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 ملخص
ك من أجل ضراء وذلالطاقات اخل استخدامهتدف هذه الدراسة إىل تشخيص جتربة اجلزائر يف التحول إىل 

ستدامة ء والتنمية املت اخلضراحتقيق االستدامة من خالل حتديد العالقة التبادلية بني التحول إىل استخدام الطاقا
 .2014 إىل 1990قتصادي، االجتماعي، البيئي( خالل الفرتة املمتدة من أببعادها الثالثة )اال

راء والبعد اقات اخلضوقد خلصت الدراسة إىل وجود عالقة تبادلية طردية بني التحول إىل استخدام الط
ىل وجود عالقة تبادلية كما توصلت الدراسة إ  (،GDPاالقتصادي للتنمية املستدامة ممثلة ابلنمو االقتصادي )

ة لتنمية البشريالة مبؤشر استهالك الطاقات اخلضراء والبعد االجتماعي للتنمية املستدامة ممثطردية قوية بني 
(HDIويف األخري أثبتت الدراسة بوجود عالقة طردية بني استخدام الطاقات اخلضراء ،)  لبيئي للتنمية اوالبعد

 .(O2C)املستدامة ممثلة بنسبة غاز أوكسيد الكربون 
 زائر.ة الرايح، اجلملائية، طاقالطاقات اخلضراء، التنمية املستدامة، الطاقة الشمسية، الطاقة ا :يةمفتاحكلمات 
 JEL: 56, Q42, Q25, Q20, Q01Qتصنيف 

Abstract 

This study aims at diagnosing the Algeria’s experience in the transition to 

the use of green energies to achieve sustainability by determining the reciprocal 

relationship between the transition to the use of green energies and sustainable 

development in its three dimensions (economic, social and environmental) during 

the period from 1990 to 2014. 

The study concluded that there is a positive reciprocal relationship between  
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the shift to the use of green energies and the economic dimension of sustainable 

development represented by economic growth (GDP), and the study also found 

that there is a strong positive reciprocal relationship between the consumption of 

green energies and the social dimension of sustainable development represented 

by the Human Development Index (HDI), finally, the study proved a positive 

relationship between the use of green energies and the environmental dimension 

of sustainable development represented by the ratio of carbon dioxide (CO2). 

Keywords: green energies ; sustainable development ; solar energy ; hydro-

power ; wind energy ; Algeria. 

Jel Classification Codes: Q01, Q20, Q25, Q42, Q56 

 مقدمة .1
الذي  د بعيد، الشيءلك منذ أمإن اقتصاد أي بلد مرتبط ارتباطاً وثيقاً ابلطاقة اليت تُعترب عصب احلياة وذ

تقبلية، ال املسيخلف آاثر سلبية خاصة على الصعيدين االجتماعي والبيئي من خالل استنفاذ ثروات األج
لذي ربون، األمر اكسيد الكوإحداث خلل يف النظام البيئي بسبب انبعاث الغازات السامة وعلى رأسها غاز اثين أُ 

ية وحتقيق ت الطبيعدفع ابحلكومات واملنظمات واملختصني إىل التفكري اجلدي يف احلد من استنزاف الثروا
 خلضراء(.ديلة تتمثل يف الطاقات املتجددة )ااالستدامة من خالل السعي إىل البحث عن مصادر ب

متع خلضراء ملا تتاالطاقات  وعلى غرار دول املعمورة تسعى جاهدًة يف التحول إىل إنتاج واستخدام ؛اجلزائر
ية، لطاقة التقليداى أسعار به من إمكانيات هائلة يف ذات اجملال، وذلك بغية تنويع اقتصادها املبين أساسًا عل

 يق االستدامة أببعادها الثالثة.فضالً عن حتق
 إشكالية الدراسة .1.1

 تتمحور إشكالية هذه املسامهة البحثية يف السؤال التايل:
مة يف تنمية املستدابعاد الما طبيعة العالقة التبادلية بني التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء وأ

 اجلزائر؟
 فرضيات الدراسة. 2.1

 :نحو التايلقرتاح إجاابت مسبقة على شكل فرضيات على اللإلجابة على إشكالية الدراسة مت ا
0H :ئر.تدامة يف اجلزامية املسال توجد عالقة تبادلية طردية بني استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق أبعاد التن 
1H: ر.دامة يف اجلزائة املستُتوجد عالقة تبادلية طردية بني استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق أبعاد التنمي 
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 . أهداف الدراسة3.1
 هندف من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق الغاايت التالية:

 تشخيص جتربة اجلزائر وإمكانياهتا يف جمال الطاقات اخلضراء؛ 
 ثةبعادها الثالأبالستدامة حتديد العالقة التبادلية بني التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق ا. 

 منهجية الدراسة. 4.1
يلي يف عرض صفي التحلى إشكالية الدراسة وأتكيد أو نفي فرضياهتا مت استخدام املنهج الو لإلجابة عل

 أهم أدبيات الدراسة وحتليل البياانت.
 اخلضراءالتأصيل النظري للطاقات  .2

م تايل فإن مفهو يئة، وابلترتبط املفاهيم االقتصادية اخلضراء بتحقيق األهداف املرجوة دون املساس ابلب
رئيسي يف شكل املصدر الألخرية تاضراء جاء نتيجة إدراك العامل مبسؤوليته البيئية يف جمال الطاقة، هذه الطاقات اخل

 .درها وأمهيتهاضراء ومصاالتطرق إىل مفهوم الطاقات اخل الدراسةهتديد األرض واإلنسان، وحناول من خالل هذه 
 اخلضراء ومصادرها اتالطاقماهية  .1.2

 oxford) ا إنتاج الطاقة أو تسخريها بطريقة مسؤولة بيئيا،اخلضراء على أهن طاقةتعرف ال

university press, 2018) الرايح مثل استخدامه، عند ينضب ال مصدر من، وهي إنتاج طاقة متجددة 
 .الشمسية الطاقة أو

 :بعض منها، نذكر الضراءاختلفت وجهات نظر اهليئات الدولية يف حتديد مفهوم الطاقات اخلو 
 الدول املصدرة للبرتول  مفهوم منظمة(OPEC): بيعة ويتكرر هي الطاقات املوجودة يف الط

 . (16، صفحة 2017)عبد الرؤوف حممد، املستمر  ابستغالهلاوجودها بصفة تلقائية ودورية دون أن تنفذ 
  مفهوم وكالة الطاقة الدولية(IEA) :هي حمور التحول إىل نظام طاقة أقل استهالكا  خلضراءلطاقة اا
 International)، وتعتمد خاصة على األشعة الشمسية وطاقة الرايح أكثر استدامةمما جيعلها ربون للك

Energy Agency, 2018) . 
  جملس الدفاع عن املوارد الطبيعيةمفهوم (NRDC): غالباً  إليها يشار اليت ،ضراءاخل الطاقة 

 The Natural Resources) ابستمرار جتديدها يتم عمليات أو طبيعية مصادر من أتيت النظيفة، ابلطاقة

Defense Council, 2018). 
  مفهوم اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ(IPCC:) هي كل طاقة يكون  خلضراءالطاقة ا

مصدرها مشسياً، جيوفيزايئيًا أو بيولوجياً، وتتجدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب استعماهلا، وتتولد 
التيارات املتتالية واملتواصلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة احليوية والطاقة الشمسية وطاقة ابطن األرض، وحركة املياه،  من
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 The Intergovernmental Panel on Climate) وطاقة املد واجلزر يف احمليطات وطاقة الرايح

Change, 2011). 
لبيئة ليعية الصديقة درها الطبوهري للطاقات اخلضراء مبصامن خالل املفاهيم السابقة ميكننا ربط املفهوم اجل

قة حلرارية(، وطاضوئية واواليت ال تنضب وكذا تسخريها بطريقة عقالنية، وتتمثل أساسا يف الطاقة الشمسية )ال
احلرارية  اقةج البحر، والطر، وأموا الرايح، والطاقة احلرارية لألرض والطاقة العضوية، الكهرومائية، وطاقة املد واجلز 
عيل )رأفت امسااقة مصدر للطكملياه احمليطات، والربك امللحية، وطاقة اهليدروجني، والطاقة النووية، والنبااتت  

 .(17، صفحة 1988رمضان، 
 خصائص الطاقات اخلضراء .2.2

لرؤوف حممد، ا)عبد نها تتميز الطاقات اخلضراء خبصائص هتم اإلنسان والبيئة اليت يعيش فيها، ونذكر م
 :(23-22، الصفحات 2017
 طاقات موجودة بصفة دائمة، مرتبطة بوجود الكون؛ 
 ه؛سان وحياتطاقات نظيفة وغري ملو ِّثة تعود بشكل إجيايب على البيئة ومن مث على صحة اإلن 
 طاقات من مصادر متنوعة، مما يضمن توفرها يف مجيع أحناء العامل؛ 
 الستعمال، ل جاهزًا ر الساعة، وهي ليست خمزوانً طاقات غري متوفرة بشكل منتظم، طول الوقت وعلى مدا

 بل يستغل عن طريق التكنولوجيا املالئمة.
 أمهية الطاقات اخلضراء .3.2

ما ك لالستثمار،  عدة وفرصاً للطاقات اخلضراء أمهية يف حتقيق األمن االقتصادي إذ توفر أسواقًا جديدة ووا
يف  لنائية لتساهمملناطق ايح بذلك فرص عمل، وتنمية اتفتح جمااًل واسعًا للتحكم يف تكنولوجيا املستقبل، وتت

 استخدام وجهاً إىل تبينن خيلق تحتقيق األمن االجتماعي، وتَ َعدُّد مصادرها اليت تشمل مجيع أقطار املعمورة ميكن أ
كال يدًا عن كل أشلطاقة بعالطاقات اخلضراء، واالستغناء التدرجيي عن الطاقات األحفورية مما حيقق أمنًا يف ا
من  اء يف التقليلات اخلضر األطماع واملنازعات الدولية حول الثروات األحفورية، وتكمن األمهية البيئية للطاق

ي لى اهلواء الذعكل خطرا الغازات الضارة، وعلى رأسها غاز اثين أكسيد الكربون، هذه الغازات اليت تش انبعاث
يلي شكل  لبيئة، وفيماابة املضرة تغري املناخ، واألمطار احلمضينستنشقه وكذا طبقة األوزون، ويعترب سببا رئيسيا يف 

 .(58-56، الصفحات 2012)تكواشت، خيتصر لنا أمهية الطاقات اخلضراء  (01) رقم
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 أمهية الطاقات اخلضراء :1الشكل 

 
 .(59، صفحة 2012)تكواشت، : املصدر

 واقع وآفاق الطاقات اخلضراء يف اجلزائر .3
ا من هائلة، متكنه يات طبيعيةهامة وواعدة إلنتاج الطاقات اخلضراء، ملا هلا من إمكانتعترب اجلزائر منطقة 

 رايدة األعمال يف اجملال، وحتقيق أمن طاقوي مستدام.
 إمكانيات اجلزائر يف جمال الطاقات اخلضراء .1.3

جيعلها  سها ومناخها،، وتنوع تضاري2كلم  2.381.741إن املوقع اجلغرايف للجزائر ومساحتها اليت تبلغ 
حناول و اقة احليوية. اه، والطمن أهم مصادر الطاقات اخلضراء، على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرايح، طاقة املي

 ا.أن حندد إمكانيات اجلزائر يف إنتاج الطاقات اخلضراء، حسب مصادره 2من خالل الشكل 
 2017لسنة يف اجلزائر  اخلضراء اتإنتاج الطاقمصادر : 2الشكل 

 
 
 
 
 

 .2018تقرير الوكالة الدولية للطاقات املتجددة، استناداً إىل  نيمن إعداد الباحث: املصدر
من إمجايل إنتاجها لسنة  %62تعتمد اجلزائر على الطاقة الشمسية يف إنتاج الطاقات اخلضراء بنسبة 

اقة الكهرومائية حبجم ميغا واط، وهي بذلك متثل أكرب مصدر للطاقة يف اجلزائر، مث تليها الط 425حبجم  2017
من إمجايل اإلنتاج السنوي، يف حني ال تتعدى احلرارة اجلوفية كمصر للطاقة  %33ميغا واط ما ميثل نسبة  228
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 10ب   بقدرة إنتاجية تقدر  %1ميغا واط فقط، وأتيت طاقة الرايح أخريا بنسبة  25حبجم  % 4اخلضراء ما نسبته 
 ت اجلزائر يف جمال الطاقات اخلضراء بشيء من التفصيل فيما يلي:وسنتطرق إىل إمكاان ميغا واط سنواي.

 الطاقة الشمسية .1.1.3
فإن  (2007جم، قة واملنا)وزارة الطاتعترب الطاقة الشمسية أهم مصدر للطاقة اخلضراء يف اجلزائر، فحسب 

 تفعاتر امل يف ساعة 3900 إىل صلتو  سنوايساعة  2000 يتجاوز الوطنية األراضي على الشمس سطوع مدة
 ماأي  لواط ساعي،كي  5 تقدر حبوايل مرت مربع 1كل   من أفقي سطح على يوميا املستلمة الطاقة ،والصحراء

، أما يف البالد جنوب يف وايسن/  2م/  واط كيلو  2263و، الشمال يف وايسن/  2م/  واط كيلو  1700 ربايق
 .1900اهلضاب العليا يقدر ب 

حر األبيض يف منطقة الب ، وتعترب أكرب مصدرالشمسية الطاقة هي اجلزائر يفمصادر الطاقة املتجددة  أهملذا ف
الك اجلزائري ضعف االسته 5000ترياواط ساعي سنواي، وهذا ما ميثل  169.440املتوسط حيث ميكن إنتاج 

 اي(.ترياواط سنو  3000دولة أوروبية )املقدر ب  15ضعف من استهالك جمموعة  60للكهرابء، و
 اط/السنة(و )الوحدة: ميغا  2017-2008إنتاج الطاقة الشمسية يف اجلزائر للفرتة : تطور 3الشكل 

 
 
 
 
 
 

 
 

 .2018-2008تقارير الوكالة الدولية للطاقات املتجددة، استناداً إىل  نيالباحثمن إعداد : املصدر
حمطة ع تفعيل م 2011أن إنتاج الطاقة الشمسية يف اجلزائر بدأ يف سنة  3نالحظ من خالل الشكل 

ة حمط ا املقدار حىت تفعيلميغا واط/سنواي، واستمرت وترية اإلنتاج على هذ 25توليد الكهرابء حباسي الرمل، ب 
، فأصبحت اجلزائر تنتج 2014سنة  غرداية يف الكهروضوئية الشمسية الطاقة من انطالقا الكهرابء لتوليد منوذجية

، ويعود 2017سنة  ميغا واط من الطاقة الشمسية 425 ، إىل2015ميغا واط سنة  74ميغاواط، لرتتفع من  26
 ذلك إىل إجناز عدد من حمطات توليد الطاقات الكهروضوئية.
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 طاقة الرايح .2.1.3
ن طرف ماملنجزة  ميكننا عرض إمكانيات طاقة الرايح من خالل عرض خريطة حقول الرايح يف اجلزائر

 .(2017ت املتجددة، )مركز تنمية الطاقا 2006سنة  نشيدة قسباجي مرزوقالباحثة 
 خريطة حول الرايح يف اجلزائر: 4الشكل 

 .(2017)مركز تنمية الطاقات املتجددة، : املصدر
ويف   اث،م/6درار إىل نالحظ تباينا يف حقول الرايح، فتصل سرعة الرايح يف منطقة أ 4من خالل الشكل 

ية يف إنتاج طاقة املنطقة ذات أمه م/اث، مما جيعل هذه 5,5كل من منطقة تيندوف وبشار تصل سرعتها إىل 
 الرايح.

 كم  1200 يبلغ طاملتوس األبيض البحر بساحل شمالال يتميز (2007)وزارة الطاقة واملناجم، حسب و 
 ناخامل من مرتفعات لهاتتخل سهولال بينهما، الصحراوي واألطلس التلي، طلساأل بسالسل ممثلة جبلية، وتضاريس

 وهران يف الساحلية قعاملوا على حملي مناخ وجودمال تتميز ابالخنفاض، وهناك ، وسرعة الرايح يف الشالقاري
 .وبسكرة جباية بني منطقة يف وكذلك اخليرتو  تيارت مرتفعات يف وعنابة، وجباية

 الطاقة املائية .3.1.3
همة لى األراضي اجلزائرية معأن الكميات اإلمجالية للمياه املتهاطلة  (2007)وزارة الطاقة واملناجم، تؤكد 
السريع حنو  قوي، والنفاذمليار مرت مكعب، ولكنها ترتكز على أماكن حمدودة، وتواجه التبخر ال 65وتقدر بنحو 

سدا  50متمثلة يف أكثر من  مليار مرت مكعب 25البحر مما يؤدي هبا إىل االخنفاض، وتقدر املوارد احلالية بنحو 
 ود.موقع غري مستغل كسد 103مستغلة حاليا، يف حني هناك 

ء، وتعود هذه القوة من إمجايل أسطول توليد الكهراب ٪5متثل الطاقة اإلنتاجية عن طريق املياه نسبة 
لطاقة اوجودة، وتقدر يكية املاملنخفضة إىل عدم كفاية عدد املواقع اهليدروليكية وعدم استغالل املواقع اهليدرول

 .5ا هو مبني يف الشكل حمطة هيدروليكية، كم 13 ميغاواط سنواي موزعة على 280اإلنتاجية عن طريق املياه ب 
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 : مراكز إنتاج الطاقة الكهرومائية يف اجلزائر.5الشكل 
 
 
 
 
 
 

 

 املوقع الرمسي لوزارة الطاقة واملناجم.استناداً إىل  نيالباحثمن إعداد : املصدر
 الطاقة احلرارية اجلوفية )األرضية( .4.1.3

 6والشكل مهمة،  بوع حراري، مما يشكل خزاانت حراريةين 200يتوفر الشمال اجلزائري على أكثر من 
 .(OUALI, 2006, p. 298)يبني أهم املنابع ودرجة حرارهتا 

 .اجلزائر مشال يف إمكانيات الطاقة احلرارية: 6الشكل 
 

 

 

 

 

 .(298، صفحة OUALI ،2006)املرجع  ىلإ اً ستنادا نيالباحثمن إعداد : املصدر
 96وتصل إىل  وية،مئ درجة 40 قو فتالطاقة احلرارية يف مشال اجلزائر  رصادأن أغلب م 6يبني الشكل 

 عروفاملو  ،املربعة اتالكيلومرت  آالف حبجم ضخم يحرار  نخزا تتوفر الصحراء اجلزائرية على كما  .مئوية درجة
 ياهامل من اثنية كعب يفممرت  4 من أكثرحتقق تدفق  آابر خالل من استغالله يتم ،"اجلوفية املياه خزان" ابسم
)وزارة  اي من الطاقةسنو  ميجاوات 700 من أكثر، وميكنه انتاج مئوية درجة 57 تبلغ متوسطة حرارة درجة ذات

 .(2007الطاقة واملناجم، 
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 الطاقة احليوية .5.1.3
، وهذا إذ مت استغالل جيغا واط ساعي سنواي 2032,6تقدر إمكانيات اجلزائر يف إنتاج الطاقة احليوية ب 

 .7لة يف الشكل مصادرها املمث
 يف اجلزائر. إمكانيات الطاقة احليوية: 7الشكل 

 
 
 
 

 
 
 
 

 .(35، صفحة 2016)مركز تنمية الطاقات املتجددة، استناداً إىل  نيالباحثمن إعداد : املصدر
اط ساعي من الطاقة جيغا و  1753نالحظ أبن النفاايت املنزلية وما شاهبها ميكن أن توفر  7من الشكل 

الل، كما ميكن جيغا واط ساعي إذا استغلت أحسن استغ 234,4خملفات صناعات الزيتون توفر اخلضراء، و 
جيغا واط ساعي  45,2احلليب ومشتقاته إلنتاج استخدام حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي وخملفات صناعة 

 من الطاقة الصديقة للبيئة.
 تالية:حليوية هام جدا لألسباب الإن االعتماد على إنتاج الطاقة ا

  ؛2015من اإلنتاج الوطين للطاقة الكهرابئية لسنة  %48متثل 
  مرت مكعب من الغاز الطبيعي؛ 500تساهم يف اقتصاد 
  مليون مستهلك للطاقة؛ 1,5تغطي حاجات 
  قات )مركز تنمية الطاطن من انبعاث اثين أكسيد الكربون  842.512,7تساهم يف خفض

 .(35، صفحة 2016املتجددة، 
 ؤسساتية يف جمال الطاقات اخلضراء يف اجلزائرالبنية امل .2.3

ضمن مهام  كة، ويدخليعترب موضوع إنتاج الطاقات املتجددة يف اجلزائر مسؤولية وأولوية وطنية مشرت 
لعلمي، وزارة عايل والبحث اتعليم الوزارات خمتلفة على غرار وزارة الطاقة ووزارة البيئة والطاقات املتجددة، وزارة ال

 .1 دولا يف اجلملناجم، وجمموعة من املؤسسات واهليئات، ونذكر أهم املهام املوكلة إليهالصناعة وا
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 .يف جمال الطاقات اخلضراء يف اجلزائر اإلطار املؤسسايت: 1اجلدول 
اإلطار 
 املهام يف إطار الطاقات اخلضراء تسمية املؤسسات واهليئات املؤسسايت

 الوزارات
)*( 

 ؛حث العلميوزارة التعليم العايل والب  ؛التكوين، البحث والتطوير 
 ؛وزارة الطاقة  سن القوانني؛ 

 التخطيط والتنفيذ؛ 
 واالستثمار. التمويل 

 ؛وزارة البيئة والطاقات املتجددة 
 وزارة الصناعة واملناجم.  

اجلهات 
 )*( املشرفة

 جلنة ضبط الكهرابء والغاز (CREG)؛  اإلشراف على الربامج؛ 
 طاقات تشجيع استعمال ال

 اخلضراء؛
 .ترشيد استهالك الطاقة 

 الطاقة وترشيد استعمال لرتقية الوطنية الوكالة 
(APRUE)؛ 
 جممع سونلغاز (SONELGAZ).  

معاهد 
ومؤسسات 

 )**( علمية

 مركز تنمية الطاقات املتجددة  (CDER)؛  البحث والتطوير؛ 
 الدراسات التقنية؛ 
  املسامهة يف برامج الطاقات

 اخلضراء.

 مركز البحث و تطوير الكهرابء والغاز  (CREDEG) 
 يف  وحدة حبث الطاقة املتجددة يف املناطق الصحراوية
 ؛درارأ
  لطاقات املتجدة غرداية يالتطبيقوحدة البحث 
(URAER)؛ 
 يعلوكالة الوطنية لتنمية البحث اجلاما (ANDRU). 

 ؛(2015جمللس الوزاري العريب للكهرابء، )ااستناداً إىل: )*(  نيالباحث: من إعداد املصدر
 .(2010)مركز تطوير الطاقات املتجددة، )**( 

 إجنازات الطاقات اخلضراء يف اجلزائر .3.3
لطاقات اخلضراء يف افإن أهم االستثمارات يف جمال  (2013)الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، حسب 

 اجلزائر جند:
 ميغا  150صل إىل تاسي الرمل )األغواط(، بطاقة إنتاجية طاقة مشسية( حب-مشروع حمطة هجينة )غاز

 ؛2010واط، مت استالمها يف سنة 

  ؛ميغا واط 10، أبدرار تبلغ طاقتها اإلنتاجية 2012اجناز حمطة طاقة الرايح سنة 

   اعي؛سجيغا واط  2قرية يف جنوب اجلزائر، بطاقة إنتاج  20برانمج الطاقة الشمسية ل 
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 لعاصمة(.اجلزائر اات الطاقة الضوئية وتركيب األلواح الشمسية ابلرويبة )إجناز وحدة تصنيع وحد 

تسعى إىل حتقيق  فإن اجلزائر (53، صفحة 2013)اجمللس الوزاري العريب للكهرابء، وحسب تقرير صادر عن 
 الزئبقية وميةالعم اإلانرة بيحمصا استبدال، و للبيوت االقتصادية اإلانرة مجاستعمال الطاقات اخلضراء من خالل برا

 القطاع يف الطاقوية ةالفعالي ترقية، ابإلضافة إىل الشمسي التكييف، وكذا االعتماد على مبصابيح الصوديوم

 .الصناعي

  .2جلدول اوميكننا من استعراض عدد مراكز إنتاج الطاقة اخلضراء، وقدرهتا اإلنتاجية يف 
 .راء يف اجلزائرمراكز إنتاج الطاقة الكهرابئية من مصادر خض :2اجلدول 

 طاقة الرايح الطاقة الشمسية
عدد 
 مراكز

طاقة اإلنتاج 
 )ميغا واط(

الطاقة املنتجة الفعلية 
 )جيغا واط ساعي(

طاقة اإلنتاج  عدد مراكز
 )ميغا واط(

الطاقة املنتجة الفعلية 
 )جيغا واط ساعي(

18 219,10 204,70 01 10,2 19,35 

 (2016ملتجددة، )شركة الكهرابء والطاقات ا املصدر:
 تطوير استغالل الطاقات اخلضراء يف اجلزائر إسرتاتيجية .4.3

فورية، املوارد األح حلفاظ علىاإن إدماج الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ميثل حتداي كبريا من أجل 
-2011 املتجددة اتين للطاقبفضل الربانمج الوط ،وتنويع فروع إنتاج الكهرابء واملسامهة يف التنمية املستدامة

سيما من الجلزائر، ااملتبعة من طرف  تتموقع هذه الطاقات يف صميم السياسات الطاقوية واالقتصادية ،2030
ني استعادة وية )تثمخالل تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرايح على نطاق واسع، وإدخال فروع الكتلة احلي

 .(2017ار، تطوير االستثملوطنية لا)الوكالة  اقة الشمسية احلراريةالنفاايت(، الطاقة احلرارية واألرضية، و تطوير الط
 2020-2015لطاقات املتجددة  يـالربانمج الوطن .1.4.3

-2015لفرتة انية خالل إن سعة برانمج الطاقة املتجددة املطلوب إجنازه لتلبية احتياجات السوق الوط

 حسب مةمقس ،2020ميغاواط منه حبلول عام  4500ميغاواط، حيث سيتم حتقيق  22.000  يقدر ب 2030
 :التايل النحو على القطاع

 .2030-2015: حجم الطاقة املراد حتقيقها ضمن الربانمج الوطين 3اجلدول 
 اجملموع 2030-2021املرحلة الثانية  2020-2015املرحلة األوىل  الوحدة: ميغاواط 

 13.575 10.575 3.000 الطاقة الشمسية الضوئية

 5.010 4.000 1.010 الرايح طاقة

 2.000 2.000 - الطاقة الشمسية احلرارية
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 400 250 150 للطاقة املشرتك التوليد

 1.000 640 360 الطاقة احليوية

 15 10 05 األرضية احلرارية الطاقة

 22.000 17.475 4.525 اجملموع

 (2013)شركة الكهرابء والغاز،  املصدر:
 املتجددة وفقا خلصوصيات كل منطقة:سيتم تثبيت قدرات الطاقة 

 رات ت وأمهية القدر املساحالتهجني املراكز املوجودة، و تغذية املواقع املتفرقة حسب توف :منطقة اجلنوب
 ؛من الطاقة الشمسية وطاقة الرايح

 ؛راضيء قطع األحسب قدراهتا من أشعة الشمس والرايح مع إمكانية اقتنا :منطقة اهلضاب العليا 

  ألسطح ءات مثل احسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضا :الساحليةاملناطق
 .(2017ستثمار، )الوكالة الوطنية لتطوير اال والشرفات و البناايت واملساحات األخرى الغري مستعملة

اإلنتاج و  قة املتجددةالصندوق الوطين للطاوبتمويل من وتنفيذ هذا الربانمج يكون إبشراف من الدولة 
ضرائب، كما وضع آلية من املداخيل البرتولية وبعض ال ٪1بنسبة  اقتطاع والصندوق بدوره ممول من ،املزدوج

 ضراءاخلنتج الطاقة يل فإن م، وابلتاتنظيمية مومراسي قواننياحلوافز القائمة على أسعار الشراء املضمونة مبوجب 
وطاقة الرايح، أبكثر من  منشآت يف الطاقة الشمسية الضوئيةسنة لل 20يستفيد من أسعار الشراء املضمونة ملدة 

 .(2013)شركة الكهرابء والغاز،  من تكلفة االستثمار ٪ 90إىل  ٪ 50
، حيث تصبو راءاخلضاقات وقد مت وضع برانمج وطين للبحوث يف هذا اجملال ملرافقة إسرتاتيجية تطوير الط

قات زين هذه الطاحتويل وخت ، التحكم يف عمليةاخلضراءئع الطاقة األهداف العلمية هلذا الربانمج إىل تقييم ودا
تطوير كالة الوطنية ل)الو  بيتوتطوير املهارات الالزمة، بدءا من الدراسة حىت االنتهاء من اإلجناز يف موقع التث

 .(2017االستثمار، 
 2020-2015النتائج املتوقعة من برانمج الطاقات املتجددة . 2.4.3

  :يثح من للغاية مهمة الربانمج هذا فوائدأن  (20، صفحة 2015الطاقة،  )وزارةتتوقع 
 ؛(التصدير يمةبق دوالر مليار 38 حوايل أي) قدم مليون 63 وايلاألحفورية حب طاقةال وفريت 

 ؛(دوالر مليار 2 حوايل) ميغاواط 1500 إقتصاد قوة طاقوية تفوق 

 ؛(دوالر مليار 1.1) ونالكرب أكسيد اثين من طن مليون 193 من أكثر ختفيض 

 جديدة عمل فرصة 500.000 خلق. 
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 ارتباطات الطاقة اخلضراء مع جماالت التنمية املستدامة .4
 مفهوم التنمية املستدامة .1.4

على  ني للتعرفتُعرف التنمية املستدامة على أهنا مصطلح مت اعتماده على مدى العقدين املاضي
زون لبيئي وحفظ خمالنظام ا الطبيعية من خالل منو اقتصادي حيفظاالحتياجات الالزمة لتخفيض الفاقد من املوارد 

ل معاٍن كالً يدور حو   ة إال أنطويل األمد للمصادر الطبيعية، كما برزت عدة مفاهيم متباينة حول التنمية املستدام
اهتم.  وفري حاجل من تاملستقب متقاربة؛ منها أن التنمية املستدامة هي اليت ُتوفر حاجات احلاضر دون إعاقة أجيال

شي ة واحلد من تالومستدمي كما تُعرف أبهنا التخفيف من حدة الفقر على فقراء العامل من خالل تقدمي حياة آمنة
 الوارد الطبيعية وتدهور البيئة واخللل الثقايف واالستقرار االجتماعي.

 الطاقة اخلضراء وأبعاد التنمية املستدامــــــــــــة .2.4
لبعد االجتماعي وا ، البعدديتدامة يتمثل يف اجناز أبعادها الثالثة: البعد االقتصاإن حتقيق التنمية املس

يف رفع  لبديل الطاقوية هذا االبيئي. فالعالقة بني الطاقة اخلضراء والبعد االقتصادي يتحدد من خالل كيفية مسامه
مهة يف كيفية مسا ة يتمثلستداممستوايت النمو االقتصادي، والعالقة بني الطاقة اخلضراء والبعد االجتماعي لال

عد البيئي خلضراء يف الباالطاقة  الطاقات اخلضراء يف الرفع من مؤشر التنمية البشرية والتعليم، ...إخل، أما مسامهة
 ستدامة.تنمية املوالشكل البياين أدانه يُوضح أبعاد الفيتحدد من خالل احملافظة على النظام البيئي 

 املستدامةالتنمية  أبعاد: 8الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : (Perroud, Septembre 2006, p. 07) 
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 مؤشرات التنميـــــة املستدامــــــــــة .3.4
التنمية  الت حتقيقُتساهم مؤشرات التنمية املستدامة يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف جما

 للتنمية املستدامة:املستدامة بشكل فعلي، واجلدول أدانه يُلخص املؤشرات األساسية 
 : جمموعة املؤشرات األساسية للتنمية املستدامة4 جدول

 املؤشرات االقتصاديــــــــــــــــــــة

 ةدامالتعاون الدويل لتعجيل التنمية املست 
 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل؛ 
 ؛إلمجايلحصة االستثمار الثابت اإلمجايل يف الناتج احمللي ا 
 لع واخلدمات / واردات السلع واخلدمات.صادرات الس 

 تغري أمناط االستهالك  .نصيب الفرد السنوي من استهالك الطاقة 

 املوارد واآلليات املالية 
  ؛إلمجايلارصيد احلساب اجلاري لنسبة مئوية من الناتج احمللي 
 الدين / الناتج احمللي اإلمجايل؛ 
 لقية.املت جمموع املساعدات اإلمنائية الرمسية املقدمة أو 

 املؤشرات االجتماعيـــــــــــــــــة

 مكافح    ة الفقر 
 معدل البطالة؛ 
 مؤشر الفقر البشري؛ 
 .عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر 

 الديناميكية الدميوغرافية واالستدامة  .معدل النمو السكاين 

 تعزيز التعليم والوعي العام والتدريب 
 لكتابة بني البالغني؛معدل اإلملام ابلقراءة وا 
 .النسبة اإلمجالية لاللتحاق ابملدارس الثانوية 

 محاية صحة اإلنسان وتعزيزها 

 متوسط العمر املتوقع عند الوالدة؛ 
 ؛عدد السكان الذين ال حيصلون على املياه املأمونة 
 عدد السكان الذين ال حيصلون على اخلدمات الصحية؛ 
 رافق الصحية.عدد السكان الذين ال حيصلون على امل 

 ةبشريتعزيز التنمية املستدامة للمستوطنات ال  .نسبة السكان يف املناطق احلضرية 
 املؤشرات البيئيـــــــــــة

 ا.داهتمحاية نوعية موارد املياه العذبة وإمدا  املوارد املتجددة / السكان؛ 
 .استخدام املياه / االحتياطات املتجددة 



 ت وجتاربة، مقارابوالتنمية املستدامالطاقة اخلضراء املؤمتر الدويل األول حول:  -تركيا -أنطاليا / م2019 مارس 30إىل  28 :أايم

 

15 

 ة.دامريفية املستالنهوض ابلزراعة والتنمية ال  نصيب الفرد من األراضي الزراعية؛ 
  .استخدام األمسدة 

 مكافحة إزالة الغاابت والتصحر 
 التغري يف مساحة الغاابت؛ 
 .نسبة األراضي املتضررة ابلتصحر 

بلدان  يف ية املستدامةرات التنم: اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة، تطبيق مؤشاملصدر
 .8-6االسكوا، ص.ص: 

 ئرجدلية العالقة بني الطاقات اخلضراء وأبعاد التنمية املستدامة يف اجلزا. 4.4
جلزائر الثالثة يف ا أببعادها سوف حناول حتديد العالقة التبادلية بني الطاقات اخلضراء والتنمية املستدامة

 .2014إىل  1990خالل الفرتة املمتدة من 
 القتصادي(ة التبادلية بني الطاقات اخلضراء والتنمية االقتصادية )البعد االعالق. 1.4.4

قوية  يث توجد عالقةتصادية، حتُعد الطاقة سواًء كانت التقليدية أم اخلضراء أحد أبرز حمركات التنمية االق
عة ول حتديد طبياة سوف حنبني التوسع يف استهالك الطاقة والنمو االقتصادي للبلد، لكن يف هذه الورقة البحثي

اين أدانه يث الشكل البيحجلزائر. العالقة التبادلية بني التحول إىل استهالك الطاقة اخلضراء والنمو االقتصادي يف ا
 يُوضح ذلك.

 2014-1990 يف اجلزائر خالل الفرتة GDPو العالقة التبادلية بني الطاقات اخلضراء : 9 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 .موقع وكالة الطاقة الدولية إىلاستناداً  الباحثنيإعداد  : مناملصدر
من خالل الشكل البياين أعاله، يتضح أنه كلما زادت نسبة الطاقات اخلضراء كلما ارتفع الناتج احمللي 

أي هناك عالقة طردية قوية بني التحول إىل استخدام الطاقات  2006إىل  1990اإلمجايل وذلك خالل الفرتة من 
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إىل  2006و االقتصادي، كما نالحظ استمرار زايدة الناتج احمللي اخلام خالل الفرتة من اخلضراء وأثرها على النم
وهذا يُفسر أبن ارتفاع أسعار النفط أدى إىل ارتفاع الناتج وابملقابل تراجع يف استخدام الطاقة اخلضراء،  2014

وحوصلة ما  أكرب من الطاقات اخلضراء. احمللي اإلمجايل، مما أدى إىل التعويل بصفة كبرية على إنتاج البرتول بنسبة
سبق مُيكن القول أبن هناك عالقة تبادلية طردية بني التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء والبعد االقتصادي 

 للتنمية املستدامة ممثالً ابلنمو االقتصادي.
 ي(جتماعد االالعالقة التبادلية بني الطاقات اخلضراء ومؤشر التنمية البشرية )البع. 2.4.4

ساواة بني تعليم، املإن حتقيق مستوى مرتفع من مؤشر التنمية البشرية املتمثلة يف حتسني الصحة، ال
هالك الطاقة ع يف استاجلنسني،...إخ يتطلب التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء النظيفة فضاًل عن التوس

ر التنمية مة ممثلة مبؤشاملستدا د االجتماعي للتنميةالتقليدية، وملعرفة جدلية العالقة بني الطاقات اخلضراء والبع
 .نعرض الشكل البياين أدانه، 2014-1990البشرية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني 

 2014-1990فرتة زائر خالل الالعالقة التبادلية بني الطاقات اخلضراء ومؤشر التنمية البشرية يف اجل: 10الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 موقع وكالة الطاقة الدولية إىلاستناداً  الباحثنيداد إع من: املصدر

ؤشر التنمية ا ارتفع ممن خالل الشكل البياين أعاله، يتضح أنه كلما زادت نسبة الطاقات اخلضراء كلم
لتنمية الى مؤشر عالبشرية، والعكس صحيح أي كلما تراجعت نسبة استهالك الطاقات اخلضراء انعكس سلبًا 

لبعد ات اخلضراء واام الطاقلقول مما سبق أنه ُتوجد عالقة طردية قوية بني التحول إىل استخدالبشرية. ومُيكن ا
 .(HDI) االجتماعي للتنمية املستدامة املمثلة مبؤشر التنمية البشري
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 ي(العالقة التبادلية بني الطاقات اخلضراء والتغري املناخي )البعد البيئ .3.4.4
لى عالل احملافظة ناخي من خيًا يف مواجهة التهديدات البيئية والتغري املالطاقة اخلضراء دورًا أساستلعب 

إىل استخدام  نا فإن التحولهئة، ومن املوارد املائية العذبة والتقليل من انبعاث غاز اثين ُأكسيد الكربون امللوث للبي
لية بني لعالقة التباداملعرفة . و الطاقات اخلضراء كبديل للطاقات التقليدية تُعد الواقي لظاهرة االحتباس احلراري
 1990 ة املمتدة بنيالف الفرت التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق البعد البيئي لالستدامة يف اجلزائر خ

 (.11نعرض الشكل البياين أدانه )الشكل . 2014إىل 
-1990ائر خالل الفرتة  اجلز يف O2Cونسبة انبعااثت غاز العالقة التبادلية بني الطاقات اخلضراء : 11الشكل 

2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع وكالة الطاقة الدوليةاستناداً إىل  نيالباحثإعداد  من: املصدر
لتحول إىل لية بني امن خالل الشكل البياين أعاله، يتضح أنه هناك مرحلتني لتفسري العالقة التباد

 ألوىل متتد منملرحلة االكربون يف اجلزائر، حيث استخدام الطاقات اخلضراء ونسبة انبعاث غاز اثين أُكسيد ا
فعت نسبة يث كلما ارتوخالل هذه الفرتة نالحظ وجود عالقة تبادلية طردية بني املتغريين ح ،2006إىل  1990

فرتة اعتمدت على وُيسر هذا أبن اجلزائر خالل هذه ال ،O2Cالطاقات اخلضراء ارتفعت معها نسبة انبعاث 
راسة اليت لثانية من الدال الفرتة الطاقات التقليدية مما انعكس سلباً على البعد البيئي، أما خالالتوسع يف استخدام 

انبعاث  ستمرة يف نسبةم، فنالحظ تراجع يف استخدام الطاقات اخلضراء يُقابلها زايدة 2014إىل  2006متتد من 
 ها مما سبب يفها واستهالكىل زايدة إنتاجالزايدة يف أسعار الطاقات التقليدية أدى إويُفسر ذلك أبن  ،O2Cغاز 

 وقابله تراجع يف استخدام الطاقات اخلضراء. ،O2Cزايدة انبعاث غاز 
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 اخلامتـــــــــة .5
خلضراء االطاقات  من خالل هذه الدراسة اليت عاجلت وشخصت جتربة اجلزائر يف التحول إىل استخدام

 ذه األخرية يفهال، ودور تتمتع هبا اجلزائر يف ذات اجمللتحقيق االستدامة، وذلك بعرض أهم اإلمكانيات اليت 
 حتقيق االستدامة أببعادها الثالثة، توصلت دراستنا إىل استخالص ما يلي:

  لتحول إىل هذالرغم من ااتتمتع اجلزائر إبمكانيات هائلة يف جمال الطاقات اخلضراء بكل مصادرها لكن على 
يت س املقومات المتلك نف دامها يبقى ضئيل جدًا مقارنة بدول أخرى الالبديل الطاقوي إال أن استغالهلا واستخ

نمية عات حتقيق التستوى تطلممتلكها اجلزائر، وابلتايل يبقى استغالل الطاقات اخلضراء يف اجلزائر ال يرقى إىل 
يكلة ه لك من خاللويتجلى ذالتحول الطاقوي األخضر،  أجلمن  ابلرغم من نية الدولة الظاهرةاملستدامة، 

 ؛ذات الشأنالسياسات واالسرتاتيجيات املنتهجة يف املؤسسات وإعداد الربامج و 
 يق االستدامة وبني حتق توجد عالقة تبادلية طردية بني التحول إىل استغالل الطاقات اخلضراء يف اجلزائر

دي البعد االقتصااء و خلضر أببعادها الثالثة، حيث بينت الدراسة أنه توجد عالقة طردية بني استخدام الطاقات ا
د، كما أثبتت ادي للبللالستدامة، أي كلما زاد استخدام الطاقات اخلضراء انعكس إجيااًب على النمو االقتص

الطاقوي األخضر والبعد  بوجود عالقة طردية قوية بني التحول 2014إىل  1990الدراسة خالل الفرتة املمتدة من 
م دة بني استخداة املوجو عن ذلك توصلت دراستنا إىل العالقة الطردي االجتماعي لالستدامة يف اجلزائر، فضالً 

 الطاقات النظيفة والبعد البيئي.
 املراجع .6
  عة ، دار اجلام-يقيةليلية تطبدراسات حت-إبراهيم عبد هللا عبد الرؤوف حممد، الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة

 (.2017اجلديدة، )اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، 
 انية ائر؛ دراسة إلمكي يف اجلز الطاقة احلرارية الشمسية من أجل التنمية املستدامة يف القطاع السياح ،شقاليل إميان

 .2015، جملة حبث وتنمية ،( يف اجلزائرPROSOLتطبيق مشروع بروسول )
 ،يف العلوم  ذكرة ماجستريم عماد تكواشت، واقع وأفاق الطاقة املتجددة ودورها يف التنمية املستدامة يف اجلزائر

 .2012االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة، اجلزائر، 
 يل حول التنمية املستدامة ورقة مقدمة للمؤمتر العلمي الدو ; إشكالية التنمية املستدامة وأبعادها ،، عمار عماري

 (.2008أفريل  07/08جلزائر: جامعة سطيف، والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، )ا
 االسكوا ستدامة يف بلدانتنمية املاللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة، تطبيق مؤشرات ال. 
 :(.1988 دار الشروق، حممد رأفت إمساعيل رمضان، علي مجعان الشكيل، الطاقة املتجددة، دار الشروق، )بريوت 
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