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 تقدير شكر و
 

 .هذا العمل  إتماماشكر اهلل العلي والقدير على  

 األستاذ األطروحةاألستاذ الف اضل المشرف على هذه    إلىكما أتقدم بالشكر والتقدير  

على تفضله باإلشراف على هذا البحث، وكل ما قدمه لي من إرشادات   الدكتور مرغاد لخضر

على بحثي حتى يخرج    إشرافههادفة وتوجيهات قيمة ولم يبخل علي بدعمه المتواصل طوال فترة  

 .هذا العمل في صورته النهائية

أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول    األجالءاألستاذة    إلىكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير  

 .األطروحةمناقشة وتقييم هذه  

وكل من قدم لي    األف اضل أساتذتي لك  إلىكما ال يفوتني أن أتقدم بتشكراتي الخالصة  

 .لي نصيحة أو كلمة تشجيع أو كلمة طيبة  أسدىيد المساعدة أو  

 .األطروحةهذه    إلعدادوالى كل ما أعانني من قريب أو بعيد  
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 :إلىأهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع  

 روح والدي الطاهرة رحمه اهلل واسكنه فسيح جنانه

 اهلل في عمرها  أطال الكريمةالوالدة  

 زوجتي امتنانا وتقديرا

 إليهمابالنظر    وعناءسلبا مني كل مشقة  سيرين وأمير الذين    أبنائي أياميمن زين  

 رعاهم اهلل وحفظهم في الدنيا واآلخرة  وأخواتي إخواني

 واألصدق اء  األهلكل  

 لكل هؤالء أهدي هذا العمل بنية صادقة ودعوة خالصة
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 :ملخص الدراسة
توضيح وإبراز عالقة تأثري تطوير الطاقة الشمسية على حتقيق التنمية املستدامة، حيث  إىلهذه الدراسة  هتدف

اخنفاض كبري ومستمر يف التكاليف، وأصبحت تكنولوجيا الطاقة  إىلأدى االنتشار السريع لتقنيات الطاقة الشمسية 
 .الشمسية تنافسية بشكل متزايد وجمدية اقتصادية

التقدم مستقبل الطاقة الشمسية و مسامهتها يف مزيج الطاقة العاملي يتوقف على حمدد رئيسي و هو  أنحيث   
و التنموي وقضية الربط بني الفكر االقتصادي  إىل إلضافةباهذه الطاقة و ختفيض تكلفة استخدامها تطوير تكنولوجيا يف 

 .يف التعامل مع تغري املناخ بطريقة تتسم بالكفاءة االقتصادية  االنبعاثات احلرارية، من أجل النجاح
لتشجيع التطوير و االبتكار الذي يستهدف ختفيض تكنولوجيا الطاقة الشمسية حتتاج إىل سياسات داعمة  و

هبدف تأمني  مع مصادر الطاقة التقليدية األخرى إىل خفض االنبعاثات، و ذلك حىت ميكنها املنافسة إضافةالتكلفة 
 .، وفقا ملفهوم التنمية املستدامةو محاية البيئة و حتقيق الكفاءة االقتصادية كمحور أساسي يف حتقيق التنمية الطاقة

واجلزائر ومصر من بني الدول اليت تتوفر على إمكانيات كبرية وهائلة من الطاقة الشمسية، وقد استخدمتها 
الكهرباء  إنتاجتقنيات  إنواعتمدت على تقنياهتا لتوليد الكهرباء يف مناطق واستخدامات عديدة، وتوصلت هذه الدراسة 

كهرباء يف املناطق الواقعة خارج شبكة الكهرباء أي املناطق من الطاقة الشمسية هي اآلن أفضل حل اقتصادي لتوفري ال
الشبكة املركزية، فاخنفاض تكاليف توليد الطاقة  إمدادالنائية، بل وتوسيع الشبكة يف العديد من املناطق، فضال عن 

ية اخليار األمثل الشمسية، ورفع الدعم عن الطاقة التقليدية، ودعم البحث العلمي يف هاذين البلدين جعال الطاقة الشمس
 .واسرتاتيجيات التنمية املستدامة أبعادللمناطق النائية، وبالتايل فهي جد فعالة يف حتقيق  وإيصاهلالتوفري الكهرباء 

 :الكلمات المفتاحية
 .لطيةفاخلاليا الفوتو . الطاقة الشمسية .الطاقة املتجددة. التنمية املستدامة. التلوث البيئي. الطاقة التقليدية -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conclusion : 
Le but de cette étude et de clarifier, et de mettre en valeur la relation du 

développement de l’énergie solaire  et son impact sur le développement durable. 
La propagation rapide des techniques des énergies solaires à conduit à une diminution 
drastique et continue des couts de cette énergie, et fait que cette technologie de 
l’énergie solaire, concurrence de plus en plus le réseau électrique traditionnel, et 
devient économiquement  viable . 

Quant à l’avenir de l’énergie solaire et sa contribution dans le schéma 
énergétique mondial il se mesure à l’évaluation du développement technologique de 
cette énergie, et la diminution des coûts de son utilisation, en plus de la relation établie 
entre la pensée économique le développement et la question du réchauffement 
climatique. 

Ceci dans le but de changer les conditions climatiques suivant des réglés 
économique établies. 

Les technologies de l’énergie solaire out besoin de politique courageuses et 
entreprenantes pour booster et encourager, le développement et l’innovation, 
entrainant une réduction drastique des coûts et arriver à concurrencer les énergies 
traditionnelles, pour pérenniser l’énergie d’une manière générale, et la préservation de 
l’environnement et de l’économie, afin de garantir développement durable. 

Certains pays parmi lesquels on retrouve l’Algérie et l’Egypte. Ces pays disposent 
de cette ressource qu’est l’énergie solaire de manière abondante, et l’utilisent de 
manière systématique dans la production d’électricité dans des régions dépourvues et 
non connectées au réseau électrique traditionnel. 

L’électricité produite  par cette énergie à contribué  à faire sortir certaines régions 
de l’isolement dans les quelles  elles se trouvaient, et à fait baisser aussi les couts et les 
charges par rapport à l’énergie classique. 

D’ailleurs la subvention de l’état à grandement diminuée pour donner un souffle 
nouveau à l’électricité produite par l’énergie  solaire, et faire d’elle l’énergie du futur, 
en la propageant à travers des zones reculées de ces pays . 
De ce fait, elle est essentielle dans la réalisation de la stratégie du développement 
durable. 
Mots clefs : Energies traditionnelles – Pollution Environnementale – Développement 
durable – Energies renouvelables – Energies Solaires – Cellules photovoltaïques. 
 
 



Abstract : 
The purpose of this study is to clarify and highlight the relationship and effect of 

the solar energy modernization on sustainable development, nowadays, the rapid spread 
of solar energy technologies has resulted in a significant and sustained reduction in 
costs, and has become increasingly competitive and economically feasible. 

The future of solar energy and its contribution to the global energy mix depends 
on a key factor which is the progress of energy technology and its cost reduction, as 
well as the necessity to link economic and developmental thought with the issue of 
thermal emissions in order to succeed in dealing with climate change in an 
economically efficient manner. 

Solar energy technology needs supportive policies to encourage development 
and innovation that aims to reduce costs and emissions in a way that makes solar energy 
compete other traditional energy sources in order to secure energy, protect the 
environment and achieve economic efficiency according to the concept of Sustainable 
development. 

Algeria and Egypt are among the countries that have huge potential of solar 
energy that can be used to generate electricity in many wide areas. This study found 
that generating electricity from solar energy can be considered as the best alternative to 
provide electricity for areas outside the electricity grid, and many other benefits such as 
reducing the pressure on the existing grid in other areas. Furthermore, the low cost of 
generating solar energy, raising subsidies on traditional energy and supporting scientific 
research in these two countries have made solar energy the best choice for providing 
electricity and delivering it to remote areas, and is therefore very effective in achieving 
the dimensions and strategies of sustainable development. 
Keywords: traditional energy, environmental pollution, sustainable development, 
renewable energy, solar energy, Photovoltaic cells. 
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 المحتويات فهرس

 الصفحة العنوان

 II- VI فهرس المحتويات

 VIII-IX فهرس الجداول

 XI فهرس األشكال

 ر -أ  مقدمة عامة

 10 النظري لموارد الطاقات التقليدية والمتجددة اإلطار :الفصل األول

 10 تمهيد        

 10 ماهية الطاقة :المبحث األول        

 10 تعريف الطاقة :المطلب األول                 

 10 أنواع الطاقة: المطلب الثاني                

 10 كفاءة حتويل الطاقة: الثالث المطلب                

 10 استعماالت الطاقة :الرابع المطلب                

 10 الطاقة التقليدية ومصادرها: المبحث الثاني         

 01 (وريةفاالح) مفهوم الطاقة التقليدية  :المطلب األول               

 00 (وريةفاالح) ومصادر الطاقة التقليدية  أنواع :المطلب الثاني               

 03 مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها :المبحث الثالث         

 03 مفهوم الطاقة املتجددة: المطلب األول              

 03 ومصادر الطاقة املتجددة أنواع: المطلب الثاني              



 المحتويات فهرس
 

 
III 

 00 األول خالصة الفصل

 74 والمتجددة التقليدية للطاقات البيئة اآلثار: الفصل الثاني

 03 .تمهيد         

 00 النظري القتصاديات البيئة اإلطار :المبحث األول         

 00 مفهوم البيئة وأمهيتها :المطلب األول              

 30 اقتصاديات البيئة وتطورها التارخيي مفهوم: المطلب الثاني              

 33 التلوث البيئي وأنواعه: المطلب الثالث              

 00 وأبعادهاالمشكلة البيئية : المبحث الثاني         

 00 املشكلة البيئية أبعاد :المطلب األول             

 03 سباب املشكلة البيئيةأ :المطلب الثاني             

 03 االقتصادية للتحكم يف التلوث األدوات :المطلب الثالث            

 01 البيئية للطاقات التقليدية والمتجددة اآلثار :لثالمبحث الثا         

 01 البيئية للطاقات التقليدية اآلثار :المطلب األول             

 00 املظاهر البيئية للطاقة التقليدية :المطلب الثاني             

 00 اآلثار البيئية للطاقات املتجددة :الثالث المطلب             

 33 الثاني خالصة الفصل

 30 للتنمية المتوازنةالتنمية المستدامة كمدخل : الفصل الثالث

 30 تمهيد        

 33 لتنمية المستدامةاإلطار المفاهيمي ل: المبحث األول        



 المحتويات فهرس
 

 
IV 

 33 املراحل التارخيية لتطور مفهوم التنمية املستدامة :المطلب األول            

 00 مفهوم التنمية املستدامة :المطلب الثاني            

 00 خصائص و أهداف التنمية املستدامة :الثالثالمطلب             

 010 المستدامة للتنمية األساسيةالركائز  :المبحث الثاني        

 010 مبادئ التنمية املستدامة: المطلب األول            

 010 أبعاد التنمية املستدامة :المطلب الثاني            

 000 جماالت حتقيق التنمية املستدامةمتطلبات و  :الثالثالمطلب             

 003 التنمية المستدامة و دور الطاقة في تحقيقها قياس مؤشرات: المبحث الثالث        

 003 قياس التنمية املستدامة:األول المطلب            

 000 مؤشرات قياس التنمية املستدامة :الثاني المطلب            

 003 دور الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة :الثالثالمطلب             

 000 الثالث خالصة الفصل

 000 استثمارها وتكاليف الشمسية الطاقة تكنولوجيا تطوير :الفصل الرابع

 000 تمهيد        

 003 و خصائصها الطاقة الشمسيةماهية : المبحث األول        

 003 الطاقة الشمسيةمفهوم وتطور  :المطلب األول           

 000 الطاقة الشمسيةتكنولوجيا  :المطلب الثاني           

 000 جماالت استخدام الطاقة الشمسية :المطلب الثالث           



 المحتويات فهرس
 

 
V 

 003 تهاانظم الطاقة الشمسية وتكنولوجي :المبحث الثاني        

 003 ذات احلرارة املنخفضةنظم التسخني الشمسي : المطلب األول           

 030 م8088درجة مئوية حىت  058اىل  08نظم إنتاج احلرارة املتوسطة من  :المطلب الثاني           

اخلاليا الفوتو )نظم التوليد املباشر للكهرباء من الطاقة الشمسية الضوئية : الثالثالمطلب            
 (فولطية

000 

 003 إنتاجهااقتصاديات الطاقة الشمسية وتكاليف : المبحث الثالث        

 003 وضع الطاقة الشمسية يف أسواق الطاقة العاملية :األول المطلب           

 000 آليات دعم الطاقة وانعكاساهتا على الطاقة الشمسية :الثاني المطلب           

 000 تكاليف إنتاج وتوليد الطاقة الشمسية :المطلب الثالث           

 033-030 الرابع خالصة الفصل

المستدامة في  ودورها في تحقيق التنمية تطبيقات الطاقة الشمسية :الفصل الخامس
 مصر الجزائر و

030 

 001 تمهيد        

 000 اجلزائرتطبيقات  الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية املستدامة يف : المبحث األول        

 000 إمكانيات و مقومات الطاقة الشمسية يف اجلزائر :المطلب األول           

 000 واقع االستثمار يف الطاقة الشمسية يف اجلزائر :المطلب الثاني           

 000 األفاق املستقبلية للطاقة الشمسية يف اجلزائر :المطلب الثالث           

 003 تطبيقات الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية املستدامة يف مصر :الثانيالمبحث         

 003 إمكانيات و مقومات الطاقة الشمسية يف مصر: المطلب األول           

 000 واقع االستثمار يف الطاقة الشمسية يف مصر :المطلب الثاني           



 المحتويات فهرس
 

 
VI 

 003 يف مصر الشمسية للطاقةاملستقبلية  األفاق: الثالثالمطلب            

انعكاسات استخدام الطاقة الشمسية على حتقيق التنمية املستدامة يف : المبحث الثالث        
 اجلزائر و مصر

003 

 003 حتليل التجربتني اجلزائرية واملصرية يف جمال الطاقة الشمسية :األول المطلب           

واستخدام الطاقة الشمسية على حتقيق التنمية املستدامة انعكاسات تطوير  :الثاني المطلب 
 يف اجلزائر ومصر

000 

آفاق وحتديات مسار التحول القتصاديات الطاقة الشمسية يف اجلزائر  :المطلب الثالث           
 ومصر

030 

 033 الخامس خالصة الفصل

 003-030 الخاتمة العامة

 030-000 قائمة المراجع
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 :فهرس الجداول

 الصفحة العنوان رقم
 01 9002-9002احتياطي الفحم احلجري يف العامل  (10) الجدول رقم 
 01-01 9002-9002الفحم يف بعض دول العامل  إنتاج (10) الجدول رقم 
 01-01 9002-9002يف العامل  استهالك الفحم (10) الجدول رقم
 00-00 9002-9000احتياطي النفط عربيا وعامليا  (11) الجدول رقم
 01-00 9004-9000إنتاج النفط اخلام عربيا وعامليا  (11) الجدول رقم 
 01 9002-9000استهالك النفط  (11) جدول رقم 
 01-02 9004-9000  احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعامليا (11) الجدول رقم 
 00 9002-9000إنتاج الغاز الطبيعي عربيا وعامليا  (11) الجدول رقم 
 00-00 9002-9000استهالك الغاز الطبيعي يف العامل وبعض الدول العربية  (12) الجدول رقم 
 10-10 التأثريات البيئية للفحم (01) الجدول رقم 
 10 الصحية مللوثات اهلواء من الفحم اآلثار (00) الجدول رقم 
 11-11 البيئية للبرتول التأثريات (00) الجدول رقم 
 11 البيئية للغاز الطبيعي التأثريات (00) الجدول رقم 
 11 تساهم يف االحتباس احلراري اليتنسبة الغازات  (01) الجدول رقم 
 11 التأثريات البيئية ملصادر الطاقة التقليدية أهم (01) الجدول رقم 
 20-20 تطور مفهوم التنمية و أدوات قياسها (01) الجدول رقم 
 001-001 مؤشرات التنمية املستدامة وفق جلنة التنمية (01) الجدول رقم 
 010 .9004فولطية لسنة أفضل عشر شركات عاملية منتجة للخاليا الفوتو  (01) الجدول رقم 
 011 .املركزة األطباقتكلفة  (02) الجدول رقم 
 011 .تكاليف األسطوانات املركزية ذات القطع املكافئ (01) الجدول رقم 
 011-012 .بيان مبحطات املركزات الشمسية اليت تعمل على مستوى العامل (00) الجدول رقم 
 010 املختلفة لتحويل الطاقة الشمسية اىل طاقة كهربائيةمقارنة بني النظم  (00) الجدول رقم 
 010 تطور الكفاءة للخاليا الشمسية املصنوعة من السيليكون (00) الجدول رقم 
 010وخارجها القيمة باملليار  OCED))دعم املصادر املختلفة من الطاقة يف دول  (01) الجدول رقم 



 :......................................................................................فهرس الجداول
 

 
IX 

 دوالر

 011 .توليد الطاقة الكهربائيةتكاليف تقنيات  (01) الجدول رقم 
 020 الطاقة الشمسية الكامنة يف اجلزائر (01)جدول رقمال

 021 9000-9002القدرات املرتاكمة للطاقة الشمسية للمرحلة األوىل والثانية  (01)الجدول رقم 
 022-911 تطبيقات الشمسية لبعض واليات الوطناليوضح  (01)جدول رقمال

ألهم التطبيقات الفوتوفلطية يف  9090 -9000املرحلة األوىل من املخطط  (02)جدول رقمال
 022 اجلزائر

 022-022 مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية اهلجينة يف اجلزائر (01) رقم جدولال

والقدرات اليت ميكن  واملتجددة اجلديدة الطاقة هليئة املخصصة األراضيمساحه  (00)جدول رقمال
 091 هبا هاإنشائ

 (00)الجدول رقم 
 الشمسية الطاقةسنويا من حمطات  املولدة الطاقةو  املضافةتقديرات القدرات 

يف (  9092-9002)الفرتةخالل   PVالشمسية الطاقةحمطات  CSPاحلرارية
 مصر

002 

 002 مصر الشمسية الطاقةحمطات  أهم (00) جدول رقمال

 002 بالكرميات الشمسية الطاقةتوليد الكهرباء من  حمطةمصادر متويل  (01)جدول رقم ال

 001 املركبة الدورةو  الشمسية الطاقةاحملطات املتكامل  إدخالبرنامج  (01)جدول رقمال

 022 (أم الصغري و عني زهرة مبحافظة مطروح:)والتمويل مشروع القريتني املاليةبيانات  (01)جدول رقمال

باستخدام  ةلعاما ةبالشبك ةالقرى والتجمعات واملدن الغري مرتبطمشروع تغذيه  (01)جدول رقمال
 020 ةالشمسي ةالطاق

 022 للزجاج املصقول يف مصر ةنتاجياإل القدرة (01)جدول رقمال

البىن املؤسساتية املعتمدة يف جمال الطاقة  السياسات واالسرتاتيجيات و (02)الجدول رقم 
 021 املتجددة يف اجلزائر ومصر

 



 
 

 فهرس األشكال
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XI 

 :األشكالفهرس 

 الصفحة العنوان رقم
 01 . طباجليغاوا 4002 إىل 4002القدرات العاملية لطاقة الرياح من عام  إمجايل (10) رقم  الشكل
 75 العالقة بني البيئة والنظام االقتصادي (10) رقم الشكل 
 010 اجملاالت املختلفة لتعريف التنمية املستدامة (10) رقمالشكل 
 000 ارتباطات الطاقة مبجاالت األخرى للتنمية املستدامة (10) رقمالشكل 

 4002حىت عام و  4002فولتية من عام القدرات العاملية للطاقة الشمسية الفوتو  إمجايل (17) رقم الشكل 
 007 طباجليغاوا

االستثمارات العاملية اجلديدة يف جمال الطاقة املتجددة،الدول النامية الدول املتقدة  (10) رقم الشكل 
 .ومعدالت النمو 4004

001 

 080 إفريقيامقارنة بني سعر الكيلو واط ساعة بأملانيا وجنوب فرنسا واسبانيا ومشال  (15) رقم الشكل 

 080 القطع املكافئ و يف أبراج الطاقة الشمسيةتكلفة توليد الكهرباء يف حمطات مرايا  (18) رقم الشكل 
 018 4000أهداف الطاقة املتجددة  (11) رقم الشكل 

-4000املنتظرة من مشروع الطاقة املتجددة( PV)نسب مشروع الطاقة الشمسية  (10) رقم  الشكل
4000 010 

-4000 املتجددةاملنتظرة من مشروع الطاقة  CSPنسب مشروع الطاقة الشمسية )00)رقم  الشكل
4000 

017 

 802 املؤسسية للبحث والتطوير يف جمال الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية( البنية)اهليكل  (00)رقم الشكل

 882 4040أهداف الطاقة املتجددة يف مصر  (00)الشكل رقم

 882 فولتيه يف مصراخلاليا الفوتو  إنتاجنسبه التوزيع االستهالك  (00)الشكل رقم

 



 
 

 مقدمة عامة
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    :تمهيد
 الطبيعي، وتشري والغاز واملعادن والبرتول كالفحم التقليدية املصادر العاملية من للطاقة الرئيسي يتشكل املصدر    

 البيئي بالنظام اإلخالل شأهنما من البيئي والتلوث التقليدية الطاقة مصادر مشكليت نضوب أن احلديثة الدراسات
 االجتماعية القضايا من والعديد والبيئة الطاقة بني والوثيق املباشر اطنظرا لالرتب وهذا االقتصادي والنظام

للمزيد من  الكرة األرضية حتمل مدى يف تفكريال أيقضأين  ،االقتصادية التنمية على تؤثر اليت واالقتصادية
 مصطلح ظهوربداية ل هذا يكون وعليه ،القادمة واألجيال ذاته تدمريل اإلنسان جتاهل تنامي ظل يف االختالالت

 االقتصاد من شامال حتوال استلزم األفكار هلذه واستمرارا األخضر محاية البيئة واالقتصاد املستدامة، التنمية
 .املتجدد االقتصاد إىل التقليدي

العالقات الدولية يؤثر على التعامالت االقتصادية، التجارية و و أصبحت البيئة حمددا عامليا يفرض نفسه  حيث    
 من بالبيئة الدويل االهتمام وجتسد ،تقدمهابري لتقييم حضارة الدول و هبا من أهم التدا أصبح االهتمام، و املعاصرة
 للبيئة املتحدة األمم كربنامج البيئية التنظيمات من العديد إنشاء ومت والدولية احمللية واملؤمترات الندوات عقد خالل

 عن البحث أجل منبالبيئة  خاصة وزارات إنشاء مت احمللي املستوى ىعل،أما  وغريها والتنمية للبيئة الدولية واللجنة
 .محايتها وسائل

 األوساطيفرض نفسه منذ ظهوره علي مجيع  أصبح الذي مفهوم التنمية املستدامة إىل أن اإلشارةب وجت    
قدم والنامي علي حد وغريها، وينتشر يف معظم دول العامل املت...والكيانات االقتصادية، السياسية واالجتماعية،

تتكاثف اجلهود العاملية ممثلة يف املنظمات  حيث و تسعى إىل تنفيذه، وتتبناه هيئات رمسية وغري رمسية ،سواء
جتسيدها، من خالل عقد علي تطبيق التنمية املستدامة واملساعدة يف  واإلشرافواهليئات الدولية من اجل املناداة 

التشريعات واملواصفات، وتقدمي املعونات واملساعدات  و القوانني وإصدارزامات واحلرص علي تنفيذ االلت املؤمترات
خمتلف  و حتقيق التنمية املستدامة يف اليت متول املشاريع الساعية حلماية البيئة وحتقيق املساواة والرفاهية للشعوب

 .دول العامل
االعتماد على  ني احلفاظ على البيئة، نتيجةبق توازن بني التنمية املستدامة و ويواجه العامل حتديا يف خل     

جراء   تداعيات سواء من من نتج عنها اوم ب األكرب الستعماالت الطاقة،حتتل اجلان اليت الطاقات التقليدية
فإن العامل يتجه إىل البحث عن  ، وعليهلى البيئةها من ملوثات على صحة اإلنسان وعاستنزافها أو ما ينتج عن

 .ة ونظيفة تتسم باالستمرار وختدم معطيات البيئةدطاقات بديلة متجد
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كما   آلخر، تطبيق من ختتلف خمتلفة بصور احلياة مناحي كل يف تدخلو شرياهنا الطاقة هي عصب احلياة و و     
وقد املتحضرة،  للمجتمعات املقومات الرئيسية أحد تعترب ألهناعنه يف عاملنا املعاصر  غىن حيويا ال تؤدي دورا

ولذا تعترب منظومة ، وأبعادها املستدامة التنمية جماالت مبختلف الوثيقتها يف عملية التنمية وارتباطها اتضحت أمهي
التنمية، الطاقة والبيئة مثال حي يف العامل لتحقيق التنمية املستدامة والوصول إىل مستوى متقدم من حتقيقها، مبا 

االهتمام بتطوير هذا املصدر من الطاقة وتضعه  إىلعديدة  دفع دوال خيدم اجليل احلايل واألجيال القادمة، وهو ما
هدفا تسعى لتحقيقه، وعليه أصبح خيار التوجه حنو إنتاج الطاقة املتجددة بواسطة املصادر غري التقليدية حتمياً 

 والسيما مراعاة معايريامليزات العديدة اليت تتصف هبا  يف ضوء جناح العديد من التجارب العاملية، فضال عن
 .محاية البيئةحتقيق العائد االقتصادي و األمان، 

، املستدامة التنموية السياسة تعميم اجل من النهج نفس إتباع إىل الثالث العامل دول تسعى السياقهذا  ويف   
 مؤهالت املتوسط، ناهيك عن األبيض البحر ضفاف على بعانترت  اللتان ومصر اجلزائربني هذه الدول  ومن

 ،وصحراء تل من خمتلفة بيئات فيها تتنوع مساحةالشمس علي  أشعةمن  عالية نسبا تستقطب كوهنا مناخية
هي نت أحفورية أو جديدة أو متجددة و تعترب الشمس املصدر الرئيسي للطاقة مبختلف أنواعها سواء كاحيث 

حوث العلمية تبدل الدولتني جهودا كثرية عن طريق الب أنجيب  أينأهم مصدر من مصادر الطاقة اجلديدة، 
 لألجيال مستدامة تنمية اجل من فيها االستثمار، و لتطوير الطرق اخلاصة باستغالهلا كطاقة بديلة للنفط و الغاز

  القادمة

 :إشكالية الدراسة -أوال 
واستهالكها  إنتاجهاتلك املصادر الطاقوية الناضبة، واليت يتم  على العاملي لالقتصاد الكبري اإلدمان نتيجة     
الذي  األمرالبشرية،  للمجتمعات والبيئية مبختلف النواحي االجتماعية، االقتصادية اإلضرار إيلتؤدي  ساليببأ

 ولتخفيف ، جهة من البيئي التلوث من حفز علي ضرورة البحث عن موارد طاقة متجددة وصديقة للبيئة للحد
 أهم ىحدإتشكل  طاقة الشمسيةأصبحت الالطاقة التقليدية من جهة أخري، وبذلك  استخدام على الضغط

 اليت األقدم وتعترب العاملية خارج الطاقة التقليدية كوهنا طاقة نظيفة وغري ملوثة، املتجددة املصادر الرئيسية للطاقة
 االعتماد عليها كبديل ألزمالذي  األمرالدميومة، وهو  وبصفة التلقائي بالتجدد تتميز ألهنا اإلنسان استخدمها

 .حتقيق مبادئ التنمية املستدامة سبيل يف ملحة وضرورة يةالتقليد للطاقة
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وذلك من  ،من بني الدول اليت اهتمت بالطاقات املتجددة السيما منها الطاقة الشمسية ومصرومتثل اجلزائر    
ية التنم اجملال لتطوير وتفعيل استخدامها، إلرساء مبدأخالل االستثمارات الكبرية اليت وفرهتا الدولتان يف هذا 

 .املستدامة وللحفاظ على البيئة واستدامة الطاقة التقليدية القابلة للنضوب وامللوثة للبيئة
 : يلي كما هو الدراسة إشكالية حوله تتمحور الذي الرئيسي السؤال فإن وعليه، 
 "مصر؟الجزائر و  البلدين ساهم  تطوير الطاقة الشمسية في تحقيق التنمية المستدامة في كل منيكيف  "

 :التساؤالت الفرعية –ثانيا 
 :و يندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي جمموعة من التساؤالت الفرعية على النحو التايل

 ؟واستخداماهتا ايكولوجيافيما تتمثل أمهية الطاقات التقليدية، وما هي أثار نضوهبا اقتصاديا  -1     
 ؟البيئة مسار ى عل تأثريهاليدية، وما للطاقات التق األجنعهل تعترب الطاقات املتجددة البديل  -2
 ما هو مفهوم التنمية املستدامة و متطلباهتا ؟ -3
 ؟و يف كل من البلدين اجلزائر و مصر ،تكنولوجيا الطاقة الشمسية إمكانية استثمار ما -4
 نميةالتسياسة  ىذلك علاثر قة الشمسية، وما الطا وتطوير تطبيق اجلهد الكايف يفهل تبذل الدولتني  -5

 املستدامة؟ 

 :فرضيات الدراسة  –ثالثا 
 صياغةب قمنا فقد سلفا، املذكور واهلدف أعاله املطروحة اإلشكاليةو للقيام هبذه الدراسة راعينا كل من 

وخاصة بالتركيز إن االستخدام المتكامل للطاقات المتجددة  ": التايل الشكل على للدراسة العامة الفرضية
في تحقيق التنمية المستدامة في كل من المساهمة االيجابية  إلى يؤديشمسية تطوير الطاقة ال  علي

  " البلدين الجزائر ومصر
فرضيات  مخس إىل جتزئتها متت فقد واضحة، إجابات على واحلصول عن هذه الفرضية اإلجابةو بغرض 

 :أدناه املبني النحو على أساسية
 أن شأنه من حاليا التقليدية الطاقات ملصادر والكفء العقالين االستخدام إن :األولى الفرعية الفرضية 
 .املتجددة الطاقات القائم على الغد اقتصاد متويل يضمن
 املكاسب وحتقيق  البيئية التكاليف خفض يف املتجددة الطاقات تساهم :الثانية الفرعية الفرضية 

 .الثالثة لأللفية اإلمنائية األهداف تحقيقل و البيئية االقتصادية
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 دور يف رفع معدالت التنمية على املستوى الوطين لذا فإنه  للتنمية املستدامة: الثالثة الفرعية فرضيةال
  .توجد عدة اسرتاتيجيات لتحقيق التنمية املستدامة

 إن الطاقة الشمسية هلا شأن كبري يف اقتصاديات الطاقة بالبلدين اجلزائر ومصر،  :الرابعة الفرعية الفرضية
 .مار فيها ملواجهة خطر نضوب الطاقات التقليديةمن خالل االستث

 تبذل الدولتني جهودا كبرية لتطبيق وتطوير الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية  :الخامسة الفرعية الفرضية
 .املستدامة

   :أهمية الدراسة –رابعا 
تمام املشرتك يكتسي هذا البحث أمهية من خالل تناوله ألحد املوضوعات املعاصرة و املهمة و ذات االه

 تثري اهتمام  اليت كما يعد هذا البحث من املوضوعاتلكل من الدول املتقدمة و النامية رغم تباين أهدافها،
االجتماعية أو البيئية أو غريها كل من وجهة نظرته  أوالكثري من الباحثني يف جماالت خمتلفة سواء االقتصادية 

بني االقتصاديني و أصحاب القرار لتبين هذه السياسة و معرفة اآلثار يزال حمل نقاش  ومعرفته، إضافة إىل كونه ال
 .املرتتبة عليها سواء على املدى القريب أو البعيد

و يكتسي التوجه حنو تطوير و استغالل الطاقة الشمسية أمهية قصوى يف اجلزائر و مصر كونه يتجه 
 .ادية املرجوة حنو حتقيق التنمية املستدامة و حتقيق الطفرة االقتصمباشرة 

 : و ميكن إبراز أمهية البحث فيما يلي
 الطاقات املتجددة خاصة منها الطاقة الشمسيةي املتزايد بالتنمية املستدامة و االهتمام العامل. 
  حتسني كفاءهتا ة االعتماد على الطاقة الشمسية و مفهوم التنمية املستدامة من اجل زياداالعتماد على

 .االقتصاديةاإلنتاجية و 
 من الطاقات املتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية إمكانياهتااملتزايد من الدول العربية بتنمية  االهتمام. 

 :الهدف من الدراسة –خامسا 
 :تسعي هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية  

 ة بيئة استنزفت القادم لألجيالة عليها، حيث ال نورث ألبنائنا و احملافظستخدام الرشيد للموارد احلالية و اال
 .اإلنتاجتدهورت طاقتها على مواردها و 

 املشاكل و التحديات اليت تواجههاطاقة املتجددة يف الوطن العريب و التعرف على واقع ال. 
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  آليات جتسيد مفهوم التنمية املستدامةأساسيات و معرفة. 
  االستثمار ى استغالهلا و إمكانيات البلدان العربية وخاصة اجلزائر ومصر من الطاقة الشمسية ومدمعرفة

 .فيها
  االعتماد عليها كطاقة بديلة إمكانيةمدى  االستثمار يف الطاقة الشمسية و مصر يفتقييم جتربة اجلزائر و. 
  مصر ملساندة خطط قة الشمسية املتاحة يف اجلزائر و ملوارد الطا األمثلاالستخدام  إىلحماولة الوصول

 . دينالتنمية املستدامة الطموحة يف كال البل

 :أسباب اختيار الموضوع –سادسا
الشخصية فهي االهتمام مبجال  األسبابأما  ،موضوعية شخصية وأخرى ألسبابيعود اختيار املوضوع 

اليت تعمل هبا الطاقة الشمسية  الرغبة يف فهم اآللياتو التخصص فيها خاصة الطاقة املتجددة و و االقتصاد الطاقوي 
 :املوضوعية فتتمثل يف ما يلي األسباب أماالبحث يف احدث موضوعاهتا، و 

 وجود منافسة عاملية عليها إىل أدىب عليها مما خدام الطاقة الشمسية و زيادة الطلتزايد حجم است. 
 جتسيد مشاريع الطاقة املتجددة  حماولة حتقيقها من خاللزائر ومصر سياسة التنمية املستدامة و تبين اجل

 .تطبيقية حول املوضوعراء حبوث نظرية و إجخاصة الطاقة الشمسية مما يستوجب و 

 :منهجية الدراسة  –ثامنا
 ذلك فإن منه، املرجوة النتائج إىل والوصول أهدافه، لتحقيق حماولة يف املوضوع مع ومتاشًيا الدراسة لطبيعة نظرًا    

 :سنتبع املنطلق هذا وحمدد، ومن واضح منهج وفق السري خالل من إال ال يتم
 املشكلة عن واحلقائق بتوفري البيانات يسمح ألنه ،التطبيقيو  النظري يف اجلانبني لتحليليا الوصفي املنهج 

 الواقع عن بيانات مفصلة يوفر املنهج هذا أن أي ،هتادالال على والوقوف تفسريها وكذا الدراسة موضوع
 .الدراسة موضوع أو للظاهرة الفعلي
  واملعطيات اإلحصائية من جداول وأشكال تتعلق بواقع  اتالبيان مجع يتم فقد ،التطبيقية الدراسة يف أما

 املنهج على االعتماد، باإلضافة إيل بصفة خاصة ومصر بدول العامل عموما واجلزائر الطاقات املتجددة 
 خمتلف بني املقارنة عملية يف اجلزائر ومصر من البلدين كل على تسليط الضوء أجل من املقارن

 للنظم مهااقتصاد استجابة ومدى ،هلذين البلدين الطاقوية امجرب وال سياساتالوطنية وال االسرتاتيجيات
 .املستدامة حتقيق التنمية يف ومسامهتها خاصة الطاقة الشمسية البديلة الطاقوية
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 :الدراسات السابقة –تاسعا
التنمية املستدامة اليت هذا عكس و  ،إن البحث يف جمال الطاقة الشمسية حمدودا جدا يف جانبه االقتصادي    
اليت تربط بني الطاقة  حمدودية الدراسات إىلباإلضافة  ،لدراسات االقتصادية تناوهلا يف العديد من البحوث وامت

فنجد دراسات ناقشت املتغري األول، ودراسات أخري  ،و مصر التنمية املستدامة خاصة يف اجلزائرالشمسية و 
 : ل عرضنا للدراسات التاليةناقشت املتغري الثاين، وذلك من خال

استخدام الطاقات المتجددة ودورها في "واليت جاءت بعنوان  ( 7002سنة )عمر شريف  :دراسة -1
، هدفت الدراسة اىل ("دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر)التنمية المحلية المستدامة 

تنمية املستدامة، وواقع الطاقة التعريف يف اجلانب النظري والتطبيقي بالطاقات املتجددة ومفاهيم ال
الشمسية وأهم املشاريع املنجزة يف هذا اجملال وتأثريها على التنمية احمللية املستدامة وحتقيق رفاهية 

 .الشعوب احلالية دون املساس برفاهية االجيال القادمة
 :ومن بني من توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج ما يلي

 جيابية وخاصة منها الطاقة الشمسيةآثار الطاقة املتجددة كلها إ. 
 ال بد من العمل على تطوير هذه املصادر املتجددة واستخدامها إلنتاج طاقة نظيفة يف السنوات القادمة. 
  االنتقال اىل اقتصاد منخفض الكربون وغري ضار بالبيئة ال يتحقق اال إذا اختارت مجيع الدول سياسات

 .آلثار البيئية تدرجييامتعلقة بالطاقة القائمة على ختفيض ا
استراتيجيات الطاقة وامكانيات التوازن البيئي "بعنوان  (7002سنة )عبد القادر بلخضر : دراسة -2

، وهذه الدراسة تناولت الدور االسرتاتيجي الذي "-حالة الجزائر-في ظل التنمية المستدامة 
لب، وكيف أن اخللل يف التوازن يلعبه النفط باعتباره املصدر الرئيسي للطاقة، من خالل العرض والط

بينهما يؤدي اىل ما يعرف باألزمة، وكذا ابراز دور وامهية مصادر الطاقة البديلة واملتجددة يف ترشيد 
استخدام الطاقة لتحقيق التنمية املستدامة، وركزت على االسرتاتيجية اجلزائرية للطاقة يف ظل 

ية واملصاحل املشرتكة، مربزا التوجهات الرئيسية االسرتاتيجيات الدولية، حبكم العالقات االقتصاد
 .لالسرتاتيجية اجلزائرية اجلديدة للطاقة

 :وقد خرجت الدراسة مبجموعة من النتائج أبرزها ما يلي  
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  سيبقى النفط املصدر األساسي للطاقة، وسيكون املستقبل واعد ملصادر أخرى تكون أكثر استجابة
جددة وما يعيقها ألن يكون بديال حقيقا، هو ارتفاع تكاليف لشروط البيئة، ومنها الطاقات املت

 .استخدام هذه املصادر لتوليد الطاقة الكهربائية
  أدت عمليات استخدام وحرق أنواع الوقود االحفوري اىل زيادة انبعاث الغازات، مما أدى اىل التأثري على

يف ظهور مفهوم التنمية املستدامة  املناخ، وبالتايل تعرض مستقبل األجيال القادمة للخطر، مما سرع
 .وحماولة تكريس ابعادها

ان اجلزائر يف إطار االسرتاتيجيات الدولية القائمة تبنت اسرتاتيجية طاقوية جديدة، تسعى من خالهلا اىل استغالل 
الوصول  قدراهتا الكامنة، وتنمية وتطوير قدراهتا االحتياطية، لدعم النمو االقتصادي، ومتس كل القطاعات هبدف

 .اىل تنمية مستدامة
أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية في " زرزار العياشي والتي جاءت بعنوان:دراسة -3

، حيث هدفت هذه الدراسة "7002الجزائر في ظل البدائل التنموية الممكنة لقطاع الطاقة، 
سامهة قطاع احملروقات يف التنمية اىل حملولة التعرف على واقع قطاع احملروقات باجلزائر، وتبيان م

االقتصادية، أما اجلانب التطبيقي للموضوع فتناول مسامهة االستثمار يف الطاقات املتجددة يف 
 .احداث التنمية االقتصادية يف اجلزائر

 :وخلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج من النتائج أمهها 
 ما يتعلق باملوقع اجلغرايف وجودة البرتول، وحجم  لقد بينت اإلمكانيات البرتولية اجلزائرية وخاصة

 .االحتياطات من الغاز والبرتول، أن اجلزائر يف موقع تنافسي جيد مقارنة بالدول املصدرة األخرى
 اجلزائر مل حتسن استغالل عوائدها النفطية اهلائلة على الرغم من ارتفاع أسعار النفط يف السنوات األخرية. 
 الية مل حتقق التنمية االقتصادية املنشودة منها، هذا إضافة اىل خطر أن احملروقات من العوائد النفطية احل

 .املوارد الناضبة، فإذا بقي احلال على ما هو عليه فإن االقتصاد سينهار مع نضوب هذه املوارد
 الطاقات  من بني إمكانيات اجلزائر للتخفيف من التبعية النفطية هو االعتماد على الطاقات املتجددة بدل

 .الناضبة
حالة : آليات تمويل مشاريع التنمية المستدامة" :واليت جاءت بعنوان .7002( مدى)دراسة راضية  -4

من خالل إعطاء مفهوم للتنمية املستدامة  اإلطار النظري دراسة هدفت هذه الدراسة إيل، " الجزائر
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أما اجلانب التطبيقي   ا وأدواهتا،ومبادئها وأهم األهداف اليت ترمي إليها هذه السياسة وأهم مؤشراهت
أهدافها، مشاريعها  ة يف الوطن العريب من خالل حتديدتطرق إىل التنمية املستدام للموضوع
  .ومعوقاهتا

 :يلي ما أبرزها التوصيات من مبجموعة الدراسة خرجت وقد  
 النامية؛ متويل مشاريع التنمية املستدامة لتسريع عملية النمو يف الدول البحث عن مصادر -
 .جيب الرتكيز على متويل مشاريع التنمية املستدامة يف اجلزائر -
اقتصاديات الطاقة الجديدة والمتجددة وإمكانية "بعنوان  ،(7002)خلود حسنين  :دراسة -5

، وتناولت هذه الدراسة إمكانية استثمار الطاقات املتجددة يف مصر لتعويض "استثمارها في مصر
لتقليدية وإمكانية االعتماد عليها كقطاع اسرتاتيجي للنهوض بالتنمية النقص يف مصادر الطاقة ا

 . االقتصادية وخاصة يف املناطق احملرومة من الطاقة، وحتقيق التنمية املستدامة
 :وخلصت الدراسة إىل ما يلي

 إن مستقبل الطاقة املتجددة واعد. 
 واملتجددة ان نظم معدات الطاقة املتجددة  تبني من خالل املقارنة بني الطاقة التقليدية والطاقة اجلديدة

 .بدأت يف االنتشار على املستوى التجاري على الرغم من حداثة هذه الطاقة نسبيا
 ان االنتشار األكرب هو لطاقة الرياح حيث أن تكلفتها بدأت بالفعل تنافس الطاقات االحفورية. 
املصادر املستقبلية "بعنوان (  7002)مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية : دراسة -6

، حيث تناولت هذه الدراسة القدرات "للطاقة يف اخلليج العريب هيدروكربونية أم نووية أم متجددة
الكامنة يف شىت اشكال الطاقة لغرض توليد الطاقة الكهربائية بالرتكيز على القدرات يف جمال 

ل اخلليج العربية، كما سلطت الدراسة على الطاقات املتجددة وتقنياهتا يف دول جملس التعاون لدو 
املعوقات العملية واالهداف الواقعية البعيدة األجل واملتعلقة مبصادر الطاقة املتجددة، وخلصت 

 :الدراسة اىل ما يلي
  ان دول اجمللس قادرة على بناء حمطات تعمل مبثل هذه املصادر يقصد توليد الكهرباء مبا يصل اىل

 .مليار دوالر 440ة ميغاوات، بكلف 44044
  مبقدور هذه الدول القضاء على ازمة شح املياه اليت تعاين منها مجيعا، وذلك عن طريق إقامة حمطات

 .للتحلية تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح
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  شهادة خفض "و" جتارة الكربون"أو ما يسمى بـ " آلية التنمية النظيفة"جيب االستفادة من مبادرات
 ."االنبعاثات

  دعوة هذه الدول اىل تقليل استخدامها للنفط والغاز الطبيعي ألغراض توليد الطاقة الكهربائية اىل أدىن
 .حد ممكن

 األفاق": واليت جاءت بعنوان (7002 سنة)د علي عجوزة  محمعلي محفوظ  إيماندراسة   -2
التطبيق على قطاع : قةالمستقبلية لدور الطاقات الجديدة والمتجددة في تلبية االحتياجات من الطا

 :، وهيأساسيةنقاط  أربععلي هذه الدراسة  وركزت ،" الكهرباء جبمهورية مصر العربية
 عالقة الطاقة بالتنمية االقتصادية؛ -
 ؛2015تقدير االحتياجات املستقبلية لقطاع الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية حىت عام  -
 ال توليد الكهرباء؛الطاقة اجلديدة و املتجددة و دورها يف جمب -
 .التكلفة املقارنة ملصادر الطاقة اجلديدة و املتجددة يف توليد الطاقة الكهربائية ةفعالي -

ومن بني ما توصلت اليه هذه الدراسة اىل ان هناك أسبابا تدفع مصر اىل االهتمام مبصادر الطاقة اجلديدة   
 :واملتجددة أمهها

 فورية بالنسبة الحتياجات التنمية املستقبليةندرة مواردها الطبيعية من الطاقة االح. 
  توصلت الدراسة اىل أن الطاقة النووية أكثر املصادر قدرة على تلبية االحتياجات املستقبلية من الطاقة

 .وتليها طاقيت الرياح والشمس
 ان أكثر املصادر رحبية باملقارنة بالطاقات األخرى هي الطاقة الشمسية. 

كما   ،ربطته بالتنمية االقتصاديةأو  ىات السابقة، نجد أنها تناولت كل متغير علي حدبناءا علي الدراس     
هذه فقد خصصناها للطاقة الشمسية بصفة عامة، أما دراستنا نجد أنها تناولت الطاقات المتجددة ككل و 

عنصر التكاليف إضافة إلى تناولنا  ،لوحدها وقمنا بجمع المتغيرين معا الطاقة الشمسية والتنمية المستدامة
والذي من خالله تبرز الجدوى االقتصادية الستخدام الطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة 
إلى انه تم إسقاط هذه الدراسة على كل من الجزائر ومصر باعتبارهما من البلدان العربية ذات اإلمكانيات 

  . يجابي للمتغيرينالكبيرة  في هذا المجال، وهذا ما يعتبر تطبيق فعال وا
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 :تقسيم الدراسة –عاشرا 
 :   علي التساؤالت واختبار مدي صحة الفرضيات، تضمن احملتوي واإلجابةجبوانب املوضوع  اإلحاطةهبدف    

 الدراسة، ونستعرض خمتلف جوانب املوضوع إشكاليةنطرح من خالهلا  :عامةالمقدمة ال. 
 اإلطار النظري لموارد  "جاء بعنوان :الفصل األول :ييل فصول، كما أربعةويتضمن  :الجزء النظري

 يف املبحث األول، يف حني يعاجل املبحث الثاينماهية الطاقة ويتناول  "الطاقات التقليدية و المتجددة
 . ملفهوم الطاقة املتجددة و مصادرهاخصصناه ، أما املبحث الثالث فالطاقة التقليدية و مصادرها

من خالل هذا الفصل  "المتجددةثار البيئية للطاقات التقليدية و اآل"ن جاء بعنوا :الفصل الثاني
للمشكلة يف املبحث األول، أما املبحث الثاين فخصصناه اإلطار النظري القتصاديات البيئة  إىلنتطرق 

 .اآلثار البيئية للطاقات التقليدية و املتجددة ، ويف املبحث الثالث فتطرقنا إىلالبيئية و أبعادها
حيث مت التطرق يف " كمدخل للتنمية المتوازنةالتنمية المستدامة   "حتت عنوان  :الفصل الثالث     

املبحث األول ملفاهيم عامة حول التنمية املستدامة أما املبحث الثاين فتناول مبادئ و أبعاد و متطلبات حتقيق 
 .دامة و دور الطاقة يف حتقيقها، و جاء املبحث الثالث لدراسة مؤشرات التنمية املستالتنمية املستدامة

من خالله و  "استثمارها و تكاليفتكنولوجيا الطاقة الشمسية تطوير  "حتت عنوان :الفصل الرابع
يف املبحث األول، أما املبحث الثاين فعرج إىل نظم الطاقة  تطرقنا إىل ماهية الطاقة الشمسية و خصائصها
 .ل اقتصاديات الطاقة الشمسية و تكاليف إنتاجهاالشمسية و تكنولوجياهتا و املبحث الثالث تناو 

دورها في تحقيق و تطبيقات الطاقة الشمسية  "الفصل اخلامس بعنوان وتضمن :الجزء التطبيقي
 تطبيقاتحيث تناول املبحث األول  "المصريةكل من التجربتين الجزائرية و في  التنمية المستدامة 

تطبيقات الطاقة أما املبحث الثاين فجاء بعنوان  ، اجلزائرالطاقة الشمسية لتحقيق التنمية املستدامة يف
انعكاسات استخدام الطاقة إىل أما املبحث الثالث فتطرق  ،مصرالشمسية لتحقيق التنمية املستدامة يف 

 .الشمسية على حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر و مصر
 ار صحة الفرضيات، نتائج الدراسة، التوصيات وتشتمل علي اخلالصة العامة، نتائج اختب: الخاتمة العامة

  .املقرتحة وأفاق الدراسة



 
 

 الفصل األول

اإلطار النظري لموارد الطاق ات  
 التق ليدية و المتجددة
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 تمهيد
 األساسيةحيث تعد الطاقة الركيزة ، املوضوعات اخلاصة بالطاقة ومصادرها باهتمام كافة دول العامل حتظى

وذلك بسبب زيادة  األخرية اآلونةالطاقة يف بلعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية وقد تزايد هذا االهتمام 
 أهميع الذي يعترب الطاقة صنفضال عن دخول كثري من دول العامل جمال الت، معدالت النمو االقتصادي العاملي

هو ارتفاع معدالت الطلب على الطاقة مع هذا التطور  ا سب مل األساسيةوقد كانت النتيجة ، املدخالت فيه
كالفحم يف القرن ،  ةيإضافمصادر  عن البحثإىل  االقتصادي الذي شهده العامل بظهور الثورة الصناعية مؤديا

عة مصادر الطاقة املستهلكة لقيام احلياة الصناعية لياليوم يف ط أصبحاإذ ، والبرتول والغاز، السادس عشر
 .احلديثة واالقتصادية
اعية يف حرق الدول الصن البيئة الناتج عن شراهة وثتلو وب مصادر الطاقة التقليدية نضمشكلة  أنغري 

وما ترتب عن ذلك من مشاكل اقتصادية لدول العامل كان من  هاأسعار ناهيك عن ارتفاع ، النفط والغاز والفحم
تنمية مستدامة إىل  وهذا قصد الوصول، للطاقة  أخرىضرورة االهتمام مبصادر إىل  ما دفع باملنظمات العاملية أهم

الطاقة على  إمداداتنبعاثات الغازية ويف هذا الشأن وقصد توافر الطاقوي والتقليل من اإل األمنعن طري  ضمان 
إىل  ،القراروأصحاب اسرتشد اجملتمع الدويل ، ومحايتهااملدى القريب واملتوسط والطويل وكذا حتسني ظروف البيئية 

 .، االقتصادي والبيئيالطاقات املتجددة لتحقي  هذين اهلدفني وكسب الرهان
 :نتناول هذا الفصل من خالل املباحث التالية سنحاول أنو 

 ،ماهية الطاقة: املبحث األول
 ،الطاقة التقليدية و مصادرها: املبحث الثاين
 .مفهوم الطاقة املتجددة و مصادرها: املبحث الثالث
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 :ماهية الطاقة :األولمبحث ال
املؤسسات واهليئات  أولتهكما   ، موضوع الطاقة بالدراسة على مستوى دول العامل بصفة عامة ىحظلقد 

هلا كان يزيد من  هماللطاقة واستخد اإلنسانفاكتشاف ، الكثري من البحث والدراسة واإلقليميةالعاملية والدولية 
على اكتشاف  اإلنسانمعارفه ويوسع من مستوى سيطرته على الطبيعة وكان هذا يف نفس الوقت يزيد من قدرات 
فدخل بذلك موضوع  ، املزيد من مصادر الطاقة اجلديدة ويرفع مستوى استخدامه للمصادر القدمية واحلديثة معا

 .أخرىات قحلإىل  ا حتدي للوصولالطاقة يف سلسلة من االرتقاء كانت كل حلقة فيه
هذه  إدارةبل وحسن ، وتعترب تنمية موارد الطاقة بأنواعها املختلفة سواء أكانت التقليدية أو املتجددة 

تنمية الطاقة مبعىن تواصل اجلهود يف تطوير  أناملوارد من أهم الشروط الواجب توافرها لتحقي  التنمية املستدامة بل 
من القضايا اليت تشغل اهتمام كافة دول العامل لتحقي   أصبحتات لتوفري مقادير وافرة منها املعرفة وكذلك املهار 

 .الطاقة بأمنما يسمى 

 :تعريف الطاقة  :المطلب األول
  :الغوي

قوى فيزيائية تسمح " وهي تعين "Energeia"ويوناين " Energia" التيين أصلالطاقة كلمة ذات 
 .1واالسم الطاقة، اقهواتوالطاقة هي القدرة على الشيء ونقول طاقة طوقا " باحلركة 

 :اصطالحا
فاعلية  إنتاجوهي مقدرة نظام ما على ، قوى قادرة على اجناز عمل معني إعطاءالطاقة هي قدرة املادة على 

 .2نشاط خارجي أو
وعليه  معنية،ل شغل والشغل هو القوة اليت ميكنها نقل كتلة معنية مسافة ذالقدرة على ب بأهنا أيضاوتعرف 
 .3جسم ملسافة معنية إزاحةإىل  قوة وحيتاجإىل  فالشغل حيتاج

اليت تستخدمها كل يوم للقيام بالعمل  اآلالتكل ما تعمل به   أهناكما ميكن القول يف لغة بسيطة وسهلة 
  .4الشاق يف مكاننا

                                                           
  909ص ،الطبعة السادسة ،) 8991لبنان ، ،مؤسسة الرسالة  (، القاموس المحيطالفريوز أبادي،.  1
  80ص  ،(8991 ،مركز االهرام للرتمجة والنشر،القاهرة  )، الطاقة ومصادرها المختلفة،اسالم أمحد.  2
  81، ص (5001افريل  ،االمارات العربية املتحدةدولة )، الطاقات المتجددة ومستقبل التنمية،امحد عبد اهلادي.  3

4 Chems-Eddine Chitour,l’energie :les enjeux de l’an 2000.) office Des publication universitaires 
,Alger  ( ,volume1,p8 
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املفهوم مفهوما  ، و يعترب هذانشاط خارجي أوفاعلية  إنتاجما على بأهنا مقدرة نظام  وتعرف الطاقة بشكل عام
 :1الطاقة املوجودة يف الطبيعة واليت تتمثل يف أصنافشامال جلميع 

  من الشمس  املنبعثةالطاقة احلرارية 
  الطاقة الكيماوية 
  الطاقة الفيزيائية املخزونة يف ذات املعادن 
 الطاقة الكهربائية 

  إليهاوحتتاج ،الطاقة هي احد املقومات الرئيسية للمجتمعات :ومن هنا ميكننا استخالص تعريف شامل وهو 
يتم استخدامها يف تشغيل  إذيف تسري احلياة اليومية  إليهااحلاجة املاسة إىل  باإلضافةكافة قطاعات اجملتمع 

وكل حركة يقوم هبا ، األغراضاملنزلية وغري ذلك من  األدواتاملصانع وحتريك وسائل النقل املختلفة وتشغيل 
وهي موجودة على عدة " شغل"قابلية اجناز تأثري ملموس  فلها، الطاقة  أنواعاستهالك نوع من إىل  حتتاج اإلنسان

والطاقة  ،اآلالتالطاقة امليكانيكية اليت تولدها  أيضاضوء والصوت وهناك صور يتمثل أمهها يف احلرارة وال
 .الكيميائية اليت تنتج من حدوث تفاعالت كيميائية

 :أنواع الطاقة: المطلب الثاني
وبناء على ، فهناك من يقسم الطاقة وفقا ملعيار مدى القدرة على احلركية تنقسم الطاقة وفقا لعدة معايري

كما ميكن ،( يةاألرض   طاقة اجلاذبية ) وطاقة موضوعية أو كامنة( مثل الطاقة احلركية) الطاقة حركية ذلك تقسم 
حيث تنقسم الطاقة ملصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية ومصادر ، ة وفقا ملعيار القدرة على التجددتقسيم الطاق

ائية يطاقة كيمإىل  الطاقة وفقا ملعيار احلداثة فتقسممت تقسيم إذا  أما، ول والغازغري متجددة مثل الفحم والبرت 
وتتم عملية حتويل الطاقة  ،الواحد بعضها ببعض يف املركبات الكيمائيةيء اجلز وهي الطاقة اليت تربط بني ذرات "

لتتم عملية احلرق  األكسجنيتفاعل بني املركب الكيمائي وبني  إحداثطاقة حرارية عن طري  إىل  الكيميائية
من مكان  األجساموطاقة ميكانيكية وهي العملية الناجتة عن حركة ، ذلك احلرارة مثل الفحم والبرتول وينتج عن

 .2آلخر
ليدية وقد قصد منها قتقسيم الطاقة وفقا ملنهج البنك الدويل والذي يقسم الطاقة ملصادر ت أردناإذا  أما

وطاقة  ،الغاز، البرتول ، لتلبية احتياجات اجملتمع الصناعي مثل الفحم آلناىت موارد الطاقة اليت يتم استخدامها ح
                                                           

  .512،ص  (الدار اهلندسية، مصر )، اقتصاديات الصناعة والطاقة فرج عبد العزيز عزت،.  1
  .511-512 ص ص،المرجع السابقنفس . 2
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وطاقة متجددة كتلك اليت ، جتارية أو منفعة عامة، منفعةالطاقة اليت تباع يف صورة  أشكالجتارية واليت تعرب عن 
 1للوقود احليوي والطاقة الشمسية باإلضافةوهذا ، السنوية ميكن جتديدها جزئيا أو كليا أثناء الدورة الشمسية 

وختتلف هذه  األرض   مصادر الطاقة هي جزء من املوارد الطبيعية املوجودة يف  أنانطالقا مما سب  ميكن القول 
 : 2إىلاملوارد من حيث صفاهتا وميكن تقسيمها 

 :الطاقة الكيميائية : أوال
الواحد بعضها ببعض يف املركبات الكيميائية وتتم عملية حتويل  يءاجلز ت ار ذتربط بني  اليتوهي الطاقة 
 .واألوكسجنيتفاعل بني املركب الكيميائي  إحداثطاقة حرارية عن طري  إىل  الطاقة الكيميائية

 :الطاقة الحركية: ثانيا
على بذل شغل  هلذه احلركة نتيجةمن مكان آلخر حيث أهنا قادرة  األجسامالناجتة عن حركة  وهي الطاقة

 .حتويل طاقة الوضعإىل  والذي يؤدي
  :الطاقة الحرارية :ثالثا

 اآلالتفمثال عند تشغيل ، إليهاول كل صور الطاقة حت أنميكن  اليتللطاقة  األساسيةتعترب من الصور 
إىل  بعد ذلكتتحول ، هي حرق الوقود واحلصول على طاقة حرارية  األوىلطوة ملختلفة باستخدام الوقود تكون اخلا

 .الطاقة أنواعطاقة ميكانيكية واىل نوع من 
 :الطاقة الشمسية :رابعا

" خاليا مشسية "تقنية حديثةإىل  بشكل مبعثر وحتتاج إليناب لكنها تصل ضهي مصدر لطاقة ال تن
  .نواتج ضارة للبيئة أووهي مصدر نظيف ال ينتج عن استعماهلا أي غازات ، عها واالستفادة منهايلتجم

 :الطاقة النووية :خامسا
نتيجة تكسر هذه  األخريةوتتشكل هذه " الربوتونات والنرتونات"تربط بني مكونات النواة اليتهي الطاقة 

 .طاقة حرارية كبرية جدا إنتاجإىل  الرابطة بني املكونات هذا ما يؤدي
 :الطاقة الكهربائية :سادسا

فالطاقة الكهربائية  مجيع املواد تكون متعادلة كهربائيا أنال يوجد مصدر طبيعي للكهرباء والسبب يف ذلك 
 .طاقة كهربائيةإىل  الطاقة أنواعبتحول نوع من إال  ال تنشأ

                                                           
  81-81 ص ، صمرجع سبق ذكره،امحد عبد اهلادي . 1

  98، ص (5001سبتمرب  51،51مصر )، مؤتمر الوطن العربي والتقنيات الحديثة للطاقة من اجل ازدهار البيئة،جامعة الدول العربية .  2
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 :الطاقة الضوئية :سابعا
 حزم من الفوتونات وختتلف املوجاتهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية حتتوي كل منها على 

 " السينية"  األشعةعليها  األمثلةومن ، الكهرومغناطيسية يف خواصها الفيزيائية باختالف األطوال املوجية 
 :الطاقة الصوتية: ثامنا
تكون هذه الطاقة كبرية يف  أنتذبذب جزيئات الوسط نتيجة للموجات الصوتية حتدث طاقة ميكن  إن

  .يف جماالت عديدة منها اجملال الطيب اآلنقة وتستخدم هذه الطا ، حالة املوجات الصوتية القوية

 :كفاءة تحويل الطاقة :المطلب الثالث
مثلما ، والبرتول ، مثل الفحم  ، الطاقة الشمسية ختتزننستخدم الطاقة املستمدة من املصادر اليت  إننا

 أعظمتتحرر من الطاقة والكهرباء هي  اليتوهناك الطاقة النووية  ، نستخدم الطاقة املستمدة من الشمس مباشرة
كما ميكن توليدها بسهولة من صور   ، أسالكعرب  أخرإىل  حيث ميكن توصيلها من مكان ، صور الطاقة فائدة

وهذه هي ، فعلى سبيل املثال نستخدم طاقة مساقط املياه لتشغيل املولدات اليت تنتج الكهرباء  األخرىالطاقة 
 وأمواجللطاقة مثل الرياح  ىأخر وهناك مصادر ، الكهرباء املولدة بالقوى املائية  أوصور الكهرباء املائية  إحدى

 . 1من العامل األجزاءيف بعض  األرض   احمليط واملياه احلارة اليت تتدف  من 
مساوية لسبب ما فإن الطاقة الناجتة بعد التحول لن تكون  خرآلوعندما يتم حتويل الطاقة من شكل 

ختتلف قيمة الكفاءة حبسب  ، والنسبة بني الطاقة بعد وقبل التحويل تدعى الكفاءة ، للطاقة املتوفرة قبل التحويل
أو تكون اقل من ،املوتور الكهربائي أوكما هو احلال يف التوربينات املائية ،  %90إىل  طريقة حتويلها فقد تصل
-21أو ترتاوح بني ، وحتديدا اخلاليا الشمسية، الطاقة الشمسيةيف معدات  %50-80ذلك بكثري فترتاوح بني 

 . 2طاقة الرياح كمصدر للطاقة أووري فتستخدم الوقود االح اليتهربائية يف حمطات توليد الطاقة الك 10%

 :استعماالت الطاقة  :المطلب الرابع
 اإلنساناستعمال واستخدام الطاقة يف مجيع ميادين احلياة واستغالل كفاءهتا زاد من أمهيتها يف حياة  إن

النشاطات االقتصادية ومن هنا ميكننا تقسيم استعماالت  أغلبيةتستخدم ويتم االعتماد عليها يف  أصبحتحيث 
 :3هي أساسيةتقسيمات  أربعةإىل  الطاقة

                                                           
-811ص ، ص  (5082 ،،مصرمكتبة الدار العربية للكتاب )،والتكيف والحلولاالحتباس الحراري بين التخفيف على حممد على عبد اهلل، .  1

819  
  11، ص(5089 ،األردناألكادمييون للنشر والتوزيع، )،(الغاز -الكهرباء -البترول)الطاقة  إنتاج أساسياتليفة احلموي،خسعيد . 2

3  Chems- Eddine Chitour.Op Cit.p p 41 -46  
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 :االستعمال المنزلي: أوال
 ، اخلشب وأيضا البطاريات الكهربائية ، الفحم( أو يف القارورات األنابيبعرب ) الغاز الطبيعي، الكهرباء 

 :جماالت هي أربعةتعترب من أساسيات الطاقة لالستعمال العائلي واليت يتم استخدامها يف 
 من  %90 حبوايلقدر استخدام الطاقة يف هذا اجملال يو  ،املنزلاستعماال يف  كثراألوهي :التدفئة

 االستخدامات
 50ويقدر االستخدام يف هذا اجملال حبوايل  ، والتربيد، السمعي البصري ، األدوات الكهرومنزلية:اإلنارة% 
 81وقدر حبوايل : املاء الساخن الصحي% 
 01يستخدم فيه حوايل : املطبخ% 

وهي ختتلف كما ، من الطاقة املستهلكة يف الدول املتطورة  %50حوايل إال  االستخدام املنزيل للطاقة ال ميثل
  .نوعا عنها يف الدول الناميةو 

 :االستعمال الفالحي: ثانيا
الطاقة املتجددة ممثلة يف الطاقة الشمسية وعناصر إال  ميلك اإلنسانمل يكن ، قبل قيام النهضة الصناعية 

تتكيف وتصبح قابلة لالشتعال وبطبيعة غري مباشرة  يتوالكتلة احليوية ال ، الطبيعة مثل الرياح وقوة املياهو  اجلو
ونستطيع تقسيم استهالك الطاقة يف ، ول احلال بعد الثورة الصناعية حهد احليواين و اجلهد البشري ليتاستعمال اجل
 :قسمنيإىل  هذا اجملال

 :االستعمال الصناعي:ثالثا
 ، ومن أجل احلصول على احلرارة، الطاقة امليكانيكية  نتاجإليستعمل قواه العضلية  اإلنسانو منذ القدمي 

 ، تكنولوجيا حتويل الطاقة تلعب دورا مهما يف الدول الصناعية أصبحتوصنع الغداء ويف العصر احلديث  ،اإلضاءة
 .وغري ذلك واإلنارةلتدفئة كالنقل والتغذية وافقد مت تعميم استعمال الكهرباء يف كل الصناعات وجل القطاعات  

ويف امليزان الطاقوي للدول الصناعية حصة استهالك القطاع الصناعي من الطاقة يف سنوات اخلمسينات من 
عرفتها تكنولوجيا املعلومات  اليتومع الثورة ، من االستهالك الكلي للطاقة  %10من  أكثرالقرن املاضي كانت 

الدول املتطورة  أصبحت أخرىوبعبارة ، مردود الطاقة اكرب حجما وأمهية  أصبحواالتصال يف هناية القرن املاضي 
 .اكرب أداءتستعمل طاقة اقل من اجل 

 األوىلاملرحلة  ،الطاقة عرف ثالث مراحلإن توزيع استهالك الطاقة يف الدول الصناعية من حيث مصادر 
القرن املرحلة حىت منتصف ستينات  وتواصلت هذه،  األخرىعرفت استخدام الفحم مقارنة مع مصادر الطاقة 
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واليت عرفت استخدام النفط حىت بداية الثمانينات ليليه استخدام الغاز الطبيعي ، املاضي مث املرحلة الثانية
 .النووي والطاقات املتجددة األصلالكهرباء ذات إىل  باإلضافة

 :االستعمال في قطاع النقل:رابعا
النقل البحري حيث كان يفضل ،  يةاإلنسانتطورت مبادالت السلع والبضائع بني الناس مع تطور احلضارة 

احلديثة بداية القرن  اآلالتلندخل عهد ، البخارية اآلالتمث جاء النقل الربي بعد اكتشاف ، لنقل البضائع الثقيلة
لسائل مث تلتها استخدام الكهرباء يف قطاع النقل العشرين متمثلة يف السيارات والنقل اجلوي واستعمال الوقود ا

 .اإلنفاقباستعماهلا القطارات الكهربائية السريعة وقطارات 
منه يف وقود السيارات وقطاع النقل  %10 حبوايلإن االستهالك الرئيسي للطاقة يف قطاع النقل يتمثل 

  .يكيةاألمر الطاقة املستهلكة يف الدول املتقدمة مثل الواليات املتحدة  إمجايلالربع من  حوايليستهلك 
التحوالت االقتصادية واالجتماعية احلاصلة هي من زادت  أنومن خالل كل ما جاء يف هذا املبحث يتضح لنا 

استغالل  يف الطلب وزيادة استخدام واالهتمام بالطاقة وأصبح من الضروري االعتماد عليها يف شىت اجملاالت و 
أو املتجددة واجلديدة ، ت ويكون ذلك بالطاقات التقليديةكفاءهتا واستخدامها بأحسن الطرق يف شىت اجملاال

 .الضخمة املتوفرة يف هذا اجملال واإلمكانياتخاصة يف ظل التطور التكنولوجي الكبري 
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 :الطاقة التقليدية ومصادرها: المبحث الثاني
والنفط والغاز الطبيعي من أقدم املصادر اليت تولدت  ، التقليدية واليت تشمل الفحمتعد مصادر الطاقة 

تزايد  ،كانسومع تزايد حجم ال، من عرض الطاقة على مر العصور %90 عنها الطاقة حيث سامهت حبوايل
 .ك من هذه املواردالة وبالتايل ارتفاع معدالت االستهالطلب على الطاق

ويف ، واحليوان العضلية اإلنسانقوة إىل  باإلضافةلقد كان مصدر الطاقة يف العصور الوسطى هو اخلشب 
وظل هو ، من الوقود وهو الفحم  أخرهناية القرن التاسع عشر بدأت عمليات االستكشاف واستخدام نوع 

 .ألوىلاعية حيث قاد الفحم الثورة الصنا، الوقود الرئيسي حىت بداية القرن العشرين 
ن وجد يكون بنوعية إويوجد خام الفحم يف معظم دول العامل ولكن يندر وجوده يف دول الشرق األوسط و 

كما ساهم يف الكثري من ،  الغاز من الفحم إنتاجو لقد دخل الفحم يف العديد من الصناعات امليكانيكية  ، متدنية
 .أوروباوجه احلياة يف  تغري  اليتاالخرتاعات امليكانيكية 

ه ته واستخراجه وتصنيعه واستخدام منتجااكتشاف  بداية القرن العشرين والذي كانمث كان ظهور البرتول يف
واالحتياطي لزيت البرتول يقع  نتاجاإل أنرغم ، كل دول العاملإىل   نقلته واليتمن اهتمامات الواليات املتحدة 

ولقد قاد البرتول الثورة الصناعية ، ومن بينها الدول العربية املنتجة للبرتول  األوسطمعظمه يف منطقة الشرق 
لقد اثر البرتول يف كل نشاطات ، البرتول هو املصدر الرئيسي للطاقة خالل القرن العشرين  أصبحبعد أن ، الثانية

واملبيدات  األمسدةسبب صناعة  وكذلك ، الوقوداحلياة كالزراعة واليت انتشرت بفعل املاكنة الزراعية اليت تعمل ب
واستخدامه يف ،والسياحي لوجود الطائرات والسيارات  اإلعالميوكذلك زاد النشاط ،واليت تصنع من منتجاته 

والثانية بسبب البرتول وحماولة  األوىلولقد كانت احلرب العاملية ، السفن بدال من الفحم مما زاد من كفاءهتا 
 .منابعهالسيطرة على 
صف القرن العشرين بدأت الواليات املتحدة يف استكشاف وتصنيع الغاز الطبيعي وكذلك استخدام ويف منت

  .بدال من الفحم وأمريكا أوروباالبديل النظيف يف التدفئة املنزلية يف  أصبحالبرتول والذي  نتاجإلالغاز املصاحب 
كطاقة   إطالقهاما ختزنه من طاقة كيميائية يكون من السهل إىل  هذه املصادر للطاقة التقليدية أمهيةويرجع 

يتم واليت    ومتثل الطاقة التجارية يف هذه اجملموعة من مصادر الطاقة، حرارية عند احرتاقها يف وجود األكسجني 
 األخرىيف الصناعة واالستخدامات  رئيسيويتم االعتماد عليها بشكل ، استخدامها اليوم يف نطاق واسع 

  .نوعة للطاقةاملت
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 :( وريةفاالح) مفهوم الطاقة التقليدية : لالمطلب األو 
ومازال الوقود ، على مر التاريخ  اإلنسانالوقود اليت استخدمها  أنواع أقدموري من فيعترب الوقود االح

من أمهها  أنواعوري على عدة فويشمل الوقود االح، وري حمتال مكانته البالغة األمهية طوال القرن الساب فاالح
استخدام هذا  إتقانومن أهم هذه املزايا سهولة استخراجه من مكامنه مع ، الزيت والبرتول والغاز الطبيعي، الفحم

كما ،  فضال عن سهولة استخراجه ونقله وختزينه بكميات كبرية، اإلنسان إليهاحيتاج  اليتلتوفري اخلدمات  نتاجاإل
  .غازية أوسائلة  أوواء أكان يف صورة صلبة س أخرىإىل  انه من السهل حتويله من حالة

معظم احتياجات اجملمعات الصناعية  اآلنوفرت حىت  اليتمسمى الطاقة التقليدية على املصادر إذن يطل  
ب من العامل امجع نتيجة استخدامها فرتة من ضتن أنمن املتوقع  واليتاحلديثة من الطاقة وهي طاقة غري متجددة 

الغاز ، البرتول ، تستهلك وتتالش نتيجة استخدامها فهي مصادر حمدودة العمر مثل الفحمأي أهنا ، الزمن 
 . 1"وريفبالوقود االح"الثالثة تعرف  األنواعوهذه ، الطبيعي

تعرف  األوىل :يتنيعلى نظر ، األرض   ماليني السنني يف باطن إىل  وريفونشأة الوقود االح أصلويعتمد 
وري من تفاعل ثاين فة غري العضوية يتكون الوقود االحووفقا للنظري، والثانية النظرية العضوية،بالنظرية غري العضوية 

التكون جاء من تراكم الكميات اهلائلة من  أنأما النظرية العضوية فتعترب ، الكربون واملاء والفلزات القلوية أكسيد
ورمبا بعض النشاط ، رة املرتفعة وفعل البكترييا حتت تأثري الضغط العايل واحلرا ءبقايا النباتات واحليوانات ببط

قد نشأ  األرض   مجيع مصادر الطاقة يف باطن  أنوتتف  النظريتان على  ،مواد صلبة وسائلة وغازيةإىل  عياإلشعا
طاقة االندماج النووي لعنصري اهليدروجني واهليليوم ومها املكونان  األساسأوال من الطاقة الشمسية اليت هي يف 

 .2ئيسيان جلسم الشمسالر 
كطاقة   إطالقهاما ختتزنه من طاقة كيميائية يكون من السهل إىل  وترجع أمهية هذه املصادر للطاقة التقليدية

من مصادر الطاقة واليت يتم ومتثل الطاقة التجارية يف هذه اجملموعة ، األكسجنيحرارية عند احرتاقها يف وجود 
املتنوعة  األخرىاستخدامها اليوم يف نطاق واسع ويتم االعتماد عليها بشكل رئيسي يف الصناعة واالستخدامات 

 .3للطاقة
 

                                                           
 . 95ص ،الكتاب الثالث ،(5002،مصر)،الطاقة في عالم اليومحسن عبد العزيز حسن،.  1
  51،صمرجع سبق ذكرهامحد عبد اهلادي ،.  2
  11،ص  (5005 ،مكتبة الدار العربية للكتاب)، التلوث البيئي ومخاطر الطاقةحسن امحد شحاتة، .  3
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 :(وريةفاالح) ومصادر الطاقة التقليدية  أنواع :المطلب الثاني
أو كما ، وري هو البرتول فالوقود االحوأهم نوع من أنواع ، وتتمثل يف الفحم والنفط والغاز الطبيعي 

حياة تعتمد على التكنولوجيا إىل  هذا السائل الذي حول حياة البشرية من حياة بسيطة، األسوديسمونه الذهب 
وسب  اكتشاف البرتول والغاز الطبيعي اكتشاف مادة الفحم الذي  ، والعنصر الثاين هو الغاز الطبيعي، احلديثة 

األنواع توضيح بوسنقوم فيما يلي ، يف تقدم وتطور أوروبا يف القرن السابع عشر والثامن عشركان له األثر األكرب 
 .ألولوية االستخداموري مرتبة وفقا فاملختلفة من الوقود االح

 : الفحم:أوال         
قيام الثورة  أساسفقد كان ، وري اليت استخدمت على نطاق واسعفالوقود االح أنواعالفحم من أقدم يعترب 

حتتوي على  اليتمن خليط معقد من املواد الكيميائية العضوية  أساساويتكون الفحم  ،الصناعية يف بريطانيا
على الفحم يف صورة طبقات خيتلف مسكها من الكربون واهليدروجني كما يتميز بنسبة عالية من الرطوبة ويوجد 

 : 1نوعني مهاإىل  تكوينيةوميكن تقسيم الفحم حسب طريقة ،  أخرىإىل  منطقة
 :الفحم النباتي - أ

خشبا مث حيرق هذا اخلشب يف مكان مبعزل عن  اإلنسانجيمع  أنمبعىن ، وهو ناتج عن تفحيم معاصر
 .وهذا الفعل يعد مبثابة حماكاة للطبيعة فيما يسمى بالفحم احلجري( حىت ال يشتعل كليا ويصبح رمادا)اهلواء 

 :الفحم الحجري - ب
 األشجار)  األخشابمن والكثري حيث جتمع الطبيعة الكثري ، وهو ناتج عن تفحم غري معاصر  
أي أن هذا ، تتم مبعزل عن اهلواء أيضافحم وهذه العملية إىل  أي حتوهلا، مث تفحمها بطريقتها اخلاصة، ( والنباتات

 .اإلنسانوليس من فعل ، عل الطبيعة النوع من الفحم ناتج عن ف
العامل  أحناءوتوجد منامجه يف مجيع ، مرت 1000إىل  100متفاوتة ترتاوح بني  أعماقويوجد الفحم على 

التفكري يف حجم إىل  كيلومرت ويدعونا هذا  أالفمخسة إىل  وقد تكون على هيئة كتلة ضخمة متتد، تقريبا
سابقا  السوفييتعتدلة وتضم االحتاد وضخامة الكتل النباتية املدفونة وتوجد مناجم الفحم احلجري يف املنطقة امل

 .2ومشال فرنسا والصني وأملانياوالواليات املتحدة 
 

                                                           
  19، ص مرجع سبق ذكرهحسن امحد شحاتة ،.  1
 . 581، ص (مكتبة النهضة املصرية ،مصر) ،مصادرها واقتصادياتهاالطاقة حممد حممود عمار،.  2
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 :طرق استخراج الفحم -1
يعتمد كل منها على مدى عم  وجود رواسب  األرض   هناك طريقتني الستخراج الفحم من باطن 

ولكنه يوجد على شكل  ، نادراإال  األرض   حيث انه ال يوجد عاريا على سطح ، األرض   الفحم عن سطح 
 .وهي صعوبات تعرتض استخدام الفحم كمصدر للطاقة، أخرإىل  رواسب خيتلف عمقها من مكان

 :التعدين السطحي - أ
، وتستعمل لذلك معدات حديثة إلزالة األرض   وهي  تستخدم عندما تكون رواسب الفحم قريبة من سطح 

اليت تغطي هذه الرواسب حىت تتكشف هذه الرواسب وتستعمل  األرض   إلزالة طبقات  األرض   طبقات 
إىل  طن وهبا عجلة ضخمة يصل قطرها5000يف ذلك معدات ضخمة جدا فإحدى هذه اآلالت يزن حوايل 

مثانية أمتار، وتعترب عمليات التعدين السطحي شديدة الضرر على البيئة احمليطة هبا، فهي حتول املنطقة اليت 
جمموعة من احلفر العميقة والتالل ، والفوضى الشديدة مما جيعل املنطقة غري صاحلة ىل إ جيري فيها العمل

وتلوث اهلواء الناتج  اآلالتالتلوث السمعي الناتج عن ضجيج هذه إىل  للزراعة أو البناء أو احلياة ، باإلضافة
 .عن غبار احلفر

 :ياألرض التعدين  - ب
 األرض   باطنرواسب الفحم توجد على عم  كبري يف الطريقة اليت يغلب استعماهلا وهذا ألن أغلب وهي 

العم  املطلوب  اإلنفاقوعندما تصل هذه  اإلنفاقحيث يتم حفر األرض  املناجم يف  إنشاءوهذه الطريقة تشمل 
 .املناجم إنشاءعملية  تبدأمن رواسب الفحم 

تسهل  اليت اآلالتفيتم استعمال بعض  اآلنحد كبري أما إىل  قبل بدائية وقد كانت عمليات التعدين فيما
ناجتة عن حرقه إذ  أخرىالصعوبات الناشئة عن تعدين الفحم توجد صعوبات إىل  ضافةفباإلعمليات االستخراج 

وعند حرق الفحم تكون كميات كبرية من غاز ثاين أكسيد  %2.8إىل  حيتوي على نسبة من الكربيت تصل
 .واحليوان اإلنسانبربيت امللوث للجو والضار الك
فالفحم ينقل بواسطة ، استخدامه أماكنإىل  هإنتاجمكان جانب ذلك هناك صعوبات ترتبط بنقله من إىل       

الضخمة  األنابيبرنت بتكلفة نقل البرتول والغاز عرب قو ما إذا  الشاحنات والقاطرات والسفن وهذه طرق مكلفة
 .1والناقالت

 
                                                           

  82، ص مرجع سبق ذكرهحممد حممود عمار، .  1
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 :خصائص الفحم -2
وري ومازال الفحم يقوم بدور رئيسي يف قطاع ف واحد من أهم مصادر الوقود االحالفحم مادة صلبة ويعترب

 األقلويف مقدمتها الغاز الطبيعي  أخرىكان ختلى عن مكانته يف هذا االستخدام ملصادر   وإذتوليد الكهرباء 
 .تلويثا

طن كربون بينما ما  8.01ما يطلقه الفحم من الكربون عند اشتعال ما يعادل منه حراريا زيت برتول يبلغ 
وينتج عن كل طن  ، طن كربون 0.15 حوايلطن كربون وما يطلقه زيت البرتول  0.92يطلقه الغاز الطبيعي 
كذلك يعترب ( co2) كربون   أكسيدطن من غاز ثاين  2.991الغالف اجلوي حوايل إىل  كربون عند انطالقه

تلويثا وصعوبة يف تداوله واستخدامه كوقود وكان الفحم يعترب املصدر الرئيسي  أكثر تكلفة يف نقله و أعلىالفحم 
عن تلك املنزلة للبرتول والغاز  يتخلىللوقود يف العامل منذ الثورة الصناعية حىت احلرب العاملية الثانية ولكنه اخذ 

 .1تلك احلرب أعقبت اليتخالل الفرتة 
 اليتالقوانني  أدتحيث ، واستهالك الفحم إنتاجومل تكن القوة التنافسية للبرتول هي السبب يف تقليص 

املئات من املناجم  إغالقإىل  الدول الصناعية بقصد محاية البيئة وتأمني سالمة العاملني يف مناجم الفحم أصدرهتا
 .الصغرية واىل تثبيط احلافز على دخول صناعة الفحم

 :واستهالكه هإنتاجو احتياطات الفحم  -3
من  أكثر 5081احتياطات الفحم القابلة لالستخراج اقتصاديا على مستوى العامل تبلغ يف سنة  إن
ترتاوح هذه النسبة يف  بقيتو  5082مليار طن عن التقديرات السابقة ملطلع عام  28مليار طن بزيادة  198.1
من الليغنيت  %11.1من االنثراسيت و  %11.5إىل  وتنقسم تلك االحتياطيات 5089غاية سنة إىل  مكانيا
 من هذه االحتياطيات العاملية يف ثالث مناط  فقط وهي الواليات املتحدة وروسيا %11.8 حوايلويقع 
مليار طن حيث متلك الواليات املتحدة اكرب احتياطي من الفحم احلجري  109واليت متلك جمتمعة حنو ، والصني

 اليتاالحتياطي العاملي مث الصني  إمجايلمن  %51 حوايلتشكل ، مليار طن 521من  أكثربيف العامل ويقدر 
باقي احتياطي العامل من الفحم  أمااالحتياطي العاملي  إمجايلمن  %81.9مليار طن تعادل  881.1متلك 

مليار طن تعادل حنو  8.85 األوسطمن ثالثني دولة وال تتعدى احتياطات دول الشرق  أكثراحلجري فيوزع على 
 . 2 احتياطات العامل مجايلإفقط من  0.82%

                                                           
  58-50 ص ص، (5009، مصر ،دار الفكر العريب) ،أزمة الطاقة والتحدي القادمحممد امحد السيد خليل،.  1
  818،ص (5081 الكويت،)، الحادى واالربعون العام السنوىمنظمة االقطار العربية المصدرة للبترول اوابك تقرير االمين . 2
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 (2112-2112 )للفترة احتياطي الفحم الحجري في العالم:(11) الجدول رقم 
 (مليار طن نهاية العام)                                                                                            

 لسنةا                            
 الدول       

2112 2111 2111 2012 2013 2014 2015 

 245.1 245.1 245.1 245.1 2.45.1 243.9 244.9 امريكا الشمالية
 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 كندا:منها

 237.3 237.7 237.3 237.3 237.3 237.3 238.3 الواليات المتحدة
 14.6 14.6 14.6 12.5 12.5 13.7 16.2 امريكا الجنوبية الوسطى

 6.6 6.6 6.6 4.6 4.6 4.6 7.1 البرازيل :منها 

 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 كولومبيا:منها 
 311.2 311.2 311.2 314.6 314.6 314.6 2.2.2 أوروبا  

 .12 .12 222 222 222 224.2 222.2 منها دول االتحاد السوفياتي سابقا
 222.3 222.3 222.3 262.2 262.2 262.2 222.3 اسيا واستراليا 

 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.4. 6.2. استراليا :منها 
 22 22 22 2.2 2.2 2.2 4.3 اندونيسيا 

 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 114.2 الصين 
 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 61.6 22.6 الهند

 32.2 32.2 31.2 ..31 ..31 ..31 32.0  إفريقيا
 31.1 31.1 31.2 31.2 31.2 31.2 31.4  إفريقياب و جن:منها

 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.4 الشرق األوسط
 221.2 221.2 221.2 261.2 261.2 261.2 226.1 العالماجمالي 

 :باالعتماد على :الباحث إعدادالمصدر من 
  819ص ، (5081،الكويت) واألربعونالعام السنوي الحادي  األمينالعربية المصدرة للبترول تقرير  األقطارمنظمة           

)2016-2015,( world Energy statistical Review of Bp- 

توزيع احتياطات الفحم تتمركز يف دول صناعية مهمة وقد زاد  أنيتضح لنا من خالل هذا اجلدول 
وكان ،  190.9حيث كان  5085مليار طن وهذا بالنسبة لسنة  198.1إىل  5082تياطي العاملي يف االح

االحتياطي يف اندونيسيا  سبب هذا االرتفاع هو ارتفاع االحتياطيات يف آسيا واسرتاليا وهذا بفعل ارتفاع تقديرات
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يف  280.1إىل  5085يف  201.9 من أوروباارتفاع االحتياطيات يف إىل  باإلضافة، مليار طن 55.1من  أكثرب
 أصبحبالرغم من االخنفاض احلاصل يف دول االحتاد السوفيايت سابقا حيث  5081.5081.5082سنوات 

حيث كانت  5082كانت هذه النسبة مرتفعة يف سنة   أين 5081مليار طن سنة  811االحتياطي يبلغ 
 .مما يدل على ارتفاع االحتياطيات يف بقية دول أوروبا بشكل كبري، مليار طن  551تساوى 

أن االحتياطيات يف الدول النامية ضعيفة جدا مما يدل على انه مل  أيضااجلدول نالحظ  اومن خالل هذ
حيث تشري املؤشرات ،  يةاألرض   اغلبها يف النصف اجلنويب للكرة  يسب  البحث عنه يف هذه الدول واليت يقع

كانت اليت    حنو ما حتق  يف اسرتالياوجود احتماالت كبرية للعثور على الفحم يف هذا النصف على إىل  اجليولوجية
رتبة الرابعة مث متكنت من تكثيف التنقيب عنه بالعثور على احتياطيات وضعتها يف امل، تستورد الفحم من اجنلرتا 
 .يف االقطار املختلفة نتاجحجم اإلواجلدول املواىل يبني لنا  نتاجعامليا من حيث حجم اإل

 (2112-2112 )للفترةالفحم في بعض دول العالم  إنتاج: (12) الجدول رقم 
 مليون طن مكافى نفط

 السنة
 2112 2114 2113 2112 2111 2111 2112 الدول

نسبة التغير 
2114/
2112% 

 %11.3- 424.3 221.1 244.6 261.1 611.2 224 221 امريكا الشمالية 
 %11.4 - 422.2 212.1 211.2 2..21 226.1 221.2 241.2 الواليات المتحدة 

 %11.3 - 32.1 35.8 36.6 35.9 35.5 35.4 33.1 كندا   
 %3.2- 7.0 2..7 7.2 7.4 9.4 7.3 6.1 المكسيك

امريكا الجنوبية 
 والوسطى 

52.4 52.9 60.5 62.7 61.9 64.0 61.3 -4.1% 

 %1.1 3.4 3.4 3.7 2.9 2.4 2.2 2.3 البرازيل :منها
 %3.4- 22.6 6..2 22.6 22.1 22.2 42.3 3..4 كولومبيا 

 %1.1 1.6 1.6 1.2 1.4 1.2 1.2 2.4 فنزويال
 %3.1- 412.2 433.1 421.2 422 446.2 422.2 412.2 اوروبا 
 %..2- 42.2 44.1 42.1 2..4 ..46 42.2 46.4 المانيا:منها 

 %1.6- ..23 24.1 2..2 2..2 ..22 22.4 26.4 يولندا 
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 %4.2 124.2 1.6.6 1.3.1 162.3 6..12 121.1 ..141 روسيا 
 %2.2- 2.12.6 2.22.2 2.2..2 2624.6 2636.4 2414.1 2241.2  يكفاسيا والباس

 %4.3- 2.2.1 3..22 262.2 221.4 233.4 241.2 232.6 استراليا : منها 
 % 2.0- .122 1864.2 1894.6 1873.5 1851.7 1665.3 1537.9 الصين
 %..4 223.2 2.1 ..222 222.1 221.2 222.4 246.1 الهند

 %10.5- 0.6 0.7 0.7 0.7 .1 12 0.7 اليابان
 % 4- 151.4 157.8 152.8 152.1 146.1 146.6 141.6 إفريقيا

 % 3.6- 142.9 148.2 154.4 146.6 143.2 144.1 139.7  إفريقياجنوب :منها
 / 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 الشرق االوسط
 نتاجاجمالى اإل

 العالمي 
3432.3 362..6 3221.4 3231.2 3226.2 3988.9 3830.1 -4% 

Source Bp statistical Review of world energy , (june 2016), p 32  

إىل  س هبا من الفحم سعتأب جل الدول اليت متلك احتياطات ال نأما ميكن استخالصه من هذا اجلدول 
اخنفض وتراجع يف معظم الدول  نتاجاإل أنهلذا اجلدول  ناتائقر من خالل  أيضاعلى املستوى العاملي ويتضح  هإنتاج

اخنفاض إىل  يف اجلدول ويرجع ذلك األرقاملنا  همثلما توضح 5081إىل  5081املنتجة للفحم خالل الفرتة من 
استهالك الفحم  علىالبرتول وبالتايل مما يؤثر  أسعاربداية اخنفاض إىل  على املستوى العاملي االقتصاديالنمو 

 .التزام بعض الدول بتخفيض االنبعاثات امللوثة للغالف اجلويإىل  باإلضافةباملقارنة بالبرتول 
العامل فقد شكلت كل من روسيا واهلند االستثناء يف ارتفاع  أحناءيف كل  نتاجاإلوعلى خالف اخنفاض 

 ويرجع ذلك 5081سنة غاية إىل  5009 منذ سنة نتاجت روسيا ارتفاع متتايل لكميات اإلحققحيث  نتاجاإل
 .الفحم الروسي خاصة يف دول اوروباوزيادة الطلب على  نتاجتسجيلها لفائض يف اإلإىل 

على  أفيما سيطر فيتوقع ان تلعب مع الصني الدور الرئيسي سجلت فائض هي ايضا واليت    اما اهلند
وعدم التزامها العاملي من الفحم ومن اسباب تلك الزيادة هي عدم توفر مصادر بديلة للفحم يف الدولتني  نتاجاإل

 .يف اطار بروتوكول كيوتوبالتعهدات الدولية فيما خيص ختفيض االنبعاثات امللوثة للبيئة والغالف اجلوي 
أي حوايل  5081مليون طن عام  0.1الفحم يف الشرق االوسط فهو حمدود جدا مل يزد عن  إنتاجأما 
 .العامل إنتاجمن  % 0.080
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عتبارات بيئية ومع إل نتيجة  ويتوقع ان يتقلص اعتماد الدول الصناعية الغربية على الفحم يف توليد الكهرباء
والصني من الطاقة الكهربائية املولدة عامليا باستخدام الفحم   نصيب اهلند منافسة فان أسعاربتوفر الغاز الطبيعي 

مما  % 51بنحو من تلك الطاقة مع انفراد الصني وحدها  %10حواىل إىل  5050ميكن ان يرتفع حبلول عام 
ك الفحم سوف تعم كل مناط  يعين زيادة االستهالك يف هاذين البلدين وهذا ال يعين ان هذه الزيادة يف استهال

 .العامل واجلدول املواىل يوضح استهالك الفحم يف العامل والدول العربية
 (2112-2112 )للفترةاستهالك الفحم في العالم :(13) الجدول رقم

 مليون طن مكافى نفط
 السنة      
    

          الدول 
2112 2111 2111 2112 2113 2114 2112 

نسبة التغير 
2114-

2112 
 %12.1- 422.1 2..42 422.1 4.2.1 232.3 263.1 ..231 امريكا الشمالية 

 %..12- 396.3 453.8 454.6 2..43 422.4 222.1 426.2 الواليات المتحدة 
 %3..- 12.2 21.4 21.2 21.2 22.2 22.2 24.2 كندا 

 %..1+ 12.2 12.2 ..12 12.2 ..14 ..12 11.3 المكسيك
امريكا الجنوبية 

 والوسطى 
23.. 22.. 31.6 32.1 34.2 36.. 3..1 +1.2% 

 %1.2- 4..1 6..1 16.2 12.3 12.4 14.2 11.1 البرازيل 
 %12.3+ 1.. 6.1 2.2 2.1 4.3 4.2 4.2 كولومبيا 

 %..2- 2..46 421.1 2..21 4..22 214.1 421.6 4.2.4 أوروبا
 %1.6- 2.3. 2.2. 22.2 21.2 2.3. 1... ..1. المانيا:منها

 %1.3+ ..22 6..2 21.2 22.4 24 21.2 22.2 روسيا
 %..1+ 42.2 42.4 23.4 21.2 22 22.1 21.2 يولندا 
 %..4- 34.4 36.1 31.6 36.2 33.2 31.4 31.2 تركيا 

 %1.2+ 2.22.2 2.22.2 2.22.1 26.4.2 2613.2 2441.4 2333.2 يكفاسيا والباس
 %4.3+ 46.6 ..44 42.1 3..4 21.2 21.6 23.4 استراليا
 %1.2- 1920.4 1949.3 1964.4 2923 1899 1743.4 1680.4 الصين
 %4.2+ 2..41 ..322 322.6 331.1 311.4 222.2 222.2 الهند
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 %2.4- 26.2 112.4 2..2 22.2 22.2 111.4 111.2  إفريقيا
 / 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 الجزائر
 %..1+ ..1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.6 مصر 

 %1.1+ 22 21.1 22.2 22.3 21.4 22.2 23.2  إفريقياجنوب 
 %..1- 11.2 ..11 11.2 12.3 11.1 11.1 2.2 الشرق االوسط 

 / 1.2 1.2 1.2 1.1 1.4 1.3 1.4 ايران : منها
 / 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 / 1.1 العربية السعودية 

 / 1.6 1.6 1.4 ..1 1.2 ..1 1.6 االمارات المتحدة
استهالك  اجمالي
 العالم

34.3.6 3634.3 3800 3814.4 3890.7 3911.2 3839.9 -    1.8% 

Source. Bp.statistical review of Energy,( June.2016), p33  

مليون طن  2129.9بلغ حواىل  5081االستهالك العاملي من الفحم عام من اجلدول أعاله يتبني أن 
 2988.5ب  نتاجحيث قدر اإل،  % 8.1بنسبة  5081اخنفض االستهالك عن سنة نفط مكافئ حيث 

ي حيث احتلت جمموعة آسيا املرتبة نتاجويقرتب منط توزيعه بني الدول من النمط اإلمليون طن نفط مكافئ 
طى مث الشرق مث امريكا اجلنوبية والوس إفريقياالشمالية مث  أمريكااالوىل يف استهالك الفحم مث تلتها اوروبا مث 

ان اغلب املناط  مكتفية ذاتيا يف ،واستهالك الفحم يف العامل  إنتاجويتضح لنا من خالل اجلدولني ، االوسط
ها إنتاجالعجز يف العامل املختلفة لتغطية  يف احناءسوى أوروبا اليت تقوم باسترياد بعض الفوائض من الفحم الفحم 
مث اسرتاليا ، مليون طن  889.1تبلغ حواىل واليت    احتياجاهتا من الفحم تستورد تقريبا كلاليت   واليابان ،احمللي
 .مث تقوم بتصدير الباقي نتاجمن ثلث اإل أكثرال تستهلك تقريبا اليت 

استثنينا املغرب و الذي إذا  أن استخدام الفحم يف الدول العربية حمدود جدا 5089سنة  وتشري بيانات
ألف برميل مكافئ نفط يف اليوم، تليه  10.5الذي يقدر استهالكه للفحم بــ  اليتوفر على البرتول و الغاز و

ألف برميل مكافئ نفط يف اليوم،مث األردن و لبنان  1.9ألف برميل مكافئ يف اليوم، مث مصر بــ 51.1األمارات بــ
ميل مكافئ نفط ألف بر  5.0و  5.9مث اجلزائر و السعودية بــألف برميل مكافئ نفط يف اليوم، 1.2و  1.1ب 

ألف برميل مكافئ نفط  815و تستهلك الدول العربية كمية حمدودو حيث بلغ حجم هذا االستهالك   يف اليوم،
 .1 5089استهالك الطاقة يف الدول العربية يف عام  إمجايلمن   %8، و يشكل الفحم  5089يف اليوم يف عام 

                                                           

  1 . منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، التقرير األمين العام السنوي الثالث و األربعون )الكويت، 5081( ص 



  اإلطار النظري لموارد الطاقات التقليدية و المتجددة......................................:الفصل األول
 

 
19 

 :البترول:ثانيا 
بل كان يستخدمه حيثما ، نه مل يكلف نفسه عناء البحث عنهالبرتول منذ قدمي الزمان ولك اإلنسانعرف 

حيث استخدام رواسبه ، وعلى احلال الذي وجده عليها وكان ذلك يف العراق ومصر وبالد فارس وغريها وجده 
والبناء ومازالت ورصف الطرق  واإلضاءةمن اجل التدفئة  األرض   السطحية او ما يرشح منه من خالل شقوق 

  .لألسفلت يف البناء وكذلك داخل األهرمات املصرية وغريها اإلنسانيف العراق تدل على استعماالت  لابب أثار
فقد مت تقطري البرتول ، البرتول تقطريباكتشاف عملية  8112التاريخ احلديث للبرتول يف عام  ويبدأ

صخري يتم زيت منجم  أولوكان ، وهو عامل بولندي الكربوسني مبعرفة اجناسي لوكاسفيزواحلصول منه على 
يف )  رمعمل تكري أولويف العام التايل لذلك مت بناء ، بولندا بوربكا بالقرب من كروسنويف جنوب  انشائه يف

وقام ، وانتشرت هذه االكتشافات سريعا يف العامل  ، عن طري  لوكاسفيز أيضاوكان ز يف يوالزوفاي( احلقيقة تقطري
ومل يبدأ التنقيب عنه  8198معمل تقطري يف روسيا يف حقل الزيت الطبيعي يف باكو يف عام  أولمريزوف ببناء 

حيث استخرج ، القرن العشرين وأوائليف النصف الثاين من القرن التاسع عشر إال  باحلفر واالستثمار بشكل واسع
 يكيةاألمر وبنسلفانيا يف الواليات املتحدة  أملانيايف كل من  8111اليت حفرت عام  اآلبارمرة يف  ألولالنفط 

 .1وتطورت هذه العمليات بشكل واسع بعد ذلك التاريخ
 :مفهوم البترول -1

عبارة عن مكثفات  البرتول اخلام وهوإىل  لإلشارةهو مصطلح عام يعىن زيت الصخر ويستعمل عادة 
 .2 اهلدروكربوناتفورية ويتكون من مزيح من حأ

واليت تعين زيت " وميأول"والذي يعين صخر " بيرتا"الالتيين  األصلالبرتول كلمة مشتقة من  أووالنفط 
، وهو عبارة عن سائل كثيف قابل لالشتعال األسودالذهب " كما ان له اسم دارج،  الزيت اخلام أيضاويطل  عليه 

) يسمى نافثا من اللغة الفارسية  وأحيانا يةاألرض   بين غام  او بين حمضر يوجد يف الطبقة العلوية من القشرة 
 .3تعين قابليته للسريان اليت( نافاتاو  أونافت 

تكون من الكربون تواليت    والبرتول سائل اسود كثيف سريع االشتعال ويتكون من خليط اهلدرو كربونات
البرتول يف بعض انواعه على نسب وحيتوي  %91حنو إىل  قد تصل نسبتها يف بعض انواعه واليتواهلدروجني 

                                                           
  95-98 ص ص، مرجع سبق ذكرهسعيد خليفة احلموي، . 1

2 .Lucien Marlot , Dictionnaire de l’energie, ) Centre Buref  ,paris (, p97  
  92ص ،مرجع سبق ذكرهسعيد خليفه احلموي،.   3
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ولكن نسبة هذه ، حتتوي على االكسوجني والنرتوجني والكربيت وبعض الفوسفور تلفة من مركبات عضويةخم
 .1حد كبريإىل  املركبات عادة ما تكون صغرية

اده من ري املتجددة وتتساب  الدول الصناعية الكربى على زيادة استويعد النفط من الثروات الطبيعية غري 
 %29يساهم النفط اليوم حبوايل و ، واليت تستهلك كميات قليلة منه لقلة التنمية الصناعية لديها، الدول املنتجة له

 .ة الشرق االوسط على اغىن خمزون للنفط يف العاملطقمن استهالك الطاقة العاملي وحتتوى من
 :ية االقتصادية البترولاالهم -2

متثل ، من الطاقة الكلية املستخدمة يف العامل حاليا % 99 نسبتهحيث ميثل البرتول والغاز الطبيعي ما
من  %95من احتياطات منظمة االوبك و  %19احتياطات البرتول يف دول الشرق االوسط ما نسبته 

لبرتول الشرق االوسط يف االحتياطات الكبرية ونسب ن االمهية االقتصادية محيث تك، احتياطات العامل ككل 
 نتاجالواحدة والتكلفة القليلة إل ية بئر البرتولإنتاجنخفض للبرتول واملعدالت العالية ملتوسط االستهالك احمللي امل

غري كما ان املناط  الشاسعة ،  الربميل الواحد من البرتول مع وجود العديد من احلقول العمالقة و فوق العمالقة
 .املستكشفة يف تلك الدول متثل املصدر الواحد لتغطية الطلب العاملي املستقبلي من البرتول

طاقات خمتلفة وميكن ان إىل  االقتصادية للبرتول يف كثرة استخدامه وسهولة نقله وحتويله ألمهيةان مكتو 
   :2ظهر هذه االمهية فيما يليت

الزيوت  نتاجإلاملواصالت والنقل وكمادة اولية ، يعترب النفط املصدر الرئيسي يف استخدامات معينة مثل  -
 وغريها  عاملعدنية والشمو 

 امهيته يف الصناعات البرتوكيماوية  -

 صباغألواالصناعية  واألليافيدخل كمادة خام يف صناعة البالستيك واللدائن  -

 الطاقة مقارنة مع الفحم احلجري والوقود النوويف مصادر ضيعترب النفط من ان -

 سهولة نقله وختزينه -

 امهية النفط ملعظم الصناعات احلديثة -
 

                                                           
  .81،ص مرجع سبق ذكره،إسالمامحد مدحت .  1
 .881-882 ص ،صمرجع سبق ذكرهسعيد خليفة احلموي،.  2
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 :واستهالكه هإنتاجو احتياطات البترول  -3
مليار برميل باخنفاض  8921.9جبوايل  5081تقدر االحتياطات العاملية املؤكدة من النفط خالل سنة 

مليار برميل اما يف الدول العربية فقد  8100االحتياطيات تبلغ فيها حيث كانت  5081يف عن سنة فط
مليار برميل  182واملقدرة ب  5081استقرت تقريبا احتياطاهتا املؤكدة من النفط اخلام عند نفس مستويات سنة 

 .مل يوضح احتياطيات النفط يف العاواجلدول املوايل
    ( 2112-2111 )للفترة  احتياطي النفط عربيا وعالميا:(14) الجدول رقم

 مليار برميل في نهاية السنة 
 السنة                        

 الدول      
2111 2111 2112 2113 2114 2112 2116 

 2..2 21..2 21..2 21..2 21..2 21..2 21..2 االمارات 
 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 البحرين 

 1.422 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 تونس 
 12.2 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 12.21 الجزائر 
 266.6 266.6 2..262 262.22 262.21 262.41 264.22 السعودية

 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 سوريا
 143.1 142.31 142.31 142.31 142.31 141.4 142.31 العراق
 22.24 22.24 22.24 22.24 22.24 22.26 22.21 قطر 

 111.21 111.21 111.21 111.21 111.21 111.21 111.21 الكويت 
 42.36 42.4 42.36 42.41 42.21 42.11 11..4 ليبيا 
 .3.4 4.21 4.21 4.21 4.21 4.31 4.31 مصر

 11.12. 14.43. 13.43. 13.23. 13.62. 698.91 698.34 الدول االعضاء اجمالى
 1.2 1.21 1.21 1.21 1.21 2.11 2.11 السودان 

 2.3.3 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 عمان
 .2.6 3.11 3.11 .2.6 .2.6 .2.6 .2.6 اليمن 

 2..11. 14.43. 13.43. 13.21. 13.32. 12.12. 11.21. اجمالى الدول العربية 
 .2.2 12.7 9.06 9.06 9.06 9.06 9.06 انغوال
 122.4 2..12 2..12 2..12 31..12 124.22 .121.1 ايران
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 111.1 111.2 111.1 111.1 22.41 22.41 2..2 فنزويال 
 16..3 11..3 11..3 14..3 14..3 21..3 21..3 نيجيريا

 2.23 2.23 2.23 2.24 2.24 2.24 21.. االكوادوا
 / 216.22 212.12 212.22 32..21 212.22 412.14 اجمالي دول اوبك غير العربية

 1112.6 ..1113 1112.31 22..111 26..111 1111.13 222.12 اجمالي دول اوبك
 12.22 13.1 12.31 12.12 13.12 13.22 12.26 البرازيل

 2.26 2.22 2.22 2.22 3.11 2.23 2.26 المملكة المتحدة
 6.61 2.6 2.21 2.23 .2.3 2.32 .2.6 النرويج

 .32.2 22.1 22.1 21..3 33.41 21.62 12.12 الواليات المتحدة
 64.. 11.2 11.2 ..11 11.26 11.16 11.41 المكسيك

 111.2 2..112 2..112 112.22 112.16 22.21 22.21 كومنولث الدول المستقلة 
 11.. 11.. 11.. 11.. 11.. 11.. 11.. اذربيجان :منها

 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 اوزبكسان 
 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 تركمانستان

 112.4 112.4 113.21 21.11 21.11 61.11 61.11 روسيا االتحادية
 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 31.11 كازاخستان

 22.62 12.2 24.62 24.32 2..23 21.32 21.32 الصين 
 1..32 4..42 4..42 41.41 ..32 .43.1 32.12 باقي دول العالم 

 / 6..162 1.11.11 12.21.22 12.66.2 1241.22 1231.22 اجمالي العالم
 22.6 22.1 22.2 22.6 26.3 4..2 2..2  %نسبة الدول العربية للعالم 

 / 1.4. 2.1. 2.6. 2.2. 21.2 21.2 %نسبة دول اوبك للعالم

 :باالعتماد على الباحث إعدادمن 
- Bp Statisical Review of world Energy ,(june2016), p .6 

  .811-811ص ص ، (5081 الكويت)واألربعونالعام السنوي الحادي  األمينتقرير  العربية المصدرة للبترول ، األقطارمنظمة -
 .1ص ، (5081 )،السنوي اإلحصائيالعربية المصدرة للبترول اوابك التقرير  األقطارمنظمة -
 . 851ص( 5089 ،الكويت) الثالث و األربعون العام السنوي األمينالعربية المصدرة للبترول اوابك التقرير  األقطارمنظمة -
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حافظت جل وقد  ،األوسطاغلب احتياطات العامل تقع يف الشرق  أنمن خالل هذا اجلدول يتضح لنا 
الدول العربية على نفس احتياطياهتا باستثناء العراق ومصر واليمن اين اخنفضت االحتياطيات اخنفاض طفيف 

إىل  وهذا رغم اخنفاض االحتياطي يف السودان النقسامه،  5081مقارنة بسنة  5089وهذا بالنسبة لسنة 
االحتياطيات يف  اخنفضتاجلنويب وبالتايل سودان مشايل وجنويب خاصة وان اغلب االحتياطيات تقع يف النصف 

مليار برميل هي الكمية احملسوبة يف  8.1 أصبحمليار برميل وبالتايل  8.1إىل  مليار برميل 1هذه البلد من 
 .جمموعة الدول العربيةإىل  تقع يف النصف الشمايل املنتمين أهنا أساساملنطقة العربية على 

انغوال والواليات  ومنها 5089االحتياطي يف بعض دول العامل خالل عام يف تقديرات اخنفاض ولوحظ 
مليار برميل يف هناية  1.51إىل  85.1يكية واملكسيك وهو اخنفاض معترب حيث اخنفضت من األمر املتحدة 

 يكية، ومناألمر مليار برميل يف هناية السنة يف الواليات املتحدة  21.51الىى  11.0ومن  ،السنة يف انغوال
باملقارنة بسنة 5089مليار برميل يف هناية السنة يف املكسيك، وهذا حسب تقديرات سنة  1.91إىل  80.1
مليار برميل يف  811.1و 51.95إىل  ، وارتفعت االحتياطيات يف كل من الصني وايران حيث وصلت5081

مليار برميل يف هناية السنة على التوايل،  811.1و  81.1 5081اين كانت يف عام 5089هناية السنة يف عام 
البرتول وعدم حتقي   أسعارومن اجللي ان هذا الثبات واالخنفاض يف تقديرات االحتياطيات يرتبط باخنفاض 

  . اكتشافات نفطية هامة يف هذه الدول
إىل  5085يا خالل الفرتة من عربيا وعامل نتاجاإلفان اجلدول املوايل يوضح لنا كمية  نتاجاإلمن ناحية  أما
5089.  

