاقات برهمية ماها وإيماقا

 متخصصدة بحدع فدرس تعكد  حيدع المتجددة ، الطاقدات تكاولوجيدا باسدتعماا الحيدوي والوقدوة الكهرباء إلقتاج واعد برقامج تافيذ الجزائر

 هداة جدزء تغطيدة علدى الجزائدر تدراهن حيع ، 0202 و 0202 ساتي بين الظهور في قتائجها تبدأ قد واعد  وبرامج مخططات إعداة على

 .المتجدة  الطاقات من الكهرباء على الوطاي الطلق من

 و والريداح الشمسدية والطاقدة الواسدعة الصدحاري تملد  فهدي الاظيفدة، الطاقة إقتاج في رائد  تجعلها قد هائلة إمكاقات على الجزائر وتتوفر

 .البديف واالقتصاة المتجدة  الطاقات قحو الااج  واالقتقاا البحوث تطوير على مساعد  عوامف وقلها المياه

 ةفدل فدي يساه  أ  المتجدة  الطاقات في لالستثمار يمكن قي : التالي الرئيسي السؤاا في البحع هذا إشكالية صياغة يمكن ذل  على وبااء

  الجزائر؟ في المستدامة التامية عجلة

 :التاليـــة الفرعية التساؤالت طرح يمكن اإلشكالية هذه ةالا من

 الجزائر؟ في المتجدة  الطاقات واقل هو ما 

 المستدامة؟ التامية تحقيق في المتجدة  الطاقات مساهمة مدى ما 

  :الفرضيات

 تد  والتدي الغدرض لهدذا المااسدبة الفرجديات وجدل تد  اإلشدكالية، فدي المطروحدة ااسئلة على واإلجابة الموجوا بجواقق اإللماة بغرض

 :قاآلتي صياغتها

 .المتجدة  الطاقات في االستثمار يتطلق المستدامة التامية تحقيق- 

 الطاقددة إلددي التقليديددة الطاقددة مددن التحددوا تجربددة تخددوض يجعلهددا ممددا المتجدددة  الطاقددة مددن مهمددة مصدداةر علددى الجزائددر تتددوافر- 

 .المتجدة 
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 :الدراسة أهمية

 :يلي ما ةالا من الدراسة هذه أهمية تبرز

المستدامة بدو  اإلجرار بالبيئة وقذل  أهمية تحفيز االستثمارات في مجاا إبراز ةور الطاقة المتجدة  وأهميتها في تحقيق التامية  -

  .الطاقة المتجدة 

 . الطاقة لتحقيق أهداف التامية مل الحد من استخداة الطاقة التقليديةى زياة  الطلق عل -

 :أهداف الدراسة

 :تهدف هذه الدراسة إلى

  .إبراز حج  المخاطر البيئية التي تواج  البشريةةفل عملية البحع وتطوير الطاقة المتجدة  من ةالا  -

  .اقتصاةيات الطاقة المتجدة  في الجزائر وتشجيل االستثمار في هذا المجاا ىسبف واستراتيجيات قوية للتحوا إلإيجاة  -

ا من البحوث، التي تقوة قصد تحقيق ااهداف المحدة  ت  االعتماة على الماهج الوصفي التحليلي الذي يتالءة وهدا الاو: منهج الدراسة

 .على جمل الحقائق والبياقات الكمية أو الكيفية عن الظاهر  المراة ةراستها، ومحاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا قافيا ةدمة للموجوا

 :مصطلحات البحث

قرشعة الشمس والرياح والتي تتجدة تتشكف الطاقة المتجدة  من مصاةر الطاقة الااتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية : الطاقات المتجددة -

 .في الطبيعة بوتير  أعلى من وتير  استهالقها

 .احتياجاتها بقدر  ااجياا المقبلة علي تلبيةالمساومة  التامية التي تلبي احتياجات الحاجر من ةو هي : التنمية المستدامة -

هي عبار  عن مصاةر طبيعية ةائمة وغير قاجبة ومتوفر  في الطبيعة سواء قاقت محدوة  أو غير محدوة   :مصادر الطاقة المتجددة -

 .ولكاها متجدة  باستمرار وهي قظيفة ال ياتج عاها أي تلوث بيئي

 :الدراسات السابقة

تجددة في حماية البيئة ألجل التنمية أهمية الطاقة الم "، بعاوا  (8002) محمد ساحل محمد طالبي،ةراسة قاة بها  :الدراسة األولى

 ىف التامية المستدامة، والتعرف علبلور  حقيقة أهمية الطاقة المتجدة  اج ىإلوتهدف هذه الدراسة " المستدامة، عرض تجربة ألمانيا

 ىإلتجربة ألماقيا في هذا المجاا والتي يمكن أ  تستفيد ماها العديد من ةوا العال  الاامي وماها الدوا العربية، وقد ةلصت هذه  الدراسة 

 : الاتائج التالية
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شرق  أ  يقلص من في استخدامها من   التوسل للطاقة المتجدة أهمية بالغة في حماية البيئة باعتبارها طاقة قظيفة غير ملوثة، قما أ  -

وما   في الاقصا   الكهرباء من الطاقة المتجدة  آةذالبيئة، ةاصة وأ  قلفة توليد  ىعل السيئ استخداة الطاقة التقليدية المعروفة برثرها

 .إمكاقية تحقيق تامية مستدامة

الطاقة المتجدة ، ةصوصا أ  ألماقيا  ىإلوء في  ف تعقد مشكلة البيئة في ألماقيا، تسعى الحكومة االماقية لحف هذه المشكالت باللج -

الكربو   من اقبعاث الغازات الضار  من تشهد ازةهارا قبيرا في مجاا الطاقة المتجدة ، وما  التقليف من استخداة الطاقة التقليدية والحد  

 . والايتروجين والكبريت

دراسة حالة  "المستدامة الطاقة الناضبة وعالقتها بالتنميةبعنوان "، (8002)حاج موسى أحمد ةراسة قاة بها  :ةنيالدراسة الثا

، تااولت الدراسة زياة  الوعي بترشيد الطاقة وأهميتها في إطالة عمر الوقوة ااحفوري، ومعرفة مكاقة قطاا الطاقة المستدامة الجزائر

 . والطاقة الااجبة في االقتصاة الجزائري

 قتصاة الوطاي ال يزاا مرتبطا بدرجة قبير  بقطاا المحروقات وهو المصدر الوحيد للطاقة، قما أ الاتائج التالية، أةاء اال ىوقد توصف إل

ما يعرف بالعدالة االقتصاةية، والطاقة المتجدة  على الرغ  من التحديات التي تواجهها  ىالوصوا إل ىتطبيق التامية المستدامة يؤةي إل

 .إال أقها تعد مصدرا مستقبليا للطاقة

دراسة "بعاوا  ، (8002)العربية  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في جمهورية مصرةراسة قاة بها  :ةثالثة الالدراس

وجل الدولة لعدة من المشاريل المستقبلية التي تسعى الستغالا الطاقة  وقاقت أه  قتائج الدراسة، ،"مستقبل الطاقة الشمسية في مصر

زياة  ما تسه  ب  الطاقة الشمسية في توفير احتياجات  ىإلة غير المتجدة ، ومن تل  المشاريل والتي تهدف الشمسية وإحاللها محف الطاق

-0202/0202)الشمسية  الوقوة التقليدي في توليد الكهرباء، والخطة الخماسية للطاقة ىالاظيفة والحد من االعتماة عل اءمصر من الكهرب

ميغاوات، أما الخطة الثاقية هي الخطة  022لتوليد الكهرباء بقدر  إجمالية  إقشاء محطة شمسية حرارية ىإل، تهدف ( 0202/0202

ميغاوات ةالا الفتر   0222 ىإلالمرقبة من الطاقة الشمسية  بالقدرات والتي تهدف للوصوا( 0202/0202-0202/0202)التافيذية 

 . المقرر  للمشروا

التجربة : ، بعنوان الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع ومأمول المستقبل(8002)فريدة كافي ها ةراسة قامت ب :ةرابعالدراسة ال

الترصيف الاظري للطاقات، الوجل العالمي للطاقات المتجدة  واقتصاةاتها، التحديات والعوامف  وقد تااولت واتبعت،، األلمانية نموذجا

الاتائج  ىإلوتوصلت الدراسة ، "ألماقيا" ض التجربة الرائد  في مجاا الطاقة المتجدة  التي تواج  قمو الطاقة المتجدة  واقتشارها وعر
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التوسل في استخداة الطاقة ااحفوري  الطاقة المتجدة  هو الحف اامثف للمزاوجة بين ااهداف االقتصاةية والبيئية، ىإلاللجوء : التالية

 .يعرقف قمو الطاقة المتجدة 

 :السابقة مع الدراسة الحاليةمقارنة الدراسات 

تهدف إلى بلور  حقيقة أهمية الطاقة المتجدة  اجف التامية المستدامة، والتعرف علي تجربة ألماقيا في هذا بالاسبة للدراسة ااولى فإقها  -

الكبير  للجزائر التي  المجاا، أما الدراسة الحالية فقد أعطت أهمية لالستثمار في الطاقات المتجدة  من ةالا عرض واقل وإمكاقيات

 . يجابية على التامية المستدامةإات المتجدة  لما لها من إسقاطات تملكها، لالستثمار في الطاق

بالاسبة للدراسة الثاقية فتااولت التعري  بمصطل  التامية المستدامة التي أصب  العال  يااةي بضرور  تحقيقها، ومعرفة الدور الذي  -

متجدة  في تحقيق التامية المستدامة، أما الدراسة الحالية فقد أولت أهمية إلى االستثمار في الطاقات المتجدة ، يمكن أ  تلعب  الطاقة ال

ةصوصا االستثمارات في مجاا الطاقة الشمسية والهوائية والمائية والتحديات التي تواج  الجزائر مستقبال ةاصة في مجاا البيئة وتغير 

ذي أصب  يمثف ةطرا على العال  وبخاصة على الجزائر لما لها من اقعكاسات سلبية على التامية المااخ واالحتباس الحراري، ال

