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 تقديم اجمللة
 

هي جملة علمية دولية حمكمة نصف سنوية جمانية، تصدر عن كلية  "االسرتاتيجية والتنمية  "جملة 
تفتح فضاء . اجلزائر -مستغامنالعلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جبامعة عبد احلميد بن باديس، 

املتسمة باجلودة واألصالة العلمية جلميع أصحاب القدرات العلمية يف اجلزائر وخارجها للمسامهة بأعماهلم 
 .اليت مل يسبق نشرهاو  الفرنسيةاإلجنليزية أو  وأالعربية إحدى اللغات الثالث ب ررةاحملو 

طرف الباحثني واألساتذة وطلبة الدكتوراه األصيلة من  ةهتدف اجمللة إىل نشر البحوث العلمي
وذلك هبدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث اجلديدة واجلادة وربط التواصل بني الباحثني كما 

عرب إصداراهتا  كن من الباحثنيهتدف اجمللة إىل إتاحة اإلطالع على البحوث والدراسات ألكرب عدد مم
 :ةاجملاالت التاليب وهي هتتم .املطبوعة وااللكرتونية

 ؛االقتصاد، االقتصاد القياسي واملالية 

 ؛اإلدارة واحملاسبة ،األعمال 

 ؛احملاسبة 

 ؛إدارة األعمال واإلدارة الدولية 

 ؛التسويق 

 ؛السلوك التنظيمي وإدارة املوارد البشرية 

 ؛االسرتاتيجية واإلدارة 

 ؛السياحة والرتفيه وإدارة الفنادق 

 ؛العالقات الصناعية 

 اقتصاد إسالمي. 
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 جلس العلمي للمؤتمررئيس الم

أأالجزائرأ،جيجل محمد الصديق بن يحي، جامعة/أأأأأضهيرأمير  الدكتور 
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 للمؤتمر المجلس العلميأعضاء 
 

 الدولة مؤسسة االنتماء االســـــــــــــــم الكامل
 اجلزائر جامعة مستغامن بابا عبد القادر. د.أ
 اجلزائر جامعة املسيلة خلف اهلل بومجعه. د.أ
 مصر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا زينب اجلوادي. د.أ
 األردن جامعة الطفيلة التقنية سهيل شرادقة. د.أ
 فلسطني اجلامعة اإلسالمية بغزة عبد الكرمي حمسن. د.أ
 فلسطني اجلامعة اإلسالمية بغزة فريد القيق. د.أ
 السوادن جامعة اخلرطوم حممود فضل املوىل أمحد. د.أ
 العراق عميد كلية سابق متقاعد معاذ حامد. د.أ
 مصر جامعة بين سويف بكر جنالء حممد. د.أ
 اجلزائر جامعة تيارت بلجياليل فتيحة .د
 اجلزائر جامعة مستغامن بلقاسم أحممد. د
 اجلزائر جامعة الشلف بن زيدان فاطمة الزهراء. د
 اجلزائر جامعة مستغامن بن شين عبد القادر. د
 اجلزائر جامعة قاملة بن صويلح آمال. د
 اجلزائر الواديجامعة  بنني بغداد . د
 اجلزائر جامعة تيارت بوجنان خالدية. د
 اجلزائر جامعة مستغامن بوزيان العجال .د
 اجلزائر جامعة الشلف بودية فاطمة. د
 اجلزائر جامعة قسنطينة بوعروج ملياء. د
 اجلزائر املركز اجلامعي بغليزان بوقطاية سفيان .د
 اجلزائر جامعة أم البواقي تقرارت يزيد. د
 العراق وزارة الزراعة متارا عدنان علي حممد. د
 السوادن جامعة الدلنج التيجاين عالء الدين . د.م.أ
 مصر جامعة املنصورة جالل حسن. د
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 اجلزائر  جامعة سعيدة  جلويل نسيمة .د
 العراق جامعة القاسم اخلضراء حازم عزيز الربيعي. د.م.أ
 اجلزائر جامعة وهران محداين حممد .د
 األردن فرع العقبة –اجلامعة األردنية  احلديد عصام . د.م.أ
 اجلزائر املركز اجلامعي بتيبازة خالد قاشي. د
 اجلزائر جامعة مخيس مليانة خلفاوي منية .د
 اجلزائر جامعة مستغامن خليفة احلاج .د
 اجلزائر املركز اجلامعي بعني متوشنت درويش عمار. د
 اجلزائر جامعة مستغامن  دواح بلقاسم. د
 اجلزائر جامعة بسكرة رمحان أمال  .د
 األردن فرع العقبة –اجلامعة األردنية  رامي اخلوالدة. د
 اجلزائر املركز اجلامعي بغليزان سايح فطيمة .د
 اجلزائر  جامعة مستغامن شاعة عبد القادر .د
 العراق اجلامعة التقنية الوسطى صباح نوري عباس. د
 اجلزائر جامعة تيارت طامل علي. د
 األردن جامعة احلسني بن طالل الطعاين أمين . د.م.أ
 السعودية جامعة امللك عبد العزيز عبد اهلل حممد فريد غزال. د.م.أ
 اجلزائر جامعة مستغامن عتو الشارف. د
 اجلزائر جامعة الوادي غانية نذير .د
 اجلزائر جامعة سكيكدة قحام وهيبة .د
 اجلزائر جامعة مستغامن قدال زين الدين. د
 اجلزائر جامعة وهران قرجييج بن علي. د
 اجلزائر جامعة جيجل قريشي العيد  .د
 اجلزائر جامعة بسكرة كردودي سهام.د
 اجلزائر جامعة مستغامن حلمر عباس. د
 اجلزائر جامعة مستغامن لعلمي فاطمة  .د
 اجلزائر جامعة خنشلة مانع سربينة. د
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 السعودية جامعة امللك فيصل حممد دليم القحطاين. د
 اجلزائر جامعة سعيدة مالل ربيعة. د
 اجلزائر جامعة سوق أهراس منري بن دريدي. د
 مصر معهد العبور لشؤون البيئة والتنمية نشأت إدوارد. د
 األردن فرع العقبة –اجلامعة األردنية  نضال اجملايل. د

 

 توطـــئة  
 

تعتبر الطاقة إحدى لاولويات التي تسعى الدول لتوفيرها بكل السبل، وذلك نظرا للدور 

إال أن خطر نضوب الطاقة التقليدية .أاملحوري الذي تلعبه في التطور الاقتصادي والاجتماعي

بالبحث عن بدائل مستدامة من  هامستقبال ولاضرار البيئية الجسيمة التي تسببها؛ دفع

أ.الطاقة

م استخدام وتطوير البدائل املستدامة من خالل اعادة استكشاف املصادر وقد ت

أالشمس، املياه، الرياح، الحرارة لارضية، وغيرها)الطبيعية املتجددة  أ واستغاللها بشكل ال (

سمى بالطاقة الخضراء.أيتعارض مع مبادئ التنمية املستدامة
ُ
أ.هذه لانواع من الطاقة ت

اقة الخضراء، ساهم في نمو هذا القطاع الاستراتيجي، ومع إن التوجه الحديث نحو الط

من مصادر الطاقة غير املتجددة أو التقليدية إلى مصادر الطاقة الخضراء  الانتقالذلك فإن 

واجه مجموعة من التحديات على الصعيد الاقتصادي والتنظيمي والتكنولوجي، لامر الذي 

حث والتطوير قصد التغلب على الصعوبات ووضع دفع بمختلف الفاعلين لزيادة الاهتمام بالب

 .حلول لها

تكمن في تسليط الضوء في طبعته الثانية من خالل ما سبق، فإن أهمية هذا املؤتمر 

عنى بالطاقة الخضراء وتعميم استخدامها،
ُ
من خالل وضع  على لابحاث والدراسات التي ت

تصورات وحلول لبرز التحديات التي تواجهها بما يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية 

 .الاقتصادية الشاملة للدول، والحفاظ على البيئة العاملية من التدهورأ
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المؤتمرأهداف   
 :يسعى املؤتمر لتحقيق جملة من ألاهداف أهمها

  بالطاقة الخضراء ودورها في تحقيق التنمية التعريف باملقاربات النظرية املتعلقة

 املستدامة؛

 تقييم آليات التمويل التقليدية للطاقة الخضراء قصد إيجاد صيغ تمويلية جديدة؛ 

  تبادل الخبرات والرؤى للخروج بقرارات وآليات عملية لدعم وتسريع عملية التحول إلى

 الطاقة الخضراء؛

 ة الخضراء وتشجيع التعاون الاقليمي والدولي؛التأكيد على فعالية إلاستثمار في الطاق 

  إبراز أهمية القيمة املضافة التي يمكن أن يحققها إلاقتصاد من خالل إلاستثمار في الطاقة

 .الخضراء

   تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء ؛ 

 تقديم حلول وتصورات خاصة بإدارة مصادر الطاقة الخضراء؛ 

  أ.تطوير قطاع الطاقة الخضراءعرض التجارب الرائدة في

 محاور المؤتمر
 

 أسس ومقاربات نظرية: الطاقة الخضراء: ول املحور ألا 

 عرض وتحليل املفاهيم الخاصة بالطاقة الخضراء ومصادرها؛ 

 تكنولوجيات الطاقة الخضراء؛ 

 آلاليات وإلاستراتيجيات:أالتحول إلى الطاقة الخضراء. 
 

 الاستثمار في الطاقة الخضراء وأطرها القانونية :املحور الثاني

 مؤشرات التحول نحو الاستثمار في الطاقة الخضراء وخيارات أمن الطاقة؛ 

 لاطر التشريعية والقانونية املنظمة لعملية الاستثمار  في الطاقة الخضراء؛ 

 أسياسات الدول لتشجيع تبني الطاقة الخضراء؛

 آليات تمويل الطاقة الخضراء؛ 

  مساهمة املنظمات والشركات الدولية والقطاع الخاص والعام  في مجال الطاقة

 الخضراء؛
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 رأس املال البشري وأهميته في توجيه استخدامات الطاقة الخضراء. 
 

 الطاقة الخضراء ورهان التنمية الاقتصادية: املحور الثالث

 آثار استخدام الطاقة الخضراء على الاقتصادات املحلية للدول؛ 

 لابعاد التنموية للطاقة الخضراء ؛ 

 استقطاب الاستثمارات الخارجية وتبادل الخبرات التكنولوجية؛ 

 الطاقة التقليدية وتأثيراتها على الاستثمار في الطاقة الخضراء؛ 

 النمذجة إلاقتصادية و الدراسات القياسية حول الطاقة الخضراء. 
 

 مشاريع الطاقة الخضراء إدارة: املحور الرابع

  في مجال الطاقة الخضراء؛الفردية وأ الصغيرة وتثمين املشاريع إدارة 

  الطاقة الخضراء؛صعوبات تسيير مشاريع 

  ؛في الحفاظ على الطاقة وحماية البيئةالتسويق دور 

 إستراتيجيات ترشيد إستهالك الطاقة. 
 