 (2116-2112) للفترة النفط الخام عربيا وعالميا إنتاج  :(12) الجدول رقم 
 (يوم/الف برميل )         

                                  
 السنة

 الدولة
2112 2113 2114 2112 2116 

 %التغير نسبة
2112-2116 

 3.2 31.2 22.1 2.24 .2.2 2622.2 االمارات 
 1.6 - 211.2 211.2 212 .12 1.3 البحرين

 2.2 - 46.2 ..42 24.2 ..62 66.2 تونس
 1 - 11.46 .11.2 11.23 12.13 12.13 الجزائر

 2.6 11422 11121 2.11 2641 2.63.4 السعودية 
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 2..1 - .2.. ..2 11 31 1.1 سوريا
 33 4631 3422 3111 2221 2242 العراق

 1.4 - 622 664 12. 24. 36. قطر
 4.3 2264 2242 2266.2 2221.6 6...22 الكويت

 6.2 - 3.4 411.2 421 223.3 1424 ليبيا
 1.2 - 222 226.2 223.4 2.2.6 2.1.2 مصر

 2.2 - 112 112 122 2..11 ..22 السودان
 2.2 212 222 .24 241 213.2 عمان
 32.6 - .2 44 141.4 122.2 121.1 اليمن

 6.2 22121 ..23226 22232.2 23246.2 23212.2 اجمالي الدول العربية
 2.2 - 1.12 .1.6 1622 1.11.2 1.14 انغوال 
 14.1 3222 3122 3121 32.2 3.32.2 ايران

 2.2 - 2413 2624 2623 2.22 2213.2 فنزويال
 13.2 - 1212 1.42 .121 1.23 1224.1 نيجيريا

 1.3 221 243 .22 226.4 213.6 االكوادور
اجمالي دول اوبك غير 

 ةالعربي
1124..4 112.2.. 11121.3 11124 22..6 - 1.2 

 ..4 33311.6 31.22.2 31212.1 6..3123 326.2.2 اجمالي دول اوبك
 1.4 2432 2422 2224.2 2122 2..211 البرازيل

 2.4 ....2 223.6 62. 22. 262 المملكة المتحدة
 1.2 - 1611 ..1613 1224 .121 1614.2 النرويج

 6.2 2211 2412 4..246 442.2. 6214.2 الواليات المتحدة
 3.4 2231 2..231 2434.2 2231.2 2223.2 المكسيك

 2.6 - 3611 3626 2....2 2214.2 2332.2  كندا
 1.3 13222.2 13412.1 13411 13312 12.22 الدول المستقلةكومنولث 

 1.1 - 232 232.2 22.2. 212 261.3 اذربيجان:منها
 1.3 - 222 231 232 222 212.4 تركمانستان
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 2 11234 11622.2 1..1112 3..1114 2232 روسا االتحادية
 2 - 1221 1221 1361.4 1322.2 1222.2 كازحستان

 2.6 - 4121 4222.4 4211 41.2 4222.1 الصين
 2.2 - 6422.2 6624.2 41.3.. 122. 6126.2 باقي دول العالم
 ..1 2222.3. 2324.2. 6422.3. ..21.3. ..3212. اجمالي العالم 

نسبة الدول العربية للعالم 
% 

32.2 31.2 22.2 31.1 31.2 / 

 825-828ص  ص،(5089الكويت،)، واألربعون الثالثالعام السنوي  األمينتقرير  العربية المصدرة للبترول، األقطارمنظمة  :لمصدرا
 

مليون  11.9حوايلقد بلغ فط اخلام العاملي من الن نتاجاإل جند أن( 01)باالعتماد على اجلدول رقم 
من  نتاجاإلعلى صعيد و ، 5081سنة مقارنة مع  %0.1بارتفاع قدر بنسبة  5089يوم يف عام / برميل

يف  %1.1 هتنسب بارتفاعيوم  / مليون برميل  22.2إىل  أوبكدول  إنتاج إمجايل أرتفع،اجملموعات املختلفة 
 .5081مقارنة مع  5089عام

، حيث لألوبكيف كل من انغوال و فنزويال و الغابون و نيجرييا و هي دول تابعة  نتاجاإلكما اخنفض 
مقارنة  5089على التوايل وهذا يف سنة  %82.5و  %0.5و %1.9و %5.9 فيها بنسبة  نتاجاإلاخنفض 
 %2.1و املكسيك ب  %9.1يكية بنسبة األمر يف الواليات املتحدة  نتاجاإلأيضا  أخنفضكما ، 5081بسنة 

 . 5089يف سنة % 5.9و كندا ب 
وكان ، النفط اخلام يف الدول العربية  إنتاجعلى  ةية آثار متفاوتاملنطقة العرب اهتشهدكان للتطورات اليت 

 %81.1سوريا ب  إنتاجحيث اخنفض ، و السودان كل من سوريا ولبيا واليمن وتونس  إنتاجالتأثري واضحا على 
وكان هلذا االخنفاض يف   %1.9وتونس ب  %5.9و السودان ب  %21.9واليمن ب  %9.9بيا ب يول

 .النفط إنتاجيف تراجع حصة املنطقة العربية من  األثر نتاجاإلكميات 
   .ناحية االستهالك فاجلدول املوايل يوضح لنا استهالك املنتجات النفطية يف املنطقة العربية والعاملاما من 
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 ( 2111-2112 )للفترة استهالك النفط:(16) جدول رقم 
 برميل مكافي نفط في يوم ألف

 السنة             
 البلد

2111 2111 2112 2113 2114 2112 
 %التغير نسبة

2114-2112 
 %1.6 12326 12116 12261 12421 12222 12121 الواليات المتحدة

 %2.2- 2322 23.1 2323 23.2 2414 2324 كندا
 %1.1- 1226 1241 2121 2163 2143 2114 المكسيك

 %4.2- .312 3242 3116 2212 2242 2.21 البرازيل 
 %..12- 778 781 815 22. .3. 26. فنزوال

 %2.3- 223 .22 .24 233 226 221 االكوادور
 %1.2- 2332 2342 2412 2326 2362 2442 المانيا 

 %2.2 3113 3255 3145 3119 3074 2878 روسيا االتحادية 
 %4.2- .124 2113 2142 1212 1214 12.2 ايران

 %..3+ 231 214 213 .42 462 426 الكويت
 2.6 324 314 221 222 .24 122 قطر

 %2.1 3222 3.32 3462 3462 3222 3212 السعودية
 %6.4 211 232 62. 21. 22. 642 االمارات العربية

 %2.2 422 411 321 3.1 321 .32 الجزائر 
 %2.3 224 212 26. .4. 21. 66. مصر

 %6.3 11226 11211 11.32 11222 2.21 243.6 الصين
 %2.1 4122 3242 .3.2 3622 3422 3312 الهند

 %3.2- 1622 16.6 1643 1631 1222 1412 اندونيسيا 
 %3.2- 4121 4312 4231 4622 4442 4322 اليابان

 %1.2 22112 23112 22142 21663 22.21 22.22 اجمالي العالم 
Source : Bp statistical Review of world Energy ,(June.2016), p09               

حيث كان االستهالك يف  5081سنة  %8.9استهالك املنتجات البرتولية يف دول العامل مبعدل  ازداد
حوايل  5081كان االستهالك يف سنة حني  نفط يف  ءكايفمالف برميل  92808يبلغ حوايل  5081
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املتحدة حيث زاد االستهالك يف الواليات يوم /مليون برميل  8.8الف برميل وهذا بزيادة تقارب حوايل  91001
أي  %8.1كما زاد استهالك الطاقة يف دول االحتاد االورويب ،  يوم /برميل  590000أي ما يعادل  %8.9ب 

أي ما يعادل  واحدةمرة  %9.2الصني زيادة ب  سجلتيف حني ، يوم/برميل  500000ما نعادل 
يف حني كانت الزيادة يف  يوم ومتثل اكرب زيادة يف الطلب بالنسبة للدول الصناعية الكربى/برميل  110000

يوم حيث جتاوزت اليابان ثالث اكرب /برميل  280000ما يعادل  %1.8الطلب على النفط يف اهلند تقدر ب 
 .مستهلك للنفط يف العامل ولكن هذا كله كان يقابله تباطئ يف النمو االقتصادي

 81000حوايل  يأ %2.1وزاد االستهالك يف الدول العربية حيث زاد االستهالك يف الكويت بنسبة 
 ألف 890ما يقارب  %1برميل يف اليوم والسعودية ب  ألف 50ما يعادل  أي%1.9برميل يف اليوم ويف قطر 

الف برميل يف  55ما يعادل  %1.1واجلزائر ، برميل يف اليوم  ألف 10حوايل  %9.1 واإلماراتبرميل يف اليوم 
برميل يف اليوم حيث بلغت الزيادة يف هذه الدول جمتمعة حوايل  ألف 50ما يقارب ب  %5.2اليوم ومصر 

برميل يف اليوم حيث مازالت املنتجات البرتولية تلعب دورا حامسا يف ميزان الطاقة على املستوى العاملي  ألف 209
 .واملستوي العريب

 :الغاز الطبيعي:ثالثا
وهو مصدر هام ،  األرض   كبرية يف باطن   أعماقعلى  لإلنسانوهبها اهلل  اليتحد الثروات الطبيعية أهو 

ورمبا كان ذلك يف عصور  األزلالغاز الطبيعي منذ قدمي  اإلنسانوقد عرف ، للطاقة آمن واقتصادي وصدي  للبيئة 
ولكنه مل يعرف قيمته  األرض   اهلواء من شقوق صغرية يف سطح  يففكثريا ما كان يتصاعد ، ما قبل التاريخ 

 .فكر يف استخدامه يف ذلك احلنيوفوائده وال 
 هذا الغاز املتصاعد من باطن  نأومنت خرباته يف كل جمال فعرف  اإلنسانتقدم الزمن زادت معرفة بو 
يقبل االشتعال فاستخدمه الصينيون يف القرن اخلامس قبل امليالد الستخراج امللح من مياه البحر ومنها  األرض  
من استخدم الغاز  أولاحلديث حيث كانت اململكة املتحدة يف العصر  يةاألرض   معظم بقاع الكرة إىل  انتشر

 األوروبيةوتبعها بعد ذلك بعض الدول ، م8111الشوارع يف عام  إنارةالطبيعي بطريقة منظمة وذلك يف 
ت الغاز تعظيم استخداماإىل  التطور التكنولوجي والصناعي يف عامل اليوم أدى، يكيةاألمر  والواليات املتحدة
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وهو ما ، وتضخيم الكميات املستخرجة وتسهيل امكانية وكفاءة نقل الغاز عن طري  خطوط النقل ، الطبيعي
 .1سرعة انتشار الغاز الطبيعي كوقود حول العاملإىل  ىاد

 :مفهوم الغاز الطبيعي -1
وغالبا ما  األرض   من املواد اهلدروكربونية اليت تتواجد يف مكامن صخرية حتت سطح  هو عبارة عن مزيج

يكون الغاز الطبيعي متواجد مع النفط اخلام اما مذابا او طافيا على سطحه ويف هذه احلالة يسمى هذا النوع من 
كتلك  2كما توجد كذلك حقول حتتوي فقط على الغاز الطبيعي وهو ما يسمى الغاز احلر،  الغاز غاز مصاحب 

 .يا ويف جنوب اجلزائربري ييف ساملوجودة 
 الة ما يساهم به يف تلوث البيئة ولذلك يعترب وقودآوض والنظافةويتميز الغاز الطبيعي بسرعة االشتعال 

والغاز الطبيعي هو خليط من غازات اهليدروكربون القابلة ، مثاليا من الناحية البيئة وخاصة يف االستعماالت املنزلية
البيوتني ، الرب وبنيانه ميكن ان يشمل االيثنب إال  يثانبينما املكون األول للغاز الطبيعي هو غاز امل حرتاقلال

  .3البنتني
 : 4من الغاز الطبيعي أنواعكما انه ميكننا متييز ثالثة 

 ( %5 - %8) عند حفر بئر جند فيه الغاز الطبيعي فقط أي نسبة قليلة من البرتول أو املاء :الغاز اجلاف 
  متواجدا مع النفط اخلام اما مذابا فيه او طافيا على سطحهملا يكون الغاز الطبيعي :الغاز املصاحب. 
 يكون مصاحب بالبرتول اخلفيف وغازات :الغاز الرطبGPL  بالنسب التالية: 

  %10غاز طبيعي  -

  %89برتول خفيف  -

   GPL 1%غاز  -
 :المختلفةمميزات استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات    -2

 : 5ومميزات منهايتمتع الغاز الطبيعي بعدة صفات 

                                                           
  891 -891 ص  ، صمرجع سبق ذكرهسعيد خليفة احلموي،.  1
  891.،ص نفس المرجع السابق.  2
  11،ص مرجع سبق ذكرهامحد السيد خليل ،حممد .  3
 19ص، (5081 ،مصر،بة الوفاء القانونيةمكت )،تجددة في اعادة هيكلة سوق الطاقةمدور إنتاج الطاقات الهشام احريز،.  4
  509-501ص ،ص مرجع سبق ذكرهسعيد خليفة احلموي،.  5
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ف يتكي، التدفئة، تسخني املياه، الطهي أعمالالتشغيل الصناعي )استخدامات متعددة يف عدة جماالت  -
 ( اهلواء

 حيث ان الغاز الطبيعي يتم توزيعه من خالل شبكة خطوط الغاز ، املنشأة بالغاز إمدادضمان استمرارية  -
 املنشاتإىل  ومنها مباشرة يةاألرض  

 االقتصادي مقارنة بأنواع الوقود البديلةالتشغيل  -

 احلد من تلوث البيئة لكونه وقود نظيف فهو صدي  للبيئة وسهل االستخدام -

 عدم وجود فاقد يف االستهالك لدقة العدادات املستخدمة -

 الوقود املختلفة بأنواعالكامل يف التشغيل مقارنة  األمان -

مع تعاظم الطلب على املنتجات البرتولية السائلة وحتديدا وقود البنزين والسوالر باعتبارمها الوقود الالزم يف  -
البدائل يف االستخدام لوسائل النقل  أفضليعترب الغاز الطبيعي من ،  مهاأسعار االستخدام يف وسائل النقل وارتفاع 

 . ث البيئة واألمان يف االستخداممن حيث الكفاءة والتشغيل االقتصادي واحلد من تلو 
 :هواستهالك هإنتاجو احتياطات الغاز الطبيعي  -3

االهتمام بتقدير احتياطاته القابلة لالستخالص من إىل  واستهالكه الطبيعيالغاز  إنتاجباالهتمام املتزايد  أدى 
 .  واجلدول املوايل ميثل احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعامليا العامل أحناءخمتلف 

 ( 2111-2116)للفترة احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا :(.1) رقمجدول 
 مليار متر مكعب عند نهاية السنة

 السنة     
 2116 2112 2114 2113 2112 2111 2111 البلد 

 %نسبة التغير 
2112-2116 

 1.1 4212 4212 4214 4214 4214 4214 4214 الجزائر
 1.1 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 االمارات
 1.2 2222 2422 2316 2234 2234 2121 2116 السعودية

 1.1 24222 24222 24411 24411 24411 22131 22121 قطر
 1.1 3624 3624 3624 3624 3624 3122 31.1 العراق

 1.1 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 الكويت
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 1.1 1422 1422 1232 1232 1232 .124 1422 ليبيا
 1.1 2126 2126 2126 2126 2126 2142 2123 مصر
 1.2- 33422 34121 34121 33.21 33.21 33121 33121 ايران

 1.1 2.11 2.11 2221 2262 2263 2222 2222 فنزويال
 1.1 2111 2111 2111 2112 2112 2124 2111 نيجيريا

الواليات 
 المتحدة

6222 ..1. 22.. 2.23 2222 11441 2311 -21.2 

 2.3 2122 1226 2133 1222 1231 .1.2 1.24 كندا
 1.1 4.216 4.216 4.216 4.216 4.216 4.2.3 4.2.3 روسيا

 2.1 2124 4242 4642 4416 4116 3136 3136 الصين 
 إجمالي
 العالم

121341 121.2. 124262 126222 12.322 126222 122222 -1.2 

نسبة الدول 
العربية 
  %  للعالم

22.3 22.3 2..2 2..2 26.2 2..6 2... / 

نسبة دول 
  اوبك للعالم 

% 
42.3 42.4 42.. 42.3 42.3 42.2 42.6 / 

  810-819 ص ص،(5081الكويت،) ،واألربعونالعام السنوي الحادي  األمينتقرير  ،العربية المصدرة للبترول األقطارمنظمة  :المصدر
 820-859ص  ص،(5089الكويت،)، واألربعون الثالثالعام السنوي  األمينتقرير  العربية المصدرة للبترول، األقطارمنظمة           
 81ص ، ( 5081)، السنوي اإلحصائيالتقرير ، أوابكالعربية المصدرة للبترول  األقطارمنظمة     

 

 تريليون 899.9االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي قد ارتفع من  أن (01)يف اجلدول رقم  من املالحظ
 .%0.1بنسبة تقدر حبوايل  5081يف  2م تريليون 891.2إىل  5082يف  2م

ها يف املرتبة يمث تل %11.2اكرب الدول من حيث االحتياطي من الغاز الطبيعي بنسبة  أوبكوتعترب دول 
وتعترب كل  %19.2اليت حتتل اكرب احتياطي للغاز الطبيعي يف العامل بنسبة ، على رأسها روسيا أوروباالثانية دول 

كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز ،  أوبكوقطر مراكز الثقل يف احتياطي الغاز الطبيعي يف دول  إيرانمن 
، السعودية وهو ما يرتبط بارتفاع تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي يف  %0.5الطبيعي يف الدول العربية بنسبة 
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بلغ حجم االحتياطي يف كل حيث ، أي تغري يف حجم االحتياطيات  األعضاءبينما مل تشهد باقي الدول العربية 
العامل وهذا يدل على ان استغالل الغاز الطبيعي واالعتماد عليه   إمجايلمن  %59.1الدول العربية حوايل 

كمصدر للطاقة ال يزال قائم وال يزال الطلب عليه يف تزايد مستمر وهذا نظرا لعدة اعتبارات سواء منها البيئية او 
 .من حيث كفاءته االقتصادية ووفرته وسهولة نقله

 :الغاز الطبيعي إنتاج
يتواجد هبا البرتول واجلدول املوايل  اليت األماكنناط  كثرية يف العامل وخباصة يف يوجد الغاز الطبيعي يف م

 .الغاز الطبيعي يف بعض دول العامل إنتاجيوضح لنا 
 ( 2112.2111 )للفترة الغاز الطبيعي عربيا وعالميا إنتاج:(12) جدول رقم 

 مليار متر مكعب عند نهاية السنة
 السنة            

 الدول 
2111 2111 2112 2113 2114 2112 

 %التغير نسبة
2114-2112 

 %1.4- 23.1 23.3 22.4 21.2 ..22 21.4 الجزائر
 %2.2 22.2 24.2 24.6 24.3 22.3 21.3 االمارات
 %4 116.4 112.4 111 22.3 22.3 ...2 السعودية

 %4.2 121.4 1.4.1 6...1 1..12 142.3 131.2 قطر
 %13.2 1.1 1.2 1.2 1.6 1.2 1.3 العراق
 11 12 12 16.3 12.2 13.2 ..11 الكويت

 %2 12.2 11.2 11.4 12.2 2.. 16.2 ليبيا
 %6.6 42.6 42.2 26.1 61.2 61.4 61.3 مصر
 %..2 122.2 122 166.2 166.2 122.2 122.4 ايران
 %13.2 32.4 22.6 22.4 22.2 6..2 31.6 فنزوال
 %11.1 21.1 42.1 36.2 43.3 41.6 3..3 نيجيريا

 %4.2 3..6. 22.2. 622.4 621.2 642.2 613.6 الواليات المتحدة
 %1.2 163.2 162 126.1 ..122 ..122 122.2 كندا
 %1.2- 2.3.3 ..221 ..614 592.3 607 588.9 روسيا
 %4.2 132 131.6 122.2 111.2 112.1 22.1 الصين
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 %2.2 3232.6 3463.2 ..3411 3362.6 3222.2 3212.2 اجمالي العالم
 / 2..1 16.6 1..1 3..1 16.2 1..1 % نسبة الدول العربية للعالم
 / 22.3 20.4 21.6 22 21 21.2 %نسبة دول اوبك للعالم

Source : Bp statistical Review of world Energy ,(June,2016) p 22   

 يكيةاألمر وخاصة يف كل من الواليات املتحدة  %5.5من الغاز الطبيعي يف العامل بنسبة  نتاجاإلزاد 
يف العامل  نتاجاإلاول دولة من حيث  يكيةاألمر وتعد الواليات املتحدة  %1.1 وإيران %1.1والصني  1.1%

 .5081عنه يف  %8.1ب  5081فيها سنة  نتاجاإلحيث اخنفض ، تليها روسيا 
يف كل من  نتاجاإلالزيادة يف إىل  راجعة جمتمعة من الغاز الطبيعي وهذا الدول العربي إنتاجولقد زاد 

 %82.1 %1.5و %1و  5.1) والسعودية وقطر والعراق وليبيا بنسب ترتاوح على التوايل ب اإلمارات
هذا راجع  %0.1يف اجلزائر واليت تعد ثالث منتج للغاز يف اجملموعة العربية ب نتاجاإلكما اخنفض ( %1و

 يةنتاجاإلعلى طاقتها  آثرتمما  إرهابية أعمالاليت عرفتها حمطة تقنتورين يف اجلنوب اجلزائري من  ثلألحدا
 5081عنه يف  5081مصر من الغاز الطبيعي يف سنة  إنتاجكما اخنفض ،  ككل  نتاجاإلوبالتايل التأثري على 

يف السوق احمللية بالتزاماهتا العاملة  األجنبيةعدم وفاء الشركات إىل  وهي نسبة كبرية وهذا راجع%9.9بنسبة 
 .هاإنتاجبتطبي  خطط 
 إيرانخاصة  أعضاءهايف دول  نتاجاإلنتيجة الزيادة املطردة يف  أوبكيف دول  نتاجاإلت كميات دكما زا

 ةالزيادة يف حصإىل  باإلضافة %82.5وفنزويال بنسبة  %88.8ونيجريا ب %1.1فيها بنسبة  نتاجاإلزاد  واليت
 .تكلمنا عليها سابقا واليت واألعضاءالدول العربية  إنتاج

 :استهالك الغاز الطبيعي
وتبني زيادة الطلب بان  8912الطاقة عام  أزمةلقد زاد االستهالك العاملي من الغاز الطبيعي خاصة بعد 

مثل اجلزائر  إقليمية أومن مصادر حملية  أساسيالغاز بشكل  أوروباوتستهلك ، االستهالك العاملي يف تزايد مستمر
 .الك الغاز الطبيعي بعض دول العاملوروسيا واجلدول املوايل يوضح استه
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 ( 2112.2111 )للفترة الغاز الطبيعي في العالم وبعض الدول العربية استهالك:(12) جدول رقم 
 مليار متر مكعب

 السنة       
 البلد

2111 2111 2112 2113 2114 2112 
 %التغير نسبة

2114-2112 
 %4.1 32.1 2..3 33.4 31.1 2..2 26.3 الجزائر

 %4.3 62.1 66.3 3..6 62.6 63.2 61.2 االمارات
 %4.1 116.4 112.4 111 22.3 22.3 ...2 السعودية

 %13.2 42.2 ..32 ..42 22.2 ..21 32.1 قطر
 1.4- 47.8 48 51.4 25.6 49.6 45.1 مصر

 4.2 12.4 12.6 12.6 12.4 16.2 14.2 الكويت
 %6.2 121.2 121 162.2 161.2 162.2 122.2 ايران

 %12.4 34.2 ..31 31.2 31.4 ..22 32.2 فنزويال
 %3.1 2.1.. 26. 41.6. 23.2. 623.1 622.1 الواليات المتحدة

 %..1- 112.2 114.2 113.2 111.2 111.2 22 كندا
 %2.1- 321.2 411.2 413.2 416.2 424.6 414.1 روسيا
 %..4 3..12 122.4 1.1.2 121.2 1..13 111.2 الصين
 %3.2- 113.4 112 116.2 116.2 112.2 24.2 اليابان
 %2.1 4.6. 1.1. 21.2 2... 3... 24.1 المانيا

 %4.2- 83.2 86.8 83.3 79.9 76.6 72.5 المكسيك
 %1.1 50.6 50.0 50.4 57.5 61.9 61.5 الهند

 %..1 3468.6 3410.2 3392.9 3332.5 3249.2 3201.4 اجمالي العالم
الدول الصناعية 

الكبيرة 
(OECD) 

1222.2 1244.6 1221.6 1612.2 1222.2 1616.1 1.2% 

 Source: Bp statistical Rewew of world Energy,(june,2016) ,p 23  

يف عام  %8.1العاملي من الغاز الطبيعي بنسبة الستهالك ا من خالل اجلدول الساب  يتضح لنا زيادة 
 أسعارضعف النمو االقتصادي يف هذه املرحلة واالخنفاض املستمر يف  أساسوهي زيادة معتربة جدا على  5081
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 5081البرتول وتعترب الدول الصناعية الكربى اكرب الدول املستهلكة للغاز الطبيعي فقد بلغ حجم االستهالك يف 
وتعد الواليات املتحدة ، من االستهالك العاملي  %19.1مليار مرت مكعب أي بنسبة  8909.8حوايل 
يت روسيا أالعاملي وتمن حجم االستهالك  %55.1اكرب مستهلك للغاز الطبيعي يف العامل بنسبة قدرها  يكيةاألمر 

يت الصني أمن حجم االستهالك العاملي ويف املرتبة الثالثة من حيث االستهالك ت %88.5يف املرتبة الثانية ب 
 . 1.1بنسبة 

اكرب الزيادات يف  %85.1وفنزويال  %82.1وقطر  %9.5 وإيران %1.1وسجلت كل من الصني 
اكرب حجم ( %1.0) النمو يف الصني كان بطيئا وسجلت روسيا  إناالستهالك للغاز الطبيعي على الرغم من 

يف خيص البلدان العربية فتوجد مخس دول ذات استهالك حمسوس وهي  أما( %2.9-) اخنفاض تلتها اليابان ب 
 %8.1مث مصر بنسبة  %8.2مث قطر  %5 اإلماراتمث ، من االستهالك العاملي  %2.8على التوايل السعودية 

 اليتولقد زاد استهالك الغاز الطبيعي يف معظم الدول العربية زيادة طفيفة باستثناء مصر ،  %8.8مث اجلزائر ب
 . 1(0.1 -)نسبة صغرية جدا تقدر حبوايل إىل  اخنفض فيها

ولكن مع استمرار ، وري كان وال يزال املصدر الرئيسي للطاقة لعدة قرونفالوقود االح إننلخص مما سب  
نتيجة ، منو الطلب على الطاقة نتيجة ارتفاع معدالت النمو االقتصادي يف كثري من الدول النامية كاهلند والصني

عجز إىل  ذلك أدىفقد ، االقتصادي وما يرتبط هبا من ارتفاع مستويات املعيشة يف عدد كبري من البالد اإلصالح
ومن هنا ظهرت احلاجة ، فضال عن تأثريه املدمر على البيئة، عن تلبية الطلب على الطاقة مبفردهوري فاالحالوقود 

ومن هنا ، ويف نفس الوقت ال تؤثر تأثريا سلبيا على البيئة، يتها للتجددبللوجود مصادر جديدة للطاقة تتميز بقا
 .در املتجددة للطاقة وهذا ما سوف نتناوله يف املبحث املوايلاوهو املصإال  ظهر مفهوم جديد للطاقة

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bp.Statistical Review of world Energy .op cit.p4 
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 :مفهوم الطاقة المتجددة ومصادرها :المبحث الثالث
كان االجتاه السائد   إنوبعد  ، الطاقة التقليديةليه مصادر إ ستؤولنضوب  أواحلديث املتزايد عن شح  إن

ارتفاع تكلفتها وعدم دميومتها جعل االهتمام  إنإال  هو الطاقة النووية لالستخدامات املدينة كحل بديل ممكن
للطاقة يكون مصدرها الطبيعة وتتسم بالدميومة والتجدد وبصداقتها  أخرىاستكشاف مصادر إىل  العاملي يتجه

هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة  األحباثترتكز عليها  اليتالكاملة مع البيئة وابرز هذه املصادر 
 ةالسابق األخرىت وتعترب الشمس املصدر الفعلي لتوليد معظم الطاقا، احليوية وطاقة املياه وطاقة احلرارة اجلوفية

 .الذكر
باهتمام بالغ يف مجيع بلدان العامل سواء املتقدمة  األخريةموضوع الطاقات املتجددة يف العقود  يلقد حظو 

 :منها او النامية وهذا االهتمام نابع من عدة عوامل نذكر منها

 ( غاز، برتول، فحم) الطاقة التقليدية احتمال نضوب مصادر  -

 .بعض املناط  الريفية واجلبلية والبعيدة عن الشبكة العامةإىل  (الكهربائية مثال ) التقليدية ارتفاع نقل الطاقة  -

التلوث البيئي الناشئ عن عمليات استهالك املصادر التقليدية ويف الوقت نفسه نظافة الطاقة املتولدة من  -
 .الطاقة املتجددة 

 مفهوم الطاقة المتجددة:األولالمطلب 
 ات المتجددةتعريف الطاق:أوال

انه ميكن حتديد ذلك  إال،اتعريفمن الضروري البدء بتعريف ماذا تعين الطاقة املتجددة إذ ان هلا العديد من الت
 :1بثالث مكونات هي

 (غير التجارية) الطاقة المتجددة التقليدية  -1
وتعتمد على استعمال ، هي من مصادر الطاقة اليت كانت شائعة يف القرون املاضية خاصة قبل ظهور النفط

وعلى الرغم (اخل….واخلشب وروث احليوانات ، مثل خملفات احملاصيل ) تنتج وجتمع حمليا  اليتمواد الكتلة احلية 
 إنغري ، وريةفاستعماالت الطاقة االحإىل  معظم دول العامل قد انتقلت بسرعة من استعمال هذا املصدر أنمن 

نسمة يعيش معظمهم بليون  5من  كثرألال تزال مصدرا وحيدا للطاقة ( الكتلة احلية) االعتماد على هذه الطاقة 
 .إفريقياسط ويف و  آسيايف جنوب 

                                                           
  552،ص ق ذكرهبمرجع سسعيد خليفة احلموي، .  1
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 (الجديدة)مصادر الطاقة المتجددة  -2
 .اجلوفية وطاقة احمليطات والطاقة، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، تشمل هذه ما طور حديثا من الوقود احليوي

 ( الكهرومائية) الطاقة المائية  -3
 .عدة تعاريف للطاقة املتجددة  إعطاءومن خالل هذا ميكن لنا  األهناراب يمن السدود وانس

 تعريف وكالة الطاقة الدولية -
تتشكل الطاقة املتجددة من مصادر الطاقة الناجتة عن مسارات الطبيعية التلقائية كأشعة الشمس والرياح 

 .1من وترية استهالكها أعلى تتجدد يف الطبيعة بوترية واليت
ال تنضب يف الطبيعة واملشتقة جوهريا من الطاقة  اليتتلك املصادر  أساسيالطاقة املتجددة هي بشكل 

 .2األرض   إىل  تصل اليتللشمس  اإلشعاعية
كل طاقة يكون مصدرها من   هي الطاقة املتجددة، تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

وتتولد من التيارات ، من ذلك أكثرتتجدد يف الطبيعة مبعدل معادل الستعماهلا او  واليت، او بيولوجي ، الشمس
وحركة املياه وطاقة املد  األرض والطاقة الشمسية وطاقة باطن ، املتواصلة واملتتالية يف الطبيعة مثل طاقة الكتلة احلية

  أوليةطاقات إىل  تعمل على حتويل هذه الطاقات اليتوطاقة الرياح وتوجد العديد من الطرق  واجلزر يف احمليطات
كاحلرارة والطاقة الكهربائية واىل طاقة حركية باستخدام تقنيات متعددة تسمح بتوفري خدمات الطاقة من وقود 

 . 3وكهرباء
الشمس والرياح والكتلة احليوية واحلرارة الكهرباء اليت يتم توليدها من ، بالطاقة املتجددة : كذلك يعىن

 .4اجلوفية واملائية وكذلك الوقود احليوي واهليدروجني املستخرج من املصادر املتجددة
الطاقة  أساساتتجدد باستمرار يف البيئة وتشمل  أنميكن  اليت درهي تلك املصا :كما عرفت بأهنا

وتعترب هذه املصادر للطاقة متجددة الن ، طاقة الكتلة احلية والطاقة املائية ، احلرارة اجلوفية ،طاقة الرياح، الشمسية
 .5املستمر هلااإلستغالل احتياطها ال ينقص بفعل 

                                                           

  http://www.iea.org    /وكالة الطاقة الدولية. 1 
  828ص، (5088، لبنان ،املنظمة العربية للرتمجة )،الطاقة المستدامةإلى  ،شحن مستقبلنا بالطاقة مدخلايفانز،فيصل حردان.ل.روبرت. 2

3 Edenhofer Ottmar, Ramon pichs Madruga yauba Sokona and others, Renewable Energy Sources 
and climate change Mitigation , ) Special Report of the intergovernmental panel on climate change, 
CAMBRIDGE university press, USA, First publiched, 2012  ( ,p178 

  501،ص  (5000 ،االردندار الشروق،) ،والبيئة منظومات الطاقة والبيئة والسكان اإلنسانهاين عبيد،.  4
  891،ص  (5000،  مصر ،الدار اجلامعية  )،اقتصاديات الموارد البيئية، رمضان حممد مقلد،امحد رمضان نعمة اهلل، عفاف عبد الغزيز عابد.  5

http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
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طاقة املتجددة بأهنا عبارة عن جمموعة من للومن خالل هذه التعاريف ميكن لنا ان نعطي تعريف شامل 
وأهم ما مييزها بأهنا ذات طابع  بأخرىان يستغلها بصورة او  لإلنسانميكن واليت    الطاقات املتوفرة يف الطبيعة

 .أي اهنا ال تتناقص باستهالكها املستمر، متجدد باستمرار
 :أهمية الطاقة المتجددة:ثانيا

 :1سوف نتناوهلا فيما يلياليت   الطاقة املتجددة يف العناصر أمهيةومتكن 
 :مواد ضارة أقل –حماية المناخ  - أ

كما ال يتم ،  عامليا بصورة ابطأ بسبب تراجع كميات امليثان غري املرغوب فيها األرض   تسري عملية دفء 
 .الكربون خالفا ملصادر الطاقة التقليدية أكسيدكميات من ثاين  يةا إخراج

 :بضتنالتي   البديل لمصادر الطاقة التقليدية - ب
وكذا من ، التدرجيي ملصادر الطاقة التقليدية من الضروري دعم مصادر الطاقة البديلة بسبب الرتاجع

 .املتجددةالضروري االستفادة من التقدم التكنولوجي يف جمال استخدام واستغالل الطاقات 
 :سعاراألضغوط قليلة لزيادة   - ج

كما يتوقع ،  سعارلألارتفاع النوعية مع منو عادل إىل  املتجددة واملنافسة القويةيؤدي استخدام الطاقات 
 .ا أقل أسعار على املدى البعيد 

 :البديل للطاقة النووية -د
مث ان ، اقتصادياسيوفر استخدام مصادر الطاقة املتجددة قدرات كبرية ايكولوجيا مث على املدى البعيد 

د احلإىل  حيث يؤدي ذلك، أطولوعمر  أقوىذات تأثري ، تكنولوجية متنوعة أساليبإىل  البحوث والتطوير تؤدي
 .النامجة عن مصادر الطاقة التقليدية والنووية واليت متثل خطرا على البيئة واملناخ األضرارمن 
 :المزيد من فرص العمل -ه

من اليت   أملانيايتضاعف عدد فرص العمل يف القطاع االقتصادي للطاقة املتجددة مثل  أنمن املتوقع 
 .فرصة عمل  100.000إىل  5050تصل فرص العمل يف هذا القطاع فيها حىت عام  أناملتوقع 
 
 

                                                           
األرض   المتجددة،الشمس،الرياح،المياه،الحرارة،باطن التنمية المستدامة لمصادر الطاقة انكالينز،ترمجة ،حسام الشيمى،بيته ساندر،بيرت فاث، . 1
  12-15 ص ص ،(5081مصر،جمموعة النيل العربية، )،
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 :بضطاقة شمسية ال تن -و
قدرا من الطاقة يعادل ما حتتاجه البشرية  األرضتشع على  أندقيقة فقط  10الشمس ميكنها خالل  أنما يغرينا 

حمطة طاقة ميكن هلا ان  أقوىالشمس بصفتها  أنإىل  وتشري قناعة علماء الفيزياء الفلكية، كلها خالل عام كامل 
 .مخسة مليارات عامإىل  ربعةأل األقلتوفر طاقة تكفي على 

 :ومصادر الطاقة المتجددة  أنواع:المطلب الثاني 
س هذه أتشتمل الطاقة املتجددة على جمموعة متنوعة من املصادر ختتلف طبقا ألمهية كل منها وتأيت على ر 

وقد شهدت هذه ، وطاقة املد واجلزر، الطاقة املستخرجة من باطن األرض ،طاقة الرياح، الشمسيةاملصادر الطاقة 
حققت تقدما ملموسا ينم عن مستقبل واعد وفيما واليت    املصادر تطورات تقنية وتطبيقية لتوليد الطاقات احلرارية

 .ومصادر الطاقة املتجددة  أنواعيلي 
 :طاقة الرياح: أوال

انتشارا منذ فجر التاريخ وتنتج  هاأكثر و  اإلنساناستخدمها  اليت صور الطاقة أقدمتعترب طاقة الرياح من 
طواحني  وإدارة، العصور يف تسيري السفن الشرعية أقدمواستخدمت طاقة الرياح منذ ، تلك الطاقة من حركة الرياح

د املياه ويف العصر احلديث مث استخدام هذه التوربينات لتولي خوكذلك يف ض، اهلواء لطحن الغالل واحلبوب
تراجع استخدام التوربينات اهلوائية ، للتطور الصناعي ودخول عصر النفطجة يونت، الكهرباء بزيادة حجمها وقدرهتا

ملية يف النفط العا أزمةولكن بعد ، واقتصر على املناط  النائية فقط 8910مستوى له يف عام  أدىنإىل  حىت وصل
وتزايد هذا االستخدام بسرعة ، دام طاقة الرياح لتوليد الكهرباءعاد االجتاه الستخ، البرتول أسعاروارتفاع  8912

 . 1وري فاالحخالل الثمانينات مع تزايد االهتمام بقضايا التلوث الناجتة عن استخدام الوقود 
 :2 مها نيرئيسيت أساسيتنيظاهرتني إىل  أما السبب يف حركة الرياح فريجع

الناجتة عن حركة اهلواء البارد من القطبني يف االجتاه املداري واالستوائي ليحل حمل اهلواء  حركة الرياح الكونية_ 8
األرض    ذلك حركة دوران إىل  يضاف، ويتحرك يف اجتاه القطبني أعلىإىل  كثافة والذي يتصاعد  األقلالساخن 

بينما جتعلها تدور يف ، يةاألرض دوران الرياح يف اجتاه عقارب الساعة يف النصف اجلنويب من الكرة إىل  تؤدياليت  

                                                           
املكتب العريب احلديث، مصر )، التوجهات االستثمارية العالمية في مصادر الطاقة التقليدية و المتجددةجون بريت،ترمجة،جالل الينا، . 1
 . 555-558، ص ص (5081،

  212، ص (8991، املكتبة االكادميية)، الطاقة وتحديات المستقبلحممد ايهاب صالح الدين،.  2
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أيت منها مثل الرياح تلذلك تسمى الرياح باسم اجلهة اليت ، عكس اجتاه عقارب الساعة يف النصف الشمايل منها
 .رياح غربية وهكذا أوجهة الشمال  الشمالية أي القادمة من

وهذه الظواهر هي ، درجة حرارة اهلواء فوق احمليطات عنها على اليابسة اختالفالناجتة عن  الرياححركة _ 5
ي بني منطقة وجد فرق يف الضغط اجلو إذا  خصوصاالسبب الرئيسي يف تغري حالة الطقس وتغري سرعة الرياح 

 .املنخفضمناط  الضغط إىل  من مناط  الضغط العايل فيتحرك الريح،  وأخرى
خالل عقدان حتولت صناعة طاقة الرياح من كوهنا منتجة ملاكينات صغرية تستخدم يف تطبيقات ففي 
ففي بداية القرن الواحد والعشرين قامت ، صناعة حديثة تكلف عدة ماليني من الدوالراتإىل  حمدودة للطاقة

ونتيجة ذلك  ، جاواتمي 20000من  أكثربمن ترتيبات الرياح تقدر دولة بتوليد كهرباء نظيفة  20من  أكثر
تقنيات  أفضلمما جعل طاقة الرياح يف منافسة مع ، تكلفة الكهرباء املولدة من الرياح سبع مرات اخنفضتفقط 
يكية و أملانيا و اهلند و الربازيل أكرب مخس األمر ،و متثل كل من الصني و الواليات املتحدة  1وري فاالحالوقود 
من طاقة الرياح املنتجة عامليا   %91طاقة الرياح، و سجلت هذه الدول نسبة بلغت حوايل  نتاجعاملية إلأسواق 
العاملي من الكهرباء من طاقة  نتاجاإلمن   %12و يذكر ان هذه الدول أنتجت ما نسبته حوايل  5089يف عام 

 .50822الرياح بنهاية عام 
اوات وهذا يف هناية غيج 119.119العامل  أحناءالطاقات املركبة من طاقة الرياح يف مجيع  إمجايل غوبل
حيث ميكن هلذه ، 5089من  األوىلالستة  األشهريف  أضفت واتميغا 181.58منها ، 5089جويلية 

من الطلب على الكهرباء يف العامل وقد كانت نسبة  ،%1.1تغطي حوايل  أنالكمية من الطاقة املولدة من الرياح 
 .3 %81.1حبوايل تقدر  5089النمو يف سنة 

بزيادة قدرها  5081وهذا خالل  األورويبميغاوات من الطاقة الرياح يف االحتاد  85100وقد مت تثبيت 
 األورويبالطاقة املركبة من الرياح يف دول االحتاد  إمجايلمما يدل على احتمال ارتفاع  5081عن سنة  9.2%

                                                           
1 www.uneptie.org //library /renewable energy opportunities in the taurism industry united 
nations environment  programe املوقع الرمسي:  

 .811 ، مرجع سب  ذكره،ص( 5089  الكويت،) تقرير األمين العام السنوي الثالث و األربعون منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،  2
3World wind Energy Association,Global Renewable Energy forum 2016,December 
.1st.2016,statistics, www.wwindea.org  

http://www.uneptie/
http://www.wwindea.org/
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 الكهرباء من طاقة الرياح إنتاج، كما اخنفض معدل منو 1لطاقة الرياح األوروبيةمصادر اجلمعية إىل  وهذا استنادا
 .5081عام  %1.9و  5081عام  %1.1كان   أن، بعد  5089عام  % 01حوايل إىل 

القدرات  إمجايل( 8)منوا كبريا يف القدرات العاملية لطاقة الرياح ويوضح الشكل  ةاألخري وقد شهدت السنوات 
حيث يوضح الشكل االجتاه ، باجليغاوات  5081وحىت عام  5001خالل الفرتة من عام العاملية لطاقة الرياح 

جة لطاقة الرياح قائمة الدول املنت يكيةاألمر املتزايد الستخدام طاقة الرياح وقد تصدرت الصني والواليات املتحدة 
 .2 5081بنهاية عام 

 . واتبالجيغا 2114إلى  2114القدرات العالمية لطاقة الرياح من عام  إجمالي( 1) الشكل رقم 

 
Source:renewlable energy policy network for the 21 st century (ren21), ( renewables 

2015 :global status report ,2015),p71. 

الكهرباء من طاقة الرياح حيث ارتفعت الطاقة  إنتاجأما بالنسبة للدول العربية فتحتل املغرب الصدارة من حيث 
و ذلك مبشروع  5089يف مطلع عام  واتميغا 190حوايل إىل  5085عام  واتميغا 590من املنتجة 

الدول العربية، و تأيت مصر يف املرتبة الثانية بطاقة  إنتاجمن  % 29اململكة املغربية حوايل  إنتاج، و ميثل (طرفاية)
كما بدأت األردن بتشغيل  ،الدول العربية إنتاجمن   %29.15و بنسبة  واتميغا 111ية تبلغ حنو إنتاج

 إنتاجمن  %9.11األردن  إنتاجحيث ميثل  واتميغا 881بطاقة  5081عام ( تافيال)مشروع لطاقة الرياح 
 .3الدول العربية بطاقة الرياح 

 .ميغاوات  80فال تزال استغالل هذه الطاقة فيها بكميات صغرية جدا حيث مل تتعدى  أما اجلزائر
                                                           

1 The European Wind Energy Association, wind in power 2015 European 
statistics,(february2016),p3  
2 Renwable Energy Policy Netwark For The 21st Century( REN 21) ,(Renewables 2015 Global 
Status Report 2015),P P19-20  
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 :الطاقة الحرارية الجوفية: ثانيا 
، توجد حتت األرض   و تتولد من حرارة  األرض   الطاقة احلرارية اجلوفية طاقة دفينة يف أعماق تعترب 

و ال ميكن احلصول على الطاقة . مسيكة من الصخور احلارة مع جيوب عرضية للماء  ية طبقةاألرض القشرة 
حتتوي على مسامات و حتتوي على طبقات جوفية هبا  األرض   كانت املكونات اجليولوجية لباطن إال إذا   احلرارية

 .1ماء و خبار ماء
كبرية من جة  لرائدة يف التقليل بدر شروعات اوقد ساهم البحث والتطوير بعد التطبي  عمليا على خمتلف امل

ية مناسبة بشكل خاص من ناحية األرض   ومن وجهة النظر االقتصادية تعترب كهرباء احلرارة ، خماطر التشغيل
إىل  10ليست هناك متطلبات اضافية من اجل احلصول عليها وختزينها وتسود بالفعل على عم   ألنه، السعر
درجة تقريبا ويتم استخدام جمسمات ارضية ومضخات تسخني  85مرت درجة حرارة ثابنة طوال العام قدرها  800

ان حمطات الطاقة الكهرباء وتشري بيانات اجمللس االحتادي للحرارة  نتاجإلية او األرض   من اجل تسخني الطاقة 
ويف ، ت ساعة من الكهرباء واالجتاه يف تصاعد جيغاوا 90.000احلرارية تنتج على مستوى العامل بالفعل حوايل 

وتعمل ، تقريبا من مصادر الطاقة  %1بنسبة  األرض   ان تسهم حرارة  5050ر عام املانيا وحدها من املقر 
ية بشكل خاص األرض مضخة حرارية الستغالل احلرارة والقشرة السطحية  200.000من  أكثر أملانياحاليا يف 

 . 2السكنيةلتدفئة املنازل 
جيغاوات،  500الطاقة العاملية للحرارة اجلوفية احملتملة يبلغ حوايل  إمجايلالتكنولوجيا أن وتشري املعلومات و 

الطاقات العاملية حيث بلغ عدد  إمجايلمن  %1 -9حوايل إىل  املكتشفة تصل و أن نسبة كميات الطاقة
دولة على مستوى العامل،  52مشروعا يف  11الطاقة الكهربائية من طاقة احلرارة اجلوفية حوايل  إنتاجمشروعات 

 .3و اليت شهدت تطورا كبريا 5089وذلك يف الفرتة ما بني مارس و سبتمرب من عام 
 .وال تزال هذه الطاقة يف املنطقة العربية حمدودة جدا ومل تستغل بعد

 
 
 

                                                           
دار اليازوري العلمية للنشر )،مصادرها و استخداماتهاالطاقة البديلة مسري سعدون مصطفى، بالل عبد اهلل ناصر، حممود حضر سلمان،  1

 .12،ص (5088والتوزيع،األردن،
  851-859 ص ،صمرجع سبق ذكرهبيته ساندر، بيرتفاث،انكالينز ،ترمجة حسام الشيمي ،.  2
 .892 ، مرجع سب  ذكره،ص( 5089  الكويت،) تقرير األمين العام السنوي الثالث و األربعون منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،  3
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 :و الجزر طاقة المد:ثالثا
والقمر وتغري موقع كل منهما  األرض   حتدث نتيجة حركة اليت   و اجلزر من الظواهر الطبيعية حركة املد
فنجد ان تأثري جاذبية القمر على مياه ، على مياه البحر تأثريواحلقيقة فان للشمس والقمر ، بالنسبة للشمس

  .األرض   البحر اكرب من تأثري الشمس وذلك بسبب قرب القمر وبعد الشمس عن 
وقد عاجل ، من قدمي الزمان اإلنساناستخدامها واليت    مصادر الطاقة من البحر أوىل تعترب قوة املدو 

وذلك ، ستخدام حركة املياهإ مشكالت إحداثاملسلمون يف مدينة البصرة منذ القرن الرابع اهلجري مشكلة من 
ويف  األهناراملد يدخل املاء  أثناءحيث كان يدخل املاء يف كل يوم وليلة مرتني ففي ، و اجلزر  باستخدام حركة املد

 .1حركته داخال وخارجا أثناءليديرها املاء يف  األهنارعلى بداية  أقاموهارحية أإىل  اجلزر ينحصر راجعا فعمدوا أثناء
ولقد كان ، 8992املشاريع يف العامل وقد بدأ عام  أضخمرانس من الاملشروع الفرنسي على هنر  و يعد

فدانا من مصب  811مشروعا ضخما تطلب التخلص من حوايل مليون ونصف مليون مكعب من املاء وجتفيف 
من "برباتانيا "ليكفي جزيرة  واتميغا 510ي إنتاجومبعدل  8999وبدا تشغيل املشروع يف نوفمرب عام  النهر

 . 2مناط  باريس ونانت ببعض احتياجاهتا الكهربائية أيضا وميدالكهرباء 
وتستخدم ، مشروع توليد الكهرباء هو تواجد منظمة مد واسعة  إلنشاء األساسيةاملتطلبات  ىإحدإن و 

حمطات الكهرباء املد واجلزر توربينات خاصة حتافظ على سرعة دوراهنا بفعل ميل ريش التوربينات مع تغري فرق 
وتوضع هذه ، من تغريت جهة دخول املاء لياألصش ان تدور عكس اجتاه دوراهنا الري هكذلك هلذميكن  املنسوب و 
 .3ج املياه منها واليها بواسطة بوابات حديديةو ر  احملطة ويتم التحكم يف دخول وخمبىن أسفلالتوربينات 

 واتمليار كيل 110حبوايل  طاقة املد واجلزر تقدروليد الطاقة الكهربائية بواسطة لت إمكانية أقصى أنكما 
اليت   اجليدة ملثل هذه الطاقة حمدودة يف العامل زيادة على املساحات الواسعة األماكنن العام وهذا راجع أل/ساعة

 . 4حتتاجها
 
 
 

                                                           
  890، ص مرجع سبق ذكرهحسن امحد شحاته،.  1
  890، ص  نفس المرجع السابق. 2

 . 811، الطبعة الثانية، ص (8991،لشروقادار )، تشكيل الطاقة المتجددة، حممد رافت امساعيل علي مجعان.  3
  281، ص مرجع سبق ذكرهحممد امحد السيد خليل،.  4
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 :الطاقة الكهرومائية:رابعا
قة مصادر الطاان ، حركته األحيان أكثر األغلبالطاقة الكهرومائية هي طاقة مستمدة من قوة املاء وعلى 

حداثة هو  كثراأل اإلبداععري ماء وان االسنني على شكل ساعات مائية ونو  الفآل اليت تستعمل املاء متواجدة و
 . 1تنتج عن طري  حربان املاء السدوداليت   الكهرباء أوالكهرباء املائية 

حيث ، وتعترب الطاقة الكهربائية أهم مصدر من مصادر الطاقة املتجددة وارخص مصادر الطاقة يف العامل 
فتكلفة توليد ، بشكل عام منخفضةاقرتب اجنازها واليت    تعد تكلفة توليد الكهرباء من املشروعات القائمة حاليا
وعادة ما ) س.و.ك/دوالر 0.89و 0.05ما بني  ترتاوح الكهرباء يف مشروعات الطاقة املائية الكبرية ميكن ان

وهذا ما جيعل ،س.و.ك/دوالر 0.01مبتوسط يقارب  (راضاألغتكون التكلفة مرتفعة يف السدود متعددة 
وم لتوليد الكهرباء من حيث التكلفة التنافسية ومن ياخليارات املتاحة ال أفضلمشروعات الطاقة املائية الكربى 

حمطات لتوليد الكهرباء  إنشاء أوزيادة طاقة حمطات التوليد القائمة  إمكانيةتوفرها الطاقة املائية  اليت ةالفرص املهم
 100إىل  ثمارية منخفضة تصلليس عليها حمطات توليد وهذا يتطلب تكاليف است اليتعلى السدود 

 .2واتكيلو /دوالر
 %89.1، ومتثل حنو واتجيغا 8091حبوايل  5089و تقدر كمية الطاقة الكهرومائية املركبة املنتجة عام 

تتمركز معظم مشروعات و التقليدية و املتجددة، من مجيع أنواع مصادر الطاقة الطاقة الكهربائية املنتجة  إمجايلمن 
املناط  غري  أكثرمتثل منطقة آسيا و  إفريقياالطاقة الكهرومائية اجلديدة يف الصني و أمريكا الالتينية و  إنتاج
املناط   أكثر، مما جيعلها من السنة/ساعة واتتريا 1891اليت تقدر حبوايل الطاقة الكهرومائية و  نتاجإلغلة املست

 من إمجايل الطاقة الكهرومائية% 59و شكلت نسبة الطاقة الكهرومائية املركبة يف الصني حنو املؤهلة لالستثمار 
  %1.1و اليت بلغت نسبتها يكية األمر متقدمة بفارق كبري عن الواليات املتحدة  5081املركبة يف العامل يف عام 

 . 3 % 9.1و كندا بـــ   %1.9بنسبة  مث الربازيل
فان الطاقة الكهرومائية ، لدول العربية من املصادر املائيةيف الدول العربية ونظرا حملدودية ما متتلكه ا أما

استهالك  إمجايلمن  %0.1وال تتجاوز حصتها ،متطلبات الطاقة يف الدول العربيةتساهم مسامهة ضئيلة يف تلبية 
 ألف 99وقارب حجم استهالك الدول العربية من هذه الطاقة حوايل  5081الطاقة يف املنطقة العربية يف 

                                                           
  891ص  ،مرجع سبق ذكره ،حممود حضر سليمان،بالل عبد اهلل ناصر  ،سعدون مصطفيمسري .  1
ومستقبل الطاقة الفصل الثامن افاق تقدم تكنولوجيا الطاقة المتجددة في قطاع  التكنولوجيا،ستيفن جريفيث،دولف جيلني،يننوال احلوس. 2

 . 281، ص  (5082،االسرتاتيجية،االمارات العربية املتحدةمركز االمارات للدراسات والبحوث )،الكهرباء
 .819 ، مرجع سب  ذكره،ص( 5089  الكويت،) تقرير األمين العام السنوي الثالث و األربعون منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول ،.  3
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ب حجم قار إذا  ،وتعترب مصر اكرب دولة عربية منتجة ومستهلكة للطاقة الكهرومائية، 5081يف عام  ،ي،ن،م،ب
لعامل من الطاقة ااستهالك  إمجايلمن  %0.9واستهلكت الدول العربية ، ن،م،ب،ألف 90استهالكها 

حوايل  5081الدول العربية من الطاقة الكهرومائية املركبة لعام  إنتاج إمجايليبلغ ، و 1 5081الكهرومائية يف عام 
 .2املركبة  الكهربائيةالعاملي من الطاقة  نتاجمن اإل % 0.8أي بنسبة  واتميغا 88191

 :الطاقة الحيوية: خامسا       
يتم احلصول عليها من خالل املعاجلة الكيميائية  قة الكتلة احليوية هي الطاقة اليتطا أوالطاقة احليوية  إن          

 دوهي الوقو  ،3مصادر حيوية متجددة من هي الطاقة املتولدة آخرللمواد املشتقة من مصادر حيوية مبعىن 
ي مثال جيد على تنتج من خالل الرتكيب الضوئي الطبيعاليت   ،املستخلص من بقايا النباتات والنفايات احليوانية

 .4الشمس، تتم مبساعدةاليت   ة املركبةيئايالعمليات الكيم
ن احلصول عليها من املواد النباتية كمياليت   ومن هنا ميكن القول بان طاقة الكتلة احليوية هي الطاقة

كما ميكن االستفادة منها ،  التحلل احلراري أوغاز بالطرق الكيميائية  أوسائل إىل  بعد حتويلهاواحليوانية والنفايات 
البخار الذي ميكن بواسطته  إنتاج أومباشرة واستخدام احلرارة الناجتة عنها يف تسخني املياه  إحراقهاعن طري  
تقنيات توليد الكهرباء باالعتماد على الكتلة احليوية من حلول  وترتاوح ،وربينات وتوليد الطاقة الكهربائيةتشغيل الت
والتكلفة الكلية ملشروعات توليد  ، مرحلة استخدامها على نطاق واسعإىل  تقنيات ناشئة مل تصلإىل  ناضجة

يف عام  واتكلي/دوالر  9.100و 8.110بني  ترتاوححيث ، تعكس هذا النوع ،الكهرباء من الكتلة احليوية
 810املال مبا بني  رأستنخفض تكاليف وري فاالحجانب الوقود إىل  ويف حالة استخدام الكتلة احليوية 5080

ومتثل تكاليف التشغيل والصيانة ، يف حمطة التوليد األصليستثمار ولكن هذا اليشمل اال واتكلي/ دوالر  110و
من تكلفة توليد الكهرباء من حمطات طاقة الكتلة احليوي وتنخفض  %50و % 9عادة بني ترتاوحنسبة كبرية 

  5.س، و، ك/دوالر  0.09إىل  املشروعات تنافسية أكثرتكلفة الكهرباء يف 
حيويا حملطات طاقة  أمرامضمونة ومستدامة من الوقود الرخيص على املدى الطويل  إمداداتعد توافر يو 

تنتجها بعض اليت   الكتلة احليوية وهذا الوقود قد يكون جمانيا يف حالة بعض النفايات مبا يف ذلك النفايات

                                                           
  852،ص (5081 )،التقرير االقتصادي العربي الموحد.  1

2
  .811 ، مرجع سب  ذكره،ص( 5089  الكويت،) تقرير األمين العام السنوي الثالث و األربعون العربية املصدرة للبرتول ،منظمة األقطار .  
  881ص  ،(دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،مصر)،تكنولوجيا الطاقة البديلةواتر،جاالن بريد جواتر،جل بريد .  3
 . 881،ص  مبادئ التنمية المستدامةف،دوجالس موسشيت،ترمجة هباء شاهني،.  4
 .281،صمرجع سبق ذكرهنوال احلسين ، ستيفن جريفيث، دولف جيلني،   5
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فاستخدام هذه ، قل القصب يف مصانع السكرن أو، يف مصانع الورق األسودالصناعية مثل السائل  املنشآت
ها ميكن مجعاليت   تكون التكلفة بسيطة يف حالة املخلفات الزراعيةتكلفة التخلص منها وقد  أحياناالنفايات يوفر 

لة تنقل ملسافات كبرية الن الكثري من مواد الكالولكنها ترتفع كثريا يف حالة ، ونقلها بسهولة ملسافات قصرية
تجاوز وقد ت الكثرينسبيا وبالتايل فهي ضخمة احلجم ونقلها يكلف  منخفضةاحليوية تكون كثافة الطاقة فيها 

، حتدد بناء على تكلفة الوقود املنافس سعاراألكانت هذه إذا   ،األسواقتكلفة نقلها يف بعض  األوليةاملواد  أسعار
 .التمويل تكاليفيزيد من خماطر املشروع وبالتايل  األمروهذا 

الكتلة احليوية يف يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املستخدم الرئيسي لطاقة  األعضاءومتثل الدول غري 
من طاقة الكتلة احليوية يف هذه الدول وخاصة يف الدول  %11.1واستهالك  إنتاجمت  5081ويف عام ، العامل

غري جتارية وخاصة يف جمال الطهي  ألغراضواستخدمت تلك الطاقة بشكل رئيسي  إفريقياو  سياآالنامية يف جنوب 
 101.1الكهرباء املولدة بطاقة احلرارة اجلوفية وطاقة الوقود احليوي الصلب وقد بلع استهالك العامل من  ،والتدفئة

 .1 5082ساعة يف عام  /واتتريا 111.1مقابل  5081ساعة يف عام  /واتتريا
 :الطاقة الشمسية: سادسا

حيث ، مرة 100احتياجات العامل من الطاقة بنحو  إمجايلبطاقة تزيد عن  األرض    بإمدادتقوم الشمس 
عام ، دقيقة تكفي احتياجات واستهالك العامل ملدة  801الشمس  أشعةان الطاقة اليت ميكن احلصول عليها من 
 أنواعالشمسية فجميع  اإلشعاعاتإىل  األرض   توفرة على سطح وتعود معظم مصادر الطاقة املتجددة امل

وما تلي ذلك من حرارة وضغط على الشمس  أشعةالطاقات مبا فيها البرتول والغاز والفحم تكونت بسبب 
ما ان تكون نظم طاقة مشسية إ بأهناوتتسم وسائل تكنولوجيا الطاقة الشمسية بشكل عام ، الزمنية  األحقاب

، 2يتم استغالل وحتويل وتوزيع ضوء الشمس من خالهلااليت   ية او نظم طاقة مشسية اجيابية وفقا للطريقةلبس
 .هذه الطاقة بالتفصيل يف الفصول الالحقة إىل  وسوف يتم الرجوع

 
 
 

                                                           
  821،ص مرجع سبق ذكره،  العام السنوي الثاين واألربعونتقرير االمني منظمة االقطار العربية المصدرة،للبترول اوابك.  1
ة للحصول على درجة مرسالة مقد) ،في مصر الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة إسهاماتصالح الدين عبد النيب حممد علي، .  2

  19،ص  (5081،كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مصر،يف الفلسفة يف االقتصاد هدكتورا
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 :األولخالصة الفصل 
واالسرتاتيجي يف ميزان الطاقة  األولمستقبلي منظور املصدر  ألمد و ،وريفاالحيظل استخدام الوقود 

العاملية خاصة يف ظل الدعم املستمر من قبل الطاقة  أسواقر العقود الثالثة املاضية على احيث هيمن على مد
ومتثل نسبة مسامهة الوقود ، يسببها اليتالصحية  األضرارة عن التكاليف االقتصادية النامج إدراجاحلكومات و عدم 

على  %15.2 ،%19.8 ،%19.9حوايل  5021جات العامل من الطاقة يف عام يف تلبية احتياوري فاالح
 يكيةاألمر معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة  إدارة و( IEA) التوايل وفقا لتوقعات وكالة الطاقة الدولية 

(EIA) ، (اوبك) ومنظمة الدول املصدرة للبرتول.  
حيث تصل نسبة مسامهتها  تلبية احتياجات العامل من الطاقةكما يالحظ تنامي دور الطاقة املتجددة يف 

 إنتاجوتعترب تقنيات ، وذلك وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدوليةمن الطلب العاملي على الطاقة،  % 50.8حوايل 
بل  ،حل اقتصادي لتوفري الكهرباء يف املناط  الواقعة خارج شبكة الكهرباء أفضل اآلنالطاقة املتجددة هي 

تتوافر فيها موارد جيدة  اليتالشبكة املركزية يف املناط   إمدادفضال عن  ،وتوسيع الشبكة يف العديد من املناط 
لتوفري  األمثلدة اخليار دجعل املوارد املتج، للطاقة املتجددة فاخنفاض تكاليف تقنيات توليد الطاقة املتجددة 

وطاقة الرياح تعد حلوال منوذجية ، وطاقة الكتلة احليوية، هروضوئيةفالطاقة الشمسية الك، الكهرباء خارج الشبكة
التنمية  أهدافاملناط  النائية وبالتايل فهي فعالة جدا يف املساعدة على حتقي  إىل  الكهرباء إيصالملشكلة 

خاصة ، ليد الكهرباءوقد تكون تقنيات الطاقة املتجددة ارخص بكثري من حرق الديزل لتو  االقتصادية االجتماعية
زيادة إىل  تؤدي تكاليف النقل أنحيث ميكن ، حىت عدم وجود بنية حتتية  أوتعاين ضعفا  يف املناط  النائية اليت
 .%800و %80بني  ترتاوحتكلفة الديزل بنسبة 



 
 الثانيالفصل  

 التق ليدية للطاق ات البيئة اآلثار
 والمتجددة
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 :تمهيد        
كت  كاتان هرت آ ا تاذ  تلا اوخثتق    وتا ست ت وثق تا وث  يفت     اوطاوت     تنختا إلزيادة استخداا  اوقوتقد  إن
حمث تتا هملاض تتا  كنوتتا تنتتقاو  اوخقتتا  اودتتااملق  هزاد استتخت    أمه ختت وثقتت ن اضا تتق  هوتتا ازدادآ  األختت ةاوستتاقاآ 
م هتنفط هغاز ط  عق كما ادخ    او  يفت  اواريت  كتن اضاقتنتاآ كتن وثطاو  او خ د  غ  اضخجادة  كن فح اإلتنسان
هوقازهنا هكتا و وتت ملثتا  وت    مما و   ا اذ ستث    ملثتا او  يفت أخ ىهتنقاو   هتنفاياآك م ائ   هغازاآ ساك  ك ك اآ  

 كتت ي  ع آ اوشتت ءهاضتتا األذض  وغتت  اضاتتاع اوعتتاضق هاذوفتتار دذ تت  وتت اذة  أمهتتتا كتتان ب يف تت  ملاض تت  خط ةكتتن ككتتاك  
اوستث     اآل تاذوثقل وقوت  إىل   فخخابعت اال خماملتاآ هاضترا اآ اواهو ت  كن ا ت  اوخق ت بتاططقذة اداوت  باو  يف ت 
احلت اذ   الوخ تا ب يتق داتاتن ه هو  تا ب هوقكتقل ك قوتق  2991ستا   األذض كترا  ومت   أمهتتاوخا قذ او  يفت  فاتان 

 اجلم تتتن اتنتت  كتتن اوحملتت هذ  ادافكتت  ملثتتا كقكتتتت  هأدذ ق باضستتائ  او  يف تت    هازداد اوتتقملق اوعثمتتق اوعاض2991ملتتا  
دختت  او عتتا او  يفتتق   س استتاآ أاوخدتتادي  ه  أتنكتتط هان ورختتل   االملخ تتاذ اجلقاتنتتت او  يف تت  ملاتتا اوق تتا  بتتن   األذض
 .اوخام  

هاوت  يتوتت ملاتتا واتاو     خات   اوخام ت  غت  اضخقازتنتوكن  اا وامن اوع و  اضخااوحمل  بت  او  يفت  هاالوخدتاد 
ا ك اشتت ا اكتتا  اتنفختتاص االوخدتتادياآ اوتت  وعخمتتا اوخدتتادي  هب يف تت  ك تت ة ريتتاد كستت ة اوخام تت  االوخدتتادي   هوقتت  ملائقتت

ملث تا الن اوخقازن او  يفق   هذ  كن ا   حتق ت  اوختقازن االوخدتاد  و ن ان اوع وت  اضخااوحملت  وعتة زيتادة اوختا قذ 
  .االزكاآ االوخدادي  بس ت تنفض اضقاذد او  يف  او  يفق هزيادة واة 

هكتتن  اتتا فتتان ودتتح   اوع وتت  ا تت    تت هذة كثحتت  كتتن ا تت  ااتتاد وثتتقل وثمكتتا آ اوستتابق  ملثتتا االكتتا 
إىل  باإل تاف باوغ   أمه ت يت ء او عتا او  يفتق إاوطقي  هباوخايل ال ميان االسخم اذ   حتق   اوخام   بات  ااتاالآ دهن 

  .اوخااقوق  ا اواك ف  هاضخطقذة   هذة وقط 
 :ه سخااهل  لا اوفد  كن خ ل اض اون اوخاو  

 اواك   الوخدادياآ او  يف    اإلطاذ: اض حن األهل 
 اضكاث  او  يف   ه أبعاد ا : اض حن اورياين 
 .اآل اذ او  يف   وثطاواآ اوخقث اي  ه اضخجادة: اض حن اورياون
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 :ظري القتصاديات البيئةالن اإلطار:المبحث األول 
هوط يا بقحملتايا او  يفت  هاضكتا آ اض و طت   هإوث م اشتاآ اوساقاآ اوري  قن كن اوق ن اضا ق ا خماكا دهو ا 

هاضاكمتتتاآ وتتتلو  ملقتتتاآ اواريتتت  كتتتن  وريتتت  وثتتت  اوتتتاهل هاوكتتتعق اوتتت   هبتتتا و تتتن ا تتت حت كتتتن ابتتت ز اضق تتتقملاآ
اوتل  كتان وت  اال ت  او ع تا   و شت ا كاافحت     2911وتقل او  يفت  ملتا   سخقكتقملاواهو   كان اههلا كرا   اضرا اآ
 .وقاملا اوخعاهن اواهيل جتاه ككا آ او  يف  هإذساءاوخثق  

 :مفهوم البيئة وأهميتها:األولالمطلب 
 :مفهوم البيئة:أوال

 ا ت    2911عتا ملتا   إال بكثم  او  يف  كن االوفاظ اواخ ث    اوثغت  اال ا  ت  فثم وع فتتا اضعتا م اوف تنست   
ادتا  باو  يف ت  هكن ا ادخت   تمن  ك ة ططت  اوخثتق  ألهلف    تن   وخام   اضقاذد او  يف   اول  اتنعقاد كرا  سخقكتقمل

هكتن خت ل 1 اإلتنستانكف داآ كعجم اوثغ  اوف تنس   هاو  ي اد هبا جممقمل  اوعاا   اوط  ع ت  هاودتاامل   او زكت  حل تاة 
 : ف او  يف  وغ  ها ط وا لا ميان واا ان تنع

 :لغة  -1
اوتتل  اختتل كاتت  اوفعتت  اضا تتق باء وتتال ابتتن كاكتتقذ   كخابتت    بتترا اجلتتلذإىل  اوثغتتق  واثمتت  ب يفتت  األ تت يعتتقد 

كن بعحملتتما اوت عض واثمت    ي  أ  ذ ن او   ه ك  اضعجم تنفس  كعا   و" اوكقء إىل  باء"  اوكت  وسان اوع  
 .2هاورياين مبعىن اوازهل هاإلواك  ان هري يفخ  وثم  ت ف   األهل مبعىن ا  ص اضا:و قأ 
 : اصطالحا -2

فق تتت  تنكتت  االوخدتتاد  نخثتت  ملتتن  ألختت ىااكتت  وث  يفتت  كتتن كاكتتقذ كعتت  الخثتت  ملتتن ااتت آ يكتت  جمتتال 
ه تتتتت  تنكتتتت  او  قوتتتتق ق هاوا م تتتتائق هذ تتتت  اال خمتتتتار وتتتتلو  اذونياتتتتا اخخ تتتتاذ بعتتتتض اوخعتتتتاذي  اوق ي تتتت  كتتتتن اوق تتتت  

 :اودح  

ف   قاءه هه قده هير   بو او  هكا يحملمن كققكاآ  اهكا  يسخم اإلتنسانبال احل ق  اول  ا ط اا قفت -
اضقاذد اوط  ع   يقق  باسخازاف  اإلتنسانهيخن   ب   لا اوخع ي  يخع ض ضكاك  اسخداا  اضاان ف اإلتنسان

 .3  اإلتنساتناضخجادة هغ  اضخجادة ف اخ  اوخثق  كن اواكاطاآ 
                                                           

1 Michel prieur. Droit de l’environnement,( Dalloz,1991),p01 
 99ص   (1001 داذ اضس ة وثاك  هاوخقزين هاوط امل (  ISO  10111ادارة البيئة نظم وتطبيقاتمل ا اهلل وامت اواقاذ جنم اوعزاه  . 2 
 91 ص  ( كد  داذ اوخعث م اجلاكعق) ت البيئة،التنمية االقتصادية التنمية المستدامةاقتصاديات البيئة،مشكالواكا او يفق .3
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اكتتا االن فتتتق وعتتة كتت  اوكتت هي اوتت  يستتخط ن ان ( تنطاوتتا) كثمتت  ب يفتت  وعتتة   اال تت  "ف ايحملتتا كمتتا وعتت   -
تن تتاا اه أ  شتتدر اختت  هان يخطتتقذ  هوتتا ا  ختتت  تتق   يعتت ض  تتماتا أ   ثتتق  بكتت   اه و تتقاين اه

وتتاآ احل تت  اوتت  هاجل قوق  تتا ان او  يفتت   تتق اوقستتط هاضتتقاذد اوط  ع تت  هكتتلا اضدثق االتنري بقوق  تتا هاواقزكقوق  تتا 
 . 1 األذض  بط يق  ط  ع   كال تنكنة  هوخااس وخاا   

او  يفتت  ملثتا اهنتتا ذ تت ا  2911ملتا   ستتخقكتقملهوتا ملتت ف كترا  األكتتم اضخحتاة وث  يف تت  او كت ي  اوتتل  اتنعقتا   
 . 2هوطثعاو  اإلتنسانوا اآ  إلش اراضقاذد اضادي  هاال خمامل   اضخاو    هوت كا ه  كاان كا 

مياتتن اوقتتقل بتتان ملثتتم او  يفتت   تتق اوتتل  ي كتتز ملثتتا ملمث تت  اوختتقازن بتت  اواائاتتاآ احل تت  هإ ا اخختت   تتلا  كمتتا
 .3 يتخم باطدائر اضدخثف  ب  اواائااآ ثمخخ ل او  يفق هولو  فان  لا اوعاوخقازن رت  اال

يت  كتاهلقاء هاجلق هاضتاء او و ق  ملثا اهنا وخاتقن كتن اضتقاذد اوط  ع ت  احل قيت  ه:زائريكما عرفها المشرع الج
اوخفاملتت  بتت   تتله اضتتقاذد هكتتلا  هأشتتاالهاوا تتاآ هاحل قان مبتتا    وتت  اوتتتا  اوتتقذا ق   األذض  هبتتاطن  األذض  ه

 .4هاضاار  هاضعامل اوط  ع   األكاكن
 :ويعرفها المشرع المصري

 ط بت  كتن  تقاء هكتاء هو بت  هكتا بنهنا اد ط احل ق  اوتل  يكتم  اواائاتاآ احل ت  هكتا اخقيت  كتن كتقاد هكتا ات
  .5كن كاكآآ اإلتنسانيق م  

فاو  يفت  وعتة اوط  ع ت  هكتا ف تتا كتن  تقاء "وع يت  شتاك  وث  يفت  إىل  هكن خ ل  تله اوخعتاذي  مياتن ان تندت 
 أواكت كتن تنكتم ا خمامل ت  هكتا  اإلتنستانكتا شت اه إىل  باإل اف بااف   قذ ا  هاألو اءهو ب  هكعادن هكدادذ وثطاو  

ن كرسستتاآ كاضاتتاط  اودتتاامل   هاض اكتتز اوخجاذيتت  هاضتتااذ  هاضعا تتا هاوطتت   هاضتتقاتن  هاألذا تتق اوزذامل تت  هاضاتتاط  كتت
 .اوساا  

 :هأمهتاه قد مجث  كن اضدطثحاآ اوق ي   كن او  يف  إىل  اإلشاذةهجتاذ 

                                                           
1 Joseph H.Hulse. Développement durable ,un avehir incertain,)les presses de l’université Laval 
L’Harmattan,2008(,p229 

 22 ص ( 1022 اخ   اوااذ اوع ب   وثاخا  كد ك)  البيئة والتنمية المستدامةوسن شحاو   حمما وسان ملقض .  2
  كد  س  ش ا  اجلاكع كرس) المحاسبة البيئية ،البصمة البيئية ،البيئة المستدامة،شركات البترول ،ادارة الخطر  مماهص سث مان يامس  3

 .21ص  (1021
، ، المتعلق بحماية البيئية في اطار التنمية المستدامة2110يونيو  21الصادر في  11 -10قانون رقم اجل ياة او مس   وثجمتقذي  اجلزائ ي  . 4 

 (.1009/ 39)  اوعاد
  5   اب  ساكق د  مق، اإلدارة البيئية و التنمية المستدامة )داذ األيا  وثاك  ه اوخقزين  االذدن 1021(  ص11.
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ختا  اوعت   بثفكت  ه ق كدطث  ملثمق كسخعم    اوثغاآ او و ا   ملمقكا كما اخله اوا:  االيكولوجيا - أ
هكعاتاه ه ق يعتة اوعثتم اوتل  يتتاذ  مل وت  اواائاتاآ احل ت  باوقستط اوتتل  وعت ض ف   هوتا ملت ف اوقتتاكق  

االياقوق  تتا ريتتخم باذاستت  اواائاتتاآ احل تت    اوقستتط اوط  عتتق  اوفتت   ب اتت  هبتت  او  يفتت  إىل  اوف تنستتق ككتت ا
ان  ب اتمتتتا ن اوفتتت  متتتء ه تتتلا اوقستتتط هكااوتتتل  وعتتت ض ف   هكتتتلا اوع وتتتاآ اوتتت  وقتتتق  بتتت   تتتله االملحملتتتا

االخ ى هكتتن  وتت  فتتان جمتتال او  يفتت  وتتا احل تت  اواائاتتاآ و كتتز ملثتتا  هإمنا اإلتنستتاناالختت ة ال وتتاخ  ملادتت  
هاوخاتتتقر "اوختتتقازن او  قوتتتق ق"ه "اوقستتتط"كريتتت ا كتتتن اضدتتتطثحاآ االياقوق  تتت  اودتتتم م  كري  كثمتتت  اوختتت    

   .1اولين ياافعقن ملن او  يف   وألشداصياقوق     هيك  االقاو  قوق ق هاوخقازن االياقوق 
 هإمنا وإلتنستانوكم  اوط  ع  اوتب  هاحل قان هاوا اآ هاضعادن هك  كا مل ياتن ف ت  وتاخ  ك اشت   :الطبيعة -  

  . 2خثقتا اهلل ملث تااو   ملثا واوخ  االهىل   ق با
او  يفتتق فاواكتتا  او  يفتتق  تتق هوتتاة ب يف تت   ه اتتا  فتت   بتت  كفتتتق  او  يفتت  هبتت  كفتتتق  اواكتتا  :النظااام البيئااي  -  

كخااكث  وخاقن كن كائااآ و   هكائااآ غ  و     كاان كع  يخفاملت  بعحملتتا كتن بعتض   تنكتا  
 3 :وخسخم  احل اة  هيكم  اواكا  او  يفق اوعاا   اوخاو   دو   هكخقازن ه  و ك   او   هدائم 

 اء هيطث  ملث تا جممقمل  اوريقابت كاضاء هاوتب  هاهلق :مجموعة العناصر غير الحية -

 .اخج  بافستا  هوخمري    اوا اواآودان غلائتا هو ألهنا:مجموعة العناصر الحية المنتجة -

ت هوقتتق  بعمث تت  وفخ تته تتق كائاتتاآ جمت يتت  وخمريتت    اوفط يتتاآ هاو اخ يتتا :مجموعااة العناصاار المحللااة -
هكن الا وعقد اوتاهذة او  يف ت  هوخجتاد اوا اواآ ه فخخغل  كاتا   اوتب  كن  اياإىل   وخد  اضقاد اوعحملقي 

 .او  يفق  اا فان كفتق  او  يف  املم كن كفتق  اواكا 
 :البيئة أهمية:ثانيا

     او  يفت  يتر  اإلتنستانفأ  مل وت  وتن   هون   وإلتنستان كتن شتا  اوع وت  اوقائمت  ب اتمتا او  يفت   أمه  وخجثق 
 اإلتنستتانستتث  ا كما ان وتتن   او  يفتت  ملثتتا  هأو اتنتتاو  يفتت  مياتتن ان ياتتقن اااب ا   ا اإلتنستتانهوتتن     اد طتت  هيختتن   هبتتا

احل تتاة هوتتقف  وت  كستتخثزكاو  احل او ت  كتتن كنكت  هككتت   هكستتان  نست ا بياتتقن   اوغاوتت اااب تتا و تن اتتاه  أيحملتا

                                                           
افا  اوخام   اضسخااك    :وقل األهلاضثخقق اوقطة  ك   منكااخث  كقا)، حماية البيئة في الجزائر  مل ا او محان ه زا بن خاا  كاد  أهالد. 1

 . (واض  2931كا   00  اكع  اجلزائ  هكخطث اآ اوخن    او  يفق وثمرسس  االوخدادي  
 .نفس المرجع السابق. 2
3

 .21 ص (1009كد  ) إدارة تنمية الموارد البشرية و الطبيعيةملايل ملثق أبق طاوقن   
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هاضثق تتاآ اططتت ة  اوف حملتتاتناآه و اوتت  كتتن ختت ل اواتتقاذ  هاوتتزالزل هاو اكتت  او اتنتتا هذاوتت  تنفستت   كما أهنتتا ريتتاد 
وق تت  باالااب تت   باو  يفتت  اإلتنستتانق اه االستتتاو جق هملثتتا اوتت غم كتتن ان مل وتت  تنختتا تنخ جتت  تنكتتاط  اودتتااملق اه اإل
الن  األو تان أكريت هنتا كتن اضركتا وكتا  شتا  كقوتاا ال مياتن اوفدت  ب اتمتا   إاو اتنتا هباوستث    او اتنتا اخ ى ف

 .  ااخمن او ك   مبعزل ملن اوخن  اآ او  يف   االااب   هاوسث   كن اودعقب  مباان فتم احل اة هدذاس
 تتق  وتت  اجلتتزء اضتتتم هاضتتر     او  يفتت   ه تتق اوتتل  الخثتت  دهذه ملتتن بعتتض اواائاتتاآ احل تت  بق اكتت   اإلتنستتانف

له اوع وتاآ اوع وتاآ اضخجتادة دهكتا ب ات  هبت  او  يف  ه ت أتنتقارتنتقر كتن إىل   هكثتا ورد  تنخا هاإلباوخفا  هاوعم  
هاو  يف  وخعم  يقكا بعا يق  تنخ ج  وثخطقذ احلحملاذ  هاوعمت اين هوقتا  هستائ  االودتاالآ ههستائ  اواقت   اإلتنسانب  

هاو  يفت  وغت ض احلدتقل ملثتا اكت   اإلتنستاناودتح   وثع وت  بت   هاإلدذا ملثا  لا االستا  اتت ان ياتقن اوفتتم 
 .1خمعاآ او ك ي  باهن احلا  اي  ا  اذ هباواذ أه فائاة كن اضقاذد اوط  ع   وداحل اا

ه تقده هوطتقذه هو اوت  ه تحخ  هاحلماي  وخطثتت  ا اوعم  ملثتا محايت  او  يفت  ألهنتا است اإلتنسانمن كدثح  ف
اوق تتا  مبجمقملتت  كتتن اال تت اءاآ اه اوخدتت فاآ اوتت  وقتتق  هبتتا ااخمعتتاآ اه احلاقكتتاآ كتتن أ تت   عتت  او  يفتت  تنك فتت  

  او  يفت   كاتتا  اإلتنستان ألن  اا  ككا آ ملاياة وقا ت  اإلتنسان ن ود    احل  حل اة خاو   كن اضثق اآ   
هككتتا آ االتنفجتتاذ اوستتااين هوزايتتا  كاضتتاء كتتري    أه تنقدتتتا ال احلدتت   تنفتتا  اوريتت هاآ اوط  ع تت  ملثتتا ستت    اضريتتال
اتتن ان ياتتخ  ملاتت  كتتن ككتتا آ زيتتادة اضتتقاذد اوغلائ تت   هككتتا آ اوخطتتقذ اودتتااملق هكتتا ميإىل  ملتتاد او كتت  و استتا

 .ككا آ اوخثق  همحاي  او  يف  هأخ ا اإلتنسانه وخعث  باو  يف  
وخطثت زيادة اوقملق او  يفتق وتاى االفت اد هاجلماملتاآ هاضرسستاآ هاحلاقكتاآ مبفتتق   وإلتنساناو  يف   أمه  ان 

اهن بتت  كرسستتاآ او  يفتت  هاضرسستتاآ محايتت  او  يفتت  هادافكتت  ملث تتتا تنك فتت  خاو تت  كتتن اوخثق تتاآ هزيتتادة اال خمتتا  باوخعتت
  اوتتاهل هااخمعتتاآ واكتت   قافتت  اوقملق هخدق تتا   اضتتااذ  هاواث تتاآ هندتتر اوستتا  اه  هاإلمل ك تت احلاقك تت  

 .ف هر   اواث اآ هاضعا ا واذاس  او  يف  كن ا   ادافك  ملث تا هوطقي  ا باسخم اذ
 
 
 
 

                                                           
  110ص  (2990 و   ا كاكقذاآ اجلاكع  اضفخقو ) نظرة حول المحافظة على المحيط الجغرافي أخطار التلوث البيئيما  اوعاو  اوداي  حم.  1
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 :رها التاريخي اقتصاديات البيئة وتطو  مفهوم:المطلب الثاني
 :مفهوم اقتصاد البيئة:أوال

 ا  ختتت او حتتق  هاواذاستتاآ احلايريتت  ان او كتت ي  نتتاط  بخجاهز تتا اواكتتا  او  يفتتق اوعتتاضق ا  ان استتخازاف اضتتقاذد
اوط  ع تت  كريتت  االمستتا  هاوغابتتاآ هاضتتقاذد االختت ى اتت ى بكتتا  يفتتق  وتتاذة اوط  عتت  ملثتتا اوخجتتاد هاوخعتتقيض كمتتا ان 

اوغ ف اجلق  بام اآ ك ت ة وفتق  إىل  األخ ىهاوغازاآ اوساك  ( co2) كري   اين اهكس ا اوا بقنط ص اضثق اآ 
وعخمتتتا ملث تتتتا اوتتت    تتتن اضدتتتزهن اوط  عتتتق كتتتن اضتتتقاذد هاوتتتاكم االياقوق  تتت ااوقتتتاذة ملثتتتا استتتخعاهبا اتنعاتتت  ملثتتتا و  

 .اوخدادياآ اوعامل اضدخثف 
  ان مج تتتتن كاخ وتتتت  ورختتتتل كاتا كمتتتتا ان مج تتتتن اوافايتتتتاآ هيعتتتتا االوخدتتتتاد اوتتتتا االتنكمتتتت  اوف مل تتتت  وث  يفتتتت  ا

 فاتنت  يخطثتت اضزيتا كتن  دط  كحملتهمبتا ان االوخدتاد يامتقا بكتا    هاضثق اآ اضخقواة ملن اتنكط  اضدخثف  وط ص او تتا 
د هألتناتتا تنعتت ض ملثتتا كقكتتت حمتتاه ( اوافايتتاآ هاضثق تتاآ) هيطتت ص اضزيتتا كتتن اضد  تتاآ ( اضتتقاذد اوط  ع تت ) اضتتاخ آ 

متن اوقا تت ملث اتا كع فت   فدهن و ا اه شت ي هكتن  اتا اضقاذد ف  ميان االسخم اذ   اسخازاف اضقاذد هط ص اضثق اآ 
اوتتتاكم االياقوق  تتت  هاضتتتقاذد اوط  ع تتت   بتتتإداذةك ف تتت  وفاملتتت  االوخدتتتاد كتتتن او  يفتتت  و خستتتىن واتتتا انتتتا  اوقتتت اذاآ اطا تتت  

 .1اداهدة االخ ى
خدتادي  وثمحافكت  ملثتا اسخداا  االدهاآ االو ك ف  اد او  يف  ال يقخد  ملثا كع ف   اوخددذاس  ملثم  أمه  ان 

االوخدتادي   هاألدهاآوقامي احلثقل وثمكاك  او  يف   اضستخق ث   باستخداا  احلتقاف   إكااتن  إىل    اخاب او  يف  فحست
 2:االخ ى هكن اب ز اواهافن او ئ س   واذاس  ملثم اوخداد او  يف  كا يثق

س اساآ االوخدادي  هاو  يف ت  اضكقذة اوفا   بكنن جممقمل  هاسع  كن اوقحملايا او  يتخم هبا  اتنعق او وقامي -
 .ة اضدزهن كن اضعثقكاآدهزيا

خم ملثتتتا اتتتان حتتتقل اوس استتتاآ االوخدتتتادي  هاوخجاذيتت  باجتتتتاه اوخعق تتتا هاوختتااخ  كتتتن اوس استتتاآ االختت ى  -
اى اآل تاذ اوستث    هاالااب ت  وخثت  اوس استاآ هه تن احلثتقل اضااست   االوخدادي  تنك  اضع ف  بت  اجلمتتقذ و  تان كت

 .هلا
                                                           

1 O.Neill.D.W,R.Jones ,Enovgh Is Enovgh;Ideas For A Sustainable Economic In A World Of 
Finite Resources,(Center The Advancement Of The Steady State Economy And Economic Justice For 
All,Leeds,Uk,2010),p p 9-10 
2
  Oxford Journals : Review Of  Environmental Economics And Poliey,(Oxford University Press , 

,Winter,2007), Volume 1,P22.  
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كااتنتتتا افحملتتت  ه  تتتق ف  تتت  جلعتتت  اوعتتتامل  او  يفتتتقملثتتتا زيتتتادة اوتتتقملق   اطتتتق يان دذاستتت  ملثتتتم اوخدتتتاد او  يفتتت   -
 .ككا آ اوخثق  هوزايا االملااد اوسااتن   بكا  ك   وفاومالس ما كن 

اكتت  بتتتاضخغ اآ االوخدتتتادي  هاو  يف تت  اتتتخم ملثتتا داذستتتق  تتلا اوعثتتتم حتث تتت  او  يفتتت  ها خمبان ط  عتت  ملثتتتم اوخدتتاد 
 دااألفت   أن إ هدذاس  وع ي  االوخداد هملثم او  يف  وغ ض اط ه  بخع ي  شاك  هكاخم  االه   وعثتم اوخدتاد او  يفت  

هذغ تتاريم    دافتت  األايتتاآ هاضاكمتتاآ وعتت  ملتتن كطاوتتت فهاخخ تتاذاريم ابتت ز ا خماكتتاآ ملثتتم االوخدتتاد فاحلاقكتتاآ هاوا
وعتتا هاوتت   احلا  تتاآ اضخجتتادة هاضخعتتادة كقابتت  حماهديتت  اضتتقاذد اوط  ع   ه تتلا كتتا يطثتت  ملث تت  مبكتتاث  اواتتاذة إشتت ار

خم وث  ختتتا   اوقوتتت احلا تت  يتتاوتت    اتنتتت كستتنو  االخخ تتاذ بتت  احلا تتاآإىل  هاوتتاة كتتن أستت  اواك يتت  االوخدتتادي 
   هاوتتتاهاء هغ  تتتا كتتتن هاضثتتت االوخدتتتادي   تتتق اوتتت  اختتتاز باواتتتاذة كريتتت  اوغتتتلاء هوتتتت الو  فاوستتتثنإىل  هاوتتت  ور تتت 

اوغابتتاآ  هأشتتجاذ هاألهنتتاذاوكتتم   هأشتتع  هباضقاب   اتتا  ستتثن وتت ة هكخاوتت  كريتت  اهلتتقاء وإلتنستتاناحلا تتاآ او قك تت  
اضا تتق ملاتتتاكا غتت  ان  تتلا اوخدتتا   رتت  ستتتائاا   االدب تتاآ االوخدتتادي   وتتن باايتت  ملقتتتا اوستتخ ااآ كتتن اوقتت ن 

اض تاه هاهلتقاء هباوتت اضتقاذد اوط  ع ت  وعتا كتن اوستثن اواتادذة ا  ان اواريت  كتن اضتان إىل  وفاومت را  ة ط ص اضثق اآ
 .1اوا  ة   اوعامل وعاين كن تنقر اهلقاء اواك   هاض اه اواق  

ان  تتق    إالا يتت  فهاو االوخدتتادي  اضتتااذ هملثتتا اوتت غم كتتن وعتتاد وعتتاذي  هكفتتا  م ملثتتم االوخدتتاد  ستتت 
اوستثن  تنختا اهذ   ك ف   و ا  ااخمعاآ باسخغ ل اضتقاذد اواتادذة إلي  ثت االوخدادي غكعكمتا هاول  يخف  ملث   ا

 .2هاطاكاآ هوقزيعتا ب  اف اد ااخمن
فت ر  ايتا  هبعا ان مت اسخع اض اوتابط ب  ملثتم االوخدتاد هملثتم او  يفت  مياتن وع يت  اوخدتاد او  يفت  ملثتا اتنت 

 هاوخغ اآ اضااخ تتت  همحايتتت  او  يفتتت  اوط  ع تتت   تتتقملاآ  اآ  تتتث  بتتتاوخحام   اوخثتتتق كتتتن فتتت هر االوخدتتتاد يخحملتتتمن كق 
همحايتت  اضتتقاذد اواتتادذة هاوخاتتقر او  قوتتق ق كتتن ختت ل استتخداا  جممقملتت  كتتن االدهاآ االوخدتتادي   اآ اودتتث     تتان 

 .3اوق اذ ضا وداع  اوسق 
االوخدتتتاد او  يفتتتق باتنتتت   تتتق ك ف تتت  استتتخداا  اضتتتقاذد ادتتتاهدة ختتت ل فتتتتة طقيثتتت  كتتتن "ذه تتت "خا ستتتهيعتتت ف اال

عتا وتايريا هوان اال خمتا  يد او  يفتق كفت ر ها ت    االوخدتاد اوزكن هكن  لا اضاطث  حتا  ملن ان رتتقذ االوخدتا

                                                           
داذ األيا  وثاك  هاوخقزين  ) ر البيئية والقدرة التنافسية للصادراتالمعايي  وقف   مل ا  اضسعقد  رم  قاد اوكم   كارم امحا او طايكمال كا.  1

 .20 ص (1022  االذدن
 3 ص (1002  كاخ   تناش هن و اان)  علم االقتصاده  ا  د سا  هيثسقن هيث ا  تنقذ  أ بقل. 2

3 Alan Gilpin ,Environmental economics,acritical overview,( Chichester,new york john 
wiley,2000), pp1-22 
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  اواخابتاآ االوخدتادي  وثاختا   باضقاذد او  يف   هاضقاذد اوط  ع   و   لهذه اوقامي    االوخداد هميان اوخع ف ملث تا
 .1ك   يااذده هذ  اوا س   اكريال اد  مس ن هكاوخ  ه

 بعتتت  هيعتت ف ايحملتتا ملثتتا اتنتت  دذاستت  ك ف تت  ندتت ر اضتتقاذد اواتتادذة هادافكتت  ملثتتا اوختتقازن او  يفتتق كتتن االختتل
  2او ك ي هدملم كعكم اتنكطختم  األف اداالملخ اذ وفحمل  آ 

ق ت  هبتا اوع وت  بت  االوخدتاد هاو  يفت   تعقب  حتايتا كاتج ت  كافت دة وق ت   واو   هتنخ  ملن وعاد اضااخ 
مبتتتات   تتتقيل يحملتتتن اوخااكتتت  بتتت  اوعثتتتق  اوط  ع تتت   األختتتلإىل  كتتت  االوخدتتتادياآ او  يف   وتتتلا يعمتتتا بعتتتض اضكتتتاذك 

و  يفتت   تتق فكتتت  ر اوخدتتادياآ اه جتمتتن بتت  كتت  اضكتتخغث  بفتت  اوتت   اضكتتتك  األذ تت   هاألتنكمتت  االوخدتتادي   هواتتن 
ر اضتتتقاذد او  يفتتتت   هأن اوامتتتق االوخدتتتاد  ياتتتتقن كقتتنتتتا بتتتاوخثق  ممتتتا يحملتتتتن  تتتغطا ملثتتتا اوقتتتتاذة    ندتتت األستتتقا 

 . 3اكخدا     االسخ عاب   وث  يف 
 األهىلكتتن ككتتاك  او  يفتت    أساستت خهكتتن  اتتا تنستتخط ن اوقتتقل ان االوخدتتاد او  يفتتق ي كتتز ملثتتا وتت  ككتتاثخ  

باوخقازتنتاآ او  يف ت  اكا اورياتن ت  فتتق  هاإلخت لاال احل تق  كتن خت ل االتن عا تاآ هاوافايتاآ ككاث  اال  اذ هوثق  ا
ككتتاث  استتخازاف اضتتقاذد اوط  ع تت  اضخجتتادة هغتت  اضخجادة هاوكتتا  اضتتقايل يق تت   تتله اوع وتت  بتت  او  يفتت  هاواكتتا  

 .االوخداد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Perman R,May,M.Gilvary,j,natural resource and environmental, Ecohomics,(new 
york,longman,1996),pp5-8  
2 Environment  canada: hand book environmental economics dart mouth,(1996),p2. 
3 Perman R,May ,M.Gilvray ,j,opcit.p 22 
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 صادياالقتالعالقة بين البيئة والنظام ( 02)شكل رقم 
 البيئة                                                     

 

 طاو                                                                                                                                                                            وثق   قاء                                                     وثق 
فحملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت آ                          قاءاهلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت                                                            فحمل آ  ث                فحمل آ
اضتتتتتتتتتتتتتتتاء                                                       اضتتتتتتتتتتتتتتتاء وثق  اضاء                                                                              وثق  
كتتتتتتتتتاآ                                                             اخ آكتتتتتتتتت وثق  و اذ                                                             كاخ آ

              
         

 المادة الخام                                                
العربياة المتحادة نحاو  اإلمااراتضارا  فاي دولاة خالحسابات القومية ال إعدادمل ا احلم ا ذ قان مل ا احلم ا مل سا  : المصدر

  اكعتت   اوس استت  دتتاد  كث تت  االوخدتتاد هاوعثتتق  وثحدتتقل ملثتتا دذ تت  دكختتقذاه اوفثستتف    االوخ أط هوتت  دكختتقذاه) تحقيااق التنميااة المسااتدامة
 . 01ص   ( 1020اوقا  ة كد  

 :نشأة علم اقتصاد البيئة وتطوره التاريخي:ثانيا 
حل كتت   كتت د فعتت   اوستتخ ا اآاالهىل    ختت كفتت ر كتتن فتت هر االوخدتتاد بتتاأآ ك وثملثتتم اوخدتتادياآ او  يفتت         

يخ اوقد  ا    جماال خد ا وثاذاس  هدملقة وثخفات    تنتاذة اضتقاذد هوان باو غم كن اوخاذ ك ا ة مس ت   ك  او  يف  
وكتا  ( اوقت ن اوعكت ين) اوستخ ااآ كتن اوقت ن اضا تق  هبنهاخ اتنكاء ذهابط ب  ملثم االياقوق  ا هاالوخدتاد  أمه  ه 

اوفق   وتتا قذ اضعقوتت  وثجتتا  او كتت   كتتواذاستت  اضكتتا آ " ذهكتتا  تنتتاد"ف يتت  كتتن اوعثمتتاء هاضفاتت ين االوخدتتادي  
 اإلتنستاناو  يف  اوسار اضتان  هغ  تا كتن اضكتاك   همت ه تن منتق   وخحث ت  ستثق  ا تم اوعقاكت  ادتادة وتامط و تاة 

اوزذاملتتق  تنخا هاريثتتت وثتت  اوعقاكتت    اضتتقاذد اوط  ع تت   اوستتاان اإل األذض  حتتتاد اوامتتق فتتق  كقكتتت هاوتت   اضعا تت 
اوتن وحملتمات اتنت  "واهد اوامق"  ا هاوخثق  همت اسخد ص تنك ي  مس ت باك ي اودااملق  اوخااقوق   تنخا هاوغلاء اإل

    و تن اتا  تنقتر كفتا "وتاهد اوامتق" اودتا إىل  ا ا اسخم آ اجتا اآ اوامتق احلاو ت   فستقف يتخم اوق تقل
مياتن وت   وخ ا تاآ اوخقتا  هاستخ عا  تنخائجت   هباوختايل اهن تاذ كت  كققكتاآ اوخقتا   ه   واذة او  يف  ملثتا اوقفتاء با

     1حلاو  كن اوخقازن اوعاضقا ا امت اوخدط ط  و  

                                                           
  09 ص  مرجع سبق ذكرهقان مل ا احلم ا مل سا  ذ م ا مل ا احل. 1
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اواريت  كتتن اواكتاطاآ اوحملتتاذة إىل  اضا ريقتت  كتن اضاذست  اوا ستت ا   هاألست وقتا ادآ جممقملت  االفاتتاذ      
 .كري   له اضماذساآ ون هوت و يت اآخكا ه   هأخ و ااوخداديا ق قو  باو  يف  هاضدثح  اوعاك  هغ  اض

   تتتمن اضتتتاخ آ    تتتاضتتتقاذد اوط  ع تتت  هاو  يف إدختتتالجتا ثتتتت اوتتت   ان وق تتتتاآ اضاذستتت  اوا ستتت ا       
 إالااآ كتن اوقت ن اوعكت ين  ستخ خدتاد  احلتاين هوتن اهائت  ملقتا او   اكخاآ كال باايت  اوفات  االوتنخا اوعثم   اإل

ك املاة حماهدي  اضقاذد اوط  ع    ه ت هذة اال خمتا   إىل أمه   هتن تتآ ولذ او   هاألفااذاهنا ال نثقا كن اواذاساآ 
وخق  كقاوختت  اوكتت ة ملتتن كتا امستتاه باوقاملتاة اوستتااتن   كتا  ختتقازن او  يفتق  فقتتا كختت وقكتتا هبتا هاوعمت  ملثتتا حتق ت  او