 . المستدامة

بالاسبة للدراسة الثالثة اهتمت بزياة  الوعي بترشيد الطاقة وأهميتها في إطالة عمر الوقوة ااحفوري، ومعرفة مكاقة قطاا الطاقة  -

الجزائري، على عكس الدراسة الحالية التي تسعى إلى التوج  قحو الطاقات المتجدة  والاظيفة  المستدامة والطاقة الااجبة في االقتصاة

 .والصديقة للبيئة من ةالا االستثمار والتاويل االقتصاةي في مجاا الطاقة

د أقدت على االستدامة بالاسبة للدراسة الرابعة فقد رقزت هذه الدراسة على مستقبف الطاقة الشمسية في مصر، أما الدراسة الحالية فق -

للطاقات المتجدة  في الجزائر من ةالا االستثمار في جميل االستخدامات المختلفة للموارة الطاقوية بهدف تحقيق أقبر قدر من الفاعلية 

 .واالستدامة واإلقصاف

الترصيف الاظري للطاقات، والوجل العالمي للطاقات المتجدة  واقتصاةاتها، التحديات والعوامف التي  دراسة الخامسة تااولتللبالاسبة  -

، أما الدراسة الحالية فقد رقزت على "ألماقيا" تواج  قمو الطاقة المتجدة  واقتشارها وعرض التجربة الرائد  في مجاا الطاقة المتجدة  

التي تعد في بدايتها من ةالا االستثمار الذي يعد ةيارا استراتجيا لتحقيق تامية مستدامة، عرض واقل الطاقات المتجدة  في الجزائر و

الجهوة في استخداة مصاةر الطاقة المتجدة  وذل  عبر اعتماة السياسات والتشريعات المااسبة واتخاذ اإلجراءات  جميلتتطلق تضافر 

هيكف أسعار الطاقة المتجدة  وإقشاء قافذ  استثمارية ةاص بمشاريل الطاقة التقاية الضرورية، وتصمي  إطار جاذب لالستثمار وتعديف 

المتجدة ، وإشراك القطاا الخاص والعاة في تافيذ مشاريل الطاقة المتجدة  والتدريق والترهيف والتشبي  في مجاا الطاقة المتجدة  وةع  

 .أبحاث الطاقة المتجدة 
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 :سيم هذه الدراسة إلى المحاور التاليةوبغية اإللمام بعناصر هذا الموضوع، تم تق

  التأصيل النظري للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة . 

  واقع الطاقات المتجددة في الجزائر  . 

  االستثمار في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة. 

 .التأصيل النظري للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة :المبحث األول

 : المتجددةمفهوم الطاقة  -0

 الطاقة المتجدة  هي الطاقة المستمد  من الموارة الطبيعية التي تتجدة أي التي ال تافذ، تختل  جوهريا عن الوقوة ااحفوري من البتروا

ر تل  الموارة التي قحصف عليها من ةالا تيارات الطاقة التي يتكر والفح  والغاز الطبيعي لذل  يمكن تعري  الطاقة المتجدة  برقها

 .وجوةها في الطبيعية على قحو تلقائي وةوري

وأيضا الطاقة المتجدة  هي عبار  عن مصاةر طبيعية ةائمة وغير قاجبة ومتوفر  في الطبيعية سواء قاقت محدوة  أو غير محدوة  

 .ولكاها متجدة  باستمرار، وهي قظيفة ال ياتج عاها تلوث بيئي قسبيا

 :المتجددة تعريف مختلف الهيئات الدولية للطاقة -0-0

تتشكف الطاقة المتجدة  من مصاةر الطاقة الااتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية قرشعة الشمس  :(IEA)تعريف وكالة الطاقة العالمية  -

 .والرياح والتي تتجدة في الطبيعة بوتير  أعلى من وتير  استهالقها

طاقة المتجدة  هي قف طاقة يكو  مصدرها شمس، جيوفيزيائي أو ال :(IPCC)تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  -

قة بيولوجي والتي تتجدة في الطبيعة بوتير  معاةلة أو أقبر من قسق استعمالها، وتتولد من التيارات المتتالية والمتواصلة في الطبيعة قطا

الجزر في المحيطات وطاقة الرياح، وتوجد العديد من الكتلة الحيوية، الطاقة الشمسية، طاقة باطن اارض حرقة المياه، طاقة المد و

ى طاقة حرقية باستخداة تكاولوجيا متعدة  إلقالحرار  والطاقة الكهرومائية واآلليات التي تسم  بتحويف هذه المصاةر إلى طاقات أولية 

 .] 0[تسم  بتوفير ةدمات الطاقة من وقوة وقهرباء

الطاقة المتجدة  عبار  عن طاقة ال يكو  مصدرها مخزو  ثابت ومحدوة في  : (UNEB) البيئةتعريف برنامج األمم المتحدة للحماية 

الكتلة الحيوية، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة : الطبيعة، تتجدة بصفة ةورية أسرا من وتير  استهالقها وتظهر في ااشكاا الخمسة التالية

 .] 8[الكهرومائية وطاقة باطن اارض
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 :المتجددةمصادر الطاقة  -0-8

مصاةر الطاقة المتجدة  هي عبار  عن مصاةر طبيعية ةائمة وغير قاجبة ومتوفر  في الطبيعة سواء قاقت محدوة  أو غير محدوة  

 :ولكاها متجدة  باستمرار وهي قظيفة ال ياتج عاها أي تلوث بيئي ومن أه  هذه المصاةر

 الطاقة الشمسية: 

مصدر للطاقة الحرارية والتي يت  تحويلها إلى طاق  قهربائية، ويمكن اللجوء إلى الطاقة الشمسية طاقة الشمس أو الطاقة الشمسية هي أه  

في محطات توليد الكهرباء ليت  استخدامها في الحصوا على بخار ماء يعمف على تشغيف تربياات توليد الكهرباء، ومن التطبيقات الشائعة 

 .] 3[سخين المياه بالماازا بدال من تل  السخاقات التي تعمف بالغاز الطبيعياشعة الشمس السخاقات الشمسية المستخدمة في ت

 أو الشبكة، إلى الكهرباء بتغذية المرايا أو الشمسية االواح من الصفائ  آالف تقوة حيع المرافق، قطاس على الشمسية الطاقة قشر يمكن

 الطاقة أقظمة توفر أ  ويمكن فرةي، لمازا الساةاة والمياه الكهرباء بتوفير السط  على مثبتة صغير  تقوة ترقيبات جيق قطاس على

 الهوات  شحن وإعاة  الكهربائية، السلل من غيرها أو الثالجة وتشغيف المازلية لتشغيف اإلقار  الطاقة من يكفي ما هذه المازلية الشمسية

 :الشمسية ماها الطاقة الستغالا مختلفة طرس الجوالة، قما أ  هااك

  هذه تستخدة أ  ويمكن المباقي، تبريد أو لتسخين معياة مواة استخداة أو المياه لتسخين الشمس حرار  ستخداةا: الشمسية التدفئة 

 آللة الطاقة الكهربائية لتوفير أيضا الشمسية الطاقة تستخدة أ  ويمكن الصحي، الصرف مياه ومعالجة المياه المالحة لتحلية أيضا العملية

 .الماازا في الطهي ومواقد الطبخ

  الوسيلتين برحد قهرباء إلى الشمسية الطاقة تحويف : الشمسية الطاقة: 

  المرقز  الشمسية الطاقة (CSP) التوربياات وةفل الماء لغلي الحرار  توليد أجف من الشمسية الطاقة لترقيز المرايا تستخدة حيع 

 .الكهرباء وتوليد البخارية

  جوئية الفولطا ( PV) تطوير في شائل أيضا الشمسية الطاقة من الاوا قهرباء، وهذا إلى مباشر  الضوء ألواح أو ةاليا تحوا حيع 

 الطاقة استغالا في التوسل ماعا تحديا  هااك قا  تقليديا .الفرةية والماازا الصغير  الشبكات لتزويد قطاس صغير، على الكهرباء

 :الشمسية

 الحرار  ةرجات مثف المحلية، المااةية للعوامف حساسة مبكر وقت في السوس في المتاحة الجاهز  الضوئية الفولطا وحدات قاقت -أوال

 الشمسية االواح تصمي  في الحديع التقاي التقدة إ  الطاقة، من إقتاجها من تقلف أ  يمكن والتي الرطوبة والرماا ومستوى القصوى،

 .الصعبة الظروف في فعالة حتى تبقى أ  يمكن الوحدات أ  يعاي مروقة ااقثر
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 من ااةرى ااشكاا من بكثير أعلى الشمسية التامية من ااولى المراحف ةالا الشمسية االواح من الكهرباء توليد تكلفة قاقت -ثاقيا

 الطاقة توليد محطات تطوير أصب  قبير ، بحيع بدرجة التكلفة ةفضت الماجي العقد مدى على التقاية أ  التحسياات غير الطاقة،

 العاة المرفق مستوى على الشمسية والطاقة الرياح طاقة بالفعف وتتفوس تافيذها، ويجري واسل مجديا قطاس على جوئية الفولطا الشمسية

 العاة المرفق مستوى على الشمسية الطاقة تكو  أ  البلدا  وبحلوا يمكن بعض في ااحفوري الوقوة على السعر حيع من الماافسة في

 وروسيا والهاد وألماقيا ذل  الصين في بما العال ، أقحاء جميل في الرئيسية ااسواس جميل في بالغاز تعمف التي الطاقة من أرةص

 . ] 2[المتحد  والواليات المتحد  والمملكة

  طاقة المياه: 

 من أقثر ويقوة الطاقة، لتوليد لقرو  المياه استخداة ت  وقد قبير ، ةرجة إلى شيوعا وااقثر والااجج المتجدة الطاقة مصدر المياه تعتبر

 الحد المائية الطاقة عالميا، تاتج المولد  الطاقة من المئة في 16 وتمثف المائية، الطاقة من الكهرباء من قدر المئة بتوليد في  77بلدا 150

 يت  ل  إذا أما الكهرباء، لتوليد مستمرا مصدرا تضمن أ  يمكن الماء من قاف الكربو  وبتوفر مصدر أقسيد ثاقي اقبعاثات من ااةقى

 من واقتصاةية اجتماعية وتكالي  قبير، بيئي اةتالا أ  تؤةي إلى يمكن المياه من المولد  الكهرباء فإ  بيئيا، حساسة بطريقة تطويرها

 .جيد بشكف المشاريل لهذه التخطيط يت  ال عادما وةاصة الخزاقات من وإزاحتها البااء ةالا

 :الطاقة من المياه حيع يمكن توليدها من المصاةر التالية ىتتعدة مصاةر الحصوا علقما 

 بااء ةو  الكهرباء بتوليد تقوة توربياات تدير قاف بشكف المتدفقة الاهر مياه بجعف الطاقة توليد يت  :النهري التيار من الطاقة توليد -

 .سدوة

 التوربياات لدفل السد من المياه استخداة يت  عادما الكهرباء توليد ويت  سد، في آةر مصدر أو قهر من المياه تخزين يت  :السدود. 