 البنى التحتية وتنمية الطاقة الخضراء: خامساملحور ال

  أفيما يخص إلانتاج والتخزين والنقل؛تحديات البنية التحتية

 التحتية ومالئمتها للتحول التكنولوجي؛ ىالبن 

  أ.البنى التحتية الخضراءإلابتكار في تشييد 
 

 ستدامة الطاقةاالتجارب الدولية في مجال  :دساملحور السا

  في مجال الطاقة الخضراء؛الدول املتقدمة تجارب 

  الخضراء؛ ةتجارب الدول النامية في مجال الطاق 

 أ.التعاون الدولي وبرامج الشراكة في مجال الطاقة الخضراء   
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 جملـة االسرتاتيجيـة والتنميـة
 
 

  – مقاربات وتجارب -المستدامة  الخضراء والتنمية ةالطاق :عدد خاص بالمؤتمر الدولي األول الموسوم
 9109جويلية  ( /  الجزء األول) ، عدد خاص9مجلد 

 الفهـرس

 الصفحة  (ني)اسم ولقب الباحث  المقالعنوان 
 ..إلى .. من 

تجربــــــة الجزائر في التحول إلى استخدام الطاقات الخضراء 
 لتحقيق االستدامـــــــة

 (جامعة مستغانم)الحاج  ةخليفــــــ
 (جامعة مستغانم) مزواغي جياللي
 (المركز الجامعي غليزان) تواتي خديجة 

11- 33 

 المتكاملة لتبني استخدامات الطاقة الخضراءاالستراتيجية 
 -حالة دبي - المستدامة في تحقيق اقتصاد أخضر

 (المركز الجامعي تيبازة)نسيلي خديجة 
 (جامعة بومرداس)نسيلي جهيدة 
 (جامعة بومرداس)بجاوية سهام 

34 - 55 

 ،التسويق األخضر كاتجاه حديث لحماية البيئة
 دراسة تطبيقية بمؤسسة االسمنت بوالية سعيدة الجزائر

 (جامعة سعيدة)زقاي  يحميد
 (جامعة سعيدة)محمد  يوزان

 (جامعة سعيدة)رماس محمد امين 
56 - 75 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعث التنمية المستدامة من 
 "مقاربة تحليلية"منظور تبني الثقافة البيئية 

 (خنشلةجامعة )سبرينة مانع 
 (جامعة سعيدة)ربيعة مالل 
 (جامعة خنشلة)علية برهوم 

76 - 95 

تقييم سياسة تمويل الطاقة الخضراء في الجزائر في ظل التوجه 
نحو تنويع وتنمية االستثمار الطاقوي وفق برنامج المخطط 

 1101-1122الوطني للطاقة المتجددة 

 (جامعة أم البواقي)راشدي فاطمة 
 (جامعة مستغانم)نادية  غوال

 (جامعة معسكر)بلهاشمي جهيزة 
96 - 199 

البعد القانوني الستغالل الطاقات المتجددة في الجزائر نحو 
 ةتحقيق مستدام للتنمي

 (1جامعة سطيف )سمير شوقي 
 (1جامعة سطيف )مريم ملعب 
 (1جامعة سطيف )زينب جودي 

119 - 199 

في الحد من انبعاثات الغازات  "مصدر" دور المدينة المستدامة 
 -اإلمارات العربية المتحدة–الدفيئة 

 (جامعة بسكرة)سميحة زراري 
 153 - 139 (جامعة بسكرة)حدة رايس 
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 جملـة االسرتاتيجيـة والتنميـة
 

  – مقاربات وتجارب -المستدامة  الخضراء والتنمية ةالطاق :عدد خاص بالمؤتمر الدولي األول الموسوم
 9109جويلية  ( /  الجزء األول) ، عدد خاص9مجلد 

 (تابع)الفهـرس 
 

 

 الصفحة  (ني)اسم ولقب الباحث  عنوان المقال
 ..إلى .. من 

األخضر  االستثمار األجنبي المباشر فى مجال اإلقتصاد
 (دراسة حالة الجزائر)وأثره على التنمية المستدامة 

 (جامعة خنشلة)عدنان حسام 
 (جامعة تيارت)بلقربوز مصطفى 

 (المركز الجامعي غليزان)مالح عدة 
154 - 176 

 معوقات التوسع في استخدام الطاقة الخضراء 
 الدول العربيةب

 (المركز الجامعي البيض)صلعة سمية 
 (جامعة تلمسان)عثمان جهاد  بن

 (جامعة تلمسان)عبد اهلل بن سلوى رشيدة 
177 - 197 

 دعوة للتحول نحو الطاقات المتجددة في الجزائر
 (جامعة بسكرة)ريمة  يعمر 
 (جامعة مستغانم)العجال  نبوزيا

 (1جامعة وهران )بطيب عبد الوهاب 
191 - 917 

االقتصادية الطاقة الخضراء وتحديات تحقيق التنمية 
 الشاملة
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 تجربــــــة الجزائر في التحول إلى استخدام الطاقات الخضراء لتحقيق االستدامـــــــة
Algeria’s experience in switching to green energies to achieve 

sustainability 

 3، تواتي خديجة1جياللي، مزواغي 2خليفــــــة الحاج.د
 mosta.dz-hadj.khelifa@univ ،، اجلزائرجامعة مستغامن 1

 mosta.dz-djilali.mezouaghi@univ، ، اجلزائرجامعة مستغامن 2
 khadidjatouati48@yahoo.frاملركز اجلامعي غليزان، اجلزائر،  3

     25/70/2712 :تاريخ النشر                                                                                         
 

 ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل تشخيص جتربة اجلزائر يف التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء وذلك من أجل 
حتقيق االستدامة من خالل حتديد العالقة التبادلية بني التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء والتنمية املستدامة 

 .4102إىل  0991املمتدة من  خالل الفرتة( االقتصادي، االجتماعي، البيئي)بأبعادها الثالثة 
وقد خلصت الدراسة إىل وجود عالقة تبادلية طردية بني التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء والبعد 

كما توصلت الدراسة إىل وجود عالقة تبادلية  ،(GDP)االقتصادي للتنمية املستدامة ممثلة بالنمو االقتصادي 
والبعد االجتماعي للتنمية املستدامة ممثلة مبؤشر التنمية البشرية  استهالك الطاقات اخلضراءطردية قوية بني 

(HDI) ويف األخري أثبتت الدراسة بوجود عالقة طردية بني استخدام الطاقات اخلضراء والبعد البيئي للتنمية ،
 .(CO2)املستدامة ممثلة بنسبة غاز أوكسيد الكربون 

 .املستدامة، الطاقة الشمسية، الطاقة املائية، طاقة الرياح، اجلزائرالطاقات اخلضراء، التنمية : كلمات مفتاحية
 JEL :Q01, Q20, Q25, Q42, Q56تصنيف 

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 

______________________________________ 

hadj.khelifa@univ-mosta.dz: يميل، اإلخليفة احلاج: المرسلالمؤلف 
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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 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 .2
إن اقتصاد أي بلد مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالطاقة اليت تُعترب عصب احلياة وذلك منذ أمد بعيد، 
الشيء الذي خلف آثار سلبية خاصة على الصعيدين االجتماعي والبيئي من خالل استنفاذ ثروات 

وإحداث خلل يف النظام البيئي بسبب انبعاث الغازات السامة وعلى رأسها غاز ثاين  األجيال املستقبلية،
ُأكسيد الكربون، األمر الذي دفع باحلكومات واملنظمات واملختصني إىل التفكري اجلدي يف احلد من 
استنزاف الثروات الطبيعية وحتقيق االستدامة من خالل السعي إىل البحث عن مصادر بديلة تتمثل يف 

 (.اخلضراء)الطاقات املتجددة 
اجلزائر؛ وعلى غرار دول املعمورة تسعى جاهدًة يف التحول إىل إنتاج واستخدام الطاقات اخلضراء 
ملا تتمتع به من إمكانيات هائلة يف ذات اجملال، وذلك بغية تنويع اقتصادها املبين أساسًا على أسعار 

 .أبعادها الثالثةالطاقة التقليدية، فضالً عن حتقيق االستدامة ب
 إشكالية الدراسة .1.1

 :تتمحور إشكالية هذه املسامهة البحثية يف السؤال التايل
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ما طبيعة العالقة التبادلية بين التحول إلى استخدام الطاقات الخضراء وأبعاد التنمية 
 المستدامة في الجزائر؟

 فرضيات الدراسة. 1.1
 :مسبقة على شكل فرضيات على النحو التايللإلجابة على إشكالية الدراسة مت اقرتاح إجابات 

H0 : ال توجد عالقة تبادلية طردية بني استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف
 .اجلزائر
H1: ُتوجد عالقة تبادلية طردية بني استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق أبعاد التنمية املستدامة يف اجلزائر. 
 الدراسةأهداف . 1.1

 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق الغايات التالية
 تشخيص جتربة اجلزائر وإمكانياهتا يف جمال الطاقات اخلضراء؛ 
  حتديد العالقة التبادلية بني التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق االستدامة بأبعادها

 .الثالثة
 منهجية الدراسة. 1.1

لدراسة وتأكيد أو نفي فرضياهتا مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف لإلجابة على إشكالية ا
 .عرض أهم أدبيات الدراسة وحتليل البيانات

 التأصيل النظري للطاقات الخضراء .1
ترتبط املفاهيم االقتصادية اخلضراء بتحقيق األهداف املرجوة دون املساس بالبيئة، وبالتايل فإن 

يجة إدراك العامل مبسؤوليته البيئية يف جمال الطاقة، هذه األخرية تشكل مفهوم الطاقات اخلضراء جاء نت
املصدر الرئيسي يف هتديد األرض واإلنسان، وحناول من خالل هذه الدراسة التطرق إىل مفهوم الطاقات 

 .اخلضراء ومصادرها وأمهيتها
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 الخضراء ومصادرها اتالطاقماهية  .1.1
 oxford) اخلضراء على أهنا إنتاج الطاقة أو تسخريها بطريقة مسؤولة بيئيا، طاقةتعرف ال

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

 :، نذكر البعض منهاضراءيف حتديد مفهوم الطاقات اخل اختلفت وجهات نظر اهليئات الدوليةو 
  مفهوم منظمة الدول المصدرة للبترول(OPEC):  هي الطاقات املوجودة يف الطبيعة

، 4102عبد الرؤوف حممد، )ويتكرر وجودها بصفة تلقائية ودورية دون أن تنفذ باستغالهلا املستمر 
 .(01صفحة 
  مفهوم وكالة الطاقة الدولية(IEA) :هي حمور التحول إىل نظام طاقة أقل  خلضراءلطاقة اا

، وتعتمد خاصة على األشعة الشمسية وطاقة الرياح أكثر استدامةمما جيعلها استهالكا للكربون 
(International Energy Agency, 2018) . 

