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  :ملخص
مع مقاييس التوازف البيئي؛ ولضماف ٤تيط مستداـ، ينبغي القياـ بتغيَت جدري واختيار تنمية نظيفة  متوافقةٞتعل الطاقة البديلة والتنمية 

تصدر نسب كربوف أقل. وٯتكن يف ىذا اإلطار االستفادة من آلية التنمية النظيفة اليت اعتمدىا بروتوكوؿ "كيوتو" يف واقتصاديات خضراء، 
للموارد   يدتطبيقات الطاقة ا١تتجددة للحد من غازات الدفيئة وٖتقيق تنمية نوعية، توافق بُت الفعالية االقتصادية والعدالة االجتماعية وتسيَت رش

  .عادة النظر ليس فقط يف أ٪تاط اإلنتاج، بل يف االستهالؾ كذلكالطبيعية، بإ
 التنمية المستدامة، الطاقات المتجددة، البيئة الكلمات المفتاحية:

 jel:  O1,Q01,Q2 رموز

Resumé:  
    Pour le développement de l'énergie alternative compatible avec les échelles de l'équilibre 

environnemental, et d'assurer une circonférence durable, devrait être fait pour changer la vérole et la 

sélection de développement propre et des économies vertes, les ratios de carbone émis moins. Il peut, dans 

ce contexte, pour tirer profit du mécanisme de développement propre adopté par le «Protocole de Kyoto» 

dans les applications d'énergie renouvelable pour réduire l'effet de serre et de parvenir à un développement 

de qualité qui, la compatibilité entre l'efficacité économique et la justice sociale et la conduite des 

ressources naturelles rationnelles, à reconsidérer non seulement dans les modes de production, mais ainsi 

que la consommation,  
 

Mots clés: développement durable, les énergies renouvelables, l'environnement. 

 
(JEL) Classification: O1,Q01,Q2 
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 ة األلمانية""حالة الجزائر مع االشارة إلى التجرب
 

 مقدمة:
يعد العمل على ٖتقيق التقدـ والرقي وبلوغ زيادات يف معدالت التنمية وإحداث تقدـ كبَت يف مستويات الرفاىية 

ا التقدـ من شأنو أف ٭تدث العديد من األضرار وا١تخاطر ذا١تعيشية مسعى كل الدوؿ باختالؼ مستواىا التنموي، حيث أف ى
افها، ٦تا أدى إذل التفكَت اٞتدي يف اٟتلوؿ اليت تضمن ٖتقيق انسجاـ بُت متطلبات التنمية نتيجة استخدامات ا١توارد ا١تتاحة واستنز 

االقتصادية واالجتماعية ومتطلبات البيئة ومواردىا، ىدا التصور صار يعرؼ بالتنمية ا١تستدامة واليت تعترب الغاية ا١تنشودة من تسيَت 
ؿ أساليب التعاوف الدورل ٖتت إشراؼ ا٢تيئات وا١تنظمات الدولية ذؿ بلك من خالذو  ،قتصاديات على اختالؼ درجة تقدمهااال

وعلى رأسها األمم ا١تتحدة، حيث مت انعقاد عدد من القمم العا١تية وا١تؤ٘ترات الدولية اليت سعت إذل بناء رؤية تنموية مشًتكة 
 تتجاوب مع االحتياجات القائمة والتحديات ا١تستجدة.

 التنمية عملية تتم وأف البيئة، ال تدمر أف ٬تب واالجتماعية االقتصادية التنمية بأف القائل ا١تبدأ ىي ا١تستدامة التنمية إف
 وفهم دراسة خالؿ من وذلك الواسع، ٔتعناه البيئة علم يضعها األطر اليت وضمن البيئية، العناصر وإمكانات حدود ضمن

 فيزيائية وكيميائية. قوانُت من ٭تكمها وما فيها يعيش اليت البيئة وبُت ا١تختلفة، ونشاطاتو بُت اإلنساف ا١تتبادلة العالقات
 اليت واألضرار ا١تشكالت ٥تتلف على إلقاء الضوء و٤تاوالت ا١تستدامة، والتنمية البيئية بالقضايا ا١تتزايد االىتماـ ظل يفو 

صب يف ما يعرؼ بالتنوع االقتصادي الذي ٯتكن االىتماـ ي ىذا بأف ٧تد واالجتماعية، الطبيعية واالصطناعية البيئية ا١توارد تصيب
سلسلة متعاقبة من التحوالت ا٢تيكلية  إحداثاعتباره كآلية لتفعيل الكفاءة االستخدامية للموارد ا١تتاحة،  والذي يقصد بو 

روج من مصادر الدخل سعيا للخ اإلٚتارلوالبنيوية يف القاعدة االقتصادية وزيادة مسا٫تة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي 
الفرصة  وإتاحةالوحيد والتقليل من االعتماد ا١تفرط على قطاع رئيسي واحد، ٦تا يؤدي إذل تصفية كل مظاىر التخلف والتبعية 

لتكوين قاعدة اقتصادية صلبة متنوعة ا١تقومات، متشابكة النشاطات ومتكاملة الوحدات، ىذه القاعدة تكوف قادرة على 
ذاتية  إنتاجيةا١تستقبلي والتكيف مع متطلبات التنمية، ٔتا ٭تقق يف النهاية توليد طاقة  اإلنتاجت ا٢تيكلية يف ٪تط االستجابة للتغَتا

 اٟتالية و ا١تستقبلية. لألجياؿ األساسيةومتجددة ذات أداء اقتصادي واجتماعي كفؤ، يوفر االحتياجات 
يتطلب  األمر فإف ا٢تدؼ ىذا يتحقق العادل، وحىت وماتدوؿ وحك ١تعظم الشاغل الشغل الشاملة التنمية أصبحت ٢تذا

إطار التنمية ا١تستدامة  يف قطاعية كلية واسًتاتيجيات والبشرية بطريقة عقالنية، ضمن سياسيات ا١تادية ا١تتاحة ا١توارد وٕتنيد تعبئة
ألساس يقودنا اٟتديث إذل ا ىذا شودة، وعلىا١تن االقتصادية واالجتماعية التنمية ٖتقيق ٙتة ومن االقتصادي رفع النمو يف للمسا٫تة

تشكل الطاقة ا١تتجددة أحد أ٫تها حيث أهنا ٖتقق أىدافا اقتصادية عديدة لعل أ٫تها أهنا أحد وسائل  اإلسًتاتيجية اليت البدائل
 غَت العقالين.ٛتاية البيئة من التلوث ومن التغَتات ا١تناخية و كذا ٛتاية مواردىا الناضبة من االستنزاؼ و االستغالؿ 

صادر ػػػػػػػػػعي إال إف ىذه ا١تػػػػػػػاز الطبيػػػوخاصة النفط ا٠تاـ والغ اٞتزائرعلى الرغم من وجود مصادر الطاقة التقليدية يف و 
يف  والسؤاؿ ىو كيف ٯتكن استثمار مصادر ا١تتجددة ،ابلة للنضوب بسبب استنزافها فضال عن ٥تاطرىا على تلويث البيئةػػػػػػػػػػػػػػق

 ؟كل أفضل ْتيث تكوف مصادر مستدامة وصديقة البيئةػػػػػػػػػػػبشاٞتزائر 
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ادي والعشرين ػػػػػػػػػػػػػػػة يف القرف اٟتػػػددة الذي أصبح من أىم اجملاالت ا١تطروحػػتكمن أ٫تية البحث يف أ٫تية موضوع الطاقة ا١تتج
 .ة مستدامة )متجددة( ونظيفة كضماف للحاضر وأماف للمستقبلاب اقتصادية وبيئية، ويف أ٫تية اٟتصوؿ على طاقػػػػػػػػألسب

٤تدودة, ومعرضو إذل مشكلتُت ٫تا )االستنزاؼ و التلوث( نتيجة االستخداـ العادل إف مصادر الطاقة التقليدية يف 
منها وىذا يستدعي  االستفادة يف الالواعي ٢تا لذا يتطلب ضرورة توازهنا يف الطبيعة من حيث االستخداـ وحق األجياؿ القادمة

، لذا من الضرورة إ٬تاد مصادر للطاقة ا١تتجددة يتم من خالؿ البحث ككل١تصادر الطاقة يف البيئة   األخذ بالتنمية ا١تستدامة
تنويع مصادر الطاقة يقلل من اعتمادىا على ا١تشتقات النفطية والغازية  أفحيث والدراسة واالستفادة من ٕتارب الدوؿ األجنبية، 

 . يف الدوؿ ا١تتقدمة و النامية على حد سواء ٖتتل نسبة كبَتة من إٚتارل الطاقة ا١تستغلةاليت 
ا وعليو فإف وقتنا البحثية هتدؼ إذل بلورة حقيقة أ٫تية الطاقة ا١تتجددة يف ٛتاية البيئة ألجل التنمية ا١تستدامة، و التعرؼ على واقعه

تقدمة الرائدة يف ىذا اجملاؿ و ىي أ١تانيا، ويتم ىذا من خالؿ التطرؽ إذل احملاور يف اٞتزائر مع اإلشارة إذل ٕتربة أحد الدوؿ ا١ت
 التالية:

I- .التنمية المستدامة والبيئة 
II- .الطاقات المتجددة و غير المتجددة و آثارها على البيئة 

III- .البدائل الطاقوية المستدامة المتاحة في الجزائر مع اإلشارة إلى التجربة األلمانية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة  749

الطاقة المستدامة خيار استراتيجي لتحقيق الكفاءة االستخدامية  - أ. بالل مسعي،أ. أوريسي هيبة اهلل
 "حالة الجزائر مع االشارة إلى التجربة األلمانية"الناضبة

 

 ة األلمانية""حالة الجزائر مع االشارة إلى التجرب
 

 تمهيد:
 واأل٪تاط االستهالكية، واالقتصادي الدٯتوغرايف النمو يف اٟتالية االٕتاىات استمرت إذا أنو العا١تية البيئة توقعات توضح

 نتيجة الظاىرة والتحسينات البيئية ا١تكاسب تضيع وقد االستيعابية، قدراهتا تفوؽ الطبيعية البيئة على كبَتة بصورة الضغط فسيزداد
 .الطبيعية ا١توارد واستنزاؼ التلوث سرعة ازدياد