 أ  يمكن واسل قطاس على الكهرباء لتوليد تقليديا تستخدة التي إ  التكاولوجيا :الصغر بالغ والنطاق صغير نطاق على المائية الطاقة

ليست  التي للمجتمعات الكهرباء لتوفير "المائية -مايكرو"استخداة  ااحيا  من قثير في ويمكن بكثير، قطاس أصغر على أيضا تستخدة

 .الكهرباء شبكة من قريبة

 :طاقة المحيطات •

الكهرباء،  لتوليد المحيطات حرقة عن الااجمة الحرقية الطاقة استثمار يمكن الاظرية الااحية من برق  عقوة مدى على المعروف من قا 

 لتوليد رئيسيتا  طريقتا  قاماة، وهااك ل  إمكاقية ولكن تجريبية مرحلة في قبير حد إلى المتجدة  الطاقة أشكاامن  الشكف هذا يزاا وال

 :المحيطات من الكهرباء
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 والجزر المد طاقة: 

 توجل المحيطات، مياه باستخداة ولكن الاهري، التيار من الكهرومائية الطاقة توليد لتقايات مماثلة والجزر المد تيار تقايات إ  -

 .الكهرباء لتوليد طبيعي بشكف عبره سيتدفق المد حيع موقل في التوربياات

 من إطالق  يت  أو الماء هذا يدةف عادما الكهرباء توليد ويت  القاةمة المد مياه حجز يت  التقليدية، المائية السدوة جزري المد الحجز يشب  -

 المد طاقة قاقت العشرين، القر  من المبكر الجزء في الكهرباء وتوليد للطاقة محتمف مصدر برق  االعتراف الرغ  من وعلى الحجز،

 .ااسلوب هذا جدوى لتوسيل جديد  طرس تجريق حاليا ويجري ومحدوةية المواقل، اإلقتاج تكلفة ارتفاا بسبق محدوة  والجزر

 من عدة وهااك تقايا، تحديا الطاقة تل  استغالا قا  ذل  ومل المستغلة غير الطاقة من قبير  قميات على الموجات تحتوي :الموج طاقة 

 تستخدة التي والاظ  اامواج، على عموةي بشكف وجعها يت  التي المكابس استخداة ذل  في بما قهرباء، إلى طاقة الموج لتحويف الطرس

 .توربياات لتوليد الكهرباء عبر المياه لدفل تتررج  موجات

 :طاقة الرياح •

طاقة قهربائية والامط الشائل لطاقة الرياح هو استخداة المراوح  ىإلهي الطاقة الهوائية وهي استخداة الرياح في تحويف الطاقة الحرقية 

  إقتاج ىعلوال تقتصر مهاة توربياات الرياح ( طواحين الهواء )ربياات هذه المراوح المعروفة باس  والتي تعمف قمحرقات تدير ت

ومراوح الهواء هذه  الكهرباء وإقما تستخدة في تطبيقات أةرى عديد  مثف جخ المياه وفي ري ااراجي الزراعية وفي تسخين المياه،

اا وسريل إلقتاج الطاقة، ولكن من الصعوبات التي تواج  توليد التي تاتج الطاقة يمكن باائها في غضو  أسابيل مما يجعلها مصدر فع  

حيع ال يتوافر الهواء السريل طواا العاة برقمل ، فهااك أوقات من  ،متذبذبة ةلطاق اسطة الرياح هي أ  الرياح مصدرها متذبذبالطاقة بو

 . الطاقة ىتماة عليها قمصدر ثابت للحصوا علالرياح القوية وهااك أوقات من الهواء الساقن، لذل  ال يمكن االع

 من احتياجاتها من المئة في 35 المثاا سبيف على اآل  ركاالداقم تاتج الرياح، طاقة اةاستخد في بكثافة الدوا بعض استثمرت وقد

 اعتماةا المعدا يختل  إذ الكهرباء، لتوليد مستقرا مصدرا ليست أقها في الرياح طاقة تحديات أحد يتمثفو الرياح توربياات من الكهرباء

 الكهرباء لتوليد قطاقا أوسل ةطة في قيما عاصرا الرياح تكو  أ  يمكن ااوقات،من  وقت أي في التوربياات لتحري  الرياح قو  على

 .المتجدة  الطاقة مصاةر من غيرها مل تقار  ما وغالبا

 فإ  ذل ، الرياح، ومل توربياات من بالقرب يقيمو  الذين السكا  أبداها التي بالمخاوف يتعلق الرياح لطاقة مؤةرا أثير آةر تحد وهااك

 بعض على القضاء ت  إذ الطليعة، في المتحد  المملكة وترتي بسرعة، سارت السواحف مااطق على الرياح من طاقة الكهرباء توليد وتير 

 الحاا هو وقما الشاطئ، على المتوفر ااقوى الرياح مورة إلى بالوصوا السماح البرية وت  التوربياات تواجهها التي السياسية التحديات
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 يجعف مما الماجي، العقد في ملحو  بشكف اقخفضت قد طاقة الرياح تكاولوجيا تكلفة فإ  الشمسية، والطاقة الضوئية الفولطا الخاليا مل

 .  [5]التكلفة حيع من الماافسة ةرجة من قريبة أو ماافسة الرياح طاقة

  طاقة الكتلة الحيوية: 

 فإ  ذل  ومل للطاقة، قمصدر الحيواقات مخلفات أو الاباتات العضوية، المواة استخداة إلى عاة بشكف "الحيوية الطاقة" مصطل  يشير

 .الحيوية الكتلة طاقة لتوليد المستخدمة والتقايات المختلفة المصاةر لتمييز الحيطة اتخاذ ويجق مستمرين، وجدا لبلبلة يخضل الحقف

 حرس هي الحيوية التقليدية والكتلة اارض، قوقق على المستهلكة الطاقة مجموا من 10 % حوالي تمثف :التقليدية الحيوية الكتلة 

 مصاةر من الحيوية الكتلة على الحصوا إذا ت  الطعاة، وطهي الماازا تدفئة أجف من الحيواقية أو المخلفات الاباتية والمواة الخشق

 فإ  ذل  ومل المتجدة ، الطاقة أشكاا من شكال يمكن اعتبارها فإق  السكر، إقتاج قصق من تفف أو جيد بشكف تدار غابة مثف مستدامة،

 الكتلة حرس ويولد المحلية، اإليكولوجية الاظ  تدهور وبالتالي يساه  في مستدامة، ليست مصاةره التقليدية الحيوية الكتلة وقوة معظ 

 وةاصة ةطير ، سلبية صحية ترثيراتول   المغلقة، ااماقن في الهواء تلوث من قبير  قميات والتدفئة الطهي اغراض التقليدية الحيوية

 .المواقد قرب وقته  معظ  يقضو  الذين وااطفاا، الاساء على

 ومثف الغاز الاباتية، الافايات أو الحيواقات َرْوث مثف للتحلف القابلة المواة تخمير طريق عن الحيوي الغاز إقتاج ويت  :الحيوي الغاز 

 وطويلة الحيوي بسيطة الغاز إلقتاج الالزمة التكاولوجيا إ  الطبخ، لمواقد وقوقوة الماازا لتدفئة الغاز الحيوي استخداة يمكن الطبيعي

 ومتجدة، قظي  وقوة مصدر إلى العضوية لتحويف الافايات الصغير  المجتمعات الريفية في قسبية بسهولة قشرها ويمكن ورةيصة، اامد

الغاز  تغذية يت  أ  شريطة البلدا ، جميل في قتائج إيجابية عن تسفر ول  قبير  صياقة التقاية تتطلق هذه أ  إلى اإلشار  تجدر ذل  ومل

العامة  للصحة الحيوي لفوائده الغاز الترويج لهاجمي يت  حيع الصين في قما أو الغاز، شبكة في المكبات قفايات من الماتج الحيوي

 .الطاقة للحصوا على القدر بافسو )الافايات إزالة(

 فعلى للاقف، قوقوة وعاة  الطاقة إقتاج في فقط الستخدامها المحاصيف زرا عاة  إلى الحيوي الوقوة مصطل  يشير :الحيوي الوقود 

 الاباتية الزيوت من أ  يصال يمكن الحيوي الديزا وقوة أ  حين في اإليثاقوا، لصال السكر قصق أو استخداة الذر  يمكن المثاا سبيف

 .الحيواقية والدهو 

 مل ةلط  يمكن الذي الوقوة العضوية المواة تاتج أ  يمكن المتجدة  الطاقة مصاةر من لغيرها فخالفا المزايا، من العديد الحيوي وللوقوة

 قبيرا جدال ااةير  الساوات في الحيوي الوقوة إلقتاج المحاصيف زراعة أثارت ذل  ومل بالطاقة، الاقف البري وسائط لتزويد البازين

 الجوا وتفاق  الغذائية المواة أسعار وارتفاا المحاصيف ققص في يسه  الغذاء مما إقتاج عن بعيدا الزراعية ااراجي تحوا أ  يمكن اقها

 من بالكربو  إشباعا أقف هو اإليثاقوا، الذر  إلقتاج من وةاصة الحيوي الوقوة قا  إذا عما الدراسات من العديد وتتساءا العال ، في
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 والحرس، وزراعة القطل الغابات وإزالة التصحر وفي مباشر غير بشكف ااراجي استخداة تغيير في يساه  أق  إذ ااحفوري، الوقوة