  عن الموارد الطبيعيةمجلس الدفاع مفهوم (NRDC): إليها يشار اليت ،ضراءاخل الطاقة 
 The Natural) باستمرار جتديدها يتم عمليات أو طبيعية مصادر من تأيت النظيفة، بالطاقة غالباً 

Resources Defense Council, 2018). 
هي كل طاقة يكون  خلضراءالطاقة ا (:IPCC)مفهوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

مصدرها مشسياً، جيوفيزيائيًا أو بيولوجياً، وتتجدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب استعماهلا، 
يوية والطاقة الشمسية وطاقة باطن وتتولد من التيارات املتتالية واملتواصلة يف الطبيعة كطاقة الكتلة احل

 األرض، وحركة املياه،
  وطاقة املد واجلزر يف احمليطات وطاقة الرياح (The Intergovernmental Panel 

on Climate Change, 2011). 
من خالل املفاهيم السابقة ميكننا ربط املفهوم اجلوهري للطاقات اخلضراء مبصادرها الطبيعية 

الضوئية )الصديقة للبيئة واليت ال تنضب وكذا تسخريها بطريقة عقالنية، وتتمثل أساسا يف الطاقة الشمسية 
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مائية، وطاقة املد واجلزر، وأمواج ، وطاقة الرياح، والطاقة احلرارية لألرض والطاقة العضوية، الكهرو (واحلرارية
البحر، والطاقة احلرارية ملياه احمليطات، والربك امللحية، وطاقة اهليدروجني، والطاقة النووية، والنباتات  

 .(02، صفحة 0911رأفت امساعيل رمضان، )كمصدر للطاقة 
 خصائص الطاقات الخضراء .1.1

عبد الرؤوف )تتميز الطاقات اخلضراء خبصائص هتم اإلنسان والبيئة اليت يعيش فيها، ونذكر منها 
 :(42-44، الصفحات 4102حممد، 
 طاقات موجودة بصفة دائمة، مرتبطة بوجود الكون؛ 
 نظيفة وغري ملوِّثة تعود بشكل إجيايب على البيئة ومن مث على صحة اإلنسان وحياته؛ طاقات 
 طاقات من مصادر متنوعة، مما يضمن توفرها يف مجيع أحناء العامل؛ 
  طاقات غري متوفرة بشكل منتظم، طول الوقت وعلى مدار الساعة، وهي ليست خمزونًا جاهزًا

 .وجيا املالئمةلالستعمال، بل يستغل عن طريق التكنول
 أهمية الطاقات الخضراء .1.1

للطاقات اخلضراء أمهية يف حتقيق األمن االقتصادي إذ توفر أسواقًا جديدة وواعدة وفرصاً 
لالستثمار، كما تفتح جمااًل واسعًا للتحكم يف تكنولوجيا املستقبل، وتتيح بذلك فرص عمل، وتنمية 

د مصادرها اليت تشمل مجيع أقطار املعمورة ميكن املناطق النائية لتساهم يف حتقيق األمن  االجتماعي، وتَ َعدُّ
أن خيلق توجهًا إىل تبين استخدام الطاقات اخلضراء، واالستغناء التدرجيي عن الطاقات األحفورية مما حيقق 

مهية أمنًا يف الطاقة بعيدًا عن كل أشكال األطماع واملنازعات الدولية حول الثروات األحفورية، وتكمن األ
البيئية للطاقات اخلضراء يف التقليل من انبعاث الغازات الضارة، وعلى رأسها غاز ثاين أكسيد الكربون، 
هذه الغازات اليت تشكل خطرا على اهلواء الذي نستنشقه وكذا طبقة األوزون، ويعترب سببا رئيسيا يف تغري 

خيتصر لنا أمهية الطاقات اخلضراء  (10) ماملناخ، واألمطار احلمضية املضرة بالبيئة، وفيما يلي شكل رق
 .(61-61، الصفحات 4104تكواشت، )
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 أهمية الطاقات الخضراء :2الشكل 

 
 .(52، صفحة 2712تكواشت، ): المصدر

 واقع وآفاق الطاقات الخضراء في الجزائر .1
تعترب اجلزائر منطقة هامة وواعدة إلنتاج الطاقات اخلضراء، ملا هلا من إمكانيات طبيعية هائلة، 

 .متكنها من ريادة األعمال يف اجملال، وحتقيق أمن طاقوي مستدام
 إمكانيات الجزائر في مجال الطاقات الخضراء .1.1

وتنوع تضاريسها ومناخها،  ،4كلم  2.381.741إن املوقع اجلغرايف للجزائر ومساحتها اليت تبلغ 
جيعلها من أهم مصادر الطاقات اخلضراء، على غرار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، طاقة املياه، والطاقة 

أن حندد إمكانيات اجلزائر يف إنتاج الطاقات اخلضراء، حسب  4وحناول من خالل الشكل . احليوية
 .مصادرها

 1112الجزائر لسنة  مصادر إنتاج الطاقات الخضراء في: 1الشكل 
 
 

 
 
 

.4101تقرير الوكالة الدولية للطاقات املتجددة، استناداً إىل  نيمن إعداد الباحث: المصدر  

راءــــــــــــــة الطاقات الخضـــــأهمي  

 أمن بيئي

 تغري املناخ

 التلوث بأنواعه

 أمن الطاقة

تعدد مصادر  
 الطاقة

األطماع واملنازعات 
 الدولية

 أمن اجتماعي

 العمالة

تأمني تنمية املناطق 
 النائية

 أمن اقتصادي

أسواق جديدة 
 واعدة

التحكم يف 
  تكنولوجيا املستقبل

62% 33% 

 الطاقة الشمسية 1% 4%
 الطاقة الكهرومائية
 الطاقة احلرارية اجلوفية
 طاقة الرياح
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من إمجايل إنتاجها  %14تعتمد اجلزائر على الطاقة الشمسية يف إنتاج الطاقات اخلضراء بنسبة 
وهي بذلك متثل أكرب مصدر للطاقة يف اجلزائر، مث تليها الطاقة  ميغا واط، 246حبجم  4102لسنة 

من إمجايل اإلنتاج السنوي، يف حني ال تتعدى  %22ميغا واط ما ميثل نسبة  441الكهرومائية حبجم 
ميغا واط فقط، وتأيت طاقة الرياح أخريا  46حبجم  % 4احلرارة اجلوفية كمصدر للطاقة اخلضراء ما نسبته 

وسنتطرق إىل إمكانات اجلزائر يف جمال الطاقات . ميغا واط سنويا 01ب   بقدرة إنتاجية تقدر  %0بنسبة 
 :اخلضراء بشيء من التفصيل فيما يلي

 الطاقة الشمسية .1.1.1
وزارة الطاقة واملناجم، )تعترب الطاقة الشمسية أهم مصدر للطاقة اخلضراء يف اجلزائر، فحسب 

 2911 إىل صلتو  سنوياساعة  4111 يتجاوز الوطنية األراضي على الشمس سطوع مدةفإن  (4112
 6 تقدر حبوايل مرت مربع 0كل   من أفقي سطح على يوميا املستلمة الطاقة ،والصحراء رتفعاتيف امل ساعة

/  4م/  واط كيلو 4412و، الشمال يف وياسن/  4م/  واط كيلو 0211 ربايق ماأي  كيلواط ساعي،
 .0911، أما يف اهلضاب العليا يقدر ب البالد جنوب يف وياسن

، وتعترب أكرب مصدر يف منطقة البحر الشمسية الطاقة هي اجلزائر يفمصادر الطاقة املتجددة  أهملذا ف
ضعف  6111ترياواط ساعي سنويا، وهذا ما ميثل  019.221األبيض املتوسط حيث ميكن إنتاج 

 2111املقدر ب )دولة أوروبية  06ضعف من استهالك جمموعة  11للكهرباء، واالستهالك اجلزائري 
 (.ترياواط سنويا
 (السنة/ميغا واط: الوحدة) 1112-1112تطور إنتاج الطاقة الشمسية في الجزائر للفترة : 3الشكل 

 
 
 
 
 

 .4101-4111 تقارير الوكالة الدولية للطاقات املتجددة،استناداً إىل  نيمن إعداد الباحث: المصدر

0 0 25 25 25 25 26 
74 

244 

425 

2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 
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مع تفعيل  4100أن إنتاج الطاقة الشمسية يف اجلزائر بدأ يف سنة  2نالحظ من خالل الشكل 
سنويا، واستمرت وترية اإلنتاج على هذا املقدار حىت /ميغا واط 46حمطة توليد الكهرباء حباسي الرمل، ب 

، 4102سنة  غرداية يف الكهروضوئية الشمسية الطاقة من انطالقا الكهرباء لتوليد حمطة منوذجية تفعيل
ميغا واط من  246، إىل 4106ميغا واط سنة  22ميغاواط، لرتتفع من  41فأصبحت اجلزائر تنتج 

 .، ويعود ذلك إىل إجناز عدد من حمطات توليد الطاقات الكهروضوئية4102الطاقة الشمسية سنة 
 طاقة الرياح .1.1.1

خريطة حقول الرياح يف اجلزائر املنجزة من طرف  ميكننا عرض إمكانيات طاقة الرياح من خالل عرض
 .(4102مركز تنمية الطاقات املتجددة، ) 4111سنة  نشيدة قسباجي مرزوقالباحثة 

 خريطة حول الرياح في الجزائر: 4الشكل 
 
 
 
 
 

 .(4102مركز تنمية الطاقات املتجددة، ): المصدر

 1نالحظ تباينا يف حقول الرياح، فتصل سرعة الرياح يف منطقة أدرار إىل  2من خالل الشكل 

ثا، مما جيعل هذه املنطقة /م 6,6ويف كل من منطقة تيندوف وبشار تصل سرعتها إىل  ثا،/م
 .ذات أمهية يف إنتاج طاقة الرياح

 يبلغ املتوسط األبيض البحر بساحل شمالال يتميز (4112وزارة الطاقة واملناجم، )حسب و 
 سهولال بينهما، الصحراوي واألطلس التلي، طلساأل بسالسل ممثلة جبلية، وتضاريس كم 0411

 حملي مناخ وجود، وسرعة الرياح يف الشمال تتميز باالخنفاض، وهناك القاري املناخ من مرتفعات تتخللها
 جباية بني منطقة يف وكذلك اخليرتو  تيارت مرتفعات يف وعنابة، وجباية وهران يف الساحلية املواقع على

 .وبسكرة
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 الطاقة المائية .1.1.1
على األراضي  أن الكميات اإلمجالية للمياه املتهاطلة (4112وزارة الطاقة واملناجم، )تؤكد 

مليار مرت مكعب، ولكنها ترتكز على أماكن حمدودة، وتواجه التبخر  16اجلزائرية مهمة وتقدر بنحو 
مليار مرت  46القوي، والنفاذ السريع حنو البحر مما يؤدي هبا إىل االخنفاض، وتقدر املوارد احلالية بنحو 

كما   .موقع غري مستغل كسدود 012ك سدا مستغلة حاليا، يف حني هنا 61مكعب متمثلة يف أكثر من 
من إمجايل أسطول توليد الكهرباء، وتعود هذه القوة  ٪6متثل الطاقة اإلنتاجية عن طريق املياه نسبة 

املنخفضة إىل عدم كفاية عدد املواقع اهليدروليكية وعدم استغالل املواقع اهليدروليكية املوجودة، وتقدر 
حمطة هيدروليكية، كما هو مبني  02ميغاواط سنويا موزعة على  411ب الطاقة اإلنتاجية عن طريق املياه 

 .6يف الشكل 
 .مراكز إنتاج الطاقة الكهرومائية في الجزائر: 5الشكل 

 

 
 
 
 

 
 .املوقع الرمسي لوزارة الطاقة واملناجماستناداً إىل  نيالباحثمن إعداد : المصدر

 (األرضية)الطاقة الحرارية الجوفية  .1.1.1
ينبوع حراري، مما يشكل خزانات حرارية مهمة،  411يتوفر الشمال اجلزائري على أكثر من 

 .(OUALI, 2006, p. 298)يبني أهم املنابع ودرجة حرارهتا  1والشكل 
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 .الجزائر شمال في إمكانيات الطاقة الحرارية: 6الشكل 

 

 

 

 

 .(491، صفحة OUALI ،4111)املرجع  ىلإ اً ستنادا نيالباحثمن إعداد : المصدر

وتصل إىل  مئوية، درجة 21 قو فتالطاقة احلرارية يف مشال اجلزائر  صادرأن أغلب م 1يبني الشكل 
 ،املربعة الكيلومرتات آالف حبجم ضخم يحرار  نخزا تتوفر الصحراء اجلزائرية على كما. مئوية درجة 91

