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 :  ملخص
يهدددددد  هدددددد ا الب دددددا تح ل ادددددديو وريددددددة الت ددددد ف اللدددددداق   ودور      يدددددد  مسدددددت    مرل عددددددة للت ميددددددة 

  ( كاللاقددة السمسددية، اللاقددة املاليددة، الددر   و  هدددا) تجددددد مددن لددسف اسددتملدار املدد ارد امل ،االقتصددادية
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Abstract:  

This research aims at clarifying the importance of energy’s 

transformation and its role in achieving high levels of economic 

development through the use of renewable resources (solar energy, 

hydropower, wind and others) in the production of clean energies. 

 The research concluded that there are challenges and difficulties 

facing this transformation, and the problems of storing renewable energies 

as well as funding investment projects in the field of green energy. 
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   : مقدمة .1

لعترب اللاقة وحد احملركا  ال عالة إلقتصاد    الت مية   امل ه ر احلديا، وذلك من لسف 
لدوف ب عل ل سيع جماال  تستملداماهتا املت  عة، عن طري  لسجيع و  يز  لل ير ول مية تقتصاد   ا

املساريع االستثمارية، األمر ال   ساهم   لبين تسرتاجتيا  الت  ف اللاق   من طبيعتها الت ليدية 
 ولرقيتها مع ل سيع اللاقا  ال ظي ةال اابة، تح طبيعتها اجلديد  املستدمية وال المة على لل ير ك اء  

كاللاقة السمسية، اللاقة املالية،  (تستعماالهتا   شىت جماال  احليا ، من لسف استملدار امل ارد املتاحة 
واملستملدمة   تنتاج، ختزين وتستغسف اللاقة ول جيهها حن    ي  وهدا  الت مية  )و  ها الر  

 اإلقتصادية الساملة . 
 اإلشكالية التالية:  تاثر   حاول ا من لسف حبث ا،و  ه ا السياق 

يف حتقيق أهداف التنمية اإلقتصادية املستدامة   أن يساهم أمهية التحول الطاقوي؟ وكيف ميكن ما هي
 ؟

 لتمثل  :  من لسف اإلشكالية ميك  ا ويا ة ال رايا  التاليةفرضيات البحث:  1.1
  هتد  تح   ي  األمن تسرتاليجية الت  ف اللاق   من املصادر الت ليدية تح املصادر املتجدد -

 اللاق  .
 ك اء  تستملدار اللاقة ال ظي ة شرط فعاف لت  ي  الت مية املستدامة.  -

 نسعى من لسف ه ا الب ا تح   ي  جمم عة من األهدا  واملتمثلة  : أهداف البحث: 2.1
  ديد امل اهيم ال ظرية لللاقة اخلضراء. -
 يت ل اج  عملية الت  ف اللاق  .تبراز خمتلف الت د   والعراقيل ال -
 تستعراض التك  ل جيا  احلديثة املستملدمة   تنتاج، ختزين ون ل اللاقة اخلضراء. -

لإلملار جب انب الب ا سيتم اإلعتماد على امل هج ال و ي الت ليلي ابلتلرق تح  أهداف البحث: 2.1
قتصادية  ظى ابهتمار الباحثني االقتصاديني  كظاهر  اوووف الظ اهر املرلبلة هبا  م ه ر اللاقة اخلضراء 

   . تنتاجهاو ليل طاقا  
   مفاهيم نظرية عن الطاقة اخلضراء .2

 :تعريف الطاقة اخلضراء 1.2
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هي اللاقا  اليت حنصل عليها من لسف ليارا  اللاقة املتكرر وج دها   اللبيعة لل اليا وبسكل 
)مح ،   شكل خمزون جامد   ابطن األرضدور  ومستمر عكس اللاقا  ال اابة امل ج د  على 

اللاقة املتسكلة من  على وهنا: "  IEAحيا عرفتها وكالة اللاقة العاملية ، (133، و  ة 2010
مصادر اللاقة ال اجتة عن مسارا  اللبيعة التل الية كأشعة السمس والر  ، وهي متجدد    اللبيعة 

على وهنا: "   UNEPا برانمج األمم املت د  حلماية البيئة ،   حني عرفه"استهسكها ب ل   وعلى من ول   
، متجدد  بص ة دورية وسرع من ول   استهسكها ولتمثل  طاقة ال يك ن خمزوهنا اثبت وال حمدود   اللبيعة

، 2014)وحسر،   : وشعة السمس، الر  ، طاقة ابطن األرض، الكتلة احلي ية واللاقة الكهرومالية 
 ."(123و  ة 

على وهنا:" كل طاقة يك ن مصدرها   IPCCعرفتها اهليئة احلك مية املع ية بتغ  امل اخ  كما
ولت لد   مشسي، بي ل جي وو جي فيز لي واليت لتجدد   اللبيعة ب ل   معادلة وو وكرب من نسب استعماهلا

 احمليلا  وطاقة الر  ،  من التيارا  املتتالية وامل ج د    اللبيعة كاللاقة السمسية، طاقة املد واجلزر  
 ". ( 9، و  ة 2018)عب ،  طاقة الكتلة احلي ية وطاقة حركة امليا 

وانلسقا من التعاريف الساب ة ميك  ا لعريف اللاقة اخلضراء على وهنا للك اللاقة اليت لت لد من 
طاقة   مصادر طبيعية وبص ة متجدد  حيا م بعها ومصدرها األساسي ه  اللبيعة كاللاقة السمسية،

 واجلزر.  من حركة األم اج واملد تنتاجهاالر   واللاقة احلرارية األراية كما ميكن 
 أهم مصادر الطاقة اخلضراء: 2.2

 :ميكن ل اي ها فيما يلي اخلضراءه اك عد  مصادر لللاقة 
  :الشمسية الطاقة •
ل ضب ما دامت  طاقة نظي ة ال  ابعتبارها ون اع اللاقة اليت ميكن استغسهلا،  وهي من وفضل 
، حيا  م ج د ، ولتمثل ه   اللاقة   تنتاج احلرار  بت  يل اللاقة الكام ة   وشعة السمس السمس
ميكن لص ي ها   ثسث فئا  رليسة هي: التلبي ا  و السمسية ب عالية  عد  طرق الستغسف اللاقة ل جد

 .(26 ة ، و 2016)مس ،  احلرارية، تنتاج الكهرابء والعمليا  الكيميالية
   :املائية الطاقة •
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، حيا استعمل الدواليب اليت لدار ب    املاء لعترب من وقدر مصادر اللاقة اليت استملدمها اإلنسان 
تال ون وريتها كانت ل تصر على فرتا  جر ن امليا     لرفع ميا  الر  وتدار  امللاحن على ا ا  األهنار

ع األال  البملارية واكتسا  ال  م لتسرتجع وريتها بعد التل ر األهنار، وقلت ورية ه ا املصدر بعد الرتا 
الكهرابلية واألسسك املعدنية امل اومة للكهرابء مما ودى تح لل رها  العلمي والتك  ل جي واكتسا  امل لدا 

 .(131، و  ة 2014)وحسر،   والساع نلاق وستعماهلا
   :احلرارية اجلوفية الطاقة •

أبهنا وحد وهم مصادر اللاقة اليت يرجع اتريخ وج دها تح زمن نسأ  ل وف طاقة حرار  األرض 
  احلرار  اململزونة  ت سلو األرض تذ يتجسد ه ا ال  ع من احلرار    املاء  تمثل ل فهي ، األرض

السالن والبملار الرطب واجلا  والصمل ر السال ة تاافة تح احلرار  املضغ طة   العم  حيا يتم انتاج 
)حممد،   ر  وساسا عن طري  ال ساط اإلشعاعي اللبيعي للصمل ر املك نة لل سر  األرايةه   احلرا
 .(33، و  ة 2017

 كما لستعمل اللاقة احلرارية   عد  ميادين ن كر م ها: 
اللاقة الكهرابلية: ب اءا على العديد من الدراسا  لت دير اللاقة الكام ة   العامل وحسب اخلرباء  •

 لية امل تجة واملمكن تنتاجها   املست بل كانت كالتايل: فإن اللاقة الكهراب
 إنتاج الطاقة الكهرابئية من املراكز احلرارية: 1اجلدول 

 2020 2000 1985 1977 السنوات
 100 500 170 1.3 الت دير بد جبغا وا 

 .111 ، الص  ة2014، حريزاملصدر: 
*  7.6ية واملدن حيا قدر  اللاقة احلرارية بدد التدفئة: لستعمل اللاقة احلرارية   التدفئة الص اع •

 10*  21 و 2000 ميغاواط س ة 4 10
 .2020ميغاواط س ة  4

   :طاقة الكتلة احليوية •
متتاز طاقة الكتلة احلي ية بت  ع املصادر املستملدمة   تنتاجها، حيا ميكن استملدار مايتم جتميع    

قها، خمل ا  احملاويل وقلع اخلسب و  ها من من خمل ا  كاألشجار امليتة، فروع األشجار ووورا
، حيا  ت   طاقة الكتلة احلي ية على مكانة لاوة نظرا ألريتها ال ص ى حلاار ومست بل ال  ا  

 . (171، و  ة 2018)مس  ،  اللاقة   الدوف ال امية واملت دمة
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كتلة احلي ية مكسبا بيئيا يساهم    ويعترب ل ليد اللاقة الكهرابلية واحلرارية وتنتاج ال ق د من طاقة ال 
 . co2الت ليل من انبعااث   ازا  اثين وكسيد الكرب ن 

  :طاقة الرايح •
لعترب طاقة الر   و ر     مباشر  من و ر اللاقة السمسية، حيا ون حركة اهل اء هي نتيجة ل رق  

ح م ل ة ولرى ذا  الضغط   الغس  اجل   ال   يسبب  رك اهل اء من م ل ة ذا  اغط مرل ع ت
اغط م مل ض، تال ون استغسف طاقة الر   مرلبط متاما بسرعتها اليت ال جيب ون ل ل   املت سط عن 

ميل/سا واللزيد عن حد معني  دد قيمت  حسب ن ع اجلهاز املستملدر   عملية   يل  8حد معني وه  
 .(110، و  ة  2014)حريز،  اللاقة
   :املد واجلزرطاقة  •

ولعل احلص ف على اللاقة من املد واجلزر يرلبط أ جراء اجلاذبية املتبادلة بني األرض وال مر، حيا ل س
وويضا ز د  ق   ق     بع امل عديد  م ها سرعة الر   واليت لؤد  تح ز د  وارل اع وم اج احليلا  والب ار 

 . (37، و  ة 2017)حممد،   وسرعة األم اج وارل اعها
العامل م اسبة إلستملدار طاقة املد واجلزر وه اك حملتني لت ليد الكهرابء   وه اك وماكن معي ة   

ميغاواط وحملة ولرى بروسيا ذا   240هب   اللاقة، حملة   فرنسا ذا  استلاعة كهرابلية قدرها 
 .(113، و  ة 2014)حريز،  كيل واط  800اإلستلاعة الكهرابلية قدرها 

   أمهية الطاقة اخلضراء: 3.2
رية اللاقة اخلضراء مع ظه ر فكر  نض ب ال  ط مست بس، وانلسقا من ه   ال كر  ازداد  و

لكمن ورية اللاقة اخلضراء   دورها الكب      ي  وهدا  ااملرحلة الراه ة واملست بلية و  ي  امان 
 خلضراء   مايلي تمداد اللاقة  لألجياف ال ادمة واإلقتصاد املست بلي، وعلي  ميكن للمليص ورية اللاقة ا

 :(154، و  ة 2015)مست  ، 
 ل ليص حجم األاثر والتكاليف البيئية حيا ون مصادر اللاقة اخلضراء وخمتلف للبي اهتا ودي ة للبيئة. -
 اللاقة اخلضراء مرش ة ب    لتمل يف الللب على اللاقة ال اابة ابعتبارها طاقة مستدامة. -
قتصادية هامة واملسارة   لل  فرص عمل تاافية مما يساعد    استملدامها يؤد  تح   ي  وف را  ت -

 ال ضاء على مسكل البلالة. 
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  لساهم بسكل كب      ي  األمن اللاق   وك ا   الت  ف اإلسرتاليجي للدوف املصدر  لل  ط والغاز  -
 تح قلب هار   جماف اللاقة   العامل. 

دان ولل ير روس املاف البسر  من وجل ب اء تقتصاد  لساهم   لل  فرص لت  يع تقتصاد   البل -
 مستدار قالم على املعرفة. 

 .أتمني تمدادا  اللاقة للم اط  ال الية -
كما ون استملدار اللاقة اخلضراء ول  ياهتا حيتاج رمبا تح روس ماف كب    البداية ومل ها ال تاج تح امل اد 

)حممد،   عان ماال مل ض التكاليف بسبب كثر  اإلستملداراألولية نظرا لت فرها   اللبيعة ولكن سر 
 ، ويعترب الدافع الرليسي األوف لإلهتمار مب ا ع اللاقة اخلضراء ه  الدافع البيئي(86، و  ة 2017

، و  ة  2017)السربيين،  وملا هلا من وثر   محاية البيئة واخل ض من انبعااث   از اثين وكسيد الكرب ن
123). 

 :اقيل االتحول الطاقوي. حتدايت وعر 3
تال ون نسبة الت در   انتاج اللاقة   ،ر م ال رص وامل ارد امل ج د    جماال  اللاقة اخلضراء

الكهرابلية من احمللا  السمسية ومزارع الر     الس  ا  املااية لبدو ائيلة واللساهم ب سبة كب      
ولعل وهم الت د    ،من اللاقا  الكب      مستغلةاإلنتاج اإلمجايل لللاقة وه ا نظرا ل ج د العديد 

 ،نظرا حلاجة مثل ه   املساريع تح مت يل املم اليت ل اج  عملية الت  ف اللاق   هي تشكالية التم يل
تاافة تح ن ص الب ية الت تية السزمة وك ا عدر تمكانية لص يع املعدا  الت  ية السزمة النساء حملا   

، 2014)وحسر،   من است ادها من اخلارج بتكاليف ابهضة لص وا   البلدان ال اميةل ليد اللاقة بدال
 .(393و  ة 
 : (35، و  ة 2016)ل ميجة،  ولتلملص وهم مع قا  الت  ف اللاق     
 مسكل التم يل إلكتساب التك  ل جيا  واخلربا  احلديثة   اجملاف. -
 ن ص التك ين   جماف لك  ل جيا  اللاقا  اخلضراء. -
 اخلضراء.حمدودية ال درا  التص يعية احمللية ملعدا  تنتاج اللاقة  -
 اخلضراء. ةارل اع روس املاف السزر ملسروعا  اللاق -
 .مسكل اللاقا  املتجدد  وهنا ليست خمزوان جاهزا و  مبعىن كل ما ي تج يستهلك -
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ألساسية ون ص ال درا  ال  ية والت  ية السزمة لتلبي  لك  ل جيا اعف اهلياكل التص يعية ا -
 اخلضراء. اللاقة

 .طاقة ودي ة للبيئة وهنايعترب خماطر  مالية ر م  اجملافاالعت اد اخلاطئ أبن االستثمار   ه ا  -

نوع   السنة  الجزائر  تونس  المغرب  تركيا 

 الطاقة 

اإلنتاج 

 الفعلي

قدرة  

 اإلنتاج

اإلنتاج 

 الفعلي

قدرة  

 اإلنتاج

اإلنتاج 

 الفعلي

قدرة  

 اإلنتاج

اإلنتاج 

 GWHالفعلي

قدرة  

 MWاإلنتاج

  

197 250 74 200 39 27 162 74 2015  

 2016 244 339 37 70 202 473 834 1046 الشمسية 

------ 3422 ---- 205 ----- 47 --- 425 2017 

 المائية  2015 228 145 66 70 1770 2282 25868 67146

 23167  26681 1662 1770 45 66 72 228 2016 

------ 27273 ---- 1770 ----- 66 ----- 228 2017 

 الرياح  2015 10 19 240 448 797 2535 4503 11652

 15517 5751 3015 897 447 245 19 10 2016 

------ 6516 ----- 1017 ---- 245 ----- 10 2017 

 الحيوية 2015 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م   1 11 271 1241

 2016 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م  2 13 359 1635



 
  .د بن انصر سيدأمحد الطاقة اخلضراء وحتدايت حتقيق التنمية اإلقتصادية الشاملةد شاعة عبدالقادر، ط ،د قرجييج بن علي 

8 

 

يهد  الت  ف اللاق   تح تستدامة اللاقة ، من لسف اإلعتماد على املصادر املتجدد  و لرشيد 
حلك مة، اجملتمع  ، كما ون جنا  ه ا الت  ف مره ن مبساركة كل من اتستملدار اللاقة الت ليدية ال اابة

 .املدين وال لاع اخلاص
 يف بعض الدول قدرات اإلنتاج واإلنتاج الفعلي للطاقة اخلضراء: 2اجلدول 

 
 (IRENA, 2018, p. 19)من تعداد الباحثني تعتمادا على تحصاليا  املصدر: 

 
 . التكنولوجيات احلديثة املستخدمة يف إنتاج، ختزين ونقل الطاقة اخلضراء:4

  ر لك  ل حيا  ختزين اللاقة مبجمل اإلبتكارا  و الت  يا  احلديثة ،اليت لعمل علىيرلبط م ه
 تستملدار اللاقا    ووقا  ال در  و ك ا   امل اط  الري ية وين يصعب ل ف ها بسكل دالم تستدامة
 . ، كما ون اسرتاليجية ختزين اللاقة ال ظي ة لساعد بسكل كب    عملية الت  ف اللاق   ومستمر

و  مايلي س   س   ر بعرض بعض التك  ل جيا  احلديثة املستملدمة   تنتاج، ختزين ون ل  
 .اللاقة اخلضراء

 حمطات حتويل الطاقة عن طريق الضخ: 1.4
وهي عبار  عن حملا  لاوة بعملية   يل اللاقة عن طري  الضخ كما ه  مبني   السكل   

  يل:تاال
 يق الضخحمطة حتويل الطاقة عن طر  :1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1، و  ة 2019)لزاعلة، : املصدر

 2017 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م  2 ---- 467 ----
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  مبدو العملية ي  ر على واع لزانني   م ل تني خمتل تني ، األوف   م ل ة وعلى وااللر   
، علىم ل ة م مل ضة، ع د مست ى اإلستهسك امل مل ض لللاقة يتم اخ املاء من اخلزان األس ل تح األ

خ من اخلزان األعلى تح اخلزان األس ل، حيا يت در املاء بسرعة فال ة وين  وما  احلالة العكسية يتم الض
 لدوير الت ربي ا  بسرعة م لد  ب لك طاقة كهراابلية ليتم   مرحلة اثنية بتكثي ها و  هلا عن طري  تمي

    . سك ال هاليهاحمل ف لسست
   التخزين عن طريق اهلواء املضغوط: 2.4

  ختزين احلرار  امل تجة وث اء اغط اهل اء كما ه  مبني   السكل التايل:وهي ل  ية حديثة هتد  تح
 التخزين عن طريق اهلواء املضغوطحمطة  :2الشكل 

 

 (mohamed, 2018, p. 1)املصدر: 
وث اء الللب على الكهرابء يسغل الضا ط إلنتاج اهل اء املضغ ط وختزي     جت يف ابطين ،ليمر  

 ط تح  رفة اإلحرتاق و ذلك إباافة الغاز اللبيعي قصد لدفئت  قبل ون ميرر على  بعد ذلك اهل اء املضغ
 . الت ربي ا  جت با إللسفها

 :واليب الدوارةدالتخزين عن طريق ال 3.4
 كما ه  مبني   السكل التايل:  اللاقة عن طري  الدواليب الدوار وهي ل  ية حديثة هتد  تح ختزين 

 طريق الدواليب الدوارة حمطة التخزين عن :3الشكل 
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 (2، و  ة 2018)حس نة، املصدر: 

  ح ف حم ر( دواليب كب  )يعمل نظار التملزين على املبدو ال يز لي، حيا يتم ختزين اللاقة بتدوير كتلة 
  عالية، الدواليب الدوار  لستعمل   التملزين الثابت لتلبية متللبا  اللاقة العالية اثبت بسرعة دوارن 

 .م ية قص  ، يتم تلتيار ه ا ال  ع من التملزين   جماف ال  ل ابلسكك احلديديةز ا  لسف فرت 
 التخزين على شكل اهليدروجني: 4.4

عترب اهليدروجني واحدا من وحدث وساليب ختزين اللاقة، ولكن يعيب  ارل اع لكل ة استملدام   ي
تح ع اور  الكيميالية  ابلياليل املاء كهر التملزين، ولعتمد تسرتاليجية استملدام    ختزين اللاقة على    

هتد  تح  ا  اليتت  يمن وحدث الوهي   األولية وختزين اهليدروجني م   كماد  كيميالية وولية حاملة لللاقة 
 كما ه  مبني   السكل التايل:  اللاقة على شكل هيدروجنيختزين 

 حمطة التخزين على شكل اهليدروجني :4الشكل 

 
 (1، و  ة 2018ة، )حس ناملصدر: 

 لتم ه   الت  ية وف  ثسث مراحل لعملية ختزين انقس  اهليدروجني وف  : و 
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 الت ليل الكهرابلي للماء. -  
 ختزين اهليدروجني .  -  
 .   يل اهليدروجني امل ص ف عن األوكسجني تح للية وق د -  

 تقنيات التخزين الكهروكيميائية: 5.4
ة ال ظي ة ل رتا  وط ف ون لها ألماكن ال ميكن ل افرها فيها ه  األكثر  اللاق ختزينن احلاجة تح ت 