 بإقتاج المتعلقة الراهاة القضايا عديد من الرغ  ، وعلى ] 2[الحراري لالحتباس المسببة للغازات قبير  مصاةر قلها تعتبر والتي

 الوقوة من الثاقي ويثير الجيف ااوا، الحيوي الوقوة لجيف التحديات هذه بعض بمعالجة الحديثة التطورات الحيوي بدأت الوقوة واستخداة

 .الغذائي اإلقتاج صااعة مل بكثير أقف عداءا جديد  حيوي محاصيف وقوة وتطوير السليولوزية المواة باستخداة الحيوي

 أ  يمكن الغذاء، مل إقتاج والموارة ااراجي على تتاافس ما غالبا التي الحيوي الوقوة اقواا ةالفا :الزراعية المخلفات من الكهرباء 

 هي المجاا هذا في الرائد والبلد الكهرباء، لتوليد عاة  ماها التخلص يت  التي الزراعية الافايات من ماتجات واسعة مجموعة تحرس

 إقتاج عن الااجمة القصق من العضوية الافايات)التل   استخداة على لتشجيل المزارعين قوية سياسة إطار وجعت والتي موريشيوس،

 بعض استخداة يمكن الشبكة، قطاس ةارج المااطق وفي. البالة في الوطاية الشبكة في الكهرباء تغذي التي بالطاقة مولدات لتزويد (السكر

 عادما أقها من الرغ  على الديزا بالطاقة، مولدات لتزويد بديف وقوة إلقتاج الجاتروفا مثف أعشابا السابق في تعتبر قاقت التي الاباتات

ويمكن االستفاة  ماها في الحصوا على  الكهرباء الحيوي،  الوقوة مثف العيوب قفس بعض تثير أ  يمكن الغرض لهذا ةصيصا تزرا

 :[7] بعد  طرس ماها

  الحرس المباشر أو غير المباشر. 

  عن طريق التخمر الالهوائي . 

  عن طريق التقطير. 

  ااسمد  الكيماوية. 

 الطاقة الجوفية لحرارة باطن األرض: 

إ  ارتفاا ةرجة الحرار  في باطن اارض من الممكن االستفاة  ماها في توليد طاقة يمكن استخدامها في توليد الكهرباء، وةاصة من 

 :استخدامات رئيسي  للحرار  الجوفيةاستغالا ةرجات الحرار  المرتفعة للمياه الجوفية، وهااك ثالثة 

  استخداة الحرار  بشكف مباشر من ةالا ةزاقات تقل بالقرب من سط  اارض . 

   ق  للحصوا على مياه ساةاة تعمف على توليد الكهرباء 4-0إقشاء ةزاقات تحت سط  اارض لعمق يتراوح ما بين ما. 

  ر  الصخور أو المياه المتواجد  بالقرب من سط  اارضتدفئة المباقي عن طريق مضخات حرارية تستفيد من حرا. 

 02222من  ىيقات التدفئة غير الكهربائية أعلتطب ىإلاسبة القاقت القدر  الحرارية العظمى المرقبة عالميا ب 0222وفي قهاية عاة 

 .] 2[ 0202 عاة (IGA) ميغاوات حرارية بحسق تقرير وقالة الطاقة الحيوية الحرارية
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 :النظري للتنمية المستدامة اإلطار -8

 : مفهوم التنمية المستدامة -0

هي التامية التي " 0892التامية المستدامة هي قموذج شامف لألم  المتحد ، ت  توصي  مفهوة التامية المستدامة في تقرير للجاة ببورتالقد 

، االستدامة هي قموذج للتفكير حوا المستقبف "تلبية احتياجاتها الخاصة  ىالمقبلة عل تلبي احتياجات الحاجر ةو  المساس بقدر  ااجياا

االقتصاةي الذي يضل في الحسبا  االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصاةية في إطار السعي للتامية وتحسين جوة  الحيا ، ومن هاا 

 . وزيل مكاسق التامية والثروات بين ااجياا المختلفةأصبحت التامية المستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلقصاف في ت

 :تعاريف التنمية المستدامة -0-0

حيع اتفقت ةوا العال  في مؤتمر اارض ، 0892قد برزت محاوالت عديد  لتعري  التامية المستدامة ماذ بداية  هور ذل  المفهوة ساة 

قحو متساو الحاجات التاموية والبيئية  ىفي التامية بحيع تتحقق عل ز الحققجاإجرور   أقها"على تعري  التامية المستدامة  0880عاة 

 :وفيما يلي بعضا من هذه التعريفات" اجياا الحاجر والمستقبف

 :تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  -

، إذا يعد هذا التعري  شامال بعاوا  مستقبلاا المشترك 0892التي شكلتها اام  المتحد  لدراسة هذا الموجوا وقدمت هذا التعري  عاة 

 تلبية ىالمقبلة عل المساومة بقدر  ااجياا برقها التامية التي تلبي احتياجات الحاجر من ةو "ومختصرا للتامية المستدامة بتعري  

 . [9]"احتياجاتها

 : التنمية المستدامة( الفاو)تعرف منظمة األغذية والزراعة   -

الموارة الطبيعية وتوجي  التغير التقاي والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق استمرار إرجاء الحاجات البشرية برقها إةار  وحماية قاعد  "

تحمي اارض والمياه والمصاةر ( في الزراعة والغابات والمصايد السمكية)لألجياا الحالية والمستقبلية، إ  تل  التامية المستدامة 

بيئة، وتتس  برقها مالئمة من الااحية الفاية ومااسبة من الااحية االقتصاةية ومقبولة من الااحية الوراثية الاباتية والحيواقية وال تضر بال

 ."االجتماعية

 : Edward Barbier تعريف إدوارد باربيار  -

المتاحة،  الموارة الطبيعية ىر من الحرص علاالرتفاا بالرفاهية االجتماعية مل أقبر قد ىإلبرقها ذل  الاشاط االقتصاةي الذي يوةي 

 .[10] وبرقف قدر من ااجرار واإلساء  البيئية
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 :أهداف التنمية المستدامة -0-8

تضل التامية المستدامة في اعتبارها مجموعة من ااهداف التي تسعى لتحقيقها، حيع تتمرقز معظ  أهداف التامية المستدامة حوا الحفا  

 .احة فرص لألجياا القاةمة لالستفاة  ماها، وتتمثف أهداف التامية المستدامةعلى البيئة وحسن استغالا الموارة الموجوة  بها وإت

 .تحقيق حيا  أفضف للبشر وذل  عن طريق الحفا  على البيئة، والتعامف مل الطبيعية بما يحقق حيا  أفضف للسكا  .0

الة في إيجاة حلوا مااسبة المشارقة الفع   ىوحثه  عل تعزيز وعي البشر بالمشكالت البيئية القائمة وتامية إحساسه  بالمسئولية تجاهها، .0

 .لها من ةالا مشارقته  في اقتراح وإعداة وتافيذ ومتابعة مشاريل التامية المستدامة

تحقيق االستغالا اامثف للموارة، حيع تواج  التامية المستدامة مشكلة محدوةية الموارة عن طريق االستغالا اامثف والك ء  .0

المتاحة، مما يتي  فرصة قبير  لألجياا القاةمة لالستفاة  من الموارة المتاحة، مما يحقق ةرجة قبير  من العدالة بين ااجياا للموارة 

 .الحالية وااجياا القاةمة

وتسعى ةائما التكاولوجيا الحديثة،  ىالتامية المستدامة بشكف قبير عل تفعيف التكاولوجيا الحديثة وربطها برهداف المجتمل، قما تعتمد .4

تامية استخدامها في تحقيق أهداف المجتمل، وذل  عن من ةالا توعية المواطاين برهمية التقايات المختلفة في المجاا التاموي،  ىإل

 مخاطر وأثار بيئية ىإلوقيفية استخداة المتاح والجديد ماها في تحسين قوعية حيا  المجتمل وتحقيق أهداف  الماشوة ، ةو  أ  يوةي ذل  

 .سالبة

 0202جدوا أعماا : تحويف عالماا"قرارا بعاوا   0202سبتمبر  02ذل  اعتمدت قمة اام  المتحد  للتامية المستدامة في  ىإلباإلجافة 

 .للتامية المستدامة اهدف 02يشمف على " للتامية المستدامة

 : مؤشرات التنمية المستدامة -0-3

التامية المستدامة، يستخدة االقتصاةيو  بعض المؤشرات التي تساه  في تقيي  مدى تقدة الدوا في إطار السعي الجاة قحو تحقيق أهداف 

والمؤسسات لتحقيق أهداف التامية المستدامة بصور  فعلية، حتى يستطيل صااا السياسة العامة استخدامها في عمليات صال القرار، قما 

ريق وما تحقق من أهداف، وق  هو البعد عن الهدف الماشوة، والمؤشر الجيد هو أ  مؤشر التامية المستدامة هو المؤشر الذي يحدة الط

 .الذي يحدة المشكلة قبف وقوعها

 :بد من معرفة ما يجق أ  يتوافر في تل  المؤشرات لاتمكن من االعتماة عليها على أ  تكو  قالتالي تل  المؤشرات ال ىإلوقبف اإلشار  

  لمدى والحج قومية في المقاة ااوا من حيع ا. 

  ترتبط بالهدف الرئيسي لتقيي  التقدة قحو التامية المستدامة. 
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  قابلة للفه ، بمعاى أ  تكو  واجحة وبسيطة وغير غامضة إلى أقصى ةرجة ممكاة. 

  في إطار قدرات الحكومات الوطاية. 

  محدوة  من حيع العدة، ويمكن تكييفها طبقا للتامية المستقبلية. 

  متسعة لتشمف أجاد  أعماا القر  الحاةي والعشرين والتامية المستدامة. 

   أقصى ةرجة ممكاة ىإلتمثف اإلقفاس الجماعي العالمي. 

  البياقات المتاحة أو المتاحة بتكلفة معقولة، وموثقة وبجوة  معلومة ويمكن تحديثها باقتظاة ىتعتمد عل. 

 :المؤشرات االقتصادية -0-3-0

مرحلة مبكر  بالامو االقتصاةي إ  ل  ققف بالتامية، وجعوا حوا ذل  الاظريات التي رقزت على عوامف اإلقتاج  اهت  االقتصاةيو  في

 :وقم ، أو على جواقق الاظر إلي  عرجا وطلبا، أو على عالقات اإلقتاج وبيئت ، والتي تتمثف في

 :بنية االقتصاد القومي واألداء االقتصادي -0

ف على معدا متوسط الفرة من الكتلة اإلجمالية للدةف، أو في لجهاز االقتصاةي للبلد من ةالا التعر  حيع يصا  هذا المؤشر ةصائص ا

شكف قسق مختلفة من الااتج القومي اإلجمالي قمعدا التصدير أو االستيراة أو الديو ، إجافة إلى قسق القي  المضافة في الصااعات 

والتي تساه  في رفل حصة االستثمارات في الااتج اإلجمالي، وتوسيل ،   [11]ج المحليةالتحويلية والتي من شرقها أ  تعزز قفاء  اإلقتا

 .قاعد  الصاةرات من السلل والخدمات

 :تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك -8

غير المستدامة  وهي قضية رئيسية في التامية المستدامة، حيع يتميز العال  بسياة  الازاعات االستهالقية في ةوا الشماا وأقماط اإلقتاج

التي تستازف الموارة الطبيعية سواء في ةوا الشماا أو ةوا الجاوب، فال بد من تغيير هذه ااقماط بهدف المحافظة على تل  الموارة 

 وإتاحتها لجميل سكا  المعمور  بشكف متساو وجما  بقائها لألجياا المستقبلية، وقما تتحدة أيضا في قصيق الفرة من استهالك الطاقة

وإمكاقية الحصوا على هذه المصاةر وجرور  تغيير ماظومة اإلمداة الطاقوي العالمي واالقتقاا من الوقوة ااحفوري إلى الطاقات 

 . [12]  المتجدة ، والحد من إقتاج الافايات الصااعية الخطير

 :مؤشرات التنافسية -3

لدوا الاامية ومقارقتها مل عدة من الدوا المتقدمة، وترتكز هذه وجل المعهد العربي للتخطيط مؤشرات للتعبير عن هذه التاافسية في ا

ااةير  على تحليف القيمة المضافة للصااعات التحويلية، وقياس مدةالت الزراعة وإقتاجيتها ومقارقة قسق الصاةرات من السلل 
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اي اإلجمالي، ومعدالت االقفتاح على التجار  والخدمات الماظور  وغير الماظور  قسبة للوارةات، وقياس قيمة الدين مقابف الااتج الوط

 .مجموا المساعدات اإلقمائية الرسمية المقدمة أو المتلقات ىإلالخارجية وشفافية المعامالت الدولية، إجافة 

 :] 03[ة المؤشرات االجتماعي -0-3-8

 :وتعاي توفير الظروف للدوا والبشر ليتمكاوا من تحقيق ما يلي

عدالة توزيل الثرو  ومكافحة الفقر، وهااك مؤشرين لقياس مدى تحقيق الدوا للعدالة االجتماعية هما المساوا  االجتماعية وتحقيق  -0

 (.قسبة عدة السكا  تحت ةط الفقر، ومقدار التفاوت بين الفئات الغاية والفئات الفقير )

مل السيطر  على اامراض المتوطاة  الرعاية الصحية المااسبة لجميل فئات الشعق، وةاصة االهتماة بالمااطق الاائية واارياف -0

معدالت وفيات اامهات وااطفاا )وااوبئة الااتجة عن تلوث البيئة والمقياس لمعرفة مدى تقدة الرعاية الصحية، حيع يتمثف في 

 .(والرعاية الصحية ااولية، والعمر المتوقل عاد الوالة ، وقسبة التطعي  جد اامراض المعدية

أه  حقوس اإلقسا ، اق  هو السبيف ااه  لتحقيق التامية المستدامة في أي مجتمل عصري، وذل  يحدث من ةالا  التعلي  الذي يعد   -0

فه  توجي  التعلي  إلي أهمية التامية وسبف تحقيقها ومجاالتها المختلفة، والعمف على زياة  التوعية عاد اافراة ةاصة الفقير  ماه  وتعري

قسبة اامية، مدى استمرار الفرة في مسير  التعلي ، وقسبة إقفاس الدولة )لمجتمل، ومن مؤشرات تقدة التعلي  برهمية التعلي  على الفرة وا

 .(على التعلي  والبحع العلمي

إفشاا ةطط  ىإلالسكن والسكا  حيع يؤثر الامو السكاقي السريل، وهجر  سكا  الري  للمد  على تحقيق التامية المستدامة وتؤةي  -4

 (.معدا الامو السكاقي، وقصيق الفرة من ااباية العمراقية)التامية االقتصاةية والعمراقية للدولة، وت  إعداة مؤشرين لقياس ذل  هما 

اامن االجتماعي وحماية اافراة من الجرائ  ويتحقق ذل  من ةالا تحقيق العدالة والديمقراطية والسالة االجتماعي، ويقاس ذل   -2

 .(فرة في المجتمل 0222عدة الجرائ  المرتكبة لكف )شر بمؤ

 :المؤشرات المؤسسية -0-3-3

اإلطار المؤسسي وهو يشمف إقشاء أطر مؤسسية مااسبة لتطبيق التامية المستدامة من ةالا وجل استراتيجيات وطاية لكف ةولة،  -0

 .والتوقيل على اتفاقيات عالمية بشر  التامية المستدامة

 .لى تحقيق التامية المستدامة، وذل  من ةالا اإلمكاقيات البشرية والعلمية واالقتصاةية والسياسيةقدر  مؤسسات الدولة ع -0
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 :المؤشرات البيئية -4-3-1

 .وتتمثف في قضايا البيئة المعاصر 

تحديد اقبعاثات )، وتغير المااخ ويقاس من ةالا (االحتباس الحراري، وثقق ااوزو )التغير في الغالف الغازي لألرض ويتمثف في  .0

 (.قيتو، وموقترياا)ومعالجة التلوث الهوائي الزائد، وتحسين قوعية الهواء من ةالا بروتوقوالت ( غاز ثاقي أقسيد الكربو  في الجو

استخدامات اارض من ةالا حمايتها من التدهور البيئي، ووق  إزالة الغابات الطبيعية، والزح  العمراقي على ااراجي الزراعية  .8

 .العمف على تحقيق تامية مستدامة لإلقتاج الزراعي والغابي والرعوي مل

المسطحات المائية وحمايتها من التلوث وذل  بوق  الصيد البحري الجائر، ومعرفة ماسوب التلوث في المياه، وحساب قمية المياه  .3

اك المعرجة لالققراض، وحف مشكلة ارتفاا ماسوب بكف أقواعها ومقدار ما تفقده قف ساة، وتامية الثرو  السمكية وحماية أقواا ااسم

 .إغراس مساحات شاسعة من الجزر واليابس ىإلسط  البحر في الساوات القاةمة والذي يشكف تهديد قبير سيؤةى 

 :أبعاد التنمية المستدامة -0-2

والتكامف في إطار يتميز بالتاظي  واالستغالا العقالقي وفقا للتعري  التامية المستدامة يتض  جليا أقها تتضمن أربعة أبعاة تتس  بالترابط 

  .للموارة

 :عد البيئيبال .0

الرشيد للموارة الااجبة، بمعاى حفظ ااصوا الطبيعية بحيع  قاالستخداة: تهدف التامية المستدامة إلى تحقيق العديد من ااهداف البيئية

والتحديد  ،الافايات استيعابومراعا  القدر  المحدوة  للبيئة على ، بدائف لتل  الموارةق  ال توجد إحيع يترك لألجياا القاةمة بيئة مماثلة، 

وبالتالي فإ  الهدف اامثف للتامية المستدامة هي التوفيق بين  ،من قف مورة من الموارة الااجبة استخدامهاالدقيق للكمية التي يابغي 

 .حقوس ااجياا القاةمة في الموارة الطبيعية، ةاصة الااجبة ماها التامية االقتصاةية والمحافظة على البيئة مل مراعا 

 :االقتصاديعد بال .8

الطاقة والموارة الطبيعية، والتي تصف إلى  استهالكة إلى إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات يعد بالاسبة للبلدا  الغالبيهدف هذا ا

الطاقة الااجمة عن الافط والغاز والفح  في الواليات  استهالكة مقارقة بالدوا الفقير ، فمثال يصف غايأجعاف أجعافها في الدوا ال

 .مر  00المتحد  إلى مستوى أعلى ما  في الهاد بـ 

 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022 

 

 
 313 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 :االجتماعيعد بال .3

فضال عن عاصر المشارقة  ،تشمف عملية التامية المستدامة تامية بشرية من ةالا العمف على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعلي 

ويشكف اإلقسا  محور عملية التامية المستدامة  ،حيع يابغي أ  يشارك الااس في صال القرارات التاموية التي تؤثر في حياته 

من ةالا إقصاف ااجياا المقبلة والتي يجق أةذ  ،والتعريفات المقدمة حولها حيع تشير إلى عاصر العدالة واإلقصاف والمساوا 

في الحصوا على  ،قما يجق إقصاف القس  من البشر الحي حاليا الذين ال يتمتعو  بفرص متساوية مل غيره ، االعتبارلحها في مصا

والتامية المستدامة تهدف إلى القضاء على ذل  التفاوت الصارخ بين هذه الفئات من ةالا تقدي   ،الموارة الطبيعية والخدمات االجتماعية

 .ةيالقروض للقطاعات االقتصاةية، وتحسين فرص التعلي  والرعاية الصح

 :عد التكنولوجيبال .2

 ،وأقدر على الحد من تلوث البيئة ر  وأقفوهي تحقيق تحوا سريل في القاعد  التكاولوجية للمجتمعات الصااعية إلى تكاولوجيا جديد  أقظ