 مرت مكعب يف 2 من أكثرحتقق تدفق  آبار خالل من استغالله يتم ،"اجلوفية املياه خزان" باسم املعروفو 
 ميجاوات 211 من أكثر، وميكنه انتاج مئوية درجة 62 تبلغ متوسطة حرارة درجة ذات ياهامل من ثانية

 .(4112وزارة الطاقة واملناجم، ) سنويا من الطاقة
 الطاقة الحيوية .5.1.1

جيغا واط ساعي سنويا، وهذا إذ مت  4124,1تقدر إمكانيات اجلزائر يف إنتاج الطاقة احليوية ب 
 .2استغالل مصادرها املمثلة يف الشكل 
 .في الجزائر إمكانيات الطاقة الحيوية: 2الشكل 

 
 
 
 

 
 

 .(26، صفحة 4101مركز تنمية الطاقات املتجددة، )استناداً إىل  نيالباحثمن إعداد : المصدر
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 النفايات املنزلية ومشتقاهتا

 صناعات الزيتون

 حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي

 صناعة احلليب ومشتقاته
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جيغا واط ساعي  0262نالحظ بأن النفايات املنزلية وما شاهبها ميكن أن توفر  2من الشكل 
ساعي إذا استغلت أحسن  جيغا واط 422,2من الطاقة اخلضراء، وخملفات صناعات الزيتون توفر 

استغالل، كما ميكن استخدام حمطات معاجلة مياه الصرف الصحي وخملفات صناعة احلليب ومشتقاته 
 .جيغا واط ساعي من الطاقة الصديقة للبيئة 26,4إلنتاج 

 :إن االعتماد على إنتاج الطاقة احليوية هام جدا لألسباب التالية
  ؛4106الكهربائية لسنة من اإلنتاج الوطين للطاقة  %21متثل 
  مرت مكعب من الغاز الطبيعي؛ 611تساهم يف اقتصاد 
  مليون مستهلك للطاقة؛ 0,6تغطي حاجات 
  مركز تنمية الطاقات )طن من انبعاث ثاين أكسيد الكربون  124.604,2تساهم يف خفض

 .(26، صفحة 4101املتجددة، 
 المؤسساتية في مجال الطاقات الخضراء في الجزائرالبنية  .1.1

يعترب موضوع إنتاج الطاقات املتجددة يف اجلزائر مسؤولية وأولوية وطنية مشرتكة، ويدخل ضمن 
مهام وزارات خمتلفة على غرار وزارة الطاقة ووزارة البيئة والطاقات املتجددة، وزارة التعليم العايل والبحث 

واملناجم، وجمموعة من املؤسسات واهليئات، ونذكر أهم املهام املوكلة إليها يف العلمي، وزارة الصناعة 
 .0 اجلدول

 .اإلطار المؤسساتي في مجال الطاقات الخضراء في الجزائر: 2الجدول 
اإلطار 

 المؤسساتي
 المهام في إطار الطاقات الخضراء تسمية المؤسسات والهيئات

الوزارات 
)*( 

 التعليم العايل والبحث العلمي؛ وزارة  التكوين، البحث والتطوير؛ 
 وزارة الطاقة؛  سن القوانني؛ 

 التخطيط والتنفيذ؛ 
 التمويل واالستثمار. 

 وزارة البيئة والطاقات املتجددة؛ 
 وزارة الصناعة واملناجم . 

 الربامج؛اإلشراف على   ؛(CREG) جلنة ضبط الكهرباء والغاز الجهات 



 

 

 خليفة الحاج، مزواغي جياللي، تواتي خديجة
 

22 

المشرفة 
)*( 

 الطاقة وترشيد استعمال لرتقية الوطنية الوكالة 
(APRUE)؛ 

 تشجيع استعمال الطاقات اخلضراء؛ 
 ترشيد استهالك الطاقة. 

  جممع سونلغاز(SONELGAZ .) 

معاهد 
ومؤسسات 

 )**(علمية 

 مركز تنمية الطاقات املتجددة  (CDER)؛ 

 البحث والتطوير؛ 
 الدراسات التقنية؛ 
 برامج الطاقات  املسامهة يف

 .اخلضراء

 مركز البحث و تطوير الكهرباء والغاز  (CREDEG) 
  وحدة حبث الطاقة املتجددة يف املناطق الصحراوية يف

 ؛درارأ
  ي لطاقات املتجدة غردايةالتطبيقوحدة البحث 
(URAER)؛ 
 يعلوكالة الوطنية لتنمية البحث اجلاما (ANDRU.) 

 ؛(2715اجمللس الوزاري العريب للكهرباء، ): )*( استناداً إىل نيالباحثمن إعداد : المصدر

 .(2717مركز تطوير الطاقات املتجددة، ))**( 
 إنجازات الطاقات الخضراء في الجزائر .1.1

فإن أهم االستثمارات يف جمال الطاقات  (4102الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، )حسب 
 :اخلضراء يف اجلزائر جند

  061، بطاقة إنتاجية تصل إىل (األغواط)حباسي الرمل ( طاقة مشسية-غاز)مشروع حمطة هجينة 
 ؛4101ميغا واط، مت استالمها يف سنة 

  ميغا واط؛ 01بأدرار تبلغ طاقتها اإلنتاجية  ،4104اجناز حمطة طاقة الرياح سنة 

   جيغا واط ساعي؛ 4قرية يف جنوب اجلزائر، بطاقة إنتاج  41برنامج الطاقة الشمسية ل 

  (.اجلزائر العاصمة)إجناز وحدة تصنيع وحدات الطاقة الضوئية وتركيب األلواح الشمسية بالرويبة 

فإن اجلزائر تسعى إىل  (62، صفحة 4102اجمللس الوزاري العريب للكهرباء، )وحسب تقرير صادر عن 
 اإلنارة مصابيح للبيوت، واستبدال االقتصادية اإلنارة حتقيق استعمال الطاقات اخلضراء من خالل برامج

 الفعالية إلضافة إىل ترقيةالشمسي، با مبصابيح الصوديوم، وكذا االعتماد على التكييف الزئبقية العمومية

 .الصناعي القطاع يف الطاقوية
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  .4وميكننا من استعراض عدد مراكز إنتاج الطاقة اخلضراء، وقدرهتا اإلنتاجية يف اجلدول 
 .مراكز إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر خضراء في الجزائر :1الجدول 

 طاقة الرياح 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)

12 409,01 412,21 10 01,4 09,26 

 (4101شركة الكهرباء والطاقات املتجددة، ) :المصدر

 الطاقات الخضراء في الجزائر إستراتيجية تطوير استغالل .1.1
إن إدماج الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ميثل حتديا كبريا من أجل احلفاظ على املوارد 

بفضل الربنامج الوطين للطاقات  ،األحفورية، وتنويع فروع إنتاج الكهرباء واملسامهة يف التنمية املستدامة
املتبعة من  هذه الطاقات يف صميم السياسات الطاقوية واالقتصادية تتموقع ،4121-4100 املتجددة

طرف اجلزائر، السيما من خالل تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع، وإدخال فروع 
 ، الطاقة احلرارية واألرضية، و تطوير الطاقة الشمسية احلرارية(تثمني استعادة النفايات)الكتلة احليوية 

 .(4102الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، )
 1111-1115لطاقات المتجددة  يـالبرنامج الوطن .1.1.1

إن سعة برنامج الطاقة املتجددة املطلوب إجنازه لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل الفرتة 
ميغاواط منه حبلول عام  2611ميغاواط، حيث سيتم حتقيق  44.111  يقدر ب 4106-4121
 :التايل النحو على القطاع حسب مقسمة ،4141

 .1111-1115حجم الطاقة المراد تحقيقها ضمن البرنامج الوطني : 1الجدول 

-1115المرحلة األولى  ميغاواط : الوحدة
1111 

 المجموع 1111-1111المرحلة الثانية 

 02.626 01.626 2.111 الطاقة الشمسية الضوئية

 6.101 2.111 0.101 الرياحطاقة 

 4.111 4.111-  الطاقة الشمسية الحرارية
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 211 461 061 للطاقة المشترك التوليد

 0.111 121 211 الطاقة الحيوية

 06 01 16 األرضية الحرارية الطاقة

 44.111 02.226 2.646 المجموع

 (2713شركة الكهرباء والغاز، ): المصدر
 :سيتم تثبيت قدرات الطاقة املتجددة وفقا خلصوصيات كل منطقة

 لتهجني املراكز املوجودة، و تغذية املواقع املتفرقة حسب توفر املساحات وأمهية  :منطقة الجنوب
 ؛القدرات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

 ؛حسب قدراهتا من أشعة الشمس والرياح مع إمكانية اقتناء قطع األراضي :منطقة الهضاب العليا 

 حسب إمكانية توفر األوعية العقارية مع استغالل كل الفضاءات مثل  :المناطق الساحلية
ار، الوكالة الوطنية لتطوير االستثم) األسطح والشرفات و البنايات واملساحات األخرى الغري مستعملة

4102). 
الصندوق الوطين للطاقة املتجددة وتنفيذ هذا الربنامج يكون بإشراف من الدولة وبتمويل من 

من املداخيل البرتولية وبعض الضرائب، كما  ٪0بنسبة  اقتطاع والصندوق بدوره ممول من ،واإلنتاج املزدوج
، وبالتايل فإن منتج قوانني ومراسيم تنظيميةوضع آلية احلوافز القائمة على أسعار الشراء املضمونة مبوجب 

سنة للمنشآت يف الطاقة الشمسية الضوئية  41يستفيد من أسعار الشراء املضمونة ملدة  اخلضراءالطاقة 
 .(4102شركة الكهرباء والغاز، ) من تكلفة االستثمار ٪ 91إىل  ٪ 61وطاقة الرياح، بأكثر من 

، حيث اخلضراءوقد مت وضع برنامج وطين للبحوث يف هذا اجملال ملرافقة إسرتاتيجية تطوير الطاقات 
، التحكم يف عملية حتويل وختزين هذه اخلضراءتصبو األهداف العلمية هلذا الربنامج إىل تقييم ودائع الطاقة 

الوكالة ) إلجناز يف موقع التثبيتالطاقات وتطوير املهارات الالزمة، بدءا من الدراسة حىت االنتهاء من ا
 .(4102الوطنية لتطوير االستثمار، 

 1111-1115النتائج المتوقعة من برنامج الطاقات المتجددة . 1.1.1
  :حيث من للغاية مهمة الربنامج هذا فوائدأن  (41، صفحة 4106وزارة الطاقة، )تتوقع 
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 بقيمة دوالر مليار 21 حوايل أي) قدم مليون 12 وايلاألحفورية حب طاقةال وفريت 
 ؛(التصدير

 ؛(دوالر مليار 4 حوايل) ميغاواط 0611 إقتصاد قوة طاقوية تفوق 

 ؛(دوالر مليار 0.0) الكربون أكسيد ثاين من طن مليون 092 من أكثر ختفيض 

 جديدة عمل فرصة 611.111 خلق. 
 ارتباطات الطاقة الخضراء مع مجاالت التنمية المستدامة .1