ورية   العصر احلديا؛ ومن ه ا فمن املمكن ون لك ن البلار   الكهرابلية   ال عامليا   مصادر  
 كما ه  مبني   السكل التايل:   كإحدى وساليب ختزين اللاقة حديثا  اخلضراءاللاقة 

 
 ين الكهروكيميائيةحمطة التخز  :5الشكل 

 
 (1، و  ة 2018)حس نة، املصدر: 

ويتم ختزين اللاقة   للك البلار     و ر  كيميالية يتم استدعاؤها فيما بعد ع د احلاجة تليها عن   
طري  الت اعس  اليت  دث بني املعادن امل ج د  فيها مع احملل ف، وللك البلار   الكهرابلية لك ن قابلة  

ولرى تذا اعتمد  على الرواص وال يكل كاندي ر، وتذا كانت لعتمد على الزنك والكرب ن للس ن مر  
وامل فرا  ال ل ية فهي لتميز بسعتها التملزي ية العالية ولك ن    قابلة للس ن مر  ولرى، ومن عي ب 

كما ون لكرار البلار   الكهرابلية ون طاقتها التملزي ية م مل ضة ابمل ارنة حبجمها الضملم وث ل وزهنا، 
 ش  ها ول ريغها ي لل من ك اءهتا مع مرور الزمن.

 معايري إختيار تكنولوجيات ختزين الطاقة: 6.4
 لعتمد عملية التيار لك  ل جيا  ختزين اللاقة اخلضراء على عد  معاي  كما هي مبي ة   السكل التايل:
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 معايري إختيار تكنولوجيات ختزين الطاقة :6الشكل 

 
 ن تعداد الباحثنياملصدر: م

 
بتعدد مصادرها والتسفها، ولرلكز عملية تلتيار لك  ل جيا    لعدد  لك  ل جيا  ختزين اللاقة اخلضراء

 ختزين اللاقة اخلضراء ب اءا على عد  اعتبارا  ن كر م ها ميايلي:
 مد  احليا  املرلبلة بلاقة التملزين املتاحة. -
 مة.كل ة الصيانة املرلبلة ابلت  يا  املستملد -
 قدر  الك  ل جيا املستملدمة   ختزين اللاقة. -
 كمية ون عية اللاقة املتاحة.  -
   األمن ومحاية البيئة. -

 
 
 
 
 
 

 



 وجتارب  املؤمتر الدويل األول حول: الطاقة اخلضراء والتنمية املستدامة، مقارابت  -تركيا -أنطاليا / م2019 مارس 30إىل  28 أايم:

 

13 

 

 
 : خامتة .5

 سياسا  مسكلة هي  ما ب در األوح ابلدرجة م ارد مسكلة  ليست اخلضراء اللاقة مسكس  تن
  اللاق    الت  ف سياق     هاما  راع ص يعد ال ظي ة  اللاق ية  اخليارا حيا ون  ديد  ، ولك  ل جيا

 ال ظي ة املتجدد  اللاقة لك  ل جيا ونسر التم يل ملساكل حل تح الت ول يتم  مامل كافيا ليس لك  و 
 . والت ظيمية الت  ية قدراهتا لل ير على تمعا جملا ومساعد 
 ي لل ال  ذلك ون  تال  السمسية،  كاللاقة ال ظي ة اللاقا  بعض لكاليف  ارل اع  من الر م وعلى 

  األح  رية، اللاقا  نض ب  قرب من الت  يرا  ظل    لاوة مست بلي طاق    كمصدر  وريتها من
 وجل ومن الك كب،  ه ا وج  على احليا  يهدد شب ا  ابلت اليت البيئية املساكل حد  ز د  ظل   وه ا
 : من بد ال ذلك

  رفع وك ا املتجدد  ملصادرا من اللاقة تنتاج لكاليف ل ض وجل من ول سي ها اجله د لكثيف  -
 .الص يو تطارها    واعها وجل من ك اءهتا

 . لبين سياسا  انجعة تجتا  اللاقة اخلضراء من لسف ل ظيم األطر التسريعية و ال ان نية  -

 . لسجيع و ل سيع جماف اإلستثمار   ميدان اللاقة ال ظي ة  -

 . ل التك  ل جيا  و اخلربا لعزيز املساركة اإلقليمية و التعاون الدويل   جماف ن   -

  االقتصادية.لبين تسرتاجتية تستدامة اللاقة قصد   ي  وهدا  الت مية  -

 .ب اء البىن الت تية السزمة إلجنا  تسرتاجتية الت  ف اللاق   ال اجع -
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