بت في  بوإيجاة تحوا تكاولوجي في البلدا  الاامية اآلةذ  في التصايل، مل تفاةي تكرار أةطاء التامية وتفاةي التلوث البيئي الذي تس

 .الدوا الصااعية بحيع يت  التوفيق بين أهداف التامية والقواعد التي تفرجها البيئة

 واقع الطاقات المتجددة في الجزائر :المبحث الثاني

 :8008نبذة عن الطاقات المتجددة  -1

 

 

 اإلتجاهات الحالية :العرض والطلب على الطاقة: (0)الشكل

 .8008، وبريتيش بتروليوم 8000الوكالة الدولية للطاقة، : لمصدرا
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 8030القدرات المركبة حاليا وأهداف الطاقة المتجددة : (8)لالش

 .0، ص8003المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، نبذة عن الطاقة المتجددة في الجزائر، : المصدر

 ذات الطاقة إقتاج من معتبر  قيمة بلوغ إلى المتجدة  الطاقات مجاا في االستثمارية مشاريعها ةالا من الجزائر ، سعي0يوج  الشكف

 برقامجها في وترقز ، 2012 ساة % 0.0قسبة  تمثف قاقت بعدما للطاقة، الكلي الوطاي اإلقتاج من %42تقدر باسبة  المتجدة ، المصاةر

 الشمسية الطاقة بتقاية ماها 60% ، وتمثف  83%شمسي أصف من المتولد  الطاقة تكو  قسبة أ  تتوقل حيع الشمسية الطاقة على

 فهي 17% قسبة أما الشمسية، للطاقة المعتبر  المتراقمة ما يعكس القدرات وهذا الفوتوجوئية، الخاليا باستخداة 23% و المرقز ،

 تحسن يوجد أق  الإ 2030  في أفق 60% باسبة الوطاية الطاقة من حصة أقبر تمثف ااحفورية الطاقة تبقى ولكن الرياح، للطاقة موجهة

 .الوطاية الطاقة إجمالي من98% قسبة  تمثف قاقت التي 2012 لساة المرقبة بالقدرات مقارقة قبير

 :الجزائر في المتجددة الطاقة موارد -2

 من قف هي المستقبف، في الطاقة توفير في شر  لها يكو  أ  وتل  المتوقل حاليا، الجزائر في المتوفر  المتجدة  الطاقة مصاةر أه  من إ 

 .المائية والطاقة الرياح وطاقة ااولى بالدرجة الطاقة الشمسية
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 :الطاقة الشمسية -8-0

  مد  إشراس الشمس على قامف التراب الوطاي إحيع قظرا لموقعها الجغرافي تمل  الجزائر واحدا من أه  القدرات الشمسية في العال ، 

ساعة ساويا في الهضاب العليا والصحراء، إ  الطاقة المحصف عليها يوميا على مساحة  0822ساعة ساويا وتصف إلى  0222تتعدى 

ة0أفقية تقدر ب 
0 

 0020الساة في الشماا و/ة/قيلوواط ساعي 0222قيلوواط ساعي على معظ  أجزاء التراب الوطاي أي حوالي  2هي 

 :الساة في الجاوب، والجدوا الموالي يوج  القدرات الشمسية في الجزائر/ة/قيلوواط ساعي

 القدرات الشمسية في الجزائر: (0)الجدول

 الصحراء الهضاب العليا المنطقة الساحلية المناطق

 92 02 4 %مساحة

معدا مد  إشراقة الشمس 

 (الساة/ساعة)

0222 0222 0222 

معدا الطاقة المحصف عليها 

ة/قيلوواط ساعي)
0 

 (الساة/

0222 0822 0222 

 .33، ص8002وزارة الطاقة والمناجم، دليل الطاقات المتجددة، : المصدر

 :]02[يلي ما بالجزائر الشمسية الطاقة مقومات أه  بين من

 .الساة في ساعة 2000 من أقثر تمتد بــــ الشمس أ  قما الساة أياة أغلق المشمسة الصحراوية ااراجي وفر  •

 60   الحرار  ةرجة تفوس حيع الصي  فصف في الشديد  ةاصة بالحرار  وتمتاز العال  في الصحاري من أقبر الجزائر صحراء تعد •

 .للطاقة الشمسية أقثر استغالا من يساعدها ، مما % 92أقثر من  الجزائر في مساحة الصحراء تمثف وهي ةرجة،

ااةرى،  لدوا الطاقة من الاوا هذا تصدير فرصة حتى تتي  لها الجزائر تمتلكها التي الشمسية الطاقة أ  إلى الدراسات من الكثير تشير •

 .الشمس من الصاةر الضوئي والكهرومغااطيسي اإلشعاا موجات من عالية لكميات تعرجها واستمرار مساحة الجزائر التساا وذل 

 الملوثة اإلقبعاثات تخفيض على تعمف قوقها في الدولي مؤشر المااخ في الجزائر جماها ومن العال  ةوا من للعديد التزامات هااك  إ •

 .المااخ وتغير االحتباس الحراري تسبق التي

 يتعذر قد وأق  السكا  إجمالي من  %40الري   عدة سكا  يقدر حيع ، ومتباعد  متفرقة صغير  قروية مجمعات بالجزائر توجد •

 الحالة هذه في الحف الماطقي فإ  لذا للكهرباء الرئيسية بالشبكة حيا اا بعض في واارياف القرى هذه اقتصاةية ربط أو عملية اسباب

 .الاائية المجمعات هذه في الشمسية الطاقة استغالا هو

 الحرارية التطبيقات هي، رئيسية فئات ثالث في تصايفها الجزائر ويمكن في بفعالية الشمسية الطاقة استغالا بها يمكن التي الطرس قثر  •

 .الكيميائية الكهرباء والعمليات وإقتاج
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 .الطاقوي االستغالا الاوا من لهذا المؤهلة الصحراوية المااطق من قثير في الغيوة اقخفاض •

 إلى قحتاج الكهرباء من واط 1000 على وللحصوا الشمسية ومستلزماتها االواح لتشيد المطلوبة المساحة مشكف من الجزائر تعاقي ال •

 .االواح هذه من مربل متر  10 إلى 7 مساحة من

 فتر  ةالا الشمسية الطاقة في المستثمر الماا رأس يمكن استعاة  الجزائر، أق  بياها من ةوا عد  في الجدوى ةراسات من العديد أثبتت •

 .التكلفة ماخفضة قظيفة طاقة الحصوا على من الشمسية الطاقة لمشاريل المافذ  الجهة بعدها تتمكن ساوات ثالث وةمس بين تتراوح

 : طاقة الرياح -8-8

يتغير المورة الريعي في الجزائر من مكا  إلى آةر وهذا قاتج أساسا عن الطبوغرافيا وعن مااخ جد متاوا، حيع تاقس  الجزائر إلى 

ماطقتين جغرافيتين قبيرتين ومتميزتين، الشماا الذي يحده البحر اابيض المتوسط وبتضاريس جبلية تمثلها سلسلتي ااطلس التلي 

والصحراوي، بين هاتين السلسلتين توجد السهوا والهضاب العليا ذات المااخ القاري، وتتميز الجزائر بمااطق غاية بسرعة رياح جيد  

ثا، قماطقة تيارت، وهرا ، تادوف، قما قالحظ أ  أقثر المااطق سرعة للرياح قماطقة عين صال ، /ة2من  واقتصاةية تبلغ أقثر

 . ] 02[ثا، مما يجعف هذه الحقوا مااسبة إلقامة مزارا هوائية إلقتاج الطاقة الكهربائية/ة2تيميمو ، وأةرار بحيع تبلغ سرعة الرياح 

 :طاقة حرارة األرض الجوفية -8-3

مابل مياه معدقية حار   02 الجوراسي في الشماا الجزائري احتياطيا هاما لحرار  اارض الجوفية ويؤةي إلى وجوة أقثر من يشكف قال

ةرجة مئوية،  42واقعة أساسا في مااطق شماا شرس وشماا غرب البالة، توجد هذه الماابل في ةرجات حرارية غالبا ما تزيد عن 

ةرجة مئوية، إ  هذه الطفرات الطبيعية التي هي على العموة تسربات لخزاقات  28مابل حماة مسخوطين  ووالمابل ااقثر حرار  ه

ة0موجوة  تفوس لوحدها أقثر من 
0
ثا من الماء الحار، وهذا ال يمثف إال جزءا صغيرا من إقتاج الخزاقات أقثرها قحو الجاوب، يشكف / 

رض الجوفية، يمتد على آالف ق تكوين القاري الكبيس ةزاقا واسعا من حرار  اا
0

، ويت  استغالا هذا الخزا  المسمى عامة بـ طبقة ألبية 

ة4من ةالا تاقيق برقثر من 
0
ثا، لو جمعاا التدفق الااتج عن هذه الطبقة االبية والتدفق الكلي لماابل المياه المعدقية الحار ، فهذا يمثف /

  .]02 [ط ميغاوا 222على مستوى االستطاعة أقثر من 

 :طاقة الكتلة الحيوية -8-2

يمكن االعتماة على الافايات المازلية، بشكف أساسي في توليد الغاز الحيوي من ةالا حرس الافايات، وقدرت قتلة الافايات المازلية في 

مليو  ة 202.9مليو  طن، مما يسم  بإقتاج حوالي  02.0بحوالي  0200ساة 
0
من الغاز الحيوي، قما يمكن االستفاة  من المواة  

 .] 02[العضوية المترسبة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إقتاج الغاز الحيوي المستخدة إلقتاج الحرار  والكهرباء
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 :االستثمار في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة: المبحث الثالث

لقطاا ر تحظى باهتماة ةاص من طرف السلطات العمومية التي تسعى إلعطاء ةفعة جديد  لهذا اإ  تامية الطاقات المتجدة  في الجزائ

، وت  مراجعت  0200متااقصة الموارة، وهذا عبر إطالس برقامج طموح لتطوير الطاقات المتجدة  في فيفري قبديف للطاقات ااحفورية 

مليار ةوالر، وتهدف الجزائر من ةالا هذا البرقامج الطموح  002، ولتجسيد البرقامج يتعين على الدولة استثمار حوالي 0202في ماي 

، أما بالاسبة لبرقامج إقتاج الكهرباء المتجدة  والموجهة إلى السوس الوطاي 0202اس من مصاةر طاقات متجدة  في آف% 42إلى إقتاج 

 :]02 [يت  تطويره عبر المراحف التالية سوف MW 00222المقدر  بـ

 :برنامج إنتاج الكهرباء المتجددة -0

مدى قجاعة مختل  الةتبار ( (PROJETS PILOTESتتضمن إقشاء المشاريل الاموذجية  :8003-8000المرحلة األولى 

 .التكاولوجيات المستخدمة في مجاا الطاقات المتجدة 

 .البدء في تافيذ البرقامج :8002-8002: المرحلة الثانية

تافيذ البرقامج على قطاس واسل، حيع الجدوا الموالي يوج  قمية الطاقة المتجدة  المراة إقتاجها حسق  :8080-8002: المرحلة الثالثة

 .الطاقة المتجدة  قف مصدر من مصاةر

 البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة: (8)الجدول

 المرحلة األولى ميغاواط: الوحدة

8002-8080 

 المرحلة الثانية

8080-8030 

 اإلجمالي

 00222 02222 0222 الفوتو ضوئية

 2202 4222 0202 الرياح

 0222 0222-  الطاقة الشمسية المركزة

 422 022 022 انتاج طاقة مزدوجة

 0222 242 022 الكتلة الحيوية

 02 02 22 حرارة األرض الجوفية

 88000 02222 2282 اإلجمالي

  .تطوير الطاقات الجديدة والمتجددةوزارة الطاقة والمناجم، البرنامج الوطني ل: المصدر

http://www.energy.gov.dz03/00/8003 

سوف يكو  على الطاقة الشمسية في إقتاج الطاقة الاظيفة، ث  تليها طاقة الرياح وهذا لكو  يتض  من الجدوا أعاله أ  االعتماة ااقبر  -

ميغاواط، ت   00.222ميغاواط من  02.222قما تتطلل الجزائر إلى تصدير  القدرات الشمسية التي تتوفر عليها الجزائر تعد قبير  جدا،

 .] 03[يغاواط لتلبية الطلق الوطاي على الكهرباءم 00.222في حين توج   برمجتها ةالا العقدين المقبلين،
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ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عد  واليات  082تخطط شرقة الكهرباء والطاقات المتجدة  إلقتاج حوالي  -

 .الكهرباء عبر الوطنميغاواط من  022محطة لتوليد  00بالهضاب العليا ةالا الصائفة المقبلة، في إطار برقامج يستهدف إقجاز 

، وشرقة الكهرباء والطاقات المتجدة  حديثة الاشر  تعتبر شريكا فعاال في هذا البرقامج 0200برقامج تعمي  الطاقات المتجدة  ماذ  طلقاق -

محطة  00في إطار الحرقية التي يشهدها مجمل سوقلغاز، حيع ت  تكلي  الشرقة بإقجاز هذا المشروا الذي يستهدف إقجاز  0200ماذ 

أما باقي الوحدات فتوجد في طور اإلقجاز بوتير  سريعة، وقد ت  استالمها  ،وحدات ماها في الخدمة 02 ةةلتميغاواط، و 022تاتج 

، تضاف إلى محطتين تجريبيتين ت  إقجازهما قبف اقطالس المشروا، واحد  بغرةاية مجهز  برحدث تكاولوجيات 0202ةالا صائفة 

ميغاواط،  02ت  فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة عبر الرياح بماطقة قابرتا  بسعة الصفائ  الشمسية والثاقية في والية أةرار التي ي

محطة على المستوى الوطاي،  00ليصب  عدة محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجدة   0204شرعتا في الخدمة ماذ صائفة 

محطات برةرار وتماراست وعين  2ة على غرار محطة جاقت والسيما في الجاوب الكبير والهضاب، وعديد المحطات ةةلت في الخدم

بالمائة  42ميغاواط وتادوف  0بالمائة وجاقت بـ  02بالمائة، تليها تماراست بحوالي  22صال ، بياما بلغت قسبة التغطية في أةرار حوالي 

 . ]80 [ميغاواط 8بـ 

 إلى ستراتيجيةاال هذه ةفعتالمرقزات الشمسية  بطاقة التقليدية قاتالطا يهدف البرقامج الوطاي لتطوير الطاقات المتجدة  إلى إحالا -

 في والتصدير الشمسية بالطاقة المحلي الطلق إحالا أجف توليد من محطات وإقشاء معدات لتطوير الالزمة التحتية الباى إقامة على العمف

CSP في استلمت الشمسية والطاقة الطبيعي زابالغ تعمف هجياة محطة أوا إقشاء ت  حيع القطات المستقبف، باستعماا الشمسية الطاقة 

 اإلسباقي ABENERمجمل  مل الشراقة إطار شهر في 00بـ  تراوحت إقجازه وبمد  يورو، مليو  002ـ ب قدرت وبتكلفة 0200جوا  

 ببيل المحطة جيغاوات، وتقوة 4234 بــــ  يقدر إجمالي أصف من ميغاوات 23 إقتاج في الشمسية الطاقة تساه  حيع رمف، بحاسي

  .الكهرباء من الجاوب حاجيات تغطية أجف من الجزائري سوقاطراك لمرقق الهجياة المصاةر من المولد الكهرباء

 في الرئيسية الاصوص تمثلت حيع تاظيمية، وقصوص قاقوقي إطار جمن المتجدة  الطاقات لتطوير الوطاية السياسات وجعت قد -

 للغاز، العمومي والتوزيل الكهرباء قاقو  جاقق إلى المستدامة التامية إطار في المتجدة  الطاقات ترقية وقاقو  الطاقة في التحك  قاقو 

 بتطوير اةتصاصها، حدوة في ماها، واحد  قف تهت  بحيع االقتصاةية، والمؤسسات الهيئات من مجموعة على السياسات هذه وترتكز

  :] 80[ ماها قذقر المجاا هذا في 0899 ساة ماذ تاشط العلمي والبحع العالي التعلي  لقطاا تابعة هيئات ثالث وهااك المتجدة ، الطاقات

CDER -  المتجدة  الطاقات تطوير مرقز. 

UDES -   الشمسية التجهيزات تطوير وحد. 

 UDTS -  السيليسيوة تكاولوجيا تطوير وحد. 
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 وعقلاة ترقية ووقالة الطاقة والمااج ، وزار  طرف من المتجدة  الطاقات بترقية المتعلق بالاشاط التكفف فيت  الطاقة قطاا بداةف أما -

 التجهيزات وصياقة إقجاز في CREDEGوالغاز  الكهرباء وتطوير البحع مرقز يتدةف أةرى جهة ومن UPRUEالطاقة  استعماا

 السامية المحافظة وجوة إلى اإلشار  فتجدر الفالحة قطاا في أما الريفية، ت  إقتاجها  في إطار البرقامج الوطاي  لإلقار  التي الشمسية

 المااطق لفائد  الشمسية الطاقة طريق عن والتزويد بالكهرباء المياه جخ ميدا في هامة برامج بإقجاز تقوة HCDSالسهوب  لتامية

 قف في  تثمن إطار وجل بغرض المتجدة  الطاقات ميدا  في تاشط شرقات عد  فهااك االقتصاةيين، المتعاملين مستوى على السهبية، أما

 شرقة والمااج  بإقشاء الطاقة وزار  قامت المتجدة ، الطاقات وطاية حوا سياسة بوجل تسم  فعالة أةا  إعداة أجف ومن البحع، جهوة

 0220 ساة المؤسسة ألجيريا اياارجي قيو NEALبمشروا  ويتعلق اامر سي ، مجموعةو سوقلغاز سوقاطراك، من قف بين مشترقة

 .الصااعي المستوى على الجزائر في المتجدة  الطاقات تطوير مهمتها في  وتتمثف

 (:8030-8002)برنامج الطاقات المتجددة في الجزائر  -8

إقتاج إ  إةماج الطاقة المتجدة  في مزيج الطاقة الوطاية يمثف تحديا قبيرا من أجف الحفا  على الموارة ااحفورية، وتاويل فروا 

، تتموقل هذه الطاقات في صمي   0202-0200 الكهرباء والمساهمة في التامية المستدامة، بفضف البرقامج الوطاي للطاقات المتجدة 

المتبعة من طرف الجزائر، السيما من ةالا تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على قطاس واسل،  السياسات الطاقوية واالقتصاةية

 .، الطاقة الحرارية واارجية، وتطوير الطاقة الشمسية الحرارية(تثمين استعاة  الافايات)كتلة الحيوية وإةةاا فروا ال

ميغاواط،  00222 يقدر ب 0202-0202إ  سعة برقامج الطاقة المتجدة  المطلوب إقجازه لتلبية احتياجات السوس الوطاية ةالا الفتر   -

 .0202ة ميغاواط ما  بحلوا عا 4222حيع سيت  تحقيق 

 :] 88[ يتوزا هذا البرقامج حسق القطاعات التكاولوجية قما يلي

 .ميغاواط 00222: الطاقة الشمسية -

 .ميغاواط 2202: طاقة الرياح -

 ميغاواط 0222: الطاقة الحرارية -

 .ميغاواط 0222: الكتلة الحيوية -

 .ميغاواط 422: التوليد المشترك للطاقة- 

 ميغاواط 02: اارجيةالطاقة الحرارية - 

 .من الحصيلة الوطاية إلقتاج الكهرباء ٪02 لحصة من الطاقات المتجدة  باسبة 0202بالوصوا في آفاس  سيسم  تحقيق هذا البرقامج  -
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ات مر 9من حج  الغاز الطبيعي، أي ما يعاةا  مليار متر مكعق 022باةةار  من الطاقات المتجدة  سيسم   ميغاواط 00222إ  إقتاج - 

هذا البرقامج مفتوح أماة المستثمرين من القطاا العاة والخاص  وفقا لألقظمة المعموا بها، فإ  إقجاز  ،0204االستهالك الوطاي لساة 