 مفهوم التنمية المستدامة .1.1
تُعرف التنمية املستدامة على أهنا مصطلح مت اعتماده على مدى العقدين املاضيني للتعرف على 
االحتياجات الالزمة لتخفيض الفاقد من املوارد الطبيعية من خالل منو اقتصادي حيفظ النظام البيئي 

فظ خمزون طويل األمد للمصادر الطبيعية، كما برزت عدة مفاهيم متباينة حول التنمية املستدامة إال أن  وح
كاًل يدور حول معاٍن متقاربة؛ منها أن التنمية املستدامة هي اليت ُتوفر حاجات احلاضر دون إعاقة أجيال 

على فقراء العامل من خالل تقدمي  كما تُعرف بأهنا التخفيف من حدة الفقر. املستقبل من توفري حاجاهتم
 .حياة آمنة ومستدمية واحلد من تالشي الوارد الطبيعية وتدهور البيئة واخللل الثقايف واالستقرار االجتماعي

 الطاقة الخضراء وأبعاد التنمية المستدامــــــــــــة .1.1
ادي، البعد االجتماعي البعد االقتص: إن حتقيق التنمية املستدامة يتمثل يف اجناز أبعادها الثالثة

فالعالقة بني الطاقة اخلضراء والبعد االقتصادي يتحدد من خالل كيفية مسامهة هذا البديل . والبعد البيئي
الطاقوي يف رفع مستويات النمو االقتصادي، والعالقة بني الطاقة اخلضراء والبعد االجتماعي لالستدامة 

إخل، أما مسامهة ...لرفع من مؤشر التنمية البشرية والتعليم، يتمثل يف كيفية مسامهة الطاقات اخلضراء يف ا
الطاقة اخلضراء يف البعد البيئي فيتحدد من خالل احملافظة على النظام البيئي والشكل البياين أدناه يُوضح 

 .أبعاد التنمية املستدامة
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 التنمية المستدامة أبعاد: 2الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

Source : (Perroud, Septembre 2006, p. 07) 

 مؤشرات التنميـــــة المستدامــــــــــة .1.1
ُتساهم مؤشرات التنمية املستدامة يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف جماالت حتقيق التنمية 

 :األساسية للتنمية املستدامة املستدامة بشكل فعلي، واجلدول أدناه يُلخص املؤشرات
 مجموعة المؤشرات األساسية للتنمية المستدامة: 1جدول 

 المؤشرات االقتصاديــــــــــــــــــــة

 التعاون الدويل لتعجيل التنمية املستدامة 
 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل؛ 
 حصة االستثمار الثابت اإلمجايل يف الناتج احمللي اإلمجايل؛ 
  واردات السلع واخلدمات/ صادرات السلع واخلدمات. 

 تغري أمناط االستهالك  نصيب الفرد السنوي من استهالك الطاقة. 

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

 المؤشرات االجتماعيـــــــــــــــــة
 مكافح    ة الفقر  معدل البطالة؛ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 عـــــــــــــالمجتم
  

 ادـــــــــــــــــــــاالقتص
 

ةــــــــــــــــــالبيئــــ  
 

 
 
 

 بعــــــد اجتماعي
 

 بعــــــد بيئــــــــي
 

 بعــــد اقتصـــــادي
 

 شمــال التنمية المستدامة
 

 شرق/جنوب
 

 األجيال المستقبلية
 

 األجيال الحاليــــة
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 مؤشر الفقر البشري؛ 
 عدد السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر. 

 الديناميكية الدميوغرافية واالستدامة  معدل النمو السكاين. 

 التعليم والوعي العام والتدريب تعزيز 
 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة بني البالغني؛ 
 النسبة اإلمجالية لاللتحاق باملدارس الثانوية. 

 محاية صحة اإلنسان وتعزيزها 

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

 تعزيز التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية  نسبة السكان يف املناطق احلضرية. 
 المؤشرات البيئيـــــــــــة

 محاية نوعية موارد املياه العذبة وإمداداهتا.   السكان؛/ املوارد املتجددة 
  االحتياطات املتجددة/ استخدام املياه. 

 النهوض بالزراعة والتنمية الريفية املستدامة.  نصيب الفرد من األراضي الزراعية؛ 
 استخدام األمسدة . 

 مكافحة إزالة الغابات والتصحر 
 التغري يف مساحة الغابات؛ 
 نسبة األراضي املتضررة بالتصحر. 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا التابعة لألمم املتحدة، تطبيق مؤشرات التنمية املستدامة يف بلدان  :المصدر
 .8-6: ص.االسكوا، ص

 جدلية العالقة بين الطاقات الخضراء وأبعاد التنمية المستدامة في الجزائر. 1.1
سوف حناول حتديد العالقة التبادلية بني الطاقات اخلضراء والتنمية املستدامة بأبعادها الثالثة يف 

 .4102إىل  0991اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من 
 (البعد االقتصادي)العالقة التبادلية بين الطاقات الخضراء والتنمية االقتصادية . 1.1.1

م اخلضراء أحد أبرز حمركات التنمية االقتصادية، حيث توجد تُعد الطاقة سواًء كانت التقليدية أ
عالقة قوية بني التوسع يف استهالك الطاقة والنمو االقتصادي للبلد، لكن يف هذه الورقة البحثية سوف 



 

 

 خليفة الحاج، مزواغي جياللي، تواتي خديجة
 

28 

. حناول حتديد طبيعة العالقة التبادلية بني التحول إىل استهالك الطاقة اخلضراء والنمو االقتصادي يف اجلزائر
 .الشكل البياين أدناه يُوضح ذلكحيث 

 1024-2990في الجزائر خالل الفترة  GDPالعالقة التبادلية بين الطاقات الخضراء و : 9 الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 .استناداً إىل موقع وكالة الطاقة الدولية من إعداد الباحثني: المصدر

يتضح أنه كلما زادت نسبة الطاقات اخلضراء كلما ارتفع الناتج  من خالل الشكل البياين أعاله،
أي هناك عالقة طردية قوية بني التحول إىل  4111إىل  0991احمللي اإلمجايل وذلك خالل الفرتة من 

كما نالحظ استمرار زيادة الناتج احمللي اخلام   استخدام الطاقات اخلضراء وأثرها على النمو االقتصادي،
وباملقابل تراجع يف استخدام الطاقة اخلضراء، وهذا يُفسر بأن ارتفاع  4102إىل  4111خالل الفرتة من 

أسعار النفط أدى إىل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجايل، مما أدى إىل التعويل بصفة كبرية على إنتاج البرتول 
وحوصلة ما سبق مُيكن القول بأن هناك عالقة تبادلية طردية بني . اقات اخلضراءبنسبة أكرب من الط

 .التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء والبعد االقتصادي للتنمية املستدامة ممثاًل بالنمو االقتصادي
 (البعد االجتماعي)العالقة التبادلية بين الطاقات الخضراء ومؤشر التنمية البشرية . 1.1.1

حتقيق مستوى مرتفع من مؤشر التنمية البشرية املتمثلة يف حتسني الصحة، التعليم، املساواة بني إن 
إخ يتطلب التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء النظيفة فضاًل عن التوسع يف استهالك ...اجلنسني،

للتنمية املستدامة ممثلة الطاقة التقليدية، وملعرفة جدلية العالقة بني الطاقات اخلضراء والبعد االجتماعي 
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 (مليار دوالر ²10: الوحدة)الدخل االجمالي الخام  نسبة الطاقات المتجددة من اجمالي الطاقة
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 .نعرض الشكل البياين أدناه، 4102-0991مبؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة بني 
-1991العالقة التبادلية بين الطاقات الخضراء ومؤشر التنمية البشرية في الجزائر خالل الفترة : 11الشكل 

1111 
 
 
 
 
 
 

 
 

 استناداً إىل موقع وكالة الطاقة الدولية من إعداد الباحثني: المصدر

من خالل الشكل البياين أعاله، يتضح أنه كلما زادت نسبة الطاقات اخلضراء كلما ارتفع مؤشر 
والعكس صحيح أي كلما تراجعت نسبة استهالك الطاقات اخلضراء انعكس سلبًا على  التنمية البشرية،

ومُيكن القول مما سبق أنه تُوجد عالقة طردية قوية بني التحول إىل استخدام الطاقات . مؤشر التنمية البشرية
 .(HDI)اخلضراء والبعد االجتماعي للتنمية املستدامة املمثلة مبؤشر التنمية البشري 

 (البعد البيئي)العالقة التبادلية بين الطاقات الخضراء والتغير المناخي  .1.1.1
الطاقة اخلضراء دورًا أساسيًا يف مواجهة التهديدات البيئية والتغري املناخي من خالل احملافظة تلعب 

هنا فإن التحول  على املوارد املائية العذبة والتقليل من انبعاث غاز ثاين أُكسيد الكربون امللوث للبيئة، ومن
وملعرفة . إىل استخدام الطاقات اخلضراء كبديل للطاقات التقليدية تُعد الواقي لظاهرة االحتباس احلراري

العالقة التبادلية بني التحول إىل استخدام الطاقات اخلضراء وحتقيق البعد البيئي لالستدامة يف اجلزائر 
 (.00الشكل )الشكل البياين أدناه نعرض . 4102إىل  0991خالف الفرتة املمتدة بني 
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 مؤشر التنمية البشرية نسبة الطاقات المتجددة من اجمالي الطاقة
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-2990في الجزائر خالل الفترة  CO2العالقة التبادلية بين الطاقات الخضراء ونسبة انبعاثات غاز : 11الشكل 
1024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثني استناداً إىل موقع وكالة الطاقة الدولية: المصدر

يتضح أنه هناك مرحلتني لتفسري العالقة التبادلية بني التحول إىل  من خالل الشكل البياين أعاله،
استخدام الطاقات اخلضراء ونسبة انبعاث غاز ثاين أُكسيد الكربون يف اجلزائر، حيث املرحلة األوىل متتد 

وخالل هذه الفرتة نالحظ وجود عالقة تبادلية طردية بني املتغريين حيث كلما  ،4111إىل  0991من 
وُيسر هذا بأن اجلزائر خالل هذه  ،CO2نسبة الطاقات اخلضراء ارتفعت معها نسبة انبعاث ارتفعت 

الفرتة اعتمدت على التوسع يف استخدام الطاقات التقليدية مما انعكس سلبًا على البعد البيئي، أما خالل 
فنالحظ تراجع يف استخدام الطاقات اخلضراء  ،4102إىل  4111الفرتة الثانية من الدراسة اليت متتد من 

الزيادة يف أسعار الطاقات التقليدية ويُفسر ذلك بأن  ،CO2يُقابلها زيادة مستمرة يف نسبة انبعاث غاز 
وقابله تراجع يف استخدام  ،CO2أدى إىل زيادة إنتاجها واستهالكها مما سبب يف زيادة انبعاث غاز 

 .الطاقات اخلضراء
 ـــةالخاتمــــــ .5

من خالل هذه الدراسة اليت عاجلت وشخصت جتربة اجلزائر يف التحول إىل استخدام الطاقات 
اخلضراء لتحقيق االستدامة، وذلك بعرض أهم اإلمكانيات اليت تتمتع هبا اجلزائر يف ذات اجملال، ودور هذه 
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 (مليون طن ²10: الوحدة)انبعاث غاز الكربون  نسبة الطاقات المتجددة من اجمالي الطاقة
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 :ا يلياألخرية يف حتقيق االستدامة بأبعادها الثالثة، توصلت دراستنا إىل استخالص م
  تتمتع اجلزائر بإمكانيات هائلة يف جمال الطاقات اخلضراء بكل مصادرها لكن على الرغم من التحول

إىل هذا البديل الطاقوي إال أن استغالهلا واستخدامها يبقى ضئيل جدًا مقارنة بدول أخرى ال متلك نفس 
وبالتايل يبقى استغالل الطاقات اخلضراء يف اجلزائر ال يرقى إىل مستوى  املقومات اليت متلكها اجلزائر،

تطلعات حتقيق التنمية املستدامة، بالرغم من نية الدولة الظاهرة من أجل التحول الطاقوي األخضر، 
ويتجلى ذلك من خالل هيكلة املؤسسات وإعداد الربامج والسياسات واالسرتاتيجيات املنتهجة يف ذات 

 الشأن؛
  توجد عالقة تبادلية طردية بني التحول إىل استغالل الطاقات اخلضراء يف اجلزائر وبني حتقيق االستدامة

بأبعادها الثالثة، حيث بينت الدراسة أنه توجد عالقة طردية بني استخدام الطاقات اخلضراء والبعد 
على النمو االقتصادي  االقتصادي لالستدامة، أي كلما زاد استخدام الطاقات اخلضراء انعكس إجياباً 

بوجود عالقة طردية قوية بني  4102إىل  0991للبلد، كما أثبتت الدراسة خالل الفرتة املمتدة من 
التحول الطاقوي األخضر والبعد االجتماعي لالستدامة يف اجلزائر، فضاًل عن ذلك توصلت دراستنا إىل 

 .والبعد البيئيالعالقة الطردية املوجودة بني استخدام الطاقات النظيفة 
 المراجع .6
  دراسات حتليلية تطبيقية-إبراهيم عبد اهلل عبد الرؤوف حممد، الطاقات املتجددة والتنمية املستدامة- ،
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  السياحي يف اجلزائر؛ شقاليل إميان، الطاقة احلرارية الشمسية من أجل التنمية املستدامة يف القطاع

يف اجلزائر، جملة حبث وتنمية، ( PROSOL)دراسة إلمكانية تطبيق مشروع بروسول 
4106. 

  عماد تكواشت، واقع وأفاق الطاقة املتجددة ودورها يف التنمية املستدامة يف اجلزائر، مذكرة ماجستري يف
سيري، جامعة باتنة، اجلزائر، العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم الت

4104. 
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 االستراتيجية المتكاملة لتبني استخدامات الطاقة الخضراء المستدامة في تحقيق اقتصاد أخضر
 -حالة دبي -

The integrated strategy of adopting green sustainable energy 

 to have a green economy: The case of Dubai 
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 : ملخص
ة يف اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقركائز وأهداف  هتدف هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على

السياسات  توضيحلالستدامة، وكذا  ا على البيئة واالقتصاد، وحتقيقا، حفاظمصادر خضراء االعتماد على
  .يف هذا اإلطار اليت اعتمدهتا ديباخلضراء أهم املبادرات الفريدة ومشاريع الطاقة املتبعة، مع إبراز 

تطوير معايري جديدة يف جماالت استخدام الطاقة توصلنا من خالل هذه الدراسة إىل أولوية 
 والكهروضوئية، وإعادة تدوير النفايات وتطوير سلسلة توريد بصفر انبعاثات كربونية عرب عملياتاملتجددة 

الكثري من التفكري  استثمارو اإلقليمية والعاملية، مع الرتكيز على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، الدول 
  .وبناء اقتصاد أخضر ،فةوالتحليل يف خلق اآلليات املالية األنسب لتعميم التكنولوجيات النظي

 .، االستدامة االقتصاديةمصادر الطاقة، الطاقة اخلضراء، االقتصاد األخضر، ديب :يةكلمات مفتاح
 JEL: Q01,Q20,Q25,Q42,Q56 اتتصنيف

Abstract:  

This research paper aims to highlight Dubai’s green energy strategy,  
__________________________________________ 

 k.nassili@yahoo.fr: يميل، اإلنسيلي خدجية. د: المؤلف المرسل
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which preserves the environment and ensures sustainability. It also aims to 

shed light on the policies adopted, by showing the best green energy 

initiatives and major projects adopted by Dubai in this context. 

The study concluded that priority should be given to the development 

of new standards for the use of renewable energy, waste recycling and the 

development of a supply chain with zero carbon emissions, with a focus on 

the need for a public-private partnership and necessity of funding green 

technology, which is necessary to have a green economy.  

Keywords: Dubai, green energy, energy resources, economic sustainability. 

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

  :مقدمة .1
تعد الطاقة املستدامة من أهم العناصر املمكنة لتحقيق التنمية املستدامة واحلد من الفقر والنمو 
االقتصادي، ويف الوقت نفسه تلعب الطاقة اخلضراء دورا حموريا يف مكافحة ظاهرة االحتباس احلراري من 

يف اقتصاديات الدول املختلفة ولألمهية البالغة اليت تلعبها الطاقة . انبعاثات الغازات الدفيئةخالل خفض 
، وقد 5102ودورها اجلوهري يف التنمية املستدامة، برزت كموضوع رئيسي يف املناقشات ما بعد عام 

على أهنا عقد الطاقة  5152إىل  5102أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الفرتة املمتدة من عام 
 .املستدامة للجميع

لتحقيق هدف التنمية املستدامة يف  على غرار العديد من الدولإمارة ديب  متاشيا مع ذلك، سعت
وموازاة مع النمو غري املسبوق يف  ظل طرح مفهوم االقتصاد األخضر كوسيلة للوصول إىل هذا اهلدف،

لتحتية يف ديب، اهتمت بتحقيق أمن الطاقة لديها واحلفاظ الطلب على الطاقة خالل فرتة تطوير البنية ا
وزادت احلاجة إلجياد اسرتاتيجية حكيمة لتأمني اإلمدادات وتنويع مصادر الطاقة مع  .على النمو املستدام

اجمللس األعلى للطاقة يف ديب ومركز ديب املتميز  ، انطلقت من قياممراعاة التغري املناخي واحلفاظ على البيئة
ط الكربون بإعداد قائمة جرد مفصلة النبعاثات الغازات الدفيئة بغية توثيق النمو االقتصادي لديب لضب

، وذلك يف إطار سعيها إىل معاجلة اآلثار اليت ختلفها 5100يف عام  ،مقارنة مع االنبعاثات الصادرة عنها
من  %52عاثات ديب حيث شكل إمجايل انب، على البيئة واستخدامات الطاقة خمتلف أنشطة اإلمارة
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من إمجايل االنبعاثات يف الواليات  %0يعادل ما جمموع االنبعاثات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهو 
، النفايات، الكهرباء واملاء :وقد مت احتساب االنبعاثات يف مجيع القطاعات املعنية، املتحدة األمريكية

تخدامات الزراعة والغابات واألراضي، حيث تبني أن النقل، الصناعة والنفط والغاز، وغريها من اس
، %52القطاعات الرئيسية اليت تسهم بشكل كبري يف إمجايل انبعاثات دولة اإلمارات هي الكهرباء و املاء 

توفر  اليت-وقد مت استخدام قائمة اجلرد املفصلة هذه .%05، النفايات %51، الصناعة  %52النقل 
لبناء اسرتاتيجية متكاملة يساهم فيها  كقاعدة ينطلق منها صناع القرار  -ذاكصورة دقيقة عن الوضع آن 

مجيع األطراف الفاعلة يف هذه القطاعات لبناء وحتقيق اقتصاد أخضر، واحلفاظ على املناخ والبيئة، مع 
 .استخدام كفء وفعال للطاقة اخلضراء النظيفة

 :انطالقا مما سبق مت طرح اإلشكالية التالية
؟ وماهي أهم الخطط والمشاريع التي أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة الخضراءفيما تمثلت 

 االستراتيجية؟في ظل هذه  حظيت باالهتمام والتنفيذ تحت سماء دبي
 :اإلجابة على هذا اإلشكال تستدعي طرح الفرضية التالية

  :فرضية الدراسة 1.1

سرتاتيجية مبنية على منهج وسياسات متكاملة، هناك اجتهاد مثمر يف حكومة ديب لتطوير ا
 . للحفاظ على البيئة وحتقيق اقتصاد أخضر ومستدام

 :الدراسة أهداف 1.1
إستقاء دروس من إمارة ديب يف كيفية تالقي صناع القرار والسياسات احمللية والوطنية والشركاء من  -

وكذا إبراز كل احملفزات املتوفرة لديهم لرسم املسار حنو  التكامل بينهم، واخلاص وتعزيزالقطاعني العام 
 ؛االقتصاد األخضر

توضيح القضايا الرئيسية، واخلطط املطلوبة، والتحليالت املهمة لواقع الطاقة اخلضراء، األمر الذي  -
عتبار القضايا البيئية ذات سيساهم يف وضع وتطبيق أفضل احللول الستدامة الطاقة أخذا بعني اال
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 ة؛الصل

 ؛توضيح املعايري ألفضل املمارسات الدولية املتعلقة بالطاقة املستدامة -

 . حتديد الفرص املتاحة لتحقيق االنتقال إىل التنمية ذات البصمة الكربونية املنخفضة والطاقة املستدامة -
 :الدراسة منهجية 1.1

اعتمدنا على مناهج متعددة كاملنهج الوصفي لعرض خمتلف املفاهيم  متاشيا مع طبيعة الدراسة،
منهج دراسة احلالة لعرض املنهج اإلحصائي والتحليلي و  املتعلقة بالطاقة وعالقتها بالتلوث البيئي، وكذا

وحتليلها الستخراج حصائيات املرتبطة بأهداف ومشاريع اسرتاتيجية ديب للطاقة اخلضراء، أهم النتائج واإل
 . النتائج والتوصيات املنشودة

 البيئةو تلويث الطاقة مصادر  .1
، إذ ترتتب هذه املصادر ابتداء من البيئي تتفاوت مصادر الطاقة من حيث إسهامها يف التلوث

 الفحم والنفط والغاز الطبيعي، فضال عن مصادر الطاقة األخرى واملتمثلة بالطاقة النووية اليت تعد من
 الوقود حرق يسببه الذي البيئي التلوث أدى وقد .(515، صفحة 5110اهلييت، ) أخطر مصادر الطاقة

 التخفيف يف وتساهم للبيئة صديقة تكون بديلة طاقة مصادر بإجياد التفكري إىل الثالث، مبصادره األحفوري

 الدول تطالب اليت العاملية االتفاقيات من العديد عقدت أن بعد خصوصا العاملي املناخ تدهور ظاهرة من

على الرغم من التقدم الذي أحرزته بعض و . (0، صفحة 5105حسن، ) البيئي التلوث ظاهرة من باحلد
إال أن أغلب الدراسات املتخصصة يف جمال  مصادر الطاقة البديلة واملتجددة يف ميزان الطاقة العاملية،

الطاقة تؤكد أن الوضع احلايل القائم على االعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية لن يتغري 
بشكل كبري وملموس يف الوقت احلايل أو يف املستقبل القريب، من جهة أخرى ال تؤيد هذه الدراسات 

ر الطاقة البديلة، وذلك ألسباب كثرية، لعل أبرزها ماله عالقة حصول زيادة كبرية يف الطلب على مصاد
بكلفة استعمال هذه املصادر واملخاطر اليت ينطوي عليها استعمال بعضها اآلخر من الطاقة كالطاقة 

 :آليتوكما هو موضح يف اجلدول ا. (01، صفحة 5102جبار، ) النووية على سبيل املثال



 

 االستراتيجية المتكاملة لتبني استخدامات الطاقة الخضراء المستدامة في تحقيق اقتصاد أخضر
 -حالة دبي -

 

38 

 ( سنة/ مليون برميل)توقعات األوبك من اإلمدادات العالمية من الطاقة األولية في السيناريو المرجعي : 2لجدول ا
 .1040-1020خالل المدة 

 معدل النمو اإلمدادات العالمية من الطاقة المصدر
5101 5151 5152 5121 5101-5121 % 

 0.7 99.6 95.4 88.8 81.8 النفط

 1.4 111.2 100.0 87.4 72.4 الفحم

 2.4 110.9 87.6 69.4 55.2 الغاز

 1.6 23.2 17.4 13.9 14.4 الطاقة النووية

 1.8 10.0 8.8 7.4 5.9 الطاقة الكهرومائية

 1.5 38.6 33.9 29.2 24.9 الوقود الحيوي

 7.7 16.6 8.3 4.2 1.8 الطاقة المتجددة

 1.6 410.2 351.4 300.3 256.4 إجمالي الطاقة

Source: OPEC, World Oil Outlook, 2014, p8 

 . 00أمحد جاسم جبار، مرجع سبق ذكره، ص : نقال عن

يتضح مما سبق أن مصادر الطاقة املختلفة واألحفورية خاصة من أهم مصادر التلوث البيئي يف 
ية من العامل على الرغم من أهنا تسهم وبشكل إجيايب يف توفري أغلب احتياجات القطاعات االقتصاد

مصادر الطاقة األولية، إال أهنا ما تزال هلا آثارها السلبية على البيئة، وهذا ما يولد تناقضا كبريا بني 
سياسات التوسع يف جمال الطاقة لسد احتياجات الطلب املتنامي للطاقة وبني التأثريات البيئية النامجة عن 

إذ تكمن املشكلة . التوازن بني الطاقة والبيئة احرتاق الوقود األحفوري، لذلك البد من العمل على حتقيق
األساسية بني الطاقة والبيئة يف إجياد مصدر مستدام للطاقة يكون غري ملوث للبيئة ويليب يف الوقت نفسه 

وهناك حلول حمتملة كثرية ميكن بواسطتها جعل مصادر الطاقة . االحتياجات املنزلية والتجارية والصناعية
ستقبل، وهذا يتطلب تطوير وإجياد طرق جديدة ومستدامة يف التفكري االسرتاتيجي أكثر استدامة يف امل

، ما دفع إمارة ديب لوضع اسرتاتيجيات املتكاملة للطاقة وإدارة (00، صفحة 5102جبار، ) والتخطيط



 

 بجاوية سهام.نسيلي جهيدة، د. نسيلي خديجة، د. د
 

39 

 . الطلب عليها من أجل دعم الطاقة النظيفة ومحاية املناخ البيئي لديها
 استراتيجيتي دبي للطاقة الخضراء وأهدافها .3

 :وأهدافها 1232تقديم استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة  2.3
وذات  لتكون ديب مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة، مستدامة يف مواردها، 5150يف إطار خطة ديب 

سعت إمارة ديب . (5102حكومة ديب، وهيئة كهرباء ومياه ديب، ) عناصر بيئية نظيفة، وصحية، ومستدامة
اجمللس األعلى للطاقة "و يف هذا الصدد قامت حكومة ديب بإنشاء  .إىل زيادة إنتاجها من الطاقة املتجّددة

كما قامت . لإلشراف على مجيع اجلوانب والنشاطات املتعّلقة بالطاقة يف اإلمارة 5112يف عام " بديب
الرامية إىل خفض الكربون وترشيد  5100سنة " 5151اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقة "بإطالق 

مبا يعزز جهود احلفاظ على  ،(5102وزارة البيئة واملياه لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ) إستخدام الطاقة
حكومة ديب، وهيئة كهرباء ومياه ديب، ) البيئة وتقليل البصمة الكربونية عرب االستفادة من الطاقة الشمسية

رؤية اجمللس األعلى للطاقة يف ديب املتمثلة  5151تدعم اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقة حيث  ..(5102
يف تبين أفضل املمارسات العاملية واإلقليمية وتعزيز املركز الذي تتبوؤه اإلمارة كنموذج حيتذى به يف جماالت 

ووفقا هلذه االسرتاتيجية ميكن من خالل حتسني كفاءة الطلب على . التنمية واستخدام الطاقة املستدامة
وتكمن أكرب فرص حتسني . 5151حبلول عام  %21فجوة اإلمداد بالطاقة مبا يقارب  الطاقة يف ديب سد

وإضافة إىل . الكفاءة يف قطاعي املباين التجارية والسكنية اللذين يعدان أكرب مستهلكني للطاقة يف ديب
، 5102عوجيني، ) حتسني الكفاءة اإلمجالية ، تعمل ديب على تطبيق اسرتاتيجية تنويع مصادر الطاقة

وقد حددت اسرتاتيجية تنويع الطاقة، وهي جزء من اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقة . (52صفحة 
 :، أهدافا تتمثل يف5151

من خالل زياد  (5102حكومة اإلمارات العربية املتحدة، ) ختفيض االعتماد على الغاز الطبيعي -
حيث ختطط ديب . إنتاج الكهرباء من مصادر أخرى مثل الفحم النظيف والطاقة النووية والطاقة الشمسية

 5151وحبلول عام  5151من احتياجاهتا من الكهرباء من مصادر متجددة حبلول عام  %0لتأمني 
 511إىل جتهيزات بقدرة  سوف حتتاج ديب 5151وهذا يعين أنه حبلول عام . %2ستنمو هذه النسبة إىل 
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مشروع جممع الطاقة ) 5151ميغاواط حبلول عام  0111ميغاواط تقريبا من الطاقة الشمسية املركبة و 
 .(الشمسية

من  %05من الفحم النظيف و  %05من الطاقة الشمسية و  %2تنويع مصادر الطاقة بواقع  -
وزارة البيئة ) 5151من الغاز الطبيعي من إمجايل إنتاج الطاقة يف ديب حبلول عام  %10الطاقة النووية و 

  .(5102واملياه لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ويعين هذا أن ديب بدأت . تدعو إىل زيادة اجلهود املبذولة بشكل كبري لتحقيق كفاءة الطاقة كما -
وحترك هذا التوجه ثالثة . تدرجييا باعتماد أنظمة الطاقة املتجددة إلنتاج الكهرباء إىل جانب النظم التقليدية

ونظرا لندرة . حتقيق أمن الطاقةالتنمية االقتصادية، واحلد من انبعاثات الكربون و : غايات رئيسية/ دوافع
سيتم تأمني غالبية التغذية املطلوبة بالطاقة الكهربائية من ( املائية)واهليدروليكية ( الرياح)املوارد اهلوائية 

 .مصادر الطاقة الشمسية

االقتصادية واملالية إدارة الدراسات )  30%خفض الطلب على املتزايد على الطاقة يف ديب بواقع -
يرتكز البحث يف قطاع الطاقة ، خالل العشرين عاما املقبلة (0، صفحة 5102حكومة ديب، -بدائرة املالية

. حول كيفية تأمني إمدادات الطاقة املستقبلية واستكشاف املوارد األخرى احملتملة لتلبية الطلب املتزايد
فال ميكن وضع سياسة متكاملة لتنظيم إمدادات الطاقة دون حتديد مفهوم شامل  وبالرغم من أمهية ذلك،

لذلك قامت ديب بتنفيذ . حلجم الفرص املتاحة خلفض الطلب على الطاقة بطريقة اقتصادية ناجحة
 .5151مع حلول  %51اسرتاتيجية تعمل على خفض الطلب املتزايد على الطاقة يف ديب بواقع 

 دة يف جمال الطاقة الشمسية ستشكللك من خالل مبادرات أولية رائوقد بدأ العمل على ذ
، حيث يتوقع أن تكون هذه 5151األساس لتطوير الطاقة الشمسية على نطاق واسع بدءا من عام 

 .(52، صفحة 5102عوجيني، ) التقنيات قد وصلت إىل مستويات ذات كلفة اقتصادية تنافسية
 :وأهدافها 1202تقديم استراتيجية دبي للطاقة الخضراء  1.3

كمواصلة لدعم املبادرة الوطنية طويلة املدى لبناء  2050مت إطالق اسرتاتيجية ديب للطاقة النظيفة 
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، متت مواصلة جهود "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"اقتصاد أخضر يف دولة اإلمارات، حتت شعار 
افة اجلهات احلكومية واخلاصة يف إمارة ديب، انسجاما مع الرؤية الرشيدة لبناء التعاون والتنسيق مع ك

اقتصاد أخضر مستدام، ودعما للمبادرات اخلضراء العديدة اهلادفة إىل حتويل ديب إىل مدينة رائدة عاملًيا يف 
، 5105يف جانفي  "اديو " جمال الطاقة املتجددة، منها مبادرة مشس ديب اليت أطلقتها هيئة كهرباء ومياه ديب

هدفت حكومة ديب من خالل هذه االسرتاتيجية  إىل حتويل اإلمارة إىل مركز عاملي للطاقة النظيفة 
هذا من خالل زيادة إسهامات  ،(5102حكومة ديب، وهيئة كهرباء ومياه ديب، ) واالقتصاد األخضر

من % 52ومن الغاز، % 20الطاقة الشمسية ضمن اسرتاتيجية تنويع مصادر الطاقة يف اإلمارة  لتشمل 
، على أن تتم 2030من الطاقة النووية حبلول عام % 1من الفحم النظيف، و% 1الطاقة الشمسية، و

 .5121 حبلول عام% 12زيج لتصل إىل ضمن امل الزيادة التدرجيية يف توظيف مصادر الطاقة النظيفة،
وترمي االسرتاتيجية كذلك إىل أن تكون ديب املدينة  .(5102دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب، )

كما  ،(5102ديب،  -صحيفة البيان) 5121األقل يف البصمة الكربونية على مستوى العامل حبلول عام 
 .(5101األسواق العربية، ) مليار درهم يف جمال الطاقة 111أهنا ستساهم يف توفري 

 :المنظم لتطوير استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة النهج .4
مت حتديد النهج املنظم الذي مت اتباعه أثناء تطوير اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقة العناصر األساسية 

 :التالية، اليت تشكل يف جمملها هنجا كليا ملواجهة التحديات املرتبطة بالطاقة
 :الحوكمة والسياسات 1.4

طاع الطاقة يف ديب الذين صاغوا رؤية هذا التوجه االسرتاتيجي املتكامل يقوده الالعبون الرئيسيون يف ق
مشرتكة تدعمها خارطة طريق حمددة ستؤدي إىل تنظيم السوق واستقطاب املستثمرين يف تكنولوجيات 

، على رأسه اجمللس األعلى للطاقة يف ديب الذي يعمل على (52، صفحة 5102دياب، ) الطاقة النظيفة
احلوكمة وتطوير السياسات ووضع التوجهات االسرتاتيجية لقطاع الطاقة وصوال لتحقيق األهداف تطبيق 
 :التالية

 ؛تأمني إمداد ديب بالطاقة متاشيا مع املسرية التنموية لإلمارة -
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 ؛تنويع مصادر الوقود -

  ؛تعزيز قطاع الطاقة يف ديب لتحسني الكفاءة -

 ؛ اإلمارةر والتنمية املستدامة يفدعم االقتصاد األخض -

تطوير إطار عمل تنظيمي لدفع عملية التطبيق العملي وجذب االستثمار اخلاص ملشاريع الطاقة  -
 .النظيفة

 :الطاقة و خفض الطلب عليها كفاءة 1.4
. غازات الدفيئةالفكفاءة استخدام الطاقة هي وسيلة غري مكلفة للحد من اهلدر وخفض انبعاثات 

 5151وهلذا السبب يعد ختفيض الطلب على الطاقة يف ديب أحد أهداف اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقة 
على  إلدارة الطلبويف هذا الصدد نفذت ديب اسرتاتيجية متكاملة . 5151حبلول عام  %51بنسبة 

للوصول إىل خفض  .(51، صفحة 5102حاصباين، ) الكهرباء واملياه هي األوىل من نوعها يف املنطقة
الطلب على الطاقة قامت إمارة ديب بتطوير خارطة طريق تتضمن خطة عمل على املدى القصري واملتوسط 

برامج إلدارة الطلب  2، وتشمل هذه اخلارطة 5151والطويل األجل إلدارة الطلب على الطاقة حىت عام 
مبادرة تغطي مجيع جماالت الرتشيد، مع حتديد التكاليف واملنافع، وآليات التنفيذ، وآليات التمويل،  52و

إن تنفيذ هذه اخلارطة سيؤدي إىل تعزيز االقتصاد األخضر ودعم التنمية  .ومنهجية القياس والتحقق
ومن املتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه االسرتاتيجية إىل  .(51صفحة ، 5102حاصباين، ) املستدامة يف اإلمارة

 5151مليار جالون من استهالك املياه حبلول عام  21ترياواط ساعة من الكهرباء و  02: وفورات كبرية
 من خالل تطبيق إدارة جانب الطلب على الطاقة بتكلفة اقتصادية، وهو ما يعين قيمة أفضل ملتعاملي

ويتطلب التنفيذ الفعال خلارطة الطريق اخلاصة بإدارة الطلب التعاون مع املعنيني الرئيسيني والتعاون . ديب
 .(12، صفحة 5102بايالرغيون، ) الوثيق بني القطاعني العام واخلاص يف ديب

يقدر اجمللس  ،لب لإلنارة واملياه بقيمة أقلويف سبيل املزيد من الكفاءة يف االستخدام وإدارة الط
هذا ، 5151ليار درهم إمارايت حىت عام م 5مبىن ستبلغ  51111األعلى للطاقة يف ديب أن تكلفة تأهيل 
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 اسرتاتيجيةكما مت وضع .صاد حنو التقليل من هدر املوارديف ظل املهمة املليئة بالتحديات يف توجيه االقت
احملرييب، ) كفاءة استخدام الطاقة عن طريق خفض الطلب على الكهرباء واملياهثالثية احملاور لتشجيع  

 : (52، صفحة 5102
حتسني كفاءة الطاقة واملياه يف املباين بتطبيق مناذج أسكو والرمز األخضر :األولىستراتيجية اإل -

 .للمباين

مؤسسة حكومية خلفض استهالكهم من املياه  55االخنراط مباشرة مع  :الثانية اإلستراتيجية -
 .5102والكهرباء مبعدل خفض حمدد اعتبارا من عام 

 5105الرتكيز على فعاليات جائزة اإلمارات للطاقة اليت أقيمت يف أكتوبر  :الثالثة االستراتيجية -
 .كفاءة الطاقة وتنويعها  حيث قدمت جائزة للهيئة أو اجلهة اليت تتبىن أفضل املمارسات يف

 :التمويل وبناء القدرات 3.4
من أجل دمج أهداف بناء القدرات الوطنية والرتويج لديب كمركز لالستثمار يف املشاريع  

يعمل اجمللس األعلى للطاقة يف ديب على تطوير إطار تنظيمي قوي جلذب الشراكات  واخلدمات اخلضراء،
 االسرتاتيجية واملشاريع املشرتكة باإلضافة إىل نيل دعم احلكومة لتنفيذ مشاريع وتكنولوجيات جديدة

 .(52، صفحة 5102دياب، )
 :أمن الطاقة والتكلفة االقتصادية للطاقة 4.4

قام اجمللس األعلى للطاقة يف ديب وهبدف تشكيل منوذج إلمدادات مستدامة من الطاقة، بوضع 
. اسرتاتيجية لتنويع مصادر الطاقة من خالل توظيف الطاقة الشمسية وغريها من مصادر الطاقة البديلة

مكتوم للطاقة الشمسية دليال على التزام ديب بتوظيف كما جاء إطالق مشروع جممع حممد بن راشد آل 
مع بقاء الغاز كوقود مهيمن يف . الطاقة املتجددة وحتسني جودة البيئة يف ديب من أجل األجيال القادمة

مزيج مصادر الطاقة، فقد مت مؤخرا تقييم سيناريوهات حمددة إلمدادات الطاقة واملخاطر مع ربطها 
وبادرت بلدية ديب مبشروع جترييب لتحويل .سوق و إدخال مصادر بديلةبتخطيط الطلب وحتديات ال

 .(52، صفحة 5102دياب، ) النفايات إىل طاقة من خالل إنتاج الوقود احليوي من النفايات العضوية



 

 االستراتيجية المتكاملة لتبني استخدامات الطاقة الخضراء المستدامة في تحقيق اقتصاد أخضر
 -حالة دبي -

 

44 

املوارد املتجددة وأيضا كما جيري تقييم اجلدوى التكنولوجية واالقتصادية لزيادة توليد الطاقة من 
 .لتقليل طمر النفايات

 :أهم مبادرات ومشاريع دبي لتحقيق أهداف استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة الخضراء. 5
سنركز هنا على أكثر قطاعات ديب عمال لتحقيق أهداف الطاقة اخلضراء، واملتمثلة يف قطاعي 

 .النفط والغاز، وكذا املياه والكهرباء
 :النفط والغازقطاع  2.5

النفط والغاز حىت وقت ليس ببعيد إطار تنظيمي وسياسات خاصة به للحد من  لقطاعكان  -
األثر البيئي النبعاثات الغازات بشكل عام، غري أن أثر تلك السياسات كان حمدودا نتيجة عدم قدرهتا 

 نتيجة إلدماج قطاع وقد تغري هذا الوضع يف الوقت احلايل. على معاجلة الطيف العريض من االنبعاثات
 النفط والغاز يف األطر التنظيمية والسياسات البيئية، ونتيجة إلطالق عدد من املبادرات يف هذا السياق

 حيوية كمنطقة بأسره األوسط جاءت تزامنا مع اعتبار منطقة الشرق (52، صفحة 5102مبارك، )

 55شّكل  القطاع هذا إال أن عامليا، النفط أسعار يف االخنفاض احلاد من الرغم على والغاز النفط لصناعة
وزارة البيئة واملياه لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ) 5105باملائة من إمجايل الناتج احمللي للدولة يف عام 

 مليار 00.52 ، لريتفع من األخرية سنوات العشر خالل املائة يف 225 بنسبة ، كما عرف منواً (5102

-املنطقة احلرة مليناء جبل علي"وقد عرفت جافزا  ، 5102 يف درهم مليار 25.22 إىل 5112 يف درهم
 لتعزيز احلكيمة للدولة الرامية الرؤية إىل يعزى والغاز النفط صناعة يف ملحوظا كمحور رئيسي تطورا" ديب

 خالل من عمل كأسلوب االبتكار تتبىن العامل يف لالستثمار والوجهة األوىل عاملي مركز كأكرب ديب مكانة

 توفري عن فضالً  للمستثمرين مضافة قيمة ذات منتجات وخدمات تقدمي حيث من للتميز املتواصل سعيها

 .(5102حكومة ديب، -إدارة الدراسات االقتصادية واملالية بدائرة املالية)  للشركات متكامل أعمال نظام
 أن يتوقع" أديبيك" معرض يف الشركات من" جافزا" املنطقة احلرة تلقتها اليت االستجابة إىل وبالنظر -

 يف 05 بنسبة منواً  املنطقة احلرة حققت إذ رقمني، من مكوناً  مزدوجاً  منواً  "النفط والغاز"القطاع  هذا يسجل



 

 بجاوية سهام.نسيلي جهيدة، د. نسيلي خديجة، د. د
 

45 

 الغاز النفط يف قطاع تعمل عاملية شركة 152 أسست وقد 5105 عام مع مقارنة 5102 عام خالل املائة

 22 حيث تعمل احلرة املنطقة من انطالقاً  عملياهتا كافة وتدير جافزا يف اإلقليمية مكاتبها والبرتوكيماويات

يف  51 و الكيمائية املنتجات يف املائة يف 55 و الغيار وقطع النفط معدات يف الشركات هذه من املائة يف
، صفحة 5102حكومة ديب، -إدارة الدراسات االقتصادية واملالية بدائرة املالية)  النفطية املنتجات يف املائة

0). 

هبذا القطاع وحاولت  ومن هذا املنطلق اهتمت حكومة ديب شأهنا شأن باقي دولة اإلمارات، -
جاهدة جلعل الطاقة املستخدمة فيه صديقة للبيئة، وقد بدأت هذه اجلهود منذ قيام اجمللس األعلى للطاقة 

، حيث تناولت قضايا بارزة يف 5105و  5100بديب بتنظيم دورتني ملنتدى ديب العاملي للطاقة عامي 
املمارسات يف جماالت النفط والغاز والفحم  جماالت الطاقة والبيئة واالستدامة، وناقشت حتديد أفضل

 . (1، صفحة 5102مكتوم، ) النظيف والطاقة املتجددة، واالستخدام السلمي للطاقة النووية، وغريها
وزارة البيئة واملياه لدولة اإلمارات العربية ) ونوجز يف اآليت أهم املبادرات واجلهود يف هذا القطاع

  :(5102املتحدة، 
باعتباره منتج مشتق من إنتاج النفط، يساهم يف تلوث  :من حرق الغاز الطبيعي احلدالسعي إىل  -

دولة اإلمارات يف احلد من حرق الغاز الطبيعي الناتج  جنحتو . شديد للهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة
عن صناعة النفط والغاز منذ التسعينات، وتتجه سياستها يف التحول من احلد األدىن للحرق إىل سياسة 

 .(5102حكومة اإلمارات العربية املتحدة، ) احلد منه وعدم التهاون مطلًقا يف حرق الغاز
تشمل هذه التقنيات أساليب  :وير التكنولوجيات والتقنيات املرحبة جلميع األطرافتط -

يف خزانات النفط القدمية، حيث ال يتدفق النفط بسهولة، مما يؤدي (  EOR)االستخالص املعزز للنفط 
حكومة اإلمارات ) إىل ضخ الغاز الطبيعي املوجود يف اخلزانات، إلضافة املزيد من الضغط وزيادة اإلنتاج

 .(5102العربية املتحدة، 

على الغاز الطبيعي، حيث تعد إمارة ديب من مستوردي الغاز الطبيعي  احمللي الطلبتزايد مع  -
الذي يستخدم لتوليد إمجايل الطاقة يف اإلمارة، فهي تعتمد يف إنتاجها للطاقة على مزيج وقود يشكل الغاز 
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وعليه فإن استخدام ثاين أكسيد الكربون   .(052، صفحة 5102ساهب، ) منه %22الطبيعي نسبة 
يعترب مكسبًا بالفعل للجميع مما   (CCS) كبديل عن طريق تطبيق تقنيات التقاط وختزين الكربون

 طالطلب املتزايