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ا يبقى وال الخيال في تمر كثيرة سطورا  الذكريات من قليلا  إال المطاف نهاية في ل
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 مقدمة :

زائر يف اإلستغالل األمثل للطاقات املتجددة و هي الطاقات البديلة  تراهن السلطات العمومية يف ا
قق يف السياسات الرمسية  غري أن التساؤل الذي يبديه باحثون و خرباء يف هذا اجملال يرتكز على ما 

 خبصوص اإلسثتمار يف هذا اجملال .
ذ البالغ باالهتمام الطاقة موضوع ظىلذلك   يف تتمثل إقتصادية أمهية من مله ملا املاضية العقود م
موية اإلقتصادية واملشاريع اإلنتاج وسائل تشغيل  الت

 ودول املتقدمة الشمال دول بني ما توزيعها يف الكبري اإلختالل ذلك د الطاقة مصادر لتوزيع واملتتبع

وب امية ا ابع جل أن حيث ال وب دول يف ترتكز الطاقة م افس أطماع ط علها مما ا  لدول وت

زائر ، واإلستغالل التبعية لتعميق وعرضة الكربى القوى ظومة هذ ضمن و ا  دول كحال حاهلا امل

وب ها سواء الطاقة خبصوص متتلكها اليت واإلمكانات مؤهالت فبإعتبار ا فط التقليدية م  كال

 ذايت دي وأمام جهة من الكربى الدول هلذ رهان أمام تضعها املتجددة الطاقة مصادر أو والغاز

اجع اإلستغالل كيفية حول  . الثروة هلذ ال

ديث تصاعد قد و  بديلة كطاقة املتجددة الطاقة عن و الطاقوي األمن عن األخرية اآلونة يف ا

 مصادر من نابعة بديلة طاقة بإعتبارها تلغه مل ان و التقليدية الطاقة تعانيه اليت العجز تغطي مستمرة

  .وغريها....وامليا الرياح وطاقة الشمسية كالطاقة واملتجددة واملستمرة الدائمة الطبيعة
زائر من املواضيع اإلقتصادية اهلامة ملا توفر من إحتياجات إلدارة العجلة اإلقتصادية  ه الطاقة يف ا وم

إستهالك حجم الطاقة إرتفاعا عاما بعد عام حيث أوضح و توفري الرفاهية للمستهلكني و يعرف 
جم إرتفع من  بري كمال أيت شريف أن هذا ا ة  17ا ة  58إ  2005مليون طن س طن س

ة  2017 و أوضح أيت شريف أن نسبة إستهالك الغاز  2022و هو رقم مرشح لإلرتفاع س
سبة باملائة من إمجا الطاقة املستهلكة تلي 37الطبيعي متثل  باملائة و حذر  28ها الطاقة الكهربائية ب

ف من بني الدول األكثر إستهالكا للطاقة مبختلف أنواعها و  زائر تص ذات املتحدث من أن ا
و إستخدام الطاقات املتجددة خاصة يف  ا  اوف من اإلنعكاسات السلبية هلذ الوضعية هو اإل

وات امل فاض تكلفتها مقارنة مع الس  اضية .ظل إ
 



 مقدمة  

 

 ب

 

 
ناهيك عن اآلثار السلبية للطاقات املستخدمة حاليا على البيئة حيث أن معدل اإلستهالك الفردي 

مرات املعدل اإلفريقي دون  3طن لكل فرد متجاوزا املعدل العاملي و أكثر بـــــ  3.16للكهرباء يعادل 
 نسيان الإلنبعاثات املرتبطة بالطاقة و أضرارها على البيئة .

 
زائر أخذت ولقد  عن بديلة كطاقة املتجددة الطاقة يف اإلستثمار يف التجربة غمار وض املبادرة ا

مية قيق أجل من األحفورية الطاقة  الطبيعية الثروات يف القادمة األجيال حق وحفظ املستدامة الت

موية اإلستثمارات فيز أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا لدولتهم  كيفية رهان أمام علها مما الت

ع اإلستغالل زائر  املتجددة الطاقة ملصادر األ  .يف ا
 

ماهي إستراتجية السلطات العمومية في الجزائر في مجال إستغالل الطاقات المتجددة ؟ و هل 
اك مشاريع على أرض الواقع تأكد توجه السلطات نحو هذ الطاقات البديلة ؟  ه

 



 اإلطار المنهجي

 ج

 

 : أسباب إختيار الموضوع
وع  إلختيار الذاتية األسباب أهم تتمثل موضوعية وأخرى ذاتية أسباب بني املوضوع إختيار أسباب تت

 :يف املوضوع هذا

رص املتجددة الطاقة مبوضوع الشخصي اإلهتمام*  وض على وا  فيها والبحث الكتابة غمار يف ا

موي كبديل تلها اليت البالغة لألمهية ع التكاليف بأقل اإلقتصاد إلنعاش ومصدر ت  اآلثار وأ

تائج، قيقها وال مية و فاظ املستدامة للت  .نظيفة بيئة على وا

قاش فتتعلق املوضوعية األسباب أما   ا حول الواسع بال  وضرورة املتجددة الطاقة إستغالل و اإل
 ..مصادرها إستغالل تعميق

 توليها اليت املخصصات وحجم املتجددة الطاقة إستغالل و رات ااإلستثم وتدفق توجه إىل باإلضافة

وع هذا ملثل الدول ال هو كما رات اإلستثما من ال زائر ا طط و املستقبلية والرؤى يف ا  ا

ية رباء يضعها اليت والرهانات اإلسرتا د إىل للوصول دوهلم يف ا  يف املتجددة الطاقة إستغالل من فيه املأمول ا

اضبة التقليدية الطاقة ملصادر التبعية تدرجييا بذلك لتتخطى والبعيد واملتوسط القريب املستوى  إىل وامللوثة ال

 . واملتجددة الدائمة البديلة الطبيعة ملصادر األمثل إستغالل

 
 أهداف الدراسة :

 :يلي فيما الدراسة  أهداف إمجال ميكن

 منط اوز (الريعي واإلقتصادي متجددة غري الطاقة مصادر بني واإلرتباط التقليدي املفهوم اوز -

 .)الريعي اإلقتصاد

 على أو العاملي الصعيد على سواء املتجددة الطاقة إستغالل و التوجه ودوافع مربرات  فهم حماولة -

الة مستوى زائرية  ا  .ا

ظر حماولة - زائر  يف املتجددة الطاقة واقع إىل ال  .املصادر هذ إستغالل و والتوجه ا

ل بإعتبارها املتجددة الطاقة مصادر طرح - زائري  اإلقتصاد إلنعاش البديل ا  . ا

ها و الطاقة، إلمكانات تشريح - سبة املتجددة م  تواجه اليت التحديات على الوقوف و للجزائر بال

ظور من(الراهن  الوقت يف القطاع هذا  .) الطاقوي األمن م

مو أخرى قطاعات جبانب املتجددة الطاقة إستغالل تعميق سبل تبين -  .اإلقتصادي لل



 اإلطار المنهجي

 د
 

 أهمية الدراسة 
 

ها ، الطاقة أمهية تتضح  :خالل من املتجددة الطاقة وم

ية العالقات حمددات أحد الطاقة تعد - امية الدول و الكربى الدول بني البي  األمهية جانب فإىل ، ال

موية واملشاريع اإلقتصاد عجلة ريك يف الطاقة البالغة ملصادر ياة وعجلة الت  مصدر فهي ككل ا

قاشات ة ومؤشر السياسية لل فوذ والتفوق للهيم  املصدر هذا ميلك؟ ال ومن ؟ ميلك من حول وال
 إستغالهلا وكيفية الطاقة هذ ومصادر إمكانات حيث من البالغة األمهية املتجددة الطاقة تل -

ع ت ما وهو وتبعاته اإلستغالل هذا وتكاليف األ  للطاقة البديلة الطاقة عن بالبحث الدول له تفط

اضبة  .ال

زائر أخذت ولقد .هلا رهان حمط الطبيعة تضع واليت التقليدية الطاقة وإلشكاليات  وض املبادرة ا

اضبة األحفورية الطاقة عن بديلة كطاقة املتجددة الطاقة يف اإلستثمار يف التجربة غمار  أجل من ال

مية قيق  ومن ناحية، من هذا لدولتهم الطبيعية الثروات يف القادمة األجيال حق وحفظ املستدامة الت

موية فيز أخرى ناحية ع اإلستغالل كيفية رهان أمام جيعلها مما اإلستثمارات الت  الطاقة ملصادر األ

 العاملية بالسوق ارتباطه و التقليدية الطاقة إحتياطي نفاذ يدقه الذي التحدي ظل يف املتجددة

 . )البرتول أسعار تذبذب و والطلب العرض(

زائر عل املؤشرات هذ كل ظر تعيد ا  املتجددة الطاقة إلستغالل فعالة إسرتاتيجيات وضع يف ال

 . إقتصادها يف نوعية قفزة لتحقيق بطريقة ناجعة
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درج أمهية الطاقة تكتسي  الشريان تعد حيث العاملي الصعيد على هامة مكانة إحتالهلاخالل  من ت

داهتا ضمن الدول تضعها ال األولويات ومن األساسي هلا واحملرك الدول إلقتصاديات الرئيسي  أج

ها نظرا وذلك  الفصل هذا يف له التطرق سيتم ما وهو .هبا التزود لضمان املتواصل والسعي لتثمي

اصر التالية   :ص  لطإاار ضمن الع
  الطاقات املتجددة  ) تعريفها , أنواعها (تعريف 

  ال الطاقات املتجددة زائرية يف  كومية ا    السياسة ا

 زائر  أهم املشاريع موية خاصة مبجال الطاقات املتجددة يف ا  الت

 اإلقتصادية للطاقات املتجددة  فوائدال  
 زائر فاق آ  املستقبلية جملال الطاقات املتجددة يف ا

  وع الصحفي املختار  ال
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 تعريف الطاقات المتجددة :
ه لقد ضب ال ال املتجددة الطاقة خالل من األحفوري للوقود بدائل عن التقصي يف العامل إ  ت

اشئة الطاقة هي املتجددة فالطاقة.دود وجودها يعد ال املتجددة غري الطاقة مبصادر مقارنة  من ال

ضوب قابلة غري أي إقتصاديا تف ال ال املصادر اك ااملا بإستمرار  تتجدد فهي لل  على حياة ه

ا هذا إن(:تعا اهلل قال كما إهنا األرض سطح  هذ أهم ومن 54 آية ص سورة )نفاذ من ماله لرزق

 ااقة وكذلك الطاقة، مصادر تكون ال الرئيسية الطاقة األصل يف ال تعترب الشمسية الطاقة املصادر

زر املد وااقة الرياح رارية  والطاقة واألمواج وا وفية ا رارة وااقة املائية املساقط وااقة ا وفية ا  .ا

تظر اآلخر والبعض مستغل املتجددة الطاقة مصادر وبعض  مستقبال العلمي والتطور الف التقدم ي

ظيفة الطاقات من املتجددة والطاقة     1. البيئة صديقة ال

ها عديدة ألسباب يرجع املتجددة الطاقة لفهم مقبول شامل تعريف وضع صعوبة إن  2  :م

وع -  .آخر إ بلد من املتجددة الطاقة مصادر ت

 .املتجددة الطاقة مصادر من مصدر كل من دولة كل متلكها ال الكميات إختالف -

وعة املصادر يوفر والذي والتق العلمي التقدم مدى تباين -  .املتجددة للطاقة املت

 

 

 . 102, ص  2014,دور إنتاج الطاقات المتجددة في إعادة هيكلة سوق الطاقة , مكتبة الوفاء القانونية ,اإلسكندرية ,  هشام حريز – 1

 . 103المرجع نفسه , ص  – 2
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لذلك تعرف الطاقات املتجددة هي عبارة عن مصادر ابيعية دائمة و غري ناضبة و متوفرة يف الطبيعة 

دودة  دودة أو غري  تج عن إستخدامها سواء كانت  ها متجددة باستمرار و هي نظيفة و الي و لك

 1تلوث بيئي .

ضب من كثرة اإلستخدام   و قد عرفت يف معجم املصطلحات البيئية باهنا :هي مصادر ااقة الت

رارية و الرياح.  2كالطاقة الشمسية و األرضية ا

صل عليها هن خالل تيارات ا لطاقة ال يتكرر وجودها يف و تعرف أيضا بأهنا الطاقات ال 

زون  و تلقائي و دوري و هي بذلك عكس الطاقات غري متجددة املوجودة غالبا يف  الطبيعة على 

جامد يف باان األرض , و بتعبري آخر هي مصادر ابيعية دائمة غري ناضبة متوفرة يف الطبيعة بصورة 

 3دودة إال أهنا متجددة بإستمرار .

 

 

 

 

الطاقات المتجددة بين الواقع و التحديات على الصعيدين الوطني و اإلقليمي ,''إجتماع اللجنة الفرعية لسوق الطاقة المتكاملة تقرير  – 1

 .5,ص 2009في الجمعية البرلمانية اآلسيوية '' ,تركيا,

 . 270,ص  2009سحر أمين كاتوت ,معجم المصطلحات البيئية ,عمان ,دار دجلة , -2

دي قسم تحليل و إستشراف إقتصا), "دور و أهمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة",رسالة ماجستير مريم بوعشير  -3

 156,155( ص 2011,كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير ,جامعة منتوري قسنطينة ,
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دد إ ما  و يف مفهوم آخر للطاقات املتجددة هي ااقات أنتجت و إشتقت من مصار ميكن أن 

 1ال هناية مثل : ااقة الشمس و الرياح , امليا أو ميكن إنتاجها بطريقة مستدامة .

اضبة، الطاقة ملصادر بديال املتجددة الطاقة مصادر تأيت و  ااقة مصادر كوهنا عن فضال فهي ال

ضوب وعدم اإلستمرارية وبصفة التلقائي بالتجدد تتميز فإهنا ملوثة وغري نظيفة  . ال

اك  املتجددة الطاقات إستغالل تعميق و قدما املضي إ الدول تدفع رئيسية مبررات ثالث وه

 :وهي
  :الطاقة أمن -1

اضبة الطاقة إحتياجات تلف تغطي ال التقليدية الطاقة مصادر أن إعتبار على   مستقبال فإنه، ال

 مصادر من الكايف اإلنتاج توفري عن البحث خالل من املعروض، أمن خالل من املشكل هذا يطرح

اول يف مالئمة بأسعار الطاقة ميع، مت  مورد لديها توافر حال يف يتحقق دولة ألي الطاقة وأمن ا

ة بصورة للطاقة ااق من عدد يف الكربى القوى تدخل دعمه ما وهو وكافية، آم تجة الرئيسية امل  امل

فط  2. تدفقه لضمان لل

 

 

 

 8تقرير عرض الطاقة و الطلب عليها ,"اإلتجاهات و اإلحتماالت الغابة و الطاقة '' , ص  – 1

و  46, ص  2014عمر عبد العاطي ,أمن الطاقة في السياسة الخارجية األمريكية , المركز العربي لألبحاث و دراسة لسياسات ,بيروت ,– 2

49. 
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تجة الدول بني الطاقة أمن تلف د الطاقة أمن مفهوم يركز حيث واملستهلكة امل  املصدرة الدول ع

 اإلقتصادي لألمن أساسيا شراا ما وفائض عائدات قيق أي الطاقة سوق من العائدات أمن على

تجة للدول  الدول تعتمد ذلك من بالعكس للدول، القومي األمن إسرتاتيجيات ضمن فتضعه امل

ارج على الطاقة من حاجياهتا تلبية على املستهلكة  اإلمدادات تعرقل خطر إ أمهية تو فهي ، ا

ويع ذلك من افس حدة ظل يف الطاقة مصادر إ اآلمن و الوصول العرض مصادر ت  الدول بني الت

 يف للطاقة بديلة مصادر وارح العاملية السوق يف الطاقة أسعار و إستقرار  للطاقة املستهلكة الكربى

ظر ال املتجددة الطاقة مصادر هي كما الطوارئ حاالت  1.الزاوية  هذ من إليها ي

 :المناخ تغير من القلق -2

دمات الطاقة على الطلب بتزايد مية ملواكبة املرتبطة وا سني اإلقتصادية و اإلجتماعية الت  رفاهية و

اس ة الدفيئة غازات إلنبعاثات ونظرا وصحتهم، ال ا  أسهمت وال الطاقة خدمات توفري عن ال

وي الغالف يف الدفيئة لرتكيزات البالغة الزيادة يف ملحوظا إسهاما ديثة البيانات تؤكد حيث ا  أن ا

ة الدفيئة غازات  إنبعاثات غالبية ميثل األحفوري الوقود إستهالك ا شا عن ال  عامليا، البشريط ال

 إمتالك مع الطاقة خدمات على العاملي الطلب تلبية يف خيارات اإلستمرار ارح إ أدى ما هذا

اخ تغري آثار حدة من للتخفيف ضخمة إمكانيات ل املتجددة الطاقة تعترب حيث امل   من األمثل ا

اخ والصحة البيئة على السلبية آثار من للتخفيف اإلستغالل من حصتها زيادة خالل  خاصة وامل

راري اإلحتباس ظاهرة من التخفيف   . ا

 . 49و  46,مرجع سابق , ص  عمر عبد العاطي – 1
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اخ والصحة البيئة على السلبية آثار من للتخفيف اإلستغالل من حصتها زيادة خالل  خاصة وامل

راري اإلحتباس ظاهرة من التخفيف  1 . ا

  :المتجددة الطاقة كلفة   -3

ذ تقلصا املتجددة الطاقة كلفة تشهد تظر ومن عقود، عدة م ة أنواع تكلفة تستمر أن امل  من معي

اء التقل  هذا ويستمر .املتجددة الطاقة إنتاج لوجياو تك سني يف املتجددة الطاقة  هذ نضوج أث

اعة  2 .الص

 : أنواع الطاقات المتجددة 

دث يف الشمس و تصل ااقتها  الطاقة الشمسية -1 ووية ال  :هي نتاج التفاعالت ال

رارية إ األرض على صورة إشعاعية مكونة من  فسجية ال يتم حجب  ا أشعة فوق الب

مراء . ت ا وي و األشعة املرئية و األشعة  ها بواسطة الغالف ا  3كمية كبرية م

رارة الطبيعية داخل :الطاقة الحرارية الجوفية  -2 بااها من ا هي ااقة نافعة يتم إست

ت سطح االرض  راة املخزونة   4.االرض و يقصد هبا ا

 والتخفيف المتجددة الطاقة مصادر بشأن الخاص التقرير"المناخ، بتغيير المعنية الدولية الحكومية ،الهيئة وآخرون مادروجه بيش رايمون -1

 http://eco.univ-setif.dz/seminars/ddurable/56.pd/f, 7ص  ،  2011خ )د.م.ن( : )د.د.ن( المنا  آثار من

16/10/2016 ,12 :30    

ص    2015للطباعة و النشر ,األردن ,التنمية المستدامة إستغالل الموارد الطبيعية و الطاقة المتجددة ,دار الدجلة  نزار عوني اللبدي ,–2

168. 
 4,ص  2010مريزق عدمان ,دور برنامج الطاقات المتجددة في معالجة ظاهرة البطالة قراءة للواقع الجزائري , الجزائر )د.د.ن(, – 3
  109,ص 1986رمضان محمد رأفت إسماعيل علي جمعان الشكيل ,الطاقة المتجددة ,بيروت ,دار الشروق , – 4
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ات العضوية يف توليد  حيث تتمكن  :الطاقة الكتلة الحيوية  -3 هي إستخدام الكائ

ات  باتات من خالل عملية التمثيل الضوئي من تكوين كتلة حية و تعترب كل الكائ ال

ية مصادر للط ازن عمالقة للطاقة من أهم املصادر املستعملة يف توليد ا اقة فهي متثل 

يوانية . زلية و ا   1الطاقة هي األخشاب و املخلفات امل

يرتبط مفهوم الطاقة املائية مبحطات توليد الطاقة الكهربائية ال تقام  :الطاقة المائية  -4

اء السدود لضمان توفر كميات كبرية  على مساقط األهنار و يرتافق مع هذ احملطات ب

طات الطاقة بشكل دائم .  2من املاء لتشغيل 

يث إستخدم اإلنسان ااقة :طاقة الرياح  -5 يتم توليد الكهرباء من خالل ااقة الرياح 

ة الشراعية و يف اواحني اهلواء . د القدم بعدة ارق يف السفي  3الرياح م

 

 

 

 

وهيب عيسى الناصر ,حنان مباركة بوفالسة ,مصادر الطاقة النظيفة أداة ضرورية لحماية المحيط الحيوي العربي ,)د.د.ن(, المنظمة   - 1

 43العربية للتربية و الثقافة و العلوم ,)د.ت.ن(, ص 

 .19ص  ,1981سعود يوسف عياش , تكنولوجيا الطاقة البديلة ,الكويت ,عالم المعرفة , – 2 

 . 204,ص 2000زهير الكرمي ,العلم و مشكالت اإلنسان المعاصرة ,الكويت ,عالم المعرفة , – 3
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 ( ميثل أنواع الطاقات املتجددة01الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد الطالبتين  المصدر :

 

 

 

 

 

 

 أنواع الطاقات املتجددة 

 

 الطاقة الشمسية 

 

 الطاقة املائية 

 

 ااقة الرياح
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 : السياسة الحكومية الجزائرية في مجال قطاع الطاقات المتجددة

زائر يف املتجددة الطاقة إستغالل سيد صصات تتوزع  هذا يف املتخصصة البحث مراكز  بني ا

و من بني هذ  .الواقع أرض على سيدها سيتم وال اجملسدة املشاريع و الوان عرب املمتدة اجملال

 :املراكز البحث املتخصصة يف ميدان الطاقات املتجددة 

  مركز تطوير الطاقات املتجددة(CDER )  

  تطوير معدات الطاقة الشمسية مركز(UDER )  

  ال الطاقات املتجددة اث التطبيقية يف   (URAER)وحدة األ

  ااق ال الطاقات املتجددة يف امل اث يف   (URREMSالصحراويةوحدة األ

   وث املعدات و الطاقات املتجددة   (URMER)وحدة 

  ولوجيا السيليسيوم  وحدة تطوير تك

زائري للطاقات املتجددة  زائرية أيضا املعهد ا كومة ا  .1(IARE)و قد أنشأت ا

 :يف واملتمثلة ، املتجددة الطاقات تطوير مركز مهام عرض سيتم البحث مراكز  مهام لبعض وكمثال

  :خالل من املتجددة بالطاقة املتعلقة البحوث يف العمل -

ية املؤسسات مع بالتعاون رييب مشروع إاالق -  .والدولية الوا

ية املساعدة - ديدة للمشاريع الف  ..والتحقيق البدء ا
 
 
 
الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول المغاربية ,اإلسكندرية ,مكتبة الوفاء القانونية  حالم زواوية ,دور إقتصاديات – 1
 361,ص 2014,
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ظم إختبارات ومطابقة جودة -  .واملكونات ال

سابات و مراجعة خربة -  .التشغيل عمليات يف ا

 1.واإلنشاء الرتكيب -
زائرية القانون رقم  كومة ا اص برتويج إستخدامها للطاقات  2004لعام  1425أصدرت ا و ا

ولوجيا  تلف بإختالف التك تجة من املستثمر ال  دد تعريفة شراء الطاقة امل املتجددة و الذي 
 2.املستخدمة يف إنتاج الطاقة 

زائر بدمج مبدأ تطوير الطاقات املتجددة ضمن  و لألمهية املتزايدة لقطاع الطاقات املتجددة قامت ا
صوص القانونية سياستها الطاقوية من خالل تب إاار قانوين مالئم لرتقيتها  و ال تتمثل يف ال