 .وطايين وأجاقق

ت إ  تافيذ هذا البرقامج يحصف على مساهمة معتبر  ومتعدة  ااوج  للدولة والتي تتدةف سيما من ةالا الصادوس الوطاي للطاقا- 

وقذا " المعهد الجزائري للبحع والتطوير للطاقات المتجدة "وتدعيما لهذا البرقامج أقشرت الحكومة الجزائرية  قتاج المزةوجالمتجدة  واإل

، مرقز الغاز، الوقالة الوطاية لترقية وترشيد استعماا الطاقةالبحع والتطوير للكهرباء وشبكة مراقز للبحع والتطوير، مثف مرقز 

 .وحد  تطوير معدات الطاقة الشمسيةطاقات المتجدة  وتطوير ال

 :مخطط تطوير االستثمارات في الطاقات المتجددة -3

 :سيت  تثبيت قدرات الطاقة المتجدة  وفقا لخصوصيات قف ماطقة

الطاقة الشمسية وطاقة لتهجين المراقز الموجوة ، وتغذية المواقل المتفرقة حسق توفر المساحات وأهمية القدرات من : منطقة الجنوب- 

 .الرياح

 .حسق قدراتها من أشعة الشمس والرياح مل إمكاقية اقتااء قطل ااراجي: منطقة الهضاب العليا- 

ات والباايات والمساحات حسق إمكاقية توفر ااوعية العقارية مل استغالا قف الفضاءات مثف ااسط  والشرف: المناطق الساحلية- 

ستراتيجية تطوير الطاقات المتجدة ، حيع تصبو اي للبحوث في هذا المجاا لمرافقة وقد ت  وجل برقامج وطا. مستعملةالغير ااةرى 

تخزين هذه الطاقات وتطوير المهارات الالزمة، متجدة ، التحك  في عملية تحويف وااهداف العلمية لهذا البرقامج إلى تقيي  وةائل الطاقة ال

 .اإلقجاز في موقل التثبيت بدءا من الدراسة حتى االقتهاء من

 :محطات الطاقات المتجددة في الجزائر -2

 .(رياحية 20فولطا جوئية و  00)محطة  04(: 0202جوا  )ـ عدة المحطات الماجز  0

 .(ميغاواط رياحية 02.0ميغاواط فولطا جوئية و  040.0) ميغاواط  020.0: ـ الطاقة اإلجمالية0

جيغاواط ساعي  20.228جيغاواط ساعي فولطا جوئية و  409.009)جيغاواط ساعي  422.009(: 0202جوا  )ـ الطاقة الماتجة 0

  .(رياحية

 .(فولطا جوئية ميغاواط 0 ) واحد  محطة:  التي في طور اإلقجاز عدة المحطات ـ4

 :العراقيل التي تعيق االستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر -2

 :[23]تمثف عقبات أماة االستثمار في قطاا الطاقات الجديد  والمتجدة  في الجزائر قذقر ماها هااك جملة من العراقيف والقيوة التي
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 :العالية التكاليف 2-0

 ارتفاا في تكمن المشكلة أ  إال والربحية، الشمسية الطاقة الجزائر ةاصة ماها في متوفر  المتجدة  الطاقة استغالا وموارة إمكاقيات إ 

 التكاولوجية بمدى مرتبط االستثمارية مجاا الصااعات في التكالي  وجاقق عديد ، جواقق من تل  الصااعة توسل من تحد التكالي  التي

 الجدوى لتقيي  حاسما االستثمار عامال أسعار تعتبر حيع المتجدة ، الطاقة في الكاماة للموارة اامثف تدوير واالستغالا قيفية في المتاحة

 الجدوى االقتصاةية مستوى في المؤثر  العوامف أه  من التكالي  عامف يعتبر معياة، وما  افتراجات وفق الطاقة لمشاريل االقتصاةية

 .آلةر مصدر من يختل  والذي التقدة التكاولوجي بآثار مرتبطة قوقها الجزائر، في المتجدة  الطاقة لمشاريل

 :النفط أسعار 2-8

 وبااةص القريق، لمستقبلها ومحدةا الجزائر المتجدة  في الطاقة لمشاريل االقتصاةية الجدوى في مؤثرا رئيسيا عامال الافط أسعار تعتبر

 ومبالغ االستثمارات العالية تكاليفها جوء على وذل  (ااولى التشغيف مراحف على تشمف التي المتكاملة أي الطبيعة ذات للمشاريل بالاسبة

 بعض في مكملة تكو  قد الجزائر في المتجدة  مشاريل الطاقة ماتجات أ  إلى ذل  ويعزى ،(المشاريل تستلزمها تل  التي الضخمة

 والغاز الطبيعي الافط أسعار تصاعد بر  ش  وال الماتجات، تل  برسعار عليها الطلق يترثر التقليدية، وبالتالي الطاقة لماتجات ااحيا 

 من وزاة قكف، العال  في المتجدة  الطاقة االقتصاةية لمشاريل الجدوى تحسين في قبير حد وإلى ساه  قد ااةير  القليلة ااعواة ةالا

 معاقسة هي عديد  للطاقة مجاالت في واستغاللها المتجدة  الطاقة تطوير بين ما العالقة وهذه، الصااعة تل  في االستثمار جاذبية

 في اقخفاض من ذل  إلي  يؤةي وما التقليدية، الافط لصااعة حقيقيا يمثف تهديدا المتجدة  الطاقة إقتاج في التوسل أ  مفاةه الذي لالقطباا

 .الطاقة من الافطية والدوا الجزائر بعائدات يضر مما البعيد اامد أسعارها على

 :التسويقية الجوانب 2-3

 من والتقليف جهة، من إقتاجها في التوسل من قد يحد مما التسويقية الااحية من مختلفة مشاقف من المتجدة  الطاقة مشاريل معظ  تعاقي

عمليات  في صعوبات من المتجدة  الطاقة أقواا بعض يعاقي فمثال أةرى، جهة من التقليدية المشابهة الماتجات مل ماافستها ةرجة

 وغير متقطعة المتجدة  الطاقة قو  مشاقف االققطاا، من ااةر البعض يعاقي قما (واإليصاا الاقف) ااةرى ااسواس إلى التصدير

 .ومبعثر  ماتشر  أيضا وهي مكلفة يجعلها ما ، وبالتالي فهي تحتاج إلى تخزين،(intermittent) مستمر 
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 :الخاتمة

تحت  عملية االقتقاا الطاقوي السلس على الدولة الجزائرية التفكير بشكف جدي في إيجاة اآلليات والميكاقزمات الااجعة إلرساء ةعائ     

 قوية يقوة عليها قطاا الطاقات المتجدة ، فالوجعية االقتصاةية الصعبة التي تمر بها البالة حاليا تعد فرصة حقيقية لترقيز الجهوة على

القطاا، من ةالا تفعيف االستثمار الوطاي العمومي والخاص، وقذا االستعاقة بالخبرات ااجابية بخلق مشاريل مشترقة اعتماةا على هذا 

عة االستثمار ااجابي المباشر، باعتبار أ  هذا القطاا يعتمد على تكاولوجيات جد متقدمة تساه  في تقليف تكالي  االستثمار التي تعد مرتف

الوقت الراهن، فإيجاة مااخ استثماري محفز يعد الخطو  ااولى من ةالا سن قواقين وتشريعات مشجعة على االستثمار قسبيا في 

ا وةاصة االستثمار ااجابي، والجزائر بإمكاقاتها الطبيعية والبشرية قاةر  على أ  تحقق قفز  اقتصاةية قوعية وفي فتر  زماية قياسية إذ

 .  ية الحقيقية وتضافرت قف الجهوة الرامية لتحقيق هذا الهدفما توافرت اإلراة  السياس

 :نتائج الدراسة

 .أصبحت الطاقة المتجدة  مصدر رئيسي للطاقة وهو تطور يتماشى مل ةةولاا عقد الطاقة للجميل -

تحقيق المكاسق االقتصاةية،  تقوة الطاقة المتجدة  بدور هاة في ترجمة أبعاة التامية المستدامة، حيع تساه  مشاريعها التاموية في -

 .وتحسين ااوجاا االجتماعية والحفا  على الموروث البيئي لألجياا القاةمة، بهدف تحقيق التامية المستدامة

 .للطاقة المتجدة  القدر  على تلبية حاجة التطور في الجزائر، فضال عن قدرتها على زياة  التطور والامو على قطاس واسل -

ستخداة الوقوة ااحفوري والوقوة الاووي، وتحسين فرص التعلي ، وإيجاة فرص عمف، الصحية والبيئية المرتبطة با ارالحد من اآلث -

 .والحد من الفقر، والمساوا  بين الجاسين

 .تساه  الطاقة المتجدة  في جهوة حماية المااخ -

 تحفيزية وآليات تاظيمية وأطر مااسبة سياسات وجل ةالا من وذل  المتجدة  الطاقة قطاا ةع  في ااهمية بالغ ةورا الحكومة تلعق -

 .المتجدة  الطاقة حلوا وقشر لتطوير
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 :قتراحاتا

 .القياة بمشاريل رائد  وقبير  في مجاا الطاقة المتجدة  وتدريق الكواةر البشرية -

 .مصاةر الطاقةتطوير التقايات الحديثة في مجاا الطاقة المتجدة  وتاشيط حرقة البحع ةاصة في مجاا  -

تشجيل التعاو  والتباةا العلمي مل الدوا المتقدمة واالستفاة  من ةبراتها من ةالا عقد اللقاءات والادوات الدورية حيع يكو  ذل   -

 .على أساس المساوا  والمافعة المتباةلة

للجهات المعاية وتطوير آليات ال يمكن البدء بتطوير مشروعات الطاقة المتجدة  على أسس صحيحة ةو  هيكلة حقيقية وصحيحة  -

 .قاقوقية وأقثر مروقة

 . العمف على قشر الوعي وتقدي  الحوافز لتشجيل اعتماة تكاولوجيا وممارسات قفاء  الطاقة والطاقة المتجدة  -
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 .002ص، 0220، القاهر ، مصر، 0ةار اامين للاشر، ط ،والبيئة الحماية اقتصاة عبد البديل محمد ،[10]

[11]
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