I- :التنمية المستدامة والبيئة 
 التنمية عملية تتم وأف البيئة، ال تدمر أف ٬تب واالجتماعية االقتصادية التنمية بأف القائل ا١تبدأ ىي ا١تستدامة التنمية إف
 وفهم دراسة خالؿ من وذلك الواسع، اهٔتعن البيئة علم يضعها األطر اليت وضمن البيئية، العناصر وإمكانات حدود ضمن

 .فيزيائية وكيميائية قوانُت من ٭تكمها وما فيها يعيش اليت البيئة وبُت ا١تختلفة، ونشاطاتو بُت اإلنساف ا١تتبادلة العالقات
 ،1968 نةس روما بنادي عليو أطلق ما أنشئ عندما ىو ا١تستدامة، التنمية وبالتارل بالبيئة االىتماـ لظهور فكرة أوؿ لعل

إجراء  ضرورة إذل النادي ىذا دعا العادل، أ٨تاء ٥تتلف من أعماؿ رجاؿ وكذا واالقتصاديُت وا١تفكرين العلماء من عدد حيث ضم
 (.1)ا١تتقدمة الدوؿ يف النمو حدود لتحديد العلمي التطور ٣تاالت ٗتص أْتاث

 ، حيث1968 ا١تتحدة لألمم واالجتماعي ادياالقتص للمجلس واألربعُت ا٠تامسة الدورة انعقدت السنة نفس وخالؿ
 إذل البيئة، ودعت تواجو اليت ا١تخاطر من للحد والدورل الوطٍت ا١تستويُت على مكثف، إلجراء اٟتاجة فيو أكد قرارا لسجملا اٗتذ
 ة وىيواحد عربية دولة بينها من دولة، 27 ٦تثلي من مؤلفة ٖتضَتية ٞتنة تشكيل مت حيث 1972 عاـ خالؿ مؤ٘تر عقد
 (2.)مصر

االقتصادية،  ا١توارد باستغالؿ ذلك وعالقة البشري ٘تعلمجا تطور حوؿ مفصال تقريرا روما نادي ينشر 1972 سنة يف
  . 2100 سنة حىت ذلك وتوقعات

 وتعرية الطبيعية ا١توارد التلوث و استنزاؼ بسبب والعشرين الواحد القرف خالؿ خلال انو سيحدث ىو نتائجو أىم من ولعل
 أساسية متغَتات ٜتسة لدراسة ٪توذج رياضي تضمنت واليت "النمو حدود" بعنواف فورسًت جاي دراسة نشر مت كما وغَتىا، الًتبة
 ىذه إتاىات الدراسة ىذه أبرزت تدىور البيئة حيث التغذية، سوء التصنيع، السكاين، النمو الطبيعية، ا١توارد استنزاؼ وىي بارزة

 (3.)عاما 30 ١تدة وذلك األرضي، الكوكب على اوأثرى ا٠تمسة ا١تتغَتات
 عرض خالؿ وبالتحديد السنة نفس يف حيث ستوكهودل، يف البيئة حوؿ ا١تتحدة األمم قمة مت انعقاد 1972 يف جويلية

 ٢تا باف ميةالدوؿ النا وطالبت االقتصادية، وا١تشاكل البيئة بُت الًتابط وضرورة االقتصادية بالتنمية ا٠تاصة القرارات من ٣تموعة
 (4.)والفقَتة الدوؿ الغنية بُت ما الفجوة تضييق ضرورة وبالتارل عليها التعدي وتفادي البيئة ٖتسُت أريد إذا التنمية يف األولوية
 وثائق علمية على مبٍت انو التقرير أ٫تية وكانت العا١تية البيئة حالة عن تقريرا للبيئة ا١تتحدة األمم برنامج وضع 1982 سنة يف

 طريقها كانت يف واٟتيوانية النباتية ا٠تاليا من نوع ألف 25 من أكثر أف إذل وأشار بالعادل، احمليط ا٠تطر أكدت إحصائية بياناتو 
 1981 أطلقت عاـ البشرية األنشطة إف التقرير أفاد كما .ائيانه اختفت قد تكوف إف ٯتكن ا١تعروفة غَت ألوفا واف االنقراض، إذل
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 ة،العالق ا١تواد الدقيقة من طن مليوف 57و النًتوجُت أكسيد من طن مليوف 68و الكربيت أكسيد من طن فمليو  990 ا٢تواء يف
 (5.)ومتنقلة ثابتة مصادر من الكربوف أكسيد أوؿ من طن مليوف 177و

بذلك  فتطمس القطيب اٞتليد ذوباف إذل يؤدي ا١تناخ يف تغيَتا سيخلق اإلنبعاثات تلك استمرار أف من التقرير وحذر
نتيجة  2002 سبتمرب يف  كم مليوف 28.3 يبلغ العلوي الفضاء يف األوزوف طبقة يف ثقب وجود العلماء وقدر الساحلية، ا١تدف
 (6.)كاربوف الكلورفولرو غازات استخدامات زيادة

نشاط  أي وتقومي توجيو منو ا٢تدؼ للطبيعة، العا١تي ا١تيثاؽ ا١تتحدة، لألمم العامة اٞتمعية أقرت 1982 أكتوبر 28 ويف
 (7.)التنموية ا٠تطط وضع عند الطبيعي النظاـ االعتبار بعُت األخذ و٬تب الطبيعة، على التأثَت شانو من بشري

ويعرؼ   "ا١تشًتؾ مستقبلنا"بعنواف تقريرا ا١تتحدة لألمم التابعة والتنمية للبيئة الدولية اللجنة قدمت 1987 ابريل 27 يف
 ال على انو التقرير وأكد ٢تا، دقيق تعريف بلورة ومت ا١تستدامة، التنمية عن كامال فصال التقرير ظهرا حيث بورتالند بتقرير كذلك
 (8.)بيئي ضرر دوف ومن لالستمرار قابلة التنمية تكن دل ما الشكل ذابه التنمية يف االستمرار ٯتكننا

اجتماعية  لتنمية ضروري شرط الصحية التنمية أف فيو أوضحت قرارا 1989 مايو يف العا١تية الصحة ٚتعية اٗتذت
 االيكولوجية، واعتربت ا١تشاكل وٟتل للجميع الصحة لتحقيق قصوى أ٫تية لو األرض ١توارد العقالين االستخداـ وأف واقتصادية،

 (9.)هتاذا اإل٪تائية العملية والستمرار والقادمة اٟتالية لألجياؿ بالصحة احملدؽ ا٠تطر من تزيد العشوائية التنمية
  (10:)مةاا١تستد للتنمية األساسية ا١ترتكزات التقرير ىذا تضمن

 البيئي، والنظاـ االقتصادي النمو التوازف بُت أحداث على قائما للتنمية جديدا ٪توذجا أو تصورا التقرير أوجد: النوعية التنمية 
 التنمية ىذه خصائص الطويل ومن ا١تدى ىعل النمو وتوجيهات لتدعيم أىداؼ ا١تتاحة االقتصاد إلمكانيات احملكم واالستغالؿ

 :النوعية
 .الطاقوي لالستهالؾ مبذر أو مسرؼ غَت االقتصادي النمو -
 .اجملتمع أفراد على والعوائد الفوائد توزيع يف واألنصاؼ العدالة -
 للشرب الصاحل با١تاء التزويد سكن، غذاء، طاقوية، حاجات من النامية للدوؿ الضرورية األساسية اٟتاجيات وتوفَت تلبية -

 .....واآلفات األمراض من والوقاية
 يعد ا١تتطورة اٟتديثة التكنولوجيا النامية على الدوؿ وحصوؿ التكنولوجية التحديات أف التقرير يعترب :التكنولوجية التحديات 

 األمن وٖتقيق ا١تعيشة مستوى تطوير على تركيزه ة، ألفاما١تستد وطموحات التنمية أىداؼ لتحقيق األساسية ا١ترتكزات أىم من
 تطوير األساليب ضرورة ويستدعي يتطلب ....الطاقوية واالختيارات ا١تصادر وتنويع اٟتديثة، وتطوير الصناعات الغذائي،
 عماؿواست الطاقة وٖتويل واستهالؾ أنتاج اٟتديثة يف األساليب وإ٬تاد والزراعي الصناعي اإلنتاج يف ا١تعتمدة التكنولوجية والتقنيات
 .البيئية ا١تشاكل من وغَتىا األوزوف طبقة وتآكل اٟتراري واالحتباس ا١تناخية من التغَتات للتقليل للبيئة ملوثة غَت نظيفة تكنولوجيا
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 ة األلمانية""حالة الجزائر مع االشارة إلى التجرب
 

 يتطلب البيئة اختياراتو  التنمية بُت متطلبات التوافق وإحداث ا١تواءمة فإف التقرير نظر وجهة حسب :الدولي الراشد الحكم 
 ا١تتبادؿ االعتماد درجة العو١تة وزيادة آليات تزايد ظل يف خاصة إليو وتزداد اٟتاجة وتشريعي، تنظيمي و سايتمؤس بعد وجود

 والسياسات القرارات أ٫تية تًتاجع والعمالة، إذ التجارة وا١تاؿ ٣تاالتو  يف حقوؿ العادل اقتصاد بُت واالرتباط واالندماج والتداخل
 والتوجهات واألىداؼ السياسات لتنسيق ا١تستدامة بالتنمية ا١تتعلقة الدولية اٞتهود تكثيف أ٫تية إذل اٟتاجة وتربز الوطنية

 دولية. ومؤسسات قواعد وفق با١توضوع وا١تهتمُت الفاعلُت وسلوكيات
 يف األرضي أصبح الكوكب باف تأكد أف بعد والعا١تية احمللية وا١تؤ٘ترات الفكرية الندوات وعقدت األصوات تعالت ذلك بعد 

 بقاءه ذايت ألسس تدمَت من العادل يشهده ١تا اٟتالية التنمية إتاىات النظر يف إعادة ضرورة إذل تدعو الدعوات وبدأت خطر،
 االىتماـ ضرورة إذل ٚتاعة ا٠تضر تشرنوبيل" وانتباه"النووي ا١تفاعل انفجار مثل العادل يف الطبيعية الكوارث غرار على ،واستمراره