  باوغا   اوفات  اوعتاضق الست ما اضتخمت  باوستاان هاوامتق االوخدتاد   هوتا بتاأ كتاوخق  أ  او كت هاو   2190ملا 
هاضتتتقاذد اوط  ع تتت   األذض  ملاكتتتا   وتتت  ان  11اوخحملتتتامل  كتتت ة كتتت  إىل  مي تتت ملتتتاد اوستتتاان اإلشتتتاذة إىل بكقاوختتت  

ملاتتاكا وتتا  تنتتاد  ذهكتتا باكتت   2911هوتتا ملتتادآ  تتله األفاتتاذ وثكتتتقذ جمتتادا ملتتا   1نحملتتن وقتتاتنقن اوغثتت  اضخااودتت 
هاوتت  وتتتاد ا بتتاضقاذد اوط  ع تتت  هاو  يف تتت   وخدتتتاد االاوق تتقد اضف ه تتت  ملثتتا اوامتتتق إىل  ك تتاه  أشتتتاذ ف تتت  أملتتتاهوق يتت  

هوستتخاا اوس استت  او  يف تت  بكتتا  ملتتا  امتتقملخ  ذئ ستت خ  كتتن االدهاآ   2اضستتخغث  كتتن و تت  اإلوخدتتادياآ اودتتاامل   
 :3ينااهلاك  ه ق كما 

  ةطاوس  اتنكم  اوق ادة ه -2
  وثخااهلخ ر اوقابث  ادهاآ االوخدادي  كري  اوحمل ائت او  يف   هذسق  االتن عا اآ هاوت ألا -1

كستتتتتاو  استتتتتخداا  اوحملتتتتت ائت   كعاجلتتتتت  وثتتتتتق  اهلتتتتتقاء  تتتتتق إىل  األتنكتتتتتاذكتتتتتن وفتتتتتت  أهلهاجلتتتتتاي  باوتتتتتلك  ان 
االوخدتتاد  اوف يتتا كاذشتتال  اوتتل  اوتتتص فتت ض  تت ي   وستتما بحملتت ي   اهلتتقاء اواقتتق   كخابتت  ك تتاد  االوخدتتاد ملتتا  

تن تتاآ اضاديتت  وثستتثطاآ ادث تت  كتتن ا تت  حتستت  تنقمل تت  هكتتان اهلتتاف كتتن فتت ض وثتت  اوحملتت ي   وتتقف  االكاا 2090
حتث   اوخداد  ضستنو  او  يفت  هك ف ت  استخداا  االدهاآ االوخدتادي     بنهل الب جق  اذ   كما وقا  االوخداد  اهلقا

اوحملتت ذ باو  يف   هيخحتتاد ك ثتتي اوحملتت ي   ملثتتا  بإحلتتا محايختتتا ا  اوتتتص فتت ض  تت ي   ملثتتا االشتتداص اوتتلين يخستت  قن 
االوخدتاد  اضتلكقذ هكتان إىل  تنست  (  ت ي   ب غقف تان) حمل ذ  همس تت وثت  اوحملت ي   باستم او أهوجم اوخثق    ااس

                                                           
 . 911-912 ص  ص ذكره مرجع سبقتنقذد  اه    أ سا  هيثسقن هيث ا .قل ب.  1

. حمما  احل و كق اوق يكق  مقدمة في علم اقتصاد البيئة  )ا  اء وثاك  هاوخقزين  االذدن  1022(  ص 22 
2
  

3 .Carlo Cararo and gilbert e.metcalf :behavioral and distributional effects of 
environmental policy, (univercity of chicago press january,2001),p251. 
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 هوا وطتقذآ  تله اوفات ة الوقتا وتن ا ت حت وعت ف ب ستم  2910 و    كخاب  اوخدادياآ او فاه اضاكقذ ملا  
 1يف يع ف مبرس  ملثم اوخدادياآ او   الب جق    ذ ااوخثق   ه اذ االوخداد  

هوا ا ز ملقا اوسخ ا اآ كن اوق ن اوعك ين باسخحاا  كرسساآ واقك   غ  ذ    وقق  بعمث   االشت اف 
اضثق اآ هوا اوخد  دهذ وث  اضرسساآ   وث  اض وثت  ملثتا وقتامي اواذاستاآ هاض او   وثحاهد اضسمقص هبا وط ص 

االوختزا  بتاوق قد اضف ه ت  وثمحافكت  إىل  اد  هاوتاملقةهاالسخكاذاآ اوااملم  وخحج م اال تاذ اوستث    وثاكتاي االوخدت
 .ملثا اوخقازن او  يفق

 :التلوث البيئي وأنواعه:المطلب الثالث 
 :مفهوم التلوث البيئي :أوال 

ه تتق كتتن اوفعتت  وتتق  يعتتة    تتق اوخثطتت خ هاطثتتط  ا  يقتتال وتتق    ابتت  بتتاوط  مبعتتىن وطدتتتا:  التلااوث لغااة
 .س تندوق  اوكقء أ  
  اوثغختت  اوف تنستت   هاالجنث زيتت  هيتت اد بتت  االستتم كتتن اوخثتتق  اه وتتاه   pollutionكدتتطث  هيستتخدا  

 .2اوخثق 
 :ث  كا وا  تنلك  كا يثق مجقا واكت اوعايا كن اوخعاذي  هكن أكا ا ط وا ف

 وتتتاه  خثتتت    دهذاآ اضتتتقاد اوط  ع تتت  اضق تتتقدة   إىل  يعتتت ف اوخثتتتق  او  يفتتتق ملثتتتا اتنتتت  أ  وغ تتت  يتتترد  -
 .3 أه خث    وافقاآ اوطاو  اضخااخث   كن دهذاآ اضقاذد هاضخفاملث  كعتا ض األذ 

او قك ت   ممتا  أتنكطخ  ه اإلتنسانحت ط باواائااآ احل   بفع  او   وغ    او  يف  إواا كما يع ف ملثا اتن   -
 4.اخخ و إىل  اواائن احلق هيرد ضاان اول  يع ض ف   اال وخ ئم كن او   رتقذ بعض اضقاذدإىل  يرد 

    األذض  اوغتتت ف  أهاضتتتاء  أهاهلتتتقاء إىل  كتتتادة غ ي تتت  إ تتتاف " بنتنتتت ب امتتتا ملتتت ف او اتتت  اوتتتاهيل اوخثتتتق   -
 5ا اذ  اذة ملثا تنقمل   اضقاد هملا  ك ئمختا السخدااكاآ كع ا  اه حمادةإىل  شا  كمق ورد 

                                                           
  219 ص  (1009  هزذاة اوزذامل   اض كز اوقطة وثس اساآ اوزذامل    سقذيا) االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة دهتناوق ذهكاوق  1
 . 11 ص ذكرهمرجع سبق  اب  ساكق د  مق   2
  21ص  (1021 كاخ   اوااذ اوع ب   وثاخا   كد  ) يهدد الحياة التلوث البيئي خطر وسن امحا شحاو  حمما وسان ملقض  3

  اب  ساكق د  مق مرجع سبق ذكره ص 12. 
4
  

5  Environmental consideration from the industrial developement sictor ,(world bank, 
wachington  , D.C.A.1978),p01. 
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  يفت   يخست ت ف ت  كت  فعت  اتا  اه وتا ا  اضك ر اجلزائ   فع ف  ملثا اتن  ك  وغ  ك اشت  اه غت  ك اشت  وث -
هاضمخثاتاآ  األذض   هاوا اآ هاحل قان هاهلقاء هاجلتق هاضتاء ه اإلتنساناا  ه ع   كحمل ة بدح  هس ك  

 1اجلمامل   هاوف دي 

ك اشتتتت ة اه غتتتت   كمتتتتا مل فتتتت  اضكتتتت ر اضدتتتت   ملثتتتتا اتنتتتت  كتتتت  وغ تتتت    ختتتتقاص او  يف تتتت  مما وتتتتا يتتتترد  بطتتتت   -
   2حل او  اإلتنسانوا ير   ملثا مماذس  أه  اضاكآآواائااآ احل   اه اىل اال  اذ باك اش ة 

ا ا تتتم ككتتتاث  وقا تاتتتا   اوقوتتتت احلا تتت  يعتتتستتتابق  تنستتتخاخ  ان اوخثتتتق  او  يفتتتق  هكتتتن ختتت ل اوخعتتتاذي  او -
هيعخ  كداذا خطت ا يتتاد وا ت تنا هكستخق ثاا هكستخق   اوعتامل كثت   و تن بكتا  اوخثتق  بن تااف  خطت ا 

ملتن وثتق  كدتادذ اوغتلاء هاضاء هوتا  اودح   اض اش ة هغت  اض اشت ة اوااجتت  ون  او كن خ ل  اإلتنسانملثا 
هاو  يفتتت   نحملتتتن ضعادوتتت  بستتت ط  كفاد تتتا ان كخثتتت  اضتتتقاد  اإلتنستتتانادذ  ملثمتتتاء االياقوق  تتتا  ان اوع وتتت  بتتت  

 ه قد أ  تنكا  وخاهي  اضقاذداو تا     ر  ملا  هاوطاو  اطاذ   كن او  يف  وعادل كخث  اوافاياآ اوعائاة 
 :التلوث البيئي أنواع: ثانيا

ف  هفتتت  كعتتتاي  حمتتتادة اكتتتا  ستتتت دذ تتت  وتتتن  ه اه  ستتتت اوقستتتط اوتتتل  دتتتاوثخثتتتق  او  يفتتتق اتنتتتقار ملايتتتاة ك
 :يخقا ا ف   اه  ست ط  عخ  اه كداذه ه ق كاوخايل 

 :بحسب درجة تأثيره -1
 :  ون  ه ه ق ياك  وثخثق  هف      كسخقياآ اساس    ست دذ 

ايض كعتتتت  دهن ان يخعتتتت ض وثحملتتتت ذ اه ان يخعتتتت اإلتنستتتتانه تتتتق اوخثتتتتق  اوتتتتل  يستتتتخط ن : التلااااوث غياااار الخطياااار - أ
  كما اتن  ال ال  باوخقازن او  يفقط ضداا
هخطقذوت   يعت ض ف تتا  اوت   هاو  يفت  اإلتنسان ق اوخثق  اول  وكت  و  ا اذ سث    ور   ملثا : التلوث الخطير - 

 كن اوخثق  اإلتنسانحتمق او   اوقوائ   اوس يع  اإل  اءاآانا  ة ذ  ه  اان   
كعتتا هيقحملتتق ملثتتا كافتت  اشتتاال  اإلتنستتانه ه تتق اوخثتتق  اوتتل  اتتا  ف تت  اهن تتاذ وث  يفتت  : التلااوث الماادمر -  

اوختقازن او  يفتق ه تق كخدتت  بتاوخطقذ اوخااقوتق ق  كمتا ان  تتله احلتقاد  او  يف ت  نثت  واتتاو   كاو ت  ك ت ة ههبتتلا 
 3 2902ب  باهك اتن ا ملا  ق ثا  قذة اضرسس  كري  كاذ   وك تنور   مل

                                                           

  المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة   2110يوليو  21الصادر في  11، 10قانون رقم اجل ياة او مس   اجلمتقذي  اجلزائ ي  . 1 
 . 1990لسنة  0، رقم 1قانون حماية البيئية المصري،المادة  تاز شرهن او  يف   . 2 

3 Jacques salamitou :management environmental ,(dunod, paris,2004) ,p09. 
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 :طبيعة التلوث إلى  بالنظر -2
 :1ملاة اتنقارإىل  ط  ع  اه تنقر اضادة اضثق  إىل  يقسم اوخثق  اسخاادا

ائاتتاآ و تت  ك ئ تت   اه جمت يتت  اه و قاتن تت    كياكتتن بستت ت ه تتقد كتتقاد ملحملتتقي  اه  :  التلااوث البيولااوجي       - أ
 .ق كاضاء اه اهلقاء اه اوتب  كري  او اخ يا هاوفط ياآ هغ  ا اوقسط او  يف

   كاقتنتتاآ او  يفتت  كتتاء هكتتقاد هو بتت أوتتا إىل  هيخمريتت   تتلا اوخثتتق  بخستت   كتتقاد ككتتع  :التلااوث اإلشااعاعي  -  
  اآ ط  ع   سم   هإشعاملاآ اآ ط  ع  كت هكغااط س    إشعاملاآوسم   إىل  هواقسم اضقاد اضكع 

 ك ك تتتتاآ اوزئ تتتت   اإلتنستتتتان اوحملتتتتاذة باو  يفتتتت  ه هاضتتتتقاذد اوا م ائ تتتت  اوستتتتاك   كتتتتن ا تتتتم :يااااائيالتلااااوث الكيم  -  
  هك ك اآ اواادك ق  هاوزذتن خ هاوغازاآ اضخداملاة كن احل ائ  هملقاد  اوس اذاآ هاض  ااآ بنتنقاملتا

 : 2هيخمري   : بحسب مصدره  -0
كتتتاوزالزل   هاألختتت ىحتتتتا  بتتت  اوف اتتت  اوتتت   عتتتا كتتتن اوكتتتقا   اوط  ع تتت يه تتتق اوخثتتتق  اوتتتل  : التلاااوث الطبيعاااي - أ

 .هاو اك  هاودقامل  هغ  ا 
و اوتت  اضدخثفتت  ه تتلا  أله تت مماذستتخ   أ اتتاء اإلتنستتانبفعتت  تنكتتاي  ياتتخ ه تتق اوتتل  : التلااوث االصااطناعي -  

 . اوداامل   هاوزذامل   هاطاكاو   اإلتنسان أتنكط كداذه     اااوخثق  
 :هايحدث فيالتي  بحسب الوسط او البيئة -0
 ت اذ اإلاد  هاواخان هبإكاان وثتق  اهلتقاء ق   كري  هوقد اوع ايعة اخخ ي اهلقاء مبقاد كع : تلوث الهوا  - أ

بدح  اوا اواآ هاحل قاتنتاآ  هن يتت اض تاين هاضاكتآآ االخت ى  هوقتاذ كاكمت  اودتح  اوعاض ت  ان كتا يقت   كتن 
 3ق اآ اهلقاءكثمخ  ساان اوعامل يخع  قن ضسخقياآ خط ة كن 

اوزيتادة   و ك تز اضتقاذد اوغ ي ت  ملتن اوخاتقين االساستق وثتتقاء  اوت   بنتنت وثتق  اهلتقاء   األك ياتق األط اءهمل ف احتاد 
 .4مبمخثااو     اذاإلإىل  ور   ملثا اوااو   اودح   وثف د هورد 

 إطتتت  هتنخ جتتت   زهناأله وق قتتت   تتتلا اضق تتتقر كريتتت  استتتخازاف ط قتتت  إىل  اوعثم تتت  هاوكتتتقا   اوط  ع تتت  األ تتتا هوكتتت  
  كا  فعال ملثا واك   له اوط ق  هباوخايل اال  اذ باحل اةباوعاك  ه  هاألكس ج كاس ا اوا ته   أ

                                                           
 210 ص (1021 اوفا وثق ائ   اجلزائ )  اقتصاد النقل والبيئة في اطار ضوابط التنمية المستدامةكدطفق يقس  كا   . 1
 . 210  ص نفس المرجع السابق . 2
 . 10 ص  ق ذكرهمرجع سب  التلوث البيئي خطر يحدد الحياةحمما وسان ملقض وسن امحا شحاو  . 3
 . 10 ص  مرجع سبق ذكره،  مقد  قك اب  سا . 4
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وثتق  االهناذ هجمتاذ  اض تاه هوثتق  اض تاه :   أوستا    ت  إىل  همياااتا وقست م اوخثتق  اضتائق : التلوث الماائي -ب
وثتتتق  اضتتتاء  تتتق كتتت  وغتتت    اودتتتفاآ اوط  ع تتت  وثماء اعثتتت  كدتتتاذا وثتتتق  او حتتتاذ هاد طتتتاآ ه  هأختتت ااجلقف تتت  

ه وتتت  ملتتتن ط يتتت  ا تتتاف  كتتتقاد غ ي تتت  خعماالآ اضكتتت همل  وثم اه باالستتت وإل تتت اذوق ق تتتا اه حمتتتخم  وثمحملتتتايق  اه 
تنخ جت  طت ص كم تاآ  ائثت    ذائحت  اه وقتنتا اه طعمتا  هياكتن اوخثتق  اضتائق ملمقكتا  وس ت ملااذة اضاء اه واس  

  1 فحمل آ اوخجمعاآ احلحمل ي  هتنفاياآ اضداتنن هحمطاآ وقو ا اوطاو  كن
كدتتتادذ أكتتت  اوات بتتتاء اضق تتتقدة بتتتاوق   كتتتن االهنتتتاذ وعختتت  كتتتن  إتنختتتا  اتتتا ان حمطتتتاآ  اإلشتتتاذةهاتتتت          

.اوخثق  اضائق   و  ألهنا وثقق كم اآ ك  ة كن اوافاياآ اوساخا  ه  بعض االو ان اضكع    اضاء
  

ت كستتتتاواآ شاستتتع  كتتتتن    ه تتتق اوخكتتتتقي  اضستتتخم  اوتتتتل  يدتتتاألذض  هيقدتتتا بتتتت  اوخثتتتق  : تلاااوث التربااااة-ج
حتقيتتتتا  هوكتتتا  اوتتت   اضتتتقاذد اوط  ع تتت  تنختتتا االذا تتتق اكتتتا بستتتت استتتخغ هلا ك كتتتز وتتتافن اوافايتتتاآ هاوزباوتتت  اه إل

ان اوافايتاآ هخا ت  اودتث   إىل   هي  ن اوس ت    وت األذا قاوافاياآ اودث   هاوسائث  ا م كدادذ اوخثق  
كاتا وكا  كعحملث   ع   ملاا  ت هذة اوتخدثر كاتتا  وتلو  يستخثز  استخداا  كستاواآ شاستع  كتن االذا تق 

  2اضدخثف   دم   اا ساقيا تنخا اضااس   وافاتا خا   هان  له اوافاياآ اودث   كن ملمث اآ اإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
    .21 ص  (1001  االذدنداذ او ازهذ )  حماية االدارية للبيئةال"االدارة البيئية ملاذف  احل  ث   . 1
 . 923ص ،مرجع سبق ذكرهف   مل ا اوغزيز ملزآ . 2
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 :المشكلة البيئية وأبعادها:المبحث الثاني 
د  و تتتن ان هلتتتا ابعتتتاد ااالبعتتت ه   هاضخعتتتادة االه تتت  تتتوعتتتا اضكتتتاث  او  يف تتت  كتتتن اضكتتتاك   اآ اوط  ع تتت  اوتاكم

هاوخام تت  هاوخطتتقذ  تنختتا باإلكمتتا اهنتتا حمدتتث  وثخفاملتت  بتت  ملقاكتت  ملايتتاة بعحملتتتا يخعثتت    ها خمامل تت اوخدتتادي  هواتنقتن تت  
فتان اضكتاث  او  يف ت  وعتة وتاه  أ ت اذ ه  اك  االوخدتادي  هكن ه ت  او هأمناط هاو عض االخ  ي و ط باالسخت   

ملاياة ك اش ة هغ  ك اش ة  هباوخايل ميان حتايا اوط  ع   االوخدتادي  وثمكتاث  او  يف ت  كتن خت ل خسائ  اوخدادي  
ذ او  يف تتت  هداوتتت  اوافقتتتاآ اوقوائ تتت   فااوتتت  اال تتت ا داوتتت  اوافقتتتاآ اوع   تتت    يف تتت   هاو  األ تتت اذداوتتت  :دهال    تتت   تتتق 

اوت   وكم  اطسائ  او  حلقت بعاا ت  اواكتا  او  يفتق تنخ جت  وختا قذ االه تار او  يف ت  هوتاه  اوخثق  كريت  اطستائ 
اوتت   داوتت  اوافقتتاآ اوع   تت  فخكتتم  اوافقتتاآ أكتتا  تت تنخا اإلهكتتا ياتتخ  ملاتتتا كتتن ا فتتاض    اإلتنستتانوثحتت  بدتتح  

هان كتتتان  تتتلا اوعتتت   غتتت  ممااتتتا   اواريتتت  كتتتن قذ او  يفتتتق  هاوخثتتتق  ضعاجلتتت  ا تتتاذ اوختتتا  فتتت ادهاأليخحمثتتتتا ااخمتتتن 
اوا اوتاآ  اكتا داوت  اوافقتاآ اوقوائ ت  فخكتم  اوافقتاآ اوت   احلاالآ كري  فقتاان اوخاتقر احل تاا هاتنقت اض احل قاتنتاآ ه

 .وخحمثتا اواهو  كن ا   كان واه  اوخثق  اه  عث    واهد اضسخقياآ اضق قو  ب يف ا 

 : ابعاد المشكلة البيئية :ألولا المطلب
ككتتاك  تنقمل تت  هككتتاك   إىل  ميان وقستت م وثتت  اضكتتاك  عتت  االوخدتتادي  وثمكتتاك  او  يف تت  اتنط وتتا كتتن اوط 

حتتتا     هنتتاإفاكتتا اضكتتاك  اوام تت  (  هاضتتاء هاهلقاءاألذض  )   اضتتقاذد اضخجتتادة كم تت   هحتتتا  اضكتتاك  اواقمل تت  
إىل  هباوختايل فاتنتت  مياتن وقستت م ككتاك  اضتتقاذد اضخجتتادة   وثاحملتتق غتت  اضخجتادة أه اوقابثتت   اضتقاذد اضخجتتادة هاضتقاذد

اكتا ككتاك  ( ككتاث  تنتاذة اض تاه اوعلبت  هككتاث  جت يتا اوغابتاآ) هككاك  كم ت  ( ق ثككاث  اوخ) ككاك  تنقمل   
اري  هغت  اوات ء ضدتادذ اوطاوت   اض ككاث  االسخداا  هأمهتااضقاذد اوغ  كخجادة فتق مل اذة ملن ككاك  كم   

  اوتتاا  اضكتتاك  اواقتن تت  كريتت  هوثتت  اطا تت  بتتاضقاذد غتت  اضخجتتادة هوكتتت  اضكتتاك  اطا تت  بتتاضقاذد اضخجتتادة 
 ه اوخاقر االو ائق   هاوخغ اآ اضااخ   هاوخدح األهزهناالكطاذ احلمحمل   هاوحمل ا  احلمحملق   قت 

 :مشاكل الموارد المتجددة: أوال
 :شاكل النوعية للموارد المتجددةالم -1

 :ه وكم  كا يثق
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 :التلوث البيئي -
وقتتا ا تت   اوخثتتق  او  يفتتق رتتا  ة ملاض تت  كثمقستت   فثتتم وعتتا او  يفتت  وتتادذة ملثتتا حتايتتا كقاذد تتا اوط  ع تت   و تتن 

اوافايتاآ اه استخ عا   اإلتنستانب  ملاا   ا اضدخثف  همل وعا  تله اوعاا ت  وتادذة ملثتا حتث ت   ثفتاآ  اخخ  اوخقازن
هاضتاء  األذض  ه بتاءا كتن اهلتقاء بنست هو كتم  اواتقن   طاوتتنهوتا اكختا اوخثتق  هاوستن  كطاو  اضدخثفت  اوااجت  ملن تن

كثق تاآ كاديتت   ه تتق :إىل  هفقتتا واقمل ت  اوخثتتق   همياتتن وقستت م اضثق تاآ اإلتنستانه بن ستتا  اواائاتاآ احل تت   اهاتنختتاء
 اوات هكغااط ست  ذ ا كخعتادة هكخاقملت   هكثق تاآ غت  كاديت  كريت  اضثق تاآ هكداد األذض  هاو  وثق  اهلقاء هاضاء 

 1هاضثق اآ اوفا ي  هاألخ و   هاإلمل ك  هاضثق اآ اوريقاف   ( اوحملق اء)  هاضثق اآ اضعاقي  كري  اضثق اآ اوسمع   
 المشاكل الكمية للموارد المتجددة -2
 مشكلة ندرة المياه العذبة - أ

خا ت   وت  ألهنتا أستا  احل تاة  و تن يت و ط اوق تن اودتحق   أ  جمخمتن كتن  أمه ت واخست اض اه اوعلب  
 هاحل تقاين هاوا تاا هكن ا فتان ملتا  وتقف  اض تاه اوعلبت  اإلتنساينااخمعاآ مباى وقف  اض اه اوعلب  او زك  و سخت   
اططتتقذة هاض وتت  ان  اتتا  ا فتتاض   غايتت   أكتت ايعختت   األذض  باوام تتاآ اوحملتت هذي  الستتخم اذي  احل تتاة ملثتتا رتتت  

كسخم    تند ت اوف د كن اض اه اوعلب    شن احناء اوعامل ه  تنف  اوقوتت اوتل  وخزايتا ف ت  كعتاالآ االستخداا  
اوغتتلائق اوعتتاضق  وألكتتنوثم تتاه  االكتت  اوتتل  مياتتن ان ياتتقن وتت  وتتاامل اآ خطتت ة ستتقاء باواستت   وثستتثم االوث متتق اه 

 2اكاكن اودااملاآهمنق اضان هحتايا 
 : أمهتا أس ا ملاة إىل   لا هو  ن ازك  اض اه ملثا اضسخقى اواهيل

 اوزيادة اوسااتن     كري  كن دهل اوعامل  -

 وثم اه   اواهل اضدخثف  احلق ق ملا  اوفا  وقزين االهناذ هاو ح اآ ملثا اضسخقى اوعاضق كن احلا    -

مل خ ل اوق ن اوعك ين مبقااذ اذبع  اكريتال كتا كاتنتت ملث ت  كتن زيادة االسخدااكاآ اضائ   ملثا كسخقى اوعا -
 .و  

 .يتاد ه قد اض اه اوعلب  هأ   اوخثق  اول  حل  مبعكم اهناذ ه  اآ اوعامل  -
 

                                                           
 . 91 -93ص ص    اوط ع  اورياتن    (1000   ي  اوث ااتن  اوااذ اضد) وتلوث البيئة اإلنسانهي  ؤ حمما اوس ا اذتنا.  1
وقل     اكع  اوقا  ة ن كقا  وااهة كث   االوخداد ه اوعثق  اوس اس  ) األثار البيئية الناتجة عن النشاط الصناعي في مصر  أساك  اواجاذ . 2

 .230 ص (1009 كد  وحملايا او  يف 
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 :مشكلة تجريد الغابات  -ب
حملتاء    وثختا قذ  اوتل  يعمت  ملثتا اوخقث ت  كتن اضستاو  اطحملت اء  باوقاألذ  يخع ض اوغطاء اوا اا   اوا ة 

  اوخ شتتتق خا تتت    اوعتتتامل  أختتتلآ األذض  وغطتتتق اوتتت   هاوغابتتتاآ األشتتتجاذق  و تتتن ان ملتتتملثتتتا اوغابتتتاآ هاض ا
واتتقين إىل  أدآاوتت   اودتتاامل   هاألتنكتتط وثتتق  اهلتتقاء إىل  إ تتاف تنخ جتت  االوخطتتا   هاودتتااملاآ اطكتت      اورياوتتن

اضساواآ اضخحمل ذة ملكت ة ك يت   اختاذ وق ي تا    االكطاذ احلمحمل   اون ا  آ ملثا اوغاباآ   اهذهبا و ن بثغت
  هكتلو  تنخ جتت  وثاكتاي اودتتااملق  وثمدتادذ هاوريتت هاآ او  يف ت  اإلتنستتاناهذهبتا  ه وت  كثتت  تنتاو  ملتتن ستقء استخداا  
  وثعت دهذا ك  ا   اوقحملتاء ملثتا ائان احل   و  إىل  اشعائق  يحملاف أههكا ياخ  ملا  كن وثق   قائق اه ك مائق 

 .1اوغاباآ
كتتن كعكتتم غاباريمتتا  اخدتتثنوتتا  األك يا تت هيتتزداد اوق تتن خطتتقذة ا ا كتتا ملثماتتا ان اهذهبتتا هاوقاليتتاآ اضخحتتاة 

كتقذدا ط  ع تا  اكتا ميااتتا كتن  وعتااوت     دهل اوعتامل اورياوتن بق ت  اوغابتاآ وقتن هأ ت حت خ ل اوق تن  اضا    
ع   وت   تق كتا  عت  كق تقر وطتن اوغابتاآ جمتتال احلدتقل ملثتا اوعمت آ اال ا  ت  كتن خت ل جتتاذة االخكتتا  هو

 .2هاجلاق  وثازار ب  اوكمال
هكتتن اضعتت هف ان وثتت  اوغابتتاآ وعختت  ذئتت  اوعتتامل و تتن اتتخر  تتاين اكستت ا اوا بتتقن هنتت   االكستتج  اوتت ز  

اخ تتتت  وتتتتاه  رتتتا  ة اوخغتتتت اآ اضا أمهتتتتاتنختتتائ  خطتتتت ة إىل  مياتتتن ان يتتتترد اوغابتتتتاآ  وإلتنستتتان هباوخايل فتتتتان جت يتتتا
 .هغ   و  و ائقاألاوف حملاتناآ هفقا اوس س  اوغلائ   هاوخاقر ه  األذض  ك  آوإىل   اف باإل

 :مشاكل الموارد غير المتجددة :ثانيا

   :الطاقة مشكلة  -
   كتترا    وقتتا د تتض اواتتا وكتتاك  او  يف تت  رتتت آ   جمتتال اوطاان االملتت اض االهىل ضستتاو  او عتتا اوعتتاضق وثم

يق تتا هبتتا ملتتتاد ك تت  كتتن اتنقتتا  تتت اآ اض تتاه اوعلبتت    اوعتتامل اوغا تتت   اوتت   حملتتت فوقتتاكت اواهوتت  اضملاتتاكا  ستتخقكتقمل
  ا ان ملاد ك   كن  له او ح اآ وا مسمت ك ا تا  هكادآ االمسا  واق ض ف تابري هاريا اوسما    باذاس  كردا

                                                           
 . 12 ص   ك  ن س    ك ه البيئي خطر يهدد الحياةالتلوث حمما وسان ملقض  وسن امحا شحاو   . 1
 . 229 ص مرجع سبق ذكرهواكا او يفق . 2
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   تا اوات بتاء   اوقاليتاآ اضخحتاةطتاآ وقوكن حم اضا عنهأن اوس ت اض اش  هللا اوخث  او  يفق  ق  هبان اواخان 
 .  1هاوقاوع  ملثا بعا أالف االك ال كن  له او ح اآ مل  اد ط االطثسق

ان حتق   اال ااف اوخامقي  يخطثت اسخت   كم اآ كخزاياة كتن اوطاوت  هيتال ملثتا  وت  االذو تاي اوختاذالق 
ن اوخقث   كن االملخماد ملثتا اوطاوت  اآلاوداامل   وسخط ن  ب  اسخت   اوطاو  هاوامق االوخداد   ها ا كاتنت اواهل

اوخقث اي   كن خ ل ذفن كفتاءة االالآ هاستخداا  اوخااقوق  تاآ احلايريت   فاالذو تاي اوختاذالق بت  استخت   اوطاوت  
ان   هكتتن ا فتتاألهىلاريتت  وثطاوت    ك اوتت  اوامتق هاوامتق ي تت  واتا ان وثتت  اوتتاهل وتا املخمتتاآ ملثتا االستتخت   اض

 .اضزيا كن اوطاو  واس  طق  اوخدث  هذفن كعاالآ اوامق االوخداد إىل  اواهل اوااك   كازاوت   وا  
اوقوتتقد ) ضدتتادذ اوطاوتت   ان اوع وتت  بتت  اوامتتق هاو  يفتت  هاوطاوتت  مل وتت  كعقتتاة هكخكتتابا  فاالستتخداا  اضاريتت 

فتان حتق ت  ا تااف اوخام ت  اضستخااك  يخطثتت اوخثتق   هباوختايل  يعتا كسترهال بدتف  اساست   ملتن ككتاث ( قذ فاالو
كتتن اوطاوتت  وابثتت   األتنتتقاروثتت  أن إىل  إ تتاف احلتتا كتتن استتخداا  وثتت  االتنتتقار كتتن اوطاوتت  وخقث تت  كعتتاالآ اوخثتتق  

  .وثاحملق   هباوخايل ات اوعم  ملثا زيادة اوافاءة   اسخدااكتا وثمحافك  ملثا وقق  اال  ال اوقادك 
او  يف  كن خ ل اوعم  ملثتا حتق ت   باقمل   وغ  اآ كرسس   وكجن ملثا اال خما  االك  اول  يخطثت ا  اء

االملخمتاد ملثتا  و تىناوافاءة   اسخداا  اوطاو  كن واقين كدتادذ ا هزيتادة االملخمتاد ملثتا كدتادذ اوطاوت  اضخجتادة ه 
ا  اوطاوتتت  هاضتتتقاد ملثتتتا واري تتت  استتتخدا تمتتتاكاو كتتتن  أكريتتت او كتتت ي   اإلكااتن تتتاآامنتتتاي  ايتتتاة   اوامتتتق وقتتتق  ملثتتتا 

  .2اطا 

 :المشكلة البيئية  أسباب:المطلب الثاني 
  كاتتتل وتتامي ملثتتتا أوتتا د اإلتنستتتانستت   اوقتتقل ان واتتت  تنستت  كتتتن االتنستتا  او  يف تتت  طاوتت  محتت  كع اتتت  هواتتن 

اضخعثقتت  بتتاوفا   ستت ا األجممقملتت  كتتن إىل  وتت همبتتا يفتتق  طاوتت  احلمتت  اطا تت  هبتتا هي  تتن   األتنستتا ن يتتت وثتت  
ه ق ملثتا اهنتا ستثن جماتن ت   األذض  هقاء كريت  اضتاء هاهلت او  يف   وأل قلهوت و يت إىل  ك ياخداد   و ن ر  االو

 كا ا   ملثا اوفا  اوخامق  تنك يا هملمث ا
 اضزيا كن اوختا قذ هاالختخ ل او  يفتقإىل  ورد او   االوخدادي  س ا من اوحمل هذ  او حن ملن األفهكن  اا 

 :ف ما يثق  هاو  ميان حتايا اب ز ا

                                                           
 دذاساآ وقل اوقاون او  يفق   اوقطن اوع يب هاواهل اوااك    )  "البيئة وقضايا التنمية والتصنيع" عالم المعرفة،  أساك  اطقيل  كدطفق طث  .  1

  201-202 ص  ص (1001  كطابن اوس اس   اواقيت
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  :فشل السوق:أوال 
إىل   اتا اإلشتاذةبا كتن هال د ر اضقاذد االوخدادي  بكا  كفقء  ق  ملا  اوقاذة ملثا نسيقدا بفك  او

واوتت  اوختتتقازن هامنتتتا وعتتة ان وتتتقى اوستتق  غتتت  وتتتادذة ملثتتا وعكتتت م اضاتتتافن إىل  ان كثمتت  فكتتت  ال وعتتة وعتتتلذ اوق تتتقل
اضافعتتت  احلايتتت  اال خمامل تتت  كتتتن اواثفتتت  احلايتتت  اال خمامل تتت   هيكتتتت  فكتتت   اال خمامل تتت  اودتتتاف   كتتتن ختتت ل وستتتاه 

طتن هاوتا  إتنختا اوسق   ث ا ملاا اوخسا  اوف   ب  اوخااو   اطا   هاوخااو   اال خمامل    فعثا س    اضريال 
وتت    إتنختتا كتتن احلايتتا يخطثتتت واتتاو   ملمتت  هذا  كتتال هاذض هواكتت م ه تتله وستتما باوخاتتاو   اطا تت    وتت  

مل حتخستتتت  تتتمن اوخاتتتاو   اطا تتت  كريتتت  اوخثتتتق  اوتتت   األختتت ىاوطتتتن كتتتن احلايتتتا يخطثتتتت كاكقكتتت  كتتتن اوخاتتتاو   
هبتتتتلو  فتتتتان اوخاتتتتاو      اإل تتتتاف  باوخاتتتتاو   اال خمامل تتتت  هوستتتتما  أتنقاملتتتت مبدخثتتتت   تنختتتتا اضدتتتتاوت وعمث تتتت  اإل

 . 1 اف  وخحملمن اوخااو   اطا   كحملافا او تا اوخااو   اال خمامل   اال اإلمجاو  
ملتا  اض تتاالآ   إىل  وتترد اوت   ان ملتا  ه تتقد و مت  وقاي يتت  وثخاتاو   اال خمامل تت  هاو  يف ت  يعتتا كتن احلتتقافز

  بإدختال حتست ااآ ب يف ت  ال مياتن وقتاي ه بق مت   اتفايتاآ اوحملتاذة فق تا  شت ك  كعاط ص كم اآ ك  ة كتن اضثق تاآ هاو
  .تنقاي   ه لا كا يطث  ملث   بفك  اوسق 

 :العوامل الخارجية:ثانيا 
  غ  اضقدقدة ألتنكتط  االخت ين هكتن اضماتن ان واتقن وثت  اال تاذ اااب ت  اه ستث    فقتا   ه ق اال اذ اجلاتن

ستتتقف  اآلختتت يناضاطقتتت  هبتتتلو  فتتتان إىل  فتتت اد ااخمتتتن بإتنكتتتاء وايقتتت  اكتتتا  كازوتتت  وحملتتت   مجاو تتت أيتتترد  و تتتا  اوتتتا 
فعاتتتاكا يخستتت ت  تتاوت كدتتتان   وثتتتق  كتتتا باواستت   وا تتتاذ اوستتث    يستتخف اهن كاتتتتا دهن اضستتامه    اتنكتتتاء ا  ا

او  يفتت  هامنتتا يخحمثتتتا   اضاتتاط  اوق ي تت  كاتت  بختتا قذ تنقمل تت  اض تتاه هاهلتتقاء فاتنتت  ال يتتافن واتتاو   ا تتاف   ضعاجلتت  ه تت اتن
ن و متت  اوحملتت ذ ااخمتتن  هكتتن اوااو تت  اوقاتنقتن تت  اتت  وثمخحملتت ذين او تتار اال تت ءاآ اوقاتنقتن تت  وثحدتتقل ملثتتا وعتتقيض ملتت

 تتت  ا  مياتتتن هلتتتا االستتتخعاتن  بقستتتائ  إتنخا اوخاتتتاو   اطاذ  تتت  كعاا تتت   بإدختتتال وتتتلا فمتتتن اضفتتتتض ان وقتتتق  اضاكتتتنة 
 . 2اوخثق   اذآلاضال هاو  كثف  خاذ     هذأ كثف  وثعم    أكري  أخ ى

 :النمو االقتصادي :ثالثا 
  كتتاة  هطتتة  اوخدتتاد وخدتتادي  ألاوقتتاذاآ االمياتتن وع يتت  اوامتتق االوخدتتاد  ملثتتا اتنتت  كعتتال اوزيتتادة   

زكا   كعا   باضقاذتن  كن اضاة اوسابق   ه ق  تاف اوس استاآ االوخدتادي   همبعتىن اخت   تق اذوفتار تندت ت اوفت د كتن 
                                                           

 . 13 ص  مرجع سبق ذكرهكمال كارم   قاد اوكم    كارم امحا او طاي وقف   مل ا  اضسعقد   .  1
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اواتتاو  اوقتتقكق احلق قتتق اوتتل  ميريتت  امجتتايل و متت  اضاخجتتاآ كتتن اوستتثن هاطتتاكاآ   كتتاة زكا تت  كعا تت  كط هوتتا كاتتتا 
االوخدتتاد  ال   تت  اه االتنتتا اذ  تن وتت  كتتن اوخع يتت  اوستتاب  بتتان اوامتتقتنخا ت   كستتخثزكاآ اوعثم تتاآ اإلو متت  استتخ
كما اتنتت  ال يتتلك  وجتتم اوخاتتاو   اال خمامل تت  وعمث تت  هاو  يفتت   اوط  ع تت بعتت  االملخ تتاذ اضتتاخ آ كتتن اضتتقاذد  ينختتل

 .1اوامق االوخداد 
د  باوختا قذ او  يفقوه ت  ان هوت  اوامتق  تق اال ت اء االكريت  أ  كاى ي و ط اوامق االوخدتاإىل  هاوسرال  اا

 اوامق االوخداد    تنقمل   او  يف ووخحس  تنقمل   او  يف وهك   ير   
ت اضخزايتتا ملثتتا اضتتتقاذد ثتتتطوثاالجتتتاه االهل يتت ى ان اوامتتق االوخدتتتاد   تتق اوستت ت   اال تتتتاد او  يفتتق تنخ جتت  

     ف تاتنخا ا وجم اضثق اآ اضط هو  كن   اء اوعثم اآ اإلين وزااوط  ع   اداهدة   اواهل اضخقاك  فحمل  مل
اوامتتق االوخدتتاد   اكتتا االجتتتاه االختت  يتت ى بتتنن اوخقستتن   االتنفتتا  ملثتتا محايتت  او  يفتت  يتتر   ستتث ا   كستتخقياآ

ه تلا  تنختا اوقد  هوااتا   االكا او ع ا واطتق  ملثتا احلتا كتن اال ت اذ او  يف ت  هحتست  هستائ  اإل األكااضاد    
 . ياعا  ملثا زيادة اوامق االوخداد 

  هان او  يفتت  اواك فتت  ختت اآلم اوتتامها مان يتتخ هاالجتتتاه االختت  يتت ى بتتنن اوامتتق االوخدتتاد  هاو  يفتت  كتتن اضماتتن
اضزيتا كتن اوخثتق  وستت االجتتاه االهل إىل  قدقكان اوامق االوخداد  ي  فإ امنقا هوقاكا   كري كق قدة    اواهل األ

 اآ كعاالآ اوامتق اوعاو ت  يفتتض ان واتقن  اآ ب يفت  كختا قذة هواتن احلاوت  و ستت هبتلا  اوغا  وخدادياآ الافان 
 تتتلا االجتتتتاه بتتتان  أ تتتحا يتتت ى  ه منتتتقا هوطتتتقذا  األوتتت اوكتتتا  ا  تن وتتت  بتتتان او  يفتتت  اضتديتتت  كق تتتقدة   او ثتتتاان 

ااتتتتا حتمتتت  مي اضكتتتاث  او  يف تتت   تتتق تنخ جتتت  وثفقتتت  هو ستتتت تنخ جتتت  اوامتتتق االوخدتتتاد  اوقاستتتن  هان او ثتتتاان اوفقتتت ة ال
 .2تنفقاآ محاي  ه  اتن  او  يف  

 :السكان:رابعا 
ابت ز  يعا اوامق اضخستاذر اضدتحق  بتاوخقزين اوعكتقائق وثخجمعتاآ اوستااتن   الست ما   او ثتاان اوااك ت  اوتا 
 ا تتدم خطتت  يخعتت ض وتت  كقكتتت  بنهنتتاوتتا قذ او  يفتت  هستتقء اوق تتن االوخدتتاد   همياتتن ه تت   تتله اوكتتا  ة  أستت ا 
مل ودتتت  دذ تتت   األذض  كتتت آ ملثتتتا اوتتت   كاتتتل ك يتتت  اوستتتا   فتتتاوخغ اآ اجل قوق  تتت  هاواتتتقاذ  اوط  ع تتت  األذض 
اضكتاث  احلق قت   ان  األذ ت   خعتارم ضاتان اوات ة وجم اططت  اوتل  تنقا تت  او تق  كتن  ت اء اوخزايتا اضإىل  ريايا ا

                                                           
1 O.Neil.D.W.R.Jones.Op Cit .P-11 

-211ص   ص(1021 سقذي  هزاذة اوريقاف  اآ اهل يف  اهلاك  اوسقذي  وثاخا كاكقذ ) البيئيةالتطور االقتصادي والتكاليف  ايتا  اديت وفاو .  2
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 ن   كعتتال اوزيتتادة اوستتاقي وامتتو ستتت   اواريافتت  اوستتااتن   اه اوعتتاد اضطثتت  اوتتل  ه تت  او تت  ستتاان اوعتتامل وان 
 .يس  ملث تا اوامق اوساايناو  

  : التكنولوجيا:خامسا 
وتا قذ اواكتا  او  يفتق إىل  ن اوقت ن اوعكت ينودثت   اواد  اوريتاين كتاو   اوخحقالآ اوخااقوق    أدآوقا 

هاضتتقاذد اوط  ع تت   ا  ستتا م    وتت  ط  عتت  اواكتتا  االوخدتتاد  اجلايتتا  اوتتل  ستت ط  ملثتتا كستت ص احل تتاة االوخدتتادي  
بعا احل   اوعاض   اورياتن    فقا و كز اال خمتا  ملثتا خفتض اوخاتاو   اضاديت  هوطتقي  اوقتااذآ اودتاامل   بغتض اواكت  

 . 1اوسث    او  وثح  اوحمل ذ باواكا  او  يفق ملن اال اذ

 :االدوات االقتصادية للتحكم في التلوث:المطلب الثالث 
 خثفتت  هكتتن  إ تت اءاآه تتن س استتاآ هانتتا  إىل  وثجتتا اوتتاهل هاحلاقكتتاآ وثحتتا كتتن اال تتاذ اوستتث    وثخثتتق 

 2:ا م  له االدهاآ تنلك 
 :الضرائب : أوال

اوتتل   كتتاك د ستتق ب غتتقال االوخدتتاد   اكعتت     تت ذ اإىل  تنستت    Pigovvienneهوستما  تت ي   ب غقف تتان
فتتت ض  تتت ي   كقستتت ث  كااستتت   وخحق تتت  اضستتتاهاة بتتت  اوخاتتتاو    2910ستتتا  " فااااهر اقتصااااديات ال"  اوتتتتص   كخابتتت

   .  هاوخااو   اال خمامل   هاو  وع ف او ق  باسم ذسق  اوخثق اطا 
 : ي   ملثا اضرسساآ اضثق   كاتاكما وقا   احلاقكاآ ككاك  ملاا ف  تا وثحمل

اضثق تت  كتتن ختت ل  تتعقب     تتتا ملثتتا اضرسستت  اضستتخقى اضااستتت وثحملتت ي   اوقا تتت فإىل   تتعقب  اوخق تت  -
 .   وثمرسس تنخا اإل وألتنكط وقاي  اوخااو   اطاذ    

 ض هملاتتتتا فتتتت اوحملتتتت ائت احلاقك تتتت  ا  يخستتتتم ملمتتتت  اوستتتتثطاآ باو  هو اط تتتت  االداذيتتتت  هإداذة تتتتعقب  واف تتتتل  -
 :اوحمل ي   ملثا اضرسساآ اضثق   يخق ت

 هكتتتتاى اذوفتتتتتار اوخاثفتتتتت   ستتتتا   تتتتتله اوحملتتتت ي   باض هتنتتتتت  هفقتتتتا واتتتتتقر اوافايتتتتاآ  اضاطقتتتتت  اجلغ اف تتتت  اضثق تتتتت  وا
 .ق وثمرسس تنخا اال خمامل   وثاكاي اإل

                                                           

اقز  90وزي ان   11   ا    اضخحاةاألكم )  1992تقرير مجلس جامعة االمم المتحدة لعام    ااث  االوخداد  هاال خماملق.  1 
 .12 ص (2999
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 ط  ت  اسخداا   زء ك   كن اي اداآ اوحملت ائت اضف ه ت    وتامل م  تق  وااقوق  تا كعاجلت  اوافايتاآ هو
 .كفاءة وثخقث   كاتا  أكري 

 :  االعانات الحكومية: ثانيا
 ع تتتتتت  كريتتتتتت  اضتتتتتتا   اوقتتتتتت هض هوكتتتتتتم  مج تتتتتتن اتنتتتتتتقار اضستتتتتتاملاة اضاديتتتتتت  وثمثتتتتتتق   اه كستتتتتتخداكق اضتتتتتتقاذد اوط 

  .هاوخدف حملاآ هاإلملفاءاآ اوحمل ي    اال ازاآاض س ة 
ملاتنتتت  احلاقك تتت  وستتتحت كاتتتتا هملث تتت  فتتتان اضرسستتت    اوقتتتاء اوافايتتتاآ دهن كعاجلتتت  فتتتان اال استتتخم آاكتتتا ا ا 

 .داخث   ا اذإىل  اطاذ    اآل اذاالملاتن  ورخل   احلس ان هوخحقل 
 : رجاعيةنظام الودائع والتأمينات اإل:لثا ثا

ه تق تنكتتا  وتتائم ملثتتا فاتت ة فتت ض ذستتق  اه  ت ائت ملثتتا اضخستت ت   اوخثق  ضقابثتت  خستتائ  اوخثتتق  ادخثمتت  
فعتا   واوتتتت  و اكتتتت  بإملتتتتادة وتتتتاهي  اضتتتتقاد اضثق تتتت  اه ا تتتت اء ملمث تتتتاآ كتتتتن شتتتتنهنا كعاجلتتتت  ملثتتتتا ان يتتتتخم اذ املتتتتتا وتتتتاا

وتتافز  تت ي   اوخثتتق  هبتت  او تت  اوتتخحام   اوخاتتاو   اوخاك م تت   اوخثق  هيعتتا  تتلا اواكتتا  اداة اوخدتتادي  جتمتتن بتت  
حملت ائت كقابت  ادتاهالآ االااب ت  اوافن كقاب  اطسائ  ادخمث  وثاكاي هب   تمان ذد وثت  او ستق  هاوفخجمن ب  

 .وثخقث   كن اوخثق 
 :التراخيص القابلة للتجارة :رابعا 

وقق  احلاقك  باوسماص  ا كعت  كتن اط وتاآ اوخثتق  هودتاذ اوتاخت ر كمتا اتنت  مياتن شت اؤ ا هب عتتا   
 .سق  اوتاخ ر

ن واتقن كم ت  اوتاخت ر اضدتاذة هوقق  احلاقك  بعمث   اوخسع  ملن ط ي  ا ااذ ملاد كن اوتاخ ر ملثا ا
اضع تتاذ  اوتتل  حتتتادة اوستتثطاآ هكتتلا اوستتماص بخ تتادل وثتت  اوتاختت ر بتت  كستت   اوخثتتق    كق تتاة مبستتخقى اوخثتتق 

 .ههبلا بخحاد اوسع  اوخقازين كن خ ل وقى اوع ض هاوطثت
اضرسستاآ  أكتا و  يفت      كتن بت  اوتاخت ر   اقيت  اوت اك  احلاقك ت  حلمايت  اااخهميان اسخغ ل وثت  اضت

 .   بايث  مبقاذد او    ذا باو  يف إتنخا هحتفز م ملثا اسخداا  ط   احلماي  او زك   أساو تانا  إىل  فخافعتا
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 :البيئية للطاقات التقليدية والمتجددة  اآلثار:الثالث  بحثالم
 اوفحتتم هاو تتتهل هاوغتتاز قذ  فتتواألد وعخمتتا ملثتتا اوقوتتق هاوتت   االستتخداا  اضاريتت  هاض تتاوي وثطاوتت  اوخقث ايتت إن 
وثتتق  ب يفتتق مل يكتتتا وتت  كري تت  هاىل إىل  هاد هاو  يفتت  همج تتن اواائاتتاآ احل تت   اإلتنستتانباوغتت  ملثتتا   اذ تتأوخستت ت   

 .احلمحمل   هاوعايا كن اواقاذ  او  يف   كطاذاأل ه األذض  االوخ ا  احل اذ  هاذوفار دذ   و اذة 
االوخدتتادي  هاوخجاذيتت  هاوع وتتاآ اواهو تت   آ كض تنفستت  هيتتر   ملثتتا اوخعتتافاو  يفتت  ا تت حت حمتتادا ملاض تتا يفتت  

اضعا  ة هأ    اال خما  هبا كن ا م اوخااب  وخق  م وحملاذة اواهل هوقاكتا هيقا   اوعتامل حتتايا   خثت  وتقازن بت  
االكت  الستخعماالآ اوطاوت   ملثا او  يف   هكا دا  االملخماد ملثا اوطاواآ اوخقث ايت  حتخت  اجلاتنتت اوخام   هب  احلفاظ

 اإلتنستانتنحملقهبا  اه كا ياخ  ملاتا كن كثق اآ ملثا  تح   هإكااتن  هكما هلا كن واامل اآ سقاء كن   اء اسخازافتا 
 او حن ملن طاواآ بايث  كخجادة هتنك ف  وخسم باالسخم اذ ه ايق  وث  يف  إىل  فان اوعامل يخج هملثا او  يف  

 :لطاقات التقليديةاالثار البيئية ل:المطلب األول 
اضثق تاآ اتنخكتاذا هوتن  ا    أكريت وخقو ا اوات باء كن قذ  فواألوعخ  كثق اآ اهلقاء اوااجت  ملن اوتا  اوقوقد 

او  يف تت   هياتتخ  ملتتن االوتتتا  اوااكتت  وثقوتتقد غتتاز  تتاين اكستت ا اوا بتتقن  هكتتاذ اضتتاء هكم تتاآ كتتن اكاستت ا اوا يتتت 
   اوا بتتتتقن أكستتتت ا أهلاوااكتتتت  وثقوتتتتقد ف اتتتتخ  ملاتتت  غتتتتازاآ هك ك تتتتاآ  خثفتتتت  امهتتتتتا هاوا ته تتت   أكتتتتا االوتتتتتا  غتتتت  

محتتض اوا يتتت   ه تتقد او طقبتت  اض وفعتت    اهلتتقاء ا إىل  اوا يتتت اوتتل  يخحتتقل أكستت اك بقتناآ  كتتلو  ذه هاهلتتا
 .اكس ا اواته   ه اين اكس ا اواته  

زهل بس مل   هبعحملتا االخت  وتا وست ت ككتاك  ب يف ت  و  بعض اوخن  اآ او  يف   وا وس ت ا  اذ ود ة اال 
وت  وتن  اآ كريت  وثتق  قذ  فتواألوغت اآ دائمت  هوتا ب اتت اواذاستاآ ان اوقوتقد إىل  ملك اآ اوسا  ورد إىل  اخا

اكآآ هوا قذ اوغابتاآ ط  هاد طاآ هفقاان بعض اال اا  هدكاذ اضااض اه اوسطح   هاجلقف   هوثق  اوتب  هاوكق 
ف اضدتاذ هبتتاخخ ف   هاو  يف ت  اوااجتتت  ملاتتا بتتاخخ ع تاوط   هاأل تت اذاآ االوخ تا  احل اذ  هوخفتتاهآ اضدتاط  هغتاز 

 .وسخدا  ف تا او ا  ت  ا  هاالودط   االسخ
 :الفحم واستخدامه إنتاجمخاطر : أوال

كتتن  أآ و تاان ككتا آ اوخثتق  اض و طت  بتاوفحم ملايتاة  تاا ه اآ ابعتاد  خثفت   و تن ان  تله اضكتا 
اوفحم بس ت كا ورد  او   كن ا ت اذ   او  يف ت  كتن و تن وكتقي  اضاتاط  هوطتاي  اال ستا  اواو قت     إتنخا ملمث   

كتتت ض او ئتتت  ) اض تتتاه اجلقف تتت  هكتتتا وستتت    كتتتن اكتتت اض ه تتتاط  وثعتتتاكث     تتتله اودتتتاامل  إىل  اهلتتتقاء هوستتت   اضثق تتتاآ
اوخثتتق  اوااجتتت  ملتتن اوفحتتم ملاتتا و وتت  و تتن ياتتخ  كتتن و وتت  اكاستت ا  هوستتخم  ككتتا آ(  اوستتقداء هاهن تتاذ اضاتتا م
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هاودتتتتتث    ( هاوغ تتتتتاذ  ا اكاوستتتتت) اواو قتتتتت   األ ستتتتتا إىل  باإل تتتتتاف ك بقتناآ اوا بتتتتتقن هاهلتتتتتاذه  أكستتتتت اهل أاوا يتتتتتت ه 
 .  1كاوافاياآ اضخ ق   كن ملمث   احل  

كاتتتتاط  إىل  ممتتتتا يستتتتخق ت تنقثتتتت هوقتتتتن كاتتتتا م اوفحتتتتم ملتتتتادة   كاتتتتاط  كاعزوتتتت  بع تتتتاة ملتتتتن االستتتتقا  هاضتتتتان 
استخداا   أل  اكتاكن شتحا  غت   تاحل   تناسخدااك   هوا اا  وثق  وث  يف  ا ااء تنق  اوفحم و تن ودت   اضتقا

 بس ت كا اا   و ا  اوفحم كن وثق  هلله االكاكن
هميريتتت  اوفحتتتم كتتتن و تتتن اضدتتتاط  اودتتتح   هاو  يف تتت  اخطتتت  كدتتتادذ اوع وتتت  و تتتن الثتتت  كم تتتاآ  ائثتتت  كتتتن 

هاو  يفتت   و تتن وستت ت ملمث تتاآ استتخد ا  اوفحتتم وتتقاد  ملا فتت  يتت هص  اإلتنستتانوافايتتاآ اودتتث   هاوستتائث  اوحملتتاذة با
ملتتتاد كتتتن االشتتتداص  كمتتتا واطثتتت  ملاتتتا اوتاوتتت  كم تتتاآ  تتتدم  كتتتن اوغتتتازاآ اضثق تتت  هاحلابستتت  وثحتتت اذة   اء تتتا 

 هاجلاهل اضقايل يق   اوخن  اآ او  يف   وثفحم
 البيئية للفحم التأثيرات :(11)جدول رقم

 النفايات األرض   الهوا  المياه النشاط
 

 تعدين
 تتتتتتت ف اضاتتتتتتتا م احلمحملتتتتتتتتق 

كتتتتتتتتقا  ألهوستتتتتتتت   مححملتتتتتتتتق 
 اوافاياآ 

 
 غ اذ فحم هو ائ 

وعتتتتتتتتتتتتتتتتتتاين اوكتتتتتتتتتتتتتتتتتت ائ  
كتتتتتتتتتت  هفقتتتتتتتتتتاان   آهو

 سط  اوتب  ه  قطتا 

بقايتتتتتتا اوغطتتتتتتاء اوعثتتتتتتق  كتتتتتتن 
اوتبتتتتتتتتت  هاودتتتتتتتتتد    واوتتتتتتتتتت  

  األذض  اوخعاين حتت 
 

 معالجة
 

كتتتتتتتتتتتتقا  ألمحتتتتتتتتتتتتض وستتتتتتتتتتتت   
 اوافاياآ

 
 غ اذ فحم

كتقا  ألوس   مححملق 
 اوخدزين هاوافاياآ 

 
 ك اه   ف هغ اذ فحم

 
 تخزين

 
 كقا  اوافاياآ أغس   

كتقا  ألوس   مححملق  
 اوخدزين هاوافاياآ 

 غ  حمسقس      

 
 

 نقل

 
 

 غ  حمسقس 

غ تتتتتتتتتاذ فحتتتتتتتتتم هاتن عا تتتتتتتتتاآ 
 تتتتتيف ث  كتتتتتن  تتتتتاين اكستتتتت ا 

 هأكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ااوا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
اكستتتتتتتتت ا  لهأه اواته تتتتتتتتت  

 
 

 غ  حمسقس    

 
 

 غ  حمسقس 
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 اوا بقن
 
 

 حرق

 
كتتتقا  أوثتتتق  وتتت اذ  هذكتتتاد 

 كطاذ مححمل   هأاوخدزين 

 تتتتتتتتتاين اكستتتتتتتتت ا اوا يتتتتتتتتتت 
 هأهلتنته تتتتتتتتت   هأكستتتتتتتتت ا

اكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا اوا بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتقن 
اآ ذكتتتتاد كخطتتتتاي  مه ستتتت 

 هتنكائ  ككع 

 
 

  طقل اكطاذ مححمل  

 
 
 ذكاد كخطاي         

  129 ص (2991كد   اجلمع   اضد ي  واك  اضع ف  هاوريقاف  اوعاض   )، البيئة من حولنا، اب  حمما:و اف  ها ا  و مج   :المصدر
 

 االثار الصحية لملوثات الهوا  من الفحم :(11) جدول رقم 
 االثار الصحية الضار نوع الملوث

جلستتتم  اكتتت اض  تتت   اوختتتاف   اكتتت اض اوكتتتعت اهلقائ تتت   خفتتتض كااملتتت  ا اواته   هأكس اكس ا اوا يت أ    
 كزكا  باو ئخ 

 اوداذي  ضاألك اوس ت   زيادة احلساس   هاو بق هغ  ا كن  اجلس ماآ اوعاوق  
ا تتتتتت اذ ك يتتتتتتا اضتتتتتتخ بستتتتتت ت  وألكستتتتتتج اتتتتتتا كتتتتتتن وابث تتتتتت  محتتتتتت  اوتتتتتتا   هل اكس ا اوا بقنأ

 هاالخخاا  ير     اواهذة اواكقي  هاجلتاز اوعد 
  (1002داذ اوك ه  اوقا  ة  )، بيئة والتنمية في مصرقضايا ال، ملدا  احلااه :المصدر  

 :البترول واستخدامه إنتاجمخاطر : ثانيا
او تتهل اه  إتنختا وخم ز اوداامل  او تهو   بن   ا اوا   ملثا احل تاة او  يف ت   ملاتا هوتقر وتقاد    اوتا ك اوت  

يت  اه غت  كاديت   هملثتا اوت غم كتن ان هحتم   له احلقاد  اواهل هاوك كاآ وااو   با حملت  وتا واتقن كادوقزيع   
كققكتاآ كاو ت  هبكتت ي   تدم  حتتقل هلتا حتمتت  كسترهو اريا جتتاه او  يفت   غتت  ان كعكتم شت كاآ او تتهل اوعاض تت  اخثت  

 خا ت   مايت  هبت  تنختائ  املماهلتا اوقاون اوعثمق يركا ان  اا  ف وا  ق  يتا بت  كتا وخ اتاه كتن ودت ااآ هس استاآ
 .ملمث   اسخد ا  هتنق  او تهل ملثا او  يف إىل    هكن  اا سقف وخط

 :االثار البيئة للصناعة البترولية -1
وتتت بط بتتت  ملقاكثتتتتا هوخحمتتت  ملثتتتا ا   تتتا اوتتت   وخم تتتز اودتتتاامل  او تهو تتت  بخعق تتتا ك تتت    مل واريتتتا اوفا تتت           

ض وا ت    أ  ك وثت  كتن هاوخاق تت ملث ت   هواتقن االخطتاء ااوكت كاآ واتاو   با حملت  كتن ا ت  اسخاكتاف اوتافط 
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وتقف  إىل  كعتتا او تهو ت  هاو ثتاان اضخعاكثت  هوتلو  وستعا اوكت كاآ  ك اوثتا كاثف   اا  هخا     ون  اريا او  يف  
 .1او واب  هاضخابع  اضسخم و  ملثا س هذة اوعمث   االسخد ا   

    :التأثيرات البيئية العملية استكشاف النفط واستخراجه -2
هاواكتتاطاآ  اإلتنستتان تتح  ، ملمث تت  اسخاكتتاف او تتتهل هاستتخد ا   بكتتا  ك تت  ملثتتا اواكتتا  او  يفتتقوتتر     

اوف و   هوعم  ش كاآ او تهل ملثا او حن ملن او تهل باستخداا  هستائ  هوااقوق  تا كخطتقذة  تاا هملاتاكا حتتاد 
 اوختتتن   هيتتتناثتتتا تنقمل ختتت   االخخ تتاذاآ مل هإ تتت اء اآ هاضحملتتتداآ األذ تتت كاتتاط  وقا تتتاه وقتتتق   تتتله اوكتت كاآ ب اتتتاء 

كتتن ختت ل وتتقاد  اوخستت باآ اوافط تت  هوخمريتت  اكتت  اال تتاذ او  يف تت    وعمث تت  اسخاكتتاف او تتتهل هاستتخد ا    يفتتقاو  
ازاوتتت  اوغابتتتاآ هن يتتتت اواكتتتا  او  يفتتتق  هاوخثتتتق  اضتتتائق هاضستتتامه    و و تتت  اواائاتتتاآ احل تتت   هوستتتخدا    ملمث تتت  

يتخم وثقيريتتا هذك تتا وثط  عت  ه تلا كتا ياتخ  ملات  وثتق   هاوت     كم اآ كعخ ة كتن اض تاهاوخاق ت ملن او تهل هاسخد ا 
 .2كم ائق وث  يف  هاض اه

اودتاامل  او تهو ت  ملثتا اواكتا  او  يفتق    تن ان كم ت  كتن او تتهل  وتن    تم  تقذأهيعخ  اوخثق  او ح   كتن 
 .احل اة او ح ي هواوث  ملثا   ون هان كاتنت  غ ة ميان هلا ون  اآ وادة

 :التأثيرات البيئية لعملية نقل البترول -0
  بغت ض تنقثت  ملثتا كستافاآ بع تاة كتن إو ت ان االتنفدال اواائم ب  كقاون اوخ اط اآ اوافط هكقاوتن احلا ت  

ه لا كا يساملا ملثا زيادة وعق ا اتنكم  تنقث  مل  اوعامل هتنخ  ملتن ملمث تاآ تنقت  او تتهل   كسختثا إىل  إيداو ا   
اه اوستتفن اه هستتائ  اواقتت  او يتت  هيستتج    ستتقاء كاتنتتت ملتت  االتناب تتت   يتتا كتتن وتتقاد  اوخستت باآ اوافط تت اوعا

 .بكا  مم ت ملثا اواكا  او  يفق أ  آاو   ا كن كقاذ  اوخس باآ اوافط  يواذيخ اوعامل اوعا
تتا هوت  استخت   واك ف هأ اتاءوتاه تا  أ اتاءهاحل تقان  اإلتنستانور   وتقاد  اوخست باآ اوافط ت  ملثتا  تح  

 .او  يف   وث تهل اوخن  اآهاجلاهل اضقايل ي    3اواائااآ اضخسمم  كاتا  
 
 
 

                                                           
 . 232  ص مرجع سبق ذكرهسعا خث ف  احلمق   . 1
 . 210-211 ص  صمرجع سبق ذكره  يامس  مماهص سث مان. 2
  219-210 ص  ص نفس المرجع السابق.  3
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 البيئية للبترول التأثيرات :(12) جدول رقم 
 اوافاياآ األذض   اهلقاء اض اه اواكاي 

 
 

 اسخاكاف

 
 

وثتتتتتق  تنتتتتتاو  ملتتتتتن اتنكتتتتتط  احلفتتتتت  
 وافاياآ ها

 
 

اتن عا تتتتتاآ  تتتتتتيف ث  
 كن احلف 

وثق تتتتتا   األذض   إ تتتتتاذة
بعمث تتتتتتتتتتتتاآ اوخاق تتتتتتتتتتتتت 
هباتتتاء هوتتتااآ وتتتاهال 

اوافايتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاآ  هإداذة
 هاوخآك  

بقث تتتتتتتتتتتتتت  اوافايتتتتتتتتتتتتتتاآ 
هاوطتتتتتت  وتتتتتتا حتختتتتتتق  
اكتتتتتتتتتتتتتتتتت ص هزذتنتتتتتتتتتتتتتتتتت خ 
 هغ  ا كن اضثق اآ

 
 إتنخا 

 
 بتتتتتتاألك صودتتتتتت ي  ك تتتتتتاه كثق تتتتتت  

 هاوافط 

 
اتن عا تتتتتاآ  تتتتتتيف ث  

 كن احلف 

 ا كتتتتتتتتتتتتن حتختتتتتتتتتتتتا  ضزيتتتتتتتتتتتت
وختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااهل  األذض 

اوافايتتتتتتتتتتتتتتاآ اضخقوتتتتتتتتتتتتتتاة 
 هإداذرياهنزياتا 

اض تتتتتاه اوااجتتتتتت  اضثق تتتتت  
هاضتتتتلي اآ  بتتتتاألك ص
 هاوافط

 
 

 وا ي 

 
ك تتتت ة كتتتتن اض تتتتاه حتختتتتق    كم تتتتاآ

ملثتتتتا كتتتتادة ملحملتتتتقي  هزيتتتتت ختتتتا  
  قتتتتتتتتتهشتتتتتتتتتحم هكتتتتتتتتتقاد  تتتتتتتتتث   كعث

 هذ اص هزتن 

اتنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا  
ألكاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
اواته تتتتتت  ه تتتتتتاين 
اكستتتت ا اوا يتتتتت 
هأهل اكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
اوا بتتتتقن ه  تتتتاذه  
ك بقتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاآ 

 ه س ماآ  

 
 حتختتتتا  ضستتتتاواآ كتتتتن 

  اجلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوثمع األذض 
 هإداذةهوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااهل 

 اوافاياآ

 
 هاكقتن تتتتتتتتتتتتتتتتتتازيتتتتتتتتتتتتتتتتتتقآ 

هك يختتتتتتتتتتتتتتاآ هك تتتتتتتتتتتتتتاه 
   ف

وستتتتتتتتتتت   هاتنستتتتتتتتتتتاا   اتنفجاذ هاك ة    اتنساا  هاتنس ا      ن ين
 هاتنس ا 

واك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
 اتنساا  هاتنس ا 

 
 تنق 

  
 اتنساا  هاتنس ا      

 
 ةاتنفجاذ هاك     

ا  كتن اوس   هاتنست
خطتتتتتتقي االتناب تتتتتتت اه 

 شاوااآ اواق 

كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن  واك تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 اتنساا  هاتنس ا 
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 تتتتتتتتتتتتتتتاين اكستتتتتتتتتتتتتتت ا   طقل اكطاذ مححمل   و   
اوا يتتتتت اكستتتت ا 

 طقل )اواته   
 تتتتتتتتتتتتاين ( مححملتتتتتتتتتتتتق

اكستتتتتت ا اوا بتتتتتتقن 
اهل اكستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
اوا بتتتتقن ه  تتتتاذه  
ك بقتنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاآ 

 ه س ماآ 

بقايتتتا هذكتتتاد كعتتتااآ  اكطاذ مححمل   
 اوخحام

 . 102 ص (2991كد  اجلمع   اضد ي  واك  اضع ف  هاوريقاف  اوعاض   )، البيئة من حولنا،حمما  اب :ها ا  و مج و اف  :المصدر 
 :الغاز الطبيعي ومصادره إنتاجمخاطر :ثالثا

هاو  يف تتت  بستتت ت وثتتت  اضدثفتتتاآ اودتتتث    يخفتتتق  اوغتتتاز اوط  عتتتق ملثتتتا اوتتتافط كتتتن و تتتن وثتتت   تتتاط ه اودتتتح  
اكاست ا اواته ت   هملثتا اوت غم كتن ان كعتال   اكست ا اوا بتقن هيناط   غاز  تاكعال   هكلو  ا فاضهاوسائث 

ملمق  اجلمتقذ وثغاز اوط  عق اوت  كتن اضعتال اطتاص باكت ه اوتافط  اال ان كعتال اوقف تاآ  هأخطاذاالخطاذ اضتا   
 .بس ت االواا  اوعا ف  وثغاز وفق  اضعال اطاص باوافط 

وتتتاهذة اوغتتتاز اوط  عتتتق ملثتتتا اضستتتخقى اضتتتتة    تتتاط  حمتتتاهدة وثغايتتت  ملاتتتا ك وثتتت   هوخمريتتت  اضدتتتاط  اودتتتح  
   1: اكا اضداط  باواس   وثجمتقذ بست اوغاز اوط  عق ف مان ود  ا ف ما يثق االسخد ا 

 اط  حماهدة تناجت  ملن اتن عتا  اكاست ا اواته ت   ه تق  تاط   تع ف  باضقاذتنت  مبدتادذ اوطاوت  االخت ى  -
 .فحمخا   او

 .وقاد  احل ائ  هاالتنفجاذاآ   ا ااء اوخد ي  هاواق  -
 :هاجلاهل اضقايل ي   واا اوخن  اآ او  يف   وثغاز اوط  عق

 
 

                                                           
 . 19 12ص ص   مرجع سبق ذكره  التلوث البيئي ومخاطر الطاقةوسن امحا شحاو  . 1
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 البيئية للغاز الطبيعي التأثيرات:( 10)جدول رقم 
 اوافاياآ األذض   اهلقاء اض اه اواكاي
 
 

 اسخاكاف

 
 

 ط ص تنقاو  اوخاق ت

اتن عتتتتتتا  وث تتتتتت  ياتتتتتتخ  ملتتتتتتن 
 اضسخداك   هاضعااآ فاحل

وثق تتا   األذض   إ تاذة
بعمث تاآ االستخد ا  
هاو اتتتتتتتتتتتتتتاء هوتتتتتتتتتتتتتتااآ 

 هإداذةوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااهل 
 اوافاياآ 

حتتتتتتتتق  تنفايتتتتتتتاآ وتتتتتتا 
اوخاق تتت ملثتتا اكتت ص 
هزذتنتتتتتتتتتتتتت خ هملاا تتتتتتتتتتتتت  

 اخ ى

 
 اسخد ا 

 
 غ  حمسقس 

اتن عا تتتتتتتتتتتتتتاآ وث ثتتتتتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتتتتن 
 اضعااآ اضسخداك 

كستتتتتاو  إىل  احلا تتتتت 
وتك تتتتتتتتتتتتتتتت  إ تتتتتتتتتتتتتتتاف  
 األتناب ت

 
 س  غ  حمسق 

 
 كعاجل 

 
 غ  حمسقس 

كستتتتتتتتتت ا أاتنستتتتتتتتتت ا   تتتتتتتتتتاين 
اوا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هك يخ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 

 اهل اذه   

 
 غ  حمسقس 

 
 غ  حمسقس 

 
 نزين

 
 غ  حمسقس 

 وتتتتتألذضا تتتتتاذة وث ثتتتتت   و ائ  هاتنفجاذاآ 
 وخك  ا اودتاذي 

 
 غ  حمسقس 

 
 تنق 

 
 ي  حمسقس 

 وتتتتتألذضا تتتتتاذة ك تتتتت ة  و ائ  هاتنفجاذاآ 
وخكتتتتتتتتتتتتتت  ا خطتتتتتتتتتتتتتتقي 

 االتناب ت

 
 حمسقس   غ 

 س غ  حمسق  غ  حمسقس  كس ا اوا بقنأ اين  غ  حمسقس  و  
  121 ص (2991 كد  اجلمع   اضد ي  واك  اضع ف  هاوريقاف  اوعاض   )، البيئة من حولنا، و اف  ها ا  و مج   حمما  اب : المصدر

 

 :المظاهر البيئية للطاقة التقليدية: المطلب الثاني
 تتله اضدتتادذ كتتن اوطاوتت  اوخقث ايتت  ككتتا   و تت  كتتاى وحملتت ذ او  يف تت  تنخ جتت   تتلا  تنختتا إياتتخ  ملتتن استتخداا  ه 

 :ها م  له اضكا   كا يثق  تنخا االسخداا  هاإل
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 :االحتباس الحراري:أوال
اوغاباآ هاضاتاط  اطحملت اء هوثقيتن او حتاذ هاد طتاآ هاإلست اف    و اإز اوس يف  هأب ز ا  اإلتنسانان مماذساآ 

اوعتتامل   ) تنقتتم طاحلتت   فكتتا  ة اودتتقب  اوز ا  تت  إىل    اوطاوتت  اوخقث اي  وتتا وقوتتت اوتتاعم اودتتاحل وتت   هاستتخت 
 تت اء كتتا يعتت ف  أزو تت شتت    أ تت حتاوتت   ه تت  دو تت  يثدتتر ه تتع   اوعتتامل احلاو تت  هكعاتناوتت (  تتقب  ز ا  تت  ك تت ة

ا تتتم  تتتفاآ اودتتتقب  اوز ا  تتت  بختتتن   اودتتتقب  اوز ا  تتت   ه تتتق ا تتتم حمفتتتز ملثتتتا وتتتاه  االوخ تتتا  احلتتت اذ   فمتتتن 
 اتن   ه ق كا يعتة اذوفتار دذ ت   اوسماص باخقل اشع  اوكم  اطاذ    هنزين  زء ك   كاتا دهن مساص هلا باوافا 

واو تتا  هوعختت   األذض  بكتتا  ها تت  داختت  اودتتقب  كقاذتنتت  بتتاجلزء ادتت ط هبتتا  ه تتلا ااكتتا  تتق وتتال كقكتتت  احلتت اذة
ا بتقن كتن اوه  ذفثتق اوته ت  هك ك تاآ اواثتقذ ه  هاكاس ا اوا هاألهزهنهكاذ اضاء هاض ريان غازاآ  اين اكس ا اوا بقن 

 .1 ا ون  اأكري   له اوغازاآ ه  أ ماوغازاآ اواف يف  اضس    و وخ ا  احل اذ  هان كان االهل  ق  أ م
وثمحافكتت  ملثتتا هملثتتا اوتت غم كتتن ان ه تتقد  تتله اوغتتازاآ هخا تت   تتاين اكستت ا اوا بتتقن هكتتاذ اضتتاء  تت هذ  

 .دذ   حتت اودف   21كا دهن األذض  إىل  اسخم اذ احل اة بكاثتا احلايل ا  باههنا وا ود  احل اذة ملثا 
اذوفتار اكت    إىل  وترد هاو   اواما   اضر  ة أكري هيعخ   قت االهزهن اضق قد   ط ق  اوغ ف اجلق  كن 

    كاى وتن    وت  ملثتا اضاكقكت  اوط  ع ت  هاوتل  يكتت  فعت    س يع  وخق  مما ياخ  ملا  حتلي اآ دذ اآ احل اذة
 2اد احل اة او ك ي  كثتاتاو ح  مما ي اوكقا   اوط  ع   كن املا   هأكطاذ هس قل هاذوفار   كسخقى سط 

 تساهم في االحتباس الحراري التينسبة الغازات  :(10)جدول رقم 
 اواس   اوغاز

 %11 غاز  اين اكس ا اوا بقن
 %21 غاز اض ريان

 %2 غاز اكس ا اوا ته  
 21% غاز اواثقذه فثقذ ك بقن

 1% كدادذ اخ ى
  .12 ص (2990وثط امل  هاواك   سقذيا   األ ثق)، التلوث وحماية البيئة، حمما اوعقادآ:المصدر 

 

                                                           
 . 31-32 ص صسبق ذكره،مرجع ا حمما ملثا مل ا اهلل  ملث. 1

2  . Paul w,energy managememt, )Mcgraw-hill book,company,Europe,uk,1993  ( ,p16. 
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 :الحمضية األمطار:ثانيا 
اكست ا اوا ته ت   ن  تاين اكست ا اوا يتت هيتوت ملثا ملمث   وثق  اهلقاء زيتادة ك ت ة   تنست   و كتز كت  كت

غتتازاآ مححملتت   ه تتله إىل  ة زكا تت  بعتتض اوخغتت اآ اوا م ائ تت  هوخحتتقلت جلتتق و تتن اتتا  وخثتت  اوغتتازاآ بعتتا فتت  ا
وعمتت  ملثتتا وثقيتتن كتت  كتتن ك تتاه  هنتتافإ إىل  األذض  اوغتتازاآ وعثتت    تتاآ االكطتتاذ هاوريثتتق  هاوغ تتاذ  هملاتتاكا وعتتقد

وختت  احل تتاة اضائ تت  ف تتتا هكتتن  تتت  اختت ى جنتتا ان استتخم اذ و كتتز إىل  ه او حتتاذ هاد طتتاآ فختترد االهنتتاذ اوعلبتت  هك تتا
اوتت ف هونكتت  إىل  ستتخاقن    تتقذة و    تتاآ  تتث   ممتتا يتترد  وتتألذضاوغتتازاآ احلمحملتت     اجلتتق يعتتة ان ملقدريتتا 

ت او ئ ستق   كتتقآ اواريتت  كتتن  فتاتتا  دالئت  كريتت ة ملثتتا ان وثتت  اوغتازاآ كاتنتتت اوستت هاألمسا اوغابتاآ هاوا اوتتاآ 
كمتتا اهنتتا وعمتت  ملثتتا وكتتقي  اضاتتار  اجلماو تت  وتت عض اال تتاذ هاض تتاين   أهذهبتتا هاوغابتتاآ   اوقاليتتاآ اضخحتتاة االك يا تت  

ككتتاك  وثتتق  اهلتقاء اتنخكتتاذا  ه تق وعختت  كتن اكتت  اضكتتاك   أكريت كتتن  أ ت حتاحلمحملتت    هاألكطتاذ 1اال  يت  اوقاميتت 
 .اواهل اضخقاك وقا    او او  يف   

 األكطتتتاذواتتتقين إىل  وتتترد اوتتت   هملثتتتا اوتتت غم كتتتن اوخقتتتا  اوستتت ين اوتتتل  وتتتا    فتتتتم ط  عتتت  اوخفتتتامل آ
 .احلمحمل   فان اططط هاوس اساآ اوقا ت او املتا وخقث   اخطاذ ا كازاوت ملاا خط او ااي 

     :ظاهرة تدمير طبقة االوزون:ثالثا 
 تتتق وتتتاك  ط قتتت  االهزهن  هيق تتتا غتتتاز االهزهن   ط قتتت  قذ  فتتتواألوتتتقد حلتتت   اوق  او  كتتتن اال تتتاذ او  يف تتت  اوستتت

ث تتتقن   اهلتتتقاء يخاتتتقن كتتتن حتتتتقل اضبتك تتتز  تتتزء هاوتتتا    اوغتتت ف اجلتتتق   ه تتتق غتتتاز شتتتفاف ستتتا    اوستوقستتتف 
فتتتق  او افستتتج    األشتتتع بقاستتتط  اوطاوتتت  اوكمستتت   هخدق تتتا  Oاوتتتلذ   هاألكستتتج  O2 االكستتت جن  اجلزئتتتق

اوخحتتقل   اطتتاذ وفاملتت  ختتاص يستتما اوخفاملتت  اوحملتتقئق اوا م تتائق  هوقتتق  ط قتت  االهزهن مباتتن كم تتاآ    هيتتخم  تتلا
ط قتتت  االهزهن فتتان كم تتت    أوثفتتت هإ ا األذض  ستتط  إىل  فتتق  او افستتج   اوحملتتتاذة كتتن اوق تتتقل األشتتتع ك تت ة كتتن 
آ  خثف  ط قا ضاتان هدذ ت  ون  اإىل  فق  او افسج   سخح   اوغ ف اجلق  ه لا سقف يرد  األشع ك  ة كن 
 تتقء اوكتتم  و تتن    تتله اوط قتت  كتتن االهزهن   كقهنتتا وعمتت  ملثتتا واق تت أمه تت ن وامتت هوتتلو   األهزهناوتتاقر   
 أمه ت فتق  او افستج   ههلتله اوعمث ت   األشع هحتجز  األذض  وف ا احل اة ملثا سط  او   اض ئ   األشع وسم  مب هذ 

 األذض  كتتن ان كتتا يستتخق ث  ستتط  "  charles abot"  ياتتق وكتتاذوز ابتتقآملكمتتا فامتتا  كتت  ملتتامل اوفثتت  االك

                                                           
 . 912 ص  (1002 كد   اإلساااذي اوااذ اجلاكع   )  اقتصاديات الموارد البيئيةخ هن  ااميان ملط   تنا   ه . 1
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دذ ت   200كتاء يغثتق ملاتا دذ ت  وت اذة إىل  كث تاذ طتن كتن اوتريث  91كن و اذة اوكتم    اواتتاذ يافتق وخحقيت  
 . 1 اتن   فقط 10كيفقي  خ ل 

وعمتت   تتله  أختت ى  او تتكتتن وثتت  احلتت اذة هكتتن تن األكتت ي تتاد اجلتتزء  األذض   هواتتن اوغتت ف اجلتتق  ادتت ط 
كاوا تتاز  اوا تت ة هخ فتت   ه وتت  بستت ت   إىل  األذض  حملتتاءف تت ا  اوستتماهي  اوقادكتت  كتتن اواألوكتتخ ت  ملثتتااوط قتت  

 .اض هتن  اطا   هلله اوط ق 
 هاجلاهل اوخايل يق   ا م اوخن  اآ او  يف   ضدادذ اوطاو  اوخقث اي 

 طاقة التقليديةاهم التأثيرات البيئية لمصادر ال:(11)جدول رقم
 البيئية التأثيرات مصدر الطاقة

   
 
 

 الفحم

 وثق  اض اه اوسطح   هاجلقف  -
 او  يفقا ط ا  هوغ اآ   اسخداا  االذا ق هن يت بع ا اضاى وثاكا  -
 .كاس ا اوا ته  أكاس ا اوا يت ه أس ا اوا بقن ه كاتن عا اآ كن غازاآ  اين ا -
 ريق ث  همبدثفاآ او كادوثق  سط  اوتب  باوغازاآ او-
 ةوغ اآ ملاض     اضااع بس ت اتن عا  غاز  اين اكس ا اوا بقن هاوغازاآ احلابس  وثح اذ  -

 
 

 البترول

 بس ت كم اآ او تهل اضك ب   هاوكقاط وثق  او حاذ -
 اتن عا اآ كن غازاآ  اين اكس ا اوا بقن هاكاس ا اوا يت هاوا ته   -
 هاجلقف   باو تهل وثق  اض اه اوسطح  -
 ةذ ااع اوعاضق بس ت اتن عا  اوغازاآ احلابس  وثح اوغ  اض-

 اتن عا اآ كن غازاآ  اين اكس ا اوا بقن هاكاس ا اوا يت هاوا ته   - الغاز الطبيعي
 وغ  اضااع اوعاضق بس ت اتن عا  اوغازاآ احلابس  وثح اذة-

 . 22 ص (1001كد  اوااذ اوع ب   وثاخا  )، خاطر الطاقةالتلوث البيئي وم، وسن امحا شحاو :المصدر 
 

 :البيئية للطاقات المتجددة اآلثار:المطلب الثالث 
وخحت   بفعت  او يتاص اه اضاء هاط يتا اوكمست    هلتا  تلهذ اوت   ان كعكم وط  قاآ اوطاوت  او ايثت  اوخقذب اتاآ

ثتتقا كتتن ال الاوطاوتت  او ايثتت  إىل  اوخحتتقلن تنتتاذ  ان   اودتتااملاآ اوقائمتت  ملثتتا اضدتتادذ اوخقث ايتت   هوتتلو  اتتت ا
                                                           

ف  اوع ب   وثاك  داذ اوريقا)  انسانية في التلوث البيئي دراسة -حاضرا ومستقبال -امن وحماية البيئة  او ع ة  خاوا حمما اوقسمق  ه    مج . 1
 .11 ص 2991 ( وهاوخقزين اوكاذ 
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اوسث    ملثا ااخمن هاو  يف ت  هكتن  اتا مياااتا ان تنق ت  اوت عض كتن  تله  هاآل اذبعض االتن عا اآ اوا بقتن   هاوخثق  
آ وتاالاال اذ اوسث    وثطاوتاآ اضخجتادة ملثتا او  يفت  وتن هان كاتنتت  تله اال تاذ واتاد ان واتقن كاعاكت    بعتض 

 اوطاو  باواس   وثطاواآ اضخجادة إتنخا خداا  بعض اوخقا اآ   اس
 :التأثير البيئي لطاقة الرياح:اوال 

داهف او  يف ت  فحققل طاوت  او يتاص اوات بائ ت  هوااتا ايحملا وزيا كن اض طاو  او ياص  ق طاو  تنك ف  هكخجادة
يف تتا كريتت  اودتتحاذ  اه ملثتتا سثستتث   اه اتتت ان وق تتن   كاتتاط  وساستت  ب األذض  وخطثتتت كستتاواآ ك تت ة   

   ال اه و ل هيعخ  اوعايا كن اواا  ان حمطاآ اوطاو  اهلقائ   بكع  ككا  كن اشاال اوخثق  او د  
بكتتنن ونكتت  اوتبتت  او  يفت  وثقتتقن  اخخدا تتقهمياتن ان ياتتقن وطاوتت  او يتتاص وتن  اآ  تتاذة ملثتتا او  يف تت  ف عض 

اوخقذب اتاآ   ذغتم أن  ف  ه ك  كن سط  اوتب  ستخخ عري    باتاء خدق ا   كااط  اودح اء و ن ان ط قاآ خف
 تتق وتتن  اآ حمطتتاآ اوطاوتت  اضماذستتاآ اهلااستت   اجل تتاة ستتخقث  كتتن  تتله اوختتن  اآ   أكتتا اضكتتاث  ادخمثتت  األختت ى 

قتقل وقذب اتاآ أن وإىل  وقذب اتاآ او يتاص  إ تاف  إتندتافإىل  هنتاااهلقائ   ملثا و تاة اوط تقذ  فتاواري  كاتتا يقخت  بط  
 . 1او ياص بط   خاكختا هخطقي تنقثتا وا ور   ملثا احل اة او ي 

 :األرض  التأثير البيئي للطاقة الحرارية لباطن : ثانيا
احلتتت اذ  أه  االوخ تتتا واتتتخ  بقاملتتتن أه غتتتازاآ رتتتا  ة  تنك فتتت   ألهنتتتا ال األذض  إن اوطاوتتت  احل اذيتتت  و تتتاطن 
 ت أه إذوفتتار دذ ت  احلتت اذة اوعاكتت    ملتن حمطتتاآ اوات بتتاء   اوتاخان اضحملتت  وستتا م كثق تاآ أختت ى  ممتتا يعتة أهنتتا ال

ملثتتا اوط  عتت    إ   وعختت  كع وثتت  أه كتتر  ة همبقاذتنختتتا كقاذتنتت  بستت ط  كتتن بتتاوق ادطتتاآ اوات بائ تت    فإهنتتا ال األذ تت  
أتنتت  وتت    اتتا  وا تت  و اتتاء  قذ وثحدتتقل ملثتتا اوطاوتت  احل اذيتت  كاتت    و تتنادفتت او يفتت ك اشتت ة  اتنتتت  ميااتتتا أن و تتىن
ه اتتا  بعتتتض اضعقوتتتاآ او  يف تتت  .وثتتتن األشتتتجاذ   أه اوتتخدثر كتتتن اوافايتتتاآ ستتتخداا  أوغتتتا  احلفتت    أه إاوستتاهد أه 

 :2كاتا   األذ  او س ط  السخغ ل اضدادذ احل اذي  
ا  كريت  ذائحت  او ت ض حتخق  خزاتناآ اضاء احل اذي  اجلقف   أو اتنا ملثا غاز ك يخ ا اهل اذه   اول  يكخم ك-

اوفاستتتتا همياتتتتن أن ياتتتتقن ستتتتاكا   اوخجمعتتتتاآ اوا تتتت ة   هوستتتتخعم   اتتتتا أ تتتتتزة اوخاك تتتت  إلزاوتتتت   تتتتلا اوغتتتتاز كتتتتن 
 .اإلشعاملاآ 

                                                           

  1 مس  سعاهن كدطفا ب ل مل ا اهلل تنا    حممقد وحمل  سثمان  مرجع سبق ذكره  ص ص 191-192 .
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   اتتتت ان األذ تت احل اذيتت   اآلبتتاذ  اختتق  ملثتتا و ك تتز ملتتايل كتتتن اضعادن وتتلا فتتان األذض  اضتتاء احلتت اذ   -
كتن ان الثتط باض تاه اجلقف ت   األذض  ضاتن اضتاء احلتاذ اضستخد   كتن  ألغثفت هاحتخق  ملثا ملاة ط قاآ كتن االتناب تت 

 اوعادي 
زيتادة اواكتتاي كري  اوتزالزل اودتغ ة  ه اتا  خطتت   األذ ت   وتقل ادطتتاآ اوات بائ ت  اوت   وتقو    اضاتاط 

 .مما يخطثت ملا  باائتا   االكاكن اوعاك  األذ    االهن اذاآ 
ملمقكتتا اوتت  باريتت   األذض  كتتاك  او  يف تت  اوااجتتت  كتتن استتخعمال اوطاوتت  احل اذيتت  و تتاطن هملثتتا ايتت  وتتال فتتان اض

 .قذ فواألاسخعمال اوقوقد    ايا كن وث  اضخس    
 :الجزر  لطاقة المدوالتأثير البيئي :ثالثا 

اضاكتتتنة  اوخدتتتاذ ا ملثتتتا اضقوتتتنإىل  اوختتتن   او  يفتتتق دطتتتاآ وتتتاذة اضتتتاه اجلتتتزذ ستتتقف واتتتقن حمتتتاهدة باإل تتتاف 
 1 :ملث   هميان اب از  له اوخن  اآ ف ما يثق

 .وا اا  تنخ ج  إلواك  اوخقذب ااآ   ك اه او ح  ان يخغ  وقزين اوري هة اوسم ا  باضاطق  -

 .واكن و اذاآ كائ   س يع   اا باوق   كن بقاباآ اوخحام   اض اه هوقذب ااآ وقو ا اوققة اوات بائ   -

كث تتت  تنخ جتتت  وقتتتقة و كتتت  اضتتتا هاجلتتتزذ خا تتت    كاتتتاط  اواكتتت  حمطتتتاآ وقو تتتتا اخخفتتتاء بعتتتض اوكتتتقاط  او   -
 .اوات باء كن طاو  اضا

 إكااتن ت إىل  منتق اوا اواآ باإل تاف  أمنتاياضتا هاجلتزذ وغت  كستخقى اضتاء   اضدتت هوتر   ملثتا  ةحمط  واذ  -
 . ج ة اوط قذ وثخاا   أمنايوغ   

 :ئية لطاقة الكهرومالالتأثير البيئي :رابعا 
اوطاو  اوات هكائ   طاضا املخ آ كطاو  تنك ف   وان اوعثماء هاضتااس  باءها يخفتمتقن ه تقد كتر  اآ ب يف ت  

 2: اك  هلا هكاتا
وتتتاك  اضتتتان هاوقتتت ى هريجتتت   فإهنتتتا هملاتتتا ف حملتتتاهنا  األذض  وغتتت   ك تتتاه ستتتاهد االهنتتتاذ كاتتتاط  ك تتت ة كتتتن -

 .اآلالف كن اواا 

                                                           
  232 ص مرجع سبق ذكرهحمما ذأفت امسامل   هملثق مجعان شا   . 1
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 تت ة ممتتا يتتر   وتتن  ا ملم قتتا ملثتتا إىل  اوعلبتت  األهنتت اتتقل اجل يتتان اوط  عتتق ض تتاه باتتاء اوستتاهد اوات هكائ تت  -
 .االتنكم  او  يف  

او اخ يتتا   اضتتاء  ونكتت  اوحملتتفاف  هأتنتتقاراوستتاهد هاطزاتنتتاآ  وتتر   ملثتتا ملقاكتت  كريتت  تنقمل تت  اضتتاء  كم تت  -
 .حمخقى اوتب  كن اضث   دذ   و اذة اضث 

 .ياذ ك اض او  واخق  باضاء كري  اض وخس ت اوساهد   اتنخكاذ اال-
وكاذ    رتا  ة االوخ تا  او   اوا اواآ   خزاتناآ ك اه اوساهد وا وداذ بعض اوغازاآ نفساد هوعف-

 .احل اذ 
 شتا  وابت  وثتلهبان   اضتاءإىل  ذفساد هوعفن اوا اوتاآ مياتن ان ي تال شتا  اوزئ ت  اضق تقد   اودتدق -

 ق ثتت   مياتتن ان يتتتاكم   اتنستتج  اوستتم  ههبتتله اوق تتع   واتتقن خطتت ة  تتاا هاوزئ تت  كريتت  او  تتاص كتتادة 
 .ملثا  ح  اواا  اولين يسختثاقن اوسم 

إىل  وستتت كاتتان خ ه تتتا ممتتا يتترد  نخثتت  دذ تت  وتت اذة اض تتاه هكستتخقياآ االكستتج    كاطقتت  اوستتا-
 .وع ض   اض اه او اذدة   اجتاه جم ى اوات او   كقآ اواائااآ احل  

وغ اآ ك  ة   او  يف  كاتا ازاوت  بعتض اهلحملتا  هاض وفعتاآ هكتا اوطت   هوطتن إىل  ان بااء اوساهد يرد -
 . االشجاذ هغم  االذا ق اوزذامل   ه لا كث  و  اتنعااساآ سث    ملثا احل اة او ي  هاوا او  

 :التأثيرات البيئية للطاقة الحيوية:خامسا 
 اوا بتتقن اواتتاو    أكستت ا  تتاينإىل  و استتاقذ  فتتواألوتت  اوااجتتت  ملتتن اوقوتتقد اوطاوتت  احل قيتت  اوتت  وثقيريتتا كتتن اوطا

 بتتقن اضا عتتن اوا كستت اأ وتتلا فتتان  تتاين األذض  ك بتتقن واتتقن اختت ا    تتق  تتن ان اوقوتتقد احل تتق  اختتق  ملثتتا  و
ن اوقوتقد كس ا اوا بقن   اهلقاء ان اسخ اال بعض كتأ اين  إلمجايلخ ل اوتا  اوقوقد احل ق  سقف ون يحملاف 

 هيقثتت  كتتن وثتتق  اهلتتقاء هياكتت  األذض  بتتاوقوقد احل تتق  وتتا يستتاملا ملثتتا نف تت  اذوفتتار دذ تت  وتت اذة قذ  فتتواأل
 تتتقاء اوعتتتتامل  يعختتتت  اوقوتتتقد احل تتتتق  باملتتتتن ملتتتايل فعتتتت  ألكاستتتت ا اوا ته تتت  هاوتتتت  وعختتتت  اضاتتتقن او ئ ستتتتق وثتتتتاخان 

 . 1ون  ا مبري   لا اهلقاء اضثق  أكري اذ اوحمل ايب و ن يعخ  ك ض اجلتاز اوخافسق هاألطفال اودغ
مياتن ان  واتق وتزذر هحتدتا مما األذض  فان اوقوتقد احل تق  يخطثتت كم تاآ ك ت ة كتن  األخ ىهكن اوااو   

 :يخس ت   ككاك  ب يف   ذئ س   كاكاذ او  يف  هاواهذاآ اوزذامل   هميان واا ود   له اضكاك  ف ما يثق 
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وع يتت  اوتبتت  إىل  ستتخت   اوا اوتتاآ هوطتتن األشتتجاذ هزذر بتتاي  ملاتتتا ممتتا يتترد ااتتاد ملتتا  وتتقازن ب يفتتق بتت  ا-
  .هوع يحملتا وث ياص هباوخايل وثخدح 

دتتاذ وثطاوتت  مياتتن أن اتت   األذا تتق اوزذامل تت  كتتن األمستتاة إن استتخداا  اضدثفتتاآ اوعحملتتقي  وثح قاتنتتاآ كم-
 .وآك  اوتب  ها فاض ادا    اوزذامل   إىل  اوعحملقي  مما يرد 

وثتتق  إىل  إن استتخت   كم تتاآ ك تت ة كتتن طاوتت  اواخثتت  احل قيتت  هكتتا ياتتخ  ملاتتتا كتتن غتتازاآ احل يتت  يتترد -
او  يفتت   و تتن أن  تتله اوغتتازاآ هلتتا ملتتاد كتتن اضاقتنتتاآ اوا ماهيتت  اوحملتتاذة كريتت  أهل أكستت ا اوا بتتقن ه تتاين أكستت ا 

 .اوا يت
 :البيئي للطاقة الشمسية التأثير:سادسا

 : 1ان أن ياقن هلا ك  كن اوخن  ين اإلاايب هاوسث  ملثا او  يف طاو  اوكمس   ميإن او
  :االيجابي التأثير-1

 :ميان حتايا اوخن  اآ اإلااب   كخقا اآ وثطاو  اوكمس   ملثا او  يف  مبايثق 
 .كعكم اوخقا اآ اوكمس    ق هدي  ب يف ا -
 .إتن عا اآ اوغازاآ احل  س  وثجقالوثق  اجلق ب-
 .آ اوطاو  اوكمس    اكخ    أه  ادئ  ملااكا وكخغ  مما يقث  كن وثق  اوحملق اءكعكم كاكقكا -
 اض تتتتتتتتاه و ستتتتتتتتخداا  اضاتتتتتتتتزيل هوافيفتتتتتتتت  اضاتتتتتتتتازلوستتتتتتتتا م اوطاوتتتتتتتت  اوكمستتتتتتتت   بكتتتتتتتتا  ك اشتتتتتتتت    وستتتتتتتتد   -   

 اض تتتاه وثتتت   هحتث ختتتتا كتتتن ك تتتاه او حتتت  كتتتن ختتت ل ملمث تتت  اوخقطتتت  هاإلفتتتادة كاتتتتا   خ تتتإىل  هو يا ا باإل تتتاف 
 اوعتتتءاالغتت اض اوزذامل تت  كريتت  جتف تت  احلا تت آ اوزذامل تت  هأيحملتتا   االغتت اض اودتتاامل   ممتتا يستتا م   نف تت  

  .2ملثا اوطاو  اوات بائ   اوخقث اي 
هال واثتتت  شتتتقء ا ا كتتتا  األبتتتاإىل  كخجتتتادة هكق تتتقدة أهنتتتاوعختتت  اوكتتتم    تتت  كتتتن اهلل ستتت حاتن  هوعتتتاىل و تتتن  -

 .وقاف  ا أكاكن  اسخغثت 
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 :السلبي التأثير-1
    1:هميان حتايا  له اضر  اآ ف ما يثق 
ان جتم عتا هاستخدااكتا ميريت  ا تم اوعقائت  التنخكتاذ ا تنكت ا الذوفتار  إالذغم ان اوطاو  اوكمس   كخقف ة دهن واثف  -

و تتتا هوااقوق  تتتاآ اوطاوتتت  اوكمستتت   هملثتتتا  تتتلا فتتتان اوطاوتتت  اوكمستتت   احل اذيتتت  او زكتتت  وخق  هأتنكمتتت واثفتتت  كعتتتااآ 
 .اوات باء وعخ  غاو   تنقملا كا

وخغتتت  اوطاوتتت  اوكمستتت   ختتت ل او تتتق  اوقاوتتتا كتتتن و تتتن اوكتتتاة هاالستتتخم اذي  هبدتتتقذة كفا يفتتت  بستتت ت اوغ تتتق  اه -
اوكمستت   هطقل ستتاملاآ اواتتتاذ هكثتتتا  األشتتع اوعقا تت  اوتاب   هه تتن اوكتتم    اوستتماء  هباوختتايل زاهيتت  ستتققي 

 .ف تا اوخحام اإلتنسانملقاك  يدعت ملثا 
وتتا يخعتتلذ وقاف  تتا   بعتتض اضقاوتتن  ممتتا يحملتتن و تتاا ملثتتا  األذض  وكتتغ  االتنكمتت  اوكمستت   كستتاواآ هاستتع  كتتن -

 .اتنكاء وث  االتنكم 
 أستتتتط دهذيتتتت  واك تتتت  إىل  هاضتتتتقاد اوعاوقتتتت    اجلتتتتق ممتتتتا اختتتتا  و بتتتت وألاآ اوكمستتتت   هاض ايتتتتا اوعاكستتتت  وختتتتن   اامعتتتت-

 مبتتت هذ اوتتتل  وتتتا يعتتت ض  تتتله االستتتط  وثدتتتاا هيتتتر   ملثتتتا كفتتتاءة االستتتخداا االكخدتتتاص االك   هأوتتتقاصاوعتتتقاك  
 .اوزكن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
هاوكرهن  تنخا وإلوق ي  ااث  اوققكق ) -الطاقة الشمسية -صصة اقتصاديات الطاقة المتجددةخلقومية المتالمجالس اذئاس  اجلمتقذي  اضد ي  . 1

 . 900 ص  (1002  كد   هاوعك هنعاواهذة اوساب   االوخدادي
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 :الثاني خالصة الفصل 
ستتث  ملثتتا او  يف تت  فاضثق اآ اوااجتتت  ملتتن  وتتن  وخقو تتا اوطاوتت  وتت  قذ  فتتواأليخحملتت  ممتتا ستت   ان اوتتتا  اوقوتتقد 

رتتا  ة االوخ تتا  احلتت اذ  هرتتا  ة االكطتتاذ إىل  يتترد اتنتت  إىل  باإل تتاف  اضثق تتاآ اتنخكتتاذا  أكريتت  تتلا االوتتتا   تتق 
احلمحملتتتت   هوتتتتاك  ط قتتتت  االهزهن كمتتتتا ان وتتتت  ا تتتتاذ  تتتتح   ستتتتاو   تنخ جتتتت  وخثتتتتق  اهلتتتتقاء هاض تتتتاه اوستتتتطح   هاجلقف تتتت  

 .اوحمل ذ هبا هإحلا هاوتب  هباوخايل االخ ل با  اوخقازتناآ او  يف   
االوخ ا تاآ اضطثقبت  كتن اوطاوت  هكتن  اتا  وخغط ت  ذ  ق فواألهولو  كان البا كن او حن ملن باائ  وثقوقد 

ال واحملتت  هإهنتا تايق  وث  يفت   بنهنتاقذ  فتووخم تز ملتن اوقوتقد األهاوت   جتادةاستخداا  اوطاوتاآ اضخإىل  كان االجتتاه
 كا  ملثا اضقاطن فتله اجلتتاآ ستقف أكري كان مثن واك   او  يف   ك وفعا هكف ه ا ملثا اجلت  اضس    وثخثق    فإ ا

طاوتتتتتت  تنك فتتتتتت   تتتتتتق اوتتتتتت  كثفتتتتتت  كما اهنتتتتتتا نفتتتتتتض كعتتتتتتاالآ استتتتتتخداا  اوطاوتتتتتت   إتنختتتتتتا وع تتتتتتا وستتتتتتاباريا هوتتتتتتاذ  ان 
اوقادك  هباوخايل حتق   اوخام   اضسخااك  بدقذة اااب   هفعاوت   وأل  الاوخقث اي  هحتاف  ملث تا كاوخ اطق استاو جق 

 . ث اآ اوخام   االوخدادي هحتق   تنخائ  افحمل    احلفاظ ملثا او  يف  هملا  اضسا  مبخط
 
 
    
 
  



 
 

 الثالثالفصل  

التنمية المستدامة كمدخل  
 للتنمية المتوازنة
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 :تمهيد
ركز مفهوم التنمية منذ اخلمسينات على أهنا زيادة يف االستثمار مما يؤدي إىل تطوير هيكل االقتصاد، 

و قد ظهر يف املرحلة الثانية انتقادات تثري قضية توزيع الدخل  ،إىل زيادة متوسط دخل الفرد احلقيقيومن مث 
و قد أصبح يؤخذ يف  ،البشرية إىل جانب رأس املال واجلوانب االجتماعية األخرى، مما يعين االهتمام بالتنمية