 التالية:
  اقة .و املتعلق بالتحكم يف الط 1999املؤرخ يف جويلية  09-99القانون رقم 

  املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إاار 2004أوت  14املؤرخ يف  04-09القانون رقم
مية .  الت

يث : موعة من اإلجراءات التحفيزية  زائرية  كومة ا  و بذلك وضعت اال
وحة مبوجب األمر  ال الطاقات املتجددة اإلستفادة من املزايا املم املي املشاريع يف  -01ميكن 

ح إعتبارات مالية و جبائية  2001أوت  20املؤرخ يف  03 و املتعلق بتطوير  اإلستثمار , و ميكن م
سني الفعالية الطاقوية و ترقية الطاقات املتجددة .  3و مجركية لألنشطة و املشاريع ال تساهم يف 

  ح القروض بدون دوق الوا للتحكم يف الطاقة من أجل متويل هذ املشاريع و م إنشاء الص
وك واملؤسسات املالية    4.فوائد و ضمانات من ارف الب

 
 
 
 4, ص 2013دليل الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار ,قطاع الطاقات المتجددة , – 1
,  2009كرم الدين ماجد , سياسة الطاقات المتجددة  إقليميا و عالميا ,مصر ,)د.د.ن(, محمد المصطفى , محمد  محمد الخياط  – 2

 . 16ص
الدين فرحات ,"بدائل السياسية الطاقوية في الجزائر" ,مذكرة ماستر ,)قسم العلوم السياسية ,كلية الحقوق و العلوم السياسية , حسام  – 3

 53( , ص 2015جامعة محمد خيصر بسكرة ,
  10حسام الدين فرحات , مرجع نفسه , ص  – 4
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 : المشاريع التنموية خاصة بمجال الطاقات المتجددة في الجزائرأهم 
زائر قامت فقد املتجددة، الطاقة قطاع ال يف اإلستثمارات صوص أما  اموح برنامج بوضع ا

ة وهذا املتجددة الطاقات لتطوير مية الوا الربنامج ويهدف ، 2011 س  إ املتجددة الطاقات لت

ها 2030 آفاق ميغاواط 22000 إنتاج  توفرت ما إذا للتصدير موجهة ميغاواط 10000 م

اسبة الظروف    1 .امل
 حدود يف الشمسية الطاقة من الكهرباء إلنتاج  % 40ح %30 إ الوصول مسطر وماهو
رباء  يصرح العملي املستوى على لكن .2030 هود تكثيف ضرورة على ا از إ للوصول ا  إ
مية لتحقيق زئر ا للج حقيقيا رهانا املتجددة الطاقات أصبحت حيث التعهدات،  املستدامة الت

قيق   2 .العامل يف الطاقوية مكانتها و
فاض مع خاصة أولوية أصبح فاإلستثمار فط أسعار إ ت ما وهو ، ال كومة إليه تفط زائرية ا  من ا

 من املستدامة الطاقة إ للجوء قوية بصفة الرتكيز ب":سالل املالك عبد األول الوزير تصريح خالل
   3 .والبرتول الغاز يف اإلقتصاد خالل
كومة إعتمدت وقد زائرية ا  للوصول 2030 آفاق إ املمتد الوا الربنامج 2011 فيفري يف ا

صيلة املتجددة، الطاقات مصدر من ميغاواط 12000 توليد إ  نسبة من%  27 الطاقوية وا

 .التقليدية للطاقات والباقي املتجددة الطاقة تغطية

 

 

 

 

 

 

الطاقة و التعاون العربي الورقة القطرية ,الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,اإلمارات العربية المتحدة  مؤتمر الطاقة العربي العاشر , – 1
-http/www.oapecorg.org/media/9526dz00-1644-40ad-af6eأنظر الرابط  , 26ص  , 2014د.د.ن ديسمبر 

e73ab5147cd/847336599/presentations/d8a7 14 :20 12/01/2017  

 04/04/2017 16:20أنظر الرابط : إستغالل الطاقات المتجددة في الجزائر بين الواقع و التطلعات  – 2
https://www.youtube.com/watch?v=rQDgNKvyGS  

 المرجع نفسه . – 3
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  1 :كالتا هي و ،مراحل ثالثة عرب تتم خطة الربنامج هلذا وضع وقد

ص   2013و 2011بني  ما:االولى المرحلة - از و موذجية الريادية املشاريع إل  إلختبار ال

ولوجياتا تلف  .املتوفرة لتك

 .الربنامج نشر يف باملباشرة ويتميز 2015 و 2014 بني ما :الثانية المرحلة -

از خاصة وتكون 20130 و 2016 بني ما: األخيرة المرحلة -  الواسع املستوى على باإل

 .الشمسية للمحطات

از سيتم الربنامج هلذا ووفقا ها مشروع (60) ستون إ  ومشسية كهروضوئية مشسية طات م

طات الرياح لطاقة حرارية,و مزارع اصب آالف لق الربنامج هلذا ويسمح تلطة، و  الشغل م

 .املباشرة املباشرةوغري

 يف(ABENEL) اإلسباين املتعامل مع سونلغاز فرع(   NEAL ) نييال مؤسسة شرعت وقد -
از   .ميغاواط 150 بطاقة الرمل اسي والغاز الشمسية الطاقة من إنطالقا الكهرباء لتوليد طة إ

اك باإلضافة 2010ة  س األشغال هبا و إنطلقت  از قيد آخر مشروع ه  تعمل مزرعة يف يتمثل اإل

  .فرنسية شركة مع بالتعاون نييال مؤسسة عليه تشرف بأدرار ميغاواط 10 بطاقة الرياح بطاقة
باية من % 1 نسبة صي  مت وقد ديدة الطاقات لتطوير احملروقات من احملصلة ا  واملتجددة ا

ع اإلستعمال ولرتقية ة املالية قانون يف التقليدية للطاقات األ  2 .للجزائر 2012 لس

 املتجددة للطاقات الوا الربنامج من األو املرحلة  يف املدرجة اإلستثمارية باملشاريع يتعلق فيما أما

از يف الشروع مت فإنه(2013 -2011) ها مشاريع عدة إ  3 :م

 .بغرداية ميغاواط 1.1 قدرة ذات( ( PHOTOVOLTAIC كهروضوئية مشسية طة -

زل 2554 (قرية 16 تزويد - وب الكهروضوئية الشمسية بالطاقة م  .)العليا واهلضاب با

 ميغاواط 19 إمجالية قدرة ذات(PHOTOVOLTAIC  (كهروضوئية مشسية طات  -

دوف، ، بإليزي راست ت  .مت
 
  26مؤتمر الطاقة  العربي العاشر , مرجع سابق , ص  – 1

 العلوم في ماجستير رسالة(،الجزائري  االقتصاد في المحروقات قطاع على االوروبي لالتحاد الطاقوية السياسات اثر،نيبل زغبي  – 2

 69ص ,  2011/2012 التسيير، وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية سطيف عباس فرحات جامعة االقتصادية
  27مؤتمر الطاقة العربي العاشر , مرجع سابق , ص  – 3
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 .والبيض شلة ميغاواط 20 وط بأدرار ميغاوا 10 رياح مزارع   -

 الدراسة(. قيد املشروع(ميغاواط 5 تبلغ إنتاجية بطاقة جوفية حرارية طة -

از يف الشروع - درج ميغاواط 343 تبلغ قدرة ذات الكهروضوئية الشمسية املشاريع من موعة إ  ت

 ال اإلمجالية القدرة بذلك لتبلغ رباء، الكه على املتزايد  الطلب لتلبية 2014 الطوارئ طط يف

 .الكهروضوئية الشمسية األنظمة من ميغاواط 3200 عتبة تركيبها سيتم

از إ باإلضافة ع إ  رف ا إش ت الشمسية األلواح وترتيب وضوئيةالكهر  الطاقة وحدات مص

طقة موقعه سونلغاز فروع من فرع وهي لطإنارة، الرويبة(SPA/EPE  ( له الرئيسي املقاول  امل

اعية ار مليون 42000 وتكلفته الرويبة الص  الكهروضوئية الطاقة وحدة 41800 وقدرته جزائري دي

ة يف  .الس

رارية الشمسية الطاقة صوص أما  املمتدة الفرتة يف % 51 تقدرب إدماج نسبة بلوغ يرتقب ا

 1 :التا خالل من األهداف سيد سيتم و  2010و  2014بني

اء - اعة مصانع ب  املرايا لص

اء- اعة مصانع ب اقل السائل أجهزة لص  .الطاقة زين وأجهزة للحرارة ال

اء - ع ب اعة مص  .الطاقة كتلة أجهزة لص

زائر  تقوم كما افسة على قادرة لتكون الشمسية الطاقة طة بتطوير حاليا ا  الطاقة مع امل

ااق يف املستحدثة  الطاقة من % 5 إ اهلجني نسبة تصل أن املتوقع من وكان العامل، من األخرى امل

ية اإلنتاجية  إيطاليا إ الطاقة هذ لتصدير متاحة فرص بالفعل لديها الدولة وأن ، 2015 عام الوا

  . 2  األخرى األوروبية والدول

 
 
 16/04/2016 12:30:الرابط  انظر  27قطاع الطاقات المتجددة , برنامج الوطني , ص  – 1

https://www.cder.dz/spip.php?article1827  
2- Peter Meisen.Lesley Humter. Reewable Energy patential of the Middle East.North 

Africa V S The nucle as devlopment. Global Energy Network Institute.October 

2007.p.23. http://www.geni.org/globalenergy/research/middle-east-energy-

alternatives/MENA-renewable-vs-nuclear.pdf 12:30, 14/12/2016 
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كومة تسعى باإلضافة زائرية  ا دسة نشاط تطوير إ ا  يف واإلنتاج والتزويد التصميم و قدرات اهل
 مع  %80 ستفوق نسبة  2030و  2021ني ب ما الفرتة خالل تصل أن ليتوقع املستقبلية، اآلفاق

سبة أما .سابقا املذكورة الوحدات إنتاج قدرة توسيع ضمان ق إاال فسيتم الرياح ااقة جملال بال
اعة إلقامة دراسات  ية بالطاقة متعلقة ص   الفرتة يف ،  % 50 ب تقدر إدماج نسبة إ للوصول الر
اذ خالهلا وسيتم 2030 و 2021 بني املمتدة   :التالية إلجراءاتا إ

اء - ع ب اعة مص  .الرياح و دورات االعمدة لص

ية شبكة إنشاء - اولة وا اعة للم  .رافعة  أرضية أجهزة لص

دسة نشاط كفاءة من الرفع - از والتزويد التصميم و قدرات  اهل  إدماج نسبة بلوغ أجل من واإل

 ااقة مصادر إستغالل باإلمكان كذلكزائرية  ج مؤسسات ارف من % 50 ب األقل على تقدر

 :يف متمثلة أخرى متجددة

رارية  الطاقة - يوية الكتلة األرضية، ا  .الكهرومائية و ا

از مت الذكر اآلنفة املشاريع إ باإلضافة ة احملطة إ  اسي ميغاواط 351 بقدرة غاز مشسي اهلجي
 1.مشروع أهم يعد والذي الرمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 27قطاع الطاقات المتجددة , برنامج الوطني , مرجع سابق , ص  – 1
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 الفوائد اإلقتصادية للطاقات المتجددة في الجزائر :
مية ال أقرت ضرورة توفري ة العاملية للبيئة و الت مية و  من خالل اللج قيق الت الطاقة من أجل 

فإن توفري خدمات الطاقة شرط أو و أساسي لتحقيق العدالة يف توزيع ضرورة رئيسية  إعتبارها
زء األكرب من نفقات  اجات األساسية الغذائية و الصحية ,كما أن قطاع الطاقة يستحوذ على ا ا