 خصص ،1992 جواف4 -3 للبيئة مابُت ا١تتحدة األمم ٔتؤ٘تر يعرؼ ما أو بالربازيل، جانَتو دي ريو يف األرض مةق تنعقد بالبيئة،
  .بيئيا ومالئمة والتنمية،  لالستمرار قابلة تنمية إطار يف البيئي التآكل من ٖتد وتدابَت اسًتاتيجيات ا١تؤ٘تر
  (11:)بعدة نتائج منها ا١تؤ٘تر خرج وقد
 البيولوجي. للتنوع وأخرى ا١تناخ لتغيَت كمعاىدة كونية أ٫تية ذات مسائل بشأف معاىدة وضع 
 قابلة على اسًتاتيجيات وتؤكد البيئة، ومع بينها، فيما العالقات يف ابه الشعوب تلتـز مبادئ ويعلن ٭تدد األرض ميثاؽ إعالف 

 لالستمرار.
 األرض(. ميثاؽ لتطبيق 21 القرف (أعماؿ أجندة جدوؿ 
 لدمج البعد إضافية مالية موارد إذل تفتقر اليت النامية الدوؿ يف خصوصا ا١تعلنة للمبادئ التنفيذية لألنشطة ٘تويل آلية وضع 

 اإل٪تائي. اتهسياسا يف البيئي
 الفكري. ا١تلكية حقوؽ احًتاـ مع الدوؿ، لكافة البيئية التقانة إتاحة إقرار 
 ذالتنفي عملية على ستشرؼ اليت ا١تؤسسات مسألة ْتث 

 والتحكم يف الدفيئة، الغازات انبعاث من اٟتد إذل يهدؼ الذي كيويتو بروتوكوؿ إقرار 1997 ديسمرب شهر يف مت كما
زيادة  إذل إضافة وا١تتجددة، اٞتديدة الطاقة نظم استخداـ وزيادة ا١تختلفة االقتصادية القطاعات يف الطاقة استخداـ كفاءة

 (12).فيئةالد الغازات المتصاص ا١تتاحة ا١تصبات
 التأكيد دؼبه إفريقيا، ّتنوب جوىانزبورغ يف ا١تستدامة للتنمية العا١تي القمة مؤ٘تر 2002 ابريل يف انعقد أخر جانب من

  (13:)خالؿ من وذلك ا١تستدامة التنمية بتحقيق الدورل على االلتزاـ
 1992 عاـ والبيئة للتنمية ا١تتحدة ماألم مؤ٘تر عن والصادر 21 القرف أعماؿ جدوؿ تنفيذ يف احملرز التقدـ تقومي. 
 ا١تستدامة. التنمية ٖتقيق إمكانات يف تؤثر أف ٯتكن اليت والفرص التحديات استعراض 
 لتنفيذىا. الالزمة وا١تالية ا١تؤسسية والًتتيبات اٗتاذىا ا١تطلوب اإلجراءات اقًتاح 
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 والدولية. قليميةواإل الوطنية ا١تستويات على الالـز ا١تؤسسي البناء دعم سبل ٖتديد 
 :المستدامة لتنميةا تعريف -1
 القادمة اٟتالية لألجياؿ التنموية الفرص نفس إتاحة يضمن الذي ا١تتصل التكافؤ بتحقيق هتتم :الدولي البنك تعريف -1-1

 ا١تاؿ رأس يتضمن الشامل ا١تاؿ رأس أف يشَت التقرير حيث الزمن عرب ا١تستمرة زيادتو أو الشامل ا١تاؿ رأس ثبات بضماف وذلك
 على وبناءا ،مائية( )غابات وموارد والبيئي االجتماعي)عالقات ومؤسسات(، ومهارات(، )معرفة وطرؽ(، الفٍت )معدات الصناعي

 (14.)ا١تاؿ رأس ىو االستدامة طنمف ىذا التعريف
 اٟتاجات متساو و٨ت تتحقق على ْتيث " التنمية يف اٟتق إ٧تاز ضرورة "بأهنا عرفتها وقد :المتحدة األمم هيأة تعريف -1-2

 أف ينبغي ا١تستدامة التنمية تتحقق أنو " لكي إذل ا١تؤ٘تر الذي أقره الرابع ا١تبدأ وأشار وا١تستقبل، اٟتاضر ألجياؿ والبيئية التنموية
 (15)عنها." ٔتعزؿ فيها التفكَت ٯتكن وال التنمية من عملية يتجزأ ال جزءا البيئية اٟتماية ٘تثل
 األجيال تستجيب لحاجات تنمية" بسيطة ىي: بعبارة ا١تفهـو يتلخص": "تعريف برونتالندالشائع  العام التعريف -1-3

 صدر الذي )ا١تشًتؾ )مستقبلنا تقرير خالؿ من( 16) "أيضا لحاجاتها لالستجابة- القادمة األجيال قدرة تعريض دون الراهنة
 (.Brundtlandبرونتالند ) ىاردل جرو السابقة نرويجال رئيسة وزراء برئاسة والبيئة للتنمية العا١تية اللجنة عن 1987 عاـ

 عادلة فعالة اقتصاديا، تكن دل إذا التنمية ٖتدث أف ٯتكن ال الطويل ا١تدى وعلى أنو التعريف ىذا خالؿ من يتضح
 بيئية. وٛتاية اجتماعيا

 ينبغي أي يف ا١تستقبل، ةا١تعيش مستويات اٟتالية، ا١تمارسات هتدد أال وجوب ىو ا١تستدامة، التنمية مفهـو وجوىر
 أفضل مستويات أو ا١تعيشية، ا١تستويات نفس لضماف  ٖتسنها أو البيئية، والقاعدة ا١توارد على ٖتافظ أف اٟتالية، االقتصادية للنظم

 (17.)القادمة لألجياؿ
 (18:)يلي ما مفهومها يتضمن ا١تستدامة، التنمية أف على إٚتاع، ىناؾ أف إال
 ْتاجاهتا الوفاء على ا١تستقبل أجياؿ قدرة من اٟتد دوف ضراٟتا ْتاجات الوفاء. 
 وسوء االستخداـ للتدىور تعرضت اليت البيئة تأىيل وإعادة البيئية، القدرات ا١تتاحة، للمصادر الواعية اإلدارة. 
 وقد العالج، من ة خَتالوقاي ٔتبدأ عمال الظهور، يف األخذة البيئية القضايا مع للتعامل والوقاية، التوقعات بسياسات األخذ 

 .استفحاؿ أمرىا بعد القضايا ىذه مع التعامل من تكلفة وأقل فاعلية، أكثر ىذا، أف ثبت
 ومعاٞتة نوعيتو، النمو وتغيَت تنشيط على الًتكيز مع ا١تستدامة، التنمية إذل اٟتاجة من نابعة والتنمية، للبيئة سياسات وضع 

 وإعادة ا١تصادر، قاعدة وتنمية صيانة السكاين، ومع النمو مشكالت مع عاملوالت اإلنساف، حاجات وسد الفقر، مشكالت
 القرار. صنع واالقتصاد يف البيئة ودمج ا١تخاطر، وإدارة التكنولوجيا توجيو

 (19:)من التعريفات السابقة ٯتكن استخالص ا٠تصائص التالية
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 ة األلمانية""حالة الجزائر مع االشارة إلى التجرب
 

 والصيانة والتجديد إجراء اإلحالؿ وبالتارل منو، جزء ماراستث إعادة من ٯتّكن مرتفع دخل توليد يتطلب ما وىو ة:االستمراري 
 .للموارد
 القادمة األجياؿ مصلحة يضمن ٔتا وا١تتجددة للنفاذ القابلة :الموارد استخدام تنظيم. 
 وإنتاج ،الطبيعية اٟتياة يضمن سالمة ٔتا البيئة على احملافظة أي ا١تستدامة، للتنمية الضابط ا١تعيار وىو :البيئي التوازن تحقيق 

 .ا١تتجددة غَت للثروات العادؿ االستخداـ مع متجددة، ثروات
يف أعقاب مؤ٘تر ستوكهودل، الذي عقبتو قمة "ريو" للمرة األوذل حوؿ البيئة والتنمية  1974طرح مصطلح التنمية ا١تستدامة عاـ 

 (20:)عن ا٠تصائص التالية 1992ا١تستدامة الذي أعلن عاـ 
 لزمٍت ىو األساس فيها، فهي تنمية طويلة ا١تدى بالضرورة، تعتمد على تقدير إمكانات اٟتاضر، ويتم ىي تنمية يعترب البعد ا

 با١تتغَتات. التخطيط ٢تا ألطوؿ فًتة زمنية مستقبلية ٯتكن خال٢تا التنبؤ
  ض.ىي تنمية ترعى تلبية االحتياجات القادمة يف ا١توارد الطبيعية للمجاؿ اٟتيوي لكوكب األر 
   تضع تلبية احتياجات األفراد يف ا١تقاـ األوؿ، فأولوياهتا ىي تلبية اٟتاجات األساسية والضرورية من الغذاء وا١تلبس ىي تنمية

 والتعليم وا٠تدمات الصحية، وكل ما يتصل بتحسُت نوعية حياة البشر ا١تادية واالجتماعية.
 عناصره ومركباتو األساسية كا٢تواء، وا١تاء مثال، أو  وىي تنمية تراعي اٟتفاظ على احمليط اٟتيوي يف البيئة الطبيعية سواء

العمليات اٟتيوية يف احمليط اٟتيوي كالغازات مثال، لذلك فهي تنمية تشًتط عدـ استنزاؼ قاعدة ا١توارد الطبيعية يف احمليط اٟتيوي،  
يتم عن طريقها انتقاؿ ا١توارد والعناصر  كما تشًتط أيضا اٟتفاظ على العمليات الدورية الصغرى، والكربى يف احمليط اٟتيوي، واليت

 وتنقيتها ٔتا يضمن استمرار اٟتياة. 
  ىي تنمية متكاملة تقـو على التنسيق بُت سلبيات استخداـ ا١توارد، وإتاىات االستثمارات واالختيار التكنولوجي، و٬تعلها

 ية ا١تتواصلة ا١تنشودة.تعمل ٚتيعها بانسجاـ داخل ا١تنظومة البيئية ٔتا ٭تافظ عليها و٭تقق التنم
 البيئية، العوامل تتجاىل أال ٬تب مستدامة تكوف حىت التنمية أف  العا١تية ا١توارد تضم التقرير الصادر عن معهد البيئة:  -2

 .السائدة والتكنولوجيا الصناعية القاعدة يف ٖتوالت ٖتدث أف ٬تب كما الطبيعية، ا١توارد إذل استنزاؼ تؤدي وأال
 أدى ٦تا وخارجية، داخلية اٟتقيقي ألسباب الدخل مستوى يف تدىورا ا١تاضي القرف ٙتانينيات بداية منذ النامية الدوؿ شهدت لقد
 ٔتفهـو االىتماـ ازداد فقد ولذلك ا٠تارجية، بالتزاماهتا للوفاء مواردىا الطبيعية استنزاؼ عنو نتج ما وىو ا٠تارجي، االقًتاض إذل هبا

  .البيئية والبشرية األبعاد تراعي اليت التنمية
يشمل البعد البيئي للتنمية ا١تستدامة اٟتفاظ على ا١توارد الطبيعية واالستخداـ األمثل للتنمية المستدامة:   البيئي البعد  -2-1

 (21ي: )٢تا على أساس مستدمي والتنبؤ هبا بغرض االحتياط والوقاية، ويتمحور البعد البيئي حوؿ عدة عناصر ى
 لطاقة؛ النظم اإليكولوجية؛ ا 
  التنوع اإليكولوجي؛ 
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   اإلنتاجية البيولوجية؛ 
 القدرة على التكيف؛ 

 البيئة إدارة بأف كاملة قناعة ىناؾ يكوف أف ا١تاضي إذل القرف من األخَتة العقود خالؿ ظهرت اليت البيئية ا١تشاكل أدت
 سلم تتصدر تدىورىا دوف واٟتيلولة بيئةال على اٟتفاظ عملية فقد أصبحت التنمية، لعملية ضروري أمر ومتوازف سليم بشكل

التنمية  فلسفة وتقـو التنمية، على سلبا يؤثر بتوازهنا واإلخالؿ البيئة استنزاؼ أف إذل نظرا الدولية والوطنية؛ واالىتمامات األولويات
 على ضارة آثار لو سيكوف تصادينشاط اق ألي ضرورية تعترب اليت الطبيعية البيئية ا١توارد استنزاؼ بأف تقوؿ حقيقة على ا١تستدامة
 دوف البيئي والنظاـ االقتصادي النظاـ بُت ا١توازنة ٤تاولة ا١تستدامة ىو التنمية مفهـو يف بند أوؿ فاف لذلك والتنمية، االقتصاد
 الةالعد منظور من فقط ليس الدخل توزيع وٖتسُت الفقر على القضاء أجل من أصبح العمل وقد الطبيعية، للموارد استنزاؼ

 األمم روما وبرنامج نادي أعدىا اليت الدراسات وكانت .البيئي التوازف وٖتقيق البيئة ٛتاية منظور من وإ٪تا أيضا االجتماعية،
 داللة وذو واضح معٌت وإلعطاء  والتنمية بُت البيئة واضح ارتباط إل٬تاد هتدؼ خطوات وغَتىا )برونتالند) وتقرير للتنمية ا١تتحدة

 (22ة.)داما١تست للتنمية
وبالرغم من ذلك فقد كانت ىناؾ العديد من االنتقادات حوؿ ىذه ا١تؤشرات وأ٫تها عدـ احتساب كلفة التأثَتات البيئية  

" وىذا ما وضع دوال كثَتة من ا١تعروؼ أهنا ذات تأثَتات ملوثة وضارة بيئيا على ا١توارد  Externalitiesللدوؿ خارج حدودىا "
مثل كندا والواليات ا١تتحدة ومعظم الدوؿ الغربية يف مراكز متقدمة يف قائمة الدوؿ ذات االستدامة الطبيعية خارج حدودىا 

 (23.)العالية
 (24: )وحسب الدراسة فإف ىناؾ ٜتس مكونات رئيسية لالستدامة البيئية وىي

ى أنظمتها الطبيعية يف مستويات استدامة بيئية با١تدى الذي تتمكن فيو من اٟتفاظ عل  تعترب الدولة ذات األنظمة البيئية: - أ
 صحية وإذل ا١تدى الذي تكوف فيو ىذه ا١تستويات تتجو ٨تو التحسن ال التدىور.

قليلة إذل  البيئة تكوف دولة ذات استدامة بيئية با١تدى الذي تكوف فيو الضغوطات البشرية على :تقليل الضغوطات البيئية  - ب
 درجة عدـ وجود تأثَتات بيئية كبَتة على األنظمة الطبيعية.

تكوف الدولة ذات استدامة بيئية با١تدى الذي تكوف فيو أنظمتها االجتماعية وسكاهنا غَت  تقليل الهشاشة اإلنسانية: - ت
 للتأثَتات البيئية كلما كاف النظاـ أكثر استدامة.معرضُت بشكل مباشر للتدىور البيئي وكلما تراجع مستوى تعرض اجملتمع 

تكوف الدولة ذات استدامة بيئية با١تدى الذي تكوف فيو قادرة على إنشاء أنظمة مؤسسية  :لقدرة االجتماعية والمؤسسية - ث
 واجتماعية قادرة على االستجابة للتحديات البيئية.

ى الذي تكوف فيو متعاونة دوليا يف ٖتقيق األىداؼ ا١تشًتكة يف ٛتاية تكوف الدولة ذات استدامة بيئية با١تد :القيادة الدولية - ج
  .العا١تية وٗتفيض التأثَتات البيئية العابرة للحدود البيئة

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5648/posts
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الطاقة المستدامة خيار استراتيجي لتحقيق الكفاءة االستخدامية  - أ. بالل مسعي،أ. أوريسي هيبة اهلل
 "حالة الجزائر مع االشارة إلى التجربة األلمانية"الناضبة

 

 ة األلمانية""حالة الجزائر مع االشارة إلى التجرب
 

II- :الطاقات المتجددة و غير المتجددة وآثارها على البيئة 
)نشاط( ما ، وتعرؼ أيضا بأهنا قدرة ا١تادة على إعطاء قوى  السائد للطاقة ىو القدرة على القياـ بعمل إف التعريف

ىي كمية فيزيائية تظهر على شكل حرارة أو شكل حركة ميكانيكية أو كطاقة ربط يف أنووية الذرة  أوقادرة على إ٧تاز عمل معُت. 
 (.25بُت الربوتوف والنيًتوف )

الوقود  اليت تتجدد أي اّليت ال تنفذ، ٗتتلف جوىريًا عن ا١توارد الطبيعية ا١تستمدة من الطّاقة ىي ةالطّاقة ا١تتجدد
، وال تنشأ عن الطّاقة ا١تتجددة ا١تفاعالت النووية اّلذي يستخدـ يف الوقود النووي ، أووالغاز الطبيعي وفحم بًتوؿ من األحفوري

ضارة أو تعمل على زيادة االحتباس اٟتراري كما ٭تدث عند  غازات ( أوCO2) كثنائي أكسيد الكربوف عادًة ٥تّلفات
  (26مفاعالت النوويّة. )الّضارة النّإتة عن  ا١تخلفات الذرية أو الوقود احفوري احًتاؽ

طاقة حرارية  أو من وا١تد واٞتزر , كما ٯتكن إنتاجها من حركة األمواجوالشمس وا١تياه الرياح وتنتج الطّاقة ا١تتجددة من
وكذلك من احملاصيل الزراعية واألشجار ا١تنتجة للزيوت، إال أف تلك األخَتة ٢تا ٥تلفات تعمل على زيادة االحتباس  أرضية
بواسطة الّسدود العظيمة أينما وجدت األماكن  ٤تطات القوى الكهرومائية ي. حالياً أكثر إنتاج للطّاقة ا١تتجددة يػُنتج يفاٟترار 
سبة لبنائها على األهنار ومسقط ا١تياه، وتستخدـ الطّرؽ اليت تعتمد على الرياح والطّاقة الشمسّية طرؽ على نطاؽ واسع يف ا١تنا

باستخداـ مصادر الطّاقة ا١تتجددة أصبح مألوفًا يف اآلونة  الكهرباء البلداف ا١تتقّدمة وبعض البلداف النّامية ؛ لكن وسائل إنتاج
% 20األخَتة، وىناؾ بلداف عديدة وضعت خططاً لزيادة نسبة إنتاجها للطّاقة ا١تتجددة ْتيث تغطي احتياجاهتا من الطّاقة بنسبة 

يف  ثنائي أكسيد الكربوف بالياباف اتّفق معظم رؤساء الّدوؿ على ٗتفيض إنتاج كيوتو ، ويف مؤ٘تر2020من استهالكها عاـ 
، باإلضافة للمخاطر الوقود األحفوري واستنفاد التلوث بسبب ا١تناخ األعواـ القادمة وذلك لتجنب الّتهديدات الرئيسّية لتغَتّ 

  والطّاقة النووية. االجتماعية والّسياسية للوقود األحفوري

اّليت ىي نوع من األعماؿ اليت تتدّخل يف ٖتويل الطّاقات ا١تتجددة إذل  ٕتارة الطاقة ا١تتجددة باسميزداد مؤخراً ما يعرؼ 
العوائق غَت الالتقنية اّليت ٘تنع انتشار الطّاقات ا١تتجددة بشكل  مصادر للدخل والًّتويج ٢تا، اّليت على الرغم من وجود الكثَت من

دولة ٗتّطط لالستثمار يف الطّاقات ا١تتجددة، وعملت  65 إال أف ما يقارب واسع مثل كلفة االستثمارات العالية البدائية وغَتىا
 (27)على وضع الّسياسات الاّلزمة لتطوير وتشجيع االستثمار يف الطّاقات ا١تتجددة.

فرضت الطاقات ا١تتجددة نفسها يف السنوات األخَتة كحل بديل للمحروقات اليت دؽ ا١تراقبوف ٓتصوصها ناقوس  
وانتهاء ا٠تزانات العا١تية منها ، مؤكدين على ضرورة دراسة كل ا٠تيارات احملتملة ٨تو طاقات بديلة ا نضوهبا٠تطر بعدما اثبتوا قرب 

 . من من الطاقة النوويةآطوؿ عمرا و اقل ضررا بالبيئة و أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9


 

 

756 

ة االستخدامية الطاقة المستدامة خيار استراتيجي لتحقيق الكفاء - أ. بالل مسعي،أ. أوريسي هيبة اهلل
 الناضبة"حالة الجزائر مع االشارة إلى التجربة األلمانية"

 

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 140إنتاج الكهرباء النظيفة إذل  حُت بلغ مستوى قدرة 2008االىتماـ ا١تتنامي بالطاقات ا١تتجددة ترجم عا١تيا منذ 
جيغاواط وىو ما يقارب نصف ما أنتج من الكهرباء ، وىو ما يدؿ على التحوؿ الكبَت الذي أخذه مسار االستهالؾ واإلنتاج 

 . العا١تي للطاقة
من بُت احملركات اٞتديدة اليت دفعت بعجلة تبٍت ىذه التكنولوجيات اٟتديثة إلنتاج الطاقات البديلة أيضا حادثة 

ارثة بيئية حقيقة ال تزاؿ تلقي بظال٢تا على ا١تنطقة بأكملها . كما أف ٕتارب سابقة أكدت على فوكوشيما اليت تسببت يف ك
 . خطورة استعماؿ الطاقة النووية

واٞتفاؼ يدفع بدوره إذل  الفيضانات أ٫تهاالغازية واليت تسببت يف مشاكل بيئية  االنبعاثىذا ومن ا١تؤكد أف تأثَت تغَت ا١تناخ جراء 
تساعد على خلق فرص العمل وكذا يف تطوير شراكة مستدامة بُت  وأهناسيما للتنمية ال أساسي١تتجددة كمحور تبٍت الطاقة ا

 .(28)لوجيات استغال٢تانو اليت تتمتع بتك واألخرىالدوؿ اليت تتوفر على طاقات طبيعية 
 :(29)يعتمد تنامي الطلب على الطاقة على عدة عوامل رئيسية أ٫تها

 أف ارتفاع عدد السكاف يؤدي إذل زيادة استهالؾ الطاقة ٦تا يزيد االستهالؾ العا١تي. إذالنمو السكاين:   -
 وتطور البلد إذل ارتفاع الطلب على الطاقة. ا١تعيشيالتطور االقتصادي: يؤدي ارتفاع ا١تستوى   -
 معامل الطاقة: ويقصد بو كمية الطاقة اليت يتطلبها إنتاج وحدة من الناتج احمللي اإلٚتارل.  -
 رخص وتوفر التكنولوجيا اٟتديثة.  -
  وجود سياسات مدروسة الستخداـ الطاقة على صعيد الفرد وا١تؤسسات.  -

نفط والفحم والغاز الطبيعي إذل التفكَت بإ٬تاد وقد أدى التلوث البيئي الذي يسببو حرؽ الوقود األحفوري ٔتصادره الثالث ال
مصادر طاقة بديلة تكوف صديقة للبيئة وتساىم يف التخفيف من ظاىرة تدىور ا١تناخ العا١تي خصوصا بعد أف عقدت العديد من 

  االتفاقيات العا١تية اليت تطالب الدوؿ باٟتد من ظاىرة التلوث البيئي.
ديل ١تصادر الطاقة الناضبة، فهي فضال عن كوهنا مصادر طاقة نظيفة و غَت ملوثة فإهنا تتميز تأيت مصادر الطاقة ا١تتجددة كب   

بالتجدد التلقائي وبصفة االستمرارية وعدـ النضوب، كما أهنا تعد من أقدـ مصادر الطاقة اليت استخدمها البشر، و تتضمن 
١تصدر البيولوجي و غَتىا، و ىناؾ ثالث دوافع رئيسة ٖتفز مصادر عديدة كالشمس، والرياح ، وا١تياه ، وغاز ا٢تيدروجُت و ا

 ( :30الدوؿ إذل االٕتاه ٨تو الطاقة ا١تتجددة ىي)
: حيث تشَت أغلبية التوقعات إذل أف تضاءؿ احتياطات البًتوؿ و الغاز و ازدياد االستهالؾ العا١تي اٟتارل الطاقةاستنزاف  -

ا١تصدر اٟتيوي للطاقة و بالتارل البد من التفكَت من اآلف يف إ٬تاد مصادر أخرى للطاقة سوؼ يؤدي يف النهاية إذل زواؿ ىذا 
 بديلة .

: فبإمكاف الطاقة ا١تتجددة أف تساىم يف تأمُت احتياجاتنا للطاقة وتقلص يف نفس الوقت من انبعاث التغيرات المناخية -
عادل يتفقوف يف الرأي على أف كمية  2000أكثر من  الغازات ا١تسببة لالحتباس اٟتراري. وقد ذكرت عدة مصادر لألنباء أف
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الطاقة المستدامة خيار استراتيجي لتحقيق الكفاءة االستخدامية  - أ. بالل مسعي،أ. أوريسي هيبة اهلل
 "حالة الجزائر مع االشارة إلى التجربة األلمانية"الناضبة

 

 ة األلمانية""حالة الجزائر مع االشارة إلى التجرب
 

الغازات ا١تسببة لالحتباس اٟتراري، كثاين أكسيد الكربوف وا١تيثاف، تتزايد يف الغالؼ اٞتوي الرقيق احمليط بالكرة األرضية وأف ىذه 
العلماء أف ارتفاع درجات اٟترارة ىذا ينذر  الزيادة يف كمية الغازات تزيد من ارتفاع درجة اٟترارة يف العادل، ويعتقد الكثَت من ىؤالء

بنتائج سلبية وكارثية ٤تتملة، وأف الوقت اٟتاضر ىو اإلطار الزمٍت الصحيح ١تعاٞتة ىذه ا١تسألة، وأف ىناؾ إجراءات ٯتكن اٗتاذىا، 
 ومن ىذه اإلجراءات استعماؿ طاقة متجددة خالية من الكربوف.

من الطاقة ا١تتجددة يف  تتقلص منذ عدة عقود ومن ا١تنتظر أف تستمر تكلفة أنواع معينة اليت ما فتئت: كلفة الطاقة المتجددة  -
 ة.ا١تتجدد اتإذل ٖتسن تكنولوجيات إنتاج الطاقوٯتكن إرجاع سبب تقلص تكاليف الطاقة ا١تتجددة  ،اال٩تفاض

  :أهمية استخدام الطاقات المتجددة  -1

فالعديد من دوؿ ا١تنطقة تعّد من  ،حتباس اٟتراري و مواجهة التغَّت ا١تناخي٭تقق استخداـ الطاقة ا١تتجددة ٓتفض غازات اال
ٯتكن ١تصادر الطاقة ا١تتجددة أف  ،بُت البلداف اليت تبعث أعلى كمية من غازات االحتباس اٟتراري يف العادل ْتسب نصيب الفرد

،كما الكربوف من الوقود األحفوري بعُت االعتبار اثانبعينبغي أيضاً أخذ تكلفة ، تساعد يف حّل مشاكل ا١تنطقة البيئية األخرى
من ناحية ألهنا طاقات ال تنضب، ومن ناحية أخرى ألهنا غَت يد من العدالة يف العادل الطاقات ا١تتجددة ىي وسيلة لنشر ا١تز أف 

 .(31)لعديد من فرص العمل املوثة للبيئة. باإلضافة إذل ذلك، تطبيق التقنيات اٟتديثة لتوليد ىذه األنواع من الطاقة سيوفر 
III- البدائل الطاقوية المستدامة المتاحة في الجزائر مع اإلشارة إلى التجربة األلمانية: 

 التجربة الجزائرية: - أ
تبقى اٞتزائر من بُت ابرز الدوؿ ا١ترّشحة من قبل خرباء الطاقة يف العادل للعب دور رئيسي ومّهم يف معادلة الطاقة نظرا 

 .عية ىائلة يف ٣تاؿ إنتاج الطاقات البديلة ١تصادر الطاقة االحفورية السائرة يف طريق االنقراضالمتالكها مصادر طبي
وتتوفّر اٞتزائر على إمكانيات طبيعية ىائلة يف ىذا اجملاؿ، بامتالكها ألحد أكرب مصادر الطاقة الشمسية يف العادل، و تعتـز 

أهّنا تتمتع بإمكانيات ىائلة إلنتاج و تصدير الطاقة الّشمسية باعتبار االستثمار بكثافة يف ٤تطات الطاقة الشمسية، خاصة و 
 .ساعة سنويا 3000تلقيها نور الشمس الساطعة ألكثر من 

وقد أظهرت اٞتزائر اىتمامها يف استعماؿ الطاقة ا١تتجددة يف أوذل سنوات االستقالؿ وقد ٕتسدت تلك الرغبة يف إنشاء 
صصة يف تشجيع البحث والتطوير ، وقد تأكدت ىذه الرغبة عرب القرارات األخَتة لرئيس عدد من ا٢تيئات وا١تؤسسات ا١تتخ

اٞتمهورية القاضية بضرورة تنويع مصادر الطاقة من خالؿ تنفيذ الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة كحتمية لضماف التنمية 
اٞتزائر يف حاسي الرمل بإنشاء ٤تطة ىجينة إلنتاج ٕتسد ىذا العاـ أوؿ مشروع للطاقات ا١تتجددة يف  االقتصادية ا١تستدامة

اٞتزائر للطاقة اٞتديدة ( ، وقد كلف االستثمار الذي سا٫تت يف ) NEAL الكهرباء ٕتمع بُت الشمس والغاز يف ٕتربة رائدة لفرع
كنت مؤسسة سونلغاز ميغاواط ، كما ٘ت 15ورو وينتظر أف ينتج ٨تو أمليوف  315.8تصميمو وا٧تازه إحدى الشركات االسبانية 

قرية منتشرة يف ارع واليات صحراوية جنوب اٞتزائر بالكهرباء الشمسية بعد أف مت تزويد مساكنهم  20عائلة يف  1000من ربط 
 .بالعتاد الالـز الستغالؿ الطاقة الشمسية
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ير أىلية ىذه األماكن ىذا و٘تت دراسة حقوؿ الرياح اليت تنتشر يف اٞتزائر من اجل ٖتديد معدالت السرعة فيها وتقد
الستقباؿ ٤تطات توليد للطاقة ا١تستمدة من الرياح عوضا عن تلك اليت تعمل بالديازؿ، إال أف اٟتصة الكربى من االىتماـ موجهة 

 .للطاقة الشمسية يف الوقت الراىن
ع اٞتزائر يف ٣تاؿ تطوير واستثمار وبالنظر إذل أ٫تية السوؽ اٞتزائرية وخصوبتها تتسابق بلداف أوروبية عديدة لنيل فرص شراكة م

الطاقات ا١تتجددة ،حيث أبرمت اٞتزائر العديد من عقود الشراكة مع اٞتانب األورويب، من بينها مذّكرة تفاىم مع اٞتانب األ١تاين 
 ." اإلسبانية، باإلضافة إذل مشروع بناء ٤تطّة الطاقة ا٢تجينة مع شركة "أبينَت2009حوؿ الطاقة ا١تتجّددة وٛتاية البيئة يف 

الصفائح الشمسية وكذا مذكرة التفاىم  إلنتاج بروبية إنتاجيةوحدة  بإنشاءالقاضي  األخَت األ١تاينعقد الشراكة اٞتزائري  إذلإضافة 
اليت هتدؼ إذل تعزيز مبادالت ا٠تربات التقنية و دراسة سبل و وسائل  األورويبا١تمضية بُت سونلغاز ومفوضية االٖتاد  األخَتة

 .تحاـ األسواؽ ا٠تارجية و الًتقية ا١تشًتكة لتطوير الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر و يف ا٠تارجاق
بدأ ىذا ا١تشروع ديزرتاؾ يف التبلور ال تزاؿ اٞتزائر ٖتتفظ ٔتساحة بينها وبُت برامج االستغالؿ ا١تباشر للمناطق  أفبعد 

ل ،فقد شددت الدولة من خالؿ لقاءاهتا مع ا١تستثمرين على الصحراوية دوف اٟتصوؿ على تكنولوجيات االستغالؿ والتحوي
ضرورة االنتقاؿ من رؤية إمكانية استغالؿ وتسويق الكهرباء الشمسية من صحراء اٞتزائر ٨تو أوروبا إذل شراكة حقيقة تعٌت أيضا 

ما تكرر يف العديد من تصر٭تات  بنقل تكنولوجيا صناعة الصفائح الشمسية بالبالد وتشغيل اليد العاملة ا١تؤىلة بالداخل ،وىو
من خالؿ  ةا١تسؤولُت على القطاع الذين شددوا على ضرورة أف التحوؿ من نقطة شراكة التسويق إذل أخرى تضمن معادلة راْت

 .استغالؿ طاقة نظيفة ىناؾ وخلق ثروة مستدامة ىنا

  إذلوميد غريد تؤكد اٞتزائر على موقفها ا١تتوجو  اؾ ا١تسا٫تة يف مشروعي ديزرت األطراؼ كأحداٞتزائر   إدماجبالرغم من ٤تاوالت 
الربط والتوزيع يف  و٥تتص٤تطات الطاقة الشمسية  إنشاءٕتسيد برنا٣تها عن طريق الشراكات مع كربيات الشركات ا١تختصة يف 

 .٤تتفظة بذلك هبامش كبَت من اجل تنمية ىذا القطاع وخلق ثروة مستدامة أوروبا

٤تجػػػرة لرمػػل السيليػػس، الذي يعػػد ا١تػػادة األساسية األوذل لصنػػاعة الصفائح الشمسيػػة ٬تػػري  14ويوجد باٞتػػزائر 
مستثمػػرا، منهػػم ٙتانيػػة خػػػواص وثالث تابعػُت للقطاع العمومي. كما سجلت قائمة الباحثُت اٞتزائريُت  11استغػػال٢تا حاليا، و

ت ا١تتجددة كما ٍت للطاقاطعن الربنامج الو  اإلعالفسيما بعد نسيق والعمل على نقل توسعا الالتا١تتواجدين يف ا٠تارج الراغبُت يف 
 .االتصاالت والعروض من متعاملُت جزائريُت ١ترافقة ىيئات البحث يف ٕتسيد مشاريعهم الطاقوية تتكاثف

اإلدخاؿ التدر٬تي للطاقات البديلة  2011 و يتضمن الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة الذي صادؽ عليو ٣تلس الوزراء يف فيفري
 .السيما الشمسية بفرعيها )اٟترارية و الضوئية الفولطية( يف إنتاج الكهرباء خالؿ العشرين سنة ا١تقبلة

٨تو  2030-2011و ينتظر أف يبلغ إنتاج الكهرباء انطالقا من ٥تتلف الطاقات ا١تتجددة اليت تنوي اٞتزائر تطويرىا خالؿ الفًتة 
 10.000با١تائة من إنتاج الكهرباء اإلٚتارل، كما تتطلع اٞتزائر إذل تصدير  40أي ما يعادؿ  2030ميغاواط يف أفق  22.000

ميغاواط لتلبية الطلب الوطٍت على  12.000ميغاواط مت بر٣تتها خالؿ العقدين ا١تقبلُت،يف حُت توجو  22.000ميغاواط من 
 (32).الكهرباء
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 ة األلمانية""حالة الجزائر مع االشارة إلى التجرب
 

  :في الجزائروطاقة الرياح   استغالل الطاقة الشمسية -1
تتوفر للجزائر، جراء موقعها اٞتغرايف، أعلى اٟتقوؿ وا١تناجم الشمسية يف العادل، فمدة التشمس يف كامل الًتاب  - أ

والطاقة  ،ساعة )ا٢تضاب العليا والصحراء( 3900ساعة يف السنة وٯتكنها أف تصل إذل  2000الوطٍت تقريبا تفوؽ 
كيلواط يف الساعة على معظم أجزاء الًتاب الوطٍت أي   5تصل إذل  2ـ 1ة عرضية قدرىا ا١تتوفرة يوميا على مساح

 ( 33.)يف السنة يف جنوب البالد 2كيلواط/ ـ  2263يف السنة يف مشاؿ البالد و  3كيلواط يف الساعة / ـ ٨1700تو 
 (: الطاقة الشمسية في الجزائر1جدول )

 الصحراء الهضاب العليا المنطقة الساحلية المناطق
 

 86 10 4 % المساحة
 

 3500 3000 2650 (قدرة التشمس في المتوسط )الساعة/السنة
 

 2650 1900 1700 (/السنة 2الطاقة المتوفرة في المتوسط )كيلواط/ م
 

 ويكبيديا ا١توسوعة اٟترة. المصدر:
لكهربائية و الطاقة اٟترارية عن طريق استعماؿ كما أف استغالؿ الطاقة الشمسية على أكمل وجو ٯتكنو توفَت كم ىائل من الطاقة ا

وسائل التحويل اٟتراري و التحويل اإلشعاعي الضوئي إذل طاقة كهربائية باستعماؿ ا٠تاليا الشمسية كما أف التقنية ا١تستخدمة يف 
 يها.ا١تتمثل يف سالمة البيئة واحملافظة عل اال٬تايبالطاقة الشمسية بسيطة ونسبية باإلضافة إذل اٞتانب 

 .استغالؿ طاقة الرياح يف اٞتزائر
بػ"ا١تضموف"، حيث يتوقعوف أف يدر   وعلماء اٞتزائر يف استغالؿ طاقتها من الرياح، وىو استثمار يصفو خرباء وبدأتشرعت 

 ورو سنويا، فضال عن قدرة ىذا القطاع الواعد على استحداث آالؼ مناصبأعلى اٞتزائر أرباحا تربو عن الثالث مليارات 
  الشغل وتوفَت طاقة نظيفة.

الطاقات ا١تتجددة برسم  ميغاوات، سطّرت اٞتزائر برنا٣تا طموحا لتطوير 0.7بعدما ظّل توظيفها لطاقة الرياح ضئيال ٔتعدؿ  - ب
 .الرياح لتوليد طاقة ا١تخطط يف أساسياتو على دعم أنشطة الوحدات احمللية ( ،ويقـو ىذا2014-٥2010تطط ٜتاسي )

ىذا  احملطة األوذل من اج الطاقة الشمسية و حرؽ الغاز كما تعتربكما عملت اٞتزائر على إ٧تاز مشروع ٤تطة ىجينة ٕتمع على إنت
ة ا١تتواجدة اليت تعمل على تنويع مصادر الطاقة . وتطوير نظاـ الطاقة اليت تدعمو الطاقة الشمسي بار التج وأوذلالنوع يف العادل 

ـ و حقل  130حوارل  تتشكل من الغاز حاسي الرمل اليت تقاـ يف كما أف ٤تطة التوليد اٞتديدة للكهرباء،بكم ىائل يف اٞتزائر
 ميغاواط تقريبا. 30مشسي بقوة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84
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كما أف الراعي الرٝتي الذي   من ٣تموع إنتاج الكهرباء. 5% كما سيصل اإلنتاج بواسطة استعماؿ اٟتقل الشمسي
 ؾوسونا طرا)اٞتزائر للطاقة اٞتديدة( وىي شركة تساىم فيها سونلغاز  NEALيعمل على تطوير ىذا ا١تشروع ىو فرع 

 من األسهمSIM %(10 .)لكل واحدة منها وشركة  45% ٔتقدار
 .البحث والتطوير يف الطاقة ا١تتجددة

ا١تكلف و ا١تسؤوؿ عن تنفيذ برامج البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي و وضع  مركز تنمية الطاقات ا١تتجددة ىو ا١تركز
  .أنظمة طاقوية الستغالؿ الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة اٟترارية األرضية، الكتلة اٟتيوية و ا٢تيدروجُت

 :آفاق استثمار الطاقات المتجددة في الجزائر -2
ا١تتجددة، تعتـز اٞتزائر تطوير قدراهتا الصناعية من خالؿ إنشاء شبكة للمناولة  برنامج الطاقات حرصا منها على ٧تاح  

 يف ىذا القطاع.
 على 60نسبة إدماج الصناعة اٞتزائرية قدرىا  2013ة، يتوقع ٖتقيق يف أفاؽ سنة يف ٣تاؿ الطاقة الشمسية الكهروضوئي ،٪

الكهروضوئية،  حاأللوا و ىذا بفضل إنشاء مصانع إلنتاج  ،2020و 2014فًتة ا١تمتدة ما بُت ٪ يف ال80أف تصل إذل نسبة 
، منوبات التيار، البطاريات، احملوالت و الكوابل و األجهزة األخرى اليت تدخل يف بناء احملطات الكهروضوئية  .السيليسيـو

 و  2014يف الفًتة ا١تمتدة ما بُت  ٪50 ب  ٓتصوص الطاقة الشمسية اٟترارية ، يرتقب بلوغ نسبة إدماج تقدر
2020. 

 :من خالؿ سيتم   ٕتسيد ىذه األىداؼ  
 بناء مصانع لصناعة ا١ترايا ▪

   بناء مصانع لصناعة أجهزة السائل الناقل للحرارة وأجهزة ٗتزين الطاقة ▪  
 بناء مصنع لصناعة أجهزة كتلة الطاقة ▪  
 .تطوير نشاط ا٢تندسة وقدرات التصميم والتزويد واإلنتاج ▪  

الوحدات  ٪، مع ضماف توسيع قدرة إنتاج  80فإف نسبة اإلدماج ستفوؽ  ـ 2030ـ و 2021ة ا١تمتدة مابُت خالؿ الفًت   
 ا١تذكورة أعاله.

  إلقامة صناعة متعلقة بالطاقة الر٭تية للوصل إذل نسبة  يف ٣تاؿ طاقة الرياح سيتم إطالؽ دراسات  2013خالؿ سنة
 :إجراءات تتلخص فيما يلي اٗتاذو عليو سيتم  2020-2014يف الفًتة ا١تمتدة بُت ٪50إدماج تقدر ب 

 بناء مصنع لصناعة األعمدة و دورات الرياح ▪  
 .إنشاء شبكة وطنية للمناولة لصناعة أجهزة أرضية رافعة ▪   

٪ من 50تقدر على األقل ب  الرفع من كفاءة نشاط ا٢تندسة و قدرات التصميم و التزويد واإل٧تاز من أجل بلوغ نسبة إدماج  ▪
 اٞتزائرية. ا١تؤسساتطرؼ 
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 بفضل توسيع قدرات اإلنتاج. 2030-2021٪ يف الفًتة ا١تمتدة بُت 80قد تفوؽ نسبة اإلدماج   
 : منها استغال٢تاالطاقة ا١تتجددة ٯتكن  مصادر أخرى إلنتاج  
 الطاقة اٟترارية األرضية 
 الكتلة اٟتيوية 
 الكهرومائية 

 اقات المتجددة في الجزائر(: برنامج الط1شكل )            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  renouvelables-energies-http://www.andi.dz/index.php/ar/les: المصدر

 
 ׃البحث و التطوير  -3

فزا حقيقيا لتطوير الصناعة الوطنية و اليت تثمن ٥تتلف أولوية للبحث لتجعل من برنامج الطاقات ا١تتجددة حا أعطت اٞتزائر
مركز البحث » ا اإلطار، و إضافة ١تراكز البحث ا١تلحقة با١تؤسسات مثل ىذالقدرات اٞتزائرية )بشرية ، مادية، علمية...اخل(. يف 

ة الوطنية لًتقية استعماؿ الطاقة فرع ٣تمع سونلغاز، تتعاوف ىيئات أخرى مثل الوكال  ،«وتطوير الطاقات الكهربائية و الغازية
 ׃وترشيدىا مع مراكز البحث التابعة لوزارة البحث العلمي من بينها

  مركز تطوير الطاقات ا١تتجددة(CDER) 
  وحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية (UDES) 
  وحدة ألْتاث التطبيقية يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة (URAER) 
  جددة يف ا١تناطق الصحراويةوحدة ألْتاث يف ٣تاؿ الطاقة ا١تت (URERMS) 
   والطاقة ا١تتجددة وحدة ْتوث ا١تعدات (URMER)جامعة تلمساف ، 

http://www.andi.dz/index.php/ar/les-energies-renouvelables
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  وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيـو (USTD) 
  (IAREا١تعهد اٞتزائري للطاقات ا١تتجددة )»أيضا   وقد أنشأت اٟتكومة اٞتزائرية 

 اإلطار القانوني:  -4
قامت اٞتزائر بدمج مبدأ تطوير الطاقات ا١تتجددة ضمن سياستها الطاقوية من خالؿ تبٍت إطار قانوين  وعيا منها لأل٫تية ا١تتزايدة 

 لًتقيتها و العمل على إ٧تاز ا٢تياكل ا١تذكورة أنفا.  مالئم
 ونية :ندة مؤطر ٔتجموعة من النصوص القاإف تطوير الطاقات ا١تتجد 

 ا١تتعلق بالتحكم يف الطاقة، 1999جويلية  28ا١تؤرخ يف  09-99القانوف رقم  ▪   
 ، ا١تتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي عرب األنابيب، 2002فيفري  05ا١تؤرخ يف  01-02القانوف رقم  ▪   
 ا١تتعلق بًتقية الطاقات ا١تتجددة يف إطار التنمية ا١تستدامة . ، 2004أوت  14ا١تؤرخ يف   04-09القانوف رقم  ▪   

 راءات التحفيزية والجبائية:اإلج  -5
  20ا١تؤرخ يف  03-01ا١تشاريع يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة االستفادة من ا١تزايا ا١تمنوحة ٔتوجب األمر  ٯتكن ٟتاملي 

 .و ا١تتعلق بتطوير االستثمار 2001آوت 
  ة الطاقوية و ترقية الطاقات مالية وجبائية وٚتركية لألنشطة وا١تشاريع اليت تساىم يف ٖتسُت الفعالي امتيازاتٯتكن منح

 .ا١تتجددة
ا١تنصوص عليها يف إطار التشريع والتنظيم ا١تتعلقُت بًتقية  االمتيازاتزيادة على ذلك، تستفيد ىذه األنشطة و ا١تشاريع من 

  الطاقة(.وا١تتعلق بالتحكم يف 1999جويلية  28ا١توافق ؿ 09-99وكذا لصاحل األعماؿ ذات األولوية ) القانوف رقم  االستثمار
 إجراءات أخرى تحفيزية : -6
  إف اإلرادة السياسية للجزائر يف إطار إ٧تاز برنامج تطوير الطاقات ا١تتجددة سيتم من خالؿ تقدمي دعم لتغطية

 .عن نظاـ التسعَتة ا١تطبق على الكهرباء للمستثمرين هبذا اجملاؿ  التكاليف الناٚتة
  أجل ٘تويل ىذه ا١تشاريع ومنح قروض بدوف فوائد وضمانات من طرؼ إنشاء الصندوؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة من

 .(و ا١تتعلقة بالتحكم يف الطاقة 1999جويلية  28ا١توافق ؿ 09-99 البنوؾ وا١تؤسسات ا١تالية ) القانوف رقم
 :باألرقام وضعية الطاقات المتجددة في الجزائر -7

ميغا واط للشبكات ا١تعزولة  306الصناعة ا٢تيدروليكي و النسبة لفرع ميغا واط ب 275ميغا واط و 11 000القدرة ا١تنشأة: +  ▪  
 يف اٞتنوب.

 ٪ من القدرة ا١تنشأة.1,7ا٢تيدروليكية:   القدرة ▪  
 صفيحة مشسية، 108 الشمسية العاملة: ٖتتوي على   للطاقة حظَتة ▪  
 منزؿ 900+   القدرة على توصيل الطاقة الشمسية: ▪  
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 جيغا واط /سا. 5 للكهرباء: االستهالؾ الوطٍت ▪  
 ٪ 0,028حصة الطاقة الشمسية يف اٟتصيلة الطاقوية الوطنية:  ▪  

 .٪5 ≤نسبة إدماج الطاقات ا١تتجددة:  ▪  
 :المشاريع األساسية المنجزة أوفي طور اإلنجاز في مجال الطاقات المتجددة -8

 بناء أول محطة هجينة للطاقة الشمسية /الغاز -8-1 
 :ي الرملحاس  ا١توقع   
 :جزائرية إسبانية   الشراكة: NEAL/ABENER 
 2010هناية سنة    اريخ االستالـ:ت  
 :مليوف أورو 315  التكلفة 
 :ا واطيغم 150القدرة . 
 :لطاقة الرياح حظيرةبناء أول  -8-2 
  :٣تمع سونلغاز ا١تشرؼ على ا١تشروع. 
 :الشركة الفرنسية  الشركة ا١تتعاقدة Vergnet 
 ـ2012ـ: تاريخ االستال        
  :ميغا واط من الكهرباء 10القدرة. 
 قرية بالجنوب  20برنامج التزويد بالطاقة الشمسية ل  -8-3 
  للطاقة الكهروضوئية  ²كلم مليوف  1ٗتصيص مساحة تقدر ْتوارل. 
  ميغا واط/ساعة حاليا 2إنتاج. 
 :سيةإنجاز مصنع وحدات الطاقة الكهروضوئية و تركيب األلواح الشم -8-4 
 ا١تقاوؿ الرئيسي :  SPA/EPE الرويبة اإلنارة، فرع من فروع سونلغاز 
 :ا١تنطقة الصناعية بالرويبة   ا١توقع. 
  :مليوف دينار جزائري  42 000التكلفة. 
 : وحدة الطاقة الكهروضوئية يف السنة  41 800القدرة 

   :(34)التجربة األلمانية أنموذجا -ب 
ة فيما يتعلق ْتماية ا١تناخ والبيئة، ومن السباقُت يف التوسع يف استخداـ مصادر الطاقة ا١تتجددة. ففي تعد أ١تانيا من الدوؿ الرائد

كما تنشط اٟتكومة األ١تانية االٖتادية   ،كانت أ١تانيا أوؿ دولة صناعية تتخذ قرارا بالتخلي الكامل عن الطاقة النووية  2011العاـ 
بيئة، ويف وضع سياسات تطور وتنمية غَت ضارة با١تناخ، إضافة إذل التعاوف الدورل يف على الصعيد الدورل يف ٣تاالت ٛتاية ال
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 ٣تاالت الطاقة. 
%( وىي ٘تكنت بذلك من ٖتقيق التزاماهتا 24٘تكنت أ١تانيا من ٗتفيض كميات الغاز العادـ ٔتعدؿ يقًتب من ) 1990منذ عاـ 

. ويف مؤشر ٛتاية 2012 %( حىت العاـ21على ٗتفيض ٔتعدؿ ) اليت تنص 2005حسب معاىدة )بروتوكوؿ( كيوتو من العاـ 
 61السادسة من بُت  ا ، ٖتتل أ١تانيا مكانة متقدمة إذ تأيت يف ا١ترتبة ضعو منظمة ٛتاية البيئة ا١تستقلةالذي ت 2011ا١تناخ العا١تي 

 دولة 
تصادي يف ذات الوقت. ويتمثل ا١تفتاح إذل ذلك يف ومنذ سنوات تتبع أ١تانيا طريقا تراعي ٛتاية البيئة وا١تناخ مع التطور االق

إسًتاتيجية تسعى إذل رفع كفاءة استخداـ الطاقة وا١توارد الطبيعية من جهة، وإذل التوسع يف االعتماد على ا١توارد الطبيعية ومصادر 
طاقة ومصادر الطاقة ا١تتجددة، الطاقة ا١تتجددة. وىذا ما يتطلب تطوير تقنيات طاقة جديدة، سواء ٞتهة العرض كما يف ٤تطات ال

  أو ٞتهة الطلب حيث تكوف اٟتاجة إذل الطاقة.
بأشعة الشمس والرياح وا١تاء والذي يدر أرباحا خيالية و٭تقق أرقاـ  التجارةاأل١تاين"معجزتو ا٠تضراء": أال وىي  االقتصاديعيش 

جملاؿ"،ويتوقع أف يصل حجم مبيعات"القطاع األخضر"إذل يف العادل يف ىذا ا الرياديةصادرات قياسية، حيث "ٖتتل أ١تانيا مركز 
وتتعدد اجملاالت اليت تعد فيها الشركات األ١تانية ىي الرائدة على ا١تستوى العا١تي يف ٣تاؿ الطاقة  2030بليوف يورو يف العاـ 

 :يلي ا١تتجددة وكما
السماء ٨تو ثلثي ساعات النهار،غَت أف أ١تانيا  : ٘تطر السماء يف أ١تانيا على مدار العاـ،وٖتجب السحبالطاقة الشمسية -1

استطاعت أف تصبح أكرب مولد للطاقة الكهربائية من ضوء الشمس يف العادل. فقد بزغ يف أ١تانيا قطاع صناعي جديد واعد 
اع ( ٭تقق ىذا القطEEGللمستقبل ىو قطاع صناعة تقنيات الطاقة الشمسية،وأيضا بفضل قانوف مصادر الطاقة ا١تتجددة )

 450معدالت ٪تو ىائلة منذ بضع سنوات.وقد تزايد حجم أعماؿ التقنيات الشمسية األ١تانية خالؿ سنوات قليلة من حوارل 
غَت مباشر يف ىذا القطاع إذل ما يزيد عن  ووصل عدد العاملُت بشكل مباشر أو، و مليار يور 4.9مليوف يورو إذل ما يقرب من 

األسر األ١تانية اليت تسعى إذل تأمُت حاجتها من الطاقة عن طريق ٣تمعات مشسية وخاليا شخص. ويزداد باستمرار عدد  50000
الطاقة الضوئية،ىذا ما تؤكده دراسة أعدت مؤخرا حوؿ استهالؾ ا١تنازؿ ا٠تاصة للطاقة،قاـ بإعدادىا معهد الراين وفيستفاليا 

كاف ىناؾ يف أ١تانيا   2006األ١تانية، ففي سنة  قتصاداالومعهد استطالعات الرأي،بتكليف من وزارة  RWI االقتصادألْتاث 
( من ا١تنازؿ ٣5تمع مشسي مركب وجاىز،ويتم يف ىذه اجملمعات تسخُت ا١تاء،وتأمُت التدفئة ا١تطلوبة ٟتوارل )%  800000

 األ١تانية ا١تسكونة.
ا قياسيا جديدا، فمحطات توليد الكهرباء ،حققت طاقة الرياح يف أ١تانيا رقم 2007: يف الربع األوؿ من عاـ طاقة الرياح -2

مليار كيلو واط ساعي من التيار  15وحدة سا٫تت يف تغذية الشبكة العامة ٔتقدار  19000العاملة بطاقة الرياح واليت تضم 
 ورغم أف ىذا النجاح 2006الكهربائي،وتعادؿ ىذه الكمية نصف ما قامت ىذه احملطات بتوليده من طاقة خالؿ ٣تمل العاـ 

يعود جزئيا إذل كمية الرياح الكبَتة اليت شهدىا شهر يناير،فإف ىذه األرقاـ تشكل خَت دليل على الدور الكبَت لطاقة الرياح يف 
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 مزيج مصادر الطاقة اٟتديث يف أ١تانيا.
اعتمادا على مليار كيلوواط ساعي  17مت إنتاج كمية من الطاقة الكهربائية تعادؿ  2006: يف سنة طاقة الكتلة الحيوية -3

مليار من الغاز العضوي (البيولوجي(،وحوارل مليار من  5على ا٠تشب فقط وأكثر من  باالعتمادمليار  10الكتلة اٟتيوية،منها 
% ومن التطورات ا١تهمة  3زيت النباتات،وقد بلغت مسا٫تة الكتلة اٟتيوية يف إنتاج الطاقة الكهربائية من ا١تصادر ا١تختلفة حوارل 

مليار كيلوواط ساعي مقارنة  0.4على الغاز العضوي الذي ساىم يف توليد طاقة ٔتقدار  االعتمادكانت زيادة   6200يف سنة
 مليار كيلوواط ساعي يف العاـ الذي سبق. 2.8بكمية 

%( 1بُت مصادر الطاقة غَت الضارة بالبيئة ) 2006: وصلت حصة أ١تانيا من الطاقة اٞتوفية يف عاـ الطاقة الجوفية -4
"، يتوقع ا٠ترباء معدالت ٪تو مرتفعة ٢تذا ا١تصدر من دور هنارمثل تلك القائمة يف " قط،ولكن بفضل تقنيات اٟتفر اٞتديدة،ف

كيلومًتا من"دورهنار"شرعت يف منطقة "النداو"أوؿ ٤تطة عاملة بطاقة جوؼ األرض   360الطاقة،أيضا ىنا يف أ١تانيا وعلى بعد 
 6000يتم تزويد  2007نتج اليـو التدفئة والطاقة الكهربائية يف ذات الوقت، فمنذ أواخر بالعمل ودخلت شبكة ا٠تدمة،وىي ت

وحسب وزارة البيئة األ١تانية يوجد اآلف خطط  ،اقة التدفئة، وذلك دوف أية غازاتأسرة بط 300أسرة بالطاقة الكهربائية وحوارل 
 ٤تطة طاقة عاملة بطاقة جوؼ األرض. 150جاىزة لبناء حوارل 

 تمة:خا
 يعٍت ال البيئة على فاٟتفاظ تناقض، على ٖتتوي فكرة ىي البيئة وٛتاية التنمية تعارض فكرة أف على ه ا١تقالةىذ يف التأكيد مت

 كمفهـو ا١تستدامة التنمية تظهر ىنا ،والكفء الرشيد االستخداـ يعٍت وإ٪تا ا١توارد ادخار أو االقتصادي النشاط عن التوقف
 ومواردىا البيئة على اٟتفاظ مع التنمية ٖتقيق وىو الزمن من هبا بأس ال لفًتة العادل على استعصت اليت ادلةا١تع ىذه ٭تقق ٤توري
 .ا١تستقبلي والعائد اٟتارل العائد بُت التوازف وٖتقيق

 اليت الدولية وا١تؤ٘ترات القمم خالؿ من وىذا العا١تي ا١تستوى على البيئة موضوع مع التعامل يف جدية الحظنا كما          
 كل رغم .البيئة األزمات من التخفيف األقل على أو حل وحملاولة ا١تستدامة التنمية لتحقيق عا١تية قواعد إرساء سبيل يف عقدت

 توجو أف حيث والتطبيق، الفهم طرؽ يف الواضح التباين وىي ٢تا اإلشارة ٬تب حقيقية مشكلة ىناؾ تبقى أنو إال اجملهود اىذ
 يف تركز ا١تتقدمة فالدوؿ ا١تستدامة، التنمية يف ا١تعتمد ا١تنهج ٮتص فيما وىذا النامية الدوؿ يف نظَته عن ٮتتلف ةا١تتقدم الدوؿ

 ىذا وسبب أكثر، التنمية على تركز اليت النامية الدوؿ عكس وىذا ا١تستقبلية األجياؿ يف والتفكَت االستدامة على أكثر منهجها
 يف ا١تستدامة التنمية ٖتقيق جهود على يؤثر ما ىذا ا١تستدامة، التنمية ٔتفهـو أحيطت اليت ةالعمومي ىو التوجهات يف التباين
 .العادل

ٞتعل الطاقة البديلة والتنمية متوافقتاف مع مقاييس التوازف البيئي؛ ولضماف ٤تيط مستداـ، ينبغي القياـ بتغيَت جدري                
، تصدر نسب كربوف أقل. وٯتكن يف ىذا اإلطار االستفادة من آلية التنمية النظيفة اليت واختيار تنمية نظيفة واقتصاديات خضراء

اعتمدىا بروتوكوؿ "كيوتو" يف تطبيقات الطاقة ا١تتجددة للحد من غازات الدفيئة وٖتقيق تنمية نوعية، توافق بُت الفعالية 
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بإعادة النظر ليس فقط يف أ٪تاط اإلنتاج، بل يف االستهالؾ  للموارد الطبيعية،   االقتصادية والعدالة االجتماعية وتسيَت رشيد
  .كذلك
ورغم االنتقادات اليت تزعم أف دعم مشروعات الطاقة البديلة يشكل عبئاً على دافعي الضرائب من جهة بل وقد يرفع سعر         

تسهم يف تقليل معدالت البطالة اليت الكهرباء من جهة أخرى. إال أف ا١تزايا اليت توفرىا من خالؿ توفَت فرص عمل جديدة، 
  .عمقتها األزمة ا١تالية واالقتصادية العا١تية

  :ْتالة اٞتزائر، ٯتكن تقدمي االقًتاحات التالية وفما يتعلق 
عي؛ أماـ إمكانيات اٞتزائر البًتولية احملدودة واالحتياطات ا١تتوفرة حاليا واالستهالؾ الذي يقتضيو التطور االقتصادي واالجتما -

ينبغي تعويض جزء مهم من الطاقات التقليدية بطاقة متجددة و صديقة للبيئة. بتبٍت إسًتاتيجية خضراء مرتكزة على معايَت 
  . مستدامة يلتـز هبا اٞتميع، اٟتكومة وا١تؤسسات والشركات واألفراد وىو ما سيحقق مكاسب طويلة األجل يف البيئة

  .رْتية لطاقة ا١تتجددة وجعلها أكثردر اتدعيم إمكانيات اٞتزائر من مصا -
على الدولة أف تتدخل ببعض ا١تساعدة لتطوير سوؽ الطاقات ا١تتجددة، بالنظر ١تؤىالت اٞتزائر يف ىذا اجملاؿ، مقارنة بالدوؿ   -

  .واألوربية، واليت سبقتنا بأشواط مهمة ا١تغربية
  .ث عن البدائل الطاقوية وتطوير الطاقات ا١تتجددةأ٫تية دعم التكنولوجيا والبحث العلمي خاصة يف ٣تاؿ البح  -
 .تفعيل القوانُت والتشريعات لتشجيع استعماؿ الطاقة ا١تتجددة والنظيفة، وترشيد استعماؿ الطاقة األحفورية  -
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