االعتبار خاصة يف املرحلة الثالثة طبيعة العالقات اإلنسانية و أصبح االهتمام ينصب بشكل رئيسي على نوعية 
 .السلع و اخلدمات إنتاجاإلنسان و نوعية احلياة و احملافظة على البيئة أكثر منه على 

-ا يسمى ــــــــية و البيئية يف عملية التنمية، فقد أصبح هناك اهتمام متزايد فيمو نتيجة ألمهية األبعاد البشر 
اليت هتدف إىل إجياد توازن بني النظام االقتصادي و البيئي بدون استنزاف املوارد الطبيعية مع مراعاة  -ستدامةاال

لبيئي فقد أصبحت األجيال مسؤولة عن مبا أن هناك بعدا بشريا للتنمية املستدامة مالزما للبعد ااألمن البيئي، و 
 .احملافظة على املوارد الطبيعية من أجل األجيال القادمة
تارخيي حيال األجيال القادمة من حيث وجوب مراعاة حقها و لذلك فإن األجيال احلالية عليها إلتزام 

رد البيئية و ملخزون من املوايف املوارد البيئية و الثروات الطبيعية و لذلك فإن هناك حاجة ملحة للحفاظ على ا
ميكن تطوير املوارد املتجددة،  هاألمثل هلا، كما أنددة، و ذلك من خالل االستخدام الرشيد خباصة تلك غري املتج

 .و ليس ذلك فقط بل البحث عن بدائل للموارد غري املتجددة أو البحث عن حلول تقنية للمشاكل احلديثة
ملستدامة يستوجب من مجيع الدول دون استثناء رسم اسرتاتيجيات هلا من أجل لذا فإن موضوع التنمية ا        

 .التصدي و مواجهة التحديات احلالية و املستقبلية حماولني إبراز أمهيتها من خالل عناصرها األساسية املختلفة
 :و من خالل ذلك سنتناول هذا الفصل يف املباحث التالية

 ،لتنمية املستدامةلاإلطار املفاهيمي : املبحث األول 
 ،املستدامةالركائز األساسية للتنمية : املبحث الثاين 
 .مؤشرات التنمية املستدامة و دور الطاقة يف حتقيقها :املبحث الثالث
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 :لتنمية المستدامةل يمفاهيمال اإلطار: المبحث األول
اضيتني على صعيد الساحة التنمية املستدامة اهتمام العامل خالل العشريتني امل استحوذ موضوع    

االقتصادية و االجتماعية و البيئية العاملية، حيث ظهرت مدرسة فكرية عاملية تتبىن االستدامة التنموية و انتشرت 
يف معظم دول العامل النامي و املتقدم على حد سواء، تتبناها جهات شعبية و رمسية و تطالب بتطبيقها فعقدت 

 .و الندوات، و وضعت العديد من املؤشرات لقياسهامن أجلها القمم و املؤمترات 
 :التنمية المستدامةمفهوم تطور ل المراحل التاريخية: المطلب األول

احلرب العاملية الثانية و حىت وقتنا احلاضر شهد مفهوم التنمية و حمتواها تطورا مستمرا على  منذ هناية  
ليت تواجهها اجملتمعات و انعكاسا حقيقيا للخربات الدولية مراحل،و كان هذا التطور استجابة واقعية للمشكالت ا

 .اليت تراكمت عرب الزمن
 :التنمية المستدامة أصل: أوال

مفهوم التنمية املستدامة وليد ساعته بل جاء نتاج خماض طويل يف رحم الفكر التنموي، لقد  مل يكن
الصعيد العاملي أنه طرأ تطور مستمر و واضح على مرت عملية التنمية بعدة مراحل جيد فيها املتتبع لتارخيها على 

مفهومها، و كان هذا التطور استجابة واقعية لطبيعة القضايا املطروحة و خاصة تلك املتعلقة باملشكالت البيئية 
ا هباإلضافة إىل تعايل صيحات الفقراء و كذلك انعكاس ،بأكملها املؤثرة اليت تواجهها اجملتمعات و هتدد املعمورة

 1.حقيقيا للتجارب الدولية اليت تراكمت عرب الزمن يف جمال التنميةكاسا انع
خالل الفرتة اليت امتدت بني هناية احلرب العاملية الثانية حىت منتصف الستينات من القرن العشرون عوجلت    

على الناتج القومي من قضية التنمية على أهنا قضية اقتصادية يف املقام األول، و عرفت على أهنا الزيادة اليت تطرأ 
سلع و خدمات يف فرتة زمنية معينة، فقد كان مفهوم التنمية يراد به النمو االقتصادي حيث كان ينظر هلا على 

     يف نظر االقتصاديني عبارة عن عملية يزداد فيها الدخل القومي أهنا ارتفاع يف مستوى دخل األفراد، و كانت 
حتقيق معدالت منو مرتفعة يف قطاعات معينة، كما متيزت هذه املرحلة و متوسط دخل الفرد باإلضافة إىل 

التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل الوطين و حتقيق معدالت منو اقتصادي مرتفعة، أما  إسرتاتيجيةباالعتماد على 
تمدت التصنيع فيها اع إسرتاتيجيةل فشل الدول اليت مل تتمكن من حتقيق الرتاكم الرأس مايل املطلوب من خال

                                                           
أطروحة دكتوراه علوم، شعبة اقتصاد البيئة، كلية العلوم  (،مةالفعالية االقتصادية و البيئية للمنتوج كأداة لتفعيل التنمية المستدامسيعد مرمي،   1

 .52، ص )5102-5102االقتصادية و علوم التسيري، قسم االقتصاد، جامعة عنابة، اجلزائر
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على اسرتاتيجيات أخرى كزيادة الصادرات، املالحظ أن التنمية خالل هذه الفرتة مل تكن إال على اجلانب 
 .االقتصادي

بينما يف الفرتة ما بني هناية الستينات حىت منتصف السبعينات من القرن العشرين بدأت تظهر األبعاد    
يف هذه اجلوانب االقتصادية فقط، فقد أصبحت التنمية  االجتماعية ضمن مفهوم التنمية بعدما كانت تقتصر على

من خالل املشاركة الشعبية يف إعداد  الفرتة تركز على معاجلة املشكالت االجتماعية كالفقر و البطالة و الالمساواة
 .التنمية و تنفيذها خطط
االهتمام برفع مستوى  وبالفعل تركزت كل االقرتاحات و االجتهادات اليت ظهرت يف السبعينات على ضرورة   

وإمنا  ،كون اسرتاتيجيات التنمية شاملة حبيث ال تقتصر على اجلوانب املادية فقطتمعيشة األفراد و على ضرورة أن 
بالقدر نفسه من األمهية اجلوانب االجتماعية و خاصة العنصر البشري، و ال يقتصر التغري الذي جيب أن تتضمن 

اتيجيات التنمية فقط بل امتد إىل مفهوم التنمية االقتصادية ذاته حيث حدث يف السبعينات على مضمون اسرت 
 .االقتصاديني ضرورة دمج العنصر البشري يف مفهوم التنمية بعضرأى 
   و لعله نتيجة لتلك االقرتاحات و االجتهادات أن أصبح يضاف إىل مفهوم التنمية أوصافا مثل االقتصادية    

راك العامل وجود مشكالت بيئية هتدد حياة الكائنات احلية فوق كوكب األرض، و خاصة بعد إد ،1و االجتماعية
من هنا بدأ التفكري يف أسس تنموية جديدة للتغلب على هذه املشاكل البيئية و االجتماعية فظهر مفهوم جديد 

تقرير اللجنة العاملية صطلح التنمية املستدامة ألول مرة يف مللتنمية يدعو لالستدامة و االستمرارية، و قد تبلور 
 .حتت عنوان مستقبلنا املشرتك 0891للبيئة و التنمية عام 

التواصلية مألوفا و مفهوما و أكثر استخداما، و فكرة  وسعينات أصبح مصطلح االستمرارية أو يف بداية الت   
وارد الطبيعية و عدم ضمان توفري و حتقيق احلاجات األساسية للسكان احلاليني و يف نفس الوقت االحتفاظ بامل

استنزافها لكي تتمكن األجيال القادمة من استغالهلا و العيش بسالم أصبحت حتظى بالقبول املتزايد و أصبح 
و اجلدول املوايل يوضح بشكل أفضل كل ما  ،2هناك تفرقة بني التنمية اليت تراعي اجلوانب البيئية و اليت ال تراعيها

 .يث يوضح تطور مفهوم التنمية و أدوات قياسهامت التطرق إليه يف هذا العنصر ح
 
 

                                                           
 .22-26ص ص ،)5111،جامعة أسيوط، مصر(، محاضرات في أساسيات التنمية و التخطيط االقتصاديسويفي،  عبد اهلادي عبد القادر  1
 .52، ص مرجع سبق ذكرهسيعد مرمي، م  2
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 تطور مفهوم التنمية و أدوات قياسها:(16)جدول رقم 

 مفهوم التنمية المرحلة
 أدوات قياس التنمية

 مؤشرات بيئية مؤشرات اجتماعية مؤشرات اقتصادية

0 

 النمو االقتصادي=التنمية
 العامليةمن هناية احلرب )

الثانية إىل منتصف 
 ات القرن العشرينستين

مؤشر النمو االقتصادي فقط 
متوسط نصيب الفرد من )

 (الناتج احمللي اإلمجايل
 ال يوجد ال يوجد

5 

النمو االقتصادي =التنمية
من )توزيع العادل + 

منتصف الستينات إىل 
منتصف سبعينات القرن 

 العشرين

مؤشر النمو  -
 االقتصادي

مؤشرات توزيع  -
 النمو االقتصادي

التوزيع  بعض مؤشرات -
االجتماعية -االقتصادية

و بدرجة أقل من 
املؤشرات االقتصادية و 
بصورة غري شاملة جلميع 
 اجلوانب االجتماعية

 ال يوجد

5 

= التنمية الشاملة املكتملة
اجلوانب  جبميعاالهتمام 

االقتصادية و االجتماعية 
منتصف )بنفس املستوى 
منتصف -السبعينات

 (مثانينات القرن العشرين

ر النمو مؤش -
 االقتصادي

مؤشرات توزيع  -
 النمو االقتصادي

مؤشرات التبعية  -
االقتصادية و درجة 
االعتماد على 

 الذات

بعض مؤشرات التوزيع  -
االقتصادية و 
 .االجتماعية

مؤشرا اجتماعية جلميع  -
القطاعات االجتماعية 

التعليم، الصحة، : مثل
 ...اإلسكان

بعض املؤشرات  -
 البيئية العامة

6 
حتقيق =لبشريةالتنمية ا

مستوى حياة كرمية و 
 للسكانصحية 

مؤشر النمو  -
 االقتصادي

مؤشرات توزيع  -
 النمو االقتصادي

مؤشرات التبعية  -
االقتصادية و درجة 
االعتماد على 

بعض مؤشرات التوزيع  -
االقتصادية و 
 .االجتماعية

مؤشرا اجتماعية جلميع  -
القطاعات االجتماعية 

التعليم، الصحة، : مثل
 ...كاناإلس

بعض املؤشرات  -
 البيئية العامة
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 الذات

2 

النمو = التنمية املستدمية
التوزيع +  االقتصادي

العادل للنمو 
االهتمام + االقتصادي

جبميع اجلوانب 
االقتصادية و االجتماعية 
و البيئية بنفس املستوى 

منذ قمة األرض يف ريو )
دي جانريو عام 

0882) 

مؤشر النمو  -
 االقتصادي

مؤشرات توزيع  -
 مو االقتصاديالن

مؤشرات التبعية  -
االقتصادية و درجة 
االعتماد على 

 الذات
مؤشرات اقتصادية  -

 أخرى

بعض مؤشرات التوزيع  -
االقتصادية و 
 .االجتماعية

مؤشرا اجتماعية جلميع  -
القطاعات االجتماعية 

التعليم، الصحة، : مثل
 ...اإلسكان

 مؤشرات اجتماعية -

 مؤشرات بيئية عامة -
مؤشرات بيئية  -

ة جلميع تفصيلي
جوانب البيئة 
استغالل املوارد 

 .الطبيعية

دار الصفاء )،  التنمية المستديمة فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات قياسهاعثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط،: المصدر
 .56،ص(5101عمان،

 

 :التنمية المستدامةلمفهوم التطور التاريخي : ثانيا
ت تأثري االهتمامات اجلديدة باحلفاظ نموية الدولية أواسط الثمانينات حتتاألدبيات ال بدأ املفهوم يظهر يف

روما الشهرية يف السبعينيات حول ضرورة  ناديدراسات و تقارير على البيئة و نتيجة لالهتمامات اليت أثارهتا 
مة البيئية، و قد انتشر احلفاظ على املوارد الطبيعية القابلة للنضوب، و على البيئة و التوازنات اجلوهرية يف األنظ

و انتشر أيضا يف األدبيات املفهوم بسبب تكاثر األحداث املسيئة للبيئة و ارتفاع درجة التلوث عامليا،  استعمال
تفاقم املديونية  ىلإاملعمول هبا اليت أدت  التنمويةاالقتصادية اخلاصة بالعامل الثالث نظرا لتعثر الكثري من السياسات 

و خاصة يف القطاع الصناعي و كذلك إىل توسيع الفروق االجتماعية يف عدد كبري من اإلنتاجية اخلارجية و تردي 
 :و من هنا نعرض نبذة خمتصرة حول مراحل تطور مفهوم التنمية املستدامة من خالل النقاط التالية 1،الدول

 
 
 

                                                           
، دور المنظمات العربية في التنمية المستدامة، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر التنمية و األمن في الوطن العربيعبد العزيز ابن عبد اهلل السنبل،   1
 .1،ص )5110،أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض(
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 :(يةو دوره في توجيه االنتباه إلى الحدود البيئية للتنمية االقتصاد)روما  نادي -1
و هي خمتصة بدراسة مشاكل العامل  0829هو منظمة دولية غري حكومية تأسست عام روما  نادي    

 .السياسية و االجتماعية و الثقافية و البيئية و التكنولوجية
 0815تقرير حدود النمو الذي نشر عام : روما العديد من التقارير و منها أنتج ناديعلى مر السنني   

 .غرايفو اه إىل احلدود اإليكولوجية للتنمية االقتصادية و النمو الدميحيث وجه االنتب
      وأظهرت نتائج احملاكاة احملاسبية اليت أجريت على الوترية املتسارعة للتنمية االقتصادية و التزايد السكاين 

روما  ناديحتت رعاية  و املرتبطة باستنزاف املوارد الطبيعية و تلوث البيئة، و قد استعرض جمموعة من الباحثني
و اليت تنطوي على كارثة من خالل بعض االفرتاضات و التقديرات  ،5011النتائج البيئية املستقبلية حىت سنة 

 1.بسبب التلوث و تعرية الرتبة 50خالل القرن خلال و من أهم نتائجه أنه سيحدث  ،االستقرائية
 .األسس لنموذج التنمية املستدامةهذا التقرير من أوائل االجتاهات حنو وضع و ال يزال 

 :ستوكهولممؤتمر األمم المتحدة عن البيئة البشرية مؤتمر  -2
عد هذا املؤمتر بداية ي دولة و 005و حضر املؤمتر ممثلون عن  0815عن البيئة عام  ستوكهوملمؤمتر عقد 

  هتدد املوارد العاملية مثل اهلواء  العاملية للتصدي للمشاكل البيئية حيث منى الوعي بأن األنشطة البشرية االنطالقة
اليت ركزت على الرتاكم الرأس مايل  و احمليطات و كذلك مستقبل البشرية، و أن االسرتاتيجيات التنموية اخلاطئة

املادي و جتاهلت األبعاد اإلنسانية و البيئية للعملية اإلنتاجية مل ينتج عنها سوى تزايد عدد الفقراء و تفاقم 
 .ئية و ظهور العديد من املشاكل الكونيةاملشاكل البي

و وظائفه الرئيسية  0815كما أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة برنامج األمم املتحدة للبيئة يف ديسمرب    
 البيئة و متابعة الربامج البيئية و مواجهة األنظمة البيئية الوطنية و الدولية تتمثل يف تقرير التعاون بني الدول يف جمال
       و السياسات خاصة يف جمال البيئة  و متويل برامج البيئة و رسم اخلططيف جمال الدول النامية بصفة دورية، 

  2.و التنمية
 
 

                                                           
1
 Pieere André, Jean-Pierre Réveret ; l’évolution des impacts sur l’environnement,( presse 

internationale inprimé a canada,2010), 3 ème édition ,p 02. 
2
 Pieere André, Jean-Pierre Réveret ; l’évolution des impacts sur l’environnement,( presse 

internationale inprimé a canada,2010),  2  ème édition, p 03. 
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 :(و دوره في إبراز مصطلح االستدامة)اإلتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  -3
بيئة و الصندوق العاملي قام االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة بالتعاون مع األمم املتحدة لل 0895يف عام 

 إحصائيةللطبيعة بوضع تقرير عن حالة البيئة العاملية و كانت أمهية التقرير أنه مبين على وثائق علمية و بيانات 
أكدت اخلطر احمليط بالعامل، و يف نفس العام أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة امليثاق العاملي للطبيعة و اهلدف 

االعتبار النظام الطبيعي  بعنيي نشاط بشري من شأنه التأثري على الطبيعة، و جيب األخذ منه تقومي و توجيه أ
 1.ويةمعند وضع اخلطط التن

 :مستقبلنا المشترك -4
ة للنظر يف القضايا البيئية و كان يرتأس اللجنة رئيس وزراء نأنشأت األمم املتحدة جل 0895يف عام 
 .ذلك عرفت اللجنة باسم اللجنة العاملية للبيئة و التنمية أو جلنة برونتالندو ل" غروهارمل برونتالند"النرويج السيدة 

وكان  الذي يعرف باسم تقرير برونتالند،نشرت هذه اللجنة تقريرا بعنوان مستقبلنا املشرتك و  0891و يف عام    
مسمى  البيئة حتت يةمحاهذا التقرير هو أول حماولة جلمع أفكار املساواة االجتماعية و النمو االقتصادي و 

ضرورية لقيام مسار جديد للتنمية من شأنه اإلبقاء على  أصبحتو يرى التقرير بأن احلاجة قد " التنمية املستدامة"
التقدم اإلنساين، و بذلك أصبحت التنمية املستدامة هدفا يشمل كل من جمتمعات الدول النامية و الدول 

التنمية اليت تفي باحتياجات األجيال الراهنة من دون املساس "ستدامة بأهنا و قد عرف التقرير التنمية املاملتقدمة، 
 ".بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاهتا

   التقرير على إبراز أن هذا التعريف يتضمن مفهومني أساسيني األول مفهوم احلاجات اإلنسانية  صقد حر و 
مفهوم القيود اليت تفرضها أوضاع : ي اهلدف األكرب للتنمية، الثاينو ذلك باعتبار أن إشباع احلاجات اإلنسانية ه

 2.التكنولوجيا و التنظيم االجتماعي على قدرة البيئة على تلبية احتياجات احلاضر و املستقبل
 :قمة األرض و اإلعالن الرسمي لمفهوم التنمية المستدامة -5

م، يف أنه قد أورد يف  0885نعقد يف عام إن أهم ما جيب ذكره أوال بشأن مؤمتر ريو دي جانريو و امل
      ة بحياة صح حييوبأن البشر هم صميم و مركز التنمية املستدامة و إن من حقهم أن " بإعالن ريو"إعالنه املعروف 

 .و منتجة يف وئام مع الطبيعة
                                                           

دار (، االقتصاد األخضر مسار جديد في التنمية المستدامةمري، محيد عبيد عبد الزبيدي، إبراهيم كاطع علو اجلوراين، شهاشم مرزوك علي ال  1
 .69ص ،)5102،، األردناأليام للنشر و التوزيع

2
 Wohd Commission on Envirenement and Development,( our common Future, Oxford 

university press,1987), Avaibble also on ; www.un-document.net/ocf . 

http://www.un-document.net/ocf


 التنمية المستدامة كمدخل للتنمية المتوازنة............................................................. :الثالثالفصل 
 

 
94 

وم التنمية املستدامة، دولة مبثابة التزكية الرمسية ملفه 091هذا و قد كان إلعالن ريو و الذي شاركت فيه     
و اعرتف املؤمتر علنا  ،1هذا املؤمتر بوضع األساس للتنمية املستدامة و وضع املبادئ للتنمية يف املستقبلحيث قام 

 .البعض على حنو ال ينفصم ببعضهمعلى نطاق واسع بأن جودة البيئة و سالمة االقتصاد يرتبطان 
 :21الطاقة و جدول أعمال القرن  -6

و  خطة عمل للقرن الواحد 0885بالبيئة و التنمية عام  املعين( UNCED)األمم املتحدة  رأقر مؤمت    
، حيث مت تناول قضايا الطاقة من أجزاء عديدة من اخلطة كانعكاس 50العشرين مسيت جبدول أعمال القرن 

 ربط الطاقة مبجالني ألمهيتها و قيمتها كمدخل ضروري يف عمليات و أهداف التنمية املستدامة، و يف البداية مت
 املستدامة، األول يتضمن املسائل املرتبطة بالتنمية االقتصادية و االجتماعية، أما الثاينرئيسيني من جماالت التنمية 

 .فيشمل احلفاظ على املوارد الطبيعية و إدارهتا من أجل التنمية
على ضوء و تطبيقها حبيث يتم تطويرها  و قد اقرتح جدول األعمال عددا من السياسات و التدابري ذات الصلة   

ة و اليت حددها جدول األعمال طاقالظروف احمللية و اإلقليمية السائدة، و تركز األهداف و األنشطة املتصلة بال
 :على ستة جماالت جوهرية و هي

 .زيادة قدرة الوصول إىل الطاقة خاصة يف املناطق الريفية -
 .حتسني كفاءة إنتاج و استهالك الطاقة -
 .دفع و تشجيع تطبيقات الطاقة املتجددة -
 .استخدام تكنولوجيا متقدمة للوقودتعزيز استخدام وقود أكثر نظافة و  -
 .التوصل إىل قطاع نقل أكثر كفاءة و نظافة -
 .دفع و تشجيع التعاون اإلقليمي و الدويل -

 :2002مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبورغ  -7
ي للتنمية املستدامة يف جوهانسبور  جبنوب إفريقيا هبدف التأكيد املد مؤمتر القمة الععق 5115يف سنة     

املستدامة و احملافظة على البيئة، هذا باإلضافة للوقوف على ما مت حتقيقه يف  على االلتزام الدويل بتحقيق التنمية
ضمنها اإلسراع يف تنفيذ اتفاقيات هذا اجملال، و قد نادت تلك القمة بالعديد من التوصيات و املبادرات من 

اخلاصة بالبيئة و التنمية و تشجيع البلدان على املصادقة على تلك االتفاقيات و حتسني إمكانية األمم املتحدة 

                                                           
1
 Nicolas Hulot, environnement et entreprise,( éducation, Paris, 2006), p 164. 
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، و تشجيع و تعزيز االستثمار و التعاون الدويل على كافة املستويات و غريها من استخدام املوارد الطبيعية و غريها
 1.ة و العامة اليت هتدف إىل حتقيق التنمية املستدامةالتوصيات اخلاص

 :2002قمة كوبنهاغن  -8
قضية  حول( العاصمة الدمناركية)عقدت قمة كوبنهاغن  5118ديسمرب لعام  09إىل  1من  يف الفرتة    

األمم  التغري املناخي يف حلقة متصلة من اجلهود الدولية الرامية ملواجهة ظاهرة االحتباس احلراري حتت رعاية
عاملي جديد حلماية البيئة من خماطر التغريات املناخية، و حيل و ذلك من أجل التوصل إىل إبرام اتفاق    املتحدة، 

على االنتهاء، األمر الذي يتطلب حتضري خطة ملزمة لتقليل  سريانهبديال لربوتوكول كيوتو الذي أوشكت مدة 
 5151.2حىت  5105ة االلتزام الثاين خالل الفرت ات يف إطار اثاالنبع

 :مؤتمر تغير المناخ بالدوحة -2
ل  مشارك و من أهم القرارات اليت تضمنها تعديل بروتوكو  8111الذي استقبل حنو و 5105يف نوفمرب     

الدول مبوجب هذا املؤمتر تقليص انبعاثات الغازات  تعهدكما ت  التنفيذ املشرتكآلية التنمية النظيفة و "كيوتو 
 .جلويالدفيئة للغالف ا

 :2015قمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة نيويورك  -10
و  نقطة انطالق لعمل اجملتمع الدويلخطة طموحة للتنمية املستدامة ستكون كان اهلدف منها إعداد و 

القادمة و  02الرفاهية و الرخاء على مدى السنوات باحلكومات الوطنية من أجل أن ينعم مجيع سكان العامل 
 3".5151خطة التنمية املستدامة "م أطلق عليها اس
 :2016اتفاق باريس لتغير المناخ  -11

تنفيذ اتفاق عامل فيها دون درجتني مئويتني، و درجة حرارة الحصر ارتفاع  علىمبوجبه مجيع البلدان  حيث اتفقت   
ملناخ من شأهنا أهداف التنمية املستدامة، و يتضمن خارطة طريق لإلجراءات املتعلقة باباريس أمر أساسي لتحقيق 

 4.أن ختفض االنبعاثات و تبين القدرة على التأقلم مع آثار تغري املناخ

                                                           
( 5115سبتمرب /لوليأ 6 -أغسطس/آب 52جنوب إفريقيا،  ،شورات األمم املتحدة من (، تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة  1

 .الفصل األول
املؤمتر الدويل الثالث حول محاية البيئة و حماربة (، أثر مشكلة التغيرات المناخية على حياة و استقرار المجتمعات البشرية، عبد القادر مطاش  2

 .02،ص )5101،مخيس مليانة، اجلزائر الفقر يف الدول النامية، املركز اجلامعي
3
 www.unic-eg.org. مركز األمم املتحدة لإلعالم القاهرة    

4
 www.un.org.  األمم املتحدة أهداف التنمية املستدامة  

http://www.unic-eg.org/
http://www.un.org/
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 :مفهوم التنمية المستدامة: المطلب الثاني
إال "التنمية املستدامة يتداول يف خمتلف األوساط االقتصادية و االجتماعية و السياسية  أصبح مصطلح    

حتليل ر ايذ أن لكل واحد من هذه األوساط معن وسط إىل آخر، إأنه يالحظ أن اعتماده و تطبيقه خيتلف م
خاص به حبيث حيلل كل وسط املفهوم و املبدأ وفق ما يسمح له باإلجابة عن األسئلة اخلاصة به، كما أن 

 .أخذ مفاهيم خمتلفة حسب الوسط الذي يستعملهياملستدامة مصطلح التنمية 
 :ى اللغوياألصل و المعن: التنمية المستدامة: أوال

حيث استخدمت  Ecologyاإليكولوجيا  إىل علم Sustainableيعود أصل مصطلح االستدامة    
إىل حدوث االستدامة للتعبري عن تشكل و تطور النظم الديناميكية اليت تكون عرضة إىل تغريات هيكلية تؤدي 

فهوم التنموي استخدم مصطلح تغري يف خصائصها و عناصرها و عالقات هذه العناصر ببعضها البعض، و يف امل
مع اعتبار أن  Ecology و علم اإليكولوجيا Economyاالستدامة للتعبري عن طبيعة العالقة بني علم االقتصاد 

و الذي يعين يف العربية البيت أو  Eco مشتقان من نفس األصل اإلغريقي حيث يبدأ كل منهما باجلذر العلمني
فيعين إدارة  Economyأما مصطلح  هو دراسة مكونات البيت، Ecologyاملنزل، و املعىن العام ملصطلح 

أو حىت الكرة األرضية، فإن االستدامة بذلك  و لو افرتضا أن البيت هنا يقصد به مدينة أو إقليم ،مكونات البيت
لكرة أو ا اإلقليمتكون مفهوما يتناول بالدراسة و التحليل العالقة بني أنواع و خصائص مكونات املدينة أو 

 1.األرضية و بني إدارة هذه املكونات
حيافظ أو البقاء يف الوجود، و هي تتكون من مبعىن  Sustinereمن أصل التيين  مأخوذةو االستدامة كلمة    

من  Sustainableمبعىن يسلك، و على ذلك فإن االستدامة  Tinereمبعىن حتت أو أسفل،  Susمقطعني مها 
 2.و املتواصل لى الدعم الطويل األجل و املستمرصطلح يدل عماللغوية هي أساسا  حيةالنا

 :المفهوم العلمي: التنمية المستدامة: ثانيا
تعريفا هلذا النوع من التنمية و من أهم هذه  21تعريفات التنمية املستدامة فثم ما يزيد على  تتعدد

 :التعريفات ما يلي
 

                                                           
 .55، ص ق ذكرهمرجع سبأبوزنط،  عثمان حممد غنيم، ماجدة  1
 .92،ص )5111،رفة، مصرعستان املمكتبة ب( ،(األبعاد و المنهج)التنمية المتواصلة : أمحد أبو اليزيد الرسول  2
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التنمية اليت تليب حاجيات "، بأهنا 0891برونتالند لسنة  برئاسةعرفتها اللجنة العاملية للتنمية و البيئية  -
 1".دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية حاجاهتااحلاضر 

وضع لتوطيد العالقة بني حاجيات مصطلح التنمية املستدامة  فريى أن G.wackermannأما  -
مستداما إال إذا كان استغالل املوارد  التسيري ال يكونالتنمية االقتصادية أو تسيري سليم للبيئة، و هذا 

 2.يكون من أجيال إىل أجيال و شروط احلياة األساسية للبشر يف حتسن مستمر
كما عرفت منظمة األغذية و الزراعة اإلطار العام للتنمية املستدامة و حددت التعريف يف عناصر رئيسية  -

 :هي
 .املوارد املتجددة يف بيئتها -
 .اعية و االقتصاديةاحتياجات اإلنسان االجتم -
 .التكنولوجيا -
 .البيئة -
و يف حني يتعني صيانة العنصرين األولني يتعني استبقاء العناصر األخرى و مراقبتها و حتديدها من خالل    

 3.اإلدارة العامة
و قد توسع البعض يف تعريف التنمية املستدامة فأضافوا إىل قوامها حتقيق التحول السريع يف القاعدة  -

      تكون أنظف  جديدةإىل تكنولوجيا  وجية للحضارة الصناعية، و أشاروا إىل أن هناك حاجةالتكنول
         و أكفأ على احلد من التلوث و املساعدة على استقرار املناخ و استيعاب النمو يف إعداد السكان 

 4.ايتهااليت متت مح الطبيعية  و النشاط االقتصادي من خالل املوارد
جانريو سنة  مؤمتر األمم املتحدة للبيئة و التنمية و املنعقد بريو ديبدأ الثالث من تقرير كما عرف امل -

بني احلاجات  متساوعلى حنو  تتحققإجناز احلق يف التنمية حبيث  ضرورة"، التنمية املستدامة 0885
 5".التنموية و البيئية ألجيال احلاضر و املستقبل

                                                           
1
 Maryse Lopergue, Denis serre, le développement durable de A à z ,( Edition Nérreé, Baixas, 2007(, 

p 66. 
2
 Gabriel wackermann, le développement durable ,(édition ellipses, Paris, 2008(, p 31. 

 للوثائق، ألفا(، التسويق األخضر، كمدخل لحماية البيئة المستدامة في منظمات األعمالمصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف،   3
 .51، ص (5101اجلزائر،

 .521، ص مرجع سبق ذكرهحامد الريفي،   4
5
 Loïc chavveau, le développement durable produire pour tous, protéger la planète, petite 

encyclopédie rousse, (, France, 2009  ( 3 Edition, p 10. 
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ك العملية اليت تقرر بضرورة حتقيق منو اية البيئة األمريكية على أهنا تلو يعرفها ويليم روكلزهاوس مدير مح -
اقتصادي يتالءم مع قدرات البيئة و ذلك من منطلق أن التنمية االقتصادية و احملافظة على البيئة مها علميتان 

 1.متكاملتان و ليستا متناقضتان
 2:يعرفها من خالل أربعة جوانب هي يركز على ثالث جوانب يف التنمية املستدامة و تعريفو هناك  -
  من اجلانب االقتصادي و هي تعين أجزاء فحص استهالك الطاقة و املوارد و كذا توظيف املوارد من أجل رفع

 .مستوى املعيشة و احلد من الفقر
  من اجلانب االجتماعي فينفي السعي من أجل استقرار النمو السكاين و رفع مستوى اخلدمات الصحية و

 .مية خاصة يف الريفالتعلي
 و على الصعيد البيئي فتعين محاية املوارد الطبيعية و االستخدام األمثل لألرض الزراعية و املوارد املائية. 
  و أخريا على الصعيد التكنولوجي نقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت تستخدم تكنولوجيات منظفة

 .لوثة و احلابسة للحرارة و الضارة باألوزونللبيئة و تنتج احلد األدىن من الغازات امل
معدالت النمو  جاوزحتقيق معدالت من التنمية يف املوارد املتاحة مبا يت املستدامة و يقصد أيضا بالتنمية -

 3.السكاين و مما يؤدي إىل توفري االحتياجات اخلاصة باألجيال القادمة من هذه املوارد
 :تدامة يتضمنمما سبق يتضح أن مفهوم التنمية املس

  ضمان حق األجيال املستقبلية يف استغالل الطبيعة و ثرواهتا أي الوفاء حباجيات احلاضر دون على  صاحلر
 .احلد من قدرة األجيال املستقبلية على الوفاء باحتياجاهتا

 يئي االندماج و الرتابط بني ثالث عناصر أساسية هي اجلانب االقتصادي و اجلانب االجتماعي و اجلانب الب
 .و إن إغفال أي جانب منها يؤثر سلبا على اجلانب اآلخر

  اإلنسان هو حمور التعاريف املقدمة حيث تتضمن تنمية بشرية تؤدي إىل حتسني مستوى الرعاية الصحية
حامسة بالنسبة للتنمية والتعليم و الرفاه االجتماعي، و هناك اعرتاف اليوم هبذه التنمية البشرية على اعتبار أهنا 

 .القتصاديةا

                                                           
 .52، ص مرجع سبق ذكرهعثمان حممد غنيم، ماجدة أبوزنط،   1
 .056، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى يوسف كايف،   2
 .09، ص (5111مصر،  (،يم المحاسبييدامة، اإلطار المعرفي و التقلمست، البيئة و التنمية ارغلي حسنفأمحد   3



 التنمية المستدامة كمدخل للتنمية المتوازنة............................................................. :الثالثالفصل 
 

 
99 

  و العنصر العام الذي تشري إليه خمتلف التعريفات هو عنصر اإلنصاف أو العدالة، فهناك نوعان من اإلنصاف
البشرية اليت مل تولد بعد و هي اليت ال تؤخذ مصاحلها يف االعتبار، أما اإلنصاف الثاين األجيال  إنصافمها 

و على اخلريات أللحصول على املوارد الطبيعية  تساويةمفيتعلق مبن يعيشون اليوم و الذين ال جيدون فرصا 
 .االجتماعية و االقتصادية

 :املوايل يلخص اجملاالت املختلفة لتعريف التنمية املستدامة و الشكل 
 المجاالت المختلفة لتعريف التنمية المستدامة: (03)الشكل رقم 

 
  
 
 
 
 

نمية اليت تراعي اإلنصاف و العدالة و تركز على اإلنسان باعتباره جوهر هي التمما سبق جند أن التنمية املستدامة 
التنمية و هتتم باستعمال تكنولوجيا أنظف و تسعى إىل الكفاءة االقتصادية مبعىن أهنا تتطلب التكامل بني 

 .االحتياجات املتكاملة
 

 .السابقة باالعتماد على التعاريف إعداد الباحث: المصدر

 :خصائص و أهداف التنمية المستدامة: المطلب الثالث  
 :خصائص التنمية المستدامة: أوال

 1:عن خصائص التنمية املستدامة واليت تتلخص يف 0885حول البيئة والتنمية املستدامة عام  ريويف قمة  أعلن
 إمكاناتاملدى بالضرورة تعتمد على تقدير  هي تنمية يعترب البعد الزمين هو األساس فيها، فهي تنمية طويلة -

 .احلاضر، و يتم التخطيط هلا ألطول فرتة زمنية مستقبلية ميكن خالهلا التنبؤ باملتغريات
 .املوارد الطبيعية للمجال احليوي لكوكب األرض منتلبية االحتياجات القادمة  هي تنمية تراعي -
 ليم واخلدمات الصحية وكل يف الغذاء وامللبس والتع الضروريةأولوياهتا تلبية احلاجات األساسية و  من هي تنمية -

                                                           
 .59، ص مرجع سبق ذكره ،مصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف  1

 العدالة
و يركز على 

األجيال  أنصاف
احلالية و املستقبلية 
 معا بنفس القدر 

 التكنولوجيا
و هتتم باستخدام 
تكنولوجيا نظيفة 

 غري ملوثة للبيئة 

 البشرية
و هتتم باإلنسان يف 
املشاركة و كهدف 

 للتنمية  

 االقتصادية
و هتتم باإلدارة 

للموارد  املثلى
 املتاحة 
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 .ما يتصل بتحسني نوعية حياة البشر املادية و االجتماعية
هي تنمية تراعي احلفاظ على احمليط احليوي يف البيئة الطبيعية سواء عناصرها و مركباهتا األساسية كاهلواء و املاء  -

رتط عدم استنزاف قاعدة املوارد مثال،أو العمليات احليوية يف احمليط احليوي كالغازات، لذلك فهي تنمية تش
الطبيعية يف احمليط احليوي، كما تشرتط احلفاظ على العمليات الدورية يف احمليط احليوي واليت يتم عن طريقها 

 .ضمن استمرار احلياةوارد والعناصر وتنقيتها مبا يانتقال امل
اهات االستثمارات و االختيار هي تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بني سلبيات استخدام املوارد و اجت -

التكنولوجي جلعلها تعمل بانسجام داخل املنظومة البيئية مبا حيافظ عليها و حيقق التنمية املستدامة املنشودة و 
 1:من خالل ذلك ميكن حصر هذه اخلصائص للتنمية املستدامة يف عنصرين اثنني مها

يسمح بإجراء اإلحالل  حيث ة استثمار جزء منهع ميكنه من إعادتوليد دخل مرتف إذ يتطلب:االستمرارية -0
للموارد وتنظيم استخدام املوارد الطبيعية املتجددة وكذلك القابلة للنفاذ مبا يضمن مصلحة  الصيانةوالتجديد و 

 .األجيال القادمة
 إنتاجوذلك من خالل احملافظة على البيئة مبا يضمن حياة طبيعية سليمة وضمان  :تحقيق التوازن البيئي  -5

الثروات املتجددة مع عدم استنزاف الثروات غري املتجددة وبناءا على ما سبق فإن التنمية املستدامة هي التنمية 
من التوازن البيئي هدفا  تتخذذات القدرة على االستمرار واالستقرار من حيث استخدامها للموارد الطبيعية اليت 

ع تنظيم املوارد البيئية والعمل على تنميتها لذلك توجد مهما هلا هبدف رفع مستوى املعيشة من مجيع جوانبه م
عالقة وطيدة تبني التنمية املستدامة والعمل على استمرارها،إذ تشكل عنصرا أساسيا ضمن أي نشاط 

مواقع مشاريعها مبا يهدف إىل احملافظة على سالمة و  أنشطتها حبيث تؤثر على توجيهات التنمية واختيار،تنموي
 .البيئة

 :أهداف التنمية المستدامة :ثانيا
بتحديد أهداف حيوية الند تونبر جلنة  لقد قامت:*أهداف التنمية المستدامة وفق لجنة برونتالند -0

 2:للتنمية املستدامة و هذه األهداف هي

                                                           
 .26،22ص ص ، مرجع سبق ذكره، هشام مرزوك علي الشمري، محيد عبيد عبد الزبيدي، إبراهيم كاطع علو اجلوراين  1
 املية للبيئة والتنمية اليت قامت بإعداد هذا التقرير و هي غروهاليم برونتالند رئيسة وزراء سابقة يف النرويج نسبة اىل رئيسة اللجنة الع :برونتالند*
أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، (، دراسة حالة الجزائر-التنمية المحلية المستدامة في ظل التحول نحو اقتصاد المعرفة، عيسى بوخلوخ 2

 .002،ص )5102-5106،جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر شعبة اقتصاد التنمية،
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 .حتقيق النمو االقتصادي و بعثه -
وتوسع قاعدة املوارد  ت اليت تدمياتغري نوعية النمو أي حتقيق النمو االقتصادي القائم على أساس السياس -

 .البيئية الطبيعية
 .ضمان مستوى مستدام من السكان -
 .احلفاظ على قاعدة املوارد و تعزيزها -
 .إعادة تكييف التكنولوجيا و إدارة املخاطر -
 اختيار نوع النمو االقتصادي الصحيح القائم على أساس التنوع احليوي و رقابة النشاطات املدمرة بيئيا  -

 .رة املواردو العمل على إدا
الحظت اللجنة أن التنمية املستدامة تشتمل على حنو أوسع من النمو االقتصادي فهي تستوجب لقد     

لطاقة و جعلها أكثر مساواة من حيث آثارها، و الحظت لتغيريا يف طبقة النمو لتجعلها أقل مادية و مكثفة 
جيب أن جتعل االعتبارات االقتصادية و البيئية مندجمة يف  للتنمية املستدامة اإلسرتاتيجيةاللجنة أن الفكرة املشرتكة 
ك تغريات يف السلوكيات و لكي حيدث هذا استنتجت اللجنة أنه جيب أن تكون هناعملية اختاذ القرار، و 

، و على كل املستويات و قد الحظت اللجنة أن التغيريات القواننيو اإلجراءات املؤسساتية فضال عن  األهداف
 .ني لوحدها ال تكون كافية حلماية املصاحل املشرتكةيف القوان

 :أهداف أخرى للتنمية المستدامة -2
التنمية املستدامة من خالل آلياهتا و حمتواها إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن تلخيصها   تسعى

 1:كما يلي
هذا الدافع هو  ، إذ أنتعد زيادة الدخل الوطين اهلدف املهم للتنمية املستدامة :زيادة الدخل الوطني - أ

تنمية مستدامة و الذي يقتضي زيادة الدخل الوطين احلقيقي من خالل  إحداثالذي يدفع الدول إىل 
 إمكانياتزيادة السلع و اخلدمات اليت تنتجها املوارد االقتصادية املختلفة، إال أن زيادة الدخل تتوقف على 

حتقيق نسبة أعلى للزيادة يف الدخل  أمكنتكبرية كلما الدولة فكلما توفرت رؤوس األموال و الكفاءات ال
 .الوطين

                                                           
 .22،22ص ص ، مرجع سبق ذكرههاشم مزروك علي الشمري، محيد عبيد عبد الزبيدي، إبراهيم كاطع علو اجلوراين،  1
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و هو من بني األهداف اليت تسعى إليها التنمية املستدامة من أجل  :تحسين المستوى المعيشي - ب
حتقيقها، كما أن الدخل الوطين ال يؤدي بالضرورة إىل حتسني مستوى املعيشة فزيادة السكان بنسبة أكرب 

 .ين جتعل من الصعب حتقيق زيادة يف مستوى نصيب الفرد من الدخلمن زيادة الدخل الوط
عد تقليل التفاوت يف الدخول و الثروات من بني ي :تقليص الفجوة بين توزيع الدخل و الثروات - ت

األهداف اهلامة اليت تسعى التنمية املستدامة إىل حتقيقها و يندرج ذلك ضمن األبعاد االجتماعية للتنمية 
 .املستدامة

يس على تعمل التنمية املستدامة على حتسني نوعية احلياة و لكن ل :يد استخدام الموارد الطبيعيةترش - ث
احلفاظ على املوارد الطبيعية و عدم استغالهلا إال عن طريق االستخدام  لحساب البيئة و ذلك من خال

ة فضال عن البحث ييعالعقالين و الرشيد هلا، إذ جيب أن ال يتجاوز هذا االستخدام معدالت جتددها الطب
طويلة و ال ختلف نفايات بكميات تعجز البيئة عن امتصاص  زمنيةعن بدائل هلذه املوارد حىت تبقى لفرتة 

 .خملفاهتا
أفضل لكافة فئات دارة واعية و رشيدة لتحقيق حياة املوارد الطبيعية إ دارةإل :تحسين القدرات الوطنية - ج

 .اجملتمع
التكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهداف اجملتمع أي توظيف  :اف المجتمعربط التكنولوجيا الحديثة بأهد - ح

وعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي، و كيفية استخدام املتاح و تو ذلك من خالل 
ذلك إىل خماطر بيئية اجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع و حتقيق أهدافه املنشودة دون أن يؤدي 
 1.سالبة أو على األقل أن تكون هذه اآلثار مسيطرة عليها مبعىن وجود حلول مناسبة هلا

على  حثهمو  باملسؤولية اجتاهها إحساسهمو تنمية  :تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة - خ
التنمية ومشاريع  املشاركة الفعالة يف إجياد احللول من خالل إعداد و تنفيذ و متابعة و تقدمي برامج

 .املستدامة
 
 
 

                                                           
 095،ص)5102،ردناألدار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،(،التنمية المستدامة في استراتيجيات األمم المتحدةهادي أمحد الفراجي،  1
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 :لتنمية المستدامةالركائز األساسية ل: المبحث الثاني
بني النمو من جهة و البيئة مبا حتويه من موارد من جهة أخرى على أهنا عالقة تكاملية و تفهم العالقة     

لوجود موارد، و إذا ليست عالقة تنافرية أو صراع، ذلك أن حتقيق منو اقتصادي يعتمد على محاية البيئة و حيتاج 
ما كانت هذه املوارد مدمرة أو مستنزفة فإنه ال ميكن أن يتحقق النمو بالكم و الكيف الذي نريد، كذلك فإن 

و استغالهلا بشكل عقالين يساهم يف حصر النمو االقتصادي و هذا يعين أن اجلهود املوجهة احملافظة على املوارد 
إن هذه العالقة بني النمو من جهة و البيئة من جهة أخرى هي و استمراريتها،  حلماية البيئة تعزز من محاية التنمية

 .اليت حددت املبادئ األساسية اليت قام عليها مفهوم التنمية املستدامة و حمتواها
        كما أن التنمية املستدامة تنمية ال ترتكز على اجلانب البيئي فقط بل تشمل أيضا اجلوانب االقتصادية 

تنظيم وترشيد و متكاملة يف إطار تفاعلي يتم بضبط و مرتابطة جتماعية و التكنولوجية فهي تنمية بأربعة أبعاد اال و
 .املوارد، و ميكن التعامل مع هذه األبعاد على أهنا منظومة فرعية ملنظومة التنمية املستدامة

 :مبادئ التنمية المستدامة: المطلب األول
 :مفهوم التنمية المستدامة المبادئ التي قام عليها: أوال

األساسية بني النمو من جهة و البيئة من جهة أخرى أدت إىل حتديد املبادئ اليت قام عليها  إن العالقة   
 1:مفهوم التنمية املستدامة و متثلت فيما يلي

 :التنمية المستدامة خطط استخدام أسلوب النظم في إعداد و تنفيذ -1
شرطا أساسيا إلعداد و تنفيذ خطط التنمية املستدامة، و ذلك راجع إىل أن النظم أو املنظومات  أسلوبيعد 

البيئة اإلنسانية هي نظام فرعي من النظام الكلي، و هلذا تعمل التنمية املستدامة من خالل هذا األسلوب إىل 
 .حتقيق النظم الفرعية بشكل يؤدي إىل توازن بيئة األرض عامة

  هدف إىل احلفاظ على حياة اجملتمعات من مجيع النواحي االقتصادية متكامل يهذا األسلوب هو أسلوب و 
 .و البيئية و االجتماعية دون وجود تأثريات سلبية متعاكسة بني هذه اجلوانب

 
 
 

                                                           
 .89،88ص ص ، مرجع سبق ذكره، البيئة و التنمية المستدامةحسن شحاته، حممد حسان عوض،   1
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 :المشاركة الشعبية -2
حتقيق التنمية املستدامة توفري شكل مناسب من أشكال الالمركزية اليت متكن اهليئات الرمسية و  يتطلب   

بية و األهلية و السكان بشكل عام من املشاركة يف إعداد و تنفيذ و متابعة خططها و يطلق على هذا الشع
 ".التنمية من أسفل"املفهوم 

 :و ميكن تلخيص دور احلكومات احمللية فيما يلي
 .احلد من الزيادة يف ارتفاع درجة حرارة األرض -
 .عيةإدارة و معاجلة النفايات البيئية و التجارية و الصنا -
 .احلد من انبعاث الغازات اليت تؤثر على طبقة األوزون -
 .ختفيض االستهالك من مشتقات النفط -
 مبدأ التوظيف األمثل الديناميكي للموارد االقتصادية -3
 ستطالة الموارد االقتصادية و التخطيط االستراتيجي لهذه المواردمبدأ ا -4
 التوازن البيئي و التنوع البيولوجيمبدأ  -5
 ق بين حاجات األجيال الحالية و المستقبليةالتوفيمبدأ  -6
 القدرة على البقاء و التنافسيةمبدأ  -7
تطوير هياكل اإلنتاج واالستثمار مبدأ الحفاظ على سمات وخصائص الطبيعة وذلك تجديد و  -8

 و االستهالك
 :المبادئ اإلرشادية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة: ثانيا

شكال خمتلفة و كانت حمل نقاشات خمتلفة و متعددة، حيث تبىن البنك مبادئ التنمية املستدامة أ عرفت  
العاملي عقيدة جديدة مع بداية القرن الواحد و العشرين و تقوم هذه العقيدة على عشرة مبادئ، أما القانون 

مبا سرتشاد الكندي للتنمية املستدامة فتبىن منط من التنمية املستدامة يعتمد على ستة عشر مبدأ، و ميكن أيضا اال
 .وضعه اجمللس الدويل للتنقيب و استخراج املعادن من مبادئ مثانية
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 1:و فيما يلي املبادئ اليت جيب االلتزام هبا من أجل حتقيق التنمية املستدامة
و ندرة املوارد املالية التشدد يف  البيئة اقتضت خطورة مشكالت :تحديد األولويات :المبدأ األول -1

العالج على مراحل، و هذه اخلطة قائمة على التحليل التقين  إجراءاتنفيذ وضع األولويات و ت
و اإليكولوجية ملشكالت البيئة و حتديد املشكالت الواجب التصدي  اإلنتاجيةو  لآلثار الصحية
 .إليها بفعالية

  لية جيب أن يكون احلكم يف املستويات احمللتحقيق التنمية املستدامة  :الحكم الرشيد: المبدأ الثاني -2
و املركزية يتسم بالشفافية يف صنع القرار و مشاركة املواطنني و اجملتمع املدين يف صنع القرار و 
املسؤولية و املساءلة و احملاسبة يف التنفيذ، كما جيب أن تكون هناك أسس واضحة فيما يتعلق 

و االنتباه إىل بتخصيص املوارد و استخدام األموال العامة و خفض التكلفة و ترشيد اإلنفاق 
 .القضايا االجتماعية

جيب أن ترتك الثروات الطبيعية لألجيال القادمة بنفس  :بين األجيال مبدأ العدالة: المبدأ الثالث -3
الذي تسلمت به األجيال احلالية تلك الثروات حىت يتوفر لألجيال القادمة نفس الفرص أو القدر 

 .أفضل لتلبية احتياجاهتا مثل اجليل احلايل صفر 
هذا املبدأ إىل أن تقوم اجلهة اليت  يدعو :مبدأ تغريم الجهة المتسببة في التلوث :المبدأ الرابع -4

يتسبب نشاطها يف إحداث ضغوط على البيئة بدفع رسوم مقابل تسببها يف هذا التدهور كما 
فرض  اليت وقعت و هذا يساعدتتحمل التكلفة بالكامل لدرء تلك املخاطر البيئية و عالج األضرار 

 .حافز قوي للصناعة لإلقالل أو احلد من التلوث تكاليف التلوث على توفري

                                                           
 :باالعتماد على  1

 .66-60ص ص ، (5102،األردن،دار الراية للنشر و التوزيع(، التنمية المستدامة: عبد الرمحن سيف سردار -
ص ، (5118،مؤسسة شباب اجلامعة، مصر)، (العولمة االقتصادية، التنمية المستدامة) الوقائع االقتصاديةخبابة عبد اهلل، بوقرة رابح،  -

 .560-559ص
املكتب اجلامعي احلديث، )، المحاسبة في مجال التنمية المستدامة بين النظرية و التطبيقحممد عباس بدوي، يسرى حممد البلتاجي،  -

 .52-55ص ص ، (5105،مصر
 .016-011، ص مرجع سبق ذكره، ئة و التنمية المستدامةالبيحسن شحاتة، حممد حسان عوض،  -

-Alain jounat,100 questions pour comprendre et agir le développement durable,)afnor,2004(, p04 

 .62-66، ص مرجع سبق ذكرهمسيعد مرمي،  -
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املوارد ستخدام إيدعو هذا املبدأ إىل ترشيد  :مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية :المبدأ الخامس -5
ستدامة التنمية و احلفاظ على التنوع البيولوجي و تستخدم املوارد غري املتجددة إالطبيعية لضمان 

ستمرار استخدامها على املدى الطويل بفعالية و ذلك عن طريق االستعاضة عنها إطريقة تضمن ب
 .وري مبصادر الطاقة املتجددةحفاألخرى مثل استبدال الوقود االباملوارد 

   البالد جيب أن يكون فعاال و موجها حنو االبتكار  اقتصاد :الكفاءة االقتصادية :المبدأ السادس -6
 .قتصادي الذي يقود إىل التقدم االجتماعي حمرتما البيئةو االزدهار اال

تنفيذ  جيب العمل على :ستخدام القدرات اإلدارية و التنظيميةإاالقتصاد في : المبدأ السابع -7
االسترياد ألنواع معينة من  سياسات أكثر تنظيما و قدرة مثل فرض ضرائب على الوقود أو قيود على

احلوافز على املؤسسات الصناعية اليت تسعى إىل التقليل من األخطار املبيدات احلشرية، إدخال مبدأ 
 .البيئية

تعترب الوقاية من التلوث أكثر فعالية من معاجلة التلوث بعد حدوثه و على  :مبدأ الوقاية :المبدأ الثامن -8
البيئة و صحة اإلنسان و يطبق هذا املبدأ من خالل  هذا األساس جيب جتنب األنشطة اليت هتدد

 .نفيذ تقسيم األثر البيئي و استخدام أفضل الوسائل التكنولوجية املتاحةت
     يؤكد هذا املبدأ على أمهية التعليم و بناء القدرات يف فع الوعي  :مبدأ رفع الوعي :المبدأ التاسع -2

هتمام العام هبذه القضايا و لن إستيعاب فئات كل الشعب لقضايا التنمية املستدامة و زيادة إو 
 .قق التنمية املستدامة دون التعاون الفعال بني كافة فئات اجملتمعتتح

صحة اإلنسان و اجلودة احملسنة للحياة هي مركز اهتمام  :الصحة و جودة الحياة :المبدأ العاشر -10
 .التنمية املستدامة، إذ أن البشر حمولون إىل حياة صحية و منتجة يف جتانس مع الطبيعة

جيب تشجيع املقاييس املناسبة للدراسة و احلصول  :إلى المعرفة الوصول :المبدأ الحادي عشر -11
و البحث من أجل حتفيز االبتكار و التوعية و ضمان مشاركة فعالة لعامة الناس يف  علوماتعلى امل

 .تطبيق التنمية املستدامة
     املرياث الثقايف الذي يتشكل من املمتلكات  :حماية الميراث الثقافي: المبدأ الثاني عشر -12

و املواقع و األراضي و التقاليد و املعارف يعكس هوية اجملتمع و ميرر القيم االجتماعية من جيل 
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ستمرارية التنمية، فمكونات املرياث الثقايف جيب أن تكون إآلخر و احلفاظ على هذا املرياث يضمن 
 .معرفة حممية و حمسنة مع أخذ ندرة جوهرها و هشاشتها بعني االعتبار

جيب أن حترتم املمارسات اإلنسانية القدرة  :حترام قدرات التحمل البيئيإ :لثالث عشرالمبدأ ا -13
 .االستيعابية للنظام البيئي و قدرة الطبيعة على التحمل

أن تتغري  أمناط االستهالك و اإلنتاج جيب :اإلنتاج و االستهالك المسؤول: المبدأ الرابع عشر -14
للتطبيق و أكثر مسؤولية اجتماعيا و بيئيا و ذلك عرب مناهج جلعل اإلنتاج و االستهالك أكثر قابلية 

 .ستعمال املواردإفعالة بيئيا و اليت تتجنب التبذير و حتسني 
ال بد من  :مبدأ المترابط بين الميزانية و األولويات اإلستراتيجية: المبدأ الخامس عشر -15

د املالية ملكونات اإلسرتاتيجية حىت إسرتاتيجية يف عملية ختطيط امليزانية لضمان توفري املوار  إدراج
 .حتقق أهدافها

إن احلوافز القائمة  :ستخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكناإمبدأ  :المبدأ السادس عشر -16
على السوق و الرامية إىل خفض األضرار الضريبية هي األفضل من حيث املبدأ و التطبيق، فعلى 

سوم االنبعاث و تدفق النفايات، رسوم قائمة على سبيل املثال تقوم بعض الدول النامية بفرض ر 
 .قواعد السوق بالنسبة لعملية االستخراج

 :أبعاد التنمية المستدامة: المطلب الثاني
أن مفهوم التنمية املستدامة جاء للربط بني ما هو اقتصادي و اجتماعي و بيئي و تكنولوجي، و قد اتضح ل

ات بشكل منفصل و هو ما ينطوي على أن تلك املكونات تعد أبعادا أنه ال ميكن النظر إىل أي من هذه املكون
، و بالتايل فإن الرتكيز عليها من شأنه إحراز تقدم يف حتقيقها هذا و ميكن للتنمية املستدامة تتداخل فيما بينها

 :توضيح تلك األبعاد فيما يلي
 :األبعاد االقتصادية: أوال
االقتصادي ألطول فرتة ممكنة و يكون قياس الرفاهية عادة مبعدالت  اهفاالستدامة استمرارية و تعظيم الر  تعين

و هو اقتصادي بولوين  Ignacy Sachsللموارد كما يرى إقناسي ساش  الدخل و االستهالك و التوزيع املتساوي
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مباشرة يف و الذي يرتبط امسه مبصطلح التنمية اخلضراء و اليت ال تلغي النمو االقتصادي، هذه التنمية اليت تكون 
  2:، و يندرج ضمن هذه البعد ما يلي1خدمة التنمية االجتماعية و ترشيد استهالك املوارد الطبيعية

التنمية املستدامة تعين تغيري أمناط االستهالك اليت هتدد التنوع البيولوجي،  مبا أن :إيقاف تبديد الموارد -1
ة للطاقة و املوارد الطبيعية و يتم ذلك من فيجب إجراء ختفيضات متواصلة من مستويات االستهالك املبدد

 .خالل حتسني مستوى الكفاءة و إحداث تغيري جذري يف أساليب احلياة
غنية قدراهتا االقتصادية يف ظل العوملة و االنفتاح الدويل تستغل الدول ال :تقليص تبعية البلدان النامية -2

هالك املوارد الطبيعية و يف نفس الوقت حيدث الفائقة و التحكم يف األسواق العاملية حيث تقوم خبفض است
اخنفاض يف منو صادرات هذه املنتجات من البلدان النامية مما حيرم هذه البالد من إيرادات حتتاج إليها، و 

و التجارة النشطة فيما بني  لكن إذا حدث اكتفاء ذايت هلذه البلدان النامية و توسع يف التعاون اإلقليمي
 :يل يؤدي ذلك إىلهذه البلدان بالتا

 .ضخمة يف رأس املال البشري استثمارات -
 .التوسع يف األخذ بالتكنولوجيا احملسنة -
تساهم الدول الكبرية بشكل مباشر يف  :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث و كيفية معالجته -3

الطبيعية مثل مشكالت التلوث العاملي و يأيت ذلك نتيجة لالستهالك املرتاكم يف املاضي من املوارد 
و ذلك   فهي كفيلة حبلها  مسببة للتلوث و أساس هذه املشكلةاحملروقات، و كما أن هذه الدول ضالعة و 

 :عن طريق
 .الطبيعية استخدام تكنولوجيا أنظف و استخدام املوارد بكثافة أقل و محاية النظم -
األخرى باعتبار أن ذلك هو االستثمار توفري املوارد التقنية و املالية لتعزيز تنمية مستدامة يف البلدان  -

 .املستقبلي للعامل
هناك عدة أمور هامة تشكل حاجز ضخم أمام التنمية منها الفرص غري  :المساواة في توزيع الموارد -4

املتساوية يف احلصول على التعليم و اخلدمات االجتماعية و املوارد الطبيعية و حرية االختيار، و لذا جيب 
رية و الغنية أن تعمال معا للتخفيف من عبء الفقر و حتسني مستويات املعيشة مما يؤدي على البلدان الفق

 .إىل تنشيط التنمية و النمو االقتصادي
                                                           

1
 Yveette Veyret,  le développement durable  ,) édition sedes, paris, 2007(, p 40.  

 .50-59ص ص  ،(5111،مصر الدار اجلامعية،)،إدارة البيئة و التنمية المستدامة، في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم،   2
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إن هذا التفاوت يوجد يف الدول الغنية و الفقرية مع مراعاة النسبة  :الحد من التفاوت في الدخل -5
و العبء ال  ري يف الدول النامية عن الدول الغنيةاملوجودة بينهما، فنجد أن هذا التفاوت يرتفع بشكل كب

 :يتمثل يف إجياد حلول هلذه املشكلة و لكن يف تنفيذها، و من هذه احللول
 .القروض إىل القطاعات االقتصادية غري الرمسية و إكساهبا الشرعية تقدمي - أ

 .بنوك للفقراء و مساعدهتم بقروض بسيطة و ميسرة و بدون فوائد وجود - ب
 .التعليم و الرعاية الصحيةحتسني فرص  - ت
عملية التكافل االجتماعي املنظم و الذي يعتمد بشكل أساسي على فئات يف اجملتمع ميكنها تشكيل  - ث

 .عنصر جذب للصناعات الصغرية من خالل املنظمات األهلية
و اللهاث أمام اآللة العسكرية جند أن اإلنفاق  خميف خضم هذا الز  :تقليص اإلنفاق العسكري -6

نية و الفقرية و بالتايل جند أن توفري و لو جزء بسيط غي أصبح من األولويات القتصاد البلدان الالعسكر 
هذا إال يف وجود نوع من الثقة تعطيها الدول  التنمية و لكن لن حيدث من هذا اإلنفاق يؤدي إىل زيادة

 .لألقوىالغنية للدول الفقرية و إهناء عملية االزدواجية يف املعايري و منطق الغلبة 
لألبعاد االقتصادية للتنمية املستدامة نالحظ أن  فبالنسبة :حصة استهالك الفرد من الموارد الطبيعية -7

صيب الفرد من املوارد الطبيعية يف العامل أضعاف ما نسكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى 
قة النامجة عن النفط و الغاز و الفحم يستخدمه سكان البلدان النامية و من ذلك مثال أن استهالك الطا

مرة، و هو يف بلدان منظمة التعاون و التنمية االقتصادية  55هو يف الواليات املتحدة أعلى منه يف اهلند بـ 
 1.أعلى بعشر مرات يف املتوسط منه يف البلدان النامية جمتمعة" OCDE"الـ 

 :األبعاد البشرية: ثانيا
ة املستدامة على أن اإلنسان هو جوهر التنمية و هدفها النهائي، و يهتم باملساواة البعد االجتماعي للتنمي ركز

يف التوزيع و احلراك االجتماعي و املشاركة الشعبية و التنوع الثقايف و استدامة املؤسسات و من أهم األبعاد 
 2:البشرية ما يلي

                                                           
 .002، ص مرجع سبق ذكره، البيئة و التنمية المستدامةحسن شحاته، حممد حسان عوض،   1
أطروحة )، دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر، نمية المحلية المستدامةاستخدام الطاقات المتجددة و دورها في التعمر شريف،   2

 .022-026ص ص ، (5111-5112،دكتوراه الدولة يف العلوم االقتصادية، شعبة اقتصاد التنمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، اجلزائر
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البشرية العمل على حتقيق تقدمي   باألبعاد و تعين التنمية املستدامة فيما يتعلق :النمو الديموغرافي تثبيت -1
كبري يف سبيل تثبيت منو السكان، و هو أمر بدأ يكتسي أمهية بالغة ليس ألن النمو املستمر للسكان لفرتة 
طويلة و مبعدالت شبيهة باملعدالت احلالية أصبح أمرا مستحيال استحالة واضحة فقط، بل كذلك النمو 

أن  ملوارد الطبيعية و على قدرة احلكومات على توفري اخلدمات، كماالسريع حيدث ضغوطا حادة على ا
النمو السريع للسكان يف بلد أو منطقة ما حيد من التنمية و يقلص املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل 

 .السكان
و للحجم النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة األرضية أمهية  :مكانة الحجم النهائي للسكان -2

ضا ألن حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة و ضغط السكان باملستويات أي
احلالية هو عامل متنام من عوامل تدمري املساحات اخلضراء و تدهور الرتبة و اإلفراط يف استغالل احلياة 

دية أو يتعني عليهم اإلفراط يف الربية و املوارد الطبيعية األخرى ألن منو السكان يؤدي هبم إىل األراضي احل
 .استخدام املوارد الطبيعية

و  السكان أمهيته، فاالجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية  ما أن لتوزيعك :أهمية توزيع السكان -3
السيما تطور املدن الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة، فاملدن تقوم برتكيز النفايات و املوارد امللوثة فتتسبب 

و من هنا فإن    كثري من األحيان يف أوضاع هلا خطورهتا على الناس و تدمر النظم الطبيعية احمليطة هبا،يف
على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن، و التنمية املستدامة تعين النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة 
عتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص تعين اختاذ تدابري سياسية خاصة من اعتماد اإلصالح الزراعي و ا

 .إىل احلد األدىن من اآلثار البيئية للتحضر
كما تنطوي التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية   :االستخدام الكامل للموارد البشرية -4

 كامال و ذلك بتحسني التعليم و اخلدمات الصحية و حماربة اجلوع، و من املهم بصورة خاصةاستخداما  
أن تصل اخلدمات األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف مناطق النائية، و من هنا فإن التنمية 

البشرية األساسية  املستدامة تعين إعادة توجيه املوارد أو إعادة ختصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات
و التنمية املستدامة تعين        ملياه النظيفة، و الكتابة و توفري الرعاية الصحية األولية و ا القراءةمثل تعلم 

فيما وراء االحتياجات األساسية حتسني الرفاه االجتماعي و محاية التنوع الثقايف و االستثمار يف رأس املال 
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 الذينالبشري بتدريب املربني و العاملني يف الرعاية الصحية و الفنيني و العلماء و غريهم من املتخصصني 
 .احلاجة الستمرار التنمية تدعو إليهم

إن السكان األصحاء الذين نالوا من التغذية اجليدة ما ميكنهم للعمل و وجود قوة  :الصحة و التعليم -5
و غريهم  شأن التعليم أن يساعد املزارعني العمل احلسنة التعليم أمر يساعد على التنمية االقتصادية، و من

 .رد الرتبة و التنوع البيولوجي محاية أفضلمن سكان البادية على محاية الغابات و موا
 :األبعاد البيئية: الثاث

حيافظ على قاعدة قوية من املوارد الطبيعية و يتجنب االستخدام املفرط هلذه مستدام بيئيا أي وجود نظام 
نظمة أخرى الرتبة فضال عن أ إنتاجيةحفظ التنوع البيولوجي و التوازن يف الغالف اجلوي و  املوارد، و هذا يتطلب

 .بالبيئة الطبيعية اليت ال تصنف عادة على أهنا موارد اقتصادية
        أنصار البيئة تعين وضع قيود على االستهالك و النمو السكاين  نظر االستدامة من وجهةو من مث فإن     

الرتبة و ذلك على  و التلوث، و كذلك الطرق اخلاطئة لإلنتاج مبا يف ذلك هدر املياه و قطع الغابات أو تعرية
أساس أن أنصار البيئة مييلون إىل الرتكيز على ما يعرف حبدود البيئة، مبعىن أن كل نظام بيئي طبيعي له حدود 

 1:معينة ال ينبغي جتاوزها باالستهالك و التدهور البيئي الزائد و فيما يلي أهم عناصر البعد البيئي
البيئية نالحظ  بالنسبة لألبعاد :غطاء النباتي و المصايدالتربة، استعمال المبيدات، تدمير ال إتالف   -1

يؤديان إىل التقليص من غلتها و خيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات   إنتاجيتهاأن تعرية الرتبة و فقدان 
و مبيدات احلشرات يؤدي إىل تلويث املياه  كبرية من األراضي الزراعية، كما أن اإلفراط يف استخدام األمسدة

و احليوانية فإهنا تضر بالغطاء النبايت و الغابات أو تدمرها و  أما الضغوط البشريةلسطحية و املياه اجلوفية، ا
لألمساك يف املياه العذبة أو املياه العذبة أو املياه البحرية جيري استغالهلا فعال مبستويات غري  كثريةهناك مصايد  

 .مستدامة أو إهنا توشك أن تصبح كذلك
التنمية املستدامة حتتاج إىل محاية املوارد الطبيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية و  :الموارد الطبيعية حماية   -2

، ابتداء من محاية الرتبة إىل محاية األراضي املخصصة لألشجار و إىل محاية مصايد األمساك مع التوسع دو الوق
، و هذه األهداف حيتمل تضارهبا و مع ذلك فإن يف اإلنتاج لتلبية احتياجات السكان اآلخذين يف التزايد

الفشل يف صيانة املوارد الطبيعية اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدوث نقص يف األغذية يف املستقبل، و هذا 

                                                           
 .050-051ص ص  ،مرجع سبق ذكره، البيئة و التنمية المستدامةحسن شحاته، حممد حسن عوض،   1



 التنمية المستدامة كمدخل للتنمية المتوازنة............................................................. :الثالثالفصل 
 

 
112 

حيتاج إىل اجتناب اإلسراف يف استخدام األمسدة الكيميائية و املبيدات حىت ال تؤدي إىل تدهور األهنار و 
 .هور احلياة الربية و تلوث األغذية البشرية و اإلمدادات املائيةالبحريات و تد

املياه و يهدد السحب من األهنار باستنفاذ اإلمدادات  إمداداتو يف بعض املناطق تقل  :صيانة المياه   -3
و املتاحة، كما أن املياه اجلوفية يتم ضخها مبعدالت غري مستدامة، كذلك فإن النفايات الصناعية و الزراعية 

البشرية تلوث املياه السطحية و املياه اجلوفية و هتدد البحريات و املصبات يف كل بلد تقريبا، و التنمية 
 .كفاءة شبكات املياه  تعين صيانة املياه بوضع حد لالستخدامات املبددة و حتسنياملستدامة 

ألراضي اليت مل تدخل و هي ا-و تواصل مساحة األراضي للزراعة  :تقليص مالجئ األنواع البيولوجية   -4
اخنفاضها، مما يقلص من املالجئ املتاحة لألنواع احليوانية و النباتية باستثناء القلة -بعد يف االستخدام البشري

اليت يديرها البشر إدارة مكثفة، و تتعرض الغابات املدارية و النظم اإليكولوجية للشعب املرجانية و الغابات 
راضي الرطبة و سواها املالجئ الفريدة األخرى لتدمري سريع، كما أن انقراض األنواع و غريها من األالساحلية 

 .احليوانية و النباتية أخرى يف التسارع
بذلك عدم املخاطرة بإجراء تغيريات كبرية يف البيئة العاملية يقصد  :حماية المناخ من االحتباس الحراري   -5

وط األمطار و الغطاء النبايت أو زيادة األشعة فوق البنفسجية بزيادة مستوى سطح البحر أو تغيري أمناط سق
تغيري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة، و يعين ذلك احليلولة دون زعزعة استقرار  إحداثيكون من شأهنا 

 .اإلنساناملناخ أو النظم اجلغرافية الفيزيائية و البيولوجية أو تدمري طبقة األوزون احلامية لألرض من جراء أفعال 

 :األبعاد التكنولوجية: رابعا
تنقل اجملتمع إىل عصر يستخدم أقل قدر من  ،الذي يهتم بالتحول إىل تكنولوجيات أنظف و أكفأ هو البعد   

          امللوثات  والطاقة و املوارد، و أن يكون اهلدف من هذه النظم التكنولوجية إنتاج حد أدىن من الغازات 
 .معينة تؤدي إىل احلد من تدفق النفايات و تعمل مع النظم الطبيعية أو تساندهااستخدام معايري  و

 1:و من أهم األبعاد التكنولوجية ما يلي
غالبا ما تؤدي املرافق الصناعية إىل تلويث ما حييط  :استعمال تكنولوجيا أنظف في المرافق الصناعية -1

حلد من تدفق هذه النفايات و تنظيف التلوث بنفقات  الصناعية يتم ا هبا من مياه أرض و هواء، و يف البلدان
كبرية، أما يف البلدان النامية فإن النفايات املتدفقة الكثري منها ال خيضع للرقابة إىل حد كبري تكون هذه 

                                                           
 .051-052ص ص ، مرجع سبق ذكرهعيسى بوخلوخ،   1
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و تكون نتيجة أيضا لإلمهال   املتدفقة نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة أو لعمليات التبديد النفايات 
قار إىل فرض العقوبات االقتصادية و تعين التنمية املستدامة هذا التحول إىل تكنولوجيات أنظف و و االفت

 .أكفأ و التقليص من استهالك الطاقة و غريها من املوارد الطبيعية إىل أدىن حد
كثريا ما تكون التكنولوجيات   :بالنصوص القانونية الصارمة األخذ بالتكنولوجيات المحسنة و -2

ة يف البلدان النامية أقل كفاءة و أكثر تسببا يف التلوث من التكنولوجيات املتاحة يف الدول املستخدم
هذا اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة و النصوص القانونية اخلاصة  املتقدمة، و تعين التنمية املستدامة

الذي يهدف إىل سد الفجوة بني بفرض العقوبات يف هذا اجملال و تطبيقها، و من شأن التعاون التكنولوجي 
 .البلدان الصناعية و النامية أن يزيد من اإلنتاجية االقتصادية و أن حيول أيضا دون مزيد من التدهور البيئي

احملروقات اهتماما خاصا ألنه مثال واضح على  استخدام يتطلب :المحروقات و االحتباس الحراري -3
مصدرا رئيسيا لتلوث اهلواء و لألمطار احلمضية و  روقاتالعمليات الصناعية غري املغلقة و تعترب احمل
احلالية النبعاث  داخل البيئة، و املستوياتو طرح نفاياهتا  إحراقهالالحتباس احلراري ألنه يتم استخراجها و 
األرض على امتصاصها سيكون للتغريات املناخية اليت يرتتب  قدرةالغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز 

ها ارتفاع درجات احلرارة و أمناط سقوط األمطار و مستويات سطح البحر فيما بعد آثار مدمرة للنظم عن
                                                                                                          .اإليكولوجية و على رفاه الناس و معاشهم

الغازات  انبعاثهتدف التنمية املستدامة هنا إىل احلد من املعدل العايل لزيادة  :تالحد من انبعاث الغازا -4
احلرارية من استخدام احملروقات و إجياد مصادر أخرى للطاقة، و على الدول الصناعية أن تتخذ اخلطوات 

حلرارية للحد من انبعاث ثاين أكسيد الكربون و استخدام تكنولوجيا جديدة الستخدام الطاقة ا األوىل
 .من الطاقة غري احلرارية تكون مأمونة إمداداتبكفاءة أكرب و توفري 

مثل هذه اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلة هذه املشكلة سابقة  :الحيلولة دون تدهور طبقة األوزون -5
ضح و تو    الكيميائية املهددة لألوزون، جاءت مطالبة بالتخلص تدرجييا من املواد " كيوتو" فاتفاقيةمشجعة 

العاملية هو أمر مستطاع، لكن تعنت الواليات املتحدة األمريكية و  البيئةبأن التعاون الدويل ملعاجلة خماطر 
ما دام ال أحد  االتفاقيةاعتقادها بأن قوهتا أصبحت فوق إرادة اجملتمع الدويل جعلها ترفض التوقيع على هذه 

      .يستطيع إجبارها على ذلك
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 لبات و مجاالت تحقيق التنمية المستدامةمتط: المطلب الثالث
االستدامة على التوجهات اليت تقوم هبا املؤسسات و األفراد يف إطار الدولة و اجملتمع الستثمار املوارد  تستند

 .باالستناد إىل التخطيط العلمي العقالين الواعي ملتطلبات احلاضر و مستجدات املستقبل
 :دامةمتطلبات تحقيق التنمية المست: أوال

 سياسية للدول، و كذلك رادةلتحقيق التنمية املستدامة مبفهومها و منهجها الشمويل البد من وجود إ
          استعداد لدى اجملتمعات و األفراد لتحقيقها، فالتنمية املستدامة عملية جمتمعية جيب أن تساهم فيها كل الفئات 

 .تمادها على فئة قليلة و مورد واحدو القطاعات و اجلماعات بشكل متناسق و ال جيوز اع
 1:و ميكن إدراج املتطلبات العامة للتنمية املستدامة مبا يأيت

التنمية يف فلسفتها مفهوم أخالقي فهي تعتمد على تغيري يف إن  :دور الفرد في التنمية المستدامة -1
سيأيت بعده، فالتنمية مبن  كذلكمن حوله و   ينأمناط السلوك حبيث يتحمل الفرد مسؤولية الشعور باآلخر 

 .حمورها هو اإلنسان من أجل توفري حياة أفضل له و هو األساس يف بناء هذه التنميةاملستدامة 
و  لألسرة دور كبري يف خلق جيل واعي و منتم إىل جمتمعه و بلده  :دور األسرة في التنمية المستدامة -2

األسرة هي القدوة يف السلوك الذي  عيش مقبول و مريح، و لعلحيرص على أن يتمتع اجلميع مبستوى 
سيكونون كذلك،  اإلرادةاألسرة حريصة على حميطها و بيئته فإن  يكتسبه الفرد منذ الصغر، فإذا كانت

 .إذن األسرة هي املعلم األول ملبادئ التنمية املستدامة
ستدامة، فاجملتمع هو يف معاجلة قضايا البيئة و التنمية امل األمهية يؤدي اجملتمع دور بالغ :دور المجتمع -3

احملرك األساسي يف عملية التنمية املستدامة و ذلك خالل وجود جمتمع واع و متفهم حلقوق اجلميع و 
أجيال حتافظ  يهيئمتكامل تتحقق فيه املساواة و العدالة االجتماعية، و يف نفس الوقت واجباته، جمتمع 
ادم مبا متتعوا فيه يف بيئة سليمة، و قد شهدت و حميطها و حترص على أن يتمتع اجليل القعلى بيئتها 

زيادة ملحوظة يف دور و قدرات و مشاركات تنظيمات اجملتمع املدين، األمر الذي يدعوا  السنوات األخرية
                    .احلكومات و املنظمات الدولية إىل العمل و تعزيز مشاركة اجملتمع يف حتقيق التنمية املستدامة

االستثمارية و التنموية للقطاع اخلاص جيب أن هتدف إىل اإلنتاج  إن السياسات :ع الخاصدور القطا  -4
االستثمارات و توفر الدعم الشعيب و النظيف و تقليل التلوث مبختلف أنواعه و تؤمن االستمرارية هلذه 

                                                           
 .052-051ص ص ، مرجع سبق ذكره، البيئة و التنمية المستدامةحسن شحاته، حممد حسن عوض،   1
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ات احمللية أن تكون مؤسسات القطاع اخلاص ذات رسالة اجتماعية تدعم اجملتمع الرمسي، و ال خنتلف يف
 .بشكل مادي و معنوي جيعل منها بنية و ركيزة من ركائز تطوير اجملتمعات و النهوض بأفرادها

زيادة القدرات املؤسسية و التنظيمية اليت تسمح للحكومات بالتفاعل مع القطاع اخلاص، كما يتعني  و ينبغي
حنو  ليتهقافة جديدة تدل على مسؤو العمل على زيادة االلتزام من جانب القطاع اخلاص حبيث تتولد عنه ث

 (.لوث يدفعامل)البيئة من خالل تطبيق مبدأ 
إن احلكومة هي رامسة السياسات و صانعة القرارات و من أهم شروط حتقيق التنمية  :الدور الحكومي -5

هذه السياسيات و ما يتبعها من خطط ذات مشولية و تكامل حبيث ال تعارض  املستدامة هو أن تكون
و تشريعات مؤسسة أو وزارة مع غريها، بل على العكس تكون يف جمملها ضمن إطار وضع هذه قوانني 

و االجتماعي عن        السياسات مراعاة جلوانب و مناحي التنمية املستدامة فال يتم فصل اجلانب البيئي 
 .اخلطط االقتصادية و االقتصاد

واثيق و امل ة املستدامة تكون منسجمة مع االتفاقيات وضع اسرتاتيجيات حملية للتنميو يقع على عاتق الدولة 
 .يةاالدولية اليت حتقق هذه الغ

العصر الذي حتدد فيه التكنولوجيات  يف هذا :في تحقيق التنمية المستدامة المعلوماتدور تقنية  -6
تسخري  القدرات التنافسية تستطيع تقنية املعلومات أن تلعب دورا مهما يف التنمية املستدامة، إذ ميكن

تنمية مستدامة اقتصادية و اجتماعية  إحاللاملعلومات من أجل  تقنية اإلمكانيات الالمتناهية اليت توفرها
 .وبيئية، و ذلك من خالل تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية املستدامة

 بالطبع عنصرا أساسيا تعد املعارف و املعلومات :دور االتصاالت في تحقيق التنمية المستدامة -7
و تساعد  لنجاح التنمية املستدامة حيث تساعد على التغريات االجتماعية و االقتصادية و التكنولوجية

على حتسني اإلنتاجية الزراعية و األمن الغذائي و سبل املعيشة يف الريف، غري أنه ال بد من نقل هذه 
ون ذلك من خالل االتصاالت، املعارف واملعلومات بصورة فعالة إىل الناس لكي حتقق الفائدة منها، و يك

الكثري من الوسائط مثل اإلذاعة الريفية املوجهة للتنمية اجملتمعية حيث تشمل االتصاالت من أجل التنمية 
و الطرق املتعددة الوسائط لتدريب املزارعني وشبكة االنرتنت للربط بني الباحثني و رجال التعليم واملرشدين 

 .و مبصادر املعلومات العامليةوجمموعات املنتجني ببعضها البعض 
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/ آب  51إىل  09اجتمع يف الفرتة من  :دور القانون في حماية التنمية المستدامة و تدعيمها -8
العامل بالندوة العاملية للقضاة املعنية  م أعضاء اهليئات القضائية من مجيع أحناء 5115أغسطس عام 

ر  جنوب إفريقيا لتأكيد االلتزام بتطبيق القوانني بالتنمية املستدامة و دور القانون و ذلك يف جوهانسبو 
حلماية البيئة و استمرار التنمية املستدامة، و على الرغم من أن هذا الدور هو أيضا حكومي و لكن 

و التنمية         املقصود هنا وجود آليات قانونية مفعلة كجزء من  اجلهاز الرقايب، فقوانني االستثمار 
ؤية قانونية متكن ر العمل و العمال و ما بني البيئة و أنظمتها جيب أن تتكامل يف  االجتماعية و قوانني

على كافة املستويات من ضبط العملية التنموية و دفعها لألمام بقوانني عصرية تؤكد النهج رجل القانون 
 .الشمويل للتنمية

 :مجاالت تحقيق التنمية المستدامة: ثانيا
ة يف العامل حتسني الظروف املعيشية جلميع سكان العامل بالشكل الذي حيافظ التنمية املستدام يتطلب تطبيق

أن تكون عرضة للهدر و االستنزاف غري املربر، و لتحقيق هذه املعادلة الصحية  على املوارد الطبيعية  و جتنيبها
 1:نسبيا يتطلب األمر الرتكيز على ثالث جماالت ترتبط بتحقيق التنمية املستدامة و هي

قيق النمو االقتصادي و العدالة من خالل إجياد ترابط بني األنظمة و القوانني االقتصادية العاملية مبا حت -
 .يكفل النمو االقتصادي املسؤول و الطويل األجل جلميع دول و جمتمعات العامل دون استثناء أو متييز

لب البحث املستمر عن إجياد احللول احملافظة على املوارد البيئية و الطبيعية لألجيال القادمة و الذي يتط -
الكفيلة للحد من االستهالك غري املربر و غري العقالين للموارد االقتصادية، هذا إضافة إىل احلد من 

 .العوامل امللوثة للبيئة
     حتقيق التنمية االجتماعية يف مجيع أحناء العامل من خالل إجياد فرص العمل و توفري الغذاء و التعليم  -

 .عاية الصحية للجميع مبا يف ذلك توفري املاء و الطاقةو الر 
هذا للتأكيد على ضرورة إرساء قواعد التنمية املستدامة  يومناإىل  0815توالت اجلهود العاملية منذ سنة  لقد   

ري "على مستوى العامل من خالل عقد ثالث مؤمترات أرض دولية مهمة، و من بينها قمة األرض اليت عقدت يف 
، حيث أكدت أنه ينبغي على احلكومات بالتعاون مع املنظمات العاملية الدولية 0885بالربازيل عام " جانريوودي 

                                                           
 .052-056ص ص ، مرجع سبق ذكرهعيسى بوخلوخ،   1
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خمتلف السياسيات و اخلطط  وطنية للتنمية املستدامة، و ينبغي هلذه اإلسرتاتيجية أن تعززاعتماد إسرتاتيجية 
 .فق بينهااالقتصادية و االجتماعية و البيئية يف البلد املعين و أن تو 

احملفل الدويل املعين باإلسرتاتيجيات  5110نوفمرب عام  18نوفمرب إىل  11من و عقد يف غانا خال الفرتة    
استعراض اخلربات املكتسبة يف هذا اجملال للخروج بدليل يتضمن إرشادات إلعداد الوطنية لتنمية املستدامة، و بعد 

احلوار بشأن  التنمية املستدامة يف األلفية اجلديدة يهدف إىل تعزيز إسرتاتيجية وطنية للتنمية املستدامة، إدارة
 .إسرتاتيجيات للتنمية املستدامة و جتديد االلتزام بصياغتها و تنفيذها

إىل ضرورة أن  5115يف سبتمرب  "جوهانسبور "و مت التأكيد يف القمة العاملية للتنمية املستدامة اليت عقدت يف    
بوضع إسرتاتيجيات للتنمية املستدامة و أكدت مقررات جوهانسبور  على أولويات التنمية تستكفل كافة الدول 

 :املستدامة و اليت ترتكز يف املسائل التالية
 .إطار عمل حول الزراعة -6
 .إطار عمل حول البيئة و الصحة -7
 .إطار عمل حول الطاقة -8
 .إطار عمل للتنوع احليوي و إدارة النظام البيئي -2

 .إطار عمل للمياه -10
من اجملاالت لبيان  و تقدم كل ورقة من هذه األوراق احملورية وجهة نظر عامة حول األطر الرباجمية يف كل جمال   

 .االرتباط بني القطاعات و حتديد الفجوات و التحديات و بني اجملاالت اليت حتتاج عمال إضافيا
للعمل سويا على دامة يلزم ممثلي شعوب العامل و كان تقرير األمم املتحدة حول القمة العاملية للتنمية املست   

و حتقيق السعادة و السالم، كما قررت ( البشرية)إلنقاذ كوكبنا و تعزيز التنمية اإلنسانية  قاعدة اإلصرار املشرتك
       اجلمعية العامة أن تعتمد التنمية املستدامة كعنصر رئيسي من عناصر اإلطار اجلامع ألنشطة األمم املتحدة 

اليت مت االتفاق عليها دوليا مبا يف ذلك الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن  اإلمنائيةالسيما لتحقيق األهداف  و
 .األلفية
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 :الطاقة في تحقيقها رالتنمية المستدامة و دو  قياس مؤشرات :المبحث الثالث
ات واضحة يف عناصرها، لذلك العاملي بالتنمية املستدامة إىل السعي حنو اعتماد مؤشر  دى االهتمامأ

أربع مؤشرات أساسية للتنمية املستدامة  5110يف عام  UNCSDاعتمدت جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
 تتمثل باملؤشرات االقتصادية و االجتماعية و البيئية و املؤسسية إال أن تطبيقها ال بد أن يتباين بني دولة و أخرى

 .لبشرية و االقتصادية و البيئية بني دول العاملو ذلك الختالف العوامل ا
       إال أن اإلشكال الرئيسي يتمثل يف مدى القدرة على مجع رغم شيوع و انتشار مفهوم التنمية املستدامة 

و تطبيق خمتلف املؤشرات االقتصادية و االجتماعية و البيئية و املؤسسية اليت متكن من احلكم يف هناية األمر على 
امة التنمية ألي دولة من العامل، و من هنا تربز مشكلة القياس و توفر املعلومات الكفيلة حلساب هذه استد

  فافة، و يتم استنباط هذه املؤشرات لتدل على معظم القضايا البيئية و االقتصادية شاملؤشرات بصورة صادقة و 
 .و االجتماعية و املؤسسية اليت تعاجلها التنمية املستدامة

مؤشرات التنمية املستدامة حتت ضغط املنظمات الدولية على رأسها األمم املتحدة و اليت ظهرت لقد 
أتت بعدة برامج لصياغتها و من أمهها برنامج األمم املتحدة جلنة التنمية املستدامة املنبثقة عن قمة األرض و الذي 

 .مؤشر 051تضمن حنو 
 :قياس التنمية المستدامة: المطلب األول

كثرية مهمة ال ميكن قياسها و لكن الناس عموما يقيمون ما يقيسونه و يتمثل أحد أكرب   أشياءهناك 
جلنة برونتالند بذلت جهود   إمجاعالتحديات يف كيف تقاس كل أصولنا و تقدمنا صوب تنمية مستدامة، و منذ 

دامة يف اجملال االقتصادي لوضع مؤشرات لالستدامة، و كان كثري من التقدم يف وضع مؤشرات لقياس االستكثرية 
و تعكس حقيقة أن لنزاع يف مراحل مبكرة من التنمية، و البيئي، و ال تزال املؤشرات مثل الشفافية و الثقة و ا

ماذا تعين و ماذا ينبغي  املؤشرات االجتماعية أقل تقدما عن املناقشات اجلارية حول مفهوم االستدامة االجتماعية،
 قياسه ؟

ارة إىل أن مؤشرات قياس التنمية املستدامة ختتلف عن مؤشرات التنمية التقليدية، فهذه و هنا جتدر اإلش
تقيس التغري الذي طرأ على جانب معني من جوانب عملية التنمية أو اجملتمع على أساس أن هذه التغريات 

تعكس حقيقة أن اجلوانب و ليس هلا عالقة جبوانب التنمية األخرى، أما مؤشرات التنمية املستدامة فإهنا  مستقلة
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االقتصادية و االجتماعية و البيئية و املؤسسية هي جوانب مرتابطة و متكاملة و متداخلة و أي تغري يطرأ على 
 1.جانب فيها فإنه يعكس بصورة أو بأخرى على اجلوانب األخرى

 :معايير إعداد مؤشرات التنمية المستدامة: أوال
  2:وفق متطلبات األماكن املختلفة و تتمثل هذه املراحل فيما يلياملؤشرات مبراحل و هذا  مير إعداد
 :و تشمل اخلطوات التالية :المرحلة األولى

 .ذات العالقة بعملية التنمية املستدامة بشقيها احلكومية و اخلاصة حتديد اجلهات -
 .لوطنيةحتديد دور كل جهة يف عملية التنمية و األهداف اليت تسعى لتحقيقها يف ظل األولوية ا -
 .لتحقيق التنسيق و التكامل بني أدوار هذه اجلهات آلياتوضع  -
 .حتديد املؤشرات اليت تستخدمها هذه اجلهات يف تقييم إجنازاهتا -

 :و تشمل اخلطوات التالية :المرحلة الثانية
 .املؤشرات املستخدمة يف الدولة أو اإلقليم و الوضع احلايل هلذه املؤشراتحتديد  -
 .م هذه املؤشرات مع قائمة املؤشرات اليت أعدهتا األمم املتحدة لقياس التنمية املستدامةبيان مدى انسجا -
 .حتديد اجلهات اليت تستخدم هذه املؤشرات -
 .حتديد األهداف اليت من أجلها تستخدم هذه املؤشرات -

  األولويات الوطنية بني  العالقة للتأكد من فعالية هذه املؤشرات جيب اختيار تلك اليت تعكس :المرحلة الثالثة
و إسرتاتيجية التنمية املستدامة حمليا أو إقليميا اعتمادا على قائمة املؤشرات املستخدمة و تلك املعدة من طرف 

 :األمم املتحدة مع األخذ يف احلسبان ما يلي
 .مدى توفر البيانات هلذه املؤشرات و إمكانية مجع ما هو غري متوفر -
 .نات مضمون مع استمرارية توفرهاجيب أن تكون مصدر هذه البيا -
 .أن تكون هذه البيانات سهلة املنال و واقعية -
 :فإن معايري إعداد هذه املؤشرات و حىت تكون فعالة جيب توفر ما يليو منه    

                                                           
مركز األهرام تقرير عن التنمية يف العامل،)،و النمو و نوعية الحياةالتنمية المستدامة في عالم التغير، التحول في المؤسسات البنك الدويل،   1

 .02، ص (5115،مصر،للرتمجة و النشر
2
 UN,indicators of sustainable Dévelopement : guide lines and méthodologies,) un, new york, 

2001(,p p 1-3. 
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أن تعكس شيئا أساسيا و جوهريا لصحة اجملتمع االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية طويلة  -11
 .األمد على مر األجيال

 .أن تكون بسيطة للمجتمع حىت يستطيع فهمها و تقبلها يتكون واضحة و ميكن حتقيقها إأن  -12
 .أن تكون قابلة للقياس -13
 .أن تكون حساسة عرب املكان أو داخل اجلماعات -14
 .إمكانية التنبؤ هبا أو توقعها -15
 .أن تكون ذات مرجعية أو ذات قيم حدية متاحة -16
 .و ميكن التحكم فيها أم ال أن توضح ما إذا كانت املتغريات قابلة للقلب -17
 .ميكن مجعها بسهولة نسبيا -18
    ينبغي حتديد األسباب املستخدمة يف إعداد أي مؤشر بوضوح، :النواحي الخاصة بالجودة -12

 .و أن يتم وصفها بدقة و أن تكون مقبولة اجتماعيا و علميا
 .كل عاممبعىن أن املؤشر يشري إىل اجتاهات منوذجية إذا استخدم   :الحساسية للزمن -20

و لربط أبعاد التنمية املستدامة مع بعضها و قياسها بشكل حقيقي جلأت املؤسسات و الدول إىل تطوير    
 معامالت خاصة لقياس منجزات التنمية املستدامة، و من أشهرها معامل الرفاه االقتصادي املستدام 

(Index for sustainable Economique welfore ) الناتج احمللي الصايف هو أن الذي تقوم فكرته على
حصيلة طرح االستهالك يف رأس املال املادي و االستهالك يف رأس املال الطبيعي من الناتج احمللي اإلمجايل، كما 

من الناتج احمللي اإلمجايل ألهنا ناجتة عن  أنه جيب استثناء النفقات املخصصة للمحافظة على البيئةيرى البعض 
 :ختلفة، و مت التوصل إىل إسرتاتيجية العيش املستدام و اليت تعرف كما يليالنشاطات االقتصادية امل

نفقات + قيمة االستهالك من الموارد الطبيعية ) –الناتج المحلي الصافي = إستراتيجية العيش المستدام 
 (المحافظة على البيئة و صيانتها

 االستهالك في رأس المال المادي+  الناتج المحلي اإلجمالي= على اعتبار أن الناتج المحلي الصافي 
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 :التنمية المستدامة قياس فائدة مؤشرات: ثانيا
استخدام مؤشرات التنمية املستدامة ردا على هاجس كبري و هو احلرص على أن تكون  يأيت وضع

 حظةالقرارات املتعلقة بالتنمية املستدامة مرتكزة على معلومات صحيحة و ناجحة و مالئمة و متاحة يف الل
 .املناسبة

ن املؤشرات املعتادة مثل الناتج احمللي اإلمجايل و قياس التيارات املختلفة للموارد أو التلوث ال تعكس ا
دائما مفهوم االستدامة و التفاعالت بني خمتلف ثوابت البيئة و السكان و اجملتمع و التنمية ليست مطورة و 

 .مطبقة مبا فيه الكفاية
ن تشكل هذه املؤشرات قاعدة أأصبحت ضرورية من أجل لتنمية املستدامة لذلك فإن وضع مؤشرات ا

 هذه البلورة تساهم يف حتويل املعلومات املتاحة إىل صيغ قابلة إنذات فائدة إلدارة مجيع جوانب التنمية املستدامة 
ىل معلومات قابلة لالستخدام هبدف اختاذ القرارات أي حتويل التقييمات العلمية و االجتماعية و االقتصادية إ

 1.لالستخدام
 :مؤشرات قياس التنمية المستدامة: المطلب الثاني

 كانت التنمية املستدامة تشري إىل جمموعة واسعة من القضايا و تستلزم منهجا متعدد اجلوانب إلدارة
حديد اإلجراءات و البيئة و االهتمامات البشرية و القدرة املؤسسية و حيتاج املخططون إىل معلومات لت االقتصاد 

 .املطلوب اختاذها إلحراز تقدم التنمية املستدامة
و تتيح املؤشرات ملتخذي القرارات و واضعي السياسات أن يعرفوا ما إذا كانوا يف الطريق الصحيح، كما تساعد    

و التنمية بأمهية وجود على رصد التقدم احملرز حنو التنمية املستدامة، و قد اعرتف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة 
مؤشرات التنمية املستدامة و ذلك لتوفري أسس راسخة القرار على املستويات كافة و للمسامهة يف استدامة ذاتية 

مؤشرا مصنفا يف أربع  051و قد أصدرت جلنة التنمية املستدامة تضمن حنو التنظيم للنظم البيئية و اإلمنائية، 
إىل ة و بيئية و مؤسسية و قد اعتمد إطار حتليلي مت يف سياقه تصنيف املؤشرات فئات رئيسية اقتصادية و اجتماعي

 2:ثالث أنواع رئيسية هي

                                                           
املركز )، استخدام المؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق باألمن الغذائي و التنمية المستدامةوضع و األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية إلفريقيا،   1

 .11، ص (5110مارس،  02-05اإلميائي دون اإلقليمي لشمال إفريقيا، االجتماع السادس عشر للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، طنجة، املغرب، 
 السنة الثالثة،، 52العدد ، جملة اجلندول)تدامة في المنطقة العربية، الحالة الراهنة و التحديات المستقبلية، التنمية المسد عبد الرمحن اهلييت، نوزا  2

 .2-6ص ص ، ( 5112نوفمرب
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  .و هي تصنف األنشطة و العمليات و األمناط :مؤشرات القوى الدافعة -

 .و هي تقدم حملة عن احلالة الراهنة :مؤشرات الحالة -

 .و هي تلخص التدابري املتخذة :مؤشر االستجابة -
االستجابة يشكل طريقة للتصنيف و ال يسمح هبيمنة العالقات أو  -احلالة–إطار القوة الدافعة  اعتماد نإ   

الروابط السلبية بني املؤشرات ضمن اإلطار و قد أدركت جلنة لتنمية املستدامة أنه من غري الواقعي االختيار بني 
أن ختتار منها جمموعة مناسبة من املؤشرات مؤشرا، ميكن للبلدان  28مؤشرا و خفضت عددها مؤخرا إىل  051

 :األساسية و اجلدول املوايل ميثل مؤشرات التنمية املستدامة وفق جلنة التنمية
 مؤشرات التنمية المستدامة وفق لجنة التنمية:(17)جدول رقم 

 مؤشرات الجواب مؤشرات الحالة مؤشرات القوى الدافعة البيان
 االجتماعي

 إنعاش الرتبية
  اجلمهورحتسني
 التكوين

 نسبة تغري املتمدرسني -
نسبة التسجيالت  -

 يف االبتدائي
نسبة التسجيل يف  -

 الثانوي
نسبة حمو األمية لدى  -

 الكبار

وصول األطفال الدرجة  -
 .اخلامسة من االبتدائي

 .معدل التمدرس -
اختالف نسبة التسجيل  -

 .املدرسي بني البنني و البنات
 011عدد النساء من بني  -

 .ع عمالة مكثفةرجل يف مواق

حصة الناتج  -
الداخلي اخلام يف 

 .الرتبية

 االقتصادي
املصدر و 

 امليكانيزمات املالية
التحويل الصايف  -

 .للمصادر
جمموع اإلعانات  -

العمومية للتنمية 
املمنوحة أو احملصل 

نسبة مئوية )عليها 
من الناتج الوطين 

 (اخلام

 .ديون -
 خدمة ديون الصادرات -

النفقات العمومية  -
أجل محاية من 
 .البيئة

قيمة حتويل جديدة  -
و إضافة من أجل 
 .التنمية املستدامة
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 البيئة
محاية مصادر املياه 
 العذبة و مصادرها

التخفيض السنوي  -
ملخزون املياه 

 .السطحية و اجلوفية
استهالك كل ساكن  -

 .للمياه

 .خمزون املياه اجلوفية -
احلاجة البيوكميائية إىل  -

 .األكسجني يف السواقي

ية معاجلة املياه تغط -
 .القذرة

كثافة الشبكات  -
 املائية

 المؤسسات
املعلومات من 
 أجل اختاذ القرار

أهم اخلطوط اهلاتفية نسبة إىل  - 
 .سكن 011

 .احلصول على املعلومات -

برامج اإلحصائيات الوطنية 
 حول البيئة

 (2000 )تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة األمم المتحدة :المصدر

وجد مؤشرا مثايل للتنمية املستدامة و لكن تتوافر مؤشرات ذات عالمات مميزة تتعلق بقضايا اجملتمع ال بد ال ي
 1:من مراعاة اعتبارات منها

 .إبراز نقاط الوصل بني االقتصاد و احلياة االجتماعية و البيئة النظيفة -
 .الرتكيز على رؤية البعيدة النظر -
 .سهولة تفهم اجملتمع لتلك املؤشرات -
 .اختاذ وسائل لقياس التنمية احمللية مع االستعانة مبؤشرات حساب التنمية العاملية -

حنن أي طريق سوف يتجه إليه اجملتمع، و   أيناملستدامة هو املؤشر الذي يساعد على توضيح مؤشر التنمية 
ن توضيح األنواع كم هو البعد عن اهلدف املنشود و املؤشر اجليد هو الذي حيدد املشكلة قبل وقوعها و ميك

  :الرئيسية هلذه املؤشرات االقتصادية و االجتماعية و البيئية و املؤسسية كما يلي

 :المؤشرات االقتصادية: أوال
الكالسيكية مثل متوسط دخل الفرد يف البلد و الدخل الوطين اخلام غري كافية ألهنا قد ختفي إن املؤشرات    

النمو االقتصادي على فئات اجملتمع   مثار املواطنني و انعدام العدالة يف توزيع ىورائها خلال يف توزيع ثروات البلد عل
كما أهنا ال تعطي اهتماما ملدى استنزاف الثروات الطبيعية احملدودة و هو ما حيرم األجيال القادمة حقها 

                                                           
، قسم دكتوراه فلسفة يف العلوم البيئية)، إستراتيجية مقترحة لتفعيل دور المجتمع المدني في التنمية المستدامةعفاف عبد العزيز عبد الرمحن،   1

 .29، ص (5105، ،مصرالعلوم االقتصادية و القانونية و اإلدارية البيئية، جامعة عني مشس
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اجتاه حتقيق رفاهية اجليل هذا املنطلق جيب تغيري أمناط اإلنتاج و االستهالك يف االستفادة من هذه الثروات، و من 
 1.و عدم اإلجحاف يف حق األجيال القادمة لتنال نصيبها من ثروات طبيعية كافية و بيئة نظيفة احلايل

 2:و ميكن اعتماد مجلة من املؤشرات االقتصادية نذكر أمهها
 :نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي -1

مجايل بتقسيم الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق اجلارية يف حيسب نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل :التعريف
 .عام معني على عدد السكان

النمو االقتصادي و يقيس مستوى اإلنتاج الكلي و حجمه، و مع أنه ال يقيس التنمية  يبني هذا املؤشر :المؤشر
الدافعة يقاس  ؤشر من مؤشرات القوةاملستدامة قياسا كامال فإنه ميثل عنصرا هاما من عناصر نوعية احلياة و هو م

 .بالدوالر األمريكي
 :االستثمار اإلجمالي الثابت كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي -2

 .الثابتة لالقتصاد كنسبة من الناتج اإلمجايل األصولاإلنفاق على اإلضافات إىل  :التعريف

 .نتاج و يعرب عنه كنسبة مئويةهذا املؤشر يقيس نسبة االستثمار اإلمجايل إىل اإل :المؤشر

 :صادرات السلع و الخدمات كنسبة مئوية من واردات السلع و الخدمات -3
 .صادرات السلع و اخلدمات كنسبة من واردات السلع و اخلدمات :التعريف

 .يبني هذا املؤشر قدرة البلدان على االستمرار يف االسترياد و يعرب عنه كنسبة مئوية :المؤشر

 :ن استهالك الطاقةنصيب الفرد م -4
 .نصيب الفرد من االستهالك السنوي للطاقة :التعريف

 .يقيس هذا املؤشر نصيب الفرد من الطاقة يف بلد ما و وحدة القياس هي امليغاجول :المؤشر
 
 
 

                                                           
امللتقى الوطين حول )، ي، ما بين التطور و االستنزافحالمستدامة و القطاع السيا التنمية شريف شكيب أنور، سعدي طارق، بن أشنهو حممد،  1

 .2-6ص ص ، (5112جوان  1-2علوم التسيري، املركز اجلامعي، املدية، أيام اقتصاد البيئة و التنمية املستدامة، معهد 
، كاألمم املتحدة نيويور ) ،تحليل النتائج، تطبيق مؤشرات التنمية المستدامة في بلدان األسكوااللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا،   2

 .02-01ص ص ، (5110
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 :رصيد الحساب الجاري -5
الصادرات من  رصيد احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل هو نسبة جمموع صايف :التعريف

 .السلع و اخلدمات و صايف الدخل و صايف التحويالت إىل الناتج احمللي اإلمجايل
كما يبني مدى سرعة تأثر   زاعجرصيد احلساب اجلاري إىل الناتج احمللي اإلمجايل يبني فائضا أو  :المؤشر

 .االقتصاد سلبا و هو يقاس كنسبة مئوية
 :مجموع الدين الخارجي -6

 .من الناتج احمللي اإلمجايل مئوية موع الدين اخلارجي املعطى أو املتلقى كنسبةنسبة جم :التعريف

 .يقيس هذا املؤشر درجة مديونية البلدان و يساعد يف تقييم قدرهتا على حتمل الديون :المؤشر

 :الرسمية صافي المساعدة اإلنمائية -7
      يت يقدمها القطاع الرمسي إىل بعض البلدان أو القروض ال/الرمسية املنح وتشمل املساعدة اإلمنائية  :التعريف

 .و األقاليم هبدف النهوض بالتنمية أو اخلدمات االجتماعية بشروط مالية تساهلية
أو اخلدمات /يقيس هذا املؤشر مستويات املساعدة ميسرة الشروط اليت ترمي إىل النهوض بالتنمية و :المؤشر

 .اتج القومي اإلمجايلاالجتماعية و هو يرد بصورة مئوية من الن

 :المؤشرات االجتماعية: ثانيا
ماعية و العدالة يف توزيع تركز على القضايا االجتماعية لكل بلد، مثل املساواة االجتو هي مؤشرات     
و املشاركة يف اختاذ القرارات و تساوي الفرص يف احلصول على اخلدمات العامة و من أهم هذه املؤشرات  الثروة

 1:هذا اإلطار ما يلي املقدمة يف
 :هو مؤشر مركب يشمل ثالث أبعاد و هي  :مؤشر الفقر البشري -0
 (.نسبة مئوية من األشخاص الذين ال يبلغون سن األربعني)و صحية  حياة طويلة -
      نسبة مئوية من األشخاص الذين ال ميكنهم االنتفاع باخلدمات الصحية )توافر الوسائل االقتصادية  -

 (.و املياه
 (.األمية)عرفة امل -

                                                           
دكتوراه )، -دراسة تطبيقية على االقتصاد المصري-المصرفي و انعكاساته على التنمية المستدامة، اإلئتمان حممد مصطفى حممود مصطفى،   1

 . 19-11ص ص ، (،مصريف العلوم البيئية، قسم العلوم االقتصادية و القانونية و اإلدارية البيئية، جامعة عني مشس
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 :معدل البطالة -2
القوى العاملة الذين ليسوا موظفني و يتقاضون مرتبات أو عاملني مستقلني كنسبة مئوية و يشمل مجيع أفراد    

 .من القوى العاملة
 : نوعية الحياة -3
ن جمموع أن يبلغوا سن األربعني كنسبة مئوية م يستخدم هذا املؤشر لقياس عدد األشخاص الذين ال يتوقع هلم   

ة و اخلدمات الصحة و مرافق التنظيف نو مالسكان و كذلك نسبة السكان الذين ال يتيسر هلم االنتفاع باملياه املأ
 .الصحي و اليت تعد مسألة أساسية للتنمية املستدامة

 :التعليم -4
عدل اإلمجايل سنة و الذين هم أميون و امل 02لقياس نسبة األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم يستخدم التعليم    

 .باملدارس الثانوية و الذي يبني مستوى املشاركة يف التعليم الثانوي لاللتحاق
 :معدل النمو السكاني -5

 .يقيس هذا املؤشر معدل النمو السكاين للسنة و يعرب عنه كنسبة مئوية

 :المؤشرات البيئية: ثالثا
 1:من املؤشرات نذكر منها ما يلي هناك مجلة

 :ارد المائيةنصيب الفرد من المو  -1
 :و يرتبط هذا املؤشر بظاهرتني رئيسيتني مها

 .معدل النمو السكاين و املتغريات الدميغرافية - أ
ارتفاع مستويات املعيشة الناجم عن إعادة توزيع الدخول اليت تستهدفها بعض برامج التنمية  - ب

 .االقتصادية
 :متوسط نصيب الفرد من إجمالي األراضي المزروعة -2
من إمجايل األرض املزروعة، و لقد شهد هذا املؤشر اخنفاضا ملحوظا ( باهلكتار)شر نصيب الفرد يبني هذا املؤ    

 .إىل ارتفاع معدل النمو السكاين االخنفاضرجع هذا يخالل العشر سنوات األخرية و 
 

                                                           
 .82، ص سبق ذكرهع جالبيئة و التنمية المستدامة، مر حسن شحاته، حممد حسان عوض،   1
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 :التصحر -3
و قد بلغت نسبة  املصابة بالتصحر و نسبتها إىل مساحة اإلمجالية للبلد، يقيس هذا املؤشر مساحة األراضي   

 .من املساحة اإلمجالية % 29.0التصحر يف الوطن العريب حوايل 
 :التغير في مساحة الغابات -4
يشري هذا املؤشر إىل التغري الذي حيصل مع مرور الوقت يف مساحة الغابات بنسبة مئوية من املساحة اإلمجالية    
 1.للبلد

 :كمية األسمدة المستخدمة سنويا -5
 .دام األمسدة و يقاس بالكيلوغرام للهكتاريقيس كثافة استخ

 :المؤشرات المؤسسية: رابعا
 2:و ميكن لنا أن نلخص هذه املؤشرات فيما يلي

 :نسمة 100خطوط الهاتف الرئيسية لكل  -1
 .يعد أعم مقياس لدرجة تطور االتصاالت السلكية و الالسلكية يف أي بلد

 :نسمة 100المشتركون في الهاتف النقال لكل  -2
هذا املؤشر إىل عدد مستعملي اهلواتف النقالة و املشرتكني يف خدمة هاتفية متنقلة آلية تتيح النفاذ إىل  رييش   

 .الشبكة اهلاتفية التبديلية العمومية القائمة على إحدى التكنولوجيتني اخللويتني املتماشية أو الرقمية
 :نسمة 100الحواسب الشخصية لكل  -3
     ملتاحة لسكان بلد معني يعد مقياسا لقدرته على اللحاق باالقتصاد العاملي إن عدد احلواسب الشخصية ا   

 .إنتاجيتهو تعزيز 
 :نسمة 100لكل  االنترنتمستخدمو  -4

 .يقيس مدى مشاركة الدول عصر املعلومات
 
 

                                                           
 .19، ص مرجع سبق ذكرهحممد مصطفى حممود مصطفى،   1
 .81، ص مرجع سبق ذكره، البيئة و التنمية المستدامةحسن شحاته، حممد حسان عوض،   2
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 :دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة: المطلب الثالث
سيا لتحقيق األبعاد االقتصادية و االجتماعية و البيئية للتنمية الطاقة و خدماهتا مدخال أسا تشكل

خاصة فيما يتعلق بتقليص الفقر و تغيري أمناط اإلنتاج و االستهالك غري املستدامة، و كذلك احلفاظ  املستدامة
بشكل  تجددة ية للطاقة على البيئة، و تساهم الطاقة املبعلى املوارد و إدارهتا مبا يضمن احلد من التأثريات السل

كبري يف حتقيق ذلك و ميكن حتليل دور الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل استعراض أمهية 
الطاقة بصفة عامة و الطاقة املتجددة بصفة خاصة بالنسبة للتنمية املستدامة إىل جانب الرتكيز على عالقة الطاقة 

 .تدامةاملتجددة باألبعاد املختلفة للتنمية املس
 :الطاقة المتجددة كمدخل للتنمية المستدامة: أوال
           بدور هام يف حتقيق األبعاد االقتصادية تضطلععترب الطاقة عنصرا جوهريا يف حياة اإلنسان كما أهنا ت

ق عامال أساسيا يف دفع عجلة اإلنتاج و حتقي إمداداهتاو االجتماعية و البيئية للتنمية املستدامة إذ تشكل 
         االستقرار و النمو، مما خيلق املزيد من فرص العمل و يساهم يف حتسني مستوى املعيشة و احلد من الفقر 

        املياه و الطاقة "و البطالة، لذا مت اختيار الطاقة كواحدة من اخلمس جماالت الرئيسية اليت تضمنتها مبادرة 
ليت تقدمت هبا األمانة العامة ملنظمة األمم املتحدة للمسامهة يف إعداد و ا" و الصحة و الزراعة و التنوع البيولوجي

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الذي عقد يف جوهانسبور  و الذي سعى إىل تركيز اجلهود يف اجملاالت 
 .املذكورة للمسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة

، و املستدامةاليت ال تلوث البيئة و تراعي كافة أبعاد التنمية  لقد زاد االهتمام بالطاقة املتجددة النظيفة
تساهم يف الوفاء بالطلب العاملي على الطاقة، إىل لملصادر الطاقة املتجددة  مستقبليةتتوفر إمكانات و احتماالت 

تعددة للطاقة جانب حتقيق حدة الفقر و محاية البيئة و حتقيق التنمية املستدامة، و قد مت ابتكار تكنولوجيات م
          املاضيني، و مت تطويرها على مستوى التطبيق خاصة يف جمال القدرات الصغرية املتجددة خالل العقدين 

و املتوسطة يف املناطق النائية حيث أثبتت بعض مصادر الطاقة املتجددة فعالية اقتصادية كبرية، بينما ما زال 
بعد على نطاق واسع لتوفري  أن تلك التكنولوجيات مل تستخدم البحث و التطوير، إال حيزبعضها اآلخر يف 

 .خدمات الطاقة، حيث أنه ما زال هناك حتديات تعيق التوسع يف استخدامها مثل ارتفاع التكاليف األولية
، و اجلدوى االقتصادية لنظم الطاقة املتجددة بصورة كبرية على عنصري الزمان و املكانو تعتمد املزايا التقنية    

فالطاقة الشمسية على وجه اخلصوص و بفضل توافرها و انتشارها الواسع يف العديد من دول العامل ميكن أن تأيت 
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و تليها طاقة الرياح، و تعترب األساليب احلديثة الستخدام الكتلة  وريةالتالية مباشرة بعد الطاقة االحف يف املرتبة
 1.لكهرباء الالزمني لتلبية احتياجات الطاقة  يف املناطق الريفيةاحليوية من املصادر الواعدة لتوفري الوقود و ا

 :الطاقة المتجددة و األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة: ثانيا
    قة بني الطاقة التضمنت خطة جوهانسبور  عشر قضايا متعلقة بالطاقة و انطوت يف ثالث منهم على الع   

     األهداف املشرتكة و املتطلبات األساسية لتحقيق التنمية املستدامة ايا و التنمية املستدامة، و متثل تلك القض
 .و تساهم الطاقة املتجددة بشكل كبري يف حتقيق تلك األهداف

 :تخفيف وطأة الفقر و تنمية المجتمعات الجديدة و النائية -1
راد خاصة يف املناطق الفقرية، و قد حتقيق التنمية املستدامة مع النمو السكاين املتزايد تطوير حياة األف يقتضى   

دعت جوهانسبور  إىل حتسني اإلمداد باخلدمات و موارد الطاقة اجملدية اقتصاديا و املقبولة اجتماعيا و السليمة 
مبا ، و يتحقق ذلك من خالل إدارة املصادر املتاحة و احلفاظ عليها ةبيئيا، مع مراعاة ظروف كل دولة على حد

      ، إىل جانب تعزيز إمداد الريف بالكهرباء و شبكات الطاقة للسكانتياجات األساسية يسمح بالوفاء باالح
و تزويدها بنظم الطاقة املناسبة للتنمية، باإلضافة إىل التوسيع يف استخدام الطاقة املتجددة و أنواع الوقود السائل 

 2.هالك الطاقة على صحة اإلنسان و البيئةنظافة، و أخريا احلد من اآلثار السلبية إلنتاج و است أكثرو الغازي 
و كذلك  ديدةو توفر الطاقة املتجددة إضافة إىل التدابري املذكورة احلل يف ختفيف الفقر و تنمية اجملتمعات اجل   

 .الطاقة املتجددة مبنتجاتالنائية و البعيدة عن الشعبة العامة، و ذلك من خالل إمدادهم 
و تغذية املباين و املشروعات الصغرية و املتوسطة بتلك املناطق تجددة أيضا إلمداد و ميكن استخدام الطاقة امل   

 .و اإلنارة مبا يسمح لألفراد مبزاولة نشاطهم اليومي
 
 

                                                           
 .(5101دة، نيويورك، ، األمم املتح5118التقرير السنوي )،(اإلسكوا)اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا - :ملزيد من املعلومات أنظر  1

بناء القدرات في نظم الطاقة المستدامة نهج التخفيف من الفقر و إدراج قضايا النوع ، اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغربي آسيا -
 .(5115ك، اجلزء األول، الطاقة ألغراض التنمية املستدامة يف دول اإلسكوا، األمم املتحدة نيوير  )،االجتماعي في االهتمامات الرئيسية

 :، متاح على الرابط التايل5115، "خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة"األمم املتحدة  -
http://www.un.org/ar/events/motherearthday/pdf/johannesburgplan.pdf  

، مصر، 551، العدد رقم سلسلة قضايا التخطيط و التنمية) نحو مزيج أمثل للطاقة في مصر،وزارة التخطيط، معهد التخطيط القومي،   2
 .2، ص (5101

http://www.un.org/ar/events/motherearthday/pdf/johannesburgPlan.pdf
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 :تغيير أنماط اإلنتاج و االستهالك غير المستدامة -2
د الطبيعية، فضال عن أهنا و االستهالك السائدة حاليا يف جماالت متعددة إىل إهدار املوار تؤدي أمناط اإلنتاج 

تسبب تدهورا للنظام اإليكولوجي و تلوثا للبيئة و يعترب قطاع الطاقة من أكثر قطاعات اليت تسود فيها أمناط 
و ما يرتتب عليها من انعدام الكفاءة و هدر املوارد و استنزافها استجابة اإلنتاج و االستهالك الغري مستدام، 

بات التنمية، و عليه فقد دعت خطة جوهانسبور  كافة الدول إىل ضرورة تغيري للنمو السكاين املطرد و متطل
نتاج و استهالك الطاقة، و ذلك حىت يتسىن لدول استغالل املوارد املتاحة بكفاءة كما إلاألمناط الغري مستدامة 

إضافة إىل التوسع  ركزت اخلطة على ضرورة تطبيق سياسات تسعري جمدية اقتصاديا و سليمة بيئيا ملصادر الطاقة،
 1.يف استخدام الطاقات املتجددة و اليت تتسم باستدامة أمناط اإلنتاج و االستهالك

 :الحد من التأثيرات السلبية للطاقة على البيئة -3
إىل العالقة بني الطاقة و األبعاد البيئية للتنمية املستدامة  تطرق جدول أعمال القرن احلادي و العشرون 

        حبماية الغالف اجلوي من التلوث الناتج عن استخدام الطاقة يف خمتلف األنشطة االقتصادية  خاصة تلك املتعلقة
و االجتماعية و باألخص يف قطاعي الصناعة و النقل، و قد مت الرتكيز على سياسات احلد من التأثريات السلبية 

، و ذلك من خالل التوسع يف استخدام الطاقة لقطاع الطاقة على البيئة مع مراعاة العدالة يف توزيع مصادر الطاقة
الالزمة لرفع كفاءة  املتجددة و زيادة مسامهتها يف مزيج الطاقة العاملي إىل جانب دعم برامج البحث و التطوير

استخدام الطاقة، و أخريا حتقيق التكامل بني سياسات قطاع الطاقة و القطاعات االقتصادية األخرى و خاصة 
 .لصناعةقطاعي النقل و ا

و قد أدرجت خطة جوهانسبور  جمموعة من السياسات ملواجهة ظاهرة االحتباس احلراري و الذي يعد من    
أكثر التأثريات السلبية للطاقة على البيئة حيث أشارت إىل ضرورة التوسع يف استخدام الطاقة املتجددة النظيفة 

 الطاقة املتجددة و نشر تقنياتناخ املالئم لتطوير الكربونية و ذلك من خالل هتيئة امل للحد من االنبعاثات
اجملاالت، و كذلك تشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف تطويرها و دعم البحث و التطوير تطبيقاهتا يف خمتلف 

  2.يف هذا اجملال

                                                           
 .2ص  ،مرجع سبق ذكرهوزارة التخطيط، معهد التخطيط القومي،   1
 .8، ص نفس المرجع السابق  2
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    و الصحة  ياهكاملنه توجد ارتباطات وثيقة بني الطاقة و اجملاالت األخرى للتنمية املستدامة  أو جدير الذكر    
( أي غري متوافقة مع التنمية املستدامة)و الزراعة و التنوع البيولوجي، حيث توجد ارتباطات إجيابية و أخرى سلبية 
 .و يوضح الشكل املوايل ارتباطات الطاقة باجملاالت األخرى للتنمية املستدامة

 دامةارتباطات الطاقة بمجاالت األخرى للتنمية المست:(04)رقم  الشكل
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، 551رقم  سلسلة قضايا التخطيط و التنمية، العدد)، "نحو أمثل للطاقة في مصر"وزارة التخطيط، معهد التخطيط القومي، : لمصدرا

 .6، ص (5101

 
 
 

 :الطاقة و المياه
 توفري إمكانات ضخ املياه و توزيعها. 
  حتليةتوفري مياه شرب آمنة من خالل 

 .املياه و معاجلتها
 تلوث مصادر املياه و حتمضها. 
 التأثريات البيئية السلبية للمحطات املائية 

 :الطاقة و الصحة
 حتسني وسائل الرعاية الصحية. 
  التأثريات السلبية الستخدام الوقود

األحفوري على الصحة و النظام 
 .اإليكولوجي

  التأثريات السلبية على الصحة و البيئة
 .ات الناجتة عن الطاقة النوويةبسبب النفاي

  

الطاقة و أبعاد التنمية 
 :ستدامةمال

 قر و ختفيف وطأة الف
تنمية اجملتمعات 

 .اجلديدة و النائية
  تغيري أمناط اإلنتاج و

االستهالك غري 
 .املستدامة

  احلد من التأثريات
السلبية للطاقة على 

 .البيئة

 :الطاقة و اإلدارة
 األمن القومي. 
 تسعري الطاقة. 
 دعم الطاقة. 

 :الطاقة و التنوع البيولوجي
  إنتاج الطاقة احليوية إلحياء األرض

 .اجلرداء
  التأثريات السلبية حملطات الطاقة املائية

 . النظم اإليكولوجية على األحياء و

 :الطاقة و الزراعة
  زيادة اإلنتاجية من خالل مصادر الطاقة

 .املتجددة
 الطاقة احليوية كمصدر هام للوقود. 
 الطاقة ملشروعات التصنيع الزراعي. 
  التأثريات السلبية إلزالة الغابات على

 .البيئة

 :الطاقة و التكنولوجيا
 استخدام التكنولوجيات املتجددة. 
 تنمية البحث العلمي. 
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 :خالصة الفصل الثالث
ن زيادة استخدام مواردنا الطبيعية إىل ما التنمية املستدامة حتسني ظروف املعيشة جلميع سكان العامل دو  تتطلب   

األرض على التحمل، و يف حني أن التنمية املستدامة قد تستلزم إجراءات خمتلفة يف كل  يتجاوز قدرة كوكب
منطقة من مناطق العامل فإن اجلهود الرامية إىل بناء منط حياة مستدام حقا يتطلب التكامل و إحراز تقدم يف أربعة 

هذه بني فيما ل و هي البعاد االقتصادية و البشرية و البيئية و التكنولوجية، و هناك ارتباط وثيق أبعاد على األق
األبعاد و اإلجراءات اليت تتخذ يف إحداها من شأهنا تعزيز األهداف يف بعضها اآلخر، و من ذلك مثال أن 

   اجلهود الرامية إىل اإلقالل من الفقر االستثمار الضخم يف رأس املال البشري و السيما فيما بني الفقراء، يدعم 
و إىل اإلسراع يف تثبيت عدد السكان و إىل تضييق الفوارق االقتصادية و إىل احليلولة دون مزيد من التدهور 

 .لألراضي و املوارد و إىل السماح بالتنمية العاجلة و استخدام مزيد من التكنولوجيات الناجعة يف مجيع البلدان
 تنمية املستدامة تغيريا جوهريا يف السياسات و املمارسات احلالية، ملن هذا التغيري لن يأيت بسهولة و تتطلب ال   

و لن يأيت أبدا بدون قيادة قوية و جهود متصلة، و بذلك تعترب التنمية املستدامة هي املخرج اجلديد ألزمة التنمية 
اجلوهري النهوض جبميع أبعادها و ذلك من خالل  و هدفها ،يف كل من الدول املتقدمة و النامية على حد سواء

 .هتيئة املناخ املناسب و السليم لنجاحها
عن ركب األمم  التخلفاملستدامة أصبحت حتمية ال مفر منها من أجل دعم  التنميةو مسايرة مؤشرات    

غري متجددة مما  سياسيا من جهة و من جهة أخرى اقتصاديا كون أن الثروات املستغلة يف جلب العملة الصعبة
خاصة منها ة من استغالل للطاقات املتجددة و يعكس مدى مالئمة املضي يف تطبيق مؤشرات التنمية املستدام

  .للطاقة الشمسية و عدم املساس بنصيب األجيال القادمة من الثروات
 



 
 

 الرابع  الفصل

 الطاقة تكنولوجيا تطوير
 استثمارها وتكاليف الشمسية

 



 استثمارها وتكاليف الشمسية الطاقة تكنولوجيا تطوير .........................................:الرابع الفصل

 
134 

 :تمهيد
طاقة نظيفة ومتجددة ومتوفرة يف كل مكان تقريبا على سطح األرض، ويالحظ أن   الطاقة الشمسيةومتثل 

، هو عبارة عن نتاج لبعض العمليات الطبيعية اليت مت فيها اإلنسانوري الذي يستخدمه فكل أنواع الوقود األح
بعض الكائنات احلية اليت حتولت بعد ذلك مبرور الزمن، وحتت ظروف خاصة من  أجسامالشمس يف ختزين طاقة 

 .زيت البرتولإىل  فحم وإىل  غاز طبيعي وإىل  الضغط ودرجة احلرارة
وطاقة الشمس طاقة مستمرة ال ينقطع فيضها، وهي طاقة هائلة بكل املقاييس، ونظرا لصغر حجم   

 .جزءا صغريا من الطاقة الكلية الصادرة من الشمس إالاألرض، فإن سطحها ال يستقبل 
ة مما أن هلا من املقومات واإلمكانات احملددة واملؤكد إذباالهتمام العاملي  الطاقة الشمسيةولقد حظيت   
االجتاه لتنميتها والتوسع يف استخدامها وخاصة أهنا تتوفر بكثرة يف معظم دول احلزام الشمسي إىل  شجع العامل

وحدة  0444الشمسية على كل مرت مربع يف الساعة حوايل  األشعةلألرض، ويقدر العلماء مقدار ما يسقط من 
 .استعمال هذا املصدر اقتصاديا املتزايدة ألمهية بعاداألعلى  ليدمما . حرارية بريطانية

بان تكون أهم مصادر الطاقة املتجددة خالل القرن  الطاقة الشمسيةونظرا هلذه األسباب وغريها رشحت 
وترصد هلا املبالغ الالزمة لتطوير املنتجات والبحوث اخلاصة باستغالهلا   إليهاالقادم، وتتجه جهود كثري من الدول 

صناعة حتويل الطاقة إىل  يف البحوث والتطبيقات األوفرالنصيب  أعطيكإحدى أهم مصادر الطاقة البديلة، وقد 
أو  الشمسية األلواحالشمس بواسطة ما يسمى  أشعةكهرباء عن طريق الطاقة احلرارية املتولدة عن إىل   الشمسية

 .اخلاليا الشمسية
 أهناعلى  الطاقة الشمسيةاملعدات والتجهيزات اخلاصة باستخدام إىل  وحىت عهد قريب كان ينظر  

تعد مكلفة وغري اقتصادية، ولكن هذه النظرة تغريت  أهناإىل  ليست على القدر املطلوب من الكفاءة باإلضافة
 .كاليف استثمارها وجدواها االقتصادية خاصة يف املناطق النائيةنتيجة التطور املستمر لتقنياهتا واخنفاض ت

 :و سنتناول هذا الفصل من خالل املباحث التالية
 وخصائصها، الطاقة الشمسيةماهية  :املبحث األول
 نظم الطاقة الشمسية و تكنولوجياهتا ، :املبحث الثاين
 .هاإنتاجاقتصاديات الطاقة الشمسية و تكاليف : املبحث الثالث
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 :وخصائصها الطاقة الشمسيةماهية : المبحث األول
مليون كيلومرت، وهي تشع يف كل ثانية  054كرة ملتهبة تبعد عن األرض حبوايل أو   الشمس عبارة عن جنم  

تشرق الشمس كل يوم على الكرة األرضية لتهبها مقدارا ، واتكيلو  x 6.02 5 04قيمته  إمجالياتيارا حراريا 
األرض من قبل الشمس إىل  اليت ترسل يةاإلشعاع   الطاقة إن، وات .x 04 0 1..0إىل  الطاقة يصلهائال من 

املناطق النائية اليت ال ميكن إىل  متثل مصدر الطاقة األكثر انتشارا وتكمن أمهيته يف عدم حمدوديته وجمانبته ووصوهلا
 .من مشاكل التلوث البيئيعدم مسامهتها بأي شكل إىل  إضافة إليهاملصادر أخرى الوصول 

الستينات من القرن  لوأوائبصورة جدية يف أواخر اخلمسينات  الطاقة الشمسيةاستغالل  اإلنسانبدأ  
 .لتشغيل األقمار الصناعية يف الفضاء ةفولطيالفوتو املاضي عندما استعمل اخلاليا الشمسية 

 :الطاقة الشمسيةمفهوم وتطور : المطلب األول
 :بالطاقة الشمسيةالتعريف : أوال
من املعروف أن الطاقة الضوئية املنبعثة من الشمس كانت وال تزال هي العامل األساسي لتوفري  
أنواع الوقود االحفوري كالبرتول والفحم، إال بقايا من املواد  توليس. من الطعام والوقود اإلنساناحتياجات 

تراكمت منذ ماليني و الكائنات العضوية األخرى اليت تغذت هبا، أو  عن هذه التفاعالتالعضوية اليت نتجت 
أنواعها ومركباهتا إىل  السنني حتت الصخور الرسوبية املرتاكمة وحتولت بفعل احلرارة والضغط يف باطن األرض

قدة، هو هذه العملية الكيميائية املع أجراءولقد كانت هذه القدرة الطبيعية العجيبة للنبات األخضر على  ،احلالية
حيني  أنإىل  األرض  ختزينها يف باطنطاقة عملية نافعة متإىل  احلل الذي قدمه اهلل تعاىل لتحويل طاقة الضوء

 .الوقت والظروف املناسبة الستغالهلا
بذاهتا فهي اليت تتوىل تبخري مياه البحار واحمليطات لتكوين  الطاقة الشمسيةتقوم الطبيعة باالستفادة من 

الطاقة املائية كما تكون الشمس مع املياه العنصرين ، ومنها تأيت السحاب مث نزوله كأمطار وثلوج يف القطبني
الدفء والضوء الذي جيعل احلياة تدب على األرض وتدفع إىل  األساسيني لنمو النبات واألشجار باإلضافة

 .حملاولة التعرف على ما ميكن أن يستفيد به من هذا الكون نساناإل
املتجددة واملؤكدة،  واإلمكانياتهلا من املقومات  إذ أنولقد حظيت الطاقة الشمسية باالهتمام العاملي   

زام تتوفر بكثرة يف معظم دول احل أهنااالجتاه لتنميتها والتوسع يف استخدامها، وخاصة إىل  مما شجع دول العامل
 .1املتزايدة ألمهية استغالل هذا املصدر اقتصاديا األبعادالشمسي لألرض مما يدل على 

                                                           

 .001 -000، ص ص )معهد اإلمناء العريب(، الطاقة الشمسيةحافظ قبيسى،  -1
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طاقة الشمسية استخدامات عديدة فهي تستخدم يف عمليات ضخ املياه وحتليتها والتربيد وتشغيل لول
التنبيه بالوحدات الصحية وغري ذلك من  وإشارات اإلنارةالشبكات الالسلكية والتلفزيون وعمليات 

وسد االحتياجات الضرورية للتجمعات  وذلك بالطبع عمل على توفري الطاقات التقليدية. االستخدامات
السكانية، وخاصة يف الريف والصحراء واملناطق النائية، ومن أهم مميزات الطاقة املنتجة منها أهنا تعترب طاقة نظيفة 

سوى ارتفاع تكلفتها نسبيا، واليت ، وال يعوق انتشارها يف الوقت الراهن إزعاجأو  خملفاتو أ ال ينتج عنها عوادم
إىل  من املتوقع اخنفاضها يف السنوات القليلة القادمة بسبب تقدم األحباث املكثفة يف هذا اجملال، وحاجة العامل

 .وجود مصادر بديلة وطاقة نظيفة غري ملوثة للبيئة
 :الطاقة الشمسيةتاريخ استخدام : ثانيا

هو تدفئة وجتفيف اجلسم بأشعة الشمس خالل فصول  اإلنساناستخدام للطاقة الشمسية عرفه  أقدم إن     
 إنتاج  الشتاء، وقد ظل االستخدام املكثف للطاقة الشمسية متمثال يف جتفيف املالبس، واحلاصالت الزراعية، و 
سنذكر امللح من مياه البحر، كل التجهيزات األخرى حلصد الطاقة الشمسية تعترب حديثة من استثناءات قليلة 

 .منها
قبل امليالد، حيث  606الشمس حنو فلول األعداء املهامجة يف عام  أشعةاملرايا لتوجيه  يد أرمخاستخدم       

، يف القرن السابع عشر والثامن عشر كان هناك األقداموقالعهم على مسافة عدة مئات من  أشرعتهماحرق 
العدسات لصهر املعادن، كما حصل أنطوان الفوازيه أبوا الكيمياء أو  الشمس باملرايا أشعةاهتمام علمي حنو تركيز 

الشمس، واحد من أكرب األفران  أشعةباستخدام ( درجة فهرهنيت 1044 ،0.44) احلديثة على درجة حرارة حىت
 إنتاج  فهرهنيت، وقد مت  144درجة حرارة إىل  الشمسية القوية املستخدمة حاليا يف نيومكسيكو حيث مت الوصول

وقد قام الفرنسي . البخار املستخدم يف تشغيل احملركات نتاج  إلغاليات البخار الشمسية يف القرن التاسع عشر 
(Mouchot)  باستخدام البخار املنتج من جتهيزة مشاهبة لتك، كذلك فإن  01.1بتشغيل مطبعة يف عام

حيث مت بناء سخان مشسي مبسطح  01.4يف شيلي يف عام  الشمسية حدثالطاقة املشروع الكبري الستخدام 
زجاجي مائل استخدم سقف جالون من املاء العذب يوميا، يف هذا املشروع  2444 نتاج  قدم مربع إل 14444

 .على صواين هبا ماء ماحل، املاء الذي يتبخر من الصواين يتكثف على الزجاج ويسقط حنو حوض التجميع
قام العامل السويدي  .0.2آخر، يف عام إىل  يف طهي الطعام متت من آن الطاقة الشمسيةاحملاوالت الستخدام  

(Desoussure) صندوق معزول بعدة أغطية زجاجية،  باحلصول على درجة مرتفعة مبا يكفي للطهي يف
 اإلشعاع   باستخدام عاكس ذي القطع املكافئ، لرتكيز 0124هذا املبدأ يف عام (Mouchot)واستخدم 
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زجاجي، جتارب كالسيكية أخرى  إناءالذي كان موجودا يف ( حمتويا الطعام)الشمسي على وعاء حناسي أسود 
ما يسمى أو  باستخدام أدوات الطهي الشمسي، ويف الواليات املتحدة مت تطوير الكثري من املطابخ الشمسية

درجات حرارة إىل  استخدمت عاكسات إضافية للوصول 0554يف عام (Hot Boxes)بالصناديق الساخنة 
 .أعلى

استخدام لنظام التسخني الشمسي للماء يف الواليات املتحدة، حيث مت عمل اآلالف  أولكان   
، 0504 – 0564ويف جنوب فلوريدا ما بني  0564إىل  0544 واستخدمت يف جنوب كاليفورنيا يف الفرتة من

ياه املنزلية اجلديدة عندما أصبحت وفرة الغاز الطبيعي من الوسائل املستخدمة لتسخني امل اإلنشاءاتولكن قلت 
 . 1بتكلفة أقل
شومان جهازا بالقرب من املعادي  أقامحيث  0501يف مصر فقد بدأ استغالل الطاقة الشمسية عام  أما
خبار باستخدام املرايا املقعرة واليت تتبع الشمس يف دوراهنا، واستعمل البخار الناتج عن هذا اجلهاز إىل  لتحويل املاء
وحاليا توجد مصانع منتشرة  حصان لرفع املياه من النيل وري األراضي، 044إىل  الت تصل قوهتاآيف إدارة 

 (.يف توفري الكهرباء الطاقة الشمسيةأي البيوت اليت تعتمد على )لصناعة السخانات الشمسية والبيوت الشمسية 
إىل  وختزينها مبا يصل يف اجلزائر مت بناء ثالث أضخم فرن مشسي ذي كفاءة عالية يف اقتناص احلرارة الشمسية و  
من احلرارة اليت تسقط على سطوح عواكس هذا الفرن، وصمم هذا الفرن يف مدينة بوزاريا يف الصحراء  0%

جتارية  سخاناتإنتاج الكربى، ويستخدم يف حبوث الكيمياء الضوئية والكهرباء احلرارية والبطاريات الشمسية، ومت 
اجلزائر بعض املصانع لعمل مضخات تعمل بالطاقة الشمسية  ، وهناك اآلن يف(راديوسول)معروفة باسم 

الستخراج املياه العذبة من اآلبار املوجودة يف الصحراء الكربى، وهناك تقنيات تستخدم اآلن يف اجلزائر حول 
 .تقطري املياه املاحلة

 :الطاقة الشمسيةخصائص : ثالثا
 أنيعترب عارا عامليا، ويدل على  0554حىت عام  الطاقة الشمسيةرمبا كان تأجيل استخدام واستغالل  
درجة كبرية، وذلك ألنه مل يغري من طريقة احلرق الستخراج الطاقة منذ البداية إىل  احلايل مازال متخلفا اإلنسان

وحىت اآلن، فمنذ فجر التاريخ وهو حيرق القش وخملفات الشجر للحصول على الوقود، مث اخذ حيرق البرتول 
من أن حترق لتحرير الطاقة فيجب استغالهلا ملا هو  أغلىأن هذه الثروة اليت توجد يف باطن األرض  والفحم، رغم

                                                           

 .015-011، ص ص مرجع سبق ذكره، حممد أمحد السيد خليل -1
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خالل القرن احلايل وهذا خلصائصها  الطاقة الشمسيةللبشرية، وسوف تكون هناك ضرورة ملحة الستخدام أفيد 
 :1اليت تسهل استغالهلا وحتقق الكفاءة االقتصادية من خالهلا ومن أهم هذه اخلصائص نذكر ما يلي

 ختزينهاأو  هاإنتاج أثناء، فإهنا نظيفة ال ترتك ملوثات الطاقة الشمسيةاألمان يف استخدام وحتويل وختزين  -0
 .واع الطاقاتاستهالكها، وذلك مقارنة بباقي أنأو 

املصدر  أنكابالت لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية الناجتة منها، حيث   أمدادإىل  الطاقة الشمسيةال حتتاج  -6
 .موجود يف بيئة حميطة ودون انقطاع( وهو طاقة الشمس)

كفاية هذه الطاقة وعدم نقصاهنا مع دوام االستخدام، حيث أهنا مصدر ال ينضب وان ما يسقط منها  -1
 األمريكيةالواليات املتحدة  إنتاج، وهو ما يعادل واتكيلو  0.04خالل ثانية واحدة يقدر حبوايل 

 .0551سنة حسب معدالت استهالكية سنة  01ملدة 
 .غري مركزةأو  باشرة سواء أكانت مركزةغري مأو  مباشرةميكن استخدامها بطرق  -0
 .حاليا على تكنولوجيا مبسطة ميكن استيعاهبا من قبل الدول الناميةتعتمد  -5
 .األولية اإلنشاءتكلفة  إالاحلصول عليها بدون مقابل  -2
طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بصورة غري  إنتاج  التقدم التكنولوجي احلاصل حاليا يسمح ب إن  -.

فولط وتيار   0.5ء كهربا  توليدتكلف أكثر من عشر دوالرات لليكونية ال يمكلفة، حيث أن خلية س
نصف أمبري، وبصورة غري منقطعة ألكثر من عشر سنوات، وكذلك فإن إىل  كهربائي تصل شدته

كيميائية وميكن ختزين أو   طاقة ميكانيكيةإىل  الطاقة الشمسيةهذا التطور العلمي يساعد يف حتويل 
 .هذه الطاقة واستخدامها يف األوقات املناسبة

قلة املخزون األرضي من الفحم والبرتول واليورانيوم، وتناقص كميته باستمرار نظرا للضغط العايل على   -1
 .طلبه والبديل حىت اآلن ليس متوفرا بصورة وكفاءة جيدة

أصبح ضرورة ملحة وذلك نتيجة لزيادة عدد السكان يف األرض بصورة عالية  الطاقة الشمسيةاستخدام  -5
 .جدا، وبالتايل الزيادة يف معدل استهالك الطاقة

يف القرن احلايل لن يكون فقط بديال  الطاقة الشمسيةاستخدام  أنلكل هذه اخلصائص وأسباب أخرى نرى  
شعوب، حيث أنه سوف تكون هناك تقنيات قائمة عن الطاقات األخرى، بل سوف يكون ضرورة ملحة لتطور ال

                                                           

- 
1
، )6446مركز زايد للتنسيق واملتابعة، دولة اإلمارات العربية املتحدة، سبتمرب (،الطاقة المتجددةالشمس مصدر الحياة ومخزن أمحد عبد اهلادي،  
 .0.-1. ص ص
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مثل السيارات والقطارات والطائرات فضال عن األجهزة املنزلية ووسائل  الطاقة الشمسيةبذاهتا على استخدام 
 .االتصال والرتفيه

 يف املناطق الصحراوية ذات املسافات البعيدة والبعيدة عن العمران هامة جدا  الطاقة الشمسيةلذا تكون  و   

 :الطاقة الشمسيةتكنولوجيا : المطلب الثاني
 حراريةأو  طاقة كهربائيةإىل  الساقطة مباشرة غري صاحلة لالستخدام وجيب أوال حتويلها الطاقة الشمسيةتعترب    
أجهزة حتويل مناسبة، وأجهزة التحويل هذه منها ما يلتقط أو  كيميائية، وذلك بواسطة جهازأو   ميكانيكيةأو 

أو  طاقة كهربائية،إىل اإلشعاع  طاقة مفيدة مباشرة مثال اخلاليا الشمسية اليت حتولإىل  الشمسية وحيوهلا األشعة
 .أجهزة حتويل غري مباشرة مثل اجملمعات الشمسية

:**(فولطيةالفوتو )* تكنولوجيا الخاليا الشمسية :أوال 
 

يطلق عليها أيضا  كهرباء باستخدام اخلاليا الشمسية واليتإىل   حنول ضوء الشمس مباشرة أنميكننا 
املتنوعة ابتداء من لطية، تستخدم اخلاليا الشمسية على نطاق واسع يف العديد من التطبيقات و فاخلاليا الفوتو 

يف األقمار  حيث استخدمت 0554هذه اخلاليا ألول مرة يف عام  أنتجتاآلالت احلاسبة ومركبات الفضاء، وقد 
أو  الطاقة الكهربائية بشكل مباشر سواء يف املنازل نتاج  ، وميكن استخدام اخلاليا الشمسية إلاألمريكيةالصناعية 

الطرق ليال، يف بطاريات إلضاءة اللوحات املرورية على  الطاقة الشمسيةختزين أو  يف األجهزة املوجودة يف العمل
طاقة إىل  بعض السيارات التجريبية اليت تستخدم اخلاليا الشمسية لتحويل ضوء الشمس مباشرة أنتجتأيضا 

وتعترب تكنولوجيا الطائرات والسفن اليت تعمل بالطاقة الشمسية، إىل  ميكن من خالهلا تسيري السيارات باإلضافة
املتعددة، والرعاية اإلعالمية املكثفة وسياسات الدعم املايل ألنظمة هذه الطاقة األكثر شيوعا اليوم نتيجة تطبيقاهتا 

واىل جانب ما سبق ذكره من فوائد استخدام تلك اخلاليا  فولطية،لكهرباء باستخدام اخلاليا الفوتو ا إنتاج  
جديدة وتقوية خلق فرص عمل إىل  الفوتوفولطية، فإن استخدامها يف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء يؤدي

يث يتوقع أن توفر األنظمة ح. االقتصاد احمللي وحتسني البيئة احمليطة وحتديث البنية التحتية وتوفري األمان للمجتمع
، وهذا بدوره سيضع األمريكيةيف الواليات املتحدة  6465وظيفة جديدة حبلول عام  144444فولطية الفوتو 

جانب أن إىل  ،األمريكيةوى مع صناعة الكمبيوتر بالواليات املتحدة يف مرتبة تتسا الفوتوفولطيةصناعة اخلاليا 
 .64541وظيفة حبلول عام  154444إىل  654444سياسات الطاقة األملانية بعيدة املدى سوف توفر ما بني 

                                                           

 .معىن واحد وهو توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية عن طريق استخدامهاإىل  فولط ضوئية والكل يؤديأو  كهروضوئيةأو   ةيطلق عليها فوتوفلطي :الخاليا الشمسية* 
 .كلمة يونانية قدمية مبعىن الضوء أما الفولت فهو وحدة اجلهد الكهريبإىل   مشتقة من فوتون نسبةأو  هي نسبة: كلمة فوتو **
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من ناحية تقنيات صناعة اخلاليا الشمسية الضوئية فإهنا تتسم بشدة التعقيد الفين مما جيعلها باهظة  أما
 أسرارهاالتكاليف، كما تتسم صناعة اخلاليا بكثري من مسات الصناعات االحتكارية اليت يصعب االطالع على 

 .التقنية احملصنة بشبكة حمكمة من براءات االخرتاع اليت يصعب اخرتاقها
مث الواليات ( %64)تليها أملانيا ( %04)وتتمثل غالبية السوق العاملية للخاليا الشمسية يف اليابان   
الشمس دون اجلزء احلراري  ألشعةويقتصر اعتماد اخلاليا الضوئية يف عملها على اجلزء الضوئي ( %06)املتحدة 

الشمس  أشعةكما تتسبب حرارة . م العامفتكون بذلك أكثر مالئمة للعمل يف األماكن املغطاة بالسحب معظ
مما يقلل من كفاءهتا وبالتايل تنخفض قدرهتا على توليد . املباشرة يف أجواء الصحوة يف رفع حرارة سطح اخلاليا

 .الكهرباء
 فولطيةالفوتو عشر شركات عاملية منتجة للخاليا  أفضلواجلدول املوايل يوضح لنا   

 .4182لسنة  فولطيةالفوتو أفضل عشر شركات عالمية منتجة للخاليا :(81)جدول رقم 
 المرتبة اسم الشركة 

 Trina solar 40شركة تريينا للطاقة الشمسية 
 Yingli green energy 46شركة ينغلي غرين انرجي

 canadiansolar 41الشركة الكندية للطاقة الشمسية 
 jnkosolar 40شركة جينكو للطاقة الشمسية 

 jasolar 45شركة جي إيه سوالر 
 sharpsolar 42شركة شارب سوالر 

 .renesola 4شركة رينيسوال
 first solar 41شركة فريست سوالر 
 hanwhasolar one  45شركة هانوا سوالر ون

 son power 04شركة سان باور
                              Source : www.solarsnipers.com           

هذه الشركات  أنمل حيدث به أي تغريات يف األربع سنني األخرية،  بومن اجلدير بالذكر أن هذا الرتتي
 .6400موجودة يف هذا التصنيف منذ سنة 

                                                                                                                                                                                     

 r.ises.orgwww.whitepape، 11-16 املنظمة الدولية للطاقة، ص( مستقبل الطاقة المتجددةإلى  التحول)الكتاب األبيض  -1

http://www.solarsnipers.com/
http://www.whitepaper.ises.org/
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شركة ترينا للطاقة الشمسية قد أتت يف املرتبة األوىل بوصفها أهم شركة  أنجند وباحلديث عن التصنيف  
، بينما جاءت شركة ينغلي غرين انرجي يف املرتبة الثانية يف التصنيف، وتقع كلتا 6400لأللواح الشمسية يف عام 

ذ عدة سنوات، الطاقة الشمسية من وألواحتصنيع املعدات الشمسية  أعمالالشركتني يف الصني اليت هتيمن على 
 إليها أضفنا إذااليت أدرجت يف التصنيف هي شركات صينية خاصة  04شركات من  2ويف السياق ذاته فإن الـ 

 .قاعدة تصنيعها يف الصني أنالشركة الكندية للطاقة الشمسية واليت يقع مقرها يف كندا، غري 
الصغرية  األمحاليف املناطق النائية ذات نظم اخلاليا الشمسية أحد أفضل تطبيقات الطاقة املتجددة وتعد    

، فضال عن كوهنا طاقة نظيفة غري ملوثة للبيئة تعدد األمحالتغذي مدى واسع من  أنواملنازل املتناثرة، وميكن 
 .سنة 65إىل  تكلفة تشغيلها وصيانتها حمدودة يف ظل عمر افرتاضي يصل

 :ما يليفولطية التجارية من أنواع اخلاليا الشمسية الفوتو و   
 إمناءهي عبارة عن خاليا مشسية سيلكونية متبلورة من مادة السيلكون عرب : خلية شمسية أحادية البلورة -0

 أنمما يعين  %02 غاىل 00عديد التبلور كفاءة هذا النوع من اخلاليا من أو  قضبان من السيلكون أحادي
وات لكل مرت مربع وذلك يف يوم  0444القادم من الشمس اليت تبلغ قوته  اإلشعاع امتصاص اخلاليا من

وات وهو ذو   024إىل  004املرت مربع من هذه اخلاليا ينتج ما بني  أنمشمس بالقرب من خط االستواء أي 
 .1كفاءة عالية مقارنة باألنواع األخرى ولكنه مكلف اقتصاديا

ذات شكل هذه اخلاليا تتكون من مادة (: متعددة التبلور)الخاليا الشمسية السيلكونية االمفورية  -4
عناصر أخرى أضيفت لتكسبها أو  كوين ألن التكوين البلوري هلا متصدع، نظرا لوجود عنصر اهليدروجنييسيل

ترسب طبقة  ألهنا. البلوري نالسليكو خاليا  من قلأ األموريفخواص كهربائية فريدة غري أن خاليا السيلكون 
رية من املواد اخلام املستخدمة يف عمليات قليلة وذلك مقارنة بعمليات باستخدام كميات صغشريطة رقيقة 
 .التصنيع البلوري

مالئمة للتصنيع املستمر ذايت اآللية، ترتاوح كفاءة هذه أو  يف أكثر تطورا ويعترب تصنيع خاليا السيلكون األمور  
بالنسبة للمساحة السطحية الكبرية كما تزيد عن ذلك بقليل بالنسبة للمساحة  % 45-40اخلاليا ما بني 

 .2السطحية الصغرية وإن كان استقرارها باإلشعاع الشمسي

                                                           

 https://ar.m.wikipedia.orgاخللية الشمسية  -1
 . 65-60، ص ص ) 6444قسم اهلندسة امليكانيكية، جامعة ناصر األممية، (، بحث عن الطاقة الشمسيةأسامة إبراهيم الزعلوك،  -2

https://ar.m.wikipedia.org/
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وفيها مادة السيلكون ترتسب على هيئة طبقات رفيعة على سطح األرض من  :خاليا شمسية غير متبلورة -3
 % 2إىل  1يا يتم بتقنية سهلة ولكن كفاءهتا أقل من البالستيك لذلك فإن تصنيع هذه اخلالأو  الزجاج
ما اقل وكفاءهتا وتكلفتها اقل من األنواع إىل  وات 04أيضا أقل وهي مناسبة لتطبيقات من  وأسعارها
 .1املذكورة

 :(المجمعات الشمسية)تكنولوجيا التحويل الحراري : ثانيا
طاقة حرارية إىل  الشمسية وحتويل طاقتها األشعةتتلخص الوظيفة األساسية للمجمع الشمسي يف التقاط 

انه من املعروف أن كل جسم يتعرض ألشعة الشمس ترتفع  إذجسم يعترب جممع مشسي،  إن كلوميكننا القول 
 .2منذ القدمي لتخفيف الثمار والتسخني اإلنسانوقد استغلت هذه الطاقة من طرف درجة حرارته 

القرن احلادي والعشرين حققت التقنيات والنظم الشمسية احلرارية للكهرباء تطورا  انه يف هناية القرن العشرين وبداية
مئات إىل  من الكيلو واتبقدرات خمتلفة ترتاوح بني عدد حمدود  إنشاءهاتنوع نظمها وإمكانات إىل  كبريا، أدى

تخدامها وتبلغ الكهرباء باس إنتاج  امليجاوات من الكهرباء مع رفع معدالت أداء نظمها وخفض تكاليف 
 150ميجاوات منها  044املركبة عامليا من هذه النظم يف القرن الواحد والعشرين ما يفوق  اإلمجاليةالقدرات 

على تسع حمطات ترتاوح قدرة   قبة الثمانينات يف كاليفورنيا موزعةميجاوات نفذت ومت تشغيلها بالفعل خالل ح
ميجاوات وترتبط احملطات التسع بالشبكة الكهربائية جلنوب كاليفورنيا وتعمل بنجاح  14إىل  00كل منها ما بني 

اعتمدت أكثر من عشر دول على مستوى العامل على خمططات لتنفيذ عدد من  6440، ويف عام إنشائهامنذ 
 إمجاليةقدرة مشروع يف مصر بمنها  .644الكهرباء باستخدام النظم الشمسية احلرارية حىت عام  إنتاج  مشاريع 
 .3ميجاوات 054تقارب بـ  إمجاليةميجاوات، ومشروع يف املغرب بقدرة  014تقارب 

الكهرباء حمطات مركزية يتم توصيلها بالشبكات  نتاجتستخدم النظم الشمسية احلرارية إل أنكما ميكن 
 .كيلو وات( 54-04)الكهربائية كما تستخدم نظمها وحدات منفصلة يف املناطق النائية وبقدرات حمدودة من 

خفض إىل  ارتفاع قدرات احملطات اليت تبىنإىل  وقد أدى التطور املستمر الذي حققته تقنيات هذه النظم 
وهبذا أصبحت الكهرباء املنتجة بالنظم املركزية هلذه التقنيات منفردة وتعترب من اقل  اجنتواإل اإلنشاءتكاليف 

 .اإلطالقتقنيات الطاقة املتجددة كلفة على 

                                                           

 .65-61، ص ص ) 6441، كانون الثاين شباط، 001العدد (، الذرةعالم جملة هيئة الطاقة الذرية السورية،  -1
: 18, 2010).  0, (CDER, semestriel Nbulletin des énergies renouvelablesl’électrice d’origine solaire, -2 

اجلزء الثاين، النظم الشمسية (، تجددة في دول االسكواإمكانيات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الماللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  -3
 .46-40، ص ص ) 6440احلرارية، األمم املتحدة، 
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تشكل جزءا كبريا من جممل استعماالت البشر من الطاقة،  أهناومما يعكس أيضا أمهية الطاقة احلرارية  
نوع إىل  النوع النهائي من الطاقة الذي حنتاجه بدل من النظرإىل  نافيما لو نظر  أفضلوتتضح هذه الصورة بشكل 

الطاقة اليت يتم تزويد املستهلك هبا، فمثال تستعمل السخانات الكهربائية يف العديد من البيوت لتسخني املياه 
الطاقة  طاقة حرارية، غري أن ما يستخدمه املستهلك هوإىل  تسخني املياه حيتاج أنونعلم . ألغراض منزلية

 املصانعالطبخ والغسيل واحتياجات  أعمالذاته على  األمرطاقة حرارية، وينطبق إىل  الكهربائية اليت يتم حتويلها
 .الطاقة املطلوبة هي طاقة حرارية ال غري أنمن املياه الساخنة حيث 

 :مجاالت استخدام الطاقة الشمسية :الثالثالمطلب 
وحاليا . استخدمت الطاقة الشمسية قدميا يف املناطق احلارة لتسخني املياه وجتفيف احملاصيل وغريها 

الكهرباء، وذلك  إنتاج  ، ومن أهم استخداماهتا املتنوعة تستخدم يف العديد من اجملاالت ويف خمتلف القطاعات
فولطية، كما تستخدم الطاقة الشمسية لتسخني املياه ة الشمسية احلرارية وكذلك الفوتو من خالل تكنولوجيا الطاق

 .والتربيد والتكييف اإلنارةلألغراض املنزلية والعامة ويف برك السباحة والعمليات الصناعية، وتستخدم أيضا ألغراض 
در فولطية والشكل املوايل يوضح ذلك، ويقاخلاليا الفوتو  إنتاج  وقد شهدت السنوات األخرية منوا متزايدا من   

مة اوات، وقد تصدرت أملانيا والصني قائغجي ..0فولطية بنحو العاملية للطاقة الشمسية الفوتو  القدرات إمجايل
القدرات العاملية للطاقة الشمسية احلرارية  إمجايلفولطية على مستوى العامل، كما بلغت الدول املنتجة للخاليا الفوتو 

السوق العاملية للطاقة الشمسية احلرارية  األمريكيةات املتحدة وقد تصدرت اسبانيا والوالياوات، غجي 0.0حنو 
 .64001بنهاية عام املركزة وذلك 

                                                           

1- Renewable energy policy Network for the 21stcentury (REN21) ,op-cit, p p 19-20. 
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و حتى عام  4112القدرات العالمية للطاقة الشمسية الفوتوفولطية من عام  إجمالي:(10)الشكل رقم 
واتبالجيغا 4182

 
Source :Renewable energy policy Network for the 21stcentury (REN21) ,Op-Cit. P: 59. 

 

ويستخدم أكثر من مليوين شخص يف الدول النامية عملية تطهري وحتلية املياه باستخدام الطاقة الشمسية 
الطاقة الشمسية أيضا يف معاجلة مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدامها  ملعاجلة مياه الشرب، كما تستخدم

يف إزالة السموم من املياه امللوثة بواسطة التحلل الضوئي، وميكن استخدام الطاقة الشمسية كذلك يف النشاط 
فيف الزراعي من خالل استخدامها يف ضخ املياه باملضخات الشمسية وجتفيف احملاصيل وتفريخ الدجاج وجت

 إلنارةالشوارع والطرق الرئيسية وامليادين وكذلك  إنارةالسماد العضوي وغريها وتستخدم الطاقة الشمسية أيضا يف 
 .الشبكة العامة وغريها عنالقرى النائية والبعيدة 

 :لتسخين والتدفئة بالطاقة الشمسيةا: أوال
لذلك فإن . طاقة الشمس مباشرةيعترب تسخني املياه أسهل وأسرع فائدة مباشرة ميكن حتقيقها من 

من مليوين سخان مشسي،  أكثرسخانات املياه الشمسية تستخدم يف كثري من الدول وقد بيع يف اليابان مؤخرا 
اليت تستخدم يف األماكن البعيدة يف مشال اسرتاليا حيث الوقود مرتفع الثمن، فإن  اآلالفوهناك عشرات 

على كل املباين احلديثة، ويف كاليفورنيا وفلوريدا تستخدم هذه السخانات سخانات املياه الشمسية مفروضة قانونا 
ألف سخان يف بداية اخلمسينات، ويف البلدان النامية فإن املياه والية ميامي وحدها فقد كان هبا  ففي ،بكثرة

 . 1تساهم بشكل فعال يف رفاهية النا  أنالساخنة الرخيصة تستطيع 

                                                           

 ..05، ص )مكتبة غريب، مصر(، عالم ما بعد البترولدينس هيز، ترمجة حامت نصر فريد،  -1
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وتستخدم جممعات الطاقة الشمسية أيضا يف مواضع خمتلفة لتدفئة املباين، وتعد التدفئة املنزلية بالطاقة   
  تزدادللتدفئة  اإلنسانالشمسية أكثر تعقيدا من حتضري املاء الساخن هبذه الطريقة، والسبب يف ذلك هو أن حاجة 

 .كلما نقصت كمية الطاقة الشمسية املتوفرة
ذلك فإن الكمية القليلة املتوفرة من الطاقة الشمسية يف فصل الشتاء تكفي إن مل يكن  وعلى الرغم من 

 . 1كليا، فلسد القسط األعظم من الطاقة الالزمة للتدفئة فيما لو مت بناء أجهزة مبقاييس مناسبة وفعالية جيدة
 :التبريد الشمسي: ثانيا

يعترب التربيد الشمسي من أحسن االستخدامات للطاقة الشمسية يف املناطق النائية واملناطق احلارة فمع 
أو  تعمل دورات التربيد املستعملة حاليا وهي دورة التربيد بالضغط البخاري أنتوفر الطاقة املتجددة فإنه ميكن 

 .يد الشمسي يف الوقت احلايلوكال الطريقتني مستخدمتني يف الترب  ،دورة التربيد باالمتصاص
وتستخدم دورة االمتصاص لألمونيا واملاء يف التربيد باستخدام الطاقة الشمسية يف املناطق النائية حيث ال يتطلب  

 .طاقة حراريةإىل  هلذه الدورة أي قوة حمركة وحتتاج
تستخدم  أهنا إالومازالت التكنولوجيا املتاحة الستخدام الطاقة الشمسية يف هذه الدورة غالية التكاليف 

وتعترب هذه الطريقة من االستخدام جمدية يف املناطق اليت ليس هبا مصادر للطاقة، ومن أهم استخدامات التربيد 
هذه اخلضراوات، وال  إنتاج  يف منطقة  إقامتهاالشمسي هو تربيد خمازن ختزين اخلضراوات والفواكه، حيث ميكن 

درجة احلرارة الالزمة  أنسوى إقامة الثالجة اليت تعمل بدورة االمتصاص بالطاقة الشمسية كما  األمريتطلب 
 . 2درجة مئوية 1إىل  5ترتاوح بني 

 :استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه: ثالثا
، املفرطةالوسائل امليسرة للنهوض مبستوى اجملتمعات اليت تشكوا من مالحة املياه  إحدىتعد حتلية املياه 

غري أو  بشكل مباشر إماوتستخدم الطاقة الشمسية لتحلية املياه بطريقتني وفقا لطريقة استخدام الطاقة الشمسية 
الطريقة  ماألحي مث تكثيفه، الشمسي لتبخري جزء من احمللول امل اإلشعاع مباشر، فطرق التحلية املباشرة تستعمل

الشمسية حمل الطاقة التقليدية الستخدامها يف  الطاقةالطاقة الكهربائية املولدة من  اللإحالثانية تعتمد على 
 .3التقنيات املألوفة للتحلية

                                                           

 .11، ص مرجع سبق ذكره، بدائل الطاقةحممد دبس،  -1
رسالة ماجيستري يف العلوم البيئية، معهد  (،اآلثار االقتصادية والبيئية الستخدام الطاقة المتجددة في المنشآت السياحيةحممد السيد عبد احلميد الشاعر،  -2

 .25، ص ) 6405الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عني مشس، مصر، 
 . 55-50، ص ص  ) .644، ايذار نيسان،041العدد  (،عالم الذرةجملة هيئة الطاقة الذرية السورية ، -3
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وتتميز حمطات إزالة امللوحة بالطاقة الشمسية برخص تكاليف بناءها وتشغيلها وقابلية تعطيلها ضئيلة 
 .وفوق كل هذا استغنائها عن التكنولوجيا املعقدةجدا 

 :االستخدام الصناعي: رابعا
القطاعات املستهلكة للطاقة الكهربائية على املستوى العاملي، وتستخدم  أهم وأكربميثل قطاع الصناعة 

جت بعض يف بعض عمليات التسخني الصناعي، وقد انته استعماهلاأو  اإلضاءةأو  احملركات إلدارةالطاقة إما 
والغزل . قة الشمسية يف بعض عمليات التسخني وخاصة يف مصانع األغذية والبالستيكاملصانع استخدم الطا

 املخابر اآللية والعديد من الصناعات األخرى اليت تتطلب درجة حرارة متوسطةإىل  والنسيج والصباغة، باإلضافة
 .1منخفضةأو 

 :الستخدام الزراعي للطاقة الشمسيةا: خامسا
 :فيف المنتجات الزراعيةجت -8

حلفظ منتجاته الزراعية وختزينها بواسطة  اإلنسانالطرق اليت استخدمها  أقدمفيف املنتجات الزراعية من يعترب جت 
إىل  املصريون ومازالوا يستخدموهناالشمس يف اهلواء املطلق وهي ابسط الطرق املختلفة، وقد استخدمها قدماء 

 :هلا من العيوب ما جيعلها غري صاحلة يف بعض األحيان مثل أن إالاليوم 
  واألتربةمن املطر صعوبة ضبط درجات حرارة التجفيف كما أنه ال ميكن محاية املنتجات اليت جتفف 

 .واسعة وأراضياستخدام مساحات كبرية إىل  والطيور واحليوانات واحلشرات باإلضافة
 والسهل والسليم لتجفيف املنتجات الزراعية حيميها من التلف  البسيط يباستخدام األسلوب التكنولوج و

 .وتقلل الكثري من املشاكل املصاحبة لعملية التجفيف
 :الصوبات الشمسية -4

وتقوم فكرة الصوبة على تزويد النباتات بالضوء واحلرارة الالزمني  ،وهي تستخدم بكثرة خاصة يف مصر
طاقة إىل  وبات حتتاجهذه الص أنللمساعدة على توفري أحسن الظروف للنمو على مدار السنة، وبالرغم من 

الشمس املباشرة والتأثري احلراري الذي حيدث يف الصوبات  أشعةحرارية فإنه ميكن احلصول على جزء كبري من 
 .2يعرف باالتزان احلراريو 

 

                                                           

 .0.  ، صمرجع سبق ذكرهحممد السيد عبد احلميد الشاعر،  -1
 .4.  ، صمرجع سبق ذكرهحممد السيد عبد احلميد الشاعر،  -2
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 :الكهرباء بواسطة الخاليا الكهروضوئيةإنتاج : سادسا
وف من عناصر صفأو  فولطية هي عناصرما تسمى أحيانا باخلاليا الفوتو أو  اخلاليا الشمسية إن 

مباشرة من ضوء الشمس وتعترب هذه امليزة من أهم  لتوليد الكهرباء لالنواق إنصاففولطي يف تستخدم األثر الفوتو 
وقت قريب بسبب إىل  املنتجات العملية يف القرن العشرين، وكانت استخدامات هذه اخلاليا الشمسية حمدود

التكاليف الباهظة للتصنيع، وإحدى االستخدامات الفعالة هلذه العناصر تتمثل يف األجهزة ذات استهالك الطاقة 
من االستخدامات األخرى  و. LCDل اآلالت احلاسبة اليت متلك شاشات عرض كريستايلاملنخفض جدا مث

أيضا التطبيقات البعيدة مثل اهلواتف املوضوعة على جوانب الطرق واملنازل البعيدة عن الشبكة الوطنية للكهرباء 
 .وتزويد األقمار الصناعية والسفن الفضائية بالتغذية الكهربائية الالزمة
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 :نظم الطاقة الشمسية وتكنولوجيتها: المبحث الثاني
الطاقة املتجددة يف توفري  إسهامتعد التقنيات الشمسية احلرارية من أهم البدائل املطروحة لزيادة  

االحتياطات املستقبلية من الطاقة وخصوصا النظم الشمسية احلرارية لتوليد الكهرباء واليت تعتمد بصفة رئيسية 
 .الكهرباء نتاجعلى أساليب حتويل الطاقة واملكونات النمطية املستخدمة يف احملطات احلرارية التقليدية وذلك إل

الشمسي عند درجات حرارة عالية واستخدامها بدال من  اإلشعاع رارية الناجتة عن تركيزفعند استخدام الطاقة احل 
تعمل   أن نمئوية، وهذه احملطات ميك( 40544-044)استخدام مصادر الوقود التقليدي عند درجة حرارة 

كوحدات تستخدم   أنالكهربائية املوحدة وأيضا بعض أنظمتها ميكن  كمحطات مركزية يتم توصيلها بالشبكات
احلرارية ميكن  منفصلة وذلك يف املناطق النائية، وتستخدم بقدرات حمدودة، غري ان هذه النظم أي النظم الشمسية

بالربط مع الدورة املركبة للرتبينات أو  ، *دورة رانكنالكهرباء سواء بالربط مع  نتاج  تكاملها مع النظم التقليدية إل
منتظمة للكهرباء، وال تتسبب يف أي مشكلة لتشغيل  إمداداتالغازية وهو ما مييز هذه النظم، وأيضا تضمن 

 .الشبكة الكهربائية
كهرباء إىل   التكنولوجيا والنظم املستخدمة لالستفادة من الشق احلراري والتحول املباشر أهموان  

 :1األرض يتضح من التايلسطح إىل  مسي عامليا والواصلالش اإلشعاع  من
 .درجة مئوية 14نظم التسخني الشمسي ذات احلرارة املنخفضة حىت  -
 .درجة مئوية 144درجة مئوية واملرتفعة حىت أكثر من  054- 14احلرارة املتوسطة من  إنتاجنظم  -
 .نظم التوليد املباشر للكهرباء -

 :خين الشمسي ذات الحرارة المنخفضةنظم التس: المطلب األول
وأشهر هذه النظم وأكثرها م 4064-24هي النظم اليت تنتج طاقة حرارية ترتاوح درجة حرارهتا بني  و 

 :استخداما يف الوقت احلايل هي
 .نظم اجملمعات الشمسية املسطحة: أوال
 .نظم اجملففات الشمسية للحاصالت الزراعية: ثانيا
 .الشمسيةنظم الربك : ثالثا

                                                           

حلقة مغلقة واليت عادة ما إىل  شغل تغذي احلرارة من مصدر خارجيإىل  هي دورة وظيفتها حتويل الطاقة احلرارية (Rankin cycle)ة، باإلجنليزيدورة لينكولن  *
من الطاقة الكهربائية حول العامل مبا يف ذلك مجيع منشآت الطاقة الشمسية احلرارية، الطاقة احليوية، طاقة وقود  %14تستخدم املاء، تولد هذه الدورة حوايل 

 .العالمة االسكوتالندي ويليام رانكنإىل  الطاقة النووية يعود امسهااحفوري، 
 .116، ص )م6445/ه0014مصر، (، سياسات التحديث في مجاالت العمل الوطني –المجالس القومية المتخصصة رئاسة اجلمهورية،  -1
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 .نظم املداخن الشمسية السالبة: رابعا
 (.العمارة الشمسية)نظم الطاقة الشمسية : خامسا

 :نظم المجمعات الشمسية المسطحة: أوال
الشمسية ذات  األشعةالبالستيك الشفاف المتصاص أو  وهي اليت تستخدم فيها أنواع خاصة من الزجاج 

اهلواء لنقل أو  ، وتستخدم املاءاألملنيومأو  من النحا  أنابيباملوجة القصرية وفيها يتم امتصاص الطاقة احلرارية يف 
مواقع االستخدام يف املنازل كالطهي وغسيل املالبس إىل  م424-04بني احلرارة اليت ترتاوح درجتها  هذه

 1 :تستخدم وتصلح فيها هذه التكنولوجيا هي أناالت اليت ميكن واالستحمام ولتسخني الغرف شتاءا، واجمل
 حتلية املياه املاحلة باستخدام نظم التقطري. 
 أشكالأي شكل آخر من إىل  تسخني املياه لالستخدام املنزيل باستغالل الشمس مباشرة دون حتويلها 

 .اإلطالقالطاقة على  أنواعالطاقة وهو أرخص وأنظف 
  وتربيدها ويعترب هذا من أحسن االستخدامات للطاقة الشمسية يف املناطق النائيةتدفئة املنازل. 

قد شاع استخدام هذا النظام يف كثري من الدول الصناعية واملتقدة كما أمكن تصنيع اغلب معداته يف كثري من  و 
تخدامات املنزلية ويف لالس األلواحوحدات من هذه  نتاج  وتوجد يف مصر حاليا مخسة مصانع إل. الدول النامية

 %65إىل  ، واخنفض سعرها6441بأسعار سنة  جنيه 1444وتبلغ مثن الوحدة املنزلية حنو . الفنادق واملستشفيات
 . 2 عندما شاع استخدامها

مليون مرت مربع من هذه اجملمعات وذلك على املستوى العاملي، ومعظم هذه  64ويتوافر ما يقرب من  
يف املتوسط مع كفاءة  أسرةمرت مربع لكل  6، وتكفي مساحة األمريكيةاجملمعات مركبة يف الواليات املتحدة 

موعة من احتياجاهتا من املياه الساخنة، وتعمل جم %14، وهذا مبا يقارب من %04تشغيل سنوية تقدر حبوايل 
الشمس يف تشغيل حمطات صغرية ملعاجلة مياه البحر يف  أشعة من العلماء األملان على تطوير نظام الستخدام

 .3بتكلفة قليلةمياه نقية  إنتاج  الدول النامية، واليت تعاين من ضعف البنية التحتية من اجل 
 
 

                                                           

 .52 ، صمرجع سبق ذكره، حممد السيد عبد احلميد الشاعر-1
  ..5 ، صنفس المرجع السابق .2

3
 .Travis Bradford,Solar Revolution,The economic transformation of the global energy 

industry,(the mit press, combridge london,england,2006),p 157. 
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 :مئويةدرجة  01-21اصالت الزراعية نظم المجففات الشمسية للح: ثانيا
هناك أنواع عديدة من هذه النظم، وابسط هذه األنواع أنبوب طويل من البالستيك الشفاف ذو قاعدة سوداء  

مروحة تدور مبصدر كهربائي مناسب  األنبوبومغطاة مبادة تزيد من امتصاص الشمس، ويوجد يف هناية هذا 
اء على السطح املاص للحرارة وبالتايل يؤدي فيمر اهلو  األنبوبوتقوم هذه املروحة بإدخال اهلواء وضغطه داخل 

رفف أدرجة مئوية، وبعد ذلك مير اهلواء الساخن على صندوق به  54إىل  04ارتفاع درجة حرارته من إىل  ذلك
يوم، وميكن /6م/ك و،   2إىل  0توضع عليها احملاصيل ليعمل على جتفيفها، وتكون الطاقة الناجتة حوايل من 

 .1واألمساكفيف اللحوم استخدامها أيضا يف جت
 :تكاليف استخدام نظم المجففات الشمسية للحاصالت الزراعية -8
الوسائل الفعالة لتحسني اقتصاديات  أحدهي من ( م454-04)ففات الشمسية للحاصالت الزراعيةاجمل نظم 

مث إعادة  تتيح الفرصة لتخزينها أنالعديد من احملاصيل الزراعية من اخلضر والفواكه واحلبوب، فمن املمكن 
يتاح  أناستخدامها عند اللزوم وهذا ما يرفع من قيمتها االقتصادية وبالتايل يقلل من الفاقد منها، كما ميكن 

مرت مربع من مساحة اجملفف /دوالر 4.ومتوسط التكلفة يقدر حبوايل استخدامها يف غري املواسم الطبيعية هلا، 
 .2األمريكيةت هبا مجعية الطاقة وهذا بناء على دراسة قام

وتعترب تكلفة هذا النظام ذو جدوى اقتصادية عالية ألن بعض هذه املعدات بسيطة للغاية ويتكون من    
داخلها اهلواء لتسخينه مث ميرر بعد ذلك على املواد بسطحها ألشعة الشمس وميرر ض يعر وسائد من البالستيك 

ال تصنيع نوع صغري واآلخر كبري بطريقة منطية لنشر استخدامه يف الريف جيدر يف هذا اجمل املراد جتفيفها، و
 .واجملتمعات الزراعية اجلديدة

ويف اجلزائر يتم تطوير ودراسة تطوير هذه النظم والقيام بالعديد من التجارب من هذه النماذج يف احملافظة   
السامية للطاقات املتجددة وفروعها عرب الواليات خاصة يف املناطق الفالحية يف املناطق النائية خاصة الصحراوية 

 .أداءهامنها كما يتم دراسة 
 :التطبيقيمجال االستخدام الفعلي و  -4

أجريت عدة جتارب ناجحة يف اجلزائر ومصر ويف بعض الدول النامية هلذه النظم ولكن مل تنتشر جتاريا على 
 .األمهية االقتصادية هلذا االستخدام إبرازمستوى واسع لعدم الدعاية الكافية يف 

                                                           
 .065  ، ص(05.0،6440اجمللد السابع والعشرون، مصر، القاهرة،(، المجالس القومية المتخصصةرئاسة اجلمهورية، .1
املنتدى واملعرض األول إىل  قدمت 62ورقة العمل (، ادراج استخدامات الطاقة المتجددة في استراتيجية التصنيع لمحافظة اإلسماعيليةفؤاد حممد كامل،  -2

 .661 ، ص) 6445للطاقة املتجددة ومحاية البيئة، اإلمساعيلية،
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 :نظم البرك الشمسية: ثالثا
 :إىلنظم الربك الشمسية تنقسم  

 :لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة الماءنظم البرك الشمسية  -8
، تتوار هبا ثالث طبقات من مرت1إىل  الربك الشمسية تتكون من مسطحات مائية ماحلة عمقها يصل إن 

 .املياه تتدرج فيها درجة ملوحة املياه
بتسخني املياه هبا، أما الطبقة  األشعةمث تقوم هذه . الشمس على الطبقة الوسطى أشعةفإنه عند سقوط 

وذلك لتشبعها بامللح من ذلك ختزن الطاقة احلرارية بالطبقة  أعلىإىل  فتمنع انتقال احلرارة من أسفلالوسطى 
 .م454إىل  السفلى لتصل درجة احلرارة هبا

 توليد أو  وبالتايل ميكن استخدام هذه احلرارة بصورة مباشرة يف األغراض الصناعية واملختلفة وإزالة امللوحة     
 وسائل ختزين الطاقة احلرارية، كما انه يوجد أيضا إىل  الكهرباء باستخدام توربينات خاصة، وهذا النظام حيتاج

 .للغايةثوق به ية املياه مصغرة وهو نظام بسيط جدا ولكن مو نقوحدات ت
 :مجال االستخدام الفعلي - أ
مازالت حتت البحث والتطوير ومل تستغل بكثرة على املستوى التجاري العاملي، ومل يتم انتشاره بعد بسبب  

وتقوم أمريكا بالتخطيط إلنشاء بركة . املسطحة األلواحصعوبة تشغيله ورغم تكاليفه املنخفضة باملقارنة بنظام 
ميجاوات يف املرحلة  044حنو إىل  ميجاوات يف املرحلة األوىل وتزداد 64ية نتاج  اإل مشسية جتريبية تبلغ قدرهتا

ح شئت وحدة أخرى وكانت من اجنالثانية يف منطقة حبر ستالون بكاليفورنيا، ويف مدينة الباسو بوالية تكسا  أن
العامة للمدينة  الشبكةإىل  احلرارة للعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء وقامت بضخها أنتجتب، حيث التجار 

 .1بإزالة ملوحة املياهوأيضا قامت 
هلا على البحر امليت  شواطئالدول املتقدمة يف هذه النظم ويرجع ذلك لوجود  إحدىوتعترب إسرائيل من  

يف هذا ومتار  إسرائيل نوعا من التعتيم على حبوثها  %65حوايل إىل  تصل 151illenniuعايل امللوحة حيث 
 .اجملال

 :نظم البرك الشمسية الضحلة -4
مسكها ما يقارب من  بطبقةياه عذبة مغطاة سم، و هبا م54ك الشمسية الضحلة عمقها ال يتجاوز رب ال
تغطى  وهذه الربكةلية النحل، مشع خسم من مادة بالستيكية شفافة خفيفة ومصنوعة على هيئة أقراص 05

                                                           

 .25، ص ومجاالت استخدامها في مصر خالل العشرين سنة القادمةالطاقة المتجددة حممد ماهر، حممود حسين، . ح.أ. لواء -1
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ال ميتص احلرارة، والطبقة البالستيكية تتميز بأهنا تسمح مبرور  بالكامل بزجاج خاص تقل فيه نسبة احلديد لكي
تسمح مبرور احلرارة يف  أهناأي  أعلىإىل  أسفل، غري اهنا متنع وصول احلرارة من أسفلإىل  أعلىالشمس من  أشعة

الشمس عرب الغطاء الزجاجي مث بعد ذلك مرورها على طبقة املياه داخل احلفرة، فإن  أشعةاجتاه واحد، وحينها متر 
 .تسخني املياه العذبة وبالتايل ميكن استخدامها لألغراض الصناعية املختلفةإىل  ذلك يؤدي

 :مجال االستخدام الفعلي - أ
كلفة مع وجود لقد أجريت عدة جتارب الستخدامات هذه النظم على مستوى جتاري ضيق نظرا الرتفاع الت  

 54و 14يله تستدعي اقتصار استخدامه يف درجات حرارة بني غبعض املشاكل الفنية، كما ان اقتصاديات تش

 .لكل مليون وحدة حراريةدوالر  054إىل  044احلرارة منه بني  إنتاج  درجة مئوية حيث ترتاوح تكلفة 
وذلك أفضل تطبيق ملثل هذا النظام ولذلك لذلك احلل هو استخدام هذه النظم يف إزالة امللوحة  

استخدام املياه يف االستخدامات املتعددة األخرى املطلوبة يف الصحاري  وأغراضالستخدامها يف مياه الشرب، 
 .1اليت تتمتع حبرارة مشس عالية

 :ن الشمسيةنظم المداخ: رابعا
تعتمد فكرة املداخن الشمسية على النظرية املبسطة لسحب اهلواء يف املدخنة ولتحقيق ذلك يتم ثالثة مبادئ  

 :يف احلرارة والطاقة هي
 .لتسخني اهلواء أسفل سطح شفاف جملمع ضخم( الصوبة)تأثري البيت الزجاجي  - أ
 .مرتفعمن الرياح الصاعدة يف برج مدخنة تيار تأثري املدخنة خللق  - ب
 .املتصلة مبولدات للحصول على طاقة كهربائية( التوربني)فكرة طواجني اهلواء  - ج
 :مكونات المداخن الشمسية -8
أو  غطاء زجاجي من الزجاج الشفاف يتكون اجملمع الشمسي من صوبة ذات :المجمع الشمسي - أ

 .األقل تكلفة( بالستيك الصوبات)غشائيات اللدائن الدقيقة نصف شفافة 
هذه  إطالقالشمسي هنارا وتعمل ليال على  اإلشعاع وهنا تعمل أرضية اجملمع كخزان طبيعي للحرارة املكتسبة من 

على كامل مسطح احملطة وهبا ماء يشع احلرارة  أنابيبإذا مت تثبيت  احلرارة الستمرار تشغيل حمطة الطاقة وخاصة
من  %14إىل  بأن تصل نسبة توليد الطاقة ليالجملمع ا أسفلاملكتسبة هنارا، ويساهم التخزين احلراري لألرض 

                                                           

 ..66، ص مرجع سبق ذكرهحممد أمحد السيد خليل،  -1
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امجايل الطاقة الناجتة، كما يؤثر إجيابا يف جتاوز فرتات وجود السحب الطويلة، وهو ما ميثل ميزة فريدة عن أجهزة 
 .الطاقة الشمسية

وهو يقوم بتجميع اهلواء الساخن وهو عبارة عن ماسورة تقام وسط اجملمع الشمسي  :برج المدخنة - ب
 .وتزداد كفاءة برج املدخنة بدرجة كبرية بازدياد االرتفاع

تعمل التوربينات املركبة أسفل برج املدخنة ومبساعدة مولدات كهربائية تقليدية على توليد  :التوربينات - ج
ومنها مما يزيد كفاءة  إليهاالطاقة، ويعمل احليز املغلق حول التوربينات يف حتديد مسارات اهلواء 

 .تشغيلها باملقارنة بالتوربينات املستعملة يف طواحني اهلواء التقليدية
 :كفاءة التشغيل والتكلفة -4

الشمسي وارتفاع املدخنة وتعترب الكفاءة احلسابية  يات اإلشعاع  كفاءة هذه األنظمة تتوقف على مستو 
ىت اآلن بالرغم من ذلك فإن تكلفة الكهرباء املولدة منها حملطات توليد الكهرباء من املداخن الشمسية منخفضة ح
 إنتاج  ك و، مركب وترتاوح تكلفة /دوالر  1444-0444اقتصادية وترتاوح التكلفة االستثمارية هلذه النظم 

 .1واملداخن الشمسية تعترب من أفضل االختيارات الواعدة بالدول الناميةك و ، /سنت  01و 06الطاقة بني 
 :االستخدام الفعلي والتطبيقيمجال  -3

تكلفة احملطة  أضعافك و، أي حوايل مخسة /دوالر 1544يوجد منوذج تطبيقي يف اسبانيا وتكلفته متثل   
 .كيلو وات 54البخارية، اما تكلفة التشغيل والصيانة تكون منخفضة للغاية وتنتج 

منزل  644444وتغذي  ميجاوات 644ا م وقدرهت 0444ويوجد مشروع آخر بأسرتاليا يبلغ ارتفاع املدخنة   
ومت تركيبها يف صحراء بيوجنا بوالية نيوساث جنوب غرب اسرتاليا عام . 2ساعة يف اليوم 60وقادرة على التشغيل 

 .3مليون دوالر 144للمشروع  اإلمجاليةوالتكلفة  6442
 :( العمارة الشمسية)نظام الطاقة الشمسية السالبة : خامسا

عند استخدام تلك النظم ميكن خفض استهالك الطاقة يف جماالت تكييف اهلواء، وتسخني املياه والتهوية   
لة للحرارة، وذلك لرتشيد ز ااستخدمت مواد ع وإذاليمة وعلمية، صممت املباين بطريقة س إذا اإلنارة أمحالوأيضا 

اري ان يدر  متطلبات وعادات قاطن البيت، كما جيب على املعم إذاستهالك الطاقة وزيادة كفاءة املباين والعزل، 

                                                           

1- http://www.htea.gov.eg/pst.htm    33:17:على الساعة 31/70/7730:تم االطالع عليه بتاريخ 
2- http://gliving.com/50-kilowoft-clean-energy-solar-tower-power-/plant.  تم االطالع عليه

    37:77:على الساعة 31/70/7730:بتاريخ
3- http://www.visionengineer.com    37:77:على الساعة 31/70/7730:تم االطالع عليه بتاريخ 

http://www.htea.gov.eg/pst.htm
http://gliving.com/50-kilowoft-clean-energy-solar-tower-power-/plant
http://www.visionengineer.com/
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يدر  الظروف املناخية والطبوغرافيا احمللية ودرجات احلرارة وتقلبات اجلو ما بني الليل والنهار، واثبت نتائج 
من استهالك املباين من الطاقة ومن املستهدف زيادة  %04إىل  14الدراسات العديدة انه ميكن توفري من 

تصميم إىل  ام مواد عزل متقدمة وتكنولوجيات حديثة للتحكم يف احلرارة، مما يؤدي يف النهايةالرتشيد، واستخد
 .مباين ذات اكتفاء ذايت من الطاقة

 :مجال االستخدام الفعلي والتطبيقي -8
مبىن مشسي، والبيوت الشمسية تزيد تكلفتها عن  ألف 144يوجد حاليا  األمريكيةيف الواليات املتحدة  

ما يرتاوح ما  اإلنارةلكنها تقلص من نفقات التدفئة والتربيد وكذا  %64و %04مبا يرتاوح ما بني  البيوت التقليدية
استهالكها يف املناطق  إمجايل %04و %65مبا يرتاوح  أسرةمن التكاليف، حيث يقدر استهالك %14و %24بني 

 .املعتدلة وتزيد هذه النسبة يف املناطق الباردة
للمباين  %54من الطاقة الالزمة يف املواقع الباردة املشمسة، وحوايل  %14وميكن للتصميمات اجليدة أن توفر  

 .يف األجواء األكثر غيوما

 :م1311درجة مئوية حتى  801إلى  11الحرارة المتوسطة من إنتاج نظم : المطلب الثاني      
 :ونذكر منها ما يلي 

 (:البرج المركزي)ركزة نظم المستقبالت الشمسية الم: أوال
حمطات أو  املستقبالت املركزيةأو  أبراج القدرةأو  األبراج الشمسية واملعروفة كذلك باألبراج الكهربائية
الطاقة الكهربائية على منطقة   الكفاية من قدرة لتجهيزاملرايا الدوارة للقدرة، تستعمل الطاقة الشمسية لتوليد ما فيه 

يتم مجع طاقة الشمس يف هذه املنظومة عن طريق حقل كبري من املرايا املستوية املتحركة، أحيانا تكون . كبرية
وتكون مركزة على مستقبل ثابت . ميكنها تعقب الشمس الدوارة، تدور حبيث املرايااملرايا واليت تسمى  آالفهناك 

 0544إىل  544احلرارة اليت تنتج يف هذا املستقبل بني  وحيد موضوع على قمة برج مركزي طويل، وميكن ان ترتاوح

 .درجة مئوية
حلراري الناقل السائل ناقل احلرارة الذي جيري بداخله، والوسيط اإىل  جيمع املستقبل كل الطاقة واحلرارة ويعطيها  
أنظمة إىل  الطاقة من املستقبل يستخدم يف نقل( البخار، الصوديوم السائل، امللح املذاب، الغاز، الزيت احلراري)
فعاليتها وجدواها  أثبتتوهذه األنظمة اليت تولد الكهرباء من الطاقة احلرارية الشمسية . ويل الطاقة باملقدار املتاححت

 .1الشمسي اجليد واإلشعاعاملتاحة  اف االقتصادية والتكنولوجييف الوقت احلاضر حتت الظرو 
                                                           

 .016، ص مرجع سبق ذكرهمسري سعدون مصطفى، بالل عبد اهلل ناصر، حممود خضر سلمان،  -1
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 أوجمموعة *اتتهليوس ويتم ذلك كله عن طريق كومبيوتر وبرنامج حتكم وذلك حلساب زاوية امليل لكل 
ضعف، وهذا  544إىل  144ات على حدة لتحقيق انعكا  وتركيز لألشعة وذلك بنسب ترتاوح من تهليوس

 144حوايل أكثر من إىل  توفري معدالت تركيز عالية جدا لإلشعاع الشمسي، حبيث يصلالنظام يتيح إمكانية 

، ومن هنا ميكن توفري درجات حرارة %02ما يقرب من إىل  ضعف، وبكفاءة جتميع لإلشعاع الشمسي تصل
 . 1تشغيل عالية

 :مجال االستخدام الفعلي -8
لبحث والتطوير، حيث أنه مع هناية القرن احلادي تستخدم يف توليد الكهرباء وهذه النظم مازالت يف مرحلة ا

كما ان عدد من املنتجني يف كل   والعشرين جرى استخدامها، وقد ثبت جناح تشغيل هذه النظم بدرجات متفاوتة
نفذ  األمريكيةمن أوروبا والواليات املتحدة شاركوا يف تنفيذ هذه احملطات وقاموا بتطويرها، ويف الواليات املتحدة 

مشروعان كبريان وذلك يف اطار تقييم جدوى هذه النظم وحتديد أفضل أساليب تشغيلها، وقد أقيمت هذه احملطة 
عقبها  0511-0516ميجاوات، ومت تشغيل هذه املرحلة خالل الفرتة  04كاليفورنيا بقدرة يف مدينة بارستو بوالية  

ور لألمالح املذابة، مث تشغيل احملطة الثانية خالل الفرتة تطوير هذه احملطة الستخدام تقنية التخزين املتعدد الط
املذابة  األمالحالصالحية الفنية لنظام  إثباتاليت روعي فيها هذا التطوير وذلك من أجل  0552-0555

املركزي، ومن اجل احلصول على بيانات تشغيل تسمح بتقييم اقتصادي سليم مع نظم الربج باالرتباط 
ثبت واقعيا اخنفاض التكاليف وإمكانية توليد الكهرباء بقدرات  لقدرات أكرب، وبالفعل للمشروعات املخططة 

ساعة، نتيجة االعتماد على نظم تركيز املتعدد الطور لألمالح املذابة الذي يسمح بفصل  60كبرية على مدار 
تعدت احملطة تشغيل يوم 14الكهرباء عن عملية تركيز وجتميع الطاقة الشمسية، ويف خالل  إنتاج   عمليات

 .2 .و.م 0544بالرغم من أن القدرة التصميمية كانت ال تتعدى .  .و.م 0211أهدافها التصميمية فأنتجت 
ويقول . 6402سنةواليت تعترب األكرب يف العامل واليت بدأ يف تشغيلها ( ورزازات-نور)أقيمت حمطة ويف املغرب 

الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا  نتاج  ستصبح أكرب موقع إل( ورزازات-نور)القائمون على املشروع أن حمطة 
 .ميغاوات 514ية تقدر بـ إنتاج  بطاقة 

 (.مليار دوالر 6.0 ما يقارب)مليار درهم  60استثمارات يقدر بـ  وإمجايل
                                                           

 م40444-544إىل  هي مرايا مسطحة عاكسة ألشعة الشمس لتسقط على برج مرتفع به مستقبل حراري تصل: هليوستات* 
، ص ص مرجع سبق ذكره، إمكانيات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول األسكوااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا،  -1
45-42. 

، ص ص ص مرجع سبق ذكره، األسكواإمكانيات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في دول اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا،  -2
2،01،05. 
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مرت لكل  06بارتفاع . وحتتضن احملطة ما يقارب نصف مليون لوح زجاجي مقو  وعاكس ألشعة الشمس 
 .1الذائبة منط التخزين األكثر دميومة واليت يوفرها السوق حاليا األمالحوتعتمد احملطة هذه أيضا تكنولوجية وحدة، 
 :تكاليف استخدام هذا النظام -4

  من هذا .ك و إنتاجكهريب مركب، كما يكلف -ك و/دوالر 1444وصلت التكلفة حوايل  6440يف عام 
سنت وتقدر بعض الدراسات إمكانية خفض تكلفة هذه احملطات يف  02النوع من احملطات مبا يقارب من 

 2 .ك و/سنت 45-.4النصف الثاين من القرن الواحد والعشرين لتنتج الكهرباء مبا يقارب من 
 :نظم المركزات الشمسية: ثانيا

 :يومنها ما يل
 :المركزية ذات القطع المكافئ األطباقنظم  -8

بأطباق الرادار املعروفة، مث يتم حتريك الطبق  أشبهالشمس فيها بواسطة طبق ضخم  أشعةيتم تركيز 
داخل جتويف الشمس يف بؤرة مركزية  أشعةمع حركة الشمس اليومية على حمورين متعامدين، وترتكز  أوتوماتيكيا

، ليقوم بتدوير ماكينة خاصة لتوليد م40444درجة حرارة إىل  تسخينه الطبق هبا ماسورة مير هبا السائل املراد
درجة حرارية  5444إىل  باء من احلرارة بواسطة السائل مباشرة، ومع التطوير هلذه النظم ميكن الوصولر الكه

، وميكن ان تنظم جمموعة من م.0إىل  .كيلو وات يف مساحة من  54إىل  5والطبق الواحد ينتج طاقة من 
 .3نتاج  مع بعضها يف حقل واحد ليزيد اإل األطباق

 :مجال االستخدام الفعلي والتكاليف - أ
وحدات صغرية ذات  إنتاج  ان معظم التطبيقات يف هذا اجملال ترتكز يف أمريكا وأوروبا وأسرتاليا وهذا ب 

 .كيلو وات وذلك الستخدامها يف أماكن حمدودة ونائية  5..-..6قدرات ترتاوح بني 
، واخنفضت هذه التكاليف مع انتشار 6440  وذلك يف عام .ك و/سنت 02ساعة /الكيلو وات إنتاج  تكلفة  

 .هذه النظم وتطوير تكنولوجياهتا خاصة يف جمال ضخ املياه وتوليد الكهرباء باملناطق الريفية والنائية
 استنتجت من بعض الدراسات املتوفرة املركزية اليت األطباقواجلدول املوايل يوضح اخلفض املتوقع يف تكلفة   

 
 

                                                           

1- https://www.sasapost.com/noor-energy-project/ ;(25-02-2017 54: 10 علىh ) 
 .011 ص مرجع سبق ذكره،، .6رئاسة اجلمهورية، اجملالس القومية املتخصصة، اجمللد  -2
 .51 ، صمرجع سبق ذكره، الشمس مصدر الحياة ومخزن الطاقة المتجددةأمحد عبد اهلادي،  -3

https://www.sasapost.com/noor-energy-project/
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 .المركزة األطباقتكلفة (: 81)جدول رقم 
 سنت/ ستكلفة ك و  مركب.ك و/ التكلفة الرأسمالية دوالر الفترة 
6444-6440 6144 01.14 
6404-6464 0.44 00.5 

 .والعشروناجمللد السابع  ،موسوعة المجالس القومية المتخصصة، رئاسة اجلمهورية: المصدر

 :نظم األسطوانات المركزية ذات القطع المكافئ -4
 األشعةهذه النظم تستخدم األسطوانات املفتوحة طوليا ذات القطع املكافئ ووظيفة هذا احلوض تركيز 

 مير داخله املياه األنبوبالشمسية على املستقبل املكون من أنبوب زجاجي مفرغ داخل أنبوب من الصلب، وهذا 
، األنبوباملصنوع من الصلب يسخن  األنبوبالشمس املنعكسة من  أشعةالسائل الناقل للحرارة، وعندما تنفذ أو 

عزل احلرارة عزال جيدا وبذلك إىل  يؤدي األنبوبوالفراغ حول هذا للحرارة بداخله،  الناقلوبالتايل يسخن السائل 
 .1أكثرأو  م4044رارة درجة حإىل  يقل الفقد عند نقل احلرارة وبذلك ميكن الوصول

والرمال على  األتربةمن ترسيب  لإلقاللكما اوكب املركزات حركة الشمس آليا، مث يتم توجيهها لألرض يف الليل   
 .العاكسة أسطحها
 :مجال االستخدام الفعلي وتكاليفه - أ

 105 إمجاليةحمطات لتوليد الكهرباء بقدرة  5هذا النظام مقام على األكثر يف أمريكا حيث قامت ببناء   

بناء مثل هذه احملطات بإعطائها  األمريكيةميجاوات مقامة يف صحراء جنوب كاليفورنيا، وقد شجعت احلكومة 
واجلدول املوايل يوضح تكلفة هذه التقنية واخلفض املتوقع هلذه التكاليف يف املدى  .2ضريبية وإعفاءاتحوافز 
 القصري 

 .المركزية ذات القطع المكافئاألسطوانات  اليفتك : (41)جدول رقم
 سنت/س .و.تكلفة ك و مركب دوالر.تكلفة ك الفترة

8118-4111 6.24 0..5 
4111-4181 6564 01.5 
4181-4141 6144 00.44 

 .، اجمللد السابع والعشرونالقومية المتخصصةموسوعة المجالس  رئاسة اجلمهورية،: المصدر
                                                           

 .50-51ص  ، صنفس المرجع السابق -1
 .06-45 ، ص صمرجع سبق ذكره، النظم الشمسية الحراريةاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، اجلزء الثاين،  -2
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 .املركزات الشمسية على مستوى العاملواجلدول املوايل يوضح بيانات مبحطات 
 .بيان بمحطات المركزات الشمسية التي تعمل على مستوى العالم:(48)جدول رقم

 الشركة المنفذة التكنولوجيا المستخدمة اسم المحطة (و/م)القدرة المركبة  الدولة
 حوض ذو قطع مكافئ SEGS1 01.1 امريكا

Prabolic trough 
LUZ 

 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS2 30 أمريكا
 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS3 30 أمريكا
 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS4 30 أمريكا
 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS5 30 أمريكا
 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS6 30 أمريكا
 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS7 30 أمريكا
 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS8 80 أمريكا
 LUZ حوض ذو قطع مكافئ SEGS9 80 أمريكا
 أمريكا

1 
Arizona public 
services souaro حوض ذو قطع مكافئ Solargenixenergy 

 امريكا
64 

Nevada solar 
one حوض ذو قطع مكافئ 

Acconia/solargenixene
rgy 

 Abengoasolar برج القوى Ps 10 00 اسبانيا
 Liddell power 4.12 اسرتاليا

station فرنل / 

/Solarmilleniumandacs حوض ذو قطع مكافئ Andaso/1 54 اسبانيا
cobra 

 Tubu sol murcia,S.A فرنل Puerto errado1 6 اسبانيا
 أمريكا

.5 

Martine 
nextgenerations

olarenergy 
center 

 Fpl حمطة مشسية بالتكامل مع الدورة املركبة

 Solar 158illennium حوض ذو قطع مكافئ Andasol2 54 اسبانيا
and Acs/cobra 

 Miansolarmilinnium حوض ذو قطع مكافئ Andasol3 54 اسبانيا
 Acs/cobra حوض ذو قطع مكافئ Extresol1 54 اسبانيا
 Abengoasolar حوض ذو قطع مكافئ Solnova1 54 اسبانيا
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 Abengoasolar حوض ذو قطع مكافئ Solnova3 54 اسبانيا
 Iberdrola حوض ذو قطع مكافئ Puertobno 54 اسبانيا
 La risca 1 or 54 اسبانيا

alvarado حوض ذو قطع مكافئ Acconia 

 Solarmillinium حمطة مشسية بالتكامل مع الدورة املركبة Kuraymat plant 64 مصر
 Abengoasolar حمطة مشسية بالتكامل مع الدورة املركبة Hassir’mel 64 اجلزائر
 Ain benimathar 64 املغرب

plant حمطة مشسية بالتكامل مع الدورة املركبة Abengoasolar 

 Sener/torrosol برج القوى Solartres 05 اسبانيا
Esolardemonstr 5 أمريكا

ator برج القوى Esolar 

 Ausra فرنل Kimberlina 5 أمريكا
 Keaholesolar 0 أمريكا

power حوض ذو قطع مكافئ Sopogy 

 02..55 القدرة االجمالية
 .66 ص ،(6404يناير، 2، 55العدد )، مجلة الكهرباء العربية، اخلياط حممود مصطفى: المصدر

التكنولوجيا السائدة حاليا من مزايا القطع املطافئ حيث يتم االعتماد عليها  إنيتضح من اجلدول 
املركبة وذلك باستخدام توربينات الدورة املركبة، املشروعات اليت تستعمل نظام التكامل مع الدورة إىل  باإلضافة

واليت تعمل بالغاز الطبيعي مع مركزات القطع املكافئ، واجلدير بالذكر أن القدرات املذكورة يف هذا اجلدول متثل 
 .املسامهة الشمسية فقط خبالف اجلزء احلراري

 :نابيب المفرغةنظم مجموعات األ: ثالثا
املفرغة واليت متتص الطاقة الشمسية بكفاءة عالية  األنابيبتعتمد هذه النظم أساسا على ما يعرف باسم 

زجاجية شفافة مفرغة  أنابيببارة عن عطاقة حرارية لتسخني املياه، وهي إىل  وحتوهلا %51إىل  بنسبة قد تصل
الشمسي  اإلشعاع   عد على زيادة امتصاصأخرى مغطاة مبادة خاصة هذه املادة تسا أنابيبمن اهلواء وبداخلها 
ووظيفته انه عازل جيد للحرارة وتعطي هذه  األنبوبالزجاجية والفراغ املوجود داخل  األنابيبالساقط عليها عرب 

. اجملموعات درجة حرارة مرتفعة، ومتر هبا املياه لتسخن نتيجة لتالمسها لألنابيب املفرغة مث ختزن املياه يف خزان
 .1متميزة بكفاءهتا األنابيب، وهذا ما جيعل تلك األنبوبنيقة عزل بني ويوجد منط

                                                           

 .55-50، ص ص مرجع سبق ذكرهآالن بريد جواتر، جل بريد جواتر، ترمجة قسم تعريب العلوم بدار الفاروق،  -1
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وتقل هبا عملية فقدان احلرارة املكتسبة اليت حتدث يف السخانات الشمسية التقليدية املسطحة، وهذا يعين أن   
املفرغة تعمل جيدا وبكفاءة عالية حىت يف األجواء الباردة يف حني تعمل اجملمعات الشمسية املسطحة يف  األنابيب

 .هذه األجواء بشكل سيء بسبب فقداهنا للحرارة
لرت ماء، مما جيعلها ال حتتاج خلزانات  05 األنبوبمياه، يسع  أنابيبمفرغة بداخلها  أنابيبوهناك    

الساخنة، ونظم اجملمعات الشمسية تعترب من التكنولوجيات املستخدمة لدرجة حرارة متوسطة جبوارها لتخزين املياه 
 .ويوجد عدة تصميمات هلذه اجملمعات( درجة مئوية 064-644)

طاقة كهربائية جند أن نسبة كفاءة كل إىل  هذه األساليب الثالثة املستخدمة يف حتويل الطاقة الشمسيةإىل  وبالنظر
وهي نسبة مرتفعة للغاية، وتسمح باستخدام هذه النظم بكفاءة  %14-64ب ترتاوح ما بني من هذه األسالي

 .طاقة كهربائيةإىل  ول املوايل يوضح املقارنة بني النظم املختلفة لتحويل الطاقة الشمسيةدعالية واجل
 طاقة كهربائيةإلى  مقارنة بين النظم المختلفة لتحويل الطاقة الشمسية(: 44)جدول رقم 

 المستقبالت المركزية الشمسية األطباق األسطوانات المكافئة وجه المقارنة
 ميجاوات 644-04 كيلو وات  04-5 ميجاوات 164-14 احلجم

 %4..-64 %65 %54-61 معامل السعة السنوية
 %61 %65-0 %64 الكفاءة القصوى
 %64-. %65-06 %02-00 الكفاءة السنوية
 ميكن التخزين بطاريات حمدودة إمكانية التخزين
قابلة لالستعمال يف النظم  النظم املتكاملة

 املتكاملة
قابلة لالستعمال يف النظم 

 املتكاملة
قابلة لالستعمال يف النظم 

 املتكاملة
 0.0-6.5 06.24-0.1 0.4-6.1 وات/ التكلفة بالدوالر األمريكي

توليد الكهرباء املتصلة  التطبيقات
احلرارة بالشبكة وتوليد 
 ألغراض صناعية

األنظمة الصغرية املنفصلة عن 
الشبكة واليت ميكن ربطها 

 بالشبكة

توليد الكهرباء املتصلة 
بالشبكة وتوليد احلرارة 

 ألغراض صناعية

. fundamentals-1-session-course-power-solar-http://www.slideshare.net/sustenergy/conctrated:  Source 

 
 

http://www.slideshare.net/sustenergy/conctrated-solar-power-course-session-1-fundamentals
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الخاليا )نظم التوليد المباشر للكهرباء من الطاقة الشمسية الضوئية  :المطلب الثالث
 :(لطيةو الفوتوف

لطية اليت تستخدم حاليا على نطاق و ما يسمى باخلاليا الفوتوفأو  هذه النظم نظام اخلاليا الشمسية أهم
التقليدية يف جتاري يف كثري من األماكن النائية يف العامل بتكلفة استثمارية وتشغيلية منافسة لنظم توليد الكهرباء 

طاقة  إىل  الضوئية من ابسط الوسائل لتنفيذ عملية التحويل ألشعة الشمس امثل هذه املناطق، وتعترب اخلالي
 .1كهربائية

 :النظام عمل فكرة عن: أوال
كهرباء مباشرة باستخدام بعض أنواع اخلاليا الضوئية احلديثة، إىل   ميكن حتويل الطاقة الضوئية املباشرة  

كهرباء، وتعمل الكرتونات التكافؤ يف املدار إىل   على حتويل الضوء( املوصالت أشباه)اليت تعمل فيها بلورات 
هذه الذرات على تكوين مناطق سالبة وأخرى موجبة يف هذه الذرات وتتحرك يف اجتاه واحد  إللكرتوناتالعلوي 

 .مكونة تيار كهربائي مستمر
 إلعطاءمتشاهبة مبقادير صغرية من الشوائب  السليكونواخللية الشمسية عبارة عن رقاقة رفيعة من   

ضغط كهربائي واحد  إنتاج  ة الواحدة جانب واحد شحنة موجبة واجلانب اآلخر شحنة سالبة، وميكن للخلي
فولت تقريبا، وبتوصيل هذه اخلاليا على التوايل يف جمموعة متجاورة يتم احلصول على تيار كهربائي مناسب 

 .2لألغراض املطلوبة
رفع املياه جملموعة من أو  كما ميكن جملموعة كبرية من أمناط هذه اخلاليا توفري الكهرباء ملئات املساكن

 وفقا لنوع املادة الشبه موصلة املستخدمة فيها %64و 04اآلبار اجلوفية، وترتاوح كفاءة التحويل هلذه اخلاليا بني 
 .طريقة تصنيعهاأو 

مساحة إىل  ساعة سنويا حنتاج من اخلاليا الضوئية/كيلو وات  60 نتاج  انه إلإىل  وميكن اإلشارة  
ساعة سنويا يف حمطة توليد كهرباء /واتكيلو 04444 نتاج  يف حني حتتاج نفس املساحة إل واحد مرت مربع فقط

 .سنة وأمان للبيئة 15إىل  05تقليدية، وهذه اخلاليا ذات عمر طويل يرتاوح من 
 

                                                           

1- heribert sehmidt,« photovoltairs in building:adesign hand book for architects and 
enginecrs »,(International energy agency,Solar heating & colling programme,task16 ,France,1997). 
2- ibid. 
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 :مكونات الخاليا الشمسية: ثانيا
 :1مما يلي ةفولطيالنظام الشمسي من الوحدات الفوتو يتكون 

أكثر من اخلاليا الشمسية جتمع وتوصل معا على التوايل للحصول على وحدة أو  وهي جمموعة :الوحدة -0
اخلاليا الشمسية على شكل مصفوفة ويراعى عند وضعها زوايا ميلها والتوجيه ناحية الشمس وعدم تعرضها 

 .للشمس
 .تيار مرتددإىل  وهو جهاز يقوم بتحويل التيار املستمر :المحول -6
وحدة اختيارية تستغل لتخزين الطاقة الكهربائية وذلك لالستفادة من الطاقة املخزنة ليال  وهو :البطاريات -1

يوم حسب قدرة 5إىل  6الشمسي الضعيف وميكن ختزين طاقة تكفي لالستهالك من  اإلشعاع فرتات وأثناء
بغرض تقليل  األعمالإىل  أو إليهاما يكون من الوصول  أقرببطارية التخزين لكنها مكلفة، وجيب وضعها 

 . عمر هلذه املكونات ولوات أداء أفضلوالفقد من الطاقة، للحصول على  األسالك
فرتات االستهالك  وأثناءالشمس  إشعاعوهي املسؤولة عن شحن البطاريات طول فرتة  :وحدات الشحن -0

 .الضعيف
 :لطيةو فتطبيقات الخاليا الفوتو : ثالثا

وخاصة يف املناطق الريفية واألماكن النائية واليت  عاخلدمات للمجتملطية بالعديد من و تقوم اخلاليا الفوتوف  
، يف واإلضاءةال يوجد هبا شبكات كهربائية عمومية، ومن هذه التطبيقات ضخ املياه، جتفيف احملاصيل، الكهرباء 

ل لشوارع، ويف جماا إضاءة، يف واملباين الفنية، يف إنذارات اخلطر وأنظمة التحكم األعمالالتطبيقات املنزلية، يف 
لكهرباء، ا نتاج  فولطية اهنا تستخدم الطاقة الناجتة عن الشمس إلم مميزات استخدام اخلاليا الفوتو واهالنقل، 

كهربائية وميكنها العمل هبذه السعة يف املناطق الريفية واحلضرية   أمحالفولطية ان توفر أية وتستطيع الوحدات الفوتو 
موصولة مع أنظمة أخرى لتوليد الطاقة، وجند أن اخلاليا أو  ل مستقل منفردة بنفسهاواملنعزلة، وهلا ان تعمل بشك

 .2الشمسية عليها األشعةمن مواد شبه موصولة تعمل بطريقة جتعلها قادرة على توليد تيارا مستمرا عند سقوط 
متعدد أو  أحادي)ومن أكثر ما أنتج وحنن يف القرن احلادي والعشرين هو اخلاليا املصنوعة من السيليكون املبلور   

 .واجلدول املوايل يبني تطور الكفاءة هلذه اخلاليا، هذا النوع لفرتة طويلة قادمة إنتاج  وسوف يستمر ( البلورة
 

                                                           

 ..02-022ص  ، صمرجع سبق ذكرهمسري سعدون مصطفى، بالل عبد اهلل ناصر، حممود خضر سلمان،  -1
 .15-16، ص ص سبق ذكره الشمس مصدر الحياة ومخزن الطاقة المتجددة، مرجعأمحد عبد اهلادي،  -2
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 المصنوعة من السيليكونتطور الكفاءة للخاليا الشمسية (: 43)جدول رقم 
 الكفاءة الحقلية الكفاءة المعملية النوع

 %06-04 %61.0 أحادي البلورة
 %06-04 %01 متعدد البلورة

 %0.1 %01.1 الشرائط الرقيقة غري املبلورة
ندوة الطاقة اجلديدة و  ،4131االستراتيجية العربية حول التوسع في استخدام انظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حتى عام  :المصدر

 .01 ،ص(6405،مصر ،املتجددة يف مصر

 :وميكن تصنيف وحتديد التطبيقات األرضية املختلفة حسب القدرة الكهربائية على النحو التايل 
وتشمل أجهزة اإلذاعة املسموعة، شاحنات وسائط القدرة املنخفضة، : تطبيقات ذات قدرة منخفضة - أ

 .والساعات ةاإللكرتونياحلاسبات، األلعاب 
، أجهزة اإلذاعة، إشارات واألمصال، ثالجات اللقاح اإلنارةوتشمل : تطبيقات ذات قدرة متوسطة - ب

 .، مراوح السقف، هواتف الطوارئ، السياج الكهربائيواإلنذاراملرور 
النفط والغاز  أنابيبوتشمل ضخ املياه، الوقاية املهبطية حلماية : تطبيقات ذات قدرة متوسطة وعالية - ج

 .واملنشآت املعدنية من التآكل، حمطات األقمار الصناعية األرضية، تغذية شبكة الكهرباء العامة
 :فولطية للتغذية بالطاقة الكهربائية يف القرى واملدن وهي كما يليويستخدم ثالث نظم للخاليا الفوتو 

فولطية وهو من اخلاليا الفوتو  زل نظام مستقلويكون لكل من: نظم الخاليا الكهروضوئية المستقلة -8
 .مناسب للمنازل البعيدة عن بعضها البعض

لعدد من املنازل، وهذا النظام مناسبا أو  ويكون للقرية بأكملها: نظم الخاليا الكهروضوئية المركزية -4
عد القريبة من بعضها لتاليف الفقد من الطاقة الذي حيدث نتيجة بأو  للمنازل املرتاصة جبوار بعضها البعض

 .املنازل عن البعض، وفيها يتم استخدام مولدات الديزل للمساعدة يف توليد الكهرباء عند انقطاع النظام
فولطية املستقل فيها يستخدم نظام اخلاليا الفوتو و : نظم الخاليا الكهروضوئية المستقلة والمركزية -3

توقف النظام  أثناءوتغذية األجهزة الكهربائية  اإلنارةواملركزي لتغذية القرية بأكملها بالطاقة الكهربائية ألغراض 
 .املستقل
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 :1وتتمثل هذه العوامل يف:فولطيةعلى كفاءة الخاليا الفوتو العوامل المؤثرة : رابعا
. فولطية جيعل اخللية سيئة التواصل للكهرباء حيث تقلل من قدرة اخلليةان تظليل اخلاليا الفوتو : تأثير التظليل -0

فولطية على التوايل، فإذا ما أثر على لتظليل عند توصيل اخلاليا الفوتو ويظهر التأثري األكرب لتلفها، إىل  وقد يؤدي
فولطية الفوتو  هناك أنواع معينة من األمناط.خلية واحدة فإن ذلك يقوم بتظليل الطاقة الكهربائية الكلية املنتجة
اخلاليا، فهو يقوم بعمل مسار بديل للتيار  تقاوم تأثري التظليل عن طريق استخدام صمام ثنائي جمزئ للتيار بني

 .الكهربائي يهمل اخللية املظللة وبالتايل يقلل من الفقد يف الطاقة الكهربائية
كلما ارتفعت درجة احلرارة قلت قدرة التيار الكهربائي، فارتفاع درجة احلرارة يقلل الفولت :تأثير الحرارة -4

لذلك فإنه جيب ترك مسافة  %5-0وتقل القدرة النهائية حبوايل فولت لكل درجة مئوية  4.04إىل  4.40مبقدار 
 .خلف اخللية لتقوم بعمل هتوية جيدةسم 05إىل  04من 
فتقوم اخللية . فعادة يكون الفولت اخلاص بالبطارية يف أدىن مستوى له عند فروغ شحنتها :تأثير المقاومة -3

بشحنها بتيار منخفض، وما ان يكتمل الشحن تقوم البطارية بسحب فولط أعلى من اخللية، وهذه الزيادة يف 
قدرة املنتجة، لذلك جيب اخنفاض التيار وبالتايل الإىل  من النقطة القصوى للخلية مما يؤدي أعلىالفولط تكون 

 .وطريقة التخزين للنظام أمحالاختيار اخللية حبيث تكون متوافقة مع 
 :وإغفاهلاويتبني لنا مما تقدم ان الطاقة الشمسية هلا مميزات مهمة ال ميكن جتاهلها    
 .اهنا توفر طاقة متجددة ومستدمية ونظيفة -
واستخدامها لتطوير التقنيات األخرى، وان استخدامها ان تقنياهتا معروفة وليست معقدة وميكن تطويرها  -

 .سوف يوفر فرص عمل واسعة
 توفر مستلزماهتا املادية والبيئية يف العامل والعامل العريب بشكل كبري. 
 املواد األولية لتوفرها يف الطبيعة، كما أهنا ال حتتاجإىل  رأ  مال كبري يف البداية ولكنها ال حتتاجإىل  رمبا حتتاج 

 .صيانة مستمرة إىل
 
 
 
 
 

                                                           
ندوة الطاقة اجلديدة و املتجددة يف (،4131استخدام انظمة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حتى عام اإلستراتيجية العربية حول التوسع في  1 

 .12 ،ص) 6405،،مصر مصر
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 :هاإنتاجالطاقة الشمسية وتكاليف  اقتصاديات: المبحث الثالث
الكهرباء والتسخني احلراري، وهي  نتاج  ان الطاقة الشمسية هلا دور كبري يف تنويع مصادر الطاقة خاصة إل

وسيلة من وسائل تعزيز أمن الطاقة، وأيضا وسيلة للمسامهة يف االحتفاظ بالطاقة االحفورية كاحتياطي اسرتاتيجي 
 (.وقود الطائرات مثال)لألجيال القادمة ميكن استخدامه فقط حيث ال يوجد بديل مالئم 

للتنمية الدولية  األمريكيةيف العامل من قبل الوكالة  وقد مت بذل جهود واسعة لنشر الطاقة املتجددة
(USAID ) ووكاالت أخرى كثرية، وحظيت بدعم مايل من البنك الدويل ومن مصارف التنمية األوروبية

 .واإلقليمية، وقد وضعت العديد من الدول األوروبية والعربية قوانني حتفز املستثمرين على الدخول يف هذا اجملال
الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية أصبح مألوفا يف اآلونة األخرية، وهناك بلدان عديدة  إنتاج  ان وسائل   

من  %64ها للطاقة الشمسية حبيث تغطي احتياجاهتا من الطاقة بنسبة إنتاج  وضعت خططا لزيادة نسبة 
 .6464استهالكها عام 
النامية إشكاليات أو  من جانب آخر، تواجه مسألة تنمية مصادر الطاقة الشمسية يف الدول املتقدمة  

وقيود سوقية حتول دون تطورها على النحو املنتظر حبسب رأى العديد من اخلرباء وتتمثل أهم تلك القيود يف 
حفوري، مما ال شك فيه ان السياسات سياسات الدعم اليت تستفيد منها املصادر التقليدية للطاقة كالوقود اال

املنافسة السوقية للطاقة الشمسية لصاحل  إضعافالطاقوية املنتهجة من طرف العديد من الدول تعمل على 
 .الغالب على قرارات االستثمار املتعلقة بالطاقة املتجددة املصادر التقليدية يف أسواق الطاقة، كما تؤثر يف

عديدة يف شىت اجملاالت وذلك بالطبع يعمل على توفري الطاقة التقليدية  وللطاقة الشمسية استخدامات  
وسد االحتياجات الضرورية للتجمعات السكانية، وخاصة يف املناطق النائية والريف والصحراء، ومن أهم مميزات 

انتشارها يف الوقت  ، وال يعوقإزعاجأو  خملفاتأو  الطاقة املنتجة منها أهنا تعترب طاقة نظيفة ال ينتج عنها عوادم
الراهن سوى ارتفاع تكلفتها النسيب واليت من املتوقع اخنفاضها يف السنوات القليلة القادمة، بسبب تقدم األحباث 

 .طاقة نظيفة وغري ملوثة للبيئةإىل  وجود مصادر بديلة، وحاجة العاملإىل  واحلاجة. املكثفة يف هذا اجملال

 :في أسواق الطاقة العالمية لشمسيةوضع الطاقة ا: المطلب األول
حتوالت يف ميزان الطاقة الشمسية على املستوى العاملي اين شهدت تزايد اهتمام االقتصاديات  لقد حصلت  

النامية واألسواق الناشئة باالستثمار يف الطاقة الشمسية، باملقارنة حبجم االستثمارات يف مصادر الطاقة التقليدية 
 .على مستوى العامل
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 :شمسيةالمؤشرات االقتصادية العالمية للطاقة ال: أوال
مليار  544444ال شك ان كمية الطاقة الشمسية اليت تسقط على سطح اليابسة واليت قدرت مبقدار    

مليار برميل نفط معادل يوميا لو أحسن استغالل جزء منها، حلصلنا  0044حوايل إىل  برميل نفط معادل سنويا
 :1للطاقة الشمسية عامليا فيما يليميكن تلخيص هذه املؤشرات االقتصادية على قدر هائل من الطاقة و 

 مليون مرت مربع وتزيد  004عن يف العامل  اليا لتجميع الطاقة الشمسيةتزيد املساحة املستخدمة ح
 .مليون مرت مربع 04سنويا بنحو 

  مليار دوالر 64يصل حجم االستثمار العاملي يف جمال الطاقة حنو. 
  6414استهالك الطاقة الشمسية حبلول  إمجايلمن املتوقع يف ظل استمرار السياسات احلالية ان يصل 

 .مليون طن من املكافئ النفطي 05حنو 
  ألف شخص على  644يوظف قطاع استخدام الطاقة الشمسية يف التسخني والتربيد وما يزيد عن

 .مستوى العامل
 التربيد يف منو أو  د حرارة ميكن استخدامها يف عملية التسخنييعترب استخدام الطاقة الشمسية يف تولي

جيجاوات حرارية،  0.0مستمر، وتقدر السعة احلالية جملمعات احلرارة الشمسية يف العلم بنحو 
 040ومتتلك الصني ما يزيد عن نصف هذه السعة ويلي الصني كل من أمريكا وأملانيا وتركيا بنحو 

 .والربازيل والنمسا واليونان وذلك على التوايل وأسرتاليا وإسرائيلجيجا وات حرارية واليابان 
 مؤشر نصيب الفرد من الطاقة الشمسية جند أن قربص أكرب دولة حيث يصل هذا املؤشر إىل  بالنسبة

 شخص، مث 0444/كيلو وات 055شخص، تليها إسرائيل ب  0444/ كيلو وات 250إىل  فيها
 .شخص 0444/ كيلو وات 6.1النمسا 

  يتزايد نطاق استخدام الطاقة الشمسية يف تسخني املياه يف كل من اسرتاليا والصني وأوروبا وإسرائيل
 .وتركيا والربازيل، بينما يتسع استخدامها يف تربيد املياه يف الدول األوروبية خاصة أملانيا والنمسا

  سنة السابقة،  05سنويا خالل  %0اخنفضت أسعار الكهرباء املولدة من الكهرباء الشمسية مبعدل
 .الوحدة إنتاج  وذلك نتيجة عامل اقتصاديات احلجم الكبري واخنفاض تكلفة 

                                                           

 .001-000، ص ص مرجع سبق ذكرههشام حريز،  -1
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  ختتلف أسعار جممعات الطاقة الشمسية من دولة ألخرى باالعتماد على عوامل عديدة منها تكلفة
مرت مربع  6.0ته واحدة، يتكون سع أسرةالعمالة والرتكيب، فيبلغ سعر اجملمع الذي يكفي الستهالك 

 .يورو يف الصني 644ويورو يف اليونان  44.لرت حنو  054و
  أكرب نسبة منو باملقارنة بالطاقات املتجددة األخرى، حيث  6405سجلت الطاقة الشمسية سنة

مث الواليات املتحدة %..25، كانت للصني منها أكرب نسبة بـ %16.2سجلت نسبة منو تقدر بـ 
وهبذا تفوقت الصني على أملانيا والواليات املتحدة . %51.2 واليابان ب %00.1بـ  األمريكية
 .64051 إحصائياتوهذا حسب . لتصبح أكرب مولد للطاقة الشمسية يف العامل األمريكية

 فرصة عمل حول  044444نشوء أكثر من إىل  سيؤدي التوسع يف تقنية الطاقة الشمسية احلرارية
 .املعدات إنتاج  املرتبطة بالعامل دون احتساب الوظائف 

  12444سيزيد جمموع القدرة املركبة من الطاقة الشمسية حول العامل عن  6465مع حلول عام 

 .ميجاوات
  باخلاليا الشمسية خالل فرتة حمطات توليد الكهرباء  إنشاءيتم استعادة االستثمارات املنصرفة على

 .التقليديةتشغيلها على العكس من احملطات احلرارية 
 تطور تقنيات صناعة اخلاليا الشمسية تتنبأ بارتفاع الكفاءة وخفض التكلفة خالل األعوام التالية. 
  حمطات خاليا مشسية بقدرات خمتلفة يف الصحراء تكون هي البنية األساسية لتغيري مناطق  إنشاءميكن

 .جدية وسحب الكثافة السكانية باملدن الكربى دون االعتماد على موارد الطاقة التقليدية
 :والمتقدمة الناميةاالستثمار في الطاقة الشمسية بين الدول : ثانيا

لقد شهدت السنوات اخلمس املاضية نقلة نوعية يف ميزان الطاقة املتجددة خاصة منها الطاقة الشمسية    
هلذا اجملال فاق االقتصاديات املتقدمة من حيث األصول املالية يف العامل، فلقد أعطت الدول النامية اهتماما كبريا 

ستثمارات يف مشاريع الطاقة املتجددة لصاحل ومع ذلك فقد تركزت اال. (6405-6404)للمشاريع واسعة النطاق 
 .64052االقتصاديات النامية حىت سنة 

، اذ قاربت نسبة تدفق ظهر تغري مهم يف التوزيع الكلي لالستثمارات بني الدول النامية واملتقدمة 6405يف سنة  
، 6405 مليار دوالر سنة 006نفقات الطاقة املتجددة يف االقتصاديات النامية  ت، وبلغ%54االستثمارات من 

                                                           

1- BP, Statistical Review of world energy, (2016), Op cit. p 5. 
2- BP. Statistical Review of world energy,(2015), P  07. 
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التحول بوضوح آثار تقلص اإلعانات املالية اليت كانت تقدمها كل من حكومات أوروبا والواليات  ويعكس هذا
، وهذا ما يفسر االخنفاض احلاد يف حجم 6406وتشجيع الطاقة الشمسية منذ هناية  املتحدة لتشجيع وتطوير

 .64051-6406وإيطاليا واسبانيا خالل الفرتة املمتدة من  يكيةاألمر االستثمارات يف دول كالواليات املتحدة 
األسواق الناشئة اليت تتميز بنمو متسارع إىل  ميل املستثمرينإىل  من ناحية أخرى فقد أدت هذه اخلطورة 

حقيقة اخنفاض تكاليف الطاقة الشمسية  أنللطلب على الطاقة ووفرة وتنوع تقنيات الطاقة الشمسية، يف حني 
 .سيجعل التكنولوجيا متوفرة لالقتصاديات النامية بأسعار معقولة من أي وقت مضى

 االستثمارات العالمية الجديدة في مجال الطاقة المتجددة،(: 10)الشكل رقم 
 .ومعدالت النمو 4184ة مالدول النامية الدول المتقد 

 
Source :UNEP ,Bloomberg New Energy Finance. 

. يف الطاقة املتجددة بني االقتصاديات النامية واملتقدمة تطبيعة عناصر االستثمارا(: 42)ويوضح الشكل رقم 
 .واليت تتوقف على طبيعة التكنولوجيا املختارة

 004أصبحت الطاقة الشمسية الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة باستثمارات قدرت بـ  6400خالل سنة 

يف كل من املانيا والواليات املتحدة واليابان  6405مليار دوالر، اذ بقيت الطاقة الشمسية مهينة حىت سنة 
دول األكثر استثمارا يف الطاقة الشمسية يف العامل، بينما تقع الصني  5دول من بني  0وإيطاليا اين ميثل أكرب 

دوالر، كما ان االستثمار يف الطاقة الشمسية يف الدول مليار  10.1حاليا يف املرتبة األوىل باستثمارات تقدر بـ 
مليار دوالر مقارنة بالدول املتقدمة اليت تراجعت نسب منو  ..0إىل  ليصل %6.النامية هو اآلخر ارتفع بنسبة 

 .مليار دوالر ..11حوايل إىل  االستثمارات فيها
                                                           

1- BP. Statistical Review of world energy (2015). Op cit, p  9. 
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الفكرة امللحة  األمامإىل  العريب ودفعها وميثل االستثمار والنهوض خبطط توليد الطاقة الشمسية يف العامل
جهودها وجهود الدول اجملاورة أيضا، وبات من  تضافرالعمل معا واالستفادة من إىل  بلدان املنطقة يوراء سع

حمطات لتوليد هذه الطاقة يف كل من املغرب وتونس،  (45) بناء وتشغيل حنو تسع 6401املمكن حبلول عام 
مشروعني لنقل الكهرباء، وهبذا ميكن إىل  جيجا وات، باإلضافة 0.6تبلغ  إمجاليةواجلزائر، ومصر، واألردن، بقدرة 

لتوليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع يف مناطق الصحراء الكربى ودول املشرق العريب ان يساعد يف خلق فرص 
إىل  ومع منو الطلب على تصدير الطاقة الشمسية ستنخفض األسعار. صناعات حتويلية مرتابطة إنشاءل، ويف للعم

التجارية والبيئية، ولكن لتحقيق أكرب  نقطة يصبح عندها نشوء صناعة جديدة مراعية للبيئة جمديا من الناحيتني
وذلك ، ماج سياساهتا الصناعية اإلقليمية، ينبغي على دول املنطقة زيادة انداألمراستفادة ممكنة من هذا 

جممعات للتكنولوجيا ووضع برامج إقليمية لالبتكار،  إنشاءللمساعدة يف حتفيز االبتكار التكنولوجي عن طريق 
فادة سريعا من ومن شأن هذا أن يساعد املشاريع الصغرية واملتوسطة يف ختطي العقبات اليت تعيق االبتكار، واالست

للتنمية، حول االستثمار يف الطاقة  اإلفريقيولقد متكنت خطة مشرتكة للبنك الدويل والبنك ، وجيالتقدم التكنول
مليون دوالر من صندوق  54.، باحلصول بالفعل على إفريقياالشرق األوسط ومشال الشمسية يف منطقة 

مليار دوالر، ويأيت هذا الدعم يف املرحلة األوىل اليت ستمتاز  2.0االستثمار يف األنشطة املناخية البالغ حجمها 
تصدير غري بالتكلفة العالية حني تكون أسعار الكهرباء املولدة من الطاقة الشمسية مازالت مرتفعة، وأسواق ال

ين، من املتوقع ان يربز االحتاد األورويب كأحد كبار املستورد 6464مكتملة التطور والنمو، لكن حبلول عام 
أو  ،6464زيادة القدرات املركبة لتوليد الطاقة الشمسية يف املنطقة حبلول عام إىل  التكلفة، مما يؤدي فضوستنخ

من الربامج العاملية املنتظرة للطاقة الشمسية وضعفي الزيادة على املستوى العاملي يف القدرة  %05ما يعادل حوايل 
 .املركبة للطاقة الشمسية

 :وانعكاساتها على الطاقة الشمسية آليات دعم الطاقة: المطلب الثاني
يعرف الدعم بأنه حتديد أسعار املستهلك عند مستويات أقل من مستويات السوق، وحتديد أسعار املنتج 

على انه مبلغ من املال يعطى من قبل احلكومة لتحقيق  إليهعند مستوى أعلى من مستوى السوق، وقد يشار 
غري مباشر، مبعىن ختفيض الضرائب على منتجات الطاقة قد يكون نوع أو  لدعم مباشرمصلحة عامة، وقد يكون ا

 .من الدعم ولكن بشكل غري مباشر
مؤسسات حىت وبعد حتسن ظروفهم يستمرون يف أو  أفرادونظرا ألن من يستفيد من الدعم سواء 

 .ارتفاع مستمر وخاصة يف جمال الطاقةالفاتورة اليت تتحملها الدولة يف االستفادة من الدعم، من هنا أصبحت 
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 السلبية للدعم اخنفاض سعر اخلدمة املقدمة عن السعر احلقيقي، اإلسراف وعدم النظر التداعيات ومن
الرتشيد وعدم جدوى محالت التوعية وكذلك عدم القدرة على اإلسراع يف نشر مشروعات الطاقة املتجددة إىل 

لدعم مشروعات الطاقة  وجه جزءا منها وإذاقليدية لدعمها دعما كبريا، لعدم قدرهتا على منافسة الطاقات الت
 .املتجددة لفرتة معينة فسوف تساعد على تشجيع االستثمار يف هذه املشروعات وكذلك مشروعات كفاءة الطاقة

مستحقيه أوال وبعد ذلك رفع إىل  ومن هنا جيب ان تكون هناك إرادة سياسية جادة لتوجيه الدعم
 .الدعم

 :دعم أسعار الطاقة التقليدية: والأ 
الطاقة التقليدية عامال رئيسيا مؤثرا يف اجلدوى االقتصادية ملشاريع الطاقة الشمسية يف العامل، تعترب أسعار 

وذلك على ضوء تكاليفها العالية ومبالغ االستثمارات الضخمة اليت تستلزمها تلك املشاريع، ويرجع ذلك لكون 
ألحيان ملنتجات الطاقة التقليدية بديلة يف بعض اأو  مكملةمشاريع الطاقة الشمسية تكون يف أغلب األحيان 
 .وبالتايل يتأثر الطلب عليها بأسعار تلك املنتجات

الطاقة  أنومن خالل مقارنة حجم الدعم املقدم ملصادر االحفوري بالطاقة الشمسية ميكننا مالحظة  
 .متواضع مقارنة مبصادر الوقود االحفوريالشمسية تتلقى دعم حكومي 

حفوري على تطوير الطاقة الشمسية يف أربعة جوانب رئيسية على الرغم من أن ميكننا حصر اثر الوقود اال
 :هناك بعض التداخل بني هذه العناصر

تضعف القدرة التنافسية للطاقة الشمسية من خالل خفض تكلفة الوقود  يحفور االالوقود  إعاناتأوال  
 .توليد الطاقة من الشمس االحفوري مقارنة ببدائل وتقنيات

مبا أن العديد من أنظمة الكهرباء تعتمد يف األسا  على الوقود االحفوري، وبالتايل فإن اإلعانات  ثانيا
يوجه إلغالق املنافذ احملتملة أمام املنافسني اجلدد عن طريق والدعم اخلاص بالوقود االحفوري يف كثري من األحيان 

الذين حياولون تطوير تكنولوجيا الطاقة اجلدد تعزيز التكنولوجيا، وبالتايل فرض حواجز على دخول املنافسني 
  .الشمسية

أنظمة الكهرباء مبا يف ذلك إعطاء دور كبري للطاقة الشمسية يتطلب استثمارات مهمة، إىل  ثالثا التحول
تكنولوجيات الوقود االحفوري الوقود االحفوري على تفويض هذه الفرص من خالل تعزيز  إعاناتحيث تعمل 
 .الطاقة الشمسيةباملقارنة مع 
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أخريا إن عدم إضافة تكلفة العوامل اخلارجية البيئية واالجتماعية يف أسعار يعين أن األسعار ال رابعا و 
 .1تعكس التكلفة احلقيقة للطاقة

واجلدول املوايل يوضح دعم املصادر املختلفة من الطاقة يف منتظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
((OCED وخارجها. 

 دوالر وخارجها القيمة بالمليار OCED))دعم المصادر المختلفة من الطاقة في دول (: 42) جدول رقم
 اإلجمالي  OCEDخارج منظمة  OCEDدول  اسم المصدر

 51 61 14 الفحم 
 56 11 05 الزيت 
 02 11 1 الغاز 

 01 01 - الكهرباء
 %044 %25 %15 من اجمالي الدعم العالمي

Source :sounders. M, and k,scheider :" removingenergy subsidies in developing and transition 
economies", paperpresentedat the ABARE (austration bureau of agriculture and resourceeconomies), 
23 anouel/ AEE international conférence, international/ association of energyeconoies,sydney. 

 :(MENA)الدعم في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا : ثانيا
العامل بلغ  أحناءدعم استهالك الوقود االحفوري يف مجيع  أنإىل  تشري أحد تقديرات وكالة الطاقة الدولية   
للمنتجات ، وميثل الدعم 6404يف عام ( مليار دوالر 006)، يف حني كان 6400يف عامل ( مليار دوالر 561)

النفطية أكثر من نصف هذا الرقم، وتعترب التغريات يف أسعار الوقود العاملية هي املسؤول الرئيسي عن الزيادة يف 
الشرق األوسط  (MENA)يف منطقة  أخرى، ويف دراسة على وضع دعم الطاقةإىل  تكاليف الدعم من سنة

 %54لبنان، تونس، اجلزائر، املغرب، مت تقدير الدعم يف هذه املنطقة حبوايل  -مشلت كل من مصر إفريقياومشال 
 .64002من دعم الطاقة العاملي يف سنة 

  مليار دوالر لعام  144مقارنة بـ ( مليار دوالر 014)حبوايل  6401قدر دعم الوقود االحفوري فقط لعام
6445. 

  ،احمللية لبعض البالد كمصر واجلزائر واإلمداداتيستخدم الدعم يف كال من البرتول، الكهرباء، الغاز الطبيعي. 
                                                           

أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص ختليل اقتصادي، (، الجزائر بين إشكاليات أسواق النفط واالنتقال القتصاد الطاقة المتجددةسعد اهلل داورد،  -1
 .051 ، ص) 6402-6405، اجلزائر، 1جامعة اجلزائر

2-Energy subsidies a raad map for reforms in the mediterrane august 2013 MEDENEC/energy efficiency 
in the construction sector in the mediterranean. 
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  قدر الدعم يف بالد(MENA)  النفقات احلكومية وهو ما ال ميكن حتمله، لكونه  إمجايلمن  %65حبوايل
 .يشكل عبئ قوي يؤثر تباعا على املقدرة اإلنفاقية للتعليم والصحة يف البالد

واضحة وهي انه يف  حقيقةم 6406لعام  اإلمنائيوتقارير برنامج األمم املتحدة  إحصائياتوتظهر آخر   
لطاقة لديها، فإن الدول العربية مل تستطع حتقيق ذلك نظرا الوقت الذي حسنت فيه غالبية دول العامل كثافة ا

 .للتوابع السيئة لنظرية الدعم واليت مازالت جتثم على صدر معظم الدول
وبالرغم من كل هذا فهناك بعض الدول اليت بادرت خبفض الدعم من منتجات الطاقة وخري مثال على   

ة يف خفض حجم الدعم يف هذا القطاع تدرجييا منذ سنة ذلك اجلزائر ومصر، حيث أن يف اجلزائر بدأت الدول
 .ا وهذا راجع الخنفاض يف أسعار البرتول يف األسواق العامليةلية اليت بدأت تظهر هباملا األزمةخاصة بعد  6402
برنامج األمم املتحدة للتنمية الذي استخدم معطيات الوكالة الدولية للطاقة فإن وحسب دراسة أعدها مؤخرا   

مليار  144حوايل )مليار دوالر  04.55املنتجات الطاقوية بـ  أكثراجلزائر توجد ضمن البلدان العربية اليت تدعم 
حوايل )ار دوالر ملي 6.01، حيث استفاد قطاع الكهرباء من 6404مصدرة لدعم أسعار الطاقة يف سنة ( دج
( مليار دوالر 254حوايل )مليار دوالر  1.02يف شكل دعم فيما بلغت قيمة دعم الوقود ( مليار دينار 054

، ومن جهة 6404من الناتج الداخلي اخلام اجلزائري يف سنة  %2.2وحسب ذات اهليئة فإن هذا الدعم مثل 
اعتماد صيغة جديدة لدعم األسعار يف اجلزائر تستهدف الشخص احملروم إىل  أخرى دعا املختصون يف االقتصاد

 .1وليس املنتوج يف حد ذاته، مناشدين السلطات بالشروع يف تقييم نتائج سياسية الدعم يف اجلزائر
حيث اجتهت  6401غاية إىل  6440ويف مصر كانت هناك عدة قرارات لرفع الدعم تدرجييا يف سنة 

بصدور قرار رئيس جملس الوزراء رقم  6440ر الوقود خاصة للصناعات حيث بدأت يف عام احلكومة لتحرير أسعا
والذي مت فيه حترير سعر بيع الغاز الطبيعي لكافة األنشطة الصناعية، ووصل دعم املنتجات  6440لسنة  0.4

من  %01.00سبة مليار جنيه بن 4.حوايل  6400-6401البرتولية يف املوازنة العامة للدولة للسنة املالية 
يف نوفمرب  %5..على شرحيتني األوىل  %05زادت أسعار الكهرباء بنسبة  6400مصروفات الدولة، ويف جانفي 

 .6400يف جانفي  %5..و 6401
 .2هإنتاج  ساعة وتكلفة /انه مازال هناك فجوة كبرية بني سعر بيع الكيلو وات إالوبالرغم من هذه الزيادات  

 

                                                           

 http://portail.cder.dz .(ردعم منتجات الطاقة في الجزائ)البوابة اجلزائرية للطاقات املتجددة  -1
 .،تقرير دوري( 6400مصر،)، تقرير واقع االنفاق العام في مصرمركز املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء،  -2
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 :رفع الدعم إستراتيجية: ثالثا
تناولت دراسة لصندوق النقد الدويل عن الدعم يف الشرق األوسط العديد من املوضوعات ووضعت 

لرفع الدعم وقد أوردت الدراسة املربرات املختلفة لتقدمي الدعم وهي محاية الفقراء، توسيع نطاق  إسرتاتيجية
واحلفاظ على ميزة تنافسية للصناعات  تطوير الصناعاتاحلصول على الطاقة، املشاركة يف مصادر الثروة، 

 :1التصديرية ولكن هلذا الدعم آثار سلبية تتمثل يف
 الوقود واألموال إهدارإىل  اخنفاض االستثمارات وتراجع اخلدمات وقلة الكفاءة يف قطاع الطاقة إضافة. 
  سد العجز إىل  اللجوءعدم القدرة على إدارة قطاع الطاقة بتكاليف تقل عن التكلفة الفعلية وبالتايل

 .الصيانةأو  االستثماراتأو  تقليل النفقاتأو  باالعتماد على دعم احلكومة
 سواء يف اخلطط  قلة االستثمارات يف قطاع الطاقة وهو ما يظهر واضحا من خالل التوسع البطيء

 .اجلديدة، منو الشبكات، تشغيل الشبكات
 عدم الرتشيد وبالتايل قلة االستثمارات يف تكنولوجيات  سوء االستخدام و إىل  اخنفاض أسعار الطاقة يؤدي

 إفريقياكفاءة الطاقة، حيث تبني أن معدالت انتشار الطاقة املتجددة يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
 .كبرية وضخمة  بإمكانياتبالرغم من توافر الطاقة املتجددة يف املنطقة . تعد من أدىن املعدالت يف العامل

كيلو وات / دوالر سنت 2جعل متوسط أسعار الكهرباء يف معظم البلدان أقل من إىل  ألن الدعم يؤدي
ستثمار يف الطاقة وكمقابل لذلك جند أن أسعار الطاقة من اخلاليا الشمسية كسعر تنافسي للتحفيز يف اال

 .ضوئيةالشمسية الكهرو 
انه كلما زاد استخدام دعم الطاقة كلما زاد اعتماد النا  عليه وبالتايل اعتاد النا  على إىل  وتشري الدراسة

رخص أسعار استهالك الطاقة واعتربوا ذلك واقعا مضمونا، ويتوقع النا  انه من خالل الدعم يتم توزيع الثروة من 
طلبا عند النا  مبعىن انه مبا لدينا من هي ما متثل الفائدة األكثر موارد الطاقة الوطنية حيث أن الطاقة الرخيصة 
اخنفاض يف أسعار الغاز وهذا أمر هام ال سيما يف البلدان ذات وفرة يف الغاز الطبيعي فيجب أن يكون هناك 

توقعات عالية لتقاسم هذه الثروات، ولكن لألسف الثروة يف موارد الطاقة الطبيعية كمصر واجلزائر، مما يرتتب عليه 
توزيع غري عادل للمصادر والثروات ولكن النا  أصبحت مدمنة للدعم ولفوائده إىل  ملنخفضة أدتأسعار الطاقة ا

ولألسف تذهب سدى للطبقة األكثر ثراء يف اجملتمع دون الفقراء، فالذي يستفيد عادة من الدعم املستهلكني 
 .األكثر استهالكا ألكرب قدر من الطاقة وهم بالطبع األكثر ثراء

                                                           

1- energy subsidies in the middle fast and north africa , ( international monetary fund IMF 2013). 
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غط سوف حتارب رفع الدعم ألهنا تستفيد من الدعم ال سيما يف الصناعات كثيفة ان مجاعات الض
 .الدعم سوف يزيد من تكاليفها وجيعلها أقل قدرة على املنافسة إصالحاالستهالك للطاقة، حيث جند أن 

 :االحفوري لتطوير الطاقة الشمسية سياسات دعم الوقود إصالح: رابعا
الطرق اليت من خالهلا تؤثر سياسات دعم الوقود االحفوري سلبا على تنمية وتطوير الطاقة  إبرازبعد 

الشمسية، يتضح لنا أنه من الطبيعي ان تقوم احلكومات بإعادة صياغة سياسات الدعم اخلاصة بإعانات الطاقة 
ة ومصادر الطاقة القائمة على التقليدية من اجل التطلع لتطوير نظام مستدام للطاقة وحىت تستطيع الطاقة الشمسي

اسرتاتيجيات اإلصالح املمكنة اليت ميكن ا آلليات السوق، سوف نناقش بعض الوقود االحفوري من التنافس وفق
 : 1أن تسهل تطوير الطاقة الشمسية ونذكر منها ما يلي

 :اصالح آليات دعم الوقود االحفوري -8
الوقود االحفوري  إعاناتأن أفضل حل لتصحيح تشوهات السوق الناجتة عن إىل  تشري النظرية االقتصادية

هي رفع الدعم عن مصادر الطاقة التقليدية، وذلك هبدف أن تعكس تكلفة الكهرباء التكاليف الفعلية املرتبطة 
لطاقة بكل مصدر من مصادر الطاقة، وهذا بدوره ما سيسهل تطوير نظام طاقوي يشمل املزج بني مصادر خمتلفة ل

الشمسية ستكون يف وضع جد تنافسي مع تكنولوجيات الوقود االحفوري، وبالتايل سيسمح نظام الطاقة اجلديد 
 . األحفوريبإعطاء نسبة أكرب للطاقة الشمسية باملقارنة بالنظام الطاقوي القائم على أسا  دعم الوقود 

 هطر يف أسواق الطاقة يف حد ذاهتا يعين أنمثل هذا السيناريو ال يعين عدم وجود دعم حكومي، ألن وجود خما
 .قد يستلزم تدخل الدعم احلكومي لضمان أن كل مصدر من مصادر الطاقة يبقى قادرا على املنافسة يف السوق

سياسات دعم الوقود االحفوري نادرا ما تكون عملية سهلة حيث تواجه احلكومات  فإصالحاتومع ذلك 
سوق طاقوي وفقا للنظرية االقتصادية يكون فيه  كإنشاءرتبطة بقطاع الطاقة  جمموعة من املسائل االقتصادية امل

على االقتصاد الكلي وضمان  األجلاآلثار قصرية وطويلة إىل  املنافسة حرة، ومعاجلة اآلثار االجتماعية، باإلضافة
لة تأخذ بعني استدامة قطاع الطاقة نظرا ألمهيته، أخريا سيكون على احلكومات صياغة سياسات طاقوية فعا

االعتبار مصاحل اجملموعات املختلفة سواء منتجي الطاقة التقليدية أم الطاقات املتجددة، بالنسبة للحكومات اليت 
استدامة من تفادي  أكثرحتقيق نظام طاقوي إىل  سياسات الدعم الطاقوي، ستستفيد باإلضافة إصالحجنحت يف 

، وحتسني استقرار االقتصاد الكلي وتشجيع احلفاظ على الطاقة ضغط األعباء املالية على امليزانية العمومية
 .احلد من استنزاف املوارد واحلد من التلوث وانبعاثات الغازات الدفينةإىل  وكفاءهتا، باإلضافة

                                                           

 .641 ، صمرجع سبق ذكرهسعد اهلل داود،  -1
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 :هيكلة اصالح الدعم -4
انه يتعذر وجود هنج واحد هليكلة الدعم والذي تقوم به الدولة، ولكن هناك عوامل عدة لعمل إىل  تشري الدراسة  

إصالحات ناجحة، وقد قامت عدة منظمات بدراسة كيفية تنفيذ هيكلة الدعم، وقد توصلوا لعدم وجود حل 
وضع البنك الدويل واحد يتناسب مع اجلميع على الرغم من توافر عدة عناصر مشرتكة إلعداد هيكلة ناجحة وقد 

 :1وات هليكلة الدعمخط 2
  أهدافشاملة على ان تشمل على  إصالحكجزء من خطة   :واضحة طويلة المدى أهدافوضع  - أ

 .الكلي من سياسة التسعري وحتسني جودة اخلدمةكالتحرر 
كل إىل   واليت جيب ان تكون جيدة من حيث التخطيط والتوقيت وتصل :االتصال إستراتيجية إعداد - ب

 .اجلمهور، كذلك استشارة أصحاب املصاحل يعد عامل غاية يف األمهية
 األعمالورجال  األسراإللغاء التقرييب للدعم وبالتايل زيادة األسعار واليت متنح  :واإللغاءت يوقتتقييم ال - ج

 .الوقت للتكيف مع استهالكهم من الطاقة
 .لتعويض اجلمهور الذي سيفقد الدعم بشكل عادل :تقييم خطوات التخفيف من أثر رفع الدعم - د
حتسني كفاءة املشاريع اململوكة للدولة يساهم يف  :تحسين الكفاءة الحالية للمشاريع وإدارة المشاريع - ه

 .املساعدة خلفض العبء املايل
عن السياسة وذاك  اإلمكان روضع األسعار جيب ان يكون مستقال قد :عدم تسييس أسعار الطاقة - و

 .للتأكيد على إصالحات هيكلية دائمة
 :الطاقة الشمسية إعانة -3

نظرا للتحديات املرتبطة بإصالح سياسات الدعم اخلاصة بالوقود االحفوري، ختتار العديد من احلكومات 
تصحيح  هنج ثاين أفضل يوفر حوافز للطاقة الشمسية بدال من إزالة الدعم عن الوقود االحفوري هبدفاعتماد 

االختالالت يف قطاع الطاقة، ميكن ان تشمل احلوافز املقدمة للطاقة الشمسية مثال مزايا ضريبية، كما ميكن 
 .2دعمها أيضا بوضع أهداف وحتديد اسرتاتيجيات وطنية للطاقة الشمسية

                                                           

1 - Energy Subsidies in the Middle fast and north africa. Op cite. 
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 لقد استخدمت سياسات دعم الطاقة الشمسية على نطاق واسع يف كثري من األحيان كما حققت جناحات
، ومع ذلك ال تزال هناك حتديات الستخدام واسع للحوافز املوجهة لنشر تكنولوجيات الطاقة الشمسية، 1ملموسة
ميكن ان يعارض سياسات دعم الطاقة الشمسية اجملموعات اليت هلا مصاحل يف احلفاظ على نظام الطاقة : أوال

ان تزيد من تشوهات أسواق الطاقة عن قد حتقق نتائج عكسية، اذ ميكن إلعانات الطاقة الشمسية : احلايل، ثانيا
املفروضة املدعومة، ان استخدام هذه اإلعانات على حنو  واألسعارطريق توسيع الفرق بني األسعار احلقيقة للسوق 

فعال يضمن التقليل من تشوهات سوق الطاقة يتطلبا ان يتم تقييم التكاليف واآلثار املرتبطة هبا بشكل منتظم 
طر قد ينتج عن إزالة دعم الوقود االحفوري على أسواق الطاقة، حيث سيكون من الصعب هناك خ وصارم، أخريا

معاجلته ألن أي تشوهات لنظام الطاقة قد تصبح دائمة، وبالتايل التقليل من هذه االحتماالت ينبغي النظر يف 
 .اآلثار احملتملة بدقة خالل وضع السياسات الطاقوية

 :وتوليد الطاقة الشمسية إنتاجليف تكا: المطلب الثالث
بنسبة  الطاقة الشمسية إنتاج  من تطوير تقنية جديدة للحد من تكلفة  أمريكيمتكن فريق أحباث 

، وبالتايل تسريع اعتماد السوق هلذه الطاقة النظيفة، حيث مت تطوير وتصنيع اخلاليا الشمسية من 5%.
املوصالت هلا كفاءة عالية لتحويل الطاقة وقادرة على املنافسة مع اخلاليا الشمسية التقليدية ذات  أشباهجسيمات 

 .التكلفة العالية، وبالتايل تسريع اعتماد السوق هلذه الطاقة النظيفة
احلسابات املبدئية أن اخلاليا اجلديدة ميكن ان تقل تكلفتاه عن مثيلتها التقليدية بنحو  وأظهرت 

 إجراءأقل من مثيالهتا التقليدية، لذا فإن % 5.اليا الشمسية مبا يعادل ر لكل مرت مربع من ألواح اخلوالد64
الشمسية اليت تعترب الطاقة اخلاليا الكهرو ضوئية أمر ضروري لزيادة استخدام  إنتاج  ختفيضات كبرية يف املواد و 

التكنولوجيا على عكس اخلاليا الشمسية التقليدية، أن هذه إىل  بديل متجدد للطاقة، وأشار الباحث األمريكي
إىل   انه باإلضافةإىل  يف درجة حرارة الغرفة العادية، مما يزيد من مدخالت الطاقة مشريا ميكن معاجلتها واستخدامها

حتت احلمراء، مما  األشعةعلى رئيسية أخرى، مبا يف ذلك حساسية كوهنا منخفضة التكلفة، فهي هلا عدة فوائد 
 .من الطيف الشمسي املتاح لتوليد الطاقة أكثرمح للخاليا باالستفادة يس
الطاقة الكهربائية من حمطات الطاقة  إنتاج  نتائج الدراسات والبحث عن إمكانية خفض تكاليف  أسفرتوقد   

الطاقة الكهربائية من  إنتاج  ، وعند مقارنة كلفة %14إىل  الشمسية احلرارية احلديثة بنسبة عالية قد تصل
ها من الطاقة الشمسية احلرارية يتضح جدوى استغالل الطاقة إنتاج  مصادرها التقليدية املعروفة مع تكاليف 
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الطاقة املنتجة من إىل  عناصر أخرى غري الكلفة املباشرة أضفنا إذاانه إىل  الشمسية يف الوقت احلاضر استنادا
ف احلد من تأثريها على البيئة واجملتمع، وهذه التكاليف شبه معدومة يف حالة مصادر الطاقة التقليدية مثل تكالي

 .لبيئة حمدودة جدااتأثريها على  أن إذاستخدام منظومات الطاقة الشمسية، 
 :ياس تكاليف توليد الطاقة الشمسيةمعادلة ق: أوال

بعدد من الطرق املختلفة، مبا يف ذلك تكاليف املعدات،  الطاقة الشمسيةميكن قيا  تكاليف توليد   
للرتكيب وتكاليف التشغيل والصيانة الثابتة واملتغرية، وتكاليف الوقود وتكلفة  اإلمجاليةوتكاليف التمويل، والتكلفة 

ؤشرات ، وفيما يلي ثالثة من املؤشرات األكثر شيوعا لتكلفة توليد الكهرباء، وهي امل(LCOE)توليد الكهرباء 
 :1األطروحةاليت مت االعتماد عليها يف هذه 

 أي التكلفة )، والتسليم يف املوقع (التسليم على ظهر السفينة)تسليم بوابة املصنع  :داتتكلفة المع
 (.والتأمني والشحن

 مبا يف ذلك تكاليف التمويل الثابتة: التكلفة الكلية للمشروع. 
  الكهرباءتكلفة توليد(LCOE). 

لدعم احلكومي، وتسعري انبعاثات ثاين أو  الواردة يف هذا املطلب ال تأخذ يف احلسبان أثر احلوافزواألرقام 
 احملليمثل تقليل تلوث اهلواء )أكسيد الكربون وفوائد الطاقة الشمسية املتعلقة باحلد من العوامل خلارجية األخرى 

مهم يستخدم على نطاق واسع يف هو مصطلح  (LCOE)تلوث البيئة الطبيعية، تكلفة توليد الكهرباء أو 
ان تكلفة توليد الكهرباء  اقتصاديات الطاقة، وبالتايل ال بد من تعريفه وفهمه جيدا، وميكن القول ببساطة أدبيات

أي تكلفة تركيب النظام زائد تكاليف تشغيله وصيانته طوال عمره )الكهرباء هي حاصل قسمة تكلفة توليد 
يولدها ذلك النظام طوال عمره التشغيلي، وتقا  تلك التكلفة بالدوالر كيلو ة الكهرباء اليت على كمي( االفرتاضي 

ويتأثر حساب تكلفة توليد الكهرباء بتكلفة النظام املركب هو تكاليف التشغيل (  .و.ك/ دوالر)ساعة  وات
( ة الطاقة الشمسية الكهرو ضوئيةيف حال)والصيانة، واملناخ واملوارد الشمسية احمللية، واجتاه األلواح الشمسية 

الطاقة  إنتاج  وشروط التمويل، وعمر النظام والضرائب والسياسات ذات الصلة، لذلك ختتلف تقديرات تكلفة 
تبعا لالفرتاضات اليت توضع عند حتديد قيم هذه املتغريات، وفينا يلي الصيغة املعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة 

 .2توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية املتجددة حلساب تكلفة

                                                           

 .100، ص مرجع سبق ذكرهنوال احلوسين، وستيفن جريفيث، ودولف جيلني،  -1
 .106، ص نفس المرجع السابق -2
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نفقات التشغيل والصيانة  :t   ،Mtالنفقات االستثمارية يف السنة :It، توليد الكهرباءتكلفة  :LCOEحيث 
 .عمر النظام :nمعدل اخلصم،  :t ،rحجم الكهرباء يف السنة  :t ،Etتكلفة الوقود يف السنة :t ،Ftيف السنة
للطاقات املتجددة يف حساب تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة والشمسية يف أي تعتمد الوكالة الدولية و 

 .%04تبلغ  تكلفة رأ  املالأو  مشروع قيمة متوسطة افرتاضية ملعدل اخلصم
 :تكاليف توليد الطاقة الشمسية: ثانيا

 %4.الكهروضوئية بنسبة الطاقة الشمسية حملطات  اإلمجاليةمنت الطاقة  :الطاقة الشمسية الكهروضوئية -0
اخنفاض كبري يف التكاليف إىل  جانب ارتفاع معدل تعلم هذه التقنيةإىل  ، مما أدى هذا النمو،6400يف عام 

يف السنوات األخرية ويف العامني املاضيني وحدمها اخنفضت تكلفة وحدة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو 
قد ( التسليم الفوريأو  تسليم املصنع)الرقائق الشمسية  كانت أسعار وحدات 6400ففي بداية عام  24%

، أما أسعار وحدات وات/دوالر4.51و 4.10وتراوحت ما بني  وات/دوالر0.4ما دون إىل  اخنفض
، يف معظم األسواق وات/دوالر 0.60و 0.46السيليكون البلوري فكانت أعلى قليال، حيث تراوحت ما بني 

 .6405حبلول منتصف عام  وات/دوالر ...4إىل  التنافسية، ولكنها اخنفضت
يف السوق املنزلية الصغرية  ةكان يف أملانيا أرخص أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئي 6404ويف عام 

، وحبلول الربع الثاين من عام وات/كيلو  1.1حيث يبلغ متوسط سعر وحدة السيليكون البلوري (واتكيلو 5)
فإن تكلفة توليد الكهرباء يف . ، وإذا استمرت االجتاهات احلاليةوات/دوالر 6.6إىل  اخنفض هذا السعر ،6406

الشمسي اجليد ستكون اقل من أسعار الكهرباء  اإلشعاع   أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية يف املناطق ذات
يف أي تقنية أخرى لتوليد  املنزلية يف كثري من بقاع العامل، كما تتميز الطاقة الشمسية الكهروضوئية مبرونة ال تتوافر

 .1الكهرباء

                                                           

 ..1ص  ،مرجع سبق ذكره، حسام الشيمي: بيته ساندر، بيرت فاث، أنكالينز، ترمجة -1
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سرعة، على الرغم من بان تستمر تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية يف االخنفاض من املتوقع 
على املدى  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةالشكوك احلالية يف منو السوق على املدى القصري، فتوقعات سوق 

تسارع وترية التطورات يف هذه الصناعات، اما التوقعات على املدى  إىل القصري سرعان ما تصبح قدمية نظرا
الطاقة الشمسية أقل من التقلبات، فمن املتوقع أن تنخفض تكلفة أنظمة الطويل فريجح أن تشهد قدرا 

 6.44-0144إىل  6404يف عام  واتكيلو /دوالر 2444-0644اخلاصة باالستخدام املنزيل من  الكهروضوئية
شبه املرافق بالكهرباء ، كما يتوقع ان تشهد األنظمة الكبرية القادرة على تزويد 6464حبلول  واتكيلو / دوالر

يف  واتكيلو / دوالر 0144إىل  6404يف عام  واتكيلو /دوالر 0444-1244اخنفاضا مماثال يف تكلفتها من 
، هذه التوقعات تقوم على معدل تعلم مقداره 6414 واتكيلو / دوالر 0114-0424إىل  ، وصوال6464
، وقد مت ختفيض هذا املعدل، ألن معدالت التعلم تنخفض %66وهو أقل من املعدل التارخيي البالغ  01%

 .1ببطء مع مرور الزمن ونضج التقنيات
/ دوالر 1544-1.14 وقد ساهم انشاء حمطات ضخمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية يف ختفيض التكلفة من  

، وقد اخنفضت التكلفة الكلية 6405سنة  واتكيلو / دوالر 6204-6644إىل  6400يف عام  واتكيلو 
، 6405، عام واتكيلو / دوالر 4..6-66.4إىل  املكونة من الواح السيليكون البلوري الطاقة الشمسيةحملطات 

إىل  الرقائق الشمسية قد اخنفضتاملكونة من وحدات  الطاقة الشمسيةيف حني أن التكلفة الكلية حملطات 
 .واتكيلو / دوالر 0124-6604
تدعمها اجلهود )التوقعات اليت تستند األنظمة ومعدالت التعلم، هناك أهداف أكثر طموحا إىل  باإلضافة  

صن شوت "مثل مبادرة  (حتول يف السوق إىل إحداث الكبرية اليت تبذل يف البحث والتطوير والسياسات اهلادفة
sunshot " توليد الكهرباء الستخدامات إىل  الوصولإىل  وهتدف هذه املبادرة. األمريكيةيف الواليات املتحدة

لألنظمة املنزلية خالل الفرتة ذاهتا،  وات/دوالر 0.5، وبسعر 6464حبلول عام  وات/دوالر 0شبكة املرافق بسعر 
 .4.4-4.45ميكن ان تنتج الكهرباء بتكلفة  ضوئيةالطاقة الشمسية الكهرو وحتقيق هذه األهداف يعين أن أنظمة 

.  ، ما جيعلها منافسة لتوليد الكهرباء باالعتماد على الوقود االحفوري يف معظم املناطق اجلغرافية.و.ك/دوالر
الطاقة الشمسية فقد وصلت تكلفة نظام ووفقا هلذه املبادرة واستمرار التطور الفين هبذه السرعة احلالية 

 6.54لألنظمة الكبرية القادرة على تزويد الكهرباء للمرافق و وات/دوالر 6.64إىل  6402عام  الكهروضوئية
لألنظمة املنزلية، وحبلول عام  وات/دوالر 1.54لألنظمة املتوسطة القادرة على تزويد املباين التجارية، و وات/دوالر

                                                           

 .116 ، صمرجع سبق ذكره نوال احلوسين، وستيفن جريفيث، ودولف جيلني، -1
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، اما األنظمة (وات/دوالر 0.50-.0.0اىل )، قد تنخفض تكلفة األنظمة الكبرية يف سيناريو التطور 6464
ان إىل  التحليل االويل، ويشري 6464يف عام  وات/دوالر 6.65إىل  هذا السيناريواملنزلية فقد تنخفض تكلفتها يف 

 يتطلب ان تبلغ تكلفة النظام  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةيف أنظمة  وات/دوالر 0 حتقيق هدف
والتجهيزات االلكرتونية  وات/دوالر4.04، وتكلفة باقي عناصر النظام والرتكيب وات/دوالر4.54
، وقد بدأ بالفعل استكشاف أفكار حول كيفية حتقيق هذه األهداف يف العديد من مشروعات وات/دوالر4.04

كل زيادة ، وكقاعدة عامة فإن  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةالبحث والتطوير، الصناعية واألكادميية يف جمال 
 4.04و .4.4ختفيض تكلفة باقي عناصر النظام مبا بني إىل  تؤدي الطاقة الشمسيةيف كفاءة وحدة  %0مبقدار 

  وات/دوالر
  إفريقياساعة بأملانيا وجنوب فرنسا واسبانيا ومشال  واتوالشكل املوايل يعطينا مقارنة بني سعر الكيلو 
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 إفريقياساعة بألمانيا وجنوب فرنسا واسبانيا وشمال  واتمقارنة بين سعر الكيلو :(10)شكل رقم 

 
 سعر الكيلو وات ساعة من الخاليا في ألمانيا وجنوب فرنسا

 
 سعر الكيلووات ساعة من الخاليا في إسبانيا وشمال إفريقيا 

 .معهد فرنهوفر: المصدر 
 

اخنفاض الكيلو إىل  بالنسبة للتكاليف االستثمارية أدى جند ان االخنفاض يف األسعار( .4)يف الشكل 
، ووصلت أملانياوهو اقل من أسعار الكهرباء للمنازل يف (  .و.ك/ يورو 4.6)إىل  ساعة املنتج حيث وصل وات
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LCOE (تكلفة توليد الكهرباء ) 4.065) أملانياالصناعة يف ،وأسعار ( .و.ك/يورو 4.05)لألنظمة الصغرية 

مشسي عايل  بإشعاع، اما يف األماكن اليت تتمتع PVوحدات  إنشاءوهلذا فمن األفضل للمصانع (  .و.ك/يورو
 ، وهذا يعين أنه كلما حتسنت الظروف خاصة املناخية وزيادة( .و.ك/يورو 6544) إفريقيامثل اسبانيا ومشال 

املناطق ومن  أحسنالشمسي كلما اخنفضت معها التكاليف وهذا يدل على أن منطقة مشال أفريقيا من  اإلشعاع  
 .أكفأها إلقامة مثل هذه املشاريع

بسبب ارتفاع معدالت تعلم كيفية تركيب  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةهناك اخنفاض سريع يف تكلفة   
لسريع جدا يف الوقت احلايل، وإذا استمرت هذه االجتاهات وانتشارها ا الطاقة الشمسية الكهروضوئيةوحدات 

وتعريفة الكهرباء املنزلية هو القاعدة وليس  الطاقة الشمسية الكهروضوئيةفسرعان من سيصبح التطابق بني 
 .االستثناء

 :الطاقة الشمسية المركزة -4
الشمسية املركزة ومها حمطات مرايا هناك نوعان رئيسيان حملطات توليد الكهرباء باالعتماد على الطاقة    

يا القطع املكافئ غالبية األنظمة التجارية اومتثل حمطات مر . القطع املكافئ، وحمطات أبراج الطاقة الشمسية
 4.12-4.64ترتاوح ما بني  إذ)متقاربة يف النوعني حاليا املستخدمة حىت اآلن، وتكلفة توليد الكهرباء 

، بافرتاض (يف أبراج الطاقة الشمسية  .و.ك/دوالر4.65و .4.0ملكافئ، وما بني   يف مرايا القطع ا.و.ك/دوالر
، إال ان تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية املركزة يف املناطق ذات املوارد %04ان تكلفة رأ  املال هي 

خفض  ، ويبدو ان فرص .و.ك/دوالر 4.01-4.00الشمسية املمتازة قد تكون اقل من ذلك، يف حدود 
، كما أن اخنفاض تكلفة ختزين الطاقة احلرارية سيجعلها حلوال جذابة يف حالة أبراج الطاقة الشمسيةأكرب التكلفة 

 .للغاية لتوليد الكهرباء
 0244تبلغ التكاليف الرأمسالية حملطات مرايا القطع املكافئ اليت ال تتضمن خيار ختزين الطاقة احلرارية 

، وميكن مضاعفة معامل %65و %64، برغم أن معامل احلمل فيها منخفض ويرتاوح ما بني واتكيلو / دوالر
 القدرة على ختزين الطاقة احلرارية ملدة ست ساعات، إال ان هذا سيزيد التكاليف الرأمسالية إليها أضفنا إذااحلمل 
إىل  2على ختزين الطاقة ملدة  ، وميكن حملطات أبراج الطاقة الشمسية القادرةواتكيلو / دوالر 5144-044.إىل 
  .و.ك/دوالر 04544إىل  2144بتكلفة ترتاوح من  %14و %04ساعة ان حتقق معامل احلمل ما بني  05
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فالتخزين يقلل من تكلفة توليد الكهرباء يف حمطات الطاقة الشمسية املركزة، وهو خيار جذاب بشكل خاص 
 .1الطلب يف فرتات املساءألنظمة الطاقة يف املناطق اليت يرتفع فيها 

ستساعد زيادة الدعم للطاقة الشمسية املركزة يف تسريع انتشارها واملسامهة يف ختفيض تكاليفها من خالل 
 .وفرات احلجم والتعلم باملمارسة

ميكن ختفيض تكلفة توليد الكهرباء من حمطات الطاقة الشمسية املركزة من خالل حتسني اآلداء 
 :2كاليف الرأمسالية، وفيما يلي اجلوانب الرئيسية اليت ميكن من خالهلا خفض التكاليفالت وتقليل( الكفاءة)
 كميات كبرية واستخدام مكونات أرخص   إنتاج  ميكن خفض التكاليف من خالل : حقول الطاقة الشمسية

 .وإدخال حتسينات على التصميم
 درجات إىل  سيساعد استخدام سوائل جديدة لنقل احلرارة اجلديدة القادرة على الوصول :سوائل نقل الحرارة

حرارة أعلى، يف حتسني إمكانات التخزين، وخفض التكاليف وهناك أيضا إمكانية لتوليد الكهرباء من البخار 
 .مباشرة، ولكن هذا يتطلب املزيد من البحث

 ترتبط هذه األنظمة ارتباطا وثيقا بسوائل نقل احلرارة، ألن ارتفاع درجات احلرارة، وخاصة من  :أنظمة التخزين
 .األبراج الشمسية، سيقلل من تكلفة ختزين الطاقة احلرارية

 مازالت هناك إمكانية لتخفيض التكاليف، ولكنه سيكون أقل من التخفيض املمكن يف : وحدات التوليد
 .حالة املكونات األخرى

من املتوقع حتقيق ختفيضات كبرية يف تكلفة توليد الكهرباء يف حمطات الطاقة الشمسية يف السنوات 
، ومع اعتماد 6464، خيطط لبنائها حبلول عام اإلنشاءاملقبلة، نظرا لوجود حمطات طاقة مشسية مركزة قيد 

الل زيادة االستثمار يف سياسات تشجيع على استخدام هذه التقنية، ميكن خفض التكلفة بشكل كبري، من خ
 .البحث والتطوير، وتوسيع احملطات وزيادة استطاعتها

ومن خالل الشكل املوايل يتضح لنا االخنفاض احلاصل يف تكلفة توليد الكهرباء من حمطات مرايا القطع 
إىل  اخنفضت 6400 سويف.و.ك/دوالر .4.1-4.14كانت تبلغ املكافئ غري اجملهزة لتخزين الطاقة احلرارية حيث  

، أما حمطات مرايا القطع املكافئ املزودة بإمكانية ختزين الطاقة احلرارية 6405سنة   .و.ك/دوالر 4.62-4.10

                                                           

 .105 ، صمرجع سبق ذكره نوال احلوسين، وستيفن جريفيث، ودولف جيلني، -1
 .112 ، صنفس المرجع السابق -2
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،  .و.ك/دوالر.4.1و 4.60ساعات، فرتاوحت التكلفة التقديرية لتوليد الكهرباء فيها ما بني (06) ملدة ست
 .ومعامل احلمل الرأمساليةتبعا للتكاليف 
  حمطات األبراجإىل  أما بالنسبة، 6405عام   .و.ك/دوالر 4.10و 4.01ما بني إىل  هذه التكلفةواخنفضت 

ساعات  5..-2 ان تكلفة توليد الكهرباء يف احملطات اجملهزة لتخزين الطاقة ملدةإىل  الشمسية فتشري التقديرات
  .و.ك/دوالر 4.60و .4.0هذه التكلفة ما بني  وتراوحت،6400يف عام   .و.ك/دوالر4.65-4.66 بلغت

، وقد تسهم ختفيضات التكلفة الرأمسالية 6405ساعة عام 05-06ملدة  الطاقةيف احملطات اجملهزة لتخزين 
والتحسينات يف اآلداء وختفيضات تكاليف التشغيل والصيانة يف خفض تكلفة توليد الكهرباء يف حمطات األبراج 

 4.60-4.05إىل  ساعة، فقد تنخفض تكلفة توليد الكهرباء فيها 05-06الشمسية اجملهزة لتخزين الطاقة ملدة 
  .6405يف   .و.ك/دوالر

 تكلفة توليد الكهرباء في محطات مرايا القطع المكافئ وفي أبراج الطاقة الشمسية  (:11)الشكل رقم 
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خمتلفة يف مناطق  باألوروساعة للمحطات الشمسية املختلفة  واتكما يوضح الشكل املوايل أيضا أسعار الكيلو   
 (.سنوي/6م/ .و.ك 6544)و( سنوي/6م/ .و.ك 6444)الشمسي    اإلشعاع
وكانت أقل من السعر يف (  .و.ك/يورو 4.61-.4.01)للمحطات بالتخزين  LCOE وبلغ سعر 

وباملقارنة أيضا بأسعار تكنولوجيا الربج املركزي (.  .و.ك/يورو 4.625)إىل  والذي وصلحالة عدم وجود ختزين 
ومن املتوقع ان يصل السعر يف املناطق (  .و.ك/يورو 4.61)واليت وصل سعرها ل   Fresnel/فريسنل توحمطا
 (. .و.ك/يورو 4.021)إىل  سنوي/6م/ .و.ك 6544مشسي  إشعاعاليت هلا 
وليبيا والسعودية ومصر أفضل الفرص الستخدام  ، متلك اجلزائرإفريقياوهي منطقة الشرق األوسط ومشال  

العادي املباشر  اإلشعاع   تقنية الطاقة الشمسية املركزة، ومن املرجح أن متيل بلدان املنطقة اليت فيها قدر كاف من
حمطات الطاقة الشمسية املركزة تفضيل إىل  ويرتفع فيها الطلب على الكهرباء بشكل كبري يف فرتة الذروة املسائية

املغرب، وتونس، : اجملهزة لتخزين الطاقة احلرارية على حمطات الطاقة الشمسية الكهرو ضوئية، وهذه البلدان تشمل
 .واجلزائر

واجلدول املوايل يوضح تكاليف تقنيات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ومقارنتها بتكاليف توليد 
 .الكهرباء من الطاقات التقليدية والنووية
 .تكاليف تقنيات توليد الطاقة الكهربائية(: 40)جدول رقم 

 التقنيات
تكاليف االستثمار 

دوالر لكل ) 4110
 (واتكيلو 

تكاليف االستثمار 
دوالر لكل ) 4131

 (واتكيلو 

تكاليف توليد 
الكهرباء االعتيادية 

دوالر لكل ) 4110
 (واتكيلو 

تكاليف توليد 
الكهرباء االعتيادية 

دوالر لكل ) 4131
 (واتكيلو 

 4.165-.4.4 4.50-4.01 0144-0644 1444-5444 الفولطية الضوئية
 4.05-4.45 4.61-4.045 0544-0.44 6144-6444 الشمسية الحرارية

 4.40-4.415 4.42-4.46 0654-0444 0644-0444 الفحم
 4.405-4.415 4.42-4.40 544-044 244-054 الغاز الطبيعي
 4.426-.4.40 4.4.5-4.465 1444-0544 6544-6444 الطاقة النووية

SOURCE : IEA ;reproduced in krinmaree, « renewable resources : forces of nature », middle east 
economic digest (MEED, august 2007). Vol.51.no.32 ,pp 30-31. 
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هذه املركزات كانت عام  الواحد بواسطة واتيتضح لنا من اجلدول السابق أن تكلفة توليد الكيلو 
، (واتدوالر لكل كيلو  0544) 6414، ويتوقع هلا ان تكون اقل من ذلك عام دوالر6144قد بلغت  6445

احد من الكهرباء، وسوف و  واتدوالر لتوليد كيلو  6544وهي أدىن من تكلفة استخدام الطاقة النووية اليت تبلغ 
، غري أهنا تبقى مرتفعة باملقارنة مبصادر الطاقة التقليدية األخرى مثل الفحم 6414دوالر عام  1444إىل  ترتفع

االعتبارات البيئية وتكاليف الصيانة فإن تكلفة الطاقة الشمسية تصبح منافسة  أدخلنا إذاوالغاز الطبيعي ولكن 
األفضل هو الطاقة الشمسية  ل ان خيار الطاقة املستقبليللطاقة التقليدية خاصة يف املناطق النائية، وميكن القو 

الشمس وتسمى  أشعةفعاليتها االقتصادية والبيئية أما بالنسبة ملنظوماهتا الفولطية ومركزات و  نظرا لتوفرها الكبري
 واألفضليةالكهرباء،  نتاج  أحيانا احلرارة الشمسية فهي مفيدة جدا يف تطوير استخدامات طاقة الشمس خاصة إل

 .كميات من الكهرباء  إنتاج  عة الشمس نظرا لرخص مثنها ومتيزها بهنا من نصيب مركزات أش
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 :خالصة الفصل الرابع
حنن على وشك أن نشهد ثورة يف جمال الطاقة الشمسية فاالنتشار السريع لتقنيات الطاقة الشمسية    

واالخنفاض السريع يف التكاليف عامالن يعزز كل منها اآلخر، هناك اخنفاض يف تكلفة توليد الكهرباء باستخدام 
علم، وهذا يعين أن التكاليف الرأمسالية سوف والطاقة الشمسية املركزة نتيجة آلثار الت الطاقة الشمسية الكهروضوئية

تستمر يف االخنفاض بنسبة مئوية ثابتة يف كل مرة تتضاعف فيها استطاعة احملطات القائمة، ويف حالة حمطات 
 %05إىل  6405، لكنها اخنفضت يف %64الطاقة الشمسية الكهروضوئية جتاوزت هذه النسبة تارخييا 

اخنفاض كبري ومستمر إىل  جانب معدالت آثار التعليم العاليةإىل  لطاقة الشمسيةأدى االنتشار السريع لتقنيات ا
يف التكاليف وساعد يف إطالق ثورة الطاقة الشمسية، حيث أصبحت تقنيات الطاقة الشمسية تنافسية بشكل 

 %24ن متزايد، فقد اخنفضت تكاليف حمطات الطاقة الشمسية املكونة من الواح السيليكون البلوري بأكثر م
، كما أن تكلفة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وات/دوالر0.4اقل من إىل  خالل السنتني األخريتني لتصل

 .الكهروضوئية املنزلية آخذة يف االخنفاض
حتديث البيانات إىل  ان االخنفاض السريع يف تكلفة تقنيات توليد الطاقة الشمسية يعين أن هناك حاجة  

باستمرار، من أجل تقييم سياسات دعم الطاقة الشمسية، مما حيتم خفض دعم الوقود االحفوري كخطورة أولية 
الطاقة وزيادة انتشار الطاقة الشمسية من اجل حتقيق تسريع ضرورية وإلزامية، لتعزيز زيادة رفع كفاءة استخدام 

وفورات الدعم للوقود االحفوري ليتم  و لك من خالل استخداملكفاءة الطاقة الشمسية، وميكن حتقيق ذ  ملمو 
 .استثمارها يف دعم كفاءة الطاقة الشمسية على كل من املدى القصري واملتوسط

حل اقتصادي لتوفري الكهرباء يف املناطق الواقعة  أفضلالطاقة الشمسية هي اآلن  إنتاج  ان تقنيات 
الشبكة املركزية يف املناطق اليت  إمداد العديد من املناطق، فضال عن كة يفخارج شبكة الكهرباء، بل وتوسيع الشب

املناطق النائية، إىل  تتوافر فيها موارد مشسية جيدة، فالطاقة الشمسية تعد حال منوذجيا ملشكلة إيصال الكهرباء
ت الطاقة الشمسية التنمية املستدامة، وقد تكون تقنيا أهداففهي فعالة جدا يف املساعدة على حتقيق  وبالتايل

حق عدم وجود بنية أو  ليد الكهرباء، خاصة يف املناطق النائية اليت تعاين ضعفا،و ارخص بكثري من حرق الديزل لت
 .%044و %04زيادة تكلفة الديزل بنسبة ترتاوح بني إىل  دي تكاليف النقلؤ حتتية، حيث ميكن أن ت

أو  الشمسية ختتلف تبعا للظروف وقد تتضاعف مرتنيان تكلفة توليد الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة 
حتليل مفصل لتقنيات الطاقة الشمسية يف كل بلد، بل ويف كل  إجراءأكثر للتقنية ذاهتا، لذلك من الضروري 

منطقة، من أجل فهم الفرص اليت توفرها هذه التقنيات كما أنه ميكن لتقنيات الطاقة الشمسية حتقيق منافع 
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خاصة اجلزائر  االعديد من بلدان مشال أفريقييف املدى القريب على الصعيد العاملي، مبا يف ذلك اقتصادية ملموسة 
ومصر، وسيعتمد انتشار هذه التقنيات يف املنطقة مستقبال على تطور امدادات الطاقة، وتوقعات الطلب، ومن 

وتطويرها، خاصة يف اجلزائر  وأدائهاة هنا فإن التحديث املستمر للمعلومات املتعلقة بتكلفة تقنيات الطاقة الشمسي
ومصر، سيكون أمر شديد األمهية لوضع هذه التوقعات، وبالتايل تطوير اسرتاتيجيات الطاقة اإلقليمية اليت ستقرر 

 .مستقبل الطاقة يف املنطقة خاصة منها الطاقة الشمسية
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الخامس

 تطبيق ات الطاقة الشمسية
 ودورها في تحقيق التنمية

 المستدامة في الجزائر و مصر
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 :مهيدت
حيث تتجه جهود العديد من دول  وفرة،النظيفة وأكثرها  الطاقة الشمسية من أهم مصادر  الطاقة تعترب 

الشمسية،  الطاقة إليها مبختلف صورها، كما تستثمر تلك الدول يف البحث والتطوير اخلاص بصناعة العامل 
 .وث البيئي خلفض تكلفة إنتاجها مبا يساهم يف انتشارها ومن مث احلد من التل

الشمسية يف توليد الكهرباء،  الطاقة النامية استغالل  وأسواء املتقدمة  ولقد استطاعت العديد من الدول،
ومعاجلة مياه الصرف الصحي وكذلك  اهيأملاألخرى مثل تسخني فضال عن استخدامها يف العديد من التطبيقات 

 الطاقة النشاط الزراعي وغريها، وذلك لتأمني احتياجاهتم من مياه البحر، كما مت استخدامها يف اإلنارة ويف  حتليه
بشكل تدرجيي استعدادا لنضوب الوقود االحفوري وكذلك للحد من التدهور االيكولوجي واالحتباس احلراري 

 .الذي بات يهدد العامل أمجع
الشمسية ودورها  طاقة الويف هذا الفصل سيتم الرتكيز على التجربتني اجلزائرية واملصرية يف جمال استخدام 

 الطاقة بالسياسات اليت مت إتباعها يف هذين البلدين من أجل النهوض  إىليف حتقيق التنمية املستدامة والتطرق 
براز أهم االجنازات احلاضرة واملستقبلية للطاقة الشمسية وانعكاساهتا على التنمية إالشمسية وتنمية استخدامها و 

 :وهذا من خالل املباحث التاليةومصر املستدامة يف كل من اجلزائر 
 الشمسية لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، الطاقة تطبيقات : املبحث األول
 الشمسية لتحقيق التنمية املستدامة يف مصر، الطاقة تطبيقات  :املبحث الثاين

 .يف اجلزائر و مصر الشمسية على حتقيق التنمية املستدامة الطاقة انعكاسات استخدام : املبحث الثالث
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 : الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر الطاقة تطبيقات:  األولالمبحث 
مبا قامت به الشركة الوطنية برتول وغاز  منحتكم استغالل ثروهتا الطبيعية  أناستطاعت اجلزائر 

ومن تلك  ،لينابيع وتطوير طرق االستغاللالستيالء على ملكية المنذ االستقالل جبهود متصلة سواء " طراكاسون"
الغاز وتطوير  لتمييعاجلهود قرار التأمني الذي ارجع السيادة للبالد على ثروهتا واجلهود اخلاصة إلنشاء مصانع 

 .الطاقات املتجددة 
 الطاقة واجلزائر من خالل موقعها تتمتع بظروف مواتية الستخدام الطاقات املتجددة، خاصة منها 

 الطاقة الشمسية وذلك بإدراج العديد من مشاريع  الطاقة و يف هذا السياق مت تنمية  ،فولطيةفوتو ال الشمسية
 الطاقة الشمسية واليت بدأها مركز تنمية الطاقات املتجددة يف العديد من التطبيقات من اجل تلبية احتياجات 

 .التقليدية غري متوفرة  الطاقة نني والعمالء الذين يعيشون يف املناطق النائية حيث واتللم
الشمسية يف بالدنا تتيح إنتاج ما يعادل  الطاقة أن إمكانية استغالل  ومن اجلدير أن نعلم هبذا الصدد

 الطاقة مساحة البالد ووفرة  أنمرات ما يعادل حاجة العامل، ذلك  وأربعستني مرة حاجة البلدان األوروبية 
 .أحسن استغالل الطاقة هذه  استغاللعلى  قدامإلاالشمسية يف صحاريها بصورة خاصة تفرضان 

طور إىل صناعة كهربائية مشسية كبرية تتيح التشغيل يتأن القطاع اجلديد  ميكن هلذا هذاو من خالل 
 .اليت تعيشها الواسع وإخراج بعض املناطق من عزلتها

 :الشمسية في الجزائر  الطاقة إمكانيات و مقومات :األولالمطلب 
اخلمسينات حيث قام الفرنسيون بضخ املياه وصهر املعادن  إىلالشمسية يف اجلزائر  الطاقة تعود جتربة 

املتجددة هبدف تطبيق السياسة الوطنية يف  الطاقة حمافظة  أنشئت 2891ويف عام  الكهربائية، الطاقة وتوليد 
الشمسية املتمثل يف  الطاقةز للطاقات البديلة منها مرك وقد مت إنشاء مراكز متخصصةميدان الطاقات البديلة، 

شخصا  05حيث يقوم العاملون يف احملطة وعددهم  حمطة جتارب التجهيزات الشمسية وطاقة الرياح يف بوزريعة،
فيف احملاصيل ،وجتالكهربائية  الطاقة الشمسية باإلضافة إىل توليد  الطاقةبأحباث تتعلق بتحليه وضخ املياه بواسطة 

  .د والتكييفزراعية يف جمال التربيال
 :الشمسية في الجزائر الطاقة إمكانيات : أوال 

الشمسية يف حوض املتوسط، كما أن  الطاقة تتوفر اجلزائر جراء موقعها املتميز على اكرب حقل من 
الشمسية يف اجلزائر  الطاقة ساعة سنويا، وجمموع تلقي  1555متوسط إشراق الشمس يف األرض اجلزائرية يتجاوز 

 أهمواجلزائر لديها مرة استهالك الكهرباء السنوي يف البالد،  0555 أيسنة /ترياوط ساعة 268055يقدر ب 
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الشمسية يف  الطاقة إمكانيات الشمسية مع الغاز الطبيعي فان  الطاقةقارنا  إذاحقل للطاقة الشمسية يف العامل، و 
يف  حتياطات الغاز الطبيعيأضعاف ا 9مليار مرت مكعب، أي أكثر من  00555 يعادل اجلزائر تساوي ما

 .1البالد
يف الساعة على   توا كيلو 0 إىلاملتوفرة يوميا على مساحة عرضية قدرها واحد مرت مربع تصل  الطاقة و 

 1160البالد، و  مشالمرت مربع يف السنة يف  لكيلووات يف الساعة لك 2055حنو  أيالرتاب الوطين  أجزاءمعظم 

الشمسية  الطاقة يلي اجلدول التايل يوضح  فيماو  2السنة يف جنوب البالد سا لكل مرت مربع يف/ توا كيلو
 .الكامنة يف اجلزائر 

 الشمسية الكامنة في الجزائر الطاقة :( 62)جدول رقمال
 الصحراء الهضاب العليا المنطقة الساحلية المناطق
 96 25 0 %المساحة 

 0055 0555 1605 (السنة/الساعة)المدة المتوسطة للتعرض للشمس 
ساعي متر مكعب في  واتالمتوسطة الممكنة كيلو  الطاقة 

 السنة
2055 2855 1605 

    Source : le secteur des énergies renouvelables en Afrique du nord,( nations unies commission 
économique pour l’Afrique, bureau pour l’Afrique de nord 2012), p18.  

 :اإلطار القانوني والتنظيمي للطاقة الشمسية في الجزائر :ثانيا 
 : اإلطار القانوني -1

تطويرها اجلزائر  أدجمتوعيا باألمهية املتزايدة للطاقات املتجددة وخاصة منها الشمسية والنجاعة الطاقوية، 
هبا مبجموعة من  املرتبطةية التحت اجناز البىنو نوين مشجع لرتقيتها قا إطارالطاقوية من خالل اعتماد  ايف سياساهت

 : 3النصوص القانونية والتشريعية متمثلة يف
 :إىلوالذي يهدف  الطاقة املتعلق بالتحكم يف  2888جويلية  19الصادر يف  88 -58القانون رقم  -

  ترسيخ الفعالية الطاقوية. 
  الشمسية  الطاقة ترقية استخدام الطاقات املتجددة خاصة منها. 

                                                           
1
العدد ،جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية (،  الشمسية وطاقة الرياح الطاقة تجربة الجزائر في استغالل  ،كعوان، جابة امحدسليمان    

 . 60، جامعة املسيلة ص 1520)20
 .51ص 1550 )جمموعة اوراق فنية، اجلزائر( ،المتجددة في الجزائر الطاقة سونالغاز تطور   2
 .19ص  1526، جانفي  برنامج تطوير الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقويةاجلزائرية ، الطاقة رة جملة وزا 3
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  محاية البيئة. 
العمومي للغاز بالقنوات، واملرسوم التوزيع املتعلق بالكهرباء و  1551فيفري  50الصادر يف  51-22لقانون رقم ا -

 .التنفيذي الذي تبعه واملتعلق بتكاليف التوزيع 
املتجددة يف إطار التنمية املستدامة املتعلق برتقية الطاقات  1550أوت  20الصادر يف  50-58القانون رقم  -

حتديد كيفيات ترقية الطاقات املتجددة واملسامهة يف السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم بتثمني  إىلوالذي يهدف 
 .وتعميم استعماهلا  الطاقة مصادر هذه 

  :يلي عن طريق نشر ما التنظيمو قد مت تعزيز 
خلاص احملدد لطرق تسيري حساب التخصيص ا 1522ديسمرب  59الصادر يف  22-010املرسوم التنفيذي رقم  -

 ."الصندوق الوطين للطاقات املتجددة والتوليد املشرتك " املسمى  051-202رقم 
ة من الصندوق عاحملدد لقائمة املداخيل واملصاريف املقتط 1521 أكتوبر 19القرار مابني الوزارات الصادر يف  -

 .الوطين للطاقات املتجددة 
 .سم تكاليف توزيع إنتاج الكهرباء إت بواالعاحملدد لشروط منح ال 20-129املرسوم التنفيذي رقم  -
املعدل واملكمل للمرسوم التنفيذي رقم  1520ديسمرب  29الصادر يف  20-010املرسوم التنفيذي رقم  -

املتعلق بالتدقيق الطاقوي للمؤسسات ذات االستهالك الكبري  1550ديسمرب  16الصادر يف  080-50
 .للطاقة 

سبتمرب  18واملتمم للقرار ما بني الوزارات الصادر يف  املعدل 1520جوان  28القرار ما بني الوزارات الصادر يف  -
 .املتضمن اعتماد مكاتب التدقيق ومكاتب اخلرباء  1525

اعتمادا على  الطاقةاحملدد ألسعار الشراء املضمونة إلنتاج  1520فيفري  51القرار مابني الوزارات الصادر يف  -
  .مسية وشروط تطبيقهاالتجهيزات اليت تستعمل اخلاليا الش

ضمن قانون املالية التكميلي املت 1522جويلية  29الصادر يف  22-22ذالك فان القانون رقم إىل إضافةو 
ى املداخيل الضريبية البرتولية الذي ميول الصندوق الوطين للطاقات املتجددة وتوسيع حقل نوه مبستو ،  1522

 .التوليد املشرتك منشآتتطبيقها على 
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 1:التحفيزية و الجبائية جراءاتاإل/6
العمليات الواردة يف برنامج الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية  ألولوياتلالستجابة بشكل أفضل 

ويتعلق األمر بالتأكد من أن ، تعديالت تشريعية وتنظيمية إجراءمت والشركات  اخلواصولتشجيع مبادرات 
تشريعي وتنظيمي يسمح باالستجابة بفعالية  إطارستفيدون من ي املستثمريناملستعملني واملتدخلني وخمتلف 

  .للتحديات املعرتضة يف جمال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية
الذي ميكن فتح نظامه اخلاص يف التعاقد على ، االستثمارالعام الذي حيكم تطوير  طاراإلوعالوة على 

 ،عمول به نص على تدعيم مباشر وغري مباشر للطاقات املتجددةالقانوين امل اإلطارفان ، املتجددةترقية الطاقات 
جبائية  ،امتيازات مالية) الطاقة للتحفيز والتشجيع ينص عليها القانون املتعلق بالتحكم يف  إجراءاتوهناك 
د مت املتجددة، وق الطاقوية وترقية الطاقاتنجاعة التساهم يف حتسني  إىلللعمليات واملشاريع  بالنسبة( ومجركية
 .ليساهم يف متويل املشاريع الصندوق الوطين للطاقة إنشاء

هو تشجيع املنتجات احمللية وتوفري شروط مرحبة خاصة اجلبائية للمستثمرين  اإلجراءاتالغاية من هذه  إن
 .الراغبني يف االخنراط يف خمتلف فروع الطاقات املتجددة خاصة الشمسية منها

 :التنظيمية اإلجراءات/ 0
ياسة النشيطة للجزائر يف اجناز برنامج تنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية ستتم عرب منح الس إن

تنظيمية ستؤطر  إجراءاتوعليه فان  ، مساعدات لتغطية التكاليف الزائدة الناجتة عن النظام الكهربائي الوطين
 .ألموال العمومية املخصصة هلذا الربنامجاملراقبة املالئمة الستعمال أمثل ل آلياتمسامهة الدولة وضبط شروط و 

 :سياسة الطاقات المتجددة في الجزائر: ثالثا 
عدة  بإنشاءاملتجددة هبا قامت اجلهود املبذولة من طرف الدولة اجلزائرية لرفع مستوى استغالهلا للطاقات  إطاريف 

 .هياكل وعلى رأسها احملافظة السامية للطاقات املتجددة
  :للطاقات المتجددة و أفاقها المحافظة السامية -1

م احملافظة السامية  2891من اجل استغالل الطاقات املتجددة بشكل منظم قامت اجلزائر بإنشاء عام 
، األساسيةمع وضع اهلياكل  ،نطالق نشاطهاالالزمة إل األساسيةالوسائل  بإعدادحيث قامت  املتجددة،للطاقات 

والتكنولوجية والصناعية لربناجمها للوسائل اليت توفر الدعامة العلمية  انطلقت خبمس مراكز تنمية وحمطة جتريبية
عمال املتعلقة باملسامهات يف جمال من املهام األساسية هلا القيام جبميع األ ،التنموي املكلفة به يف جمال الطاقات
                                                           

1
 .18ص ،مرجع سبق ذكرهاجلزائرية ، الطاقة جملة وزارة .  
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نمية الطاقات املتجددة تطوير وتو املتمثلة يف البحث والتكوين واإلعالم والتجهيز إىل جانب املهمة الرئيسية 
وقد متكنت خالل ثالث سنوات من االنطالق يف  ،الشمسية واحلرارية اجلوفية وطاقة الرياح الطاقة وخاصة منها 

األمر الذي أهلها ملنافسة الدول  ،وضع برنامج خاص بتطوير تقنيات استغالل املصادر املتجددة خاصة الشمسية
 .1الشمسية املتقدمة يف صناعة تكنولوجيا الوسائل

وقد  ،باملركب االلكرتوين ببلعباس فولطيةفوتو متكنت احملافظة من إنتاج أول لوحة  2890ويف عام 
اعتمدت يف اجناز اللوحات الشمسية على اخلاليا الشمسية املصنوعة من مواد أولية منتجة وطنيا وبذلك تعترب 

نظم إىل مصاف الدول املتحكمة يف تكنولوجيات تصنيع اجلزائر الدولة األوىل إفريقيا يف تركيب اخلاليا الشمسية لت
  .اخلاليا الشمسية

الشمسية  الطاقة من أجل إجناح سياسة احملافظة السامية ترصد هلا الدولة كل الدعم بغية حتقيق صناعة 
فاءات ويف نفس اإلطار تقوم الك، باملواصفات العاملية من جهة ومن جهة ثانية تسمح بتلبية االحتياجات الوطنية

الوطنية من مهندسني وخرباء وتقنيني ومتخصصني بالعمل اجلاد واملستمر لتطوير تكنولوجيات استغالهلا مع خفض 
ومن  التكاليف وحتقيق االستغالل العقالين للموارد الطاقوية الوطنية من خالل حتسني اإلدارة والكفاءة يف التسيري

ز تنمية الطاقات املتجددة واليت كانت تتكفل بإعداد أعمال دقيق ملهام كل مركز من مراكتأجل ذلك مت حتديد 
إضافة إىل دراسة واستغالل مجيع اإلمكانيات االجيابية املتوفرة حمليا مع ، البحث العلمي والتقين داخل الوطن

 .ن مستخدمي قطاع الطاقات املتجددةضمان تكوي
  :(C.D.E.R) : مركز تطوير الطاقات الجديدة و المتجددة-6

 2:تابع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتتلخص مهام هذا املركز يف وهو
  .األرض اجلوفية والكتلة احليوية ،الرحيية ،مجع ومعاجلة املعطيات من اجل تقييم دقيق للطاقات الشمسية -
  .عمال البحث الضرورية لتطوير إنتاج الطاقات  املتجددة واستعماهلاأصياغة  -
   .صناعة التجهيزات يف ميدان الطاقات املتجددة واستعماهلا صياغة معايري -
 
 

                                                           
1

ارية وعلوم التسيري، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية والتج(، دور واهمية الطاقات المتجددة غي تحقيق التنمية المستدامةوعشري مرمي، ب 
 .282ص  ) 1522-1525، جامعة قسنطينة

الشمسية في الجنوب  الطاقة دراسة لواقع مشروع تطبيق )المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر الطاقة روحات حدة، ف  2
 .201 ص ،) 1521، 22 جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد(، (الكبير في الجزائر
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 : (U.D.E.S)وحدة تطوير التجهيزات الشمسية -3
ية واجناز مناذج والبحث العلمي مكلفة بتطوير التجهيزات الشمس هذه الوحدة تابعة لوزارة التعليم العايل

   1:جتريبية تتعلق ب
  .الفالحي أوالصناعي  أوي وذات االستعمال املنزيل التجهيزات الشمسية ذات املفعول احلرار -
  .التجهيزات الشمسية بفعل اإلنارة الفولطية وذات االستعمال املنزيل والفالحي-
شمسية يف استعمال احلرارية امليكانيكية واليت تدخل يف تطوير التجهيزات الالكهربائية  األنظمةالتجهيزات و  -

 .الشمسية الطاقة 
 (:UDTS:)تكنولوجيا السيليسيوم وحدة تطوير -4

هذه الوحدة أيضا تابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومهمتها تطوير اخلاليا الشمسية وتكنولوجيا 
 استعماهلا وكل ما يتعلق بزيادة إنتاجيتها يف السوق احمللية أو العاملية

  : (APRUE) الطاقة وكالة ترقية و عقلنة استعمال -5
حيث يتمثل دورها  ،الطاقة ا من طرف احلكومة من اجل تنشيط تنفيذ سياسة التحكم يف مت إنشاءه

وتنفيذ خمتلف الربامج اليت  ،ويف ترقية الطاقات املتجددة الطاقة الرئيسي يف التنسيق ومتابعة إجراءات التحكم يف 
  الطاقة وهي تابعة لوزارة ( حةالفال ،النقل،الصناعة)متت املصادقة عليها يف هذا اإلطار مع خمتلف القطاعات 

 : New Energy Algeria))" نيال"جيريا أل نيو اينارجي-2
مت  ،للمواد الغذائية SIMوهي شركة خمتلطة بني الشركة الوطنية سوناطراك والشركة الوطنية سونلغاز وجممع 

 2 :وتتلخص مهامها يف، 1551إنشاءها سنة 
 .ترقية الطاقات املتجددة وتطويرها -
واليت تكون لديها فائدة مشرتكة بالنسبة للشركاء داخل اجلزائر  ،يني واجناز املشاريع املرتبطة بالطاقات املتجددةتع-

  : 1550ومن أهم مشاريعها واليت شرعت يف تنفيذها خالل ، وخارجها
 %05ميثل اجلزء الشمسي فيه  ،يف حاسي الرمل يهتجني مشسي غاز  تميغاوا 205مشروع  -
  .يف منطقة تندوف تميغاوا 25از حظرية هوائية بطاقة مشروع اجن -
 .الشمسية يف اإلنارة الريفية يف متنراست ومنطقة اجلنوب الغريب  الطاقة استعمال  -

                                                           
 .201 ص ،مرجع سبق ذكرهروحات حدة، ف .  1
جملة االقتصاد األخضر،خمرب االقتصاد الرقمي يف (،الخضراء كبديل للطاقة األحفورية في الجزائر الطاقة مستقبل مشاين وفاء،اوسرير منور، .  2

 .01، ص  (1526،جامعة مخيس مليانة ، 01،اجمللد20اجلزائر،العدد 
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يف اجناز وصيانة التجهيزات   CREDEGومن جهة أخرى يتدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز 
فتجدر اإلشارة إىل وجود ، أما يف قطاع الفالحة، الوطين لإلنارة الريفية الشمسية اليت مت اجنازها يف إطار الربنامج

اليت تقوم باجناز برامج هامة يف ميدان ضخ املياه والتزويد بالكهرباء ( HCDS)احملافظة السامية لتنمية السهوب 
فهناك عدة شركات  ،نيأما على مستوى املتعاملني االقتصادي ،الشمسية لفائدة املناطق السهوبية الطاقة عن طريق 

 .تنشط يف ميدان الطاقات املتجددة 

  :الشمسية في الجزائر الطاقةواقع االستثمار في  :المطلب الثاني
ة الطاقات املتجددة مع الشمسية كجزء من تنفيذ برنامج تنمي الطاقة بدأت اجلزائر االستثمار يف جمال 

مع جتهيز املدن الكربى  2899اد خمطط اجلنوب سنة ة الطاقات اجلديدة يف الثمانينات واعتمظإنشاء حماف
 15نسمة يف  2555لتزويد  تكيلو وا 2555الشمسية واجناز حمطة ملوكة بادرار بقوة  الطاقة بتجهيزات لتطوير 

قرية كما مت توسيع نطاق نشاط مركز بوزريعة وإنشاء وحدة إلنتاج اخلاليا الشمسية وحدة لتطوير تقنية السيليسيوم 
إنتاج بدعوة املستثمرين لرتكيب حمطات وبدأت  ،الشمسية الطاقة ملركز الذي كان حيوي أحد أكرب أفران هبذا ا

والواليات لتحديد  الطاقة تعاون مع اجلهات املختصة يف لالشمسية ذات قدرة عالية با الطاقة الكهرباء من مصادر 
الشمسية  الطاقة ل وترية تنفيذ برنامج تنمية يمدى توفر األراضي واملناطق ومواقعها إلنشاء حمطات فرعية وتعج

، خنشلة، غرداية، الوادي، بسكرة :هيوالية ( 20)ية مت حتديد مخسة عشر مرحلة أوليف و  1526/1515للفرتة 
االستثمار وقد مت اختبار  ،تندوف ،متنراست ،البيض ،بشار ،ادرار ،ورقلة ،ايليزي ،تبسة ،اجللفة، النعامة ،واتاالغ

ومركز تنمية الطاقات  الطاقة أجرهتا وزارة  يتلانتائج الدراسات للطاقة الشمسية  واليات على أساسيف هذه ال
لتحديد  (ONM)و املرصد الوطين لالرصاد اجلوية  (ASAL)و وكالة الفضاء اجلزائرية ( CDER)املتجددة

 .ن استغاللو املواقع املؤهلة و اجملدية اقتصاديا الستغالهلا احساملعايري و االمكانيات 
 :الشمسية في الجزائر  الطاقة برنامج تطوير  :أوال 

اخلضراء اليت تقوم على إسرتاتيجية تتمحور حول الطاقات اليت ال  الطاقة انطلقت اجلزائر يف ديناميكية 
 الطاقة وإعداد جزائر الغد وهكذا تدخل اجلزائر عهد جديد من  ،الطاقة تنضب واستعماهلا ألجل تنويع مصادر 

ددة والنجاعة الطاقوية الذي صادقت تجوبعد حوايل أربع سنوات من انطالق برنامج تنمية الطاقات امل ،ملستدامةا
عناصر جديدة وملحة  ،ظهرت خالل املرحلة التجريبية واالختبار التكنولوجي ،1522عليه احلكومة يف فيفري 
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عة برنامج التنمية الطاقات املتجددة والنجاعة الدولية تتطلب مراج أوعلى الساحة الطاقوية سواء منها الوطنية 
 :1الطاقوية ومن بني هذه العناصر جتدر اإلشارة إىل

معرفة أفضل القدرات الوطنية يف جمال الطاقات املتجددة من خالل دراسات أجريت من خالل املرحلة  -
 خاصة القدرات الشمسية ،األوىل

لتشكل  فأكثر أكثرض نفسها يف السوق ر فتت تاخنفاض تكلفة صناعة اخلاليا الشمسية اليت با -
 (التكاليف التنافسية ،النضج التكنولوجي )صناعات قابلة لالستمرار وجديرة باالعتبار

خاصة من  ،تكنولوجيا غري ناضجة بعدبتكلفة صناعات التقنية الشمسية اليت تبقى مرتفعة ومرتبطة -
ني يتمثل يف وضع فان برنامج الطاقات املتجددة احملا و هكذا إضافة إىل منو بطئ للغاية يف سوقه ،ناحية التخزين 

مع التمسك خبيار  ،الوطينبالنسبة للسوق  1505يف أفاق  توا ميغا 11555طاقة متجددة منذ البداية بقدرة 
الشمسية  الطاقة وبفضل هذا الربنامج اجلديد فان ،التصدير كهدف اسرتاتيجي إذا مسحت ظروف السوق بذلك

فان  ،1505وهكذا ومع حلول سنة  ،جها اجلزائرهصلب السياسات الطاقوية واالقتصادية اليت تنتستكون يف 
ستكون من أصل قابل  ،من اإلنتاج الكهربائي املوجه لالستهالك الوطين 10%من القدرة القائمة و 00%

 2 :مرحلتني الشمسية لإلنتاج الكهربائي املوجهة للسوق الوطنية على الطاقة وستتم مشاريع  ،للتجدد
 :6161 -6115المرحلة األولى  – 1

مصحوبة بربنامج التكوين  ،الشمسية الطاقة من  تميغا وا 0555سرتى هذه املرحلة اجناز طاقة قدرها 
مما سيمكن على املدى القريب من استغالل القدرات اجلزائرية الوطنية  ،والبحث وكذا اكتساب اخلربات الضرورية

 .الغري مباشرةمما يسمح خبلق عشرات اآلالف من مناصب الشغل املباشرة و  ،جملالعلى أحسن وجه يف هذا ا
 :  6131 – 6161المرحلة الثانية  – 6

ستمكن من تركيب حمطات كربى للطاقة الشمسية ( ادرار)تنمية الربط الكهربائي بني الشمال والصحراء  
وعند هذا املوعد فان احلرارة ،الوطنية الطاقة نظومة تيميمون وبشار ودجمها يف م ،ادرار ،عني صاحل: يف مناطق عدة

 .الشمسية قد تصبح صاحلة اقتصاديا 

                                                           
1
 .0ص  ،مرجع سبق ذكرهاجلزائرية ، ة الطاقجملة وزارة .  

 .50 ص ،مرجع سبق ذكرهاجلزائرية ، الطاقة جملة وزارة .  2
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تنمية صناعة حقيقية للطاقة الشمسية وتقليص االستهالك تدرجييا لتصل  إىلوهتدف اجلزائر يف هذا اجملال 
 05و ،1505 – 1520مليون يف الفرتة  65مليون طن مكافئ نفط منها  85للطاقة قدره  إمجايلاقتصاد  إىل

  .1505سنة % 25حبوايل  الطاقة وبذلك سيسمح بتقليص الطلب على  1505مليون طن مكافئ نفط بعد 
ددة لتوفري حلول شاملة جالشمسية قد سارت يف طريق الطاقات املت الطاقة اجلزائر من خالل برنامج  إن

 .ريةو حفاأل الطاقة ودائمة للتحديات البيئية وللحفاظ على مصادر 
الشمسية احلرارية سيتم تدرجييا  الطاقة إدخال إن ،يتضمن الربنامج تنمية اخلاليا الشمسية على نطاق واسع

 .حسب خصوصيات كل منطقة 
القدرات  ألمهيةمنطقة الصحراء لتهجني احملطات املوجودة املشتغلة بالديزل وتزويد املواقع املتباعدة نظرا  -

  .الشمسية يف هذه املنطقة
  .اهلضاب العليا لتعرضها للشمس مع توفر األراضي منطقة -
 ،املنطقة الساحلية حسب توفر وعاء األراضي مع استغالل الفاضاءات اليت تتوفر فيها موارد مشسية مواتية -

 .1505 – 1520الشمسية خالل املدة  الطاقة واجلدول املوايل يبني القدرات املرتاكمة لربنامج 

 .6131-6115المتراكمة للطاقة الشمسية للمرحلة األولى والثانية القدرات :(62)الجدول رقم 

 التكنولوجيا المستعملة
 المرحلة االولى

6115-6161 
 المرحلة الثانية

6161-6131 
 المجموع

 20000 25000 0555 الخاليا الشمسية
 1555 1555 / الحرارة الشمسية

المحطات )التوليد المشترك
 (الهجينة

285 105 005 

 6510 0605 2000 أخرى وجياتكنول
 11505 20000 0060 المجموع

 .الجزائرية  الطاقة لة وزارة جمن إعداد الباحث باالعتماد على م:المصدر
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 1505 في الجزائر إلى غاية المتجددة الطاقة أهداف  :(10)رقم  الشكل

%40                

%60               

 
  فولطيةفوتو اخلاليا ال      الشمسية املركزة الطاقة         طاقة الرياح     الوقود االحفوري       املتجددة  الطاقة 
لتنموية الممكنة لقطاع على التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل البدائل ا الطاقة اثر تطورات قطاع ،مداحي حممد،زرزاري العياشي : المصدر

 ليبيا،، الشمسية الطاقة تصدر عن مركز حبوث ودراسات ، 0 اجمللد،2العدد، لطاقة الشمسية والتنمية املستدامةل لة الدوليةاجمل)  ،المحروقات
 http://jsesd.csres./y/index.php/ax/contactus :متوفر على املوقع،18 ص ،( 1520

  :الشمسية في الجزائر الطاقة يع في مجال ظة المشار فمح: ثانيا 
 ،فولطيةفوتو سيما احلرارة السية الالشم الطاقة اجلزائر من خالل موقعها تتمتع بظروف مواتية الستخدام 

املتجددة وذلك بتطبيق العديد  الطاقة بسهولة يف كثري من املناطق واملواقع لتنمية  الطاقة هذه  إدخالمن خالل 
من اجل تلبية  الطاقة الشمسية التابعة ملركز تنمية الطاقات ووزارة  الطاقة طورة واليت بدأهتا شعبة من املشاريع املت

و هذه  ،التقليدية غري متوفرة الطاقة نني والعمالء الذين يعيشون يف املناطق النائية حيث واتللم الطاقة اجات احتي
الشمسية  الطاقة جتماعية للسكان من جراء استخدام السياسة املتبعة جيب أن تغطي االحتياجات االقتصادية واال

 .فولطيةفوتو وما تقدمه من حرارة 
هذا ليس فقط للمناطق الصحراوية بل كذالك ملختلف مناطق الوطن بواسطة اإليصال الكهربائي للطاقة  

 :الشمسية كما يوضحه اجلدول التايل
 يوضح تطبيقات الشمسية لبعض واليات الوطن(:62)جدول رقمال

 الوالية
 طاقة التثبيت

 كيلوات كالوري
 التطبيقات

حالة التقدم في 
 المشروع

 مالحظات

 
 

 أدرار

10.5 
2.0 
5.6 
65.5 

 )أسرة 02(قرى  51-
 ضخ املياه-

 اإلنارة العمومية-
 اإلتصاالت السلكية والالسلكية-

 يف اخلدمة-

 برنامج كهربة القرى-
 املفوضية السامية لتنمية السهوب-

 يب البلدياجمللس الشع-
 وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلتصال-

 
 بشار

19.5 
 غري معروف
 غري معروف

 اإلتصاالت السلكية والالسلكية-
 ضخ املياه-

 التربيد-
 يف اخلدمة-

 
 وزارة الربيد واإلتصاالت-
 مركز الطاقات املتجددة-

06% 32% 71% 

http://jsesd.csres./y/index.php/ax/contactus
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 املاء الساخن- غري معروف
  يف اخلدمة- ضخ املياه- 2.0 الجلفة

 الوادي
2.0 
2.0 
0.5 

 ضخ املياه-
 ضخ املياه-
 ضخ املياه-

 
 يف اخلدمة-

 اجمللس الشعيب البلدي-
 مديرية املوارد املائية والري-
 مديرية املوارد املائية والري-

 غرداية

5.6 
9.60 

 غري معروفة
62.5 

 إنارة منزلية-
 إنارة منزلية-
 ضخ املياه-

 اإلتصاالت السلكية والالسلكية-

 يف اخلدمة-
 مةيف اخلد-

يف املرحلة النهائية -
 لإلجناز يف اخلدمة

 شركة البرتول الربيطانية-
 شركة البرتول الربيطانية-
 شركة البرتول الربيطانية-
 وزارة وتكنولوجيا اإلتصال-

 إليزي

00.5 
22.5 
5.0 
1.90 
10.5 

 )أسرة 02(قرى  50-
 إنارة منزلية-
 إنارة اعمومية-
 إنارة عمومية-

 لالسلكيةاإلتصاالت السلكية وا-
 

 يف اخلدمة-

 برنامج كهربة القرى-
 برنامج تنمية املناطق اجلنوبية-

 شركة توطال إينارجي-
 اجمللس الشعيب البلدي-

 وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلتصاالت-

 8.5 خنشلة
 ضخ املياه-

 
 املفوضية السامية لتنمية السهوب- يف اخلدمة-

 واتاألغ

20.5 
0.5 
5.9 
2.5 

 كية والالسلكيةاإلتصاالت السل-
 اإلتصاالت السلكية والالسلكية-

 اإلنارة العمومية-
 اإلتصاالت السلكية والالسلكية-

 

 يف اخلدمة-

 وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلتصاالت-
 احلماية املدنية-

 اجمللس الشعيب البلدي-
 اجمللس الشعيب البلدي-

 25.5 النعامة
 )الري(ضخ املياه -

 لسامية لتنمية السهوباملفوضية ا- يف اخلدمة- 

 وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلتصاالت- يف اخلدمة- اإلتصاالت السلكية والالسلكية- 65.5 ورقلة

 2.50 أم البواقي
0.5 

 اإلتصاالت السلكية والالسلكية-
 ضخ املياه-

 يف اخلدمة-
 حمافظة الغابات-
 مديرية الفالحة-

 لوطين للتنمية الزراعيةالصندوق ا يف اخلدمة- ضخ املياه- 2.1 سعيدة
 وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلتصاالت- يف اخلدمة- اإلتصاالت السلكية والالسلكية- 2.0 سطيف

 املفوضية السامية لتنمية السهوب- يف اخلدمة- ضخ املياه- 0.5 سوق أهراس

 109.5 تمنراست
95.5 

 )أسرة 009(قرى  59-
 اإلتصاالت السلكية والالسلكية-

 
 مةيف اخلد-

 برنامج كهربة القرى-
 وزارة الربيد وتكنولوجيا اإلتصاالت-

 املفوضية السامية لتنمية السهوب- يف اخلدمة- ضخ املياه- 25.0 تبسة

 تندوف
09.5 
26.0 

 

 )أسرة 06(قرى  50-
 اإلنارة العمومية-

 

 يف اخلدمة-
 يف هناية املشروع-

 يف اخلدمة-

 القرىبرنامج كهربة -
 برنامج تنمية املناطق اجلنوبية-

 اجمللس الشعيب البلدي-
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 اإلنارة العمومية- 2.90
 

 

    908.0 المجموع
Source :centre de développement des énergies renouvlables (bilan général des réalisations). 

 

ضخ املياه  يف فولطيةفوتو الواليات كانت تعتمد على هذه التكنولوجيا ال أكثرومن خالل هذا اجلدول جند 
اجلنوب اجلزائري  أقصىهذه القرى تقع كلها يف  أنومن املالحظ  ،القرى إنارةكالوري مث   تكيلووا 000بقدرة 

كالوري مث   تكيلووا 000400كالوري مث االتصاالت ب   تكيلووا 000واليت تعترب مناطق نائية جدا، بقدرة 
بنسبة ال يستهان هبا عن طريق كهربة املناطق الريفية   الطاقةحيث تساهم هذه كالوري   تكيلووا  00420:ـب اإلنارة

 .النائية املتبقية يف الوطن
 إيصالهناك العديد من املشاريع واالجنازات اليت قامت هبا اجلزائر يف الفرتة احلالية يف ميدان  أنكما 

 إىلمسية حيث تصل الش الطاقة املتجددة يف عدة واليات من الوطن، خاصة منها  الطاقة الكهرباء من مصادر 
يف متنراست تليها ادرار  وات 009055املستغلة بقوة استغالل تصل اىل  الطاقة من جمموع  توا 100165

 .وات 220055مث والية اجللفة بقدرة تصل اىل  وات 200905مث اليزي بقدرة استغالل قدرها  توا 100855ـــب
 1 :من خالل اجلدول السابق يضاف إليهاباإلضافة إىل جمموع القوة السابقة واليت مت توضيحها 

 .مستعملة للمقاوالت والوسائل القاعدية للجيش بوزارة الدفاع الوطين واتكيلو   21.29-
  0.0و  واتكيلو  56من قبل املديرية العامة لألمن الوطين يف كهربة مركز للشرطة بطاقة  واتكيلو   21.00-

 لإلنارة اخلارجية  واتكيلو   5.00لضخ املياه و  واتكيلو   2.0لالتصاالت السلكية و الال سلكية و  واتكيلو 
  .مستعملة لالتصاالت السلكية والال سلكية من طرغ احلماية املدنية واتكيلو   5.0-
 :(فوتوفولطيةالتطبيقات ال) 6114-6111مشاريع و إجراءات المرحلة -2

كانت   فوتوفولطيةالشمسية ال الطاقة  شهدت هذه املرحلة االنتهاء من عدة مشاريع لتوليد الكهرباء منو 
 2 :موزعة كما يلي

يف غرداية دخلت حيز اخلدمة  واتميغا  2.2بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الضوئية ال الطاقة حمطة توليد 
 .1520يف جوان 

                                                           
1 . centre de développement des énergies renouvelable. 
2. minister de l’énergie –Algérie –énergie nouvelles, renouvelables et métrise de 
l’énergie ,www.energy.gov.dz.   

http://www.energy.gov.dz/
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ا يف اجلزائر بأدرار و تعترب من األكرب من نوعه واتميغا  15بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية ال الطاقة حمطة توليد -
سنة  10متوسطة احلجم تضمن االمداد بالكهرباء على مدار  فوتوفولطيةألف صفيحة  92هكتار و  05 مبساحة
 .1520توفر الصيانة دخلت حيز اخلدمة يف أكتوبر  يف حالة

ة يف دخلت حيز اخلدم( أدرار )يف كابريتني  واتميغا  50بقدرة  فولطيةالكهربائية الفوتو  الطاقةحمطة توليد -
 .1520أكتوبر 

اخلدمة يف نوفمرب  يف متنراست دخلت حيز واتميغا  20بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية ال الطاقةحمطة توليد -
1520. 

 1520 وضعت يف اخلدمة يف ديسمرب واتميغا  58بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -
اخلدمة يف فيفري  حيز وضعت( أدرار)يف تيميمون واتميغا  58بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -

1526. 
اخلدمة يف جانفي  دخلت حيز( أدرار)يف رقان واتيغا م 50بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -

1526. 
حيز اخلدمة يف جانفي دخلت ( أدرار)يف كونتا واتميغا  56بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -

1526. 
اخلدمة يف  دخلت حيز( متنراست)بعني صاحل  واتميغا  50بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -

 .1526فيفري 
اخلدمة يف مارس  دخلت حيز (أدرار)بدوالف واتميغا  50بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -

1526. 
و تعترب من احملطات الكبرية ( اجللفة)بعني اإلبل  واتميغا  15بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية اللطاقة احمطة توليد -

منصب عمل دائم يف مرحلة  05منصب عمل مباشر و غري مباشر يف مرحلة اإلنشاء و  105أيضا حيث خلقت 
 .1526كة جزائرية صينية دخلت حيز اخلدمة يف أفريل ا بشر  هاالتشغيل مت إنشاء

اخلدمة يف أفريل  دخلت حيز (واتاألغ)يف خناع  واتميغا  15بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -
1526. 

 دخلت حيز( سوق أهراس)اد الكربيت يف و  واتميغا  20بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -
 .1526اخلدمة يف أفريل 
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دخلت حيزا اخلدمة ( النعامة)يف سدرت لغزال  واتميغا  15بقدرة  فوتوفولطيةية الالكهربائالطاقة حمطة توليد -
 .1526يف ماي 

دخلت حيزا اخلدمة  (سعيدة)يف عني السخونة  واتميغا  05بقدرة  فوتوفولطيةالكهربائية الالطاقة حمطة توليد -
 .1526يف ماي 

 :و اجلدول املوايل يلخص كل هذا
 في الجزائر فولطيةألهم التطبيقات الفوتو  6111/6161األولى من المخطط المرحلة  :(60)جدول رقمال

 تاريخ دخول المحطة حيز الخدمة (واتميغا )قدرة المحطة ب  الوالية
 1520جوان 2.2 غرداية

 1520فيفري 50 (جانت)اليزي
 1520أكتوبر 15 أدرار

 1520أكتوبر 50 (كابريتين)أدرار
 1520نوفمرب 20 تمنراست
 1520ديسمرب 58 تندوف

 1526فيفري 58 (تيميمون)أدرار
 1526جانفي 50 (رقان)أدرار
 1526جانفي 56 (كونتا)أدرار
 1526فيفري 50 (عين صالح)تمنراست
 1526مارس 50 (دوالف)أدرار
 1526أفريل 15 (عين االبل)الجلفة
 1526أفريل 15 (خناع)واتاالغ

 1526أفريل 20 (وادي الكبريت)سوق اهراس
 1526ماي 15 (سدرت لغزال)نعامةال

 1526ماي 05 (عين السخونة)سعيدة
 .الجزائرية بتصرف الطاقة وزارة :المصدر

الشمسية فاحلكومة أطلقت عدة  الطاقة و تستند اجلزائر يف سياستها الطاقوية على التسريع يف تطوير 
إىل غاية سنة  1522من سنة  واتغا مي 955مشاريع يف هذه الفرتة و تسعي إىل الوصول إىل قدرة كاملة تبلغ 

كما أعلن  1505يف الفرتة املمتدة اىل غاية  واتميغا  155لك اجناز مشاريع أخرى ذات قدرة كذو   1515
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 215بة لإلنارة الذي تبلغ قدرته اإلنتاجية وينع اللوحات الكهروضوئية بفرع الر جممع سونلغاز انطالق مشروع مص

 .ذالك أكثر والشكل املوايل يوضح1 واتميغا 
  6131-6111المتجددة الطاقة المنتظرة من مشروع (PV)الشمسية الطاقة نسب مشروع :(11)رقم الشكل
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قطاع على التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل البدائل التنموية الممكنة ل الطاقة اثر تطورات قطاع ،زرزاري العياشي،مداحي حممد : المصدر

 ليبيا،، الشمسية الطاقة تصدر عن مركز حبوث ودراسات ، 0 اجمللد،2العدد، للطاقة الشمسية والتنمية املستدامة لة الدوليةاجمل)  ،المحروقات
 /ax/contactushttp://jsesd.csres./y/index.php :متوفر على املوقع،32 ، ص( 1520

 :( CSP( )المركزات الشمسية ) حاسي الرمل  ةالمحطة الهجين -6
الشمسية  الطاقة هتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل إقامة صناعة متطورة ملعدات إنشاء وتركيب حمطات 

(CSP ( )املركزات الشمسية  ) يف  الشمسية والتصدير الطاقة ب الطاقة من اجل تلبية طلب احلاجيات احمللية من
من نوعها يف العامل وتعترب معلما  وىلاملستقبل حيث مت إنشاء أول حمطة هجينة جتمع بني الشمس والغاز وهي األ

  1522املبنية على تنويع املصادر استلمت يف جوان  الطاقة هاما يف سياسة الرتويج للطاقات املتجددة واقتصاديا 

شهرا يف إطار الشراكة مع الشركة االسبانية أبينر  00بوحت مليون يورو و مبدة اجناز ترا 020وبتكلفة تقدر ب 
(ABENER) واتميغا 10الشمسية يف إنتاج  الطاقة ث تساهم يح ،اليت تعد مبثابة زعيم عاملي يف هذا امليدان 

وتقوم احملطة ببيع الكهرباء املولد من املصادر اهلجينة ملركب سوناطراك  واتميغا 205بمن أصل إمجايل يقدر 
 . 2زائري من أجل تغطية حاجيات املناطق اجلنوبية من الكهرباءاجل

 

                                                           
1
 .01ص،مرجع سبق ذكره،مداحي حممد،زرزاري العياشي.  

2 United Nations Economic Commission For Africa ,office for north Africa,General secretariat ,Arab 
Maghreb Union the renewable Energy sector in North Africa:current situation and 
prospects,(Expert Meeting about 2012 international year of sustainable Energy for All, 
Rabat,January12-13, 2012), P 14. 

http://jsesd.csres./y/index.php/ax/contactus
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 الشمسية الهجينة في الجزائر الطاقة مشاريع إنتاج  :(31) رقم جدولال

 المحطات الشمسية المنطقة (واتميغا)قدرة المحطة الشمسية  سنة التسليم

 1522سلمت يف جوان 
من  واتمنها ميغا 10 واتميغا 205

 أصل مشسي
 رملحاسي ال

SPP 
 األولىالشمسية  الطاقة محطة 

 حتت اإلنشاء 1520يف 
من  واتميغا 05منها  واتميغا 005

 أصل مشسي
 ملغري

SPP 
 الشمسية الثانية الطاقة محطة 

 النعامة من أصل مشسي واتميغا 05 حتت االنشاء
SPP 

 الشمسية الثالثة الطاقة محطة 

 حاسي الرمل من أصل مشسي واتميغا 05 حتت االنشاء 1529يف 
SPP 

 الشمسية الرابعة الطاقة محطة 
خمطط  1505_1512للفرتة 

 إلنشائه
 العويد من أصل مشسي واتميغا 205

SPP 
 الشمسية الخامسة الطاقة محطة 

متوفر على  6113المتجددة الجزائر  الطاقة نبذة عن  RCREEE  الطاقة المركز االقليمي للطاقة المتجددة و كفاءة : المصدر
  )www.rcreee.org( وقعامل

اليت قامت هبا اجلزائر واليت  CSPالشمسية بتقنية املركزات الشمسية  الطاقة والشكل املوايل يوضح نسب مشاريع 
 .ام هبا يف املستقبل يتعتزم الق

-6111 المتجددة طاقة الالمنتظرة من مشروع  CSPالشمسية الطاقة نسب مشروع :(11)رقم الشكل 
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على التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل البدائل التنموية  الطاقة اثر تطورات قطاع ،زرزاري العياشي،مداحي حممد : المصدر : المصدر
، الشمسية الطاقة تصدر عن مركز حبوث ودراسات ، 0 اجمللد،2العدد، ةللطاقة الشمسية والتنمية املستدام لة الدوليةاجمل)  ،الممكنة لقطاع المحروقات

 http://jsesd.csres./y/index.php/ax/contactus :متوفر على املوقع،32 ، ص( 1520 ليبيا،

http://www.rcreee.org/
http://jsesd.csres./y/index.php/ax/contactus
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النظيفة خاصة  الطاقة جتسيد براجمها من  إىلاجلزائر تسعى جاهدة  أنيتضح لنا من خالل هذا الشكل 
وهذا من خالل  (1505-1512)و( 1515-1520)ر على مرحلتني مها الشمسية وفق الربنامج املسط الطاقة 

اليت تعترب مرحلة االكتفاء الذايت واملرحلة الثانية اليت تعترب مرحلة التصدير وذلك باستخدام التقنيات  ة األوىلاملرحل
 .الشمسية الطاقة الكهربائية من  الطاقة املختلفة لتوليد والتكنولوجيا 

  :قرية في الجنوب 61برمجة  -3
البديل الفعلي لتزويد قرى الصحراء اجلزائرية بالكهرباء  أننتائج تطبيق الربنامج الوطين للكهرباء  أبرزت

 6055 أن 2880من سنة  األول اليت متت يف الثالثي اإلحصاءاتوتشري  فوتوفولطيةالشمسية ال الطاقة يتمثل يف 

كيلومرت من الشبكة اخلاصة لسد االحتياجات  05555من  أكثرساكن ويتطلب  105555مركز حيتوي على 
قرية  نائية يف اجلنوب ذات املعيشة القاسية والبعد على  15ـ الكهرباء ل بإيصالوخيتص هذا الربنامج  ،الضرورية

وهذه القرى املعنية متواجدة يف واليات  ،بالوسائل التقليدية كالبرتولالشبكة بسبب صعوبة إيصال الكهرباء هلا 
  :اجلنوب واليت تستطيع أن متون جمموعة من سكان الواليات حسب التوزيع التايل

 مسكن  000متنراست -
 مسكن  205اليزي -
 مسكن  206تندوف -
 مسكن  00أدرار -

 1وفيما يلي واقع االجناز امليداين للربنامج
 :ع االنجاز الميداني للمشروع واق/ أ
تتواجد ما بني  قرية بدأت يف التشغيل هي موالي حلسن بوالية متنراست واليت أول : قرية موالي لحسن*
 : الشمسية عن طريق  الطاقة يف الصيف وهي جمهزة كليا ب 09° إىل ةرار احل اهبواليت تصل عني صاحل، متنراست و 

مسكن  15كالوري لتوفري االحتياجات الطاقوية الضرورية ل   تواكيلو   6نظام مشسي فوتوفولطي بقوة 
 سا/ واتكيلو   2055وقد أجنز أكثر من  2889القاطنني هبا وبدأ التشغيل به سنة 

لرت مستعمل للتوزيع العمومي وتزويد السكان باملاء الصحي ومن  155الشمسية لسعة  الطاقة سخان املاء ب-
 .تعمال احلطب والوسائل األخرى أجل ختفيف استهالك الغاز وتفادي اس

 
                                                           

 .200-200ص   ، صمرجع سبق ذكرهفروحات حدة،  . 1
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   :رى األخرى التي بدأت في التشغيل الق/ب
خمتلفة  أنواعذات  فولطيةفوتو أنظمة  22كالوري موزعة على   واتكيل 00.0بقوة إمجالية  :  قرية غارجبيالت* 

 العجز يف املرافق األخرى  و سدمسكن  05للتوزيع ملا يقارب 
  .مسكن 10و 0ما بني  فولطيةفوتو عدد األنظمة ال ،كالوري واتكيل 12 إمجاليةقوة  :قرية حاسي منير*
 ،مسكن 255و  20متوقعة ما بني  فولطيةفوتو كالوري بعدد أنظمة   واتكيلو   62.0بقوة إمجالية  :قرية تاحبغات*

 .ل مسكن والباقي عن طريق التشغي 15كالوري لتزويد   واتكيلو  21و قد بدأ التشغيل باملوازاة لنظامني بقوة 
 مسكن  10-0ما بني  فولطيةفوتو كالوري بعدد أنظمة   واتكيلو  20بقوة إمجالية  : قرية عين دالع*
مسكن  99-21ما بني  فولطيةفوتو كالوري عدد األنظمة ال  واتكيلو    01.0بقوة إمجالية مركبة  : قرية عراق*

 مسكن يف طريق التشغيل  15لتزويد كالوري   واتكيلو  21أنظمة بقوة  50 ،و الذي بدأ يف التشغيل ،املنجز فعال
يعمل منها  ،مسكن 01-9ما بني  فولطيةفوتو كالوري لعدد أنظمة   واتكيلو  10بقوة إمجالية  :قرية تاماجارت*

والباقي ينطلق يف تشغيلها ،مساكن لالحتياجات اليومية 25كالوري لتزويد   واتكيلو  6فعال نظام واحد بقوة 
  .الحقا

مالحظة كمما ميكن أن نصل إليه  ،1555ل هبا خالل السداسي الثاين من سنة وباقي القرى بدأ التشغي
ليس باألمر السهل واهلني وذلك  فولطيةفوتو الشمسية ال الطاقة هامة للتحكم يف تشغيل وتزويد هذه القرى كليا ب

 ،يق بينهاو ذلك ملا يتصفون به من تركيبات اجتماعية يصعب التوف ،بسبب تباعد السكان وجتميعهم يف مناطق
إضافة إىل ما تتطلبه العملية من استثمارات يف هذا اجملال رغم توفر التكنولوجيا عن طريق الوحدات التطبيقية 

  .لوحدة بوزريعة وغريها فولطيةفوتو لتنمية تكنولوجيا احلرارة ال
 :البحث والتطوير التكنولوجي: ثالثا

رف وحتسني اكتساب التكنولوجيا وتطوير املعال ا انه يعترب عنصر مهم جد ذلك يعترب البحث عامال حامسا
 لصناعةاللتحفيز  الشمسية الطاقة ىل البحث يف إاجلزائر  تسعىحيث  للطاقة، االقتصادية أو التشغيلية الكفاءة
 ةيو الطاق ةمن اجل حتقيق النجاع طاقوية إسرتاتيجيةحيث وضعت اجلزائر  ،وتطويرها يف خمتلف اجملاالت الوطنية
 .يف هذا اجملال ةوجعلها رائد الصناعةلديها للنهوض هبذه  ةخمتلف مراكز البحث والتطوير املعتمد اكبإشر  وذلك
للموارد  انوعي اطري أيتطلب ت ةالطاقوي ةالفعالي بإشكاليةوالتكفل  ةالشمسي ةالتطوير وعلى نطاق واسع للطاقف      
باملؤسسات  ةتواجد مراكز البحث امللحق إىل باإلضافةف ،الطاقة  ةوكفاء ةاملتجدد الطاقة لربنامج  اتبع ة،البشري
 ةالوطني ةميتلك الوكال الطاقة قطاع  فان فرع جممع سونلغاز "ةوالغازي ةالكهربائي الطاقة مركز البحث وتطوير "مثل 
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  ، NEALة يف تطوير الطاقات املتجدد املتخصصة ةالشرك ،  APRUEوترشيدها الطاقة استعمال  ةلرتقي ةلرتقي
التعليم العايل والبحث العلمي ومثال ذلك مركز  ةلوزار  ةتتعاون مع مراكز البحث التابع اهليئات هذه  أن  كما

اليت تلعب دورا هاما يف  ، UDTSتطوير تكنولوجيا السيليسيوم ةوحد ، CDERة تطوير الطاقات املتجدد
بعد التدرج يف ميادين العلوم والتكنولوجيا  التكنولوجي والتقييم والتكوين ملا واإلبداعالبحث العلمي إجراء أعمال 

ة جامعات جزائري ةوذلك بالتعاون مع عدة تطور التكنولوجيا السيليسيوم بفاعلي ةوتساهم وحد ،يف جمال التخزين
 .االقتصادي واالجتماعييف تطوير املعرفة وحتويلها اىل مهارة تكنولوجية ومنتجات ضرورية لإلنعاش 

يف جهود التكوين  أساسيالذي يقوم بدور  (IAER) ةعهد اجلزائري للطاقات املتجدداجلزائر امل أنشأتقد و  
كما يشمل التكوين يف   ة،انه يضمن بصفه نوعيه تطوير الطاقات املتجدد إىل باإلضافة الدولةمن طرف  املبذولة

 .1وتسيري املشاريع وياملعهد جمال التدقيق الطاق
 ةالطاقوي ةوالفعالي ةللبحث والتطوير يف جمال الطاقات املتجدد ييكل املؤسساهل حوضيالشكل املوايل  و

 .يف اجلزائر ةاملستدام ةتحقيق التنميل
  ةوالفعالي ةللبحث والتطوير في مجال الطاقات المتجدد ةالمؤسسي (ةالبني)الهيكل (16)الشكل رقم

 .ةالطاقوي
 
  

 
 
 
 
 
  

 
مذكرة ، الطاقوية في إعادة هيكلة االقتصاد الجزائري في ضل ضوابط االستدامةالموارد دور حوكمة  ،صباح براجي: المصدر

 . 260 ، ص(1520-1521 اجلزائر، ،2ماجيستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف
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   :ةتطوير القدرات الصناعي -1
سواء على الصعيد الصناعي وعلى  ة،ت االجيابيالتحوال ةتفكر اجلزائر يف تدعيم النسيج الصناعي ليكون يف مقدم

 اوتنميتها حملي ةللقيم ةقلالقطاعات اخلا ةستثمار يف كافاالعلى  ةاجلزائر مصمم أنكما ،والبحث  الطاقة صعيد 
 :1وذلك من خالل

 :ةالخاليا الشمسي - أ
ناء مصانع ب صاخ ةوبصف ة،وخاص ةعام ةفان اهلدف هو اجناز وحدات صناعي ةللخاليا الشمسي ةبالنسب

 .2030 حلول مع اتاو غمي20055برنامج يف حدود حتقيق الجل  ةبالشراك ةمناذج اخلاليا الشمسيلتصنيع 
م خمتلف ظتس ةشراك ةمن خالل اقام ةاخلاليا الشمسي ةوتدعيم تطوير صناع ةتدعيم نشاط اهلندسعمليات ل
ات در دماج للقاإل معدل ةهو زياد اهلدف نأل، 1515-1520 ةمراكز البحث خالل الفرت باسهام املتعاملني 

السنة قابلة / واتاغمي 055 ةطاقب) ةمناذج اخلاليا الشمسي ةيف بناء مصنع لصناع ةشراكال فضلب ةخاص ةاجلزائري
 (.1511بعد  ةيف السن واتميغا 955 للتوسع اىل

احملوالت  ،ياتالبطار  ،حموالت التيار ةلصناع ةالوطني ةمن املناول ةخرى من املنتظر وضع شبكأ ةمن جه
 .ةاخلاليا الضوئيب الطاقة توليد  ةحمط ةتدخل يف صناع أخرىالكوابل وجتهيزات  ة،الكهربائي

من طرف  و اإلجناز ويدز الت اإلعدادامتالك قدرات  ةوسع اجلزائر خالل نفس الفرت بكما سيكون 
 .ةمؤسسات جزائري

 الطاقة ملنشاءات  ةا تلك املواجهالسيم ،على التجهيزات ةمركز املصادق من املتوقع أيضا إجناز
للكهرباء  ةمركز البحث والتنمي) (CREDEG)سونلغاز ةمن طرف فرع مؤسس ة،الكهرومنزلي (ENR)ةاملتجدد
 (.والغاز

 الطاقة من  املنتجةليس فقط تصدير الكهرباء  الفرتة،انه من املقرر خالل نفس هذه ف إذا ما توفرت الظروف،
 .الشمسية الطاقة الكهرباء انطالقا من  إنتاجيف  ةات الداخلز يجهوالت ةاملهار  أيضاولكن  الشمسية،

 :ة الشمسي ةالحرار  - ب
 ةالشمسي ةفرع احلرار  لتجهيزاتلتصنيع احمللي لالدراسات  ةمن املقرر مواصل 1515-1520 ةرت الف لالخ -

                                                           
1
 .15-29 ص ، صبق ذكرهمرجع ساجلزائرية،  الطاقة جملة وزارة  
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لوقت مع يف نفس استتم لتنفيذ مشاريع كربى  ةمن املقرر ترقيه الشراك ،1505-1512 ةخالل الفرت  -
 احلرارة ةجتهيزات تدخل يف حمط ةصناعلاالجناز و يد ر والتصميم والتو  ةعمليات تدعيم القدرات اهلندسي

 .ةبوسائل نظيف ةالشمسي
 :سخان الماء الشمسي -ج 

كما   ،احتياجات تسخني املاء و احملالت ةدخال سخان املاء الشمسي لتلبيإىل إالربنامج يهدف هذا 
 .ةو تعميم استخدام سخانات املاء الشمسي اإلنتاجتكاليف ل مرتقبباخنفاض  ةمرفوق ةليحم ةصناعي ةستسهل تنمي

 :ةالبحث والتنمي -6
املهارات وحتسني  ةيف احلصول على التكنولوجيا وتنمي أساسيايشكل عنصرا  ألنه مدور البحث حاس إن

يف جمال اخلاليا  ةخاصت هام تكنولوجياىل الإ واللجوء يف احلصول اإلسراع إنللجزائر ف ةوبالنسب ة،يو الطاق ةالنجاع
مت تركيبها حيث  ةيف البيئ اتالسلوك ةتسمح بدراس ورحبث التفكري على حمايستند و  ةالشمسي ةو احلرار  ةالشمسي

 أن إىل ةجتدر االشار  اإلطارويف هذا ائية، بالشمسية يف املنظومة الكهر  الطاقة وتسهيل ادماج  أدائهاوحتسني 
مما يساهم يف حتكمنا  البحث العلمي أشغالعن  ةمنبثق ةيتوقع متويل مشاريع منوذجي ةطاقويال ةبرنامج النجاع

 .للباحثني لتحفيز جمهوداهتم يف االبتكار العلمي مقرر كدعم  ويل،هذا التمالطاقة يف  أفضل

 :في الجزائر الشمسية للطاقة المستقبلية األفاق: المطلب الثالث
وانه  ةخاص ،ودول املغرب العريب أوروبا إىل ةالشمسي ةاملستقبل مصدر للطاقاجلزائر اىل ان تصبح يف  تسعى

 ةكهربائي  ةتوليد طاق ة القادمةسن 20اجلزائر خالل رة يكون مبقد أنومن املتوقع  األوروبية ةسيتم ربطها مع الشبك
او ما  إنسان،مليون  100ميكن ان تليب حاجات  ،بالفحم ةعامل ةحمط 72مبا يعادل  ةالشمسي الطاقة باستخدام 

من حاجه   %50ميكن ان تولد ما يعادل  2040وحىت عام  ،يعادل جمموع سكان اجلزائر واملغرب وتونس وليبيا
 ت احلكومةوخصص ةالنتاج الكهرباء على مدار السن ةكبري   ةمشسي ةحمط 34 وهذا بتوفري  ،العامل من الكهرباء

 .2017والر عام مليار د 19 ةالشمسي الطاقة الكهرباء ب إلنتاج
 :جزائري األلمانيمشروع ديزيرتيك حلم  :أوال
 :المشروع زلبرو  األولى اإلرهاصات -1

املركز اجلوي " ةمبشارك 2003علماء وسياسيون عام  أطلقها "نادي روما"من  ةمبادر  اىل "ديزرتيك" ةتعود فكر 
 أيضا، إفريقياودول مشال  ألوروبا ةالنظيفمني الكهرباء أت أمهها ة،عد أبعاد ةوتتضمن املبادر  أملانيايف  "الفضائي

لتشغيل مصانع حتلية مياه البحر يف تلك البلدان اليت تسعى اىل جتاوز ازمة مياه  الطاقة وكذلك توفري ما يكفي من 
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املشروع  واوتوقع خمطط ،فيها ةمصادر املياه العذب شح ياددتواجهها يف املستقبل مع از  أناليت يتوقع الشرب 
1 .2050ينتهي تنفيذه بالكامل عام  أنبعد عشر سنني تقريبا على  األوىل ةالعمل يف املرحلالضخم بدء 

 

 18اىل  توتوسع أملانيا اوبنك ةشرك 12م ضت أيدي نواةعلى  2009 ةجويلي 13انطلق املشروع يف ميونيخ يف 

 ةمن قبل وزار  ةخاص ةسنة دجزائري ملحتفظ وبعد  ة،اخلاص ةسيفيتال اجلزائري ةمن بينها شركة وبنكا وشرك ةهيئ
 7يف  أملانيااىل  ةالرئيس بوتفليق ةاجلزائر خالل زيار  أبدت، السيد شكيب خليل ةرئاس ةواملناجم يف فرت  الطاقة 

وكانت اجلزائر اليت كانت تعترب  الدراسات، األوىل اييف املشروع يف مرحلته  ةلمشاركها لاستعداد 2010ديسمرب 
وتسجيل عدد من املناطق مثل ادرار ومتنراست  ة،الشمسي الطاقة اهتا وجتربتها يف جمال حلقه فيه بالنظر لقدر  أهم

 .ساعه سنويا 3000الشمس مبا يعادل  ةاستقبال اشع ةاجلنوب اجلزائري لنسب وأقصى
على اشرتاك املؤسسات  التأكيدعدد من التنازالت مثل  أخريادول اجلنوب و من بينها اجلزائر  افتكتو 

 .باألساس ليةحممناصب شغل  نشاءوإ ةاحمللي
 ةحمطات يف دول اجلنوب منها اجلزائر وتونس واملغرب وليبيا ومصر والسعودي ةويتمثل املشروع يف اقام

تردد اجلزائر جعل  ةاملغرب يف فرت  ة، وقد حاولتالشمسي الطاقة من  ةالكهرباء املولدب أوروباتمد ل الطاقة لتوليد 
تستورد الكهرباء من  وأهنا خاصة حمدودةقدرات املغرب تبقى  إال أن ،اب املشروعاالستقط ةرائد ةالرباط كدول

 .بفضل الغاز اجلزائري ةالبديل الطاقة تطوير لجينه ه ةصناع إقامةحتاول  أهناكما   ،اسبانيا
ت احملادثات من اللقاءاة بعد سلسل األخرية الفرتةتطورا كبريا يف  األملانية اجلزائرية االقتصاديةوتعرف العالقات 

 بإمكاهنا تبين  اجلزائر ىل الواجهة، خاصة أن" ديزرتيك"يعود مشروع ل ،أملانيايف  األعمالمنتدى  أخرهاواليت كان 
 .2 2025 أفاقللنفط  ةبديل ةمتجدد  ةطاقسيوفر الذي  و هذا املشروع من جديد

  :القيمة المالية للمشروع -1
مليار لبناء معامل  350اورو منها  مليار 055من  بأكثر مجاليةاإل تهقدر القائمون على مشروع ديزيرتيك قيم

التوتر العايل من مراكز  اعمدةالباقي ملد شبكات  ة،وخيصصكهربائي  طاقة إىل ةالشمسي الطاقة لتحويل  ةمتطور 
على  ،الكهرباء ةمن قو  ةباملئ 20 إىل 15من  أكثرفقدانه  مبعد حتسم ةلياباستخدام تقنيه ع أوروبا، إىل اإلنتاج
 .الكيلومرتات أالف إىلنقلها من الرغم 

                                                           
1
 الطاقة المتجددة كمرحلة لتامين امدادات  الطاقة وتوجه الجزائر لمشاريع  ،صناعة الطاقات المتجددة بالمانياراتول حممد، مداحي حممد،   

   ouergla.dz-://manifest.univhttps،، 09ص ، (حالة مشروع ديزرتيك) االحفورية وحماية البيئة
 

2
  www.asswt.net الجزائر يعود الى الواجهة" ديزرتيك" مشروع 

https://manifest.univ-ouergla.dz/
http://www.asswt.net/
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 65حنو  2025و1515ان ينتج املشروع بني  واتوقع روما نادي خرباء أخريا هاصدر  األبيضيف الكتاب و 

 .1احداورو للكيلوات الو  5450بسعر  2050عام  واتاتري   055اىل  ةعلى ان ترتفع الكمي ةيف السن واتتريا
 :الكبير بالجزائر ةالشمسي الطاقة مشروع  :ثانيا

 ةللجزائر بقدر  ةالشمسي الطاقة جملمع سونلغاز بواشنطن مشروع  ةالكهرباء والغاز التابعهندسة  ةقدمت شرك
 .إفريقيايف  الطاقة خالل منتدى دويل كرس لتطوير االستثمار يف قطاع  واتاغمي 4050

عن  ةمناقص إطالقوتتطلع اجلزائر اىل  اإفريقياملشاريع يف  أهمحد كأ ىملنتدا يوعرض املشروع من قبل منظم
لكل  واتاغمي 2005 بطاقةصص ح 4 إىلهذا املشروع وسيتم تقسيم املشروع  إنشاءقريب للمستثمرين من اجل 

 ةوبالنسب ة،الشمسي الطاقة تجهيزات ومعدات حمطات ال ةمصانع لصناع ةاىل بناء مصنع او عد ة باإلضافةواحد
القواعد  إلرساء ةالضروري واإلجراءاتمرسوم تنفيذي حيدد الشروط  الطاقة  ةر وزا تستكملا ةاملناقص إلطالق
استحداث  الطاقة  ةوزار  بشأهنااليت تعتزم  ةوالصناع الطاقة  هامنيفرعني  ة تضمواملناقص ة،والتنظيمي ةالتشريعي
هذه  وصيانة إنشاء إىل باإلضافةوتشغيل حمطات مشسي  البيئية، الطاقة مفاهيم  للضمان متوي باألسهمشركات 
الوحدات  ةيف صناع املختصة املختلطةالعديد من املؤسسات  إنشاءالصناعي للمشروع يف  اجلزء ويتمثل ،املصانع
 .2وغريها من التجهيزات الضوئية

 :مشروع انجاز برج طاقوي عالمي فريد من نوعه: ثالثا
سعد دحلب  ةامعجب ةالشمسي الطاقة رج لتوليد باجناز  األملانية "غنوليج"ملنطقه  ةالشمسي الطاقة يعتزم معهد 

 الشمسية الطاقة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومعهد  العامة املديريةالتعاون بني  إطاريف  ةالبليدب
سعد  الشمسية، فقط مت اختيار جامعة للطاقة املولدة لألبراج ةالعلمي ةاملتخصص يف التصميم واملتابع "لينغجو "

كتار تتناسب مع هذا النوع من ه 20و  15ترتاوح مساحتها بني  أرضيةتوفرها على لهذا الربج  ةدحلب القام
 ةالعام ةعلى مستوى كل من املديري ةاملتجدد الطاقة من الباحثني يف جمال  هام وجود عدد إىل ةاملشاريع باالضاف

مليون دينار جزائري  100ه ب فتكل  ةاجناز هذا املشروع املقدر  ةاسدر  مولتوس ة،البليد ةللبحث العلمي و جامع
عد برج توليد يو  ،مليون اورو 30للمشروع ب  ةاالمجالي ةفيما تقدر الكلف األملاين،من الطرف  ةباملئ 95يف حدود 

 ةوفق التقني هيتم تشغيل،وسفريدا من نوعه على املستوى القاري والثاين يف العامل ةيف البليد ةالشمسي الطاقة 

                                                           
1
 .209.208 ص ، صمرجع سبق ذكره، راتول حممد، مداحي حممد  

2
  www.elahdath.net.11-10-2017 (الشمسية الكبري باجلزائر الطاقة مشروع )   

http://www.elahdath.net.11-10-2017/
http://www.elahdath.net.11-10-2017/
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 الطاقة ملعهد  ةالنموذجي املنشأاال ان حجمه سيفوق خبمس مرات حجم  "نغبرج جولي" يف تسيري ةاملعتمد
 .األملانية نغجلولي ةالشمسي

والغاز الطبيعي مما  ةالشمسي الطاقة املستقبلي بني استعمال  ةالشمسي الطاقة وسيجمع تشغيل برج توليد  
وحتلية مياه البحر وانتاج  املياه ةومعاجل ةالشمسي ة الطاق أساليب اضافية مثل التربيد بواسطةسيسمح له بتطوير 

الشمسية، حيث سيوجه هذا املشروع اساسيا الغراض  الطاقة احلرارة الصناعية عالوة على الكهرباء املتولدة عن 
على البالد يف جمال توفري مناصب عمل وتكوين الكفاءات  ةسيعود بالفائد البحث اال ان اجناز هياكل مماثلة 

 1ةائله مشسية ةبطاق حتظىالتكنولوجيا ال سيما واجلزائر ونقل 
 :مليارات دوالر إلقامة مجمعات طاقوية 2ثمر تست سيفيتال :ارابع

حيث من املنتظر  ة،الشمسي الطاقة اقتحام جمال و  يعتزم جممع سيفيتال توسيع استثماراتهمن جهة اخرى 
 أوروبااىل  ةباجلنوب قصد تصدير الكهرباء الشمسي ةقويجممعات طا ةاقام األجانببالتعاون مع بعض املستثمرين 

 الطاقة تكنولوجيا  ولوج اجلزائري ديزرتيك وهذا من خالل األملاين ياندماجها يف املشروع العامل ةوتسهيل عملي
 تبلغ ةكهربائي  ةطاق إىل ةالشمسي الطاقة لتحويل ة املشاريع الطاقوي وإعداد ةعلى برجم فيتالوتعمل س ة،الشمسي
ة كهرباء نووي  ةولدها املشروع نفس انتاج حمطسيالكهرباء اليت  إنتاج سيعادلحيث  واتميغا 1555طاقتها 
 .احلجم تقريبا ةمتوسط ةامريكي
متنراست  التابعة لوالية" اسكرام" ةالسياحي ةاملنطقب ةالشمسي الطاقة ب ةالريفيلإلنارة هناك مشروع  أنكما   

 .انويسمنزل ريفي  2000حىت  1500باء اىل ل الكهر يمبا يكفل توص ةاجلنوبي
مشسي  بإشعاعاليت تتمتع ي و يف اجلزائر ال يتناسب مع وضع اجلزائر الشمس ةالشمسي ةالوضع الراهن للطاق 

يف هذا  ةو اهليئات املختص ةاجلزائري ةا يتوجب على الدولمم وهذا حسب األطلس الشمسي اجلزائري،عايل جدا 
فتح  أي األجانباملستثمرين  ذباالستثمار وج ةلزياد ةو تقدمي التسهيالت الالزم ودهاجل اجملال من بذل املزيد من

 ةوحماول ةالشمسي الطاقة من  ةالوطني اإلنتاجية اتاجملال اخلاص يف هذا اجملال ما سيساهم يف الرفع من القدر 
 .اخلارج إىل الطاقة تصدير هذه 

 
 

                                                           
1
مذكرة ماجيستري، فرع حتليل اقتصادي كلية )،المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة،حالة الجزائر الطاقة مكانة ،عبد الرؤوفتريكي   

 .290ص ،(1520-1520، 0جامعة اجلزائرارية واالقتصادية وعلوم التسيري،العلوم التج
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 :في مصر ةالمستدام ةتحقيق التنميل ةالشمسي الطاقة تطبيقات : المبحث الثاني
الكهرباء  ةوزار  تؤدي ولذا املستدامة التنميةدعائم  أهممن  إدارهتاوحسن  األولية الطاقة موارد  ةتعترب تنمي

 ةمن خالل ختطيط سياسات للطاق مستدامة، أسسعلى  الالزمة الكهربائية  الطاقة دورا حيويا لتوفري  الطاقة و 
 الطاقة استخدام مصادر  ةوترشيد استهالكها مع تنمي ها،استخدام ةها وحتسني كفاءتعتمد على تنويع مصادر 

منها دورا بارزا يف جمال حفظ مصادر الوقود  الشمسية خاصة املتجددةوتلعب الطاقات  واملتجددة، اجلديدة
 الضارةات الغازات يف احلد من انبعاث املسامههمن التلوث من خالل  البيئة و محاية القادمة، لألجيالاالحفوري 

 .من اوكسيد الكربون والنرتوجني والكربيت
 الطاقة  ةواضح فيها خاص بثراءاليت تتمتع مصر  املتجددة الطاقة ستخدام مصادر إ بتنمية الوزارةتم وهت
للجهود  الوطنيةاالرتكاز  ةنقط لتمثل 1986عام  واملتجددة اجلديدة الطاقة  ةهيئ إنشاءحيث مت  الشمسية،

تقنيات على املستوى التجاري وتوطني  لتوليد الكهرباء الشمسية الطاقة يف نشر استخدام تطبيقات  لةاملبذو 
 التنميةواستخدام معداهتا وحتقيق  إلنتاج احملليةالقدرات  زيادةوالعمل على  الشمسية، الطاقة وتكنولوجيات 

 .املستدامة

 :رفي مص الشمسيةالطاقة و مقومات  إمكانيات: األولالمطلب 
 أوعاجال  نضوببال املهددة ةاالحفوري الطاقة مصدر  أنالثمانينات  بدايةمنذ  املصرية احلكومة أدركت

يف وضع  1982ولذلك قامت يف عام  الشمسية، الطاقة ب فاهتمت املستقبليةباحتياجاهتا  تفي لن أجال
 إىلع تبين سياسات هتدف م 2027حىت عام  املتجددة الطاقة ستخدام مصادر إ تنميةلسرتاتيجيات وخطط إ
القطاع العام مع  ةمن خالل حتفيز االستثمار يف هذا اجملال و مشارك الشمسية الطاقة ستغالل مقومات مصر من إ

ا و تشجيع البحث اهتو تطوير تكنولوجي الشمسية الطاقة املزيد من مشاريع استخدام  إنشاءالقطاع اخلاص يف 
 هيئةيف  ممثال الشمسية الطاقة دور القطاع العام يف مشروعات  ويأيتجملال العلمي والتطور التكنولوجي يف هذا ا

 .واملتجددة اجلديدة الطاقة 
من خالل متويل بعض  الشمسية الطاقة حتاول مصر حتفيز االستثمار يف التصنيع احمللي ملعدات  وأيضا

معوقات  أي بازاله أيضا الدولة تقوم و  ،من اخلارج التصنيعيةيف نقل التكنولوجيا  واملساعدة التصنيعيةاملشروعات 
 .لياحمللتصنيع ل التنافسية القدرةمن اجل رفع 
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 :في مصر الشمسية الطاقة  إمكانيات:أوال 
 العامليةتعترب يف قليب احلزام الشمسي  بذلك مشاال و  02.0و  11تقع مصر جغرافيا بني خطي عرض 

متوسط  نأمشس مصر  أطلسر نتائج تظه لصناعة الشمسية، وا تطبيقات إىل ةالدول مالءم أكثرومن مث تعترب 
 اكم  سنة،/مرت مربع /ساعه/ واتكيلو  3200و  2000دته بني شالشمسي املباشر العمودي ترتاوح  اإلشعاع

اليوم وهو ما يعين توفر فرص االستثمار يف جمال تطبيقات /  ساعة22إىل  9سطوع الشمس ما بني  دليرتاوح مع
 .1املختلفة ةالشمسي الطاقة 

ة أشعمن تركيز  طاقة إنتاجكيلو مرت مربع يف  10استغالل مساحه تبلغ  نأ متخصصة دراسة أظهرتوقد   
برتول سنويا ملا تتسم مليون برميل  15حنو  نتاجإل ةاملتولد الطاقة تعادل  ةالصحراء الغربي ةالشمس يف مصر مبنطق
فر يف مصر جتعل منها اومقومات تتو  إمكانياتهناك  هانإذ  ،الشمسي اإلشعاعمعدالت  به  املنطقة من  ارتفاع

 أهمبني  و من ،يف العامل الشمسيةاحلقول  أعلى من بني، وتعترب مصر الشمسية الطاقة يف جمال  ةتنافسي ةميز 
 2: ايليميف مصر  ةالشمسي الطاقة مقومات 

 استغالل أحسن الشمسية الطاقة هلها الستغالل يؤ كبري   يمشستتمتع مصر بسطوع  -
 96من  أكثرالصحراء يف مصر  ةحيث متثل مساح السنة، أياماغلب  املشمسة وفرة األراضي الصحراوية -

يف فصل الصيف ما  ةمئوية درج 40من  أكثر إىل ةيف جنوب الصحراء الغربي ةدرجه احلرار  صلو ت ةباملئ
 .ملركزةا الشمسية الطاقة خصوصا  الشمسية للطاقة حسناأليساعدها على االستغالل 

بعده  شرتاكهاال أخرىدوله ل الطاقة تصدير هذا النوع من  ةهلا فرص تيحوقع جغرايف يتتميز مصر مب -
 شروعمل أساسياتعترب مصر حمور  لذا ةافريقي يةالكهرباء دول ةها بشبكطرب ةوامكاني ةدولي كهربائيةشبكات  

 .اإلفريقيدول الشمال لتيك ديزر 
 1995منذ عام  بروتوكول كيوتوالعامل من ضمنها مصر يف تطبيق من دول  ةالتزامات عديدإن هناك  -

اليت تسبب االحتباس احلراري و تغري  امللوثة االنبعاثوالعمل على ختفيض  الدويلللحفاظ على املناخ 
 .املناخ

                                                           
1
 .02،ص (1520، ابريل ،  التقرير السنوي )،المتجددة الطاقة الجديدة و المتجددة ، وزارة الكهرباء و  الطاقة ئة هي  

2
رسالة دكتوراه يف فلسفة االقتصاد، كلية )،الشمسية كطاقة متجددة و اآلثار االقتصادية الستثمارها في مصر الطاقة اقتصاديات حممد أمحد فواز،  

 .222-225 ص ،ص(1520السياسية، قسم االقتصاد، جامعة القاهرة، االقتصاد و العلوم
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 ألسبابوا و انه قد يتعذر بو سا سيناءيف الوادي اجلديد و  ةمتفرق ةصحراوي عاتمصر جمميف توجد  -
ذا فان احلل املنطقي يف لللكهرباء  الرئيسية بالشبكة األحيانربط هذه املناطق يف بعض  ةصادياقت ةعملي
 .ةائينيف هذه اجملمعات ال الشمسية الطاقة ستغالل إو ه احلالةهذه 

و شرق العوينات ومناطق الظهري  توشكيمثل  ةنائي ةوهي مناطق صحراوي ستصلحةم ةهناك مناطق زراعي -
يف تشغيل  ةفعاليب ةالشمسي الطاقة استغالل يكمن يف هذه املناطق  ةاالسكندريالصحراوي يف طريق 

يف توفري  ةستخدام السخانات الشمسيإ واألوفر هلا األنسبمن و  ةللخدمات املعيشيو  ،ةاملعدات الزراعي
 .حتليه املياه إىل ةباالضاف ةاملياه الساخن

داخل  إىلحمور متصل بالوادي  12من  رأكثالذي يشتمل على  "التنميةممر  مشروع "هناك مقرتح -
اىل منطقه توشكى جنوبا و ميكن  الشمايلمتتد من الساحل  ةمناطق صحراوي ةلتنمي الغربيةالصحراء 
يف هذه الطاقة ستغالل ال وأسهلنسب أهو هلذا املشروع و  الالزمة الطاقةلتوفري  الشمسية الطاقةاستغالل 

 .املناطق
 :في مصر ةالشمسي ةنظيمي للطاقالقانوني والت اإلطار: ثانيا

 :القانوني اإلطار -1
 :1ما يلي أمهها الوزاريةمن القوانني والقرارات  ةمصر على حزم يف دميعت 
واخلاص  1987لسنة  052افق رقم و وامل اإلسكانو  اجلديدة العمرانيةقرار وزير التعمري واجملتمعات  -

 .يف قطاع املباين الشمسيةباستخدام السخانات 
 ءاإعفتتمتع ب املتجددة الطاقة فان مشروعات  2010مايو  26رار جملس الوزراء الصادر بتاريخ وفقا لق -

 اجلديدة و الطاقة  هيئة إىلكما جيب على املستثمرين التقدم   اجلمركية،املبيعات على الرسوم  ضريبةمن 
 عفاءلإل املؤهلةلى املعدات بالتصديق ع اهليئةو تقوم  ،ستريادالاملعدات اليت حتتاجها ل ةيف قائم املتجددة

 .املبيعات من ضريبة
الوقود  وفر ةعلى دعم الصندوق بقيم 56/56/1521 بتاريخ ةنعقدامل ةسلوافق جملس الوزراء يف اجل -

حىت  ةاالستهالك للطاق ةعات كثيفالصنا إىلر بيع الغاز الطبيعي سعحمسوبا ب ةاملنتج ةلطاقلاملكافئ 
من مصادر  ةاملولد الطاقة العجز بني سعر بيع  ةلتغطي املتجددة طاقة اليتسىن البدء يف تفعيل صندوق 

 افعلي املنتجة للطاقةقيم توفري الوقود املكافئ  لو يتم حتصي إنتاجها، تكلفةو متوسط  ةاملتجدد الطاقة 
                                                           

1
 .220-220 ص ص،مرجع سبق ذكرهحممود أمحد فواز،   
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 الطاقة هذا الدعم لصندوق دعم  ةويكون سداد قيم ،والغاز الطبيعي ةلمنتجات البرتوليل إضايف كدعم
  .ةاملالي ةوزار  ةنقدا بواسط ةتجددامل

 صصيخلت ةعلى القواعد التنظيمي 56/56/1521 :يف املنعقدة اجللسةجملس الوزراء يف نفس  أيضاووافق  -
 الطاقة وبيع  إنتاجمشروعات  إلقامة واملتجددة اجلديدة الطاقة واستخدام  ةتنمي هليئة التابعة األراضي

 الطاقة من  ةباملئ 1 ةمقابل نسب املتجددة بنظام حق االنتفاع  ة الطاقيف حمطات  املنتجة الكهربائية
 .من قيمتها أومن املشروع  اسنوي ةاملنتج

واليت  ةاملصري ةالشمسي ةاخلط ةعلى اسرتاتيجي 21/50/1521 املنعقدة يف لسةوافق جملس الوزراء باجل -
ميجا  5350وايل حل كبةمر ات قدر  إنشاءمن خالل  ةالشمسي الطاقة من  ةكهربائي  ةتستهدف توليد طاق

التشريعات اليت تشجع االستثمار  من لعديدا امؤخر  املصرية احلكومة أصدرتكما   ،1510حبلول  وات
 :1ما يلي اجلديدةومن هذه التشريعات  الشمسية هامن خاصة املتجددة الطاقة يف مصادر 

 .ةاملتجدد  الطاقةالكهرباء و  وزارة إىلالكهرباء  وزارةتعديل اسم  :2014مارس *
بنفس  ةالقائم ةاملتجدد الطاقة  اتسعر البيع من حمط ةمع زياد ةالكهربائي ةهيكله التعريف اعادة :2014 يةجويل*

 .لمستهلكنيللبيع الكهرباء  ةالسنوي ةالزياد
 الطاقة شراء  أسعاربشان حتديد  2014 ةلسن 1947صدور قرار السيد رئيس جملس الوزراء رقم : 2014سبتمبر *
الكهرباء  إنتاجتوزيع الكهرباء من حمطات ات شركأو للنقل الكهرباء  املصريةللشركات  املولدة لكهربائيةا

 .ةالتغذي ةبنظام تعريف (الرياح ةوطاق الشمسية الطاقة ) املتجددة الطاقة ملصادر  املستخدمة
 ةاجلديد الطاقة  ةهيئ شاءإنبشان تعديل قانون  2014 ةلسن 135صدور القرار اجلمهوري رقم  :2014 أكتوبر*

لكهرباء  ةالقابض ةللشرك التابعةالشركات حدى من مشروعاهتا إل ةبيع الكهرباء املنتجب ةلهيئليسمح ل ةواملتجدد
 وصيانةوتشغيل  إلنشاء آخرين كاءشر  مع وأفردها مبشركات  إنشاء القطاع اخلاص و من املستثمرينمصر او 

 .املتجددة الطاقة مشروعات 
 املتجددة الطاقة الكهرباء من مصادر  إنتاجبشان حتفيز  2014لسنه  203صدور القانون رقم  :2014 ديسمبر*

 ةتعريف ،لنقل الكهرباء بنظام البناء والتملك ةاملصري ةتطرحها الشرك ةمشروعات حكومي، أليات 0واملتضمن تنفيذ 
 .ةو االتفاقيات الثنائي ةالتغذي

                                                           
1
في  الطاقة المتجددة للتخفيف من أزمة  الطاقة نحو تعزيز استخدام الوقود الحيوي كأحد مصادر ،أمحد ابراهيم عبد احلميد الشحات  

 .225-258 ص ،ص(1526مصر، تصاد و العلوم السياسية،قسم االقتصاد،جامعة القاهرة،رسالة ماجيستري، كلية االق)،مصر
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 ةواملتجدد ةاجلديد الطاقة  ةهيئ بإنشاءمت تعديل القانون اخلاص  اتيعالتشر  و السياسات إطارفيما خيص و 
قانون  إصدارمت  املتجددة، الطاقة متلك وتشغيل احملطات  إلنشاء وبشركات  أوشركات لذاهتا  بإنشاءليسمح هلا 

طاع اخلاص الق ةحترير السوق الكهربائي يف مصر وتعظيم مشارك إىلحيث يهدف القانون  2015 جويليةالكهرباء 
الذي سيعود  األمر ةكهربائيال الطاقة التخلص التدرجيي من دعم  دف هب الطاقة سعار أ ةتعريف ةهيكل إعادة مت و 

 .للطاقة احلقيقية أسعارلتوفر  املتجددةبالنفع على الطاقات 
 :الشمسية الطاقة االستثمار في مشروع  فزحوا -6

للمستثمرين وقد ة جديد او فرص آفاقايف مصر سيتيح  سيةالشم الطاقة  النمو املخطط إلنتاج الكهرباء من
 :1فيما يلي إجيازهاواحلوافز ميكن  واإلجراءاتلتشجيع القطاع اخلاص عدد من االقرتاحات ة لدولا أقرت
الطاقة الصحراويه املناسبه القامه مشروعات  األراضيكيلو مرت مربع من  0655اكثر من  صيصخت -

 .لشمس يف مصراطلس ا نتائجل طبقا الشمسية
االراضي  صيصلتخ الالزمةبالفعل باحلصول على مجيع التصاريح  املتجددةو  الطاقة اجلديدة هيئةقامت  -

 .ثمرعلى املست االجراءاتيف تيسري العديد من  مما يساهم  يف خمتلف اجلهات 
 املنتجة الطاقة املدى لشراء  طويلةاتفاقيات  إبرامعلى املستثمرين من خالل  املاليةخاطر سيتم خفض امل -

 .سنه 25و  20ملده ترتاوح بني  الشمسية الطاقة  اتمن حمط
 .بالعمله احملليه لتغطيه التكاليف احملليه نسبة بالعمله االجنبيه والطاقة سيكون سعر شراء  -
 .وقطع غيارها من الرسوم اجلمركيه الطاقة الشمسيةاعفاء مجيع معدات  -
 تكلفةيساهم يف سد الفجوه بني  الطاقة املتجددةن مصادر انتاج الكهرباء م لتنميةانشاء صندوق  -

و مواجهه  ،االنتاج و البيع ي الفرق بني سعر  طيةو تغ ،الطاقة املتجددةاالحفوريه و الطاقة الكهرباء من 
 .الطاقة املتجددةالتغيري يف اسعار الصرف كما يساهم الصندوق يف متويل املشروعات الرائده يف جمال 

الطاقة سياسه دعم  طاريف ا الطاقة املتجددةضح االراضي اليت مت ختصيصها القامه مشاريع يو ايل اجلدول املو و 
 :املصرية الدولةمتابع من طرف  املتجددة

 
 

                                                           
1
 .20 ،ص( 1521/1520التقرير السنوي  مصر،)، المتجددة الطاقة الجديدة و المتجددة ، وزارة الكهرباء و  الطاقة هيئة   
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القدرات التي يمكن و  المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئةمساحه االراضي المخصصه ل(31)جدول رقمال
 انشاؤها بها

 واتاغالقدرات بالمي (مربعبالكيلومتر ال)المساحة  المنطقة

 شرق النيل
 00855 2185 الشمسية الطاقة 

 0955 902 طاقة الرياح

 غرب النيل
 20055 656 الشمسية الطاقة 

 10005 0606 طاقة الرياح
 2955 00 (طاقة شمسية)بينبان 

 105 0 (طاقة شمسية)كوم امبو 
 .10 ،ص(1520بريل تقرير أ)، الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر

لتشجيع  ةاملصري ةاختذهتا الدولو على الصعيد الدويل هناك العديد من احلوافز و السياسات االجرائية اليت 
ذكر ن ةوكاالت و هيئات دوليو  ةاملتجدد الطاقة  هيئةد يف نشاط التعاون بني جن ةالشمسي الطاقة االستثمار يف 

 :1يتاالبعضها يف 
يف جمال حبوث   (ENEA)ةااليطالي ةالبحث العلمي والتكنولوجيا يف مصر والوكال ةالتعاون مع اكادميي -

 .ةتكنولوجيا املركزات الشمسي
 اجلديدة و  الطاقة هيئةبالتعاون مع  (IMELS)ةااليطالي ةالبيئ ةمع وزار   (MED DESIRE)مشروع  -

مثل انتاج  ةاملتكامل لصغريةا الشمسية الطاقة  اتنظم مركز  ةاملشروع اىل اثبات فاعلي يهدفو  ةاملتجدد
 .املياه ةوالتربيد وحتلي ةالكهرباء التدفئ

 .الشمسيةاخلاليا  بواسطةتوليد الكهرباء  ةيف مشروعات حمط (AFD)ةللتنمي ةالفرنسي ةالتعاون مع الوكال -
 .أالسياحيةباملنشات  الشمسيةيف نشر السخانات  (UNEP) ةللبيئ ةتعاون مع برنامج االمم املتحد -
 .ركزةامل احلراريةالطاقة يف مشروع كوم امبو لتوليد الكهرباء من  األملاينرتاك مع بنك التعمري شاال -
 :في مصر الشمسية الطاقة  أهداف -3

واليت تستهدف توليد  املصرية الشمسية طعلى املضي قدما يف تنفيذ اخلط 2012و ليوافق جملس الوزراء يف يو 
 2027ميجاوات حبلول عام  3500 حوايل ةات مركبن خالل انشاء قدر م ،الطاقة الشمسيةمن  الطاقة الكهربائية

                                                           
الخاصة بمجموعة البنك  الطاقة استراتيجية  المشاورات بشأن الطاقة مجموعة البنك الدولي نحو استراتيجية جديدة بشأن   1

 .12-15ص  ،ص(1525منشورات جمموعة البنك الدويل باللغة العربية ،)،الدولي
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وعلى ان يشارك  ،الفوتوفولطيةاخلاليا ميغاوات من 055و  احلرارية الشمسية اتمن املركز  واتا غمي 1955منها 
 :1اىل الشمسية اخلطة دفوهت ةباملئه من تنفيذ القرارات املطلوب 67 نسبة القطاع اخلاص بال

 .النظيفةيف توفري احتياجات مصر من الكهرباء  الشمسية الطاقة اسهام  زيادة -
 .قادمةاحلد من االعتماد املتزايد على الوقود التقليدي يف توليد الكهرباء وتوفريه لالجيال ال -
 الطاقة الشمسيةمصر الطبيعي من مصادر  ثراءاستثمار وتعميق اخلربه الوطنيه املكتسبه يف جمال استغالل  -

 .للبيئةوصديقه  افني  ةتكنولوجيا ناضجبفيذ مشروعات التوليد احلراري للكهرباء للتوسع يف تن
مبا  اتللمحط التقليديةباالضافه اىل بعض املكونات  الشمسية الطاقةملعدات  وطنيةتطوير صناعه  -

 .االقتصادية التنميةيساهم يف 
 . ت هذه احملطاتوالتسويق ملعدا صيانةعمل يف عمليات التصنيع والتشغيل والتوفري فرص  -
لدى املختصني يف جمال التخطيط والتصميم و تنفيذ  فنية حتسني وتطوير االمكانيات والقدرات ال -

 .الشمسية الطاقة مشروعات 
 .للبيئة ةامللوث الضارة و تقليل انبعاثات الغازات  -

 :في مصر الطاقة المتجددةسياسه :ثالثا 
 هاخاصه من املتجددةلتشجيع و تطوير الطاقات  املصرية ةمن طرف الدول ة اجلهود املبذولنيثمت اطاريف 

 :2و منها ما يليالطاقة  بشؤون مت انشاء العديد من اهليئات واملؤسسات اليت تعىن  ،الشمسية
 :الطاقة جهاز تخطيط  -1

 : التخطيط من مهامه وزارةتابع ل 1983لسنه  112بقرار مجهوري رقم  ىءجهاز احلكومي انش
 .للطاقةاىل اجمللس االعلى  فنية تقدمي املساعده ال
 .طاقةاملتكامل لسياسات ال و التخطيط الشامل

 .طاقةوحتسني كفاءه استخدام ال ترشيد
 .طاقةبناء وتنميه نظم معلومات ال

 .البيئةو الطاقة سياسات 
 .بشريةتنميه املهارات ال صقل والتدريب و 

                                                           

 .الجديدة و المتجددة  الطاقة تقارير مقدمة للعرض على مجلس الوزراء ، باالعتمادعلى التقرير السنوي لهيئة  1 
2
 .05-10 ص ص ،(1526مؤسسة فريدش ايبارت ، األردن،)،اقع و امكانيات مستقبليةو  دليل الطاقات المتجددة في مصر و األردن  
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 :ةالمجلس االعلى للطاق -6
يف مصر يتشكل اجمللس الطاقة وختطيط سياسات  ةالعليا الدار  ةرب االدار رئيس جملس الوزراء وهو يعت هسأر ي

هو املعاون  للطاقةوالري ويعترب جهاز التخطيط  اجلديدةاالن من وزراء البرتول والتخطيط والتعمري واجملتمعات 
 .ريراالذي ترفع له التق له والفين 
 :المتجددةصندوق تنميه انتاج الكهرباء من الطاقات  -3

  لشراءلنقل الكهرباء  املصرية ةجملس الوزراء وله الشخصيه االعتباريه ومهمته تقدمي الدعم الالزم للشرك ويتبع
 .وفقا ملا حتدد الالئحه التنفيذيه املتجددةاالنتاج من الطاقات  اتحمطاملتاحه من  الكهربائية ةالطاق

 :مرفق جهاز تنظيم الكهرباء وحمايه المستهلك -4
  ةه منح الرتاخيص مراجعتمهمالطاقة الكهرباء و  ةلوزار  ةتابع ةعن هيئ ةعبار  ووه 2003مت تاسيسه عام 

 .ةالكهربائي الطاقة من الشركات اليت تنشط يف جمال  الطاقةابرامها وشراء االتفاقيات و 
 :المتجددةو  الطاقة الجديدة هيئة -5

 :من مهامها ما يلي 1986 وقد مت انشاؤها عامالطاقة الكهرباء و  ةلوزار  ةتابع هيئةو هي عبارة عن 
 الطاقة املتجددةاستخدامات مصادر  ةلتنمي ةوالبىن الالزم االقتصاديةو  فنية والبحوث ال اجراء الدراسات  -

 .وبالتعاون مع اجلهات العلميه يف الداخل واخلارجانفسها ب ءسوا
وذلك  التقليديةدر بدال من املصا الطاقة املتجددةحتديد اجملاالت اليت يتعني فيها استخدام مصادر  -

مبا  هلذه االستخداماتدون غريها اقرار بدائل النظم اهلندسيه  هيئةولل الدولةبالتنسيق مع اجلهات املعنيه ب
 .يف هذا الشان الالزمةهلا واصدار الرتاخيص  فنية حتقيق الضمانات ال يكفل

والتعهد اباالشرتاك مع غريها  وابنفسها  ءسوا الطاقة املتجددةتنفيذ مشروعات انتاج واستخدام بالقيام  -
 .حلساب الغري ا اوبتنفيذها كلها او بعضها اىل الغري سواء حلساهب

و اجراء االختبارات يف تقومي اداء  الطاقة املتجددةملختلف مشروعات  فنية تقدمي االستشارات ال -
 .واصدار شهادات الصالحيه املصريةاملعدات حتت الظروف 

 .الطاقة املتجددةلنشر استخدامات  ةوالرتويج الالزموضع وتنفيذ برامج التدريب  -
 :مركز البحوث واالختبارات -2

متام باواليت مت انشاؤه بالتعاون مع االحتاد االورويب وايطاليا  الطاقة املتجددةيقوم مركز حبوث و اختبارات 
ء واجلوده والتاثريات البيئيه دالالجراء االختبارات القياسيه التطوير املعدات والنظم و  الالزمةالدراسات والبحوث 
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واخلارجيه على  خليةداالويضم املركز جمموعه من املعامل  الطاقة املتجددةالصالحيه ملعدات  اتشهاد دارصاو 
 :1النحو التايل

 :الحرارية الطاقة الشمسيةمعامل اختبارات  - أ
 .ةوسطواملت ةاملنخفض ةلدرجات احلرار  الشمسية املعامل اخلارجية الختبارات السخانات -
 .نده ملعامل التسخني الشمسياعدات املسمعمل امل -

 :ضوئيةال الطاقة الشمسيةمعامل اختبارات  - ب
 (فوتوفولطيةال) الشمسيةالختبارات اخلاليا  ةاملعامل اخلارجي -
 .فوتوفولطيةال الشمسيةاخلاليا  ختباراتعمل الداخلي الامل -
 .الشمسيةنده ملعامل اخلاليا امعمل املعدات املس -

 :ل مساعدهمعام -ج
 .ةاحليوي ةاختبارات الكتل و معامل حبوث -
 .ةمعامل اختبارات وقياسات متنوعه باملعامل العام -
 .ةاملنزلي ةلالجهز الطاقة  ةمعامل كفاء -

 :الشمسية في مصر الطاقة واقع االستثمار في :المطلب الثاني 
مسية واليت ميكن أن تلعب دورا الش الطاقة  و منها املتجددة الطاقة لقد حىب اهلل مصر بوفرة يف مصادر 

على املدى القصري  الطاقة النظيفةمن  ةحيويا يف الوفاء باحتياجات مشروعات التنمية أالقتصادية واالجتماعي
املتاحه يف  التقليديةلتكامل مع الطاقات ل املتجددة للطاقة ةاسرتاتيجيالطاقة  و الكهرباء وزارةوالبعيد وقد وضعت 

يف مصر  الطاقة الكهربائيةناسب من احتياجات ميف الوفاء بقدر  الطاقة الشمسيةر مصر حبيث تساهم مصاد
من  الطاقة الكهربائيةباملئه من امجايل الطلب على  25اىل املسامهه حبوايل  1515يف عام  سرتاتيجيةوهتدف اال

 ةار اذ وضعها تقرير مؤسستفتح افاقا واعده للتوسع واالستثم لطاقة الشمسيةلومتلك مصر موارد ، الطاقة الشمسية
دولة تضمنها مؤشر الدول االكثر جاذبيه يف  05 بني 05ترتيب ال يف 1520ارنست انديونج الصادر يف فرباير 

 العربيةجاءت مصر يف الرتتيب الثاين بني الدول   فيما،  05.2وتصدرت الصني بامجايل  الطاقة الشمسيةقطاع 
 (CSP)  ةياملركز  الطاقة الشمسيةقطاع  وكانت اعلى درجات اجلاذبية لدي مصر يف

                                                           
1
 .02،ص  سبق ذكره مرجع،( 1520أبريل )،  اجلديدة و املتجددة الطاقة هيئة   
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الكهرباء  ةواستغالهلا حيث قامت وزار  الطاقة الشمسيةيف االهتمام ب ةوقد كان ملصر بداية مبكرة ورائد
يف نشر استخدام  ةاالرتكاز الوطني ةواليت متثل نقط املتجددةو  الطاقة اجلديدة هيئةبانشاء  2896عام الطاقة و 

القدرات  زيادةلعمل على للتوليد الكهرباء على املستوى التجاري و توطني تقنياهتا  الطاقة الشمسيةتطبيقات 
 .استخدام معداهتا مبا يساهم يف توفري استهالك البرتول والغاز الطبيعي و  احملليه النتاج
 :في مصر الطاقة الشمسيةبرنامج تطوير : اوال

 ةخطه هتدف اىل مسامه للطاقةجمللس االعلى اقر ا املتجددةو استخدام الطاقات  التنميةيف ضوء خطه 
٪ 9 نسبة ب الطاقة الشمسيةتساهم  ، و املولدة الطاقة الكهربائية٪ من امجايل  15 ةبالنسب املتجددةالطاقات 

والقطاع اخلاص منها على سبيل  املتجددةو  الطاقة اجلديدة هيئةيف  ةوذلك من خالل مشروعات مملوكه للدوله ممثل
ميغا  15قدره  ةخاليا مشسي ةاسوان وحمط -بكوم واتميغا 255قدره   cspطراز الشمسية ةاحملطاملثال مشروع 

 .1ومشروعات استثمارات القطاع اخلاص ةبالغردق وات
الكهرباء عدد من التسعريات تشجيع القطاع اخلاص على االستثمار يف اقامه مشروعات  وزارةاقرت 
 ℅9 - ℅0ترتاوح بني  ةميسر  ةقروض فائد ةاملالي وزارةثمار وتوفر امهها تقدمي حوافز لالست الطاقة الشمسية

تضمن استثمارات املستثمر  ةضمانات حكوميل الدولةلتقدمي  ةهذه املشروعات باالضاف ةللراغبني يف اقام
اىل خفض اجلمارك على كل معداهتا  ةباالضاف واتميغا  05اىل  15قدراهتا من  أاليت تبد ةللمشروعات الكبري 

 .الدفع باجلنيه املصري و ℅1
واسرتاتيجيات للنهوض هبذا القطاع من خالل الربنامج الوطين  اتخمطط املصرية الدولةووضعت     

 2:املخططني التاليني وفق وهذا الشمسية للطاقة
 :6112 -6116 لطاقة الشمسيةلالخماسيه  ةالخط -1

 مشسية ةاجلدوى ملشروع حمط ةاد دراساىل اعد ةيف مصر باالضاف الشمسية للطاقةخطط الشامل املدراسة 
 من خالل صندوق استثمار الدراسةبكوم امبو حيث تقوم املفوضيه بتمويل اعداد  واتميجا  255بقدره  حرارية

 :على مرحلتني الدراسةاحلوار يقوم بنك التعمري االملاين بدور املنسق وتقوم  ،
وركز على مشاركه  1510ي الفرته حىت عام يغط الشمسية للطاقةاعداد خمطط شامل  :االولى  مرحلةال

 : يةتنفيذ املهام التال ةويتضمن نطاق اعمال الدراس الطاقة الشمسيةكل تقنيات 
                                                           

مصر،أبريل )،مسيةمقترح خريطة الطريق للطاقة الش و الثروة املعدنية، الطاقة جملس  اجلديدة و املتجددة، الطاقة هيئة  وزارة الكهرباء،  1
 .50 ،ص(1522

 .00-01ص  ،ص(1520مصر،اصدار مارس )،الشمسية في مصر الطاقة دراسة مستقبل ، اجلهاز املركزي للتعيئة العامة و االحصاء  2
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واهم التحديات اليت تواجه نشرها على نطاق واسع  الشمسية للطاقة االقتصاديةحصر االمكانات 
 وطنيةال الكهربائية ةالشمس مع الشبكتكامل حمطات توليد الكهرباء من ( ةوالتشريعي املالية، ةالفني)

 للطاقةدعم االطار املؤسسايت  الطاقة الشمسيةاجراءات وسياسات نقل التكنولوجيا لدعم التصنيع احمللي ملعدات 
  ومصادر التمويل ةواالستثمارات املطلوب الطاقة الشمسيةاالطار التمويلي ملشروعات  الشمسية

وفيها انواع اخرى  1505متتد حىت سنه  الطاقة املتجددةمصادر  خمطط شامل لباقي : الثانية ةالمرحل
مت االنتهاء من اعداد مسوده املخطط الشامل وجاري مراجعتها من قبل مجيع االطراف  املتجددةمن املصادر 

 .املعنيه
 :6162-6112التنفيذيه الثانيه  الخطة  -6

خالل الفرته  واتميغا 0555 حوايل اىل الطاقة الشمسيةمن  ركبةمن املخطط الوصول بالقدرات امل
 للطاقةلتطور التقين والتكنولوجي لموزعه على عدد من املشروعات وبقدرات خمتلفه طبقا  1520-1516

 :موزعه على النحو التايل ضوئيةوالكهرو  احلرارية الشمسية
 :  CSP الحرارية الطاقة الشمسيةمحطات  - أ

واستخدامها  الشمسيةمن املركزات  الناجتة احلرارةختزين  امكانيةب احلرارية الطاقة الشمسيةتتميز حمطات 
 واتميغا 1055 احلرارية الطاقة الشمسية حمطةمن  اليةاالمج القدرة  زيادة، ويقرتح ةمحال العاليلالوقت احلاجه 

 25.9تولد  واتميغا 155-05 بنيمشروع قدرات ترتاوح  10وذلك من خالل تنفيذ  1516-1510عام 
يف فرتات الذروه  املطلوبةحراري للوفاء باملتطلبات  بنظم ختزين ةتكون مجيعها مرتبط ،ساعه ثانيه. تواتريا 

 .للحقل الشمسي نسبة وباستخدام التكنولوجيا املثبت جدواها عامليا وذلك بال
 :PV ضوئيةالكهرو  الطاقة الشمسيةمحطات  - ب

 5.8املولدة منها حنو الطاقة صل امجايل وت واتميغا 655 اىل حنو اليةاالمج بالقدرات يقرتح الوصول
  واتميغا 05 -25قدرات ترتاوح بني بمشروع  05وذلك من خالل تنفيذ  1516 - 1510ساعة سنه  واتتريا

كما ميكن اضافه نظام ختزين حينما تتوافر تكنولوجيا مناسبه للقدرات الكبريه و كذلك نظم مركزات اخلاليا 
 .املصريةظروف متها للئحال مال  PVضوئيةالكهرو 

 CSPاحلرارية الطاقة الشمسيةسنويا من حمطات  املولدةالطاقة واجلدول املوايل يوضح تقديرات القدرات املضافه 
 .1516 – 1520خالل الفرته  PV ضوئيةالكهرو  الطاقة الشمسيةوحمطات 
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 ة الشمسيةالطاقسنويا من محطات  المولدةالطاقة تقديرات القدرات المضافه و  :(36)جدول رقم ال
 .في مصر(  6162-6115)خالل الفتره PV)) الطاقة الشمسيةمحطات  (CSP)الحرارية

 السنوات
 PVالشمسية الكهروضوئية  الطاقة  CSPالشمسية احلرارية  الطاقة 

القدرات املضافة سنويا  
 واتميغا

املولدة سنويا  الطاقة 
 ساعة.واتتريا

القدرة املضافة سنويا 
 واتميغا

ملولدة سنويا ا الطاقة 
 ساعة.واتتريا

1520-1526 255 5.0 15 5.50 
1520-1529 205 5.60 05 5.500 
1529-1528 205 5.690 05 5.500 
1528-1515 155 2.550 05 5.56 
1515-1512 105 2.21 05 5.56 
1512-1511 105 2.18 95 5.21 
1511-1510 105 2.18 95 5.21 
1510-1510 005 2.090 95 5.21 
1510-1510 005 2.09 255 5.20 
1510-1516 005 2.09 255 5.20 

 5.8 655 25.090 1055 اإلمجايل
 09.، ص(1520مارس ، مصر)، الشمسية في مصر الطاقة ، دراسة مستقبل اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و االحصاء: المصدر 

 .1515املتجددة يف مصر سنة  الطاقة يوضح الشكل املوايل أهداف كما  -
 6161المتجددة في مصر  الطاقة أهداف :(13)الشكل رقم

80              
%

% 20                

  
: ،متوفر على املوقع(1520مصر،)،المتجددة الطاقة نبذة عن ،( RCREEE)الطاقة املركز االقليمي للطاقة املتجددة و كفاءة :المصدر

 w.rcreee.orgww 

 رياح 0230%

 الخاليا الفوتوفولطية 731%

 طاقة شمسية مركزة 131%

 اخرى 3.31%

http://www.rcreee.org/
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 :في مصر الطاقة الشمسيةمحفظه المشاريع في مجال : ثانيا
يف  الدولة هتاجت ،الطاقة الشمسيةضوء ما تتمتع به مصر من امكانيات ومقومات كبريه يف جمال  على

ع بالنهوض نظيفه ميكنها املشاركه يف االسرا  طاقةوتقنياهتا لكوهنا  الطاقة الشمسيةالسنوات االخريه حنو االهتمام ب
و  االجتماعيةو  االقتصادية التنميةخمطط  قوهذا وفالطاقة وتلبيه االحتياجات للطلب على  االقتصادية التنميةب

حيث استخدمت  ، يف مصر الشمسية للطاقة ةويتضح ذلك من خالل التطبيقات املستغل التنميةحتقيق استدامه 
سواء   الطاقة الشمسيةشروعات استغالل مالعديد من واقيمت  املختلفة الطاقة الشمسيةبعض التطبيقات نظم 

 مهوريةجب الطاقة الشمسيةاجلدول املوايل يوضح لنا اهم احملطات  و كانت مشروعات قطاع عام او قطاع خاص
 العربيةمصر 

 مصر الشمسية الطاقة محطات  أهم (:33) جدول رقمال
 السنة القدرات المحافظة المحطة

الطريق الصحراوي   فولطيةفوتو نيع للطاقة الشمسية الحمطة اهليئة العربية للتص
 السويس

 1525 واتكيلو   655

 1522 واتميغا 15 مركز أطفيح اجليزة حمطة الكرميات للطاقة الشمسية احلرارية 
 1520 واتميغا 25 واحة سيوة مطروح فولطيةفوتو حمطة سيوة للطاقة الشمسية ال

 1520-1526 واتميغا 255 أمبو أسوانمركز كوم  حمطة كوم أمبو للطاقة الشمسية احلرارية

مدينة الغردقة البحر   فولطيةفوتو حمطة الغردقة للطاقة الشمسية ال
 1520-1526 واتميغا 15 األمحر

 1520 واتميغا 15 مركز كوم أمبو أسوان فولطيةفوتو حمطة كوم أمبو للطاقة الشمسية ال
للطاقة الشمسية ( 25)حمطات كوم أمبو العشرة 

 فولطيةفوتو ال
من املخطط إفتتاحها  واتميغا 15 مركز كوم أمبو أسوان

 1529هناية 
 (.بتصرف) 05-00:،ص(1520تقرير أبريل مصر، )، الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر

 :CSP  لتوليد الكهرباء الحرارية الشمسيةمشروعات النظم  -1
 النمطيةاملكونات  و الطاقةاساليب حتويل  على نفس ءلتوليد الكهربا احلرارية الشمسيةالنظم تعتمد 
يف احملطات  املستخدمةالنتاج الكهرباء مع استبدال مصادر الوقود  التقليدية احلراريةيف احملطات  املستخدمة

 2055-055) عالية حرارةعن تركيز االشعاع الشمسي واليت قد تصل اىل درجه الناجتة  احلرارية لطاقةبا التقليدية

نتاج الكهرباء اضافه اىل أل التقليديةبامكانية تكاملها مع النظم  احلرارية الشمسية النظمحيث تتميز ( ه مئويهدرج
 .الكهربائية شبكة لكهرباء و ال تتسبب يف مشاكل تشغيل اللاهنا تضمن امدادات منتظمه 
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كما يوجد   واتميغا 1005 ثر منعلى مستوى العامل اك ةمن هذه النظم احلالي ركبةامل اليةالقدرات االمجوتبلغ 
 .من بينها مصر و ستخدام هذه النظمالحاليا خمططات يف اكثر من عشر دول بتنفيذ العديد من املشروعات 

 :واتميغا 141 بالكريمات قدره الحرارية الشمسية محطةال - أ
 طةيزه، وتعترب احملبقريه الكرميات التابعه ملركز اطفيح جنوب حمافظه اجل الشمسية للطاقةالكرميات  حمطةتقع 
الرابعه على مستوى العامل واالوىل يف الشرق االوسط وهي احدى ثالث مشروعات مت تنفيذها على  الشمسية

الغاز  و الشمس يف النهار طاقةمستوى قاره افريقيا منها يف دوله اجلزائر واملغرب وتعمل بتقنيه مزدوجه تعتمد على 
على بعد  طةمكون مشسي تقع احمل واتميغا 15 منها واتميغا 205حنو  محطةلل اليةاالمج القدرة يف الليل وتبلغ 

 1:على اجلانب الشرقي من هنر النيل و مت انشاؤها على النحو التايل ةكيلومرت جنوب القاهر  85
يف مصر واملغرب واهلند  احلرارية الشمسية للطاقةمشاريع  ةاربع ةبنك الدويل رعايقرر ال 2888يف عام  

 1552ويف عام  ، مليون دوالر لكل منها جزء من التكاليف 05من خالل تقدمي منحه تقدر ب  واملكسيك

 أوبد 1559الكرميات وبدات اعمال البناء منذ يناير  طةحمليف تنفيذ املخطط االول فيشرت الشمسية بدات شركه 
 :حزمتنياىل  طةاالعمال باحمل هبا ، و انقسمت التشغيل التجاري

و  الشمسية رتواليت مت اسنادها اىل املقاول اوراسكوم جنبا اىل جنبه مع فيش الشمسيةاجلزيره : االولى الحزمة
 .قاولني من الباطنكم (flagsol) فالقسول

 . واليت مت اسنادها اىل املقاول ايربدروال ةاملركب ةالدور  ةجزير  :الثانيه الحزمة
 :للمشروع  املاليةتناول اجلدول املوايل اهم البيانات يضاح يوملزيد من اال

 بالكريمات الطاقة الشمسيةتوليد الكهرباء من  محطةمصادر تمويل :( 34)جدول رقم ال
 أهم البيانات المالية

 مليون دوالر 005حوايل  التكلفة الكلية
 مليون دوالر 05حوايل  البنك الدويل –منحة من مرفق البيئة العاملي 

 ن الدويلقرض ميسر من الوكالة اليابانية للتعاو 
سنة متضمنة  05،و فرتة سداد  %5.00مليون دوالر فائدة  285حوايل 

 سنوات مساح 25
 مليون دوالر 255 قامت اهليئة بتوفري متوين من البنوك الوطنية

 .16-10ص  ،ص(1525-1558التقرير السنوي مصر، )،الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر 
 
 

                                                           
1
  International Energy (iea).(2010).technology raadmap :concentarting solar pawer. 
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 :الحرارية الشمسية الطاقة كوم امبو   محطة -ب
 اليةاالمج القدرة بقريه بنيان مبركز كوم امبو حمافظه اسوان وتبلغ  احلرارية الشمسية للطاقةكوم امبو   حمطةتقع 

ساعات عقب الغروب وقد بلغت  0ملده  طةوتتضمن نظام ختزين حراري لتشغيل احمل واتميغا 255 حنو محطةلل
 ةاملتعلق االجتماعيةو  ةيورو وقد مت االنتهاء من اعداد الدراسات البيئي مليون 619حنو  محطةلل ةالتقديري ةالتكلف

مليون دوالر ومن املفروض اهنا دخلت حيز  ةاالفريقي بقيم التنميةمن بنك  ةمقدم ةوذلك من خالل منح طةباحمل
ملشروع اليت سوف يتم انتاجها من االطاقة لمشروع ان كميه لاجلدوى  دراسةواظهر  1520-1526اخلدمه سنه
 1.سنويا /ساعيمليون ك و  090تقدر بنحو 

يف التحول حنو االقتصاد االخضر و احلد من التلوث الناجم  احلرارية الشمسية للطاقةكوم امبو   حمطةوتساهم 
 2.الف طن مرتي سنويا 155مبا يزيد عن  ةعن الوقود االحفوري وذلك من خالل احلد من االنبعاثات الكربوني

 :CFT النظيفةالتعاون مع صندوق التكنولوجيا ب الحرارية يةالطاقة الشمس -ج
التوسع يف   CFTالنظيفةحيث قدمت مصر مبشروعني للتمويل من خالل برنامج صندوق التكنولوجيا 

 3:وذلك على النحو التايل CSP احلرارية الطاقة الشمسيةمشروعات توليد الكهرباء من مركزات 
 ةو االستفاد ةمنوذج للمشروعات احلكومي واتميغا 05 الشمسيةاملكون كوم امبو قدره   ةمبدين  CSPمشروع

 .ةاحتياجات الطلب على الطاق ةو تلبي جمهوريةلل ةاملوحد ةالشبك ةمن التمويل املتاح النتاج الكهرباء لتغذي
ساعات  9 ةاىل ختزين حراري ملد ةباالضاف واتميغا05املكون الشمسي  ةمرسى علم قدر  ةمبدين Cspمشروع

 .القطاع اخلاص ةمنوذج ملشروعات توليد الكهرباء مبعرف
عترب مشروع مرسى علم ي( م و/دوالر 005مبعدل ) مليون دوالر للمشروعني 80خصص البنك الدويل مبلغ 

 .ساعات 9نظرا لوجود ختزين حراري ملده   ةمضاعف ةقدر  ذو واتميغا  05
 ةيف اجلدول تفاؤل كبري وخاص ةدي هذه االرقام املوظفوتب ، وضع برنامج ادخال هذه احملطاتياجلدول املوايل 

احلفاظ على ب ةاملعني دوليةفيه القطاع اخلاص واجلهات اليساهم  يف ضوء التمويل املطلوب و الذي يفرتض ان
 بدل استخدام تكلفةارخص بديل لتوليد الكهرباء و  تكلفةالعاملي الذي ميول الفرق بني  البيئةمثل مرفق  البيئة

و سوف تلعب ( الكرميات املشار اليها حمطةحاله مصر يف ) االوىل فقط  محطةال ترد للمبنحة  ، الشمسية الطاقة
 .دورا هاما الطاقة املتجددةوااللتزام الدويل بدعم استخدام  النظيفة التنمية ةليآمثل ،  البيئةازاء  ةالسياسات الدولي

                                                           
 .00 ،صمرجع سبق ذكرهحصاء،اجلهاز املركزي اللتعبئة و اال  1
2
 .10 ،ص(1520مصر،)،الكهربائية في األنشطة االقتصادية الطاقة مؤشرات استهالك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك،  

3
 Aguide To,RIEN,Egypt,Current Situaion and Future Potentials,(2016),pp 8-9. 
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 مركبةو الدوره ال اقة الشمسيةالطبرنامج ادخال المحطات المتكامل ( 35)جدول رقمال
 ساعة.التوليد السنوي بيروات واتالقدرة المركبة ميغا الوحدات الخطة الخماسية

2880-1551 1/255 155 2.1 
1551-1550 0/055 2055 9.9 
1550-1521 0/055 1255 20 
1521-1520 0/655 0555 29 

 02 6955-  االجمالي
 https://ar.m.wikipedia.org الشمسية في مصر،  الطاقة :المصدر

 :فوتوفولطيةمشاريع نظم الخاليا ال -1
و  الكهربائية ةالبعيد عن الشبك ةيف املناطق النائي الطاقة املتجددةاحد افضل تطبيقات  الشمسيةتعترب اخلاليا 

 ةار نغراض االأل واتكيلو   0155اىل حوايل  حاليا يف مصر الشمسيةيصل حجم استخدامات اخلاليا 
 .وشبكات التليفون احملمول هامليا و واالتصاالت واالعالنات

الطاقة يف العديد من املشاريع الرياديه لنشر و ترويج استخدامات  املتجددةو  الطاقة اجلديدة هيئةوقد اسهمت 
خلاليا ااملوايل يوضح حجم استخدامات  ،يد الشكلواالتصاالت والترب  نارةيف جمال ضخ وحتلية املياه واال الشمسية

 (.االتصاالت -حتليه املياه -ضخ املياه -االعالنات انارة -احملمول ةشبك -نظام االنارة)يف مصر مثل فوتوفولطيةال
 في مصر فولطية الخاليا الفوتو  إنتاجالتوزيع االستهالك  نسبة ( 14)شكل رقمال

%20           

%24                 

%09             

%03                

%32           

%12                  

 
 .(1522سبتمرب ،مصر)، الجديدة و المتجددة الطاقة ،هيئة  فولطيةفوتو االدارة العامة للخاليا ال: المصدر

 

 

https://ar.m.wikipedia.org/
https://ar.m.wikipedia.org/
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 :فولطيةفوتو ال الطاقة الشمسيةللتصنيع  العربية هيئةال محطة  -أ
 ةثقاف لنشر يئةيت يف اطار سعي اهلتأللتصنيع بطريق مصر السويس الصحراوي و  العربية يئةاهل حمطةتقع 

 ةخلي 1105من  طةوتتكون احمل 1525عام  ةيف انتاج الكهرباء وقد مت افتتاحها بنهاي الطاقة الشمسيةستخدام ا
 9على  مثبتة  مشسية خلية  001باالضافه اىل  واتكيلو  055النتاج  ثابتة معدنيةعلى هياكل  مثبتة  مشسية

 محطةلل اليةوبذلك تبلغ القدرات االمج،  واتكيلو  255الشمس النتاج  ةحرك تتبع ثنائيه احملور ةهياكل معدني
 .1ةالعام شبكةوقد مت ربطها بال واتكيلو  655

 الطاقة الشمسيةحمطات  صيانةعلى تصميم وانشاء وتشغيل و  ذات قدرة ةيف تكوين كوادر فني طةوسامهت احمل
 .مبصر فوتوفولطية مشسية طاقة حمطةول أهنا أاذ  فولطيةالفوتو 

 :الفوتوفولطيةباستخدام الخاليا القريتين إنارة  -ب
 (MEDREC)لدول حوض املتوسط الطاقة املتجددةمن خالل برنامج  يئةمت توقيع بروتوكول تعاون بني اهل

قريتني نائيتني يف حمافظه مطروح ام الصغري بواحة اجلاره و عني الزهره  انارةيف  الفوتوفولطيةستخدام نظام اخلاليا ال
 .واحه سيوه

مدرسه و و وحده صحيه  1منزل كحد اقصى و 255 منزل كحد ادىن اىل 05 انارةشروع يتضمن هذا امل
ويعمل  1559عمود انارة شوارع وقد مت طرح املناقصه اخلاصه هبذا املشروع عامليا يف نوفمرب  05مساجد و 0

 1525.2املشروع حاليا بنجاح منذ ديسمرب 
 :القريتني انارة ملشروع  تمويليةال واملصادر  املاليةيوضح البيانات التايل اجلدول 

 (أم الصغير و عين زهرة بمحافظة مطروح):والتمويل مشروع القريتين الماليةبيانات (32)جدول رقمال
 النسبة قيمة السحب الفعلي قيمة التعاقد المخصص المشروع التاريخ

60/14/6115 

مشروع إنارة قرييت عني 
الزهرة و ام الصغري مبركز 

طروح سيوة مبحافظة م
بواسطة اخلاليا 

،تنفيذ شركة فولطيةفوتو ال
genyaill  االسبانية 

 منح قرض منح قرض منح قرض منح قرض

5% 
055 
ألف 
 يورو

5% 021.6 
 ألف يورو

5 290.00 
 ألف يورو

5% 65 % 

سبتمرب مصر،جنيب والتمويل ،إدارة النقد األ) ،بيانات تمويلية عن مشروع القريتين،، اجلديدة واملتجددة الطاقة هيئة  :المصدر      
1522) 

                                                           
 .(1520مصر، )،مدنيةلتصنيع المنتجات الالهيئة العربية   1
 .مرجع سبق ذكره، فوتوفولطيةاإلدارة العامة للخاليا ال  2
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مت متويله من  امنا احلرارية الشمسية طةالقروض كما كان احلال يف احملب هيالحظ ان املشروع مل يتم متويل
 .ةمنح خارجي

 :فوتوفولطيةوحدات الخاليا الالمتجددة لنشر استخدام الطاقة الكهرباء و  وزارة اتمبادر  -ج
 املتجددةو  الطاقة اجلديدة وزارة بالتعاون مع فولطيةام اخلاليا الفوتو نظ ةمنزل بواسط 05 انارةمشروع 

 1521 مت توقيع الربوتوكول يف مارس و واتكيل  9.9 اليةامج ةمطروح بقدر  ةحافظمببقريه عني قريشت  ةاهلندي

بالتعاون بني  ةالفوتوفولطيعمود انارة باخلاليا  055 ةبالكرميات بواسط احلرارية الشمسية طةصور احمل انارةجاري 
 .1520حكوميت الصني و مصر و مت االنتهاء من املشروع يف يناير 

 حنو محطةلل اليةاالمج القدرة حافظه مطروح وتبلغ مب:الفوطوفولطية الشمسية للطاقةسيوه  محطة -
 ، اتمليون دوالر مت متويلها من خالل منحه مقدمه من االمار  10 حنو طةاحمل تكلفةوقد بلغت  ، واتميغا 25

ومت   1520 وقد مت تدشينها يف عام، بالكهرباء سنويا ةسيو  ةواحبعامه ة منزل و منشا 6555 طةومتد هذه احمل
 .1520 عليا يف مارسفتشغيلها 

اليابانيه واليت ستمتد على  دوليةال يئةبالتعاون مع اهل:فولطية الفوتو  الشمسية للطاقةالغردقه  محطة -
يف  طةتشغيل احمل مت متويلها من قرض ميسر وبدا واتميغا  15 اليةغ قدرهتا االمجالف مرت مربع تبل 055مساحه 
1520. 

يف اطار التعاون املشرتك  1520عام  طةوجتسدت هذه احمل:فولطية الفوتو  الشمسيةكوم امبو   محطة -
 .وروالف ا 955 ةبقيم ةمن الوكال ةمقدم ةمبنح واتميغا   15بقدره  لتنميةالفرنسيه ل وكالةمع ال

 :بالشبكةالقرى والتجمعات الغير مرتبطه  و مناطقلل الكهربائيةمشروع التغذيه  -د
القرى  ةبتنفيذ مشروع تغذي املتجددةو  الطاقة اجلديدة هيئةبالتعاون مع اجلانب االمارايت حبيث تقوم 

 ةبناء على البيانات الواردوقد مت اختيار القرى والتجمعات  التقليدية الكهربائية شبكةوالتجمعات الغري مرتبط بال
مليون  205قيمةب ةاملتحد العربيةمن االمارات  ةمقدم ةذلك من خالل منح ، ومن شركات توزيع الكهرباء

الف شخص يعانون او حمرومون من  210وكان اهلدف من تنفيذ املشروع هو توفري الكهرباء حلوايل ، دوالر
و البحر االمحر وسوهاج ،  و جنوب سيناء مشال)حمافظات  8 يف ومدينة قريه وجتمع 160 الكهرباء لباالمداد 

 1.(االقصر واسوان ومطروحو  الوادي اجلديد وقنا

                                                           
1
  .00-00،ص مرجع سبق ذكره،اجلهاز املركزي للتعبئة و االحصاء.  
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يف القرى الطاقة اساس النظام و احلجم و الطلب على  على ةجمموعات خمتلف 0وتنقسم هذه املشاريع اىل
 .1واجملتمعات

 .نظيم وسري مشاريعهاوكيفيه ت(: 0)اجلدول املوايل يوضح توزيع هذه اجملموعات
الطاقة باستخدام  العامة  شبكةبال ةمشروع تغذيه القرى والتجمعات والمدن الغير مرتبط:(32)جدول رقمال

 :الشمسية
 المحافظة المشروع التصنيف

 اجملموعة األوىل
القرى والتجمعات السكنية احملرومة من خدمات -

 الكهرباء

قرية وجتمع سكين حمرومة من  122عدد 
ت الكهرباء، وسيتم تنفيذ نظام مستقل خدما

منزل ، مسجد ، وحدة صحية ، )لكل وحدة 
 (مدرسة ،مبىن إداري 

نظام مت اإلنتهاء منها  6800بإمجايل عدد 
 وتنقسم إىل حزمتني 1520سنة 

منشأة يف حمافظات  0651حوايل : احلزمة األوىل *
 الوادي اجلديد ، قنا ، األقصر، أصوان

منشأة يف حمافظات  0002حوايل : احلزمة الثانية *
مطروح ، مشال وجنوب سيناء ، البحر األمحر ، 

 سوهاج

 اجملموعة الثانية
قرى وجتمعات سكنية تعتمد يف الوقت احلايل -

 على التغذية مبحطات ديزل

قرية تعتمد حاليا على التغذية  00عدد 
الكهربائية من خالل مولدات الديزل لعدد 

ة املسائية سيتم ساعات حمدودة خالل الفرت 
  215-15)انشاء حمطات مركزية صغرية هبا 

 (كيلوات

 .حمطة مبحافظات الوادي اجلديدة واجليزة  20*
حمطة مبحافظات مطروح ، جنوب سيناء ،  29*

 .البحر األمحر

 اجملموعة الثالثة
مدن وجتمعات سكانية تعتمد يف الوقت احلايل -

 على التغذية مبحطات ديازل مركزية

ة وجتمع سكين تعتمد يف الوقت مدين 15
احلايل على التغذية مبحطات ديزل مركزية وغري 

 20مرتبطة بالشبكة الكهربائية وسيتم انشاء 
،  فولطيةفوتو حمطة مركزية هبا للطاقة الشمسية ال

 أثناء النهار بالتكامل مع حمطات الديزل ليال

ميغاوات بدأ تشغيلها  25حمطة سيوة مبطروح بقدرة *
 1520يف مارس 

 6حمطات بالوادي اجلديد بإمجايل قدرات  0عدد *
 ميغاوات

 ميغاوات 20حمطات مبحافظة البحر األمحر بقدرة 0*
 ميغاوات0حمطات جبنوب سيناء بقدرة امجالية  0*

 اجملموعة الرابعة
 أعمدة إنارة الشوارع-

 أعمدة إنارة الشوارع
عمود انارة يف كل من حمافظات الوادي  2505

 روح ، مشال وجنوب سيناءاجلديد، مط
 .00-02ص ،ص(1520تقرير أبريل، مصر)، الجديدة و المتجددة الطاقة هيئة : المصدر

 

 :في مصر الطاقة الشمسيةالتصنيع المحلي مشاريع : ثالثا
من اجملاالت الواعده ىف مصر والذي ميكن من خالله فتح جماالت تصنيع  الطاقة املتجددة ان جمال

لذا ( فولطية الفوتو  -احلرارية الشمسية) بنوعيها الطاقة الشمسيةاملصري يف جمال  الوطيناد دعم االقتصتجديده 
سواء باستخدام اخلاليا او مرايا القطع املكافئ سيؤدي اىل تطور  الطاقة الشمسيةفان التوسع يف انشاء حمطات 

                                                           
1
 .00-02ص ،صمرجع سبق ذكره،(1520تقرير أبريل)اجلديدة و املتجددة ، الطاقة هيئة .  
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اذا وخاصة فرص عمل جديده ل الوانشاء مصانع جديدة ذات قدرات انتاجية عالية،وفتح اجملتكنولوجي  يتصنيع
منتجني عن طريق  وايكونلو فتح السوق للمستهلكني  ، الطاقة الشمسيةمن  ةاملنتجلطاقة ل ةاملميز  ةمت اقرار التعريف

للشباب يف جمال  الصغريةعمل للشركات  فرص نشر استخدام الواح اخلاليا على االسطح مما يساعد على خلق
التصدير و التعاون التكنولوجي مع الدول املتقدمه والناميه يف ذلك  فتحو التشغيل و  صيانةالكيب و الرت  و التصميم

شر لتشجيع ن دوليةاليت تقدمها جهات التمويل ال ةمن التمويالت امليسر  ةوميكن ملصر االستفاد  اجملال،
 1:و اهم االمكانيات اليت عليها مصر يف هذا اجملال مايلي الطاقة الشمسيةاستخدامات 
 (CSP)الشمسيةلك مصر بعض االمكانيات التصنيعيه اليت ميكن ان تساهم يف مكونات احملطات مت -
املواسري / الصلب) عدنيةاهلياكل امل4 الزجاج ةصناع ةومن اهم القطاعات الصناعي ،ختصني يف اجملالاملواملقاولني 

 (الصلب
نتجني معتمدين من طرف صندوق مصر يف انتاج الزجاج املصقول وهناك ثالث م قدرات تتزايد       -
مصر من  ةوبلغت قدر ،(ابو اهلول سان جوبان )سفنكس   املصريةوهم شركه الزجاج   (CTF)النظيفةالتكنولوجيا 

اجلدول املوايل  و الف طن عن الطلب احمللي 05 الف طن سنويا بعجز حوايل 265 انتاج الزجاج املصقول حوايل
وتقنيات  الطاقة الشمسية ا يف مرايااساسيستعمل والذي املصقول يف مصر من الزجاج  نتاجيةاال القدرة يوضح 

 .كهربائية طاقةحتويلها اىل 
 للزجاج المصقول في مصر نتاجيةاال اتالقدر  ( 32)جدول رقمال

 االنتاجية الطاقة  االنتاج المحلي اسم الشركة
 االف طن سنوي 265فرن بقدرة  زجاج نقي شركة الزجاج املصرية

 1522 الف طن سنويا،بدأ االنتاج يف الربع األول من 155فرن بقدرة  مم 28و 1زجاج يرتاوح مسكه بني  (أبو اهلول)س للزجاج سفينك
 .1525ألف طن سنويا،دخل اخلدمة يف  265فرن بقدرة  زجاج مصقول سانت جوبان

Source : Energy Sector management assistance program (ESMAP) (2011) Middle East and 
north africa rgion assessment of the local manufactering potential for concentrated solar 
power (CSP) projects. 

 

 
 

                                                           
1. Energy Sector management assistance program (ESMAP) (2011) Middle East and north africa rgion 
assessment of the local manufactering potential for concentrated solar power (CSP) projects. 
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 :في مصر الشمسية للطاقةاالفاق المستقبلية : المطلب الثالث
التصورات  ن تسليط الضوء على السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصه بكل دوله يساهم يف معرفهإ

يف  اتسرتاتيجيومصر من الدول اليت وضعت هذه اال الطاقة الشمسيةاملستقبليه والتوجيهات اليت تصاحب تطور 
 يتضح أن يف املدى القصري والطويل ةسطر وامل ةوبالنظر اىل املشاريع املنجز  الطاقة الشمسيةاملستقبل من مصدر 

 هتمت به اكثر وعرفت كيف تستغل هذه املقومات كما ينبغيمصر هلا مستقبل مشرق جدا يف هذا اجملال اذا ما ا
 :مصر ومشروع ديزر تيك االلماني: اوال

 يف ةمجيع فعالياهتا منذ االعالن عن املبادر حتضر لكن تتابع عن كثب التطورات و  ةمل تنظم مصر اىل املبادر 
ون بني مصر و املؤسسه يف مجيع توقيع مذكره تفاهم مع مؤسسه ديزرتيك الصناعيه للتعا 1521 وقد مت يف 1550

 .املشروعات ةقامإدراسات اجلدوى و و اجملاالت التدريب 
و أ ةاملزدوج الطاقة الشمسيةاستخدام حمطات  هو تطبيق مشروع ديزر تيك يف مصرل يفضل نظام مشسأو 

يف انتاج   (CSP)القطات ذات الربج املركزياوحتلية مياه البحر اليت تستخدم  الطاقة الكهربائيةالنتاج  ةركبامل
حلاجة التناضج العكسي وذلك ،و متعدد املراحل  التقطري من نوع ةبحر باستخدام وحدات حتليالوحتلية مياه الطاقة 

االثيويب وما له من تاثري على ظهور  ةبعد بناء سد النهض ةالكهرباء وليس الكهرباء فقط خاص ومصر من املياه 
  1.مستقبال التنميةلسكان و خطط عدد ا ةيادز  ةازمات نقص املياه ملواجه

 :لمشروع ديزرتيك االقتصاديةه همياال -2
هلا  ةو فتح اسواق مشرتكالطاقة حلوض املتوسط يف تامني  الطاقة الشمسية طةخلاالوروبيه  ةهتتم املبادر 

شروع تستفيد منها مصر يف وجود امل ةوتنموي ةاقتصادي ةلذلك هناك امهي الطاقة الشمسيةوبدايه االستثمار يف 
 2:رضها كااليتأشرتك على امل

 .بسعر منخفض وتصديرها للخارجبالداخل ستخدامها إل ةنظيف كهربائية طاقةمني أت -
اليت ميكن انتاجها يف مصر وكذلك اعمال البنيه  الشمسية اتطبعض مكونات احمل ةفتح اسواق جديده لصناع -

 .صيانةالرتكيبات والتشغيل وال ة والتحتي
استخدام اهليدروجني كوقود ةبجديد طاقةميكن من اضافه  الشمسية للطاقةالفائضه  احلرارةروجني من نتاج اهليدإ -
 .خرىأ ةسيارات وميكن استخدامه يف عمليات تصنيعيلل

                                                           
1
 .20،ص(1559،،مصر الشمسية الطاقة املركز املصري ألحباث  )مصدر النهائي للطاقة و المياه، الصحاري العربيةهاين النقراشي، .  