زائر اليت تسعى إ تزويد  ها ا امية من بي ااق قطاع الطاقة للعائالت يف الدول ال تلف امل
د من الثلوث  بالكهرباء , أيضا اإلعتماد على الطاقات املتجددة يف تلبية اإلحتياجات يؤدي إ ا
ة و ذلك كون املصادر املتجددة  اجم عن إستخدام الطاقات املتجددة و خاصة الغازات الدفي ال

 1مصادر نظيفة .
تلف اجملاالت إقتصادية و ترتبط الطاقات املتجددة إرتبااا وثيقا مبسامهتها يف الت مية من خالل 
 إجتماعية و بيئية و ال سيتم تشخيصها فيما يلي:

 : أوال: في المجال اإلقتصادي* 
امية على غرار ثمي قط , مصدر بديال ل إستغالل الطاقات املتجددة يف البلدان ال زائر املصدرة لل ا

 لطاقة الكهربائية لصادراهتا باإلضافة إ وجود مصادر أخرى إلنتاج ا
ائية  ااق ال تساهم الطاقات املتجددة يف تقلي  التكاليف مقارنة مع الطاقات التقليدية السيما يف امل

 أين يتم إستعمال املضخات املائية يف سقي األراضي الفالحية باإلضافة إ اإلنارة العمومية 
فض يف سعر اإلنارة يف ااق الريفية و   فإستخدام الطاقات املتجددة ميكن أن  زائر السيما يف امل ا

 2. كذا ترقية األداء يف األماكن و اهلياكل العمومية 
 
 
 
 
 
 
سميرة كسيرة ,عادل مستوي , اإلتجاهات الحالية إلنتاج و إستهالك الطاقات الناضبة و مشروع الطاقات المتجددة في الجزائر رؤية  – 1

 .   164,ص  2015, 14اإلقتصادية و التسيير و العلوم التجارية , العدد تحليلية آنية و مستقبلية ,مجلة العلوم 
  164مرجع نفسه , ص – 2
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باإلضافة إ إمكانية توفري يد عاملة و إستحداث وظائف , فيمكن للطاقات املتجددة أن تساعد يف 
وبية ,فاستخدامها ال يتسبب يف ااق ا صول عى الطاقة و خاصة يف امل  إنقطاع يف تسريع وترية ا

بعثة من مصادر التقليدية  فيض الغازات امل واحي و عالوة على  للطاقة إمداد الكهربائي ملختلف ال
ولوجيات الطاقات امل افع بيئية مهمة . يث تستطيع تك  1تجددة توفري امل

د كبري  إن إستخدام سبة كبرية فاستغالهلا مرتبط  مية ب الطاقات املتجددة ميكن من رفع مستوى الت
دمات و مواد الطاقة بأسعار ميسرة و مقبولة إجتماعيا و سليمة بيئيا  بتحسني إمكانية الوصول إ ا

ية و احمللية ,و ذلك من خالل وسائل متعدد صوصيات و الظروف الوا ة  آخدين يف اإلعتبار ا
ظم الالمركزية للطاقة , باإلضافة إ تطوير  ااق الريفية و إتباع ال كزيادة إمددات الكهرباء إ امل

ية   .السياسات الوا
ظيمية من شأهنا املساعدة على هتيئة الظروف اإلقتصادية و املؤسسية يف  للطاقات املتجددة و أار ت

ائية و الريفية .قطاع الطاقة سليمة بيئيا و التخفيف من واأة الفقر  ااق ال  2يف امل
 : ثانيا :في المجال اإلجتماعي و البيئي

االت ت اد فرص للعمالة  احمللية يف  ياة من خالل إ سني نوعية ا رتيب و صيانة مقاومة الفقر و 
 3معدت إنتاج الطاقة املتجددة باإلضافة إ إمكانية توفري حياة صحية جيدة خالية من الثلوث .

 عامة وبصورة أمهيتها واقع من املتجددة الطاقات إستغالل و للتوجه  اإلنعكاسات أهم إمجال ميكن
ه اسقااا و زائر  على م قاط يف ا   :التالية ال

ظب ال املتجددة الطاقة 1-  بالطاقة اإلمداد تأمني مستوى على امليزة هذ ر توف ما وبالتا ، ت

 .ظرف أي ت إنقطاعها وعدم
 
 
 
يوباسوكون ,رامون بيشزماردوقان و آخرون ,مصادر الطاقات المتجددة و التخفيف من تغير المناخ ملخص لصنعي السياسات ملخص – 1

 .  18, ص  2011فني , )د.د.ن( , الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ , 
ة المستدامة في المنطقة العربية " ,إطار للعمل ,السكريتارية تقرير اللجنة  اإلقتصادية و اإلجتماعية لغرب آسيا ,"الطاقة ألغراض التنمي – 2

 . 11, ص  2004لغرب آسيا , الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة , برنامج األمم المتحدة للبيئة ,مكتب اإلقليمي 
 3مؤتمر القمة العالمية تنمية المستدامة  , ص   - 3
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فايات من خالية نظيفة ااقة تعطي 2- عكس ما وهو ،) أنواعها بكافة ( ال  البيئة إشاعة على ي

ظيفة  .ال

 صحة على احملافظة على إنعاكاساهتا خالل من وذلك ، اإلنسان صحة محاية إ أوال هتدف-3

ة الطاقات من فهي اإلنسان ظيفة اآلم  ال

 . الطبيعية البيئة على احملافظة 4-

 . بسيطة إنتاج تكلفة ذات 5-

د اإلنسان معيشة سني -6  وظائف استحداث و جهة من يةالرفاه قيق خالل من. الفقر من وا

 .وتشجيعه األخضر اإلقتصاد على اإلعتماد خالل من شغل

 . جديدة عمل فرص تأمني-7

د -8 رارية الضارة  الغازية اإلنبعاثات من ا ط وعواقبها و ا  من املتجددة الطاقة تعد حيث ة ,ري ا

ظيفة الطاقات  .البيئة صديقة ال

فاض-9 ة الطبيعية الكوارث وشدة عدد إ ا راري ا عن ال  . اإلحتباس ا

امضية األمطار تشكل عدم -10 ياة أشكال و ةلزراعيا احملاصيل بكافة الضرر تلحق ال ا  . ا

د -11 فايات و تراكم  تشكل من الكبري ا  . )والصلبة والسائلة الغازية ( أشكاهلا بكافة الضارة ال

ات كافة محاية -12 ية الكائ  . باإلنقراض املهددة وخاصة ا

وفية امليا محاية -13  . التلوث من السمكية والثروة والبحار واألهنار ا

 . الغذائي األمن تأمني يف املسامهة -14

 1.والغازية الكيميائية امللوثات من لصها نتيجة الزراعية احملاصيل إنتاجية زيادة -15
 
  

 
 

ية جرعتلي، مجد - 1 اد أه تجدد لطاقة إعت حافظة في ودورها ل ىة، إلنسا صحة على ل ي ل  :الرابط  انظر و

http://www.nouhworld.com/article  04/03/2017  14 :20 
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 :جال الطاقات المتجددة في الجزائر لمآفاق المستقبلية 

ال الطاقة  طقة البحر األبيض املتوسط يف  زائر قوة إقتصادية هامة يف م من املتوقع أن تصبح ا
لتدعم بذلك مداخليها من احملروقات ال تشكل أساس اإلقتصاد الوا   2020املتجددة يف آفاق 

سبة تتجاوز  ة العمومية ب زائر ال %96و املورد األهم و الكبري للخزي طاقوي فإنه من , أما مركز ا
ا املوجب خالل هذ الفرتة كما يتوقع أن توفر الطاقات  و قمة اهلرم يف اإل املقدر أن يتجه 

زائر  لول  % 35املتجددة با  . 2040من حاجاهتا 

ها  زائر لن هتددها أزمة نفاد البرتول لتوافرها على الطاقات املتجددة خاصة الشمسية م و رمبا أن ا
افسة أكرب اإلقتصاديات , يع الشامل , و م ت إستغالهلا بدخوهلا مرحلة التص حيث أهنا إن أحس

تقل إ مرحلة جديدة تتميز  تج ملصادر الطاقة إن الوق ت البارزة على ميزهتا األساسية كبلد م
و أوروبا لتوفري املورد  الشمسي من بإستغالل الطاقة املتجددة و الشروع يف تصدير الطاقة الشمسية 

غرايف من جهة أخرى .  جهة و القرب ا

دد قدراته اإلنتاجية و التصديرية  و هكذا ميكن للجزائر أن تثبت مرة أخرى أهنا بلد ااقوي 
اد  زائر ملوقعها و قدراهتا الطاقوية تستقطب أكرب املستثمرين خاصة اإل بصورة متواصلة كما أن ا

يث توجد مشاريع مشرتكة   1يف ميدان تطوير الطاقة الشمسية .األورويب 

 

 

 

 

عماد الدين تكواشت , "واقع و آفاق الطاقات المتجددة و دورها في التنمية المستدامة في الجزائر " , رسالة ماجستير , )قسم  – 1

  203, ص   2010جامعة الجزائر ’ العلوم اإلقتصادية , كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير 
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زائر على إنتاج أكثر من و تعتزم  من ااقتها الكهربائية إنطالقا من الطاقات املتجددة يف  %30ا
اري إعداد حيث يقرر هذا  2050آفاق  مية الطاقات املتجددة ا  يف إاار الربنامج الوا لت

وب , و إنشاء  ميغاواط من الكهرباء إنطالقا 22000إنتاج الربنامج  من الطلقة الشمسية يف ا
ت البحر مع أوروبا .  1شبكة نقل و عمليات ربط 

تجني و إنشاء شبكة  سبة للم فيزية بال كما يتطلب إنعاش الطاقة البديلة تطبيق إجراءات 
زائر للتمكني من تقلي  تكاليف اإلنتاج ووضع حد للتبعية اعية إلنتاج التجهيزات الضرورية با  ص
زائر تسعى من خالل مشاريعها و إستثماراهتا  ا املمولني األجانب الذين يفرضون أسعارهم فإن ا إ
ال الطاقات املتجددة إ بلوغ حجم معترب من الطاقة و ترشيد إستخدامها و إستعماهلا , و  يف 

ر لتطور حجم إنتاج آفاق تطور حجم الطاقات املتجددة يف اإلنتاج الوا و اآلفاق املستقبلية املرجو 
زائر يف آفاق   الطاقات  . 2030املتجددة يف ا

ة  من جهة % 75فقدرت نسبته ب 2030أما خالل  % 60ستصل تقريبا إ  2050يف س
زائر يف آفاق  دول التا  2030أخرى تسعى ا قق إنتاجا مقبوال من الطاقات املتجددة و ا أن 

  2. 2030يبني حجم الطاقات املتجددة يف آفاق 

 

 

 

 

 

 

 -04-13عبد الرحمان جعيد , الجزائر ستصبح قوة عالمية في مجال الطاقة الشمسية إطلع عليه يوم  – 1
, http://www.djairess.com/alayam.101771/  

  164سميرة كسيرة , عادل مستوي , مرجع سابق,  – 2

http://www.djairess.com/alayam.101771/
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 2030يوضح تطور حجم الطاقات المتجددة في الجزائر في آفاق  (02الجدول رقم )

 الوحدة "ميغاواط"

 

 

 

 

 طاقة الرياح السنة
الخاليا 

 فوتوفولطية

الطاقة 

 الشمسية
 الطاقة المائية

إجمالي 

 الطاقة

2013 10 6 25 26 41 

2015 50 182 325 52 557 

2020 270 831 1500 150 2601 

2030 2000 2800 7200 228 12000 
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 النوع الصحفي المختار 
 )تعريف الروبورتاج )لغة و إصطالحا 

   تاريخ الروبورتاج 

  خصائص الروبورتاج 

 ) أنواع الروبورتاج )روبورتاج يرتبط بالحدث, روبورتاج يرتبط بالموضوع 

 المصور  الروبورتاج 

  الروبورتاج الوصفي ,الروبورتاج التحليلي(أنواع الروبورتاج المصور( 

  سمات الروبورتاج 
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 :المختار الصحفي النوع
 

 : بورتاجو الر تعريف  

 : لغة/أ

ليزية كلمة هي روبرت كلمة REPORTER املخرب أي ليزي الفعل من اشتقت إ  اإل
 .) األصلي مكانه إ الشئ إرجاع( باألحرى أو آخر إ مكان من الشئ نقل وتع , الصحفي

قل أو وصفي ببيان الريبورتاج اسم ربط مت العربية اللغة ويف   1 .  الصحفي ال

اك  : القول اللغة يف فيصبح باالستطالع العربية اللغة يف الريبورتاج يربط من وه

 . استطالعا ، يستطلع :استطلع

 .هو ما نظر : ريه أ استطلع

  2 .معرفته الب : الشيء استطلع و

 أو "بيانات عمج ، ري ، قيق" إما أنه على الريبورتاج مع تتعامل الفرنسية املوسوعات و والقواميس

ادا ، موضوع يف قيق بعد صحفي، رر مقال" أنه  ." ميدانية معلومات إ است

 وتقسم reportage هي و مفاصل 3 إ : ( RE – PORTE – AGE( تصر و

اء من نقل يف مضموهنا كلمة   3 . سلعة آخر إ مي
 فيها يروي مقاالت موعة أو مقال" بأهنا ريبورتاج الكلمة تفسري د : الفرنسي روبر قاموس ويف

 4 ."مسعه وما شاهد ما حية بصفة الصحفي

 
 
 
 
 . 46,ص  1996نظرية لألنواع الصحفية , ديوان المطبوعات الجامعية ,الجزائر , نصر الدين العياضي , إقترابات – 1
 . 181, ص  2009,  2ط ,فنيات التحرير الصحفي , دار الخلدونية  للنشر و التوزيع ,  ساعد  ساعد – 2
الروبورتاج , التحقيق , الحديث , دار الصباح الجديد , عبد العالي رزاقي ,مهارات الكتابة اإلعالمية ,التقارير اإلعالمية ,الصورة القلمية – 3

 . 98,ص  2008,  1ط 
4 – Maxidico dictionnaire ,Edition de la connaissance ,paris ,1996,p 953 
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 : اصطالحا بورتاجو الر /ب

 عل بأسلوب مسعه أو حضر أو الصحفي رآ مشهد أو حدث أو ظاهرة هو الريبورتاج -1
ياة بتصوير يهتم ألنه يعيشه القارئ  1 .العالقات تلك على الضوء إلقاء و اإلنسانية ا

 

ياة تصوير األساسية مهمته صحفي نوع هو الريبورتاج   -2  على الضوء إلقاء و اإلنسانية ا
 من بقدر يتمتع وبأسلوب مباشر غري بشكل ، كله ذلك ربط مع اإلنسانية العالقات

مالية  ، االقتصادية و الثقافية و االجتماعية الشروط مبجمل الصورة على االعتماد و ا
ياة هلذ أرضية تشكل ال  يتمتع صحفي نوع هو و الريبورتاج يصورها ال اإلنسانية ا

 2 .التأثري على شفافيته و األسلوب مجالية من كبري بقدر

 

  : Michel Voirol -3 وتسمع ترى علك أن هدفه فن أنه على فوالاير ميشال ويعرفه 

وع إنه ، نفسه الصحفي به أحس و مسعه مبا س ما تار الذي ال رب ون يك حي  اابع ذا ا

وانب متعدد حي إستعراضي  و للقراء ممثل فهو ، لغري حواسه يعري للريبورتاج املعد فالصحفي... ا
 3 . املستمعني و املشاهدين

 

 شاهد هبا يقوم املباشرة و الواضحة الكتابة بأنه يعرفه "فوق خوديان" السوفيايت الباحث و-4

تاج ، جديدة ظاهرة أو اجتماعي حدث حول عيان  ف مستوى ذات تفاصيل إ تاجالريبور كاتب و

 كانت إذا املادة على كم وبذلك ، للمؤلف شخصية انطباعات إ و حي أسلوب إ و مجا و

 4 .ال أم رتاجو ريب
 
 
 
 . 183مرجع سابق , ص  ساعد ساعد , – 1
  60, ص  1986دمشق , أديب  خضور , أدبيات الصحافة , مطبعة الداودي ,  – 2
 . 67, ص  1991نور الدين بليل , دليل الكتابة الصحفية , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,  – 3
 . 76نصر الدين العياضي , مرجع سابق , ص  – 4
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 :الروبورتاج تاريخ

يات املؤرخني بعض يقول ليز أن التحرير لف  العمل يف روبورتاج كلمة أدخل من أول هم اإل

رائق و الفيضانات وصف أو الربملان، دورات من دورة وصف هبا وقصدوا الصحفي، روب ا  .وا

 بني ومن عشر التاسع القرن يف األدب بإزدهار يرتبط الصحفي الروبورتاج تاريخ أن بعضهم ويرى

وع هذا مؤسسي كالر، األمريكي والكاتب زوال، إمييل الفرنسي األديب الصحفي ال س  والكاتب إيبت

 .الصني إ "كيش" الكاتب ورحالت ، "العامل زهرة أيام عشرة" كتابه يف ريد جون األمريكي

دن ألبري الفرنسي الصحفي إسم ذكر الروبورتاج ذكر كلما أنه العياضي الدين نصر الدكتور ويقول  ل

رب خالل حربيا مراسال  إشتغل الذي  ،"جورنال لوب" و "لوماتان" جريدة يف األو العاملية ا
ان، سوريا مثل روبورتاجاته ويكتب العامل أقطار وب بعدها وانطلق  و السعودية و مصر ولب
د والصني اليابان و أملانيا، و وقربص بلغاريا و وروسيا فلسطني، ام واهل  .الفيت

ديث، الروبورتاج مسات محل من أول هو الرحالت أدب أن العياضي الدين نصر الدكتور ويضيف  ا

وات خالل آسيا و إفريقيا إ بطواة إبن رحالت مثل  1377 و 1304 س

دما عشر التاسع القرن مطلع إ فتعود الصحافة يف للروبورتاج األو البدايات أما  جريدة قامت ع

ها والكتابة القرم حرب بتتبع التامي  .ع
ما اك بي  يف 1723 سبتمرب 5 يف حدث صحفي روبورتاج أول أن ترى أخرى تقديرات  ه

دما تشيكوسلوفاكيا صيب حفل وصف ع  يف سياسي روبورتاج أول وظهر .الثالث كارل امللك ت
لرتا دما 1736 عام يف إ   1.   الربملان أخبار نقلت ع

 
 
 
 
 
 75, 74, 73, ص  2004, , دليل للطلبة و الصحفيين دار هومة , الجزائر  الصحفي الناجح محمد لعقاب , – 1
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 :الروبورتاج خصائص

 والوقائع، األحداث إزاء املكشوف الواضح ري أ ال إبداء على يعتمد ال أنه الربورتاج خصائ  ومن

ب الوصف، على أكرب بدرجة يرتكز بل صر من لو ال فهي مبسطة، لغة على يتوفر أن و  الع

 .املشاهد إهتمام إثارة يتم ح والعاافي الدرامي 

 نسبة من يزيد املصورة، املادة مضمون مع املسموع ال  مضمون إتقان عملية فإن ذلك إ إضافة

 .اإلعالمية املادة هلذ املشاهدين فهم
 

 :الروبورتاج أنواع

قسم املضمون حيث من بورتاجو الر  أن نقول أن وميكن  :قسمني إ ي

  :)المباشر( بالحدث يرتبط ربورتاج 1-
 على يرتكز موضوعه يكون أن على صحفي، مؤمتر عقد مثل ، آين حدث حول آين ربورتاج وهو

قل  .مؤمتر عقد ظروف أو الزيارة أجواء مثال يصف كأن والوصف، ال

  :)مباشر غير (بالموضوع يرتبط ربورتاج 2-
دمثثل مرتبط وغري آين غري ربورتاج وهو  اإلنسانية، العالقات حول مواضيعه تدور الذي الربورتاج با

، .. البيئية، اإلجتماعية،  أو ما ظاهرة بإستطالع يقوم الصحفي ألن باإلستطالع أيضا ويسمى إ

وع هذا يكون ما وعادة ، معني مكان جم حيث من أاول ال  1  .الزم ا
 
 
 
 
 
 
 . 67نور الدين بليل , مرجع سابق , ص   - 1
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 : المصّور بورتاجو الر 

ياة تصوير على دائما يقوم الذي الربورتاج أنه على ويعرف  بأسلوب حية صورة تقدمي و اإلنسانية ا

دث كامل نقل على يقوم كما الصورة، و الصوت على يعتمد مجيل، ماهري إ بيئته و ا  عن ا

 .الصورة و الصوت اريق

 بني تسوية أيضا وهي الصورة مقدرات و الصوت مقدرات بني كتسوية املصور الروبورتاج يعترب

صوصية وبني الربورتاج متطلبات ولوجية ا  على الواحدة فيها افظ ال التسوية تلك التلفزيونية، التك

 . األخرى

 :المصّور الروبورتاج أنواع

 :إ املصّور الربورتاج تقسيم ميكن

  :الوصفي الربورتاج 1-
وع هذا يعتمد عت توظيف و الوصف على ال  حيث أساسيني واالختالف الرتابط مفهوم ويكون ال

طقي التوقيع يتجاوز وهررائحته  و ولونه بشكله للقارئ الشيء يقدم ،أي امل  جذابة بطريقة وجود و

ظم فعل مشوقة،وهو و  غري و املباشر األسلوب على يعتمد و ، املوضوع أو املسار ناحية من سواء م

 الوصف لصا الشخصيات بعض أفكار و كلمات بتوظيف للصحف يسمح حيث ، املباشر

 .الربورتاج يف اإلنتقال و تكامل إحداث قصد يصفه ملا أبعاد إلعطاء املقصود

   :)المعمق( التحليلي الربورتاج 2-
ة يف الصحفي لتعمق نظرا بذلك يسمى دث معا طلق حيث ، تفسري و الواقع وعرض ا  ي

ة واقعة من الصحفي اول ، املباشرة املالحظة ت ظاهرة أو معي  الظاهرة أسباب ليل الصحفي و

تائج إستخالص و وع هذا تقييم و ال  يريد الذي التوجه و الشكل يأخذ ،أي الشخصي باإلمضاء ال

اصة التفسريات  ويعطي الصحفي ة و ا اء ، األخرين عن املتباي  . ماذا؟ : السؤال عن اإلجابة أث

اص احملقق األسلوب يأخذ كما   1  .عليه التعليق يف ا
 
 
 . 23, ص  1998محمد دروبي , الصحافة و الصحفي المعاصر , القاهرة ,  – 1
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 :الروبورتاج سمات

 والصورة، الصوت أو والصوت بالكلمة روايتها وتعاد الواقع، يف أحداثها ري قصة رد هو الربورتاج

ياة دامت وما ري من األفراح و األحزان  من فضاء ا  حياهتم فإن عاديون، أناس اهلاطإب والشر، ا

 ذلك هو جحاال الوصف،والروبورتاج يف األصعب وهي الروبورتاج، يف اإلرتكاز نقطة هي العادية

ادا حية، بطريقة ويسمعه يرا ملا الصحفي سرد خالل من الشارع يف ري ما يستوعب الذي  إ إست

دث وحدة املكان، وحدة الزمن، وحدة (الكالسيكي املسرح يف الذهبية القاعدة  .)ا

 :يف الروبورتاج مسات أهم ديد وميكن

 .كاتبه ومسعها رآها كما حية األحداث يعيش املشاهد أو املستمع أو القارئ عل 1-

دث شهود ومواقف وانطباعات وأفكار آراء  يقدم 2-  بني وسيطا كاتبه ويكون فيه، املشاركني أو ا

دث  .له واملتلقي ا
اجح الروبورتاج رر 3- ح الذي هو ال مس حواسه مي دث معه ليعيش للمتلقي ا  ابعته يف ا

ديدة  .ا

س ويسمع يرى املتلقي عل الذي الوصف يعتمد 4- دث يلمس وح ويتذوق و  يقبض أو ا

دث معاين يف األعماق إ باملتلقي يرمى املوضوع، على  يتحول يث دالالت من عله وما ا

 .له املستقبل وأنف وأذن عني إ الروبورتاج كاتب

 الروبورتاج يف مجيعا تتوفر ،)البصري السمعي( أو املكتوب للروبورتاج املشرتكة السمات وهذ

 ،و تعبرياهتا  ونوعها الوسيلة لغة يف يكمن واإلختالف إعالمية وسائط من يستخدمه ملا .اإللكرتوين
و  واحاسيسهم رؤاهم ونقل فيه، ومن املكان ووصف الوقائع، سرد على تعتمد املكتوبة فالصحافة
ضور فإن اإلذاعة يف أما .جرى ملا تصوراهتم  دث يف املشاركة لألاراف  يكون الفعلي ا  ا
ركة بأصواهتا، اء يف مهم دور للمونتاج املكان، نكهة وح والضجيج وبالصوت با  الروبورتاج ب

 . املرئي أو املسموع
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 :هي أخرى مسات وللروبورتاج

 الصراحة  من قدر كبري يطلب واألفعال، لألشياء نقديا وبعدا تأكيد، بكل ذاتيا، جانبا يتضمن 1-

اصرها األخبار نقل يف  .وع

 .اإلجتماعية الصريورة يف باملشاركة والشعور واألشخاص األشياء ملعرفة التطلع سد 2-

انب على يركز 3- دث إهتمامه من أكثر الوضع يف اإلنساين ا  الصحايف أن مبع ذاته، يف با

اعه أو ما حدث وضحايا العيان لشهود الكلمة يعطي دث يثريها ال العوااف ليربز ص  من أكثر ا

دث فيه جرى الذي السياق   1  .ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . 103,  102عبد العالي رزاقي , مرجع سابق , ص  – 1
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 : التطبيقي االطار

 : الروبورتاج إنجاز مراحل 
 مرحلة ما قبل التصوير  - 1

 : التوثيق

صول مت معلومات على الروبورتاج هذا يف إعتمدنا  الصحفية املقاالت و الكتب بعض من عليها ا

اها مقابالت على ايضا ، الطاقات املتجددة  موضوع يف كتبت ال املختلفة  خرباء و مع أجري

  .تصني

 أجل من هذا كل اجملال  هبذا كبري إهتمام تشهد ال املختلفة اإلعالم وسائل و األنرتنت كذلك

 .إليه التطرق يتم مل وما مت وما املختلفة زوايا و جوانبه معرفة و باملوضوع اإلحاطة

 بطاقة فنية حول الروبورتاج :
وان  : الروبورتاج ع

زائر   الطاقات املتجددة و آفاق االستثمار يف ا

 : الروبورتاج تقدمي و اعداد

  غيضن فطيمة الزهراء 
 جوب عائشة 

 : الروبورتاج على املشرف

 . مرواين  االستاذ

  : الروبورتاج مدة
 دقيقة   14:35

وع  : الصحفي ال

 . مصور روبورتاج

 ::)السينوبسيس( : الروبورتاج موضوع ملخص

ا العامة الفكرة تتمحور زائر و ذلك من  حول ملوضوع و إستغالل الطاقات املتجددة يف ا التوجه 
ا إ أهم املشاريع  ال الطاقات املتجددة كما تطرق كومة للإلستثمار يف  ديث على السياسة ا با
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ص هذا اجملال  و  موية ال  زائري  كما الت إنعكاسات و فوائد الطاقات املتجددة على اإلقتصاد ا
زائرترت   دصد افآفاق املستقبلية لقطاع الطاقات املتجددة يف ا

 : المستهدفة الشخصيات

ا الروبورتاج هذا يف  : كالتا كانت و املوضوع دم مبا شخصيات عدة استهدف
برية الدولية يف قطاع الطاقات املتجددة  السيدة - ة ا  بن محو أمي

 الوالئي دوق مدير البيئة اعبد الصالسيد نور الدين  -

 اإلقتصادية دواح عميد الكلية عبد القادر الدكتور  -

 السيد نور الدين ببوعام مفتش بوزارة البيئة و الطاقات املتجددة  -

ية إلقت - معية الوط مد رئيس ا  صاد الطاقة السيد حسين 

ني حسني خبري يف الطاقة ا -  لسيد بن ش

صوردير بابا  عبدول نائب فيصل  مساعد امل السيد - دق امل  مبستغامن  دصاحب الف

 : التصوير مرحلة - 2

 : المعاينة -أ

ة مبرحلة املرحلة هذ تسمى  هي و الروبورتاج موضوع إختيار بعد مباشرة تأيت و االستطالع و املعاي

 املعلومات مجع و التصوير أماكن ديد تتطلب و للموضوع اإلعالمية املادة مجع فيها يتم ال املرحلة

 . باملوضوع دصلة هلم الذين االشخاص إختيار و باملوضوع املتعلقة

ال الطاقات املتجددة ملختص إختيارنا كان فقد هام  موضوع هو املوضوع ان ومبا ني و خرباء يف 
 أجل من و ذلك الملتقى في طبعته الثالثة '' إقتصاد الطاقة ''الذين أطروا و أشرفوا على فعاليات 

 بقيمة و فائدة هذا املوضوع . لتعريف كافية و مفيدة مبعلومات روبورتاجال إثراء
ة مرحلة بدأنا و ال متثلت  تصويرها املراد  األماكن ديد حيث مت  املوضوع إختيار بعد مباشرة املعاي

و   « Salle de conférence Cap Hyproc Sablettes»يف قاعة املؤمترات  
ديدفندق المنصور"  . أدصحاهبا موافقة بعد التصوير أوقات و زوايا  " باإلضافة إ 
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 :2019جانفي  16 بطاقة فنية حول الملتقى طبعة الثالثة حول "إقتصاد الطاقة " بمستغانم
 

Identification Des pertenaire D’organisation 

-objet :séminaires sur l’ecinomie d’energie  

-Parrainage :Wilaya de Mostaganem . 

-partie organisatrice : Direction de l’environnement  
-Partenariat et collaboration d’organisation : université Abdelhamid ibn badis 

(facultés des sciences exactes et de l’informatique de l’université de mostagane,) 

SARL APGroup  Event . 

 

 -période  :15 / 16 janvier 2019 

-lieu : salle de conférence Cap Hyproc  Sablettes  

Partenaire Economique des sponsors : cablerie Algérienne Sidi Ben dhiba, 

Cap Hyproc Sablettes . 

Exposition : Hall de réception du complexe touristique Hyproc . 

Objectif de la journée :l’événement se veut être un espace d’échange 
d’informations par des professionnels dans le but d’un usage rationnel de l’énergie 
électrique les énergies renouvelables particulièrement l’énergie solaire .  
  

Public cible :opérateurs économiques et entre prises dans le domaine des ERN 

efficacité énergétique(bâtiments…),étudiant et enseignants 

universitaires ,collectivités locale (APC et Dairas) mouvement associatif spécialisé, 

professionnels,bureaux d’études spécialisés….. 
-Nombres de participants : 250 environ  

 

-partenaires médiatiques :presse ecrite locale et nationale ,ENTV ,  radio dahra 

,radio chaine 1,dzair news, Ennahar tv ,El bilad tv ,Echourouk tv. 

Exposant concernés : université de mostaganem (posters),sociétés et entreprises 

spécialisées en travaux de bâtiment et en énergies renouvelables ( solaire 

notamment),bureaux d’etudes spécialisés ,association ASPEIN d’entreprenariat 
dans le domaine de l’économie verte . 
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 : التصوير-ب

از يف الصحفي هبا يقوم ال املراحل  أهم من املرحلة هذ تعترب  على تعتمد ألهنا مصور عمل أي إ

ا : الصور الن للمشاهد إدصاله يريد مبا معرفته و ، مهاراته و كفاءته  مرحلة و ، الفكرة تعكس ه

 . الصحفي العمل اح ددات إحدى هي التصوير

بتنظيم الملتقى الوطني و ال هلا عالقة  2019جانفي  16و 15أيام  التصوير عملية يف بدأنا وقد
 Salle de conférence»للطاقات المتجددة بوالية مستغانم في طبعته الثالثة 

Cap Hyproc Sablettes »  ديد املواعيد .حيث مت إجراء املقابالت  بعد 

اء لقطات عدة إخرتنا قد و ها للروبورتاج املسطرة االهداف دم مبا التصوير عملية أث  اللقطة :م

 . دصدرية املتوسطة ،اللقطة جدا القريبة اللقطة ، القريبة اللقطة ، العامة
 : المقابالت -ج

برية الدولية يف قطاع الطاقات املتجددة  - ة ا  السيدة بن محو أمي

 السيد نور الدين عبد الصادوق مدير البيئة الوالئي  -

 اإلقتصادية دواح عميد الكلية عبد القادر الدكتور  -

 السيد نور الدين ببوعام مفتش بوزارة البيئة و الطاقات املتجددة  -

ي - معية الوط مد رئيس ا  ة إلقتصاد الطاقة السيد حسين 

ني حسني خبري يف الطاقة  -  السيد بن ش

صور مبستغامن  - دق امل  السيد بابا  عبدول نائب فيصل  مساعد املدير دصاحب الف

 : التصوير بعد ما مرحلة - 3

 : مايلي يأيت التصوير مرحلة بعد
 :(visionnage)   المشاهدة -أ 

 اللقطات لتحديد و املوضوع على لتعرف مرات عدة املصورة املادة مشاهدة فيها تتم ال هي و

اسبة  و الرتكيب لعملية متهيدا هذا و مضمونا و شكال املوضوع دم ال اإلستجوبات كذا و امل
 على املصورة املادة مشاهدة و مضغوط قرص إ الفيديو شريط ويل خالل من ذلك مت و ، املزج

 DVD . الكومبيوتر
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 :(montage)  التركيب -ب 

يمائي الفن إن "  .بدوفيكني سفيايت رج "... املونتاج غرفة يف يبدأ ال السي

مهور إ املخرج هبا يتحدث أخرى لغة هو و الرتكيب، أو التوليف أيضا يسمى  و ، املتفرجني ا
اعة يف جدا املهمة املراحل  من مرحلة انب على سيد يف املونتاج يعتمد الفيلم دص  و التقين ا
 .السهولة يف غاية املونتاج عملية من جعلت تطورا  عرفت ال و األجهزة تلف إستعمال يف املتمثل

انب أما  . معرفتها املخرج على و إمتالكها املختص على لغة بإعتبار املونتاج يف األهم فيعد الفين ا

اسق و تتابع يف )..دصوت..دصورة( اللقطات ترتيب و إختيار هو و  اللقطات هذ توحي حبيث ت

فردة الصور أفكار عن تلف بفكرة اها للقطات يعطي و ، امل  و ترتيبها حسب مع

  1 .سياقها

ا بعدما ة اللقطات و املشاهد بإختيار قم ا تعكس ال و الصا  إختيارها مت ال و  للموضوع رؤيت

اريو يف املكتوب العمل احداث تسلسل وحسب للمشاهد ايصاهلا املراد االفكار اساس على  السي

 . تركيبها و اللقطات ترتيب كان
 
 : كالتا فكانت املونتاج يف املستخدمة اإلنتقاالت حول اما

  القطعcut   :ال اإلنتق  يعين التلفزيون ويف ، مباشرة بطريقة ألخرى لقطة من اإلنتقال هو
وع هذا و ، مباشر بشكل ألخرى كامريا من  لزوما أكثرها و بدائية اإلنتقاالت أكثر هو ال

د للقطع نلجأ و ، أيضا اظرة ألخرى لقطة من التحول ع  .التوا على م

 

 

 

 

 
 ، الشباني الوسط في اإلتصال و لإلعالم الوطنية الجمعية ،2011 ، الفيديو مونتاج و التصوير في نماذج و تقنيات ، بعجي الرزاق عبد - 1

 . 58و 57ص 
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 و الظهور التدريجي : التدريجي اإلخفاء 

ي اإلخفاء • يا الصورة شدة تقليل تعين : التدر  أن إ شدهتا و تركيزها يقل و تتالشى ح تدر

 أخرى دصورة بذلك لتبدأ قليلة لثوان سوداء بقعة إ األخرية فتستحيل متاما الشاشة من معاملها تفي

 .بالظهور

ي اإلظهار •  معاملها بإبراز الصورة تبدأ مث متاما مظلمة والشاشة يبدأ إذ سابقه عكس فهو : التدر

يا صوع إ تصل ح تدر  تضاء مث ، متاما مظلمة أوال تظهر لقطة بداية فهو " االزمة الشدة أو ال

يا  .اإلختفاء عملية عكس وهو إضاءهتا تكتمل ح تدر

ا • ادصية هذ استخدم  كذا و املكان و الزمان قطع و ، للموضوع هناية و كبداية بورتاجو الر  يف ا

 .ألخر موضوع من اإلنتقال و التغيري ألجل

 يف يكون أن  وميكن ، األو اللقطة دصورة الثانية اللقطة دصورة متسح حني دث:  المسح 
ا أي ارج إ  أو ، املركز من أو ، مائل سي  ، أفقي : إ  مربع أو دائرة خالل من أو ، ا

 ..غريها أو

 
 : التعليق -ج 

ة نظر وجهة إعطاء و شرح و تفسري هو  و قوة الصورة يزيد التعليق التلفزيون يف و ، أو رأي معي
  1. افهامه على الصورة عجزت ما فهم على يساعد

 

 

 

 

 

 
  293ي ,مكتب الثراث اإلعالم , ص كرم شلبي , اإلنتاج التلفزيون  – 1
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 الخاص بالروبورتاج : نص التعليق 

امية فإ جانب األمهية  تعد ية بني الدول الكربى و الدول ال ددات العالقة البي الطاقة إحدى 
ريك عجلة اإلقتصاد و املشاريع  ياة ككل , فهي البالغة ملصادر الطاقة يف  موية و عجلة ا الت

فود حول ما ميلك و من ال ميلك ة و التفوق و ال قاشات السياسية و مؤشر للهيم هذا  مصدر لل
 املصدر .

إستغالهلا و كيفية  هذ الطاقة تل الطاقة املتجددة األمهية البالغة من حيث إمكانيات و مصادر
ع و تكاليف هذا اإلستغالل ت إليه الدول للبحث عن الطاقة البديلة  األ و تداعياته و هو ما تفط

ط رهان هلا , اضبة ,و إلشكاليات الطاقة التقليدية ال تضع الطاقة التقليدية   للطاقة ال
وض  و قد  زائر املبادرة  املتجددة كطاقة بديلة للطاقة يف الطاقة  غمار التجربة لإلستثمارأخدت ا

مية  األحفورية قيق الت اضبة من أجل  املستدامة و حفظ حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية ال
علها أمام رهان   موية مما  فيز اإلستثمارات الت لدولتهم ,و هذا من ناحية و من ناحية أخرى, 

ع ملصادر الطاقة .  كيفية اإلستغالل األ
برية الدولية ل ة بن محو"ا  لطاقة تدخل السيدة "أمي

 // // // // // // 
 مث السيد "نورالدين ببوعام " مفتش بوزارة البيئة و الطاقات املتجددة 

 // // // // // // 
ظيفة الصديقة للبيئة و املتجددة و ال أدصبحت اليوم  يهدف العامل اليوم اإلعتماد على الطاقة ال

رباء إرتفاعا يف حجم اإلستثمار يف تشهد توسعا كبريا يف غالبية الدول العامل , حيث يتوقع ا
ة   . 2030الطاقات املتجددة آفاق س

اخ دراسة مفادها أن حجم األلواح الشمسية يف إنتاج الكهرباء العاملي سريتفع  و قد نشر موقع قمة امل
ت الدراسة أن  2050عام  % 69إ  2030عام  % 37من  من  % 31من الكهرباء , و بي

تاجها ال ة الكهرباء  سيتم تغطيتها من خالل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح, كما  2030عامل س
 . % 25أن الطاقة املتجددة ستقلص تكاليف إنتاج الكهرباء حبوا 

, دور ضروري يقوم به رجل يبقى لإلعالم دور ضروري لتعريف املستهلكني هبذ الطاقات املتجددة 
 الطاقة الذي مت إستحداثه كآلية ناجحة .
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ية إلقتصاد الطاقة  معية الوط مد" رئيس ا  تدخل السيد "حسين 
 // // // // // // 

 مث تدخل السيد" نور الدين عبد الصادوق " مدير البيئة الوالئي 
 // // // // // // 

اضبة و  زائري للطاقات ال و الطاقات املتجددة يف ظل التبعبة ال يشهدها اإلقتصاد ا و للتوجه 
ة التقلبات ال تشهدها أسعار هذ الطاقاال م زائر رهي ت التقليدية يف األسواق العاملية, و ازالت ا

و اإلستثمار يف موارد الطاقات املتجددة ح تضمن بقاءها و  عليه أدصبح لزاما على بالدنا التوجه 
ها الطاقوي .  أم

تشما و  علها يف مقدمة الدول إال أن إستغالهلا يبقى  إن بالدنا و رغم الثروات الطبيعية اهلائلة ال 
 بعيدا عن الطموحات .

وع من الطاقات و عن إسرتاتيجية  هوض هبذا ال و هو ما دفع بالسلطات إ رسم إسرتاتيجية ال
زائر يف قراءة للواقع و إ اء لستشراق للمستقبل , عدة دراسات أكادميية تطوير الطاقة املتجددة يف ا لب

مية املستدامة . فلسفةل قيق الت  التسويق األخضر و 
 يقول الدكتور "دواح عبد القادر " عميد كلية العلوم اإلقتصادية 

ويا بوالية مستغامن ملتقى حول الطاقة املتجددة تشارك فيه عدة هيئات  ظم س و حول هذا احملور ي
ة .للوقوف على   املستجدات يف اجملال , امللتقى يف طبعته الثالثة إنعقد هذ الس

ني حسني " خبري يف الطاقة   ظم امللتقى "بن ش  يقول م
 // // // // // // 

و عمله بالطاقة الشمسية  مودج يتوجه  صور ك دق امل   % 100و بوالية مستغامن ف
دق يقول السيد بابا عبدول فيصل مساعد املدير دصاحب ا  لف

// // // // // // 
فاظ على ميزانية الفرد و  سلوكات بسيطة من شأهنا أن تعود بالفائدة على اليبئة و تضمن أيضا ا
اضبة قبل  إقتصاد البالد و البداية بالتقليل من إستغالل الطاقة األحفورية و غريها من الطاقات ال

ديث عن التحول   إ الطاقات املتجددة  من إستخدامهاا
برية الدولية يف الطاقة  ة " ا  عن هذ السلوكات تقول السيد "بن محو أمي
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 ختام 
و إستغالل الطاقات املتجددة سواء على الصعيد العاملي أو  اولة لفهم مربرات و دوافع التوجه  يف 

ظر إ واقع الطاقة املتجدد زائرية و حاولة لل الة ا و إستغالل على مستوى ا زائر و التوجه  ة يف ا
زائري . ل البديل إلنعاش اإلقتصاد ا  هذ املصادر بإعتبارها ا

 

 

 : المكساج المزج او -د 

 بعد الروبورتاج على املوسيقية و الصوتية ثرات املؤ  و االدصوات بني املزج و إضافة يتم املرحلة هذ يف

اسبة املوسيقة إختيار و ، هدفه و الروبورتاج فكرة دم بتسلسل اللقطات تركيب  و مواضعها و ، امل
اء ب وأين املوسيقة توضيف فيها ب ال األماكن ها اإلستغ  . ع

 ى :الموسيق -ه 

ص ىفاملوسيق ، الروبورتاج دم مبا املوسيقة توظيف مت الروبورتاج هذا يف  اللغة يف سيارا أساع
مائية  الصوتية رات املؤث جانب إ مجال و روعة التعليق و الروبورتاج يف تزيد بذلك هي و السي

 .األخرى

ا عليه و اال املوسيقية املقاطع إخرتنا فإن ا دم اهنا  رأي  تشويق وسيقى م عن عبارة كانت موضوع

 سواء حد على ملشاهد وا للمعلق نفسا   تعطي فاملوسيقى  "موسيقى كاشمير"و ال إمسها  متسارع بريتم

 . للموضوع الروحي والتجانس اإلحساس
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 : الشارة تصميم - 4

 .البداية شارة-أ

ميد بن باديس  جامعة  عبد ا

زائر روبورتاج حول    الطاقات املتجددة و آفاق االستثمار يف ا

 : إعداد من

 جوب عائشة و غيضن 
 فطيمة الزهراء 

 : النهاية شارة

تم  : مع ك

 الطاقات المتجددة و آفاق اإلستثمار في الجزائر روبورتاج حول 

 : إعداد من

 محجوب عائشة و غيضن 
 فطيمة الزهراء 

 : األستاذ إشراف ت

 مرواني 

 : تركيب

 حاج ماحي 
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 : السيناريو ملخص

  تشويق ىموسيق إ باإلضافة عرضها يتملصور  مقتطفات عن عبارة تكون الروبورتاج بداية-

ريك-  . البداية ج

موعة من التعريفات و أهم أنواع  التحدث - حول موضوع الطاقات املتجددة من خالل تقدمي 
 الطاقات املتجددة 

زائر - و إستغالل الطاقات املتجددة با كومية و توجهها   التطرق إ السياسة ا
سيدها  التحدث -  عن أهم املشاريع اجملسدة على أرض الواقع و ال مل يتم 
اء املعماري  -  التطرق إ نقاط هامة حول إقتصاد الطاقة من خالل الب
مية  - قيق الت  تبيان الفوائد اإلقتصادية  للطاقات املتجددة و دورها يف 
ديث أمهية الطاقات املتجددة خصودصا يف اجملال الزراعي -  ا
 التأكيد على أمهية الطاقات املتجدد بإعتبارها دصديقة للبيئة  -
ديث آفاق املستقبلية - الا زائر  لإلستثمار يف   الطاقات املتجددة يف ا
 .خامتة -

ريك- ه ج  اية ال
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 التقني التقطيع -5
 

 شريط الصوت شريط الصورة
 توى 

 الروبورتاج 
نوع  المدة الرقم

 اللقطة
حركة  محتوى اللقطة

 الكاميرا
زوايا 
 التصوير

 الضوضاء الموسيقى الحديث التعليق

رييك  جي
 البداية 

تلف اللقطات املصورة  / ثا 17     /
 هلذا الروبورتاج

موسيقى  / / / /
 عاملية 

/ 

غ  حقل االلواح الشمسية   عامة ثا 5 1  تعد الطاقة أحد العالقة  عادية  ترفلي
ية بني الدول   البي

هادئة و  /
ابية   ا

/ 

خفض ثابتة  مشهد بارض فالحية  عامة  ثا  6 2 م
 ة 

هادئة و  / بات من ضروري التوجه
 غيجابية 

/ 

هادئة و  / متثل نسبة  عادية  ثابتة  أعمدة كهربائية  عامة  ثا 5 3
ابية   ا

/ 

متوسطة  ثا 5  4
 دصدرية 

برية الدولية تتحدث الكثري من  /   عادية  ثابتة  ا
 الفالحني 

/ / 

برية الدولية تتحدثمتوسطة  ثا  2                                                                                            5 خفض ثابتة  ا ديث /                                                                 م                                     / /                                                  موادصلة ا
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 ة  دصدرية 
خفض ثابتة  مشهد خارجي للحقل  عامة  ثا  11 6 م

 ة 
ديث  /  / / موادصلة ا

ع  عامة  ثا  9 7 مشهد داخل مص
 ملضخات امليا 

بانوامية 
من 

اليسار 
ا 

 اليمني 

هادئة و  /   التوجه اليوم  عادية 
ابية   ا

/ 

بانورامية  مشهد لبئر مربوطة مبضخة عامة  ثا  4 8
من 

اليمني 
ا 

 اليسار 

هادئة و  /  ما نسبته  مرتفعة 
ابية   ا

/ 

هادئة و  / الكثري من الدول  رئيسية  ثابتة  مشهد بارض زراعية  عامة  ثا  4 9
ابية   ا

/ 

 / هادئة  / ادصبح آالف  مرتفعة  / سكان البدو ميشون  عامة  ثا  55 10
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متوسطة  ثا  9 11
 دصدرية 

برية الدولية تتحدث  املصابيح  / عادية  ثابتة  ا
 اإلقتصادية 

/ / 

متوسطة  ثا  50 12
 دصدرية 

زائر دصادقت  / عادية  ثابتة  ممثل وزارة البيئة  ا
 على االتفاقيات

/ / 

متوسطة  ثا  32 13
 دصدرية 

البد من أخد  / عادية  ثابتة  ممثل بوزارة البيئة 
برنامج يف هذا 

 اإلطار 

/ / 

بانورامية  شارع به أعمدة كهربائية  عامة  ثا  28 14
من 

اليسار 
إ 

 اليمني 

يهدف العامل اليوم  عادية 
 على الطاقة  اإلعتماد

 / هادئة  /

ايات  عامة  ثا 30 15 بانورامية  اسطح ب
من 

األعلى 
إ 

خفض م
 ة 

اءا على إحصائيات  ب
اخ   قمة امل

 / هادئة /
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 األسفل 
و يبقى لإلعالم دور  عادية  ثابت  عمال يركبون الواح مشسية  مقربة  ثا  12 16

 هام 
 / هادئة  / 

متوسطة  ثا  8 17
 دصدرية 

ية  رئيس مجعية الوط
 إلقتصاد الطاقة 

من خالل مشروع  / عادية  ثابتة 
 بروجيميديا 

/ / 

متوسطة  ثا  36 18
 دصدرية 

مد  ا هذا الربنامج  / عادية  ثابتة  حسين   / / فعل

ع األلواح  عامة  ثا  32 19 مشهد داخل مص
 الشمسية 

و الطاقات  عادية  ثابتة  و التوجه 
 املتجددة 

هادئة و  / 
ابية   ا

/ 

متوسطة  ثا  30 20
 دصدرية 

ص إقتصاد  /  عادية  ثابتة  مدير البيئة  فيما 
 الطاقة 

/ / 

عمال يركبون أجهزة تعمل  مقربة  ثا  37 21
 بالطاقة الشمسية

 / هادئة  / ان بالدنا رغم إمكانياهتا عادية  ثابتة 

متوسطة  ثا  54 22
 دصدرية 

ضجة إعالمية   / عادية  ثابتة  عميد كلية االقتصاد 
 كبرية 

/ / 

موية  عادية  ثابتة  معرض ألجهزة طاقوية  عامة  ثا  06 23  / هادئة  / مشاريع ت
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دصور من امللتقى الثالث  عامة  ثا  14 24

 للطاقة 
غ  ظم والية مستغامن  عادية  ترفلي هادئة و  /  ت

ابية   إ
/ 

دصدرية  ثا  35 25
 متوسطة 

ظم  / / هذ الطبعة الثالثة  / عادية  ثابتة  امللتقى يتحدث م

 / هادئة  /  / عادية  ثابتة  مشاهد من امللتقى  عامة  ثا  22 26
دصدرية  ثا  24 27

 متوسطة  
ني حسني يتحدث  / / وزير الطاقة  / عادية  ثابتة  ش

دق  عامة  ثا  10 28  بانورامية رواق داخل الف
من 

األسفل 
إ 

 األعلى 

دق  مرتفعة  والية مستغامن ف
صور   امل

 / هادئة  /

دصدرية  ثا  34 29
 متوسطة 

صور دق امل كان فيه تفكري  / عادية  ثابتة  دصاحب الف
 عميق 

/ / 

دق دصدرية  ثا  42 30  / /إعتمدنا أنظمة  / عادية  ثابتة  دصاحب الف
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 مقتصدة للطاقة  متوسطة
 / هادئة  / سلوكات بسيطة  عادية  ثابتة  دصورة بيانية  عامة  ثا  28 31
 / هادئة  / يعتمد البدو  عادية  ثابتة  سكان رحالة  عامة  ثا  8 32
متوسطة  ثا  15 33

 دصدرية 
برية الطاقوية تتحدث  كل جهاز له  / عادية  ثابتة  ا

 إستهالك 
/ / 

غ  مائدة مستديرة  عامة  ثا  41 34 شرح و تبادل  /  عادية  ترفلي
 حديث 

/ / 

قل األلواح  عامة  ثا   30 35 دصور 
 الشمسية 

اولة لفهم املربرات  عادية  ثابتة   / هادئة  / يف 

دوافع اللجوء إ الطاقة  عادية  ثابتة  أجهزة طاقوية  عامة  ثا  23 36
 الشمسية 

هادئة و  /
ابية   إ

/ 

رييك  ج
هاية   ال

تلف اللقطات املصورة  /  ثا  17 /
 هلذا الروبورتاج 

موسيقى  / / / /
 عامية 

/ 
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 خاتمة 
مطيها الطاقة قطاع يعد  يرتبط الدول لكافة و إسرتاتيجي و مهم قطاع واملتجددة املتجددة غري ب

 لتلبية هبا اإلمداد تأمني وضمان الطاقة أمن على للحفاظ تتجه حيث للدول القومي باألمن باألساس

 التقليدية الطاقة خصائص أن إال املتعددة، الطاقة إستخدامات خالل من اجملتمع ومطالب حاجات

ها خاصة ضوب مشكل مثل عامليا األكرب اإلستغالل ذات السلبية م  مستقبال املوارد هذ ملثل ال

 البيئة تلويث خاصية إىل باإلضافة

 املتدفقة الطبيعية املوارد ذات املتجددة الطاقة إستغالل عرب للطاقة بدائل عن البحث ضرورة طرح

 ضمن أهنا أي للبيئة صديقة أهنا و خاصة التقليدية للطاقة كبديل ودائمة الطبيعة يف بصورةمستمرة

ظيفة  .متجددة غري التقليدية الطاقات تطرحه اليت البيئة تلويث مشكل تتجاوز فهي بذلك و الطاقاتال

 موارد إستغالل مع باملوازاة بطيئة بوترية يسري زل ا ما املتجددة الطاقات إستغالل حنو التوجه أن إال

 اإلستغالل هذا تثمني ضرورة هلا املستقبلية اآلفاق يف تضع الدول من العديد أن إال التقليدية الطاقة

و  خطط وفق مستقبال التقليدية الطاقة إستغالل نسب وتفوق تتجاوز قد مرتفعة نسب إىل والوصول
زائر  .الواقع أرض يف تتجسد مشاريعو  برامج  امية العامل دول كحال حاهلا و ا  بتحوالت تتأثر ال

دهتا يف يطرح مما الطاقة والت فيها مبا العاملي اإلقتصاد  الطاقة إستغالل حنو التوجه ضرورة أج

ها خاصة املتجددة  يف الصدارة لتحتل ترشحها اإلطار هذا يف إمكانيات من تكسبه ملا الشمسية، م
 ماسطر عكس بطيئة بوترية يسري املتجددة الطاقة إستغالل حنو التوجه أن إال ، إستغالهلا حسن حال

ية الربامج يف له ديات عوائق لعدة نظرا الطاقوية والسياسات الوط  إستغالل واقع تفرضها وقيود و

زائر يف املتجددة الطاقة ادة السياسية رادة اإل غياب يف باألساس تتمثل واليت ا  تثمني حنو ا

 . املتجددة الطاقات إستغالل

 الطاقات قطاع سيد حنو التوجه لتشجيع الكاملةو التحفيزات و اإلمتيازات  الضمانات إعطاء إن

 :خالل من إال يتأتى لن املتجددة

 .املتجددة الطاقات قطاع يف اإلستثمار تشجيع -

ربة من اإلستفادة - بية والتجارب ا  .القطاع هذا مثل يف الرائدة  األج

ولوجيا يف و اإلطارات  الكفاءات تدريب -  .املتجددة الطاقة تك

اعات تشجيع - ولوجيا جمال يف الص  املتجددة الطاقة تك
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 من ،زائرا يف احملروقات قطاع رت ا صاد على أساسا يعتمد الذي الريعي اإلقتصاد منط اوز -

مو قق أن شأهنا من بديلة أخرى قطاعات تشجيع خالل مية اإلقتصادي ال قيقية والت  يف و ا
اجح واإلستثمار تطويرها شأن من اليت املتجددة الطاقات قطاع مقدمتها  مرتفعة عوائد قق فيها ال

زائري  لإلقتصاد عكس ا  . اجملتمع رفا على وي

 وانعكاسات آثار قق أن شأنه من زئر ا اجل يف األخضر اإلقتصاد تكريس حنو التوجه تثمني إن -

ابية  من نسبة إمتصاص شأهنا من كثرية عمل فرص توفري مقدمتها يف يأيت جماالت عدة سمت إ

زائر  يف املرتفعة البطالة تها ا  إستغالل حنو التوجه تواجه اليت املتعددة العراقيل  من بالرغم ومعا

ية السياسية كالعراقيل  املتجددة الطاقات ية التهديدات إليها تشري اليت واألم ارجية األم  والداخلية ا

زائر  تعصف اليت ها وهتدد با  مقدمتها يف يأيت إقتصادية أخرى عراقيل إىل باإلضافة .الداخلي أم

تهج الريعي اإلقتصاد منط ية العوائق إىل باإلضافة للجزائر أورثها اليت واألعباء امل  تتعلق اليت التق
ولوجيا  يف التحكم مبشكالت  .املتجددة الطاقة تك

يد بتكثيف يتحقق العراقيل  هذ اوز إن هود كافة و ماعي والعمل ا خب بني املشرتك ا  ال
اكمة السياسية اد خالل من املرتبطة القطاعات أو القطاع هذا مثل يف واملختصني الكفاءات و ا  إ

لول طط مراعاة مع الالزمة ا يات  و الربامج ا تهجة و اإلسرتا  مع تتوافق اليت الرشيدة امل
زائر يف املتاحة والبشرية املادية اإلمكانيات  . العاملية التحوالت تأثري إغفال دون ، ا

زائر  يف املتجددة الطاقة إستغالل يواجه اليت الرهان إن  الكلي اإلعتماد لتخطي باألساس ضع ا

 إلستغالل طموحة مشاريع لتجسيد السعي تثمني حنو  مفرغة حلقة يف والبقاء احملروقات قطاع على

 هامة ملكانة للجزائرا إحتالل املستقبلية اآلفاق يف لتفتح الشمسية الطاقة مقدمتها يف املتجددة الطاقة

وار ودول األمريكية املتحدة والواليات ألوروبا للكهرباء مصدر لتصبح تؤهلها الصحراء  ألن.ا
زائرية   قيق و الدولة إحتياجات لتغطية شأهنا من ممتازة بوترية الشمسية للطاقة مهم خزان  تعترب ا

 .مستقبال تصديرها حنو والتوجه الطاقة أمن
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زائر إمكانات واقع مع تتعارض ال الطموحة الرؤية هذ إن  الغري السياسية اإلرادة  تعرتضها وامنا ، ا

 حنو التوجه أن إال وطموحة قوية وبدفعات متسارعة بوترية املتجددة الطاقات إستغالل تثمني يف جادة

 اإلقتصادي وضع ال لتجاوز وحيد متاحا وبديال ملحة ضرورة يعد املتجددة الطاقات إستغالل تفعيل

زائر  يف املتدين ل فهو ا مية لتحقيق أيضا وامنا الطاقوي األمن لضمان فقط ليس الراهن  ا  الت
مو قيق اإلقتصادي وال  . واجملتمعي السياسي اإلستقرار  و الرفا و
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