 .208-209ص  ،صمرجع سبق ذكرهحممد امحد فواز،.  2
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ن يوفر ككل أشروع  للمفقد قدر  ،يف مصر بطالةمتصاص الإلتوفري فرص عمل يف خمتلف القطاعات  -
يف  00195عمال االنشاء و أيف  ألف 215، وف للتجهيزات لأ 95فرصه عمل جديده منها  100195

 .واالمن دوليةال ةوهذا حسب املعهد االملاين للسياس صيانةالو التشغيل املستمر 
 .تعمري الصحراءو  التنميةمما يعطي دفع قوي لتنفيذ مشروع ممر  منخفضة تكلفةتوفري الكهرباء واملياه احملالة ب -
و تنظيمية ومؤسساتيه  ةقانونية بيئ ةسوف يعطي دفعة قويه القام املصريةي وجود املشروع على االراض -

 .يف مصر وتقنياهتا طاقة الشمسيةلل إنتشار واسعوهيكليه مناسبه متكن من تطوير و  اقنصاديةو 
لالقتصاد ة مستدامة اجياد تنمي إىل ديزرتيك مما يؤدي ن مستقبل مصر سوف يكون زاهر لو مت تطبيق مشروع إ

 .والبيئيه االجتماعيةو  االقتصاديةي من خالل مكتسبات املشروع املصر 
 :فولطية الفوتو  الشمسية للطاقةكوم امبو العشره    محطات : ثانيا

 (كوم امبو) ركز مب لطيةو فوتوف  مشسية طاقة حمطة 25 مت الرتويج ملشروع تدشني 1520يف يوليو عام
القطاع  بواسطةبالقطاع هم وسيتم تدشين واتميغا 155 ةالعشر للمحطات  اليةاالمج القدرة سوان وتبلغأمبحافظه 

 ة للشركةخريا بيع الكهرباء الناجت،وأمث متلكها وتشغيلها  طةنشاء احملوإبتصميم ومتويل املستثمر  اخلاص حيث يقوم
 .15291 املخطط بدء تشغيل احملطات يف هنايه عامومن  لنقل الكهرباء  املصرية

وبنك التعمير ة االوروبيةالتعاون مع المفوضيبفي مصر  الشمسية للطاقةاعداد مخطط شامل :ثالثا
 : االلماني

يف مصر متتد  الشمسية للطاقةحيث مت التعاقد مع حتالف استشاري عاملي لتنفيذ دراسه املخطط الشامل 
تعمري ويقوم بنك ال،من خالل صندوق استثمار اجلوار  الدراسةحيث تقوم املفوضيه بتمويل  1505حىت عام 

االوىل  رحلةطي املغتو  الطاقة الشمسية ةالدراسات على وضع خطط وتصورات ملسامهوتركز االملاين بدور املنسق 
ولقد مت االنتهاء ، الطاقة الشمسيةمن تقنيات  ةكل تقني  ةوتركز على سيناريوهات مشارك 1510 عام حىت ةالفرت 
اىل عده  الدراسةحيث انتهت  ةمجيع االطراف املعني من قبل تهامراجعالشامل وجاري املخطط  ةعداد مسودإمن 

 :2نتائج منها
مع االخذ يف  1505عام لتنفيذ مشروعات هبا حىت  الشمسية للطاقةحتديد املناطق واالماكن الواعده 

مع  الشمسيةيضا كيفيه ربط احملطات أو ، شبكةال معالربط  تكلفةو  ةيف كل منطق املطلوبةال األمحاالعتبار حتديد 

                                                           
1
 .05 ،صمرجع سبق ذكره، 1520،تقرير أبربل اجلديدة و املتجددة الطاقة هيئة .  

 .10 ،صمرجع سبق ذكره،1520-1521اجلديدة و املتجددة  الطاقة هيئة . 2
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لنقل  ةالتحتي ةوسياسات االستثمار يف انشاء البني االقتصادية تكلفةالو  فنيةمن خالل احملددات ال شبكة العامةال
 .الكهرباء املولد من هذه املشروعات

 :مخطط لتنفيذها شمسيةمشروعات : رابعا
 EGYSOLةالفندقي آتباملنش الشمسيةستخدام السخانات إنشر  ةليأمشروع دعم تنفيذ جاري 

ة و برنامج االمم املتحد ،السياحية التنمية هيئةو  املتجددةو  الطاقة اجلديدةستخدام وإ تنمية هيئةعاون بني بالت
 آتللمياه باملنش الشمسيةىل دعم التوسع يف استخدام السخانات إالذي يهدف  ة وااليطالي البيئة وزارةو  للبيئة

يتم من  (الف دوالر امريكي 055) طريق متويل قيمته وذلك عن،حافظيت البحر االمحر وجنوب سيناء مب ةالفندقي
 .كل نظام مشسي  تكلفةمن  ℅10خالله تقدمي دعم مايل قدره 

مت تاجيل طلب دراسه  (CSP3) كوم امبوب واتميغا  05بقدره  حرارية مشسية حمطةاجلدوى ملشروع  دراسة-
 .الشمسيةليد الكهرباء من املركزات ن املوقف املستقبلي ملشروعات تو أاجلدوى حلني اختاذ قرار هنائي بش

سوان، مت االنتهاء من التقرير املرحلي أب واتميغا 15بقدره  الطاقة الشمسيةتوليد الكهرباء ب حمطةنشاء إمشروع  -
على كبار املسئولني  هاعرضلجل املتوسط من أرساله اىل سكرتاريه االحتاد إو مت  1520 اجلدوى يف يناير ةلدراس

 .املشروع للنظر يف متويل
يف  ةيزاهتا التنافسيميف مصر نستطيع ان نستنتج ان مصر رغم  الطاقة الشمسيةوبعد استعراض مشروعات 

، حيث ما زالت يف املراحل االوىل يف هذا اجملال  غالل األمثل االستالطاقة تلك هنا مل تستغل أال إ الطاقة الشمسية
مبنح يف مصر بعدم التوسع يف املشروعات اليت متول  ةالطاقة الشمسينه يوجد سوء توزيع الستثمارات كما أ
ذات  ةقروض خارجيبوتوجيه االستثمارات اىل املشروعات اليت متول  ةنائيالالقرى  ارةإلن ةملقدمكاال ترد،   ةخارجي
 .عاليةفوائد 
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يق التنمية المستدامة في الشمسية على تحقالطاقة انعكاسات استخدام : المبحث الثالث
 :و مصر ئرالجزا

يرى الكثري من اخلرباء أن فرتة السبعينات تعترب نقطة البداية لتزايد االهتمام باآلثار البيئية للطاقة وخاصة 
ة، ونتيجة هلذا االهتمام قامت األمم املتحدة ئاالهتمام بقضايا انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، والغازات الدفي

رد فعل لالهتمام العاملي بقضايا ارتفاع تركيزات الغازات الدفينة يف اهلواء وما ، ك2881بعقد اتفاقيةتغري املناخ سنة 
يرتتب عليها من آثار سلبية على املناخ، وعليه اصبح التلوث البيئي من األمور اليت تتعدى احلدود احمللية بل 

الطبيعي لألنظمة البيئية او للتوازن  لأصبحت مسألة دولية، وذلك ألن التلوث البيئي يعترب نوع من أنواع االختال
الغالف اجلوي بأكمله، كما تزايد االهتمام بكيفية إجياد سبل لتنظيف األنشطة االقتصادية احلالية عن طريق 

 .ابتكار تكنولوجيا نظيفة
للطاقة املستدامة، وهذا لتحقيق  الوطنيةويستند يف مجيع احناء العامل اىل مقرتحات لتعزيز التكنولوجيا 

عنصر ضروري وجوهري  الطاقة لذا تعترب  ،ملستدامة العاملية، والدفع بالتنمية االقتصادية وحتقيق أهدافهاالتنمية ا
لتلبية مجيع االحتياجات اإلنسانية، كما تضطلع بدور هام يف حتقيق اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

اماهتا من العناصر اهلامة لتحقيق مفهوم التنمية الشمسية واستخد الطاقة املتعلقة بالتنمية املستدامة، وتعد 
الشمسية يف اجلزائر  الطاقة املستدامة، اذ يعترب استغالهلا عامال هاما يف احلفاظ على البيئة، وكان لتطوير تطبيقات 

ومصر والتوسع يف استخدامها، دورا يف خفض تكاليفها وارتفاع نسبة كفاءهتا وجعلها أكثر تنافسية، ومسامهتها 
 .مسامهة كبرية يف حتقيق التنمية املستدامة

 :الشمسية الطاقةتحليل التجربتين الجزائرية والمصرية في مجال : المطلب األول
كغريها من االقتصاديات السائرة يف طريق النمو، تساير كل من اجلزائر ومصر هنج التنمية اجلديدة يف 

ا، من خالل جمموعة من اخلطط والربامج اهلادفة اىل ستمرار مستويات تنميتها احلالية وتطويرهإسبيل ضمان 
حتسني أوضاع املعيشة والقضاء على الفقر وتنويع مصادر الدخل، ألن مصادر الطاقات الطبيعية االحفورية كلفت 

رتأت اجلزائر ومصر اىل ان ترسم خطة تنموية تعتمد فيها على إالعامل فاتورة ضخمة من املشاكل والكوارث البيئية، 
جل ضمان تنمية مستدامة، واالسهام يف ختفيض أالشمسية من  الطاقة در الطاقات النظيفة وخاصة منها مصا

 .نبعاثات ثاين أكسيد الكربون وحتقيق تطلعات األجيال احلالية واملستقبليةإ
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 :الشمسية الطاقة وتكنولوجيا تطوير إمكانيات : أوال
شرتاكها بتوافر معدالت مرتفعة من االشعاع الشمسي إملصرية يتضح من خالل حتليل التجربتني اجلزائرية وا  

الكلي، وهي معدالت ممتازة وقابلة لالستخدام بشكل فعال مع التقنيات الشمسية املتوفرة حاليا، غري اهنما ال 
من اجلزائر ومصر يف الكثري من املقومات و تشابه التقليدية وت الطاقة تزاال تعتمدان بشكل كبري جدا على مصادر 

 :أمهها ما يلي
  ن مساحة أفريقي إضافة اىل إترب أكرب بلد تعاملساحة الشاسعة اىل تتميز هبا كل من اجلزائر ومصر، فاجلزائر

ايل املساحة وتعترب هذه الصحراء أكثر املناطق الصحراوية سخونة يف إمجمن  %95الصحراء فيها متثل 
 حة مصر؛من مسا %69العامل، أما نسبة الصحراء يف مصر فتمثل 

  الشمسية على مدار السنة وإمكانية استغالهلا؛ الطاقة توفر 
   مما يشكل حافزا هاما للبلدين من  الطاقة النسب املتزايدة للنمو السكاين وبالتايل الزيادة يف الطلب على

 الشمسية؛ الطاقة خاصة منها املستدامة واملتمثلة يف  الطاقة أجل بذل املزيد من اجل توفري 
 الشمسية؛ الطاقة ني والتشريعات لتحفيز قطاع القوان 
  الطاقة قرب البلدين من األسواق األوروبية وإمكانية الربط مع الشبكات الكهربائية ومن هنا إمكانية تصدير 

االمر الذي تعزز يف مشروع ديزرتيك، والذي يعترب حلم بالنسبة للبلدين يف جمال . الكهربائية الشمسية
الشمسية وحتقيق  الطاقة الشمسية واشراك اخلربات احمللية يف مجيع مراحل تطوير  الطاقة تعزيز قدرات 

 التنمية املستدامة؛
 واملورد البشري املؤهل والقابل للتأهيل يف هذا اجملال؛ اامتالك التكنولوجي 
  الشمسية؛ الطاقة توجد فرص للقطاع اخلاص، وإن كانت حمدودة بعض الشيء لالستثمار يف مشروعات 
 الشمسية؛ الطاقة حة األراضي للمستثمرين وذلك إلقامة مشروعات إتا 
  الشمسية وحتسني كفاءهتا االقتصادية حمركا  الطاقة تعمل احلوافز املعتمدة من اجلزائر ومصر يف قطاع

 أساسيا لضمان استمرارية االستثمار، خاصة عندما ترتجم ماليا وحتقق عائدات إجيابية للمستثمرين؛
 الشمسية يف اجلزائر ومصر، نالحظ حجم املشاركة الكبرية  الطاقة االستثمار يف  بتحليل مسارات

الشمسية خاصة يف اجلزائر إذا ما قورنت مبصر اليت تعتمد  الطاقة للمؤسسات احلكومة يف إجناح مشاريع 
عة واجتاه الشمسية وهذا راجع اىل طبي الطاقة يف اغلب األحيان على املنح اخلارجية لتمويل مشروعاهتا من 

 .السياسة االقتصادية لكلى البلدين
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، إضافة اىل الطاقة املتجددة وكفاءة  الطاقة واجلدول املوايل يوضح السياسات واالسرتاتيجيات املعتمدة يف جمايل  
 .مستوى البين املؤسساتية يف كل من اجلزائر ومصر

المتجددة  الطاقة لمعتمدة في مجال السياسات واالستراتيجيات والبنى المؤسساتية ا(: 30)جدول رقم ال
  :في الجزائر ومصر

 االستراتيجيات والسياسات

 مصر الجزائر

 متوفر
غير 
 متوفر

قيد 
 االنجاز

المعلومة لم 
ترد من 
 المصادر

 متوفر
غير 
 متوفر

قيد 
 االنجاز

المعلومة لم 
ترد من 
 المصادر

األهداف االسرتاتيجية الكمية 
 املعتمدة للطاقة املتجددة

 
   

 
   

األهداف االسرتاتيجية الكمية 
  الطاقة املعتمدة لكفاءة 

 
   

 
   

احلوافز املعتمدة لتشجيع 
املتجددة  الطاقة استخدام 

 الطاقة وكفاءة 

 

   

 

   

القوانني والتشريعات الصادرة يف 
املتجددة وكفاءة  الطاقة جمايل 
  الطاقة 

 

   

 

  

 

القوانني والتشريعات قيد 
 الطاقة صدار يف جمايل اإل

 الطاقة املتجددة وكفاءة 

 

   

 

   

         البنية املؤسساتية

الوزارات واجلهات املشرفة املعينة 
 املتجددة الطاقة ب

 
   

 
   

الوزارات واجلهات املشرفة املعنوية 
 الطاقة بكفاءة 

 
   

 
   

اهليئات والوكاالت واملركز املعنية 
   الطاقة ة وكفاءة املتجدد الطاقة ب

 
   

 
   

 الطاقة اخلرباء والعاملون ب
  الطاقة املتجددة وكفاءة 

 
   

 
   

ومكاتب الدراسات شركات 
املتجددة وكفاءة  الطاقة العاملة ب
 الطاقة 

 

  

  

   

املركز اإلقليمي للطاقة  )،ربيةفي الدول الع الطاقة المتجددة وكفاءة  الطاقة دليل باالعتماد على  :من اعداد الباحث: المصدر
 ،أمانة اجمللس الوزاري العريب للكهرباء،جامعة الدول العربية،الطاقة القطاع االقتصادي،إدارة ،(RCREEE)الطاقة  املتجددة وكفاءة

 .09،06 صص  ،(1520 مصر،
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 :من حيث األهداف والسياسات: ثانيا
به يف حتقيق هذه األهداف واستغالل اإلمكانيات  سكما نالحظ أن اجلزائر ومصر قد قطعتا شوطا ال بأ   

 :املتاحة قدر املستطاع، وذلك عن طريق تنفيذ عدد من اإلصالحات والسياسات ومن أمها ما يلي
  الشمسية الطاقة سياسات تنمية الطلب واإلنتاج من. 
 سياسات تشجيع التصنيع احمللي. 
  الشمسية الطاقة سياسات دعم. 
 :الشمسية الطاقة تاج سياسات تنمية الطلب وإن -1

 :ان سياسات تنمية الطلب واإلنتاج تتكون من ثالث حماور هي
 السياسات التسعريية. 
 السياسات الكمية. 
 السياسات املكملة. 

 :السياسات التسعيرية -أ 
حيث تقوم كل من اجلزائر ومصر بتحديد تعريفة لكل وحدة طاقة يتم انتاجها من مصدر متجدد، وهذه 

فعة عن تلك املمنوحة للطاقة املنتجة من املصادر التقليدية، وتضمن حتقيق عائد مناسب التعريفة تكون مرت
الشمسية كتجربة أولية بالنسبة  الطاقة الشمسية، حيث مت اعتماد التعريفة على  الطاقة للمستثمرين يف انتاج 

قانون تبىن هذا االجتاه حيث منح للبلدين يف هذا اجملال وهذا حماكاة للقانون األملاين للطاقة املتجددة وهو أول 
تعريفة مميزة للطاقة الشمسية وتكون تلك التعريفة مضمونة ملدة عشر سنوات، خاصة وأن أملانيا تعترب رائدة يف 

الشمسية ولديها استثمارات كبرية يف دول العامل ومنها اجلزائر ومصر، مما  الطاقة الكهربائية من  الطاقة جمال انتاج 
 .على حماولة استنساخ القوانني والتشريعات والتكنولوجيا األملانية يف هذا اجملالساعد البلدين 

 :السياسة الكمية -ب 
 الطاقة ج كمية حمدودة من إنتا الكهربائية  الطاقة حيث مت يف اجلزائر ومصر فرض على شركات االمداد ب

الشمسية  الطاقة داد بالكهرباء من الكهربائية ذات املصدر املتجدد، أو يدعى املستثمرون إلقامة مشروعات االم
خالل فرتة معينة وبقدرات حمددة، وتكون شركات شبكات الكهرباء ملزمة بالشراء من تلك احملطات بناء على 

 .األسعار اليت مت التوصل اليها من خالل تلك املناقصات والتعريفة املتفق عليها خالل املدة الزمنية احملددة
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 :السياسات المكملة -ج 
تشمل ترتيبات متويلية تتضمن تقدمي منح وقروض ميسرة سواء للمستثمرين او للمستهلك، وكذلك  فهي   

آليات لتخفيض خماطر التمويل من خالل الضمانات احلكومية، أو رد جزء من التمويل، أو من خالل الشراء من 
ات تنظيمية وإدارة منها توقيع عقود املنتجني بأسعار أعلى تشجيعا هلم، باإلضافة اىل مميزات ضريبة ومجركية، وترتيب

الشمسية، وتسهيالت للربط بالشبكة، وقامت اجلزائر بإنشاء  الطاقة من  الطاقة طويلة ومتوسطة املدى لشراء 
ل قالصندوق الوطين للطاقات املتجددة، والذي ميل من املداخيل الضريبة البرتولية وهذا من أجل توسيع ح

أيضا بدأت بتفعيل صندوقها للطاقة املتجددة لتغطية العجز بني سعر بيع  الشمسية، ومصرالطاقة تطبيقات 
املتجددة ومتوسط تكلفة انتاجها، ويتم حتصيل قيمة وفر الوقود املكافئ للطاقة  الطاقة املولدة من مصادر  الطاقة 

 الطاقة عم لصندوق دعم املنتجة فعليا كدعم إضايف للمنتجات البرتولية والغاز الطبيعي، ويكون سداد قيمة هذا الد
املتجددة نقدا بواسطة وزارة املالية، حيث تسمح هذه الصناديق بالتمويل املباشر لالستثمارات او تقدمي قروض 

 .منخفضة الفائدة
 :سياسات تشجيع التصنيع المحلي -6
 طاقة السعت كل من اجلزائر ومصر يف هذا اجملال حيث عمدت اىل تشجيع سياسات التصنيع احمللي ملعدات  

الشمسية واخذت السبق كل منها يف هذا اجملال على املستوى العريب فقدرات انتاج الزجاج املصقول يف تزايد 
مستمر حاليا يف اجلزائر ومصر، ومع ذلك، فإن معظم االحتياجات باملنطقة تتم عن طريق االسترياد وبعيدا عن 

فإن مصر واجلزائر فقط ميتلكان  « ETF »فة البلدان اخلمس اليت تعتمد على صندوق التكنولوجيات النظي
قدرات إلنتاج الزجاج املصقول، وهناك أربعة منتجني من مصر واجلزائر للزجاج املصقول معتمدين من طرف 

 .« ETF »صندوق التكنولوجيات النظيفة 
لية وخطوط انتاج وبينما تعترب مجيع دول الشرق األوسط من املستوردين للزجاج املصقول، فإن االستثمارات احمل  

 .الزجاج املصقول يف مصر واجلزائر، سوف تكون قادرة على تلبية الطلب احمللي املتزايد وكذلك تنمية الصادرات
 الطاقة كما سامهت أيضا اإلجراءات املتخذة يف اجلزائر ومصر من الرفع من القدرات اإلنتاجية احمللية ملعدات    

ن التصنيع احمللي يف اإلنتاج، وفرض ضرائب على املعدات املنتجة للطاقة الشمسية وهذا من خالل اشرتاط نسبة م
الشمسية الواردة من اخلارج، واليت يتم انتاجها حمليا، وتقدمي الدعم والتسهيالت للمشروعات اليت يتم االعتماد 

 . فيها على املنتوج احمللي
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 :سياسات الدعم والتمويل -3
الشمسية وعمليات تنمية  الطاقة دم ألحباث تطوير معدات اإلنتاج من وتنقسم اىل اجتاهني مها الدعم املق  

املنتجة  الطاقة وبناء القدرات وتطوير إمكانيات التصنيع احمللي، والدعم املقدم لسعر وحدة  الطاقة مواقع انتاج 
 .الشمسية الطاقة من مصادر 

مرحلة االعتماد على املنح املقدمة : مراحل الشمسية يف اجلزائر ومصر مر بثالث الطاقة اما التمويل لربامج   
وتلتها فرتة االعتماد على التمويل املشرتك وفتح األسواق احمللية للمستثمرين األجانب من  الدولية من طرف اهليئات

اجل نقل التكنولوجيا يف اطار الشراكة، ومع دخول االلفية اجلديدة مت االعتماد يف بعض املشاريع الصغرية على 
ل الذايت خاصة يف اجلزائر وهذا راجع اىل فرتة البحبوحة املالية اليت مرت هبا البالد حيث مت متويل الكثري التموي

الشمسية وتنمية االستثمارات احمللية عن طريق توفري قروض ميسرة جتذب مستثمري  الطاقة والعديد من مشاريع 
 .القطاع اخلاص والعام

 :ى النائيةالكهرباء الشمسية للقر  جبرنام: ثالثا
ذا اجملال لتطبيق التنمية املستدامة باجملتمعات الريفية القائمة خاصة هحيث تعترب اجلزائر ومصر منوذجا يف 

النائية منها، واليت تعاين من تدهور البيئة واالنفجار السكاين والفقر، ويهدف الربنامج اىل صياغة أسس االكتفاء 
ومن مث حل مشكلة الفقر الريفي، ويلخص برنامج القرى اليت تعتمد  الذايت، وتوفري فرص العمل وزيادة الدخل،

خاصة إذا كانت مستدامة بيئيا  الطاقة الشمسية اىل ان اجملتمع الريفي املستدام يقوم على توفري  الطاقة على 
 .كتفاء الذايت وتنمية مصادر الدخللإل  وطنيةواجتماعيا واقتصاديا، وقادرة على بناء قدرات حملية و 

الشمسية على تحقيق التنمية الطاقة انعكاسات تطوير واستخدام : لمطلب الثانيا
 :المستدامة في الجزائر ومصر

الشمسية يف اجلزائر ومصر من العناصر املهمة لتحقيق التنمية املستدامة،  الطاقة عترب تطوير واستخدام ي   
ية والبيئية، وقد وضعت كل من احلكومة اجلزائرية اذ يتزايد الطلب عليها ملواكبة التنمية االقتصادية واالجتماع

، ترتكز يف األساس على التوسع يف 1505واملصرية اسرتاتيجية طويلة االجل لتحقيق التنمية املستدامة حىت عام 
 .الشمسية احمللية الطاقة استخدام وتطوير تقنيات 

 :تدامة في الجزائر ومصرالمس ةالشمسية على االبعاد االقتصادية للتنمي الطاقة آثار : أوال
الشمسية باجلزائر ومصر تدرجييا من شأنه بناء صناعة وليدة من صناعة  الطاقة ان انتشار تطبيقات    

الشمسية، واليت تعمل على توفري املزيد من فرص العمل وتساهم يف تعزيز الناتج احمللي اإلمجايل ومن مث  الطاقة 
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له مستداما، لذلك يعترب اهلدف االقتصادي من اهم مداخل حتقيق رفع معدل النمو االقتصادي بالدولة وجع
 :1التنمية املستدامة خاصة فيما يتعلق باآليت

 : الدخل -1
ان دخول الكهرباء اىل املناطق النائية الصحراوية اجلبلية أدى اىل زيادة دخول هذه املناطق، وهذا جراء   

او التجاري، ففي القطاع الزراعي فإن استعمال املياه يف  النهوض بالقطاع االقتصادي سواء الزراعي او الصناعي
السقي زاد من إنتاجية هذه األرض بتحسني آلياته كالري والتوسع يف استصالح األراضي الفالحية وحفر اآلبار 

وكذلك فيما خيص فرز األلبان فقد تطور من الطرق التقليدية  ،الشمسية الطاقة لضخ املياه باملضخات اليت تعمل ب
الكهربائية وكل هذا يساعد على  الطاقة اىل الطرق احلديثة وكذلك التفريخ وإنتاج الدجاج والبيض الذي حيتاج اىل 

الرفع من دخول هذه املنطقة، كما هو احلال بالنسبة لقطاع الصناعة فزيادة حجم اإلنتاج سوف يؤدي اىل زيادة 
 .نتاجيا من اآلالت اليدويةإ كربالدخل ألن اآلالت اليت تدار بالكهرباء سوف تكون أ

 :التخفيض في عجز الموازنة العامة للدولة -6
وذلك من خالل تقليص الدعم املوجه للوقود االحفوري، والذي بلغ يف اجلزائر وفق دراسة أعدها وزير املالية   

دوالر، حصة مليار  15سنويا يقدر حبوايل  الطاقة اجلزائري السابق عبد اللطيف بن أشهنو، فإن ما يكلفه دهم 
مليارات دوالر للغاز، ومتثل هذه الفاتورة  0مليارات دوالر للكهرباء و 6مليارات دوالر مقابل  0الوقود منها 

مليار جنيه يف  210.0، أما يف مصر فقد بلغ الدعم للطاقة االحفورية حوايل 2من الناتج احمللي اإلمجايل 8.2%
 الطاقة لذا من املخطط اجراء إصالحات تدرجيية يف جمال دعم  ، وهو ما يستنزف موازنة الدولة،15203موازنة 

امللوثة للبيئة، وهذا عن طريق  الطاقة االحفورية، واحلد من استنزاف هذا القدر الكبري من ميزانية الدولة يف هذا 
للطاقة النظيفة وخاصة الشمسية منها، وحتويل بعض هذا الدعم املوجهة  الطاقة تشجيع القطاعات على استخدام 

املتجددة وخاصة الشمسية لتحقيق التنمية املستدامة والدفع بعجلة التنمية يف الطريق  الطاقة التقليدية اىل 
 .الشمسية خلفض عجز املوازنة العامة خاصة على املدى الطويل الطاقة الصحيح، والرفع من كفاءة 
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 :االستثمار -3
الستثمار يف املناطق النائية والبعيدة عن التجمعات ن الدولة اجلزائرية تعمل على تشجيع كل أنواع اإ  

الشمسية اىل هذه القرى زاد من حوافز االستثمار فيها وسهل من هذه  فوتوفولطيةالسكانية وبدخول الكهرباء ال
العملية يف كل اجملاالت، وبالفعل أقيمت مستثمرات فالحية يف عدة مناطق يف الصحراء الكربى اجلزائرية، كما مت 

ء مؤسسات صغرية ومتوسطة يف جمال النسيج، خاصة نسيج االقمشة التقليدية والزرايب والسجاد وإقامة انشا
صناعات حتويلية صغرية للمنتجات الزراعية اليت تتميز بوفرة اإلنتاج من اخلضر والفواكه، وقد تسببت هذه الوفرة 

 .هانتاجإ ميف هبوط ملحوظ يف مستوى أسعار هذه املنتجات خاصة يف مواس
أما يف مصر فهي تعتمد بشكل متزايد على الرأس املال اخلاص واالجنيب يف متويل التوسعات الالزمة يف   
الشمسية  الطاقة الشمسية لدعم التنمية املستدامة يف هذه املناطق النائية والنهوض هبا حيث بدأت  الطاقة قطاع 

ن ذات مستوى حضاري وإقامة مساكن وحمالت يف هذه املناطق بتشجيع االستثمار فيها، وبدأ ببناء مساك
وفضاءات حديثة، وميكن قياس هذا األثر االقتصادي من خالل عدد املنشآت السكانية والتجارية واالجتماعية 

 .الشمسية إليها الطاقة اليت أنشئت يف هذه القرى خالل فرتة دخول الكهرباء من 
 :لطاقة اتوفير مصدر مستدام والحفاظ على موارد الدولة من  -4
مصدر دائم للطاقة واحلفاظ على  يؤمنالشمسية بأهنا متجددة وغري مستنفذة وهو ما  الطاقة حيث تتميز   

الشمسية  الطاقة احتياطي املصادر التقليدية من برتول وغاز لألجيال القادمة، ومن مث تساهم إطالة و موارد الدولة 
العناصر واحملاور الرئيسية لتحقيق التنمية املستدامة باالقتصاد  والذي يعد من أهم الطاقة يف حتقيق االمن يف جمال 

 .اجلزائري واملصري
 :توفير إمكانات مياه شرب آمنة -5
التقليدية، إضافة اىل حتلية  الطاقة الشمسية يف حتلية مياه البحر بتكلفة أقل من حمطات  الطاقة ساعدت   

خ املياه خاصة يف املناطق النائية واستخدامها يف الشرب،مما مياه اآلبار اجلوفية ومعاجلة مياه الصرف الصحي، وض
 .جيعلها تلعب دورا مهما يف جمال حتقيق األمن املائي

ة يف اجلزائر ومصر وحاجة الناس املتزايدة للمياه سواء للشرب او السقي، دوذلك يف ظل الزيادة السكانية املطر   
احبها من نقص يف نزول االمطار وبالتايل مشكل توفر املياه ضف اىل ذلك التغريات املناخية يف املنطقة وما ص

ا املختلفة تلعب دورا كبريا كما قلنا اهتالشمسية وتكنولوجي الطاقة لالستخدامات املختلفة ومن هذا املنطلق فأمهية 
 .يف حتقيق االمن املائي



 املستدامة يف اجلزائر و مصر و دورها يف حتقيق التنمية الشمسية الطاقة تطبيقات  ......... :الخامسالفصل 

 
246 

 :المساواة في توزيع الموارد -2
يف الريف واحلضر واألماكن النائية، مما يؤدي اىل  الطاقة ات الشمسية يف توفري خدم الطاقة تعمل استغالل   

زيادة الناتج احمللي ويعمل ذلك على تصحيح االختالل يف هيكل توزيع الدخول مما يضمن إزالة الفوارق بني 
طبقات اجملتمع والتخفيف من عبئ الفقر وحتسني مستويات املعيشة، جلعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات 

 .1دمات فيما بني مجيع االفراد داخل اجملتمع أقرب اىل املساواةواخل
 :قطاع التجارة -2

رتفاع املستوى إستعمال الكهرباء يف الريف ستؤثر على كل املستويات االقتصادية واالجتماعية، فإن إ   
القدرة الشرائية رتفاع إاالقتصادي يف الريف أو القرى سيرتجم اىل الزيادة يف الدخل لسكان الريف، وهذا يعين 

رتفاع مستوى االستهالك العام من السلع الشائعة االستعمال ومن سلع ضرورية بل إلدى املستهلكني وبالتايل 
 .ستهالكية جديدة مل تكن تستهلكها القرية من قبل وهي سلع كماليةإوخلق رغبات 

بصورة أكثر جذبا  دخال الكهرباء يف امليدان التجاري نفسه يساعد على عرض بضائعهاإكما أن    
نارة يف الطرقات املتواجدة يف القرية ومعىن ذلك وتلخيصا له فإن اآلثار اإلللمستهلكني، هذا باإلضافة اىل 

االقتصادية إلدخال التيار الكهربائي الشمسي يف الريف سينعكس على النشاط التجاري هبا يف صورة زيادة 
، والكم يقصد به حجم املبيعات، أما النوع فيقصد به تنوع املعامالت التجارية سواء من حيث الكم أو النوع

مشروبات، مثلجات، ألعاب )السلع ودخول سلع جديدة اىل سوق القرية مل يكن مألوفة من قبل مثل الكماليات 
 .2(اخل.... 

الشمسية يساهم يف حتسني وضع امليزان التجاري، وذلك من خالل  الطاقة ولعل التوسع يف استخدام   
ل حجم الواردات من الوقود االحفوري بشىت أنواعه، كما ميكن للجزائر ومصر تصدير املنتجات الشمسية مثل تقلي

 الطاقة ، ومولدات ختزين فوتوفولطيةيف صناعة اخلاليا ال عملسخانات املياه الشمسية والزجاج املصقول الذي يست
الشمسية للدول اليت  الطاقة لك تصدير الفائض من الكهربائية وغريها من املنتجات اليت يتم انتاجها حمليا، وكذ

 .أرض الواقععلى الكهربائية املستدامة وخري دليل على ذلك مشروع ديزرتيك إذا جسد  الطاقة تاج حت
 
 

                                                           

 .260 ، صمرجع سبق ذكره، حممود امحد فواز -1
 .000-001 ص  ، صمرجع سبق ذكره، عمر شريف -2
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 :قطاع الخدمات -2
الشمسية اىل هذه املناطق  الطاقة كذلك احلال بالنسبة لقطاع اخلدمات فعند دخول الكهرباء املولدة من    

القطاعات هذا سواء بتمديد فرتات العمل أو بظهور خدمات مل تكن من قبل  ىتحسن اخلدمات يف شسوف تت
 .أي وصول الكهرباء مثل الفنادق، آالت توزيع النقود، تغري يف طريقة عرض السلع وتوزيعها

 :تنمية المستدامة في الجزائر ومصرالشمسية على االبعاد االجتماعية لل الطاقة آثار : ثانيا
الشمسية تأثري على التنمية املستدامة ويظهر ذلك جليا يف بعض املؤشرات االجتماعية،  الطاقة لكهرباء   

 : هنا تؤثر فيما يلييف أتضح إخاصة يف األماكن البعيدة ومن خالل دراستنا  الطاقة اليت تأثرت هبذا النوع من 
  :معدل البطالة -2
دة، والذي بدوره يعزز التنمية االقتصادية واالجتماعية الشمسية يف خلق فرص عمل جدي الطاقة تساهم    

، ففي اجلزائر سامهت احملطات الشمسية يف خلق حوايل الطاقة مدادات إ للمناطق األكثر فقرا واحملرومة من
ألف  115الشمسية وتسعى اىل حتقيق حوايل  الطاقة ألف منصب شغل يف قطاع معدات ومشاريع  155

 .15051الشمسية وهذا حبلول عام  لطاقة امنصب شغل قار يف جمال 
أما يف مصر فقد سامهت حمطة سيوة يف خلق فرص عمل جديدة، حيث بلغت نسبة العاملني يف احملطة من  

كما أن توفري الكهرباء للواحة سوف يساهم يف تشجيع الصناعات احمللية ومن مث ، %95قاطين واحة سيوة حنو 
 .2خفض معدل البطالة يف الواحة

ملا دخلت هذه املناطق املعزولة النائية خلقت العديد من فرص  فوتوفولطيةمما سبق يتضح ان الكهرباء الو   
العمل سواء اثناء تركيب هذه النظم أو أثناء صيانتها أو تشغيلها باإلضافة اىل الزيادة يف الطلب على اليد العاملة، 

 .هذه املناطق اليت كانت من قبل يف حالة عزلة تامة وجتارية وخدماتية يف ةوهذا راجع لقيام مشاريع استثماري
  :تقليص الفقر وتحسين مستوى معيشة االفراد -1
يف ظل التزايد السكاين املطرد فإن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب ضمان ظروف معيشية مالئمة هلم    

الشمسية دورا  الطاقة وتلعب . احةخاصة يف املناطق األكثر فقرا، وذلك باالعتماد على كفاءة إدارة املوارد املت
هذا اجملال، حيث يعاين الكثري من قاطين األرياف والقرى النائية يف اجلزائر ومصر من هذه املشكلة  مهما يف

                                                           

1- https://www.djazairess.com,echchaab.20/12/2017,15:30h.  
2- https://www.sis.gov.eg/arltemplates/articles/tmparticlenews-aspx?art,ID=102955 العامة  اهليئة 

.1520، ميغاوات 25غيف سيوة بطاقة إنتاجية تبللالستعالمات، افتتاح حمطة للطاقة الشمسية   

https://www.djazairess.com,echchaab.20/12/2017,15:30h
https://www.sis.gov.eg/arltemplates/articles/tmparticlenews-aspx?art,IDالهيئة
https://www.sis.gov.eg/arltemplates/articles/tmparticlenews-aspx?art,IDالهيئة
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الشمسية عند دخوهلا هلذه التجمعات الطاقة وبعدها عن الشبكات العامة للكهرباء، وبالتايل تساعد 
 .1السكانية من حتسني مستوى املعيشة

  :أهمية توزيع السكان وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة -0
الشمسية كبديل للطاقة التقليدية سيكون عامال هاما إلعادة  الطاقة وميكن القول بأن استغالل واستخدام     

توزيع سكان اجلزائر ومصر، ففي اجلزائر يتوزع السكان بشكل غري متساو اطالقا على األراضي اإلقليمية 
من امجايل مساحة األراضي يف البلد، وبالتايل تبقى  %21من السكان على الساحل بنسبة  %82فيعبس 

مساحات شاسعة جدا غري معمورة وغري مستغلة كما ينبغي خاصة الصحراوية منها اذ متثل نسبة الصحراء 
ملساحة الكلية من ا %0.9من املساحة االمجالية، أما يف مصر فتقدر املساحة املأهولة حبوايل  %95حوايل 

  % 0وادي النيل ويف احلضر ويشكل واد النيل والدالتا أقل من  حيث يتمركز أغلب سكان مصر يف،للبلد
من مساحة مصر الكلية، ومن هنا  % 69املساحة الكلية للبالد، فيما تشكل مساحة الصحراء حوايل من 

كتفاء إافة وشبه اجلافة وخلق الالمركزية و تعمل كل من اجلزائر ومصر على غزو الصحراء واملناطق اجلديدة اجل
الشمسية تعمل  الطاقة ستغالل، حيث إالشمسية أحسن  الطاقة اجملتمعات اجلديدة ذاتيا وذلك باستغالل 

نشاء بنية حتتية للمجتمع يف هذه إىل املدن وخلق جمتمعات عمرانية جديدة و إبطاء وإعادة حركة اهلجرة إعلى 
 تالشمسية من خدمات صحية وتعليمية وتوفري اإلمكانيا الطاقة عيشية ملا توفره املناطق وحتسني ظروفهم امل

الشمسية  الطاقة املتاحة باستخدام كهرباء نظيفة بيئيا وحتقيق التنمية املستدامة املرجوة، وبالتايل فقد سامهت 
احملرومة من الكهرباء من يف حل هذه املشكلة، وتغذية القرى النائية واجملتمعات البعيدة عن الشبكة العامة و 

الشمسية وتركيب املزيد من االسقف الشمسية على مبانيها وحتقيق التنمية االجتماعية بتلك  الطاقة خالل 
 .القرى

 :التعليم -0
له تأثري كبري على هذا  فوتوفولطيةن استفادة القرى واملناطق النائية يف اجلزائر ومصر من الكهرباء الإ    

قات التدريس وشرع يف استخدام التكنولوجيا واالعالم اآليل يف هذا اجملال زيادة على اجلانب، فقد زادت أو 
ذلك زاد الوعي لدى االولياء من خالل التلفاز والراديو وأحسوا بإلزامية تدريس أبنائهم وتعليمهم، مما أدى 

                                                           

 ألغراض التنمية املستدامة يف املنطقة العربية الطاقة ، (1550)برنامج األمم املتحدة للبيئة  -1
  chttp://www.unep.org.bh/newsroom/pdf/finalchapeters.do 

http://www.unep.org.bh/newsroom/pdf/finalchapeters.doc
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يف جمال تشغيل وصيانة اىل زيادة نسبة املتعلمني يف هذه املناطق، كما أن الطلب على اليد العاملة، خاصة 
 .هذه النظم يتطلب يد عاملة مؤهلة لذلك مما زاد يف الطلب على الدراسة والتعليم

  (:نوعية الحياة)االهتمام بصحة الفرد وسالمته  -0
تغريت احلياة يف هذه املناطق بدخول الكهرباء الشمسية إليها، فأصبحت احلياة متتد اىل ساعات متأخرة    

 االنتفاع باخلدمات الصحية وتوفر املياه الصاحلة للشرب، والتخلص من التأثريات البيئية من الليل، إضافة اىل
 .1للطاقة التقليدية

  :تاحة الفرصة لرفاهية المرأة الريفيةإ -6
الشمسية اىل خمتلف املناطق من شأنه حتسني مستوى معيشة املرأة الريفية  الطاقة ن إيصال خدمات إ   

الشمسية مثل السخانات الشمسية والفرن  الطاقة ة واملعدات املعتمدة على بالذات، من خالل األجهز 
الشمسي واجملفف الشمسي، حيث تساهم هذه األجهزة بصورة مباشرة يف حتسني مستوى معيشة املرأة وزيادة 

 .رفاهيتها
 :تنمية المستدامة في الجزائر ومصرالشمسية على االبعاد البيئية لل الطاقة آثار : ثالثا

تسعى اجلزائر ومصر اىل إعادة االعتبار لعنصر البيئة لدوره الكبري يف حتقيق التنمية املستدامة مع حماولة حل   
 .الشمسية واستغالهلا أحسن استغالل الطاقة هذه املشكالت البيئية باستخدام 

 :والبعد البيئي لالستدامة الطاقة  -1
تنمية املستدامة املتصلة بقطاع الصحة، حيث تعمل يف متثل البيئة أحد املتغريات األساسية ضمن منوذج ال  

واستخداماهتا على رفع التحديات البيئية من خالل محاية الغالف اجلوي واحلد  الطاقة إطار البعد البئي وعالقته ب
لطاقوية، من التأثريات السلبية على البيئة الطبيعية كاهلواء، املاء، والرتبة، مع مراعاة العدالة يف توزيع املصادر ا

الشمسية ورسم اسرتاتيجية وطنية لتطويرها وتفادي االضرار البيئية  الطاقة الغري تقليدية ومنها  الطاقة والنهوض ب
 .للطاقة التقليدية

درج اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي وألول مرة البعد البيئي ومبدأ التنمية املستدامة أففي اجلزائر   
تماعي واالقتصادي والبيئي، يف التقرير حول الظرف االقتصادي واالجتماعي السداسي األول بأركاهنا الثالثة االج

دراج عامل الدميومة يف تقييم إ، وذلك لضرورة تقدمي نظرة انتقادية وحتليلية للقطاع البيئي مستقبال و 1520من سنة 
راب املناخ يف صلب التحديات ضطإمسألة  1520السياسات العمومية، ووضعت اجلزائر اليت تأثرت كثريا سنة 

                                                           

 .260-260ص  ، صمرجع سبق ذكرهحممود أمحد فواز،  -1
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مليون طن، يساهم يف مكافحة تغري املناخ، وهي  15املقدر بـ  CO2البيئية، فالتقاط غاز ثاين أكسيد الكربون 
الشمسية، كما قلصت اجلزائر يف  الطاقة عملية ميكن ان حتقق دخال باستعمال أموال الكربون احملتبس يف تطوير 

ويف هذا اإلطار . %85حتباس احلراري عملية حرق الغاز يف حقوهلا بنسبة اطار جهودها ملكافحة ظاهرة اال
كسب هذا أهداف جديدة للربنامج الوطين لتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية، ولقد أسطرت اجلزائر 

اص بالطاقات الربنامج الوطين اخلاص بالطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية، ولقد اكسب هذا الربنامج الوطين اخل
، بشأن احلد 1520، الذي نشره مؤشر أداء تغري املناخ سنة 1520يف تقرير  08، اجلزائر الرتبة 1505املتجددة 

، كما نوهت 1520مراتب إضافية مقارنة بتصنيف  25من انبعاثات غازات االحتباس احلراري، حمرزة بذلك 
، بالتقدم الذي أحرزته اجلزائر يف هذا اجملال والذي 1520ة الشبكة الدولية للطاقات املتجددة يف تقريرها املعد سن

احملدودة اليت استطاعت ان حتقق األهداف املسطرة لسنة ( 21)أهلها للدخول اىل دائرة البلدان االثين عشر 
15201. 
اسرتاتيجية وطنية آللية التنمية النظيفة، حيث متت مراجعة كل الدراسات  1521ويف مصر وضعت يف سنة   

آنذاك، ووضع تصور كميات االنبعاثات املتوقعة  تملصرية والدولية يف هذا الشأن وتقدير مستوى االنبعاثاا
 .وإمكانية خفضها

والصناعة والنقل بصفتها القطاعات املسؤولة عن حوايل  الطاقة : رئيسية هي توقد مت حتديد ثالثة قطاعا
 designated)(DNA)الوطنية آللية التنمية النظيفة من انبعاثات الغازات الدفينة، ومت تشكل اللجنة  65%

national authority) ، اجلديدة واملتجددة  الطاقة ستفادت مصر عن طريق هيئة إومن خالل هذه اللجنة
 .2الشمسية الطاقة بشهادة الكربون يف جمال 

صة على املدى الشمسية تلعب دور مهم خا الطاقة كل هذه املعطيات واالسرتاتيجيات واالهداف جعلت 
 .، وحتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامةالطاقة الطويل يف كل من اجلزائر ومصر ساعدت يف حتقيق استدامة 

 
 
 

                                                           

، 1520السداسي األول من سنة  اجلزائر،) ،الظرف االقتصادي واالجتماعي للجزائر: تقرير حولاجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  -1
 info.sys.com11/10/2016.12:54-www.group .ع قمتوفر على املو . 200-209ص  ، ص(1520نوفمرب 

 ، ص(1520 ،مصرإدارة الدراسات االقتصادية والبيئية واهلندسية،  )، تقرير عن شهادات االنبعاثات الكربونية، اجلديدة واملتجددة الطاقة هيئة  -2
10. 

http://www.group-info.sys.com11/10/2016.12:54
http://www.group-info.sys.com11/10/2016.12:54
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 :نبعاثات الجسيمات والغازات الضارةإالحد من  -6
ستغالل إالشمسية بشكل كبري يف احلد من انبعاثات اجلسيمات والغازات الضارة الناجتة عن  الطاقة سامهت  

نتاج إزية عند ابة او السائلة او الغلالينتج عنها أي نوع من املشتقات الص ذإالتقليدية، الطاقة ستخدام إو 
 .هنا تكنولوجيا نظيفة حتافظ على البيئة من التلوثإالكهرباء، بل 

 :تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة -3
لسكنية على تعزيز الوعي وتنمية اإلحساس الشمسية عند دخوهلا اىل التجمعات ا الطاقة لقد عملت 

الشمسية النظيفة من  الطاقة ستخدام إاملشاركة الفعالة يف تطوير و على فراد اجملتمع أجتاه البيئية وحث إباملسؤولية 
 .عداد وتنفيذ ومتابعة وتقدمي برامج التنمية احمللية لتحقيق التنمية املستدامةإخالل مشاركتهم يف 

 :بيئي والحفاظ على النظام االيكولوجيتحقيق التوازن ال -4
الشمسية عملت على حتقيق التوازن البيئي واحلفاظ على النظام االيكولوجي، الطاقة جدير بالذكر أن   

وهي من ،حفورية األ الطاقة ستخدام إخاصة فيما يتعلق حبماية الغالف اجلوي من مصادر التلوث الناجتة عن 
صبحت حمل حبث واهتمام املؤسسات الدولية أليت ظهرت بوضوح يف اآلونة األخرية و أكرب الظواهر البيئية السلبية ا

وكافة دول العامل للوصول اىل سياسات وبرامج مشرتكة للحد من هذه الظاهرة العاملية اخلطرية ذات اآلثار 
 .1السلبية
و اليابسة  أبحار الر أو الشمسية الصديقة للبيئة فهي ال تسبب تلوثا لألهنا الطاقة ومن هنا سامهت حمطات  

كما ال تضر بالتنوع البيولوجي والكائنات احلية، بل اهنا حتافظ على البيئة والثروة السمكية واحملاصيل الزراعية 
 .نتاجية الغابات، يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر ومصرإو 

ث ابعاد مع بعض على األقل، وهي حيتاج حتقيق هدف التنمية املستدامة اىل احراز تقدم متزامن يف الثال  
االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وهناك ارتباط وثيق فيما بني هذه االبعاد املختلفة، واإلجراءات املتخذة 

 .هداف التنمية املستدامة يف اجلزائر ومصرأالشمسية كان اهلدف منها تعزيز  الطاقة لتطوير استخدام 

 
 

                                                           

 .9 ص ،مرجع سبق ذكرهوزارة التخطيط، معهد التخطيط القومي،  -1
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الشمسية في الجزائر  الطاقة  تحديات مسار التحول القتصادياتآفاق و : المطلب الثالث
  :ومصر

يواجه مسار التنمية املستدامة يف اجلزائر ومصر الكثري من القيود وباخلصوص ما يتعلق بإجراءات حتسني   
بعضها األوضاع البيئية هبذه البلدان ومستوى العيش هبا، اال ان جهود عديدة بذلت لتجاوز هذه القيود، افلحت 
 .يف بلوغ األهداف اليت تطرقنا اليها سابقا، بينما مل حيالف احلظ البعض اآلخر يف الوصول اىل الغاية املرجوة

 :الشمسية في الجزائر ومصر الطاقة  آفاق مسار التحول القتصاديات: أوال
من حيث مواءمتها  ىل ترشيح اجلزائر ومصر من بني الدول العربيةإاملوسع ملشروع ديزرتيك  قريرفضى التأ  

لالستثمار األجنيب يف الصحراء، وهذا لتوافق متطلبات املستثمرين مع اإلجراءات والتحفيزات احمللية خاصة فيما 
نشاء وتطوير إيتعلق بقوانني فتح السوق واالعفاءات الضريبية، وختصيص نسبة من املوارد الريعية لتمويل صندوق 

 :  1لية اليت تتسم هبا اجلزائر ومصر ما يليالطاقات املتجددة، ومن املميزات احمل
  الشمسية ملركز ديزرتيك جناعة نقل تكنولوجيات وانشاء  الطاقة أفضت احملاكات اليت اجراها خرباء تطوير

، وصنف املشروع يف املرتبة األوىل من حيث CSPالشمسية بتقنية املركزات الشمسية  الطاقة مشاريع 
 .جناعته االقتصادية

 االحفورية حبلول سنة  الطاقة الشمسية ستصبح أرخص من مصادر  الطاقة راسات اىل ان مصادر تشري الد
 .وهو ما ميهد إلحالل هذه األخرية كليا باملصادر املتجددة 1515

  الشمسية توفري التغذية الالزمة لتحلية مياه البحر املاحلة ومواجهة الطلب املتزايد  الطاقة من شأن مشاريع
 .ردعلى هذا املو 

  من شأن اجلزائر ومصر ان تصبحا املمول األول للسوق األوروبية وتعمل على تعزيز قدراهتا التصديرية من
 .1505مصادر الطاقات الشمسية حبلول عام 

  إذا ما مت اجناز هذه املشاريع وتسليمها يف اآلجال احملددة فإنه من املمكن املسامهة يف خفض درجة حرارة
 .ةئك عن طريق ختفيض انبعاثات الغازات الدفيمئوية وذل 15األرض بـ 

                                                           

مقارنة بين الجزائر،  دراسةدور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول المغاربية،زواوية أحالم،  -1
 .152-155، ص ص (1520-1521ماجيستري يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، اجلزائر، ) ،المغرب وتونس
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طار الشراكة إن تعمل يف أومن اجل جتسيد وحتقيق هذه الرؤى املستقبلية جيب على حكومات اجلزائر ومصر  
جل إرساء قواعد وتشريعات تفضي اىل ضرورة التحكم يف القطاع وتسمح بالتعاون أوالتفاوض الدويل من 

 .البديلة الطاقة يل وضبط أسعار طاقة موحدة كي ال حيدث خلل يف أسواق والتكامل خاصة فيما خيص التمو 
 :مسية في تحقيق التنمية المستدامةالش الطاقة سهام إمعوقات : ثانيا

ن هناك ارتباطات أبعاد التنمية املستدامة نستنتج أالشمسية يف حتقيق  الطاقة من خالل عرض دور    
إليها بالتنمية املستدامة مثل املياه والصحة والزراعة والصناعة والتعليم  وجماالت أخرى يعهدالطاقة وثيقة بني 

 .ألغراض التنمية املستدامة الطاقة واالعالم، ومما يعدد من أطراف أصحاب املصلحة يف جمال 
الشمسية يف حتقيق التنمية املستدامة  الطاقة املتجددة وباألخص نظم  الطاقة سهام إلذلك جند صعوبات تواجه 

 :و اليت ميكن متثيلها يف اآليتأ
  املستدامة وضعف الطاقة ليها تطوير نظم إقصور السياسات وحمدودية اإلمكانيات املؤسسة املكلف

 .التنسيق بينها
  املستدامة لعدم وجود سياسات حمددة، او لعدم كفاية التمويل  الطاقة نقص برامج نقل تكنولوجيات

 .ت الفنية لتلك الربامجو لنقص التقنيات واملعلوماأالالزم، 
  املستدامة واخنفاض القدرات التصنيعية احمللية النتاج  الطاقة نقص برامج التطوير والبحوث املتعلقة بنظم

 .معداهتا
  الشمسية اليت ميكن استخدامها فنيا  الطاقة اخنفاض مستوى الوعي الثقايف العام باإلمكانيات املتاحة ونظم

 .واقتصاديا
شمسية لمواجهة التغيرات ال الطاقة قتصادي لمنظمات التمويل الدولية لدعم التحدي اال:ثالثا
 :المناخية
...( صندوق النقد الدويل، البنك الدويل، صندوق التكنولوجيا النظيفة)نعلم ان منظمات التمويل الدولية   

التغريات املناخية والتوازن النظيفة من منطلق مواجهة  الطاقة واليت تدعم مشروعات التنمية املستدامة، وجماالت 
مليون دوالر لتنفيذ برامج  005البيئي، وخاصة الدول النامية ومنها اجلزائر ومصر، حيث خصص البنك الدويل 

: الشمسية املركزة يف اجلزائر ومصر وثالث دول أخرى من منطقة الشرق األوسط ومشال افريقيا وهي الطاقة انتاج 
مليون  005ضح البنك موافقة صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع له على تدبري األردن واملغرب وتونس، كمات أو 
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مليار دوالر إضافية من مصادر أخرى، لتسريع  0.90دوالر امريكي ضمن املخطط االستشاري املعين بتعبئة 
 .الشمسية املركزة يف العامل الطاقة معدالت انتشار استخدام 

يف اجلزائر ومصر هو االسهام يف ختفيف حدة تغري املناخ العاملي  ان هدف املخطط االستشاري للصندوق  
من الربامج العاملية املنتظرة للطاقة الشمسية املركزة وضعفي %20يف املنطقة من خالل مساندة توليد طاقة حبوايل 

 .1515الزيادة على املستوى العاملي يف القدرة املركبة للطاقة الشمسية املركزة حبلول عام 
اىل تدعيم البنية األساسية املرتبطة بشبكات نقل الكهرباء  1525أشار البنك الدويل يف تقرير عام  وقد  

احمللية والصادرات، يف إطار حتسني شبكة منطقة البحر املتوسط وتعزيزها مبا  تيف مصر واجلزائر ألغراض اإلمدادا
وذكر أنه ستتم . امل أسواق املنطقة واندماجهاالشمسية املركزة من خالل تك الطاقة يتحقق إمكانية زيادة انتاج 

الشمسية املركزة لرفع مستوى  الطاقة االستفادة من االستثمارات العامة واخلاصة يف حمطات انتاج الكهرباء من 
 .الشمسية املركزة بواقع ثالثة أمثال تقريبا الطاقة االستثمارات العاملية الراهنة يف جمال 
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 :الخامس  صلخالصة الف
من  الطاقة الشمسية وركائز التنمية املستدامة لتحقيق استدامة  الطاقة هناك روابط عميقة وواسعة بني   

الناحية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، واليت تسعى اجلزائر ومصر على تأكيدها وهذا من خالل تطوير واستخدام 
قة االحفورية، خاصة يف ظل الوفرة الكبرية هلذا املورد يف البلدين الشمسية كبديل فعلي للطا الطاقة وتبيان دور 

والذي يتوافق ومتطلبات حتقيق التنمية املستدامة، كما أن تكلفة استغالهلا يف اخنفاض مستمر نتيجة االبتكار 
اصة على واالتفاق العاملي على البحث والتطوير، وما حققته اجلزائر ومصر يف هذا اجملال خري دليل على ذلك خ

الكهربائية، اال ان هذه العوامل  الطاقة املستوى احمللي واملناطق النائية والقرى الفقرية والبعيدة عن شبكات التغذية ب
فيهما، والوضع  الطاقة الشمسية يف البلدين اال ان لن تغري كثريا من مزيج  الطاقة ولو اهنا مؤثرة وتزيد من مسامهة 

جلزائر ومصر ال يتناسب مع املقومات واإلمكانيات الشمسية اليت تتمتع هبا كل منها الراهن للطاقة الشمسية يف ا
 .وهذا حسب االطلس الشمسي هلما

التقليدية،  الطاقة اال ان ما ميكن نسجله كمالحظة يف بداية االمر تبدو التكاليف نوعا ما مرتفعة مقارنة مع   
ع مستمر، خاصة يف الصناعات كبرية احلجم ولتوجهه الذي ولكن بعد حتليلنا للموضوع استنتجنا اهنا يف تراج

الشمسية لتوفري وتغطية االحتياجات  الطاقة يتبعه البلدان يف رفع الدعم عن الطاقات التقليدية وتوجيهه اىل 
 .ومحاية البيئة لتحقيق التنمية املستدامة الطاقة البشرية وهذا كله يعترب كعامل حتكم يف 
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 :خاتمة العامةال

تعترب أيضا عنصرا رئيسيا يف عملية النمو ، كما على مر التاريخ  اإلنسانتعد الطاقة أحد أهم إشكاليات 

جانب  إىلمفهوم التنمية املستدامة الذي يهتم بالبعد البيئي االقتصادي وخاصة عند امتالكها، وقد كان لظهور 

وتغري املناخ اليت البعدين االقتصادي واالجتماعي، دور مهم يف تصاعد احلديث عن ظاهرة االحتباس احلراري 

حفوري، واليت أثرت على البيئة بشكل عام، ويف هذا ألنبعاثات املتزايدة الناجتة عن احرتاق الوقود اتسببت فيها اإل

فيما يتعلق بأزمة الطاقة حيث يتمثل البعد األول يف إشكالية  األبعادكافة إشكالية ثنائية السياق تواجه دول العامل  

طر البيئية توفري الكميات املالئمة واآلمنة ملصادر الطاقة املختلفة، بينما يتمثل البعد اآلخر يف صعوبة مواجهة املخا

الكثري من اجلهود الدولية اليت تطالب اليت تنتج عن استخدام مصادر الطاقة املختلفة، ونتجت عن هذه اإلشكالية 

برتشيد الطاقة، فضال عن ضرورة البحث عن بدائل للوقود االحفوري ممثلة يف مصادر الطاقة املتجددة وذلك للحد 

 .من آثار تغري املناخ وحتقيق تنمية مستدامة

لذا تسعى دول العامل الستغالل ما وهبها اهلل من مصادر متجددة للطاقة، تعترب الشمس املصدر الرئيسي    

على وجه األرض، ومن مث ميكن استغالهلا للحصول على  إتاحةلكل الطاقات، وأكثر مصادر الطاقة املتجددة 

 .الطاقة

وهائلة من سطوع الشمس على أراضيها،  واجلزائر ومصر من بني الدول اليت تتوفر على مساحات كبرية 

الطاقة الشمسية حيث بذلت جهود معتربة يف جمال تطوير واستغالل الطاقة الشمسية، واستخدام تكنولوجيات 

خفض  إىلسياسات داعمة لتشجيع التطوير واالبتكار، الذي يستهدف ختفيض التكلفة باإلضافة  إىلاليت حتتاج 

ملنافسة مع مصادر الطاقة األخرى التقليدية، ومن السياسات املتبعة للتأثري على االنبعاثات، وذلك حىت ميكنها ا

واالبتكار، وسياسات االنتشار يف األسواق واليت  اإلبداعتطوير التكنولوجيا سياسة البحث والتطوير اليت تدعم 
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حت املنظومة االقتصادية ال السوق، ووفقا ملفهوم التنمية املستدامة، أصب إىلتتكفل بتكاليف تقدمي التكنولوجيات 

 .أيضا قضية التعامل مع امللوثات واملخلفات إليهاتقوم فقط على اإلنتاج والتوزيع واالستهالك بل أضيفت 

ونتيجة حلاجيات السكان املتزايدة من الكهرباء خاصة يف املناطق النائية واجلبلية منها، اتبعت اجلزائر    

وطنية طاقوية عن طريق ختصيص ميزانيات طاقوية خاصة بالطاقة الشمسية، واعتمدت ممكن  إسرتاتيجيةومصر 

 املعيشي مبا خيدم اإلطاراجل حتقيقها على بعدين أساسيني، األول يتعلق باالستجابة للمتطلبات احمللية وحتقيق 

للجزائر ومصر داخل وخارج الرتاب التنمية املستدامة، أما البعد الثاين، فكان من أجل زيادة القدرات االحتياطية 

الوطين، من خالل دعم الشراكة الدولية واستقطاب رؤوس األموال األجنبية، والتكنولوجيات احلديثة، وما ميز هذه 

وشرعت اجلزائر ومصر يف تنفيذ هذه االسرتاتيجيات السابقة كوهنا مل تغفل البعد البيئي للطاقة، عن  اإلسرتاتيجية

ير واستخدام الطاقة الشمسية النظيفة لتحقيق التنمية املستدامة، وعززت ذلك بإطار تنظيمي لتطو  اإلسرتاتيجية

 .اإلسرتاتيجيةوتشريعي لتنفيذ هذه 

 :نتائج اختبار الفرضيات: أوال

تساؤالت النتائج التالية اليت تتضمن يف ثناياها اإلجابات عن ال إىلمن خالل هذه الدراسة خنلص 

و أظهرت النتائج النظرية و الدراسة امليدانية إىل تأكيد  ،لفرضياهتا اختبارتعرب عن  كما  املطروحة يف اإلشكالية

 :صحة الفرضية العامة و فرضياهتا الفرعية ماعدا الفرضية الرابعة و ذلك كالتايل

 خدمات سيما يف املناطق الريفية والنائية بإتاحة وصول الطاقات املتجددة، وال إمداداتتعزيز  إناتضح  لقد

الطاقات الشمسية بشكل موثوق ومقبول اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا، لتوفري حاجيات القطاع املنزيل والصناعي 

وذلك الشمسية،  والزراعي وذلك غري االستخدام األمثل واملتكامل للطاقات املتجددة وخاصة منها الطاقة

الشمسية ومسامهتها يف حتقيق التنمية بدعم وتطوير جهود مؤسسات البحث العلمي يف تطوير نظم الطاقة 

 .املستدامة يف اجلزائر ومصر
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 إليهن الوقود االحفوري سيظل اخليار الرئيسي لتوفري الطاقة يف العامل أمجع عندما ينظر إ :ىالفرضية األول

بكفاءة أكرب الطاقة على النطاق العاملي، ويتمثل التحدي يف كيفية استخدامه  إمداداتمن حيث نسبته يف جمموع 

 إىلبأن عملية االنتقال  إدراكوكيفية ختفيض آثاره السلبية على البيئة على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي ومثة 

تصحيح أسعار الوقود  أنتبني  إذواألكثر تطورا ال بد منه لدعم التنمية املستدامة،  األنظفالتكنولوجيات 

سياسات ترشيدية وحتفيزية للحفاظ على البيئة، وتوجيه الدعم للطاقات  وإتباعاالحفوري ورفع الدعم املوجه هلا 

دعم الوقود االحفوري يف اجلزائر ومصر، من شأنه أن يضمن اقتصاد  أنتجهاختالالت اليت املتجددة، وتصحيح اإل

 .الغد القائم على الطاقات املتجددة

إذ يظهر حتليلنا أن استغالل الطاقات املتجددة ومنها الطاقة الشمسية يعمل على احلد : الفرضية الثانية

من املشكالت البيئية ونشر الوعي البيئي وإعادة التوازن بني البيئة والتنمية االقتصادية، حيث تساهم مشاريعها 

ى البيئة وبالتايل حتقيق التنمية التنموية يف حتقيق املكاسب االقتصادية وحتسني األوضاع االجتماعية واحلفاظ عل

 .اإلمنائية لأللفية الثالثة واألهدافاملستدامة 

فقد تبني أن للتنمية املستدامة دور فعال يف الرفع من معدالت التنمية احمللية مبحاربة  :الفرضية الثالثة

من أجل التنمية  وإدارهتاية الفقر وتغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدام، ومحاية قاعدة املوارد الطبيع

خطط وسياسات  إطاراالقتصادية واالجتماعية والبيئية كوهنا متطلبات أساسية للتنمية املستدامة، كل هذا يف 

 .واسرتاتيجيات حملية ووطنية ودولية لتحقيق التنمية املستدامة

 تتوفر عليها اجلزائر ومصر إذ تبني أن هناك مؤشرات دالة على اإلمكانيات الكبرية اليت :الفرضية الرابعة

من الطاقة الشمسية، ويظهر ذلك بوضوح من خالل تزايد حجم استثمارات الطاقة الشمسية، وتناقص تكلفة 

وبالرغم من هذه اجلهود املبذولة يف مصر واجلزائر من اجل االستثمار يف الطاقة اإلنتاج لنظم الطاقة الشمسية، 

دة عن مستوى اإلمكانيات املتوفرة لديها، فنجد مثال يف اجلزائر القدرات الشمسية، إال أهنا تبقى حمدودة وبعي
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 %01الطاقة، وال متثل الطاقة الشمسية سوى  إمجايلمن  %..4املركبة حاليا من الطاقة املتجددة ال متثل سوى 

الطاقة املولدة فيها  إمجايلمن  %41، 101.من هذه الطاقة املتجددة، ومن املتوقع أن تصل مسامهتها يف سنة 

من  %00.1منها من الطاقة الشمسية، أما يف مصر فالقدرات املركبة حاليا من الطاقة املتجددة فتمثل  30%

ومنها  %1. إىل 1.1.تصل يف  أنمنها، ومن املتوقع  %1.01الطاقة، وال متثل الطاقة الشمسية سوى  إمجايل

حتل حمل  أنمن الطاقة الشمسية وبالتايل فهي حىت على املدى الطويل ال ميكن للطاقة الشمسية  00.1%

 .تتكامل معها لتحقيق النمو والتنمية املرغوبة يف البلدين أنالطاقات التقليدية، ولكن ميكن 

اصة من ن اجلزائر ومصر بذلت جهود معتربة يف تطوير استخدام الطاقة الشمسية خإ: الفرضية الخامسة

القرى واملناطق النائية اليت تعاين العزلة يف كل اجملاالت، وذلك من خالل املسامهة يف رفع معدالت النمو 

الطاقوي وخلق فرص عمل جديدة، وتقوية االقتصاد احمللي  األمناالقتصادي وختفيض عجز املوازنة وحتقيق 

 إثارة ، بإمداد هذه املناطق مبياه الشرب، واألفرادوحتسني البيئة والتقليص من حدة الفقر، وحتسني مستوى معيشة 

منازهلم، وتوفري الرعاية الصحية والتعليم هلم، مما يؤكد اجملهودات املبذولة يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة وهذا ما 

 .يؤكد صحة الفرضية

 :الدراسة  نتائج: ثانيا

 :كر مايلييف هذا البحث نذ  إليهاومن بني أهم النتائج اليت توصلنا 

 إىلعلى مدار العقود الثالثة املاضية هيمن الوقود االحفوري على أسواق الطاقة، ويرجع السبب يف ذلك  -0

اخنفاض األسعار للوقود االحفوري نتيجة الدعم املستمر من قبل حكومة البلدين وعدم ستمرار إ

الصحية اليت تسببها، لذلك فقد أجلت احلكومات  األضرارالتكاليف االقتصادية النامجة عن  إدراج

 .أي بدء يف التحول للطاقة املتجددة وذلك بسبب املكاسب الناجتة عن الوقود االحفوري
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لنفط املصدر األساسي للطاقة يف املستقبل املنظور، وسيكون املستقبل واعد ملصدر آخر من ا سيبقى -.

ا ملا يتميز به من خصائص تكاد تشبه خصائص مصادر الطاقة االحفورية وهو الغاز الطبيعي نظر 

النفط، وصناعته آخذة يف التطور عرب العامل، وهو األقل تلويثا للبيئة، أما بالنسبة للفحم فإن خماطره 

البيئية حتول دون تطوره، وتوسع استخدامه وتظل املصادر املتجددة أكثر استجابة لشروط البيئة من 

قى هناك عوائق حتول دون وصول هذه املصادر البديلة واملتجددة، املصادر االحفورية، فرغم ذلك تب

 .ألن تكون بديال حقيقيا للطاقة االحفورية

عدم قدرة نظام الطاقة العاملي احلايل القائم على االعتماد بشكل رئيسي على الوقود االحفوري فقط، يف  -0

ختالالت عميقة مستقبال ومن أهم د على الطاقة، من دون توقع حدوث إاملتزايتلبية الطلب العاملي 

 .، التدهور البيئي وتناقص كبري يف اإلضافات اجلديدة لالحتياطاتاألحداثتلك 

املستدامة لتصبح ذات أمهية القومية للطاقة  اإلسرتاتيجيةالعامل على مقرتحات لتعزيز  أحناءيستند يف مجيع  -4

أكرب من أي وقت مضى بسبب قصوى، وغي الوقت نفسه هذه االسرتاتيجيات سيكون هلا فرصة 

 .تصاعد احلملة الدولية لدعم التنمية وتنفيذها ورصدها بغية حتقيق أهداف التنمية املستدامة

النشاطات البشرية خاصة  إىليعود السبب الرئيسي لتفاقم ظاهرة التغريات املناخية وتأثريها على البيئة  -5

وقود االحفوري، كما تعترب الدول املتقدمة النشاطات االقتصادية وعلى رأسها االستهالك املفرط لل

األكثر مسامهة يف زيادة حدة الظاهرة، وهذا راجع لوترية التنمية االقتصادية اليت تعرفها، يف حني أن 

الدول ذات االقتصاديات اهلشة ومنها اجلزائر ومصر تعترب األكثر قابلية للتأثر بتبعات الظاهرة 

 .ما يهدد مسار التنمية املستدامة فيها ضعف إمكانيات التكيف إىلباإلضافة 

ملواجهة التدهور البيئي العاملي، نصت اتفاقية تغري املناخ على احلد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد  -1

الكربون وكل الغازات املسببة لتغري املناخ وتلوث اهلواء، ولتحقيق جزء من تلك االتفاقية، بدأت 
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الطاقة  رأسهاد بدائل نظيفة للطاقة وصديقة للبيئة، على الدول ومن بينها اجلائر ومصر، يف إجيا

 اخل......حرارية اجليو  الشمسية، تليها طاقة الرياح واملياه و

طرح عدة بدائل ومناذج لقياسها، تسمح بتحديد  إىلأدى البحث عن مؤشرات لقياس التنمية املستدامة  -7

 .علقة بتطبيق التنمية املستدامةالتكاليف والعوائد البيئية واالجتماعية واالقتصادية املت

 إنتاج الكهرباءاملرشحة لتحل حمل الوقود االحفوري يف الطاقة الشمسية هي الطاقة الوحيدة حلد اآلن  إن -3

هناك مؤشرات دالة على تزايد اهتمام اجلزائر ومصر بالطاقة الشمسية ويظهر ذلك بوضوح من خالل  -9

 .تكلفة اإلنتاج لنظم وتقنيات الطاقة الشمسية تزايد حجم استثمارات الطاقة الشمسية، وتناقص

ضوئية الطاقة الكهرو  إنتاج إمجايلاخنفاض تكلفة اخلاليا الشمسية يف اجلزائر ومصر ساهم يف زيادة  -01

اخلاليا الفوتوفولطية وخاصة يف املشاريع من  إنتاجفيهما، ويعترب هذا واضحا يف اخنفاض تكلفة 

 .احلجم الكبري

الطاقة الشمسية وعدم القدرة  إنتاجلتصنيعية احمللية يف اجلزائر ومصر ملعدات ضعف مستوى القدرات ا -00

 .على املنافسة التكنولوجية مع الشركات العاملية

مشروعات الطاقة الشمسية، وحيث تقوم هيئة الطاقة اجلديدة  إنشاءضعف دور القطاع اخلاص يف  -.0

 .تقنيات الطاقة الشمسيةواملتجددة يف كال البلدين مبهمة التطوير والنشر وتصنيع 

 إىلعنصر يف سياسة الطاقة الشمسية، باإلضافة  أهمالدعم الذي خيصص للبحوث والتطوير يعترب  إن -00

أمهية التعاون مع الدول األخرى يف أنشطة البحوث والتطوير، نظرا ألن االهتمام بالبحث والتطوير 

العديد من االمتيازات للدول اليت حتقق اكتشافات جديدة  وإضافةخلق صناعات جديدة  إىليؤدي 

 .يف جمال الطاقة الشمسية
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الكهرباء من الطاقة الشمسية ذو جدوى اقتصادية يف حالة توافر الشمس يف املنشأ، ويف  إنتاج إن -04

ما  املناطق الصحراوية الريفية البعيدة عن الشبكات الرئيسية للكهرباء التقليدية وصعبة املسالك، وهو

 .تتوفر عليه العديد من القرى واملناطق النائية يف اجلزائر ومصر

خلق فرص عمل جديدة  إىلفولطية يف اجلزائر ومصر على حد سواء الفوتو  استؤدي استخدام اخلالي -05

لمجتمع، كما احمللي وحتسني البيئة احمليطة، وحتديث البيئة التحتية وتوفري األمان ل وتقوية االقتصاد

منازهلم مما يؤكد جدواها  وإنارةفولطية بإمداد الفقراء باملناطق النائية مبياه الشرب للخاليا الفوتو ميكن 

 .ومنافعها

التنمية املستدامة وتأمني الطاقة، وتساهم  أبعادتلعب الطاقة الشمسية دورا هاما يف ترمجة وحتقيق  -01

سني األوضاع االجتماعية،واحلفاظ مشاريعها وتطوير استخداماهتا يف حتقيق املكاسب االقتصادية وحت

 .دمةاعلى البيئة لألجيال احلالية والق

 :إقتراحات الدراسة: ثالثا

على اجلزائر ومصر تقليص هيمنة الطاقة االحفورية على االقتصاد الوطين، ومراقبة استنزاف احتياطي  -0

 .الوقود االحفوري وترشيد استهالكه حىت يتم احملافظة عليه لألجيال القادمة

جيب مراعاة محاية البيئة يف كافة مشروعات التنمية االقتصادية، وجيب الربط بني البيئة والتنمية والطاقة،  -.

ألنه ال ميكن محاية البيئة يف ظل ظروف اقتصادية واجتماعية متخلفة، وبالتايل توجيه االستثمارات 

 .من اجل حتقيق التنمية املستدامة

 .ي وقانوين حيفز االستثمار واستخدام الطاقة الشمسيةإطار تشريع إصدارعلى اجلزائر ومصر  -0
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استغالل املوارد الشمسية اهلائلة اليت تزخر هبا اجلزائر ومصر أحسن استغالل من خالل تعزيز سبل  -4

التبادل والتعاون والشراكة يف هذا اجملال خاصة مع الدول املتقدة يف هذا اجملال، لالستفادة من 

 .يثة والتجارب الرائدة يف استخدام الطاقة الشمسيةاخلربات والتكنولوجيات احلد

ترقية وتشجيع وتطوير البحث العلمي ودعم املراكز املتخصصة يف تطوير تقنيات الطاقة الشمسية، ودعم  -5

التبادل العلمي وانفتاح اجلامعة على املؤسسات والقطاعات االقتصادية لتتويج اجلانب النظري الذي 

 .يتم فيها

والطاقة  حفوريةاألالطاقات املتجددة، لسد الفجوة بني تكلفة الكهرباء من الطاقة  تفعيل دور صندوق -1

املتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، وختصيص صندوق آخر لدعم املراكز البحثية لتطوير استغالل 

 .الطاقة الشمسية

ة الشمسية يف املؤمترات مع الدول العربية والدول النامية فيما يتعلق بتطوير تكنولوجيا الطاق توحيد الرؤية -7

واالتفاقيات الدولية املتعلقة بالطاقة والبيئة، مما يسمح باالستفادة من اهلبات واملنح والقروض اليت 

 .تعزز من فرص االستثمار يف الطاقة الشمسية

دعم الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص وتقدمي التحفيزات الالزمة لتطوير استخدام الطاقة  -3

 .ةالشمسي

ال بد من مواصلة البحث يف موضوع الطاقة الشمسية لغرض حتقيق التنمية املستدامة بإنشاء مراكز  -9

 .تكوين لتأهيل الكوادر واملهارات املتخصصة يف تكنولوجيا الطاقة الشمسية

واالتفاق على اآلليات " ديزرتيك"ستفادة القصوى من املبادرات األوروبية مثل مشروع اإلالعمل على  -01

اإلقليمية لتحديد كيفية االستفادة من هذه املبادرات يف اجلزائر ومصر، والطلب من الدول األوروبية 

 .بإعداد برامج فعالة لبناء القدرات ونقل التقنيات كجزء أساسي يف تنفيذ هذه املبادرات
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 اجإنتاالهتمام بتصنيع اخلاليا الشمسية ومعدات الطاقة الشمسية حمليا للتخفيض من تكاليف  -00

 .الكهرباء من هذه التقنيات، وتقدمي الدعم التشريعي واملايل هلا

العمل على التوعية ونشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية بني املواطنني وإلزامية املدن اجلديدة  -.0

باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، وتقدمي احلكومة الدعم الفين الضروري للمواطنني 

 .ه التقنياتالستخدام هذ

 .قومية طويلة املدى لالستثمار يف الطاقة الشمسية بعوائد الطاقة االحفورية إسرتاتيجية إتباع -00

 :آفاق الدراسة: رابعا

والتوصيات املقدمة خبصوص الدراسة، توجد عدة مواضيع خصبة هلا عالقة  إليهابعد هذه النتائج املتوصل 

 :وثيقة باملوضوع، ميكن دراستها وتشكل أمهية كبرية للمستقبل، نذكر منها ما يلي

 اقتصاديات الغاز الصخري وتأثريه على التنمية املستدامة يف اجلزائر. 

 جل التنمية املستدامة مشروع ديزرتيكجزائرية لتطوير الطاقات املتجددة من ا الشراكة األورو. 

  أوروبا إىلدور التكامل املغريب يف تصدير الطاقة الشمسية. 

 دور طاقة الرياح يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر. 

 آليات واسرتاتيجيات االنتقال القتصاديات الطاقة املتجددة. 

 خاوف من نضوب الطاقة االحفوريةواقع وآفاق الطاقات املتجددة يف العامل العريب يف ظل امل. 

 االقتصاد األخضر. 

 

 

 



 
 

 ق ائمة المراجع
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 :قائمة المراجع 
 :المراجع بالعربية:أوال  
 :الكتب -أ 

 .5002فريل أ ،محد عبد اهلادي،الطاقات املتجددة ومستقبل التنمية ،دولة اإلمارات العربية املتحدةأ -1
أمحد عبد اهلادي، الشمس مصدر احلياة وخمزن الطاقة املتجددة، مركز زايد للتنسيق واملتابعة، دولة  -5

 .5005العربية املتحدة، سبتمرب  اإلمارات
أمحد فرغلي حسن، البيئة و التنمية املستدامة، اإلطار املعريف و التقسيم احملاسيب، القاهرة، مصر،  -3

5002. 
 .1111تلوث البيئة،دار الفكر العريب،القاهرة،مصر،أمحد مدحت إسالم،الطاقة و  -4
 .5002، مكتبة بستان املصرفة، مصر، (األبعاد و املنهج)التنمية املتواصلة : أمحد أبو اليزيد الرسول -2
أسامة إبراهيم الزعلوك، حبث عن الطاقة الشمسية، قسم اهلندسة امليكانيكية، جامعة ناصر األممية،  -6

5000. 
 .1112ومصادرها املختلفة ،مركز األهرام للرتمجة والنشر القاهرة إسالم أمحد،الطاقة  -2
 .1118القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت لبنان ،الطبعة السادسة ، الفريوز أبادي ، -8
أخطار التلوث البيئي،نظرة حول احملافظة على احمليط اجلغرايف،منشورات اجلامعة العاقل الصديق حممد، -1

 .1118يا،املفتوحة ،طرابلس ليب
واتر،تكنولوجيا الطاقة البديلة،دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،مصر جأالن بريد جواتر،جل بريد  -10

 .5010،األوىلالطبعة 
 .5006، اإلسكندريةلدار اجلامعية رون ،اقتصاديات املوارد البيئية ،اميان عطية ناصف وخلإ -11
لكتاب ،وزارة تفاحة ،التطور االقتصادي والتكاليف البيئية منشورات اهليئة اهلامة السورية ل أديبإيهاب  -15

 .5015الثقافة ،دمشق،
حسام الشيمى،التنمية املستدامة ملصادر الطاقة املتجددة، الشمس، بيته ساندر،بيرت فاث،انكالينز،ترمجة  -13

 .5014،األوىلالطبعة  ،العربية، القاهرة،جمموعة النيل األرضالرياح، املياه، احلرارة، باطن 
 .5006 ،األوىلهلوس،علم االقتصاد ،مكتبة ناشرون،لبنان ،الطبعة  دسام ويلسون،ويليام نور أبول ، -14
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 .1112حممد صابر،البيئة من حولنا ،اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية،:ترافس واجنر ترمجة  -12
البيئية والتنمية املستدامة، دار األيام للنشر و التوزيع،عمان ،الطبعة األوىل، جابر سامي دهيمي، اإلدارة  -16

5012. 
 التوجهات االستثمارية العاملية يف مصادر الطاقة التقليدية واملتجددة، ،ترمجة جالل البنا جون بريت، -12

 .5012،الطبعة األوىل، اإلسكندريةاملكتب العريب احلديث،
التنمية االقتصادية،التنمية املستدامة،دار التعليم  ،مشكالت البيئةئةحامد الريفي،اقتصاديات البي -18

 .5012اجلامعي،االسكندرية،مصر،
 .5003حسن عبد العزيز حسن،الطاقة يف عامل اليوم،الكتاب الثالث ، -11
 .5005حسن امحد شحاتة، التلوث البيئي وخماطر الطاقة ،مكتبة الدار العربية للكتاب   -50
حسن شحاته، حممد حسان عوض،البيئة والتنمية املستدامة ،مكتبة الدار العربية للكتاب،مصر ،الطبعة  -51

 .5016،األوىل
 .العريب اإلمناءحافظ قبيسى، الطاقة الشمسية، معهد  -55
يف التلوث  إنسانيةخالد حممد القسمي ،وجيه مجيل البعيين، امن ومحاية البيئة،حاضرا ومستقبال دراسة، -53

 .1112،ةقر ار الثقافة العربية للنشر والتوزيع،الشاالبيئي ،د
خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة و التنمية املستدامة، يف ظل العوملة املعاصرة، الدار اجلامعية،  -54

 .5002اإلسكندرية، مصر، 
شباب العوملة االقتصادية، التنمية املستدامة، مؤسسة )خبابة عبد اهلل، بوقرة رابح، الوقائع االقتصادية  -52

 .5001اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، 
 .دينس هيز، ترمجة حامت نصر فريد، عامل ما بعد البرتول، مكتبة غريب، مصر -56
 دوناتو روماتو ،االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة، وزراة الزراعة ،املركز الوطين للسياسات الزراعية -52

 .5003 األول،سوريا ،دمشق ،كانون 
الطاقة املستدامة املنظمة العربية  إىلايفانز،فيصل حردان،شحن مستقبلنا بالطاقة مدخل .ل.روبرت -58

 .5011 األوىلللرتمجة،لبنان الطبعة 
رمضان حممد مقلد،امحد رمضان نعمة اهلل،عفاف عبد الغزيز عابد،اقتصاديات املوارد البيئية،الدار  -51

 .5000اجلامعية مصر 
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  األكادمييون للنشر والتوزيع،( الغاز -الكهرباء -البرتول) الطاقة  اجإنتسعيد خليفة احلموي،أساسيات  -30
 .5016 ،، الطبعة األوىلاألردن ،عمان

الطاقة البديلة مصادرها  مسري سعدون مصطفى، بالء عبد اهلل ناصر، حممود حضر سلمان، -31
 .5011واستخداماهتا، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،األردن،الطبعة األوىل،

دار املسرية للنشر  ISO 14000النقار جنم العزاوي،ادارة البيئة نظم وتطبيقات  عبد اهلل حكمت -35
 .5002، 1والتوزيع والطباعة،ط

سويفي، حماضرات يف أساسيات التنمية و التخطيط االقتصادي، جامعة  عبد اهلادي عبد القادر -33
 .5002أسيوط، مصر، 

األردن، الطبعة األوىل، -املستدامة، دار الراية للنشر و التوزيع، عمانالتنمية : عبد الرمحن سيف سردار -34
5012. 

 5002، األردن،دار اليازوري ،عمان ،" للبيئة اإلداريةمحاية "البيئية  اإلدارةعارف صاحل خملف،  -32
على حممد على عبد اهلل ،االحتباس احلراري بني التخفيف والتكيف واحللول ،مكتبة الدار العربية  -36

 .5013 ،األوىلالطبعة  ،مصر ،القاهرة ،للكتاب
 .5003عديل علي أبو طاحون، إدارة تنمية املوارد البشرية الطبيعية،مصر،  -32
 . 5001عصام احلناوي ،قضايا البيئة والتنمية يف مصر ،دار الشروق القاهرة ، -38
و أدوات قياسها ، عثمان حممد غنيم، ماجدة أبو زنط،التنمية املستدمية فلسفتها و أساليب ختطيطها  -31

 .5010دار الصفاء عمان،
 .فرج عبد العزيز عزت، اقتصاديات الصناعة والطاقة، الدار اهلندسية، مصر -40
 .دوجالس موسشيت،ترمجة هباء شاهني،مبادئ التنمية املستدامة .ف -41
التنافسية ، توفيق عباس املسعودي،املعايري البيئية والقدرة ظم جواد الشمري،كاظم امحد البطاطكمال كا -45

 . 5016 دار األيام للنشر و التوزيع ،عمان ، األردن،الطبعة األوىلللصادرات،
حممد ماهر، حممود حسين، الطاقة املتجددة وجماالت استخدامها يف مصر خالل العشرين .ح.أ.لواء -43

 .سنة القادمة
 .حممد حممود عمار،الطاقة مصادرها واقتصادياهتا مكتبة النهضة املصرية القاهرة،مصر  -44
 .5001حممد امحد السيد خليل،أزمة الطاقة والتحدي القادم، دار الفكر العريب مصر، الطبعة االوىل  -42
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 .1114طبعة االوىل لحممد ايهاب صالح الدين،الطاقة وحتديات املستقبل ،املكتبة االكادميية،ا -46
 .1118حممد رافت امساعيل علي مجعان تشكيل الطاقة املتجددة ،دار لشروق الطبعة الثانية،  -42
، الطبعة األردنان ،حممد صاحل تركي القريشي ،مقدمة يف علم اقتصاد البيئة ،اثراء للنشر والتوزيع ،عم -48

 .5011 األوىل،
احلياة،مكتبة الدار العربية للكتاب حممد حسان عوض ،حسن امحد شحاتة،التلوث البيئي خطر،يهدد  -41

 . 5015 ـ،األولىالطبعة  ،القاهرة،مصر
للوثائق  ألفاضوابط التنمية املستدامة ، إطارمصطفي يوسف كايف ،اقتصاد النقل والبيئة يف  -20

 .5012،األوىلينة،اجلزائر ،الطبعة قسنط
 . 5000،الطبعة الثانية ، وتلوث البيئة،الدار املصرية اللبنانية اإلنسانحممد السيد ارناووط،   -21
املصرية العامة للكتاب ،مصر حممد ماهر حممود،الطاقة املتجددة وجماالت استخدامها يف مصر،اهليئة  -25

1115.  
مصطفى يوسف كايف، هبة مصطفى كايف، التسويق األخضر، كمدخل حلماية البيئة املستدامة يف  -23

 .5012بعة األوىل، منظمات األعمال، ألفا للوثائق، قسنطينة، اجلزائر، الط
حممد عباس بدوي، يسرى حممد البلتاجي، احملاسبة يف جمال التنمية املستدامة بني النظرية و التطبيق،  -24

 .5013املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مصر، 
  .1118للطباعة والنشر ،سوريا،  األهليحممد العودت ،التلوث ومحاية البيئة ، -22
نوال احلوسين،وستيفن جريفيث،دولف جيلني،التكنولوجيا،ومستقبل الطاقة الفصل الثامن افاق تقدم  -26

 اإلمارات،اإلسرتاتيجيةتكنولوجيا الطاقة املتجددة يف قطاع الكهرباء مركز االمارات للدراسات والبحوث 
 . 5013 األوىلالعربية املتحدة الطبعة 

ددة يف إعادة هيكلة سوق الطاقة، مكتبة الوفاء القانونية هشام احريز، دور إنتاج الطاقات املتج -22
 .األول،الطبعة 5014اإلسكندرية، مصر 

 .5000هاين عبيد،اإلنسان والبيئة منظومات الطاقة والبيئة والسكان،دار الشروق، عمان  -28
األخضر، هاشم مرزوك علي الثمري، محيد عبيد عبد الزبيدي، إبراهيم كاطع علو اجلوراين، االقتصاد  -21

 .5016مسار جديد يف التنمية املستدامة، دار األيام للنشر و التوزيع، عمان، األردن، الطبعة األوىل، 
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هادي أمحد الفراجي، التنمية املستدامة يف اسرتاتيجيات األمم املتحدة، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع،  -60
 . 5012عمان، الطبعة األوىل، 

املركز املصري ألحباث الطاقة  العربية، مصدر الهنائي للطاقة و املياه،هاين النقراشي، الصحاري  -61
 .5008 الشمسية،

ر، طاخامل إدارةالبصمة البيئية، البيئة املستدامة ،شركات البرتول "يامسني ممدوح سليمان، احملاسبة البيئية  -65
 ، 5012،مصر اإلسكندريةمؤسسة شباب اجلامعة 

 :و البحوثالتقارير -ب 
دراسات حول الواقع البيئي " البيئة وقضايا التنمية والتصنيع"اخلويل،مصطفي طلبة عامل املعرفة، أسامة  -1

 .5005ية ،مطابع السياسة، الكويت، يف الوطن العريب والدول النام
البيئية الناجتة عن النشاط الصناعي يف مصر،حبث مقدم لندوة كلية االقتصاد  اآلثارأسامة النجار، -5

 .5003والعلوم السياسية حول قضايا البيئة،
،الكويت  واألربعون احلاديالعام السنوى،  األمنيالعربية املصدرة للبرتول اوابك تقرير  األقطارمنظمة  -3

5014. 
 . 5012، تقرير األمني العام السنوي الثاين و األربعون ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوبك  -4
 . 5012التقرير االقتصادي العريب املوحد،  -2
، 1115املتحدة لعام  األمماألمم املتحدة ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي تقرير جملس جامعة  -6

 1113متوز 30حزيران ، 55جينيف
اقتصاديات الطاقة املتجددة الطاقة الشمسية،تقرير رئاسة اجلمهورية املصرية،اجملالس القومية املتخصصة  -2

 5001ة والعشرون،عاجمللس القومي لإلنتاج والشؤون االقتصادي الدورة الساب
 4 -أغسطس/آب 56جنوب إفريقيا،  تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسبورغ، -8

 .الفصل األول( منشورات األمم املتحدة(، 5005سبتمرب /لوليأ
البنك الدويل، التنمية املستدامة يف عامل التغري، التحول يف املؤسسات و النمو و نوعية احلياة، تقرير عن  -1

 .، مركز األهرام للرتمجة و النشر5003التنمية يف العامل، 
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األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية إلفريقيا، وضع و استخدام املؤشرات القابلة للتطبيق فيما يتعلق  -10
ائي دون اإلقليمي لشمال إفريقيا، االجتماع السادس ، املركز اإلمنالغذائي و التنمية املستدامة باألمن

 .5001مارس،  16-13عشر للجنة اخلرباء احلكومية الدولية، طنجة، املغرب، 
اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا، تطبيق مؤشرات التنمية املستدامة يف بلدان األسكوا، حتليل  -11

 .5001النتائج، األمم املتحدة نيويورك، 
، األمم املتحدة، 5001، التقرير السنوي (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا  -15

 .5010نيويورك، 
اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب آسيا، بناء القدرات يف نظم الطاقة املستدامة هنج التخفيف من  -13

النوع االجتماعي يف االهتمامات الرئيسية، اجلزء األول، الطاقة ألغراض التنمية  الفقر و إدراج قضايا
 .5003املستدامة يف دول اإلسكوا، األمم املتحدة نيويرك، 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا، إمكانيات وآفاق توليد الكهرباء من مصادر الطاقة  -14
 .5001النظم الشمسية احلرارية، األمم املتحدة،  املتجددة يف دول االسكوا، اجلزء الثاين،

سياسات التحديث يف جماالت العمل الوطين، القاهرة،  –رئاسة اجلمهورية، اجملالس القومية املتخصصة  -12
 .م5001/ه1430

        السابع والعشرون، مصر، القاهرة، رئاسة اجلمهورية، اجملالس القومية املتخصصة، اجمللد -16
(1124-5001.) 

تقرير  ،تقرير واقع اإلنفاق العام يف مصر( 5014. )املعلومات ودعم اختاذ القرار مبجلس الوزراء مركز -12
 .دوري

، GWEC 5015، اجمللس العاملي لطاقة الرياح IRENAللطاقة املتجددة الدولية  تقرير الوكالة -18
 .مناركادراسة حالة أملانيا و الد

 .5012الكهرباء و الطاقة املتجددة، التقرير السنوي ، ابريل ، هيئة الطاقة اجلديدة و املتجددة ، وزارة  -11
 .5015/5013هيئة الطاقة اجلديدة و املتجددة ، وزارة الكهرباء و الطاقة املتجددة ، التقرير السنوي  -50
الطاقة اخلاصة  إسرتاتيجيةجديدة بشأن الطاقة املشاورات بشأن  إسرتاتيجيةجمموعة البنك الدويل حنو  -51

 .5010مبجموعة البنك الدويل، منشورات جمموعة البنك الدويل باللغة العربية ،
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تقارير مقدمة للعرض على جملس الوزراء ، باالعتماد على التقرير السنوي هليئة الطاقة اجلديدة و  -55
 .املتجددة 

 .5012اهليئة العربية للتصنيع املنتجات املدنية، -53
 .5016-5012البيان املايل عن املوازنة العامة للدولة، للسنة املالية  وزارة املالية املصرية، -54
الظرف االقتصادي واالجتماعي للجزائر، : اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول -52

 عق، متوفر على املو 5012، نوفمرب 5012السداسي األول من سنة 
.info.sys.com11/10/2016.12:54-www.group 

إدارة الدراسات االقتصادية والبيئية واهلندسية، هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة، تقرير عن شهادات  -56
 ،5013الكربونية،  اتنبعاثاإل

 .5012التقرير اإلحصائي السنوي، ( اوابك)  منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول -52
 .5000تقرير التنمية البشرية الصادر عن هيئة األمم املتحدة  -58
إدارة النقد األجنيب والتمويل،هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة،بيانات متويلية عن مشروع القريتني،سبتمرب  -51

5011 
  ،(5010-5001)، (5002-5006) هيئة الطاقة اجلديدة و املتجددة،التقرير السنوي -30

(5010-5011). 
 .5011اإلدارة العامة للخاليا الفوتوفولطية ،هيئة الطاقة اجلديدة و املتجددة ،سبتمرب  -31
اجلزائر،  نبذة عن الطاقة املتجددة، ،(RCREEE)كفاءة الطاقةللطاقة املتجددة و  اإلقليمياملركز  -35

 www.rcreee.org : ،متوفر على املوقع 5013 مصر،
 :المجالت-ج         

 .5002دمشق ( 1)العدد ،51جامعة تشرين ،جملد جملة  -1
 .5008، كانون الثاين شباط، 113جملة هيئة الطاقة الذرية السورية، عامل الذرة، العدد  -5
العربية، احلالة الراهنة و التحديات املستقبلية، جملة د عبد الرمحن اهلييت، التنمية املستدامة يف املنطقة نوزا -3

 .5002نوفمرب  52اجلندول، السنة الثالثة، العدد 
، سلسلة قضايا التخطيط و "حنو مزيج أمثل للطاقة يف مصر"وزارة التخطيط، معهد التخطيط القومي،  -4

 .5010، مصر، 552التنمية، العدد رقم 

http://www.group-info.sys.com11/10/2016.12:54
http://www.rcreee.org/
http://www.rcreee.org/
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 . 5002، ايذار نيسان، 108 الذرة، العدد املهيئة الطاقة الذرية السورية، ع جملة -2
 .5010يناير، 6، 11حممود مصطفى اخلياط، جملة الكهرباء العربية، العدد  -6
 .5012اجلهاز املركزي للتعبئة العامة و االحصاء، دراسة مستقبل الطاقة الشمسية يف مصر، مارس  -2
اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة  املركز –دليل الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة يف الدول العربية -8

،القطاع االقتصادي،إدارة الطاقة،أمانة اجمللس الوزاري العريب للكهرباء،جامعة  (RCREEE)الطاقة
 .5013الدول العربية، مصر، 

زرزاري العياشي،مداحي حممد،اثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر يف ظل  -1
 (.4)اجمللد .مكنة لقطاع احملروقات،جملة الدولية للطاقة الشمسية والتنمية املستدامةالبدائل التنموية امل

 :،متوفر على املوقع51:ليبيا،ص.،تصدر عن مركز حبوث ودراسات الطاقة الشمسية 5012(.1)العدد
http://jsesd.csres./y/index.php/ax/contactus 

سليمان كعوان، جابة امحد، جتربة اجلزائر يف استغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، جملة العلوم  -10
 .، جامعة املسيلة14/5012االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية ،العدد 

 .5016ملتجددة و النجاعة الطاقوية ، جانفي جملة وزارة الطاقة اجلزائرية ،برنامج تطوير الطاقات ا -11
دراسة لواقع مشروع تطبيق )روحات حدة، الطاقة املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائرف -15

 ، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،(الطاقة الشمسية يف اجلنوب الكبري يف اجلزائر
 .11،5015العدد

مستقبل الطاقة اخلضراء كبديل للطاقة األحفورية يف اجلزائر،جملة االقتصاد مشاين وفاء،اوسرير منور،  -13
 .،جامعة مخيس مليانة01،5016جمللد ،ا14األخضر،خمرب االقتصاد الرقمي يف اجلزائر،العدد 

فريدش ايبارت ،عمان  دليل الطاقات املتجددة يف مصر و األردن،واقع و امكانيات مستقبلية،مؤسسة -14
 .5016األردن،

رة الكهرباء،هيئة الطاقة اجلديدة و املتجددة،جملس الطاقة و الثروة املعدنية،مقرتح خريطة الطريق وزا -12
 .5011للطاقة الشمسية،مصر،أبريل 

،مصر،اصدار مارس اجلهاز املركزي للتعيئة العامة و االحصاء ،دراسة مستقبل الطاقة الشمسية يف مصر -16
5012. 

http://jsesd.csres./y/index.php/ax/contactus
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تهلك،مؤشرات استهالك الطاقة الكهربائية يف األنشطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املس -12
 .5014االقتصادية،مصر،

جملة الطاقات املتجددة،تقرير حول الطاقة املتجددة،مركز تنمية الطاقات املتجددة،العدد األول ،جوان  -18
 .، اجلزائر5005

 :الرسائل و األطروحات-د        
صالح الدين عبد النيب حممد علي، إسهامات الطاقة املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة يف مصر     -1

رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتورا يف الفلسفة يف االقتصاد كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
 . 5014جامعة القاهرة، مصر 

كأداة لتفعيل التنمية املستدامة، أطروحة دكتوراه مسيعد مرمي، الفعالية االقتصادية و البيئية للمنتوج   -5
علوم، شعبة اقتصاد البيئة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، قسم االقتصاد، جامعة عنابة، 

     .5016-5012اجلزائر، 
روحة دراسة حالة اجلزائر، أط-عيسى بوخلوخ، التنمية احمللية املستدامة يف ظل التحول حنو اقتصاد املعرفة -3

دكتوراه يف العلوم االقتصادية، شعبة اقتصاد التنمية، جامعة احلاج خلضر باتنة، اجلزائر، 
5014،5012. 

عمر شريف، استخدام الطاقات املتجددة و دورها يف التنمية احمللية املستدامة، دراسة حالة الطاقة  -4
شعبة اقتصاد التنمية، جامعة احلاج الشمسية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه الدولة يف العلوم االقتصادية، 

 .5002-5006خلضر، باتنة، اجلزائر، 
عفاف عبد العزيز عبد الرمحن، إسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل دور اجملتمع املدين يف التنمية املستدامة،  -2

مشس،  دكتوراه فلسفة يف العلوم البيئية، قسم العلوم االقتصادية و القانونية و اإلدارية البيئية، جامعة عني
5013. 

دراسة تطبيقية )حممد مصطفى حممود مصطفى، اإلئتمان املصريف و انعكاساته على التنمية املستدامة،  -6
، دكتوراه يف العلوم البيئية، قسم العلوم االقتصادية و القانونية و اإلدارية البيئية، (على االقتصاد املصري

 .جامعة عني مشس
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ر االقتصادية والبيئية الستخدام الطاقة املتجددة يف املنشآت حممد السيد عبد احلميد الشاعر، اآلثا -2
السياحية، رسالة ماجيستري يف العلوم البيئية، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عني مشس، 

 .5012مصر، 
سعد اهلل داورد، اجلزائر بني إشكاليات أسواق النفط واالنتقال القتصاد الطاقة املتجددة، أطروحة  -8

 .5016-5012، اجلزائر، 3ه يف العلوم االقتصادية، ختصص ختليل اقتصادي، جامعة اجلزائردكتورا
وعشري مرمي، دور وامهية الطاقات املتجددة غي حتقيق التنمية املستدامة، مذكرة ماجستري يف العلوم ب -1

 . 5011-5010االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة 
ة الطاقة املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة،حالة اجلزائر،مذكرة تريكي عبد الرؤوف،مكان -10

 ،3جامعة اجلزائرماجيستري، فرع حتليل اقتصادي كلية العلوم التجارية واالقتصادية وعلوم التسيري،
5013-5014. 

يف مصر،  حممد أمحد فواز،اقتصاديات الطاقة الشمسية كطاقة متجددة و اآلثار االقتصادية الستثمارها -11
سم االقتصاد، جامعة رسالة دكتوراه يف فلسفة االقتصاد، كلية االقتصاد و العلوم السياسية، ق

 .5014القاهرة،
أمحد ابراهيم عبد احلميد الشحات،حنو تعزيز استخدام الوقود احليوي كأحد مصادر الطاقة املتجددة  -15

قسم صاد و العلوم السياسية،للتخفيف من أزمة الطاقة يف مصر، رسالة ماجيستري، كلية االقت
 .5016االقتصاد،جامعة القاهرة،

زواوية أحالم، دور اقتصاديات الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة يف الدول  -13
جامعة سطيف، املغاربية،دراسة مقارنة بني اجلزائر، املغرب وتونس، ماجيستري يف العلوم االقتصادية، 

 .5013-5015اجلزائر، 
العربية  اإلماراتاحلسابات القومية اخلضراء يف دولة  إعدادعبد احلميد رضوان عبد احلميد عيسى،  -14

املتحدة حنو حتقيق التنمية املستدامة،رسالة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف االقتصاد ،كلية 
 .5010،جامعة القاهرة،مصر  السياسيةاالقتصاد والعلوم 

صباح براجي دور حوكمة املوارد الطاقوية يف إعادة هيكلة االقتصاد اجلزائري يف ضل ضوابط االستدامة،  -12
 .5013-5015، 1التسيري،جامعة سطيفمذكرة ماجيستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 :الملتقيات و المؤتمرات-ه
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 52،58احلديثة للطاقة من اجل ازدهار البيئة ،مصر جامعة الدول العربية مؤمتر الوطن العريب والتقنيات  -1
 .5002سبتمرب 

آفاق  :حول األولبن خدجية منصف،أوالد زاوي عبد الرمحان،محاية البيئة يف اجلزائر امللتقي الوطين  -5
 1142ماي  08التنمية املستدامة يف اجلزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية ،جامعة 

 .قاملة 
لعزيز ابن عبد اهلل السنبل، دور املنظمات العربية يف التنمية املستدامة، ورقة عمل مقدمة إىل مؤمتر عبد ا -3

 .5001التنمية و األمن يف الوطن العريب، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
بشرية، املؤمتر الدويل عبد القادر مطاش، أثر مشكلة التغريات املناخية على حياة و استقرار اجملتمعات ال -4

 .5010الثالث حول محاية البيئة و حماربة الفقر يف الدول النامية، املركز اجلامعي مخيس مليانة، اجلزائر، 
شريف شكيب أنور، سعدي طارق، بن أشنهو حممد، التنمية املستدامة و القطاع السياسي، ما بني  -2

يئة و التنمية املستدامة، معهد علوم التسيري، املركز التطور و االستنزاف، امللتقى الوطين حول اقتصاد الب
 .5006جوان  2-6اجلامعي، املدية، أيام 

فؤاد حممد كامل، إدراج استخدامات الطاقة املتجددة يف إسرتاتيجية التصنيع حملافظة اإلمساعيلية، ورقة  -6
 .5002مساعيلية، قدمت إىل املنتدىواملعرض األول للطاقة املتجددة ومحاية البيئة، اإل 56العمل 

 5002.سونالغاز تطور الطاقة املتجددة يف اجلزائر، جمموعة اوراق فنية، اجلزائر  -2
االسرتاتيجية العربية حول التوسع يف استخدام انظمة الطاقة )ندوة الطاقة اجلديدة و املتجددة يف مصر  -8

 .5012،القاهرة،(5030الشمسية لتوليد الكهرباء حىت عام 
 :التشريعية و التنظيمةالنصوص -و 
، املتعلق حبماية 5003يونيو  50الصادر يف  10 -03اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،قانون رقم  -1

 .البيئية يف اطار التنمية املستدامة
  .1114لسنة  4، رقم 1جهاز شؤون البيئة ،قانون محاية البيئية املصري،املادة  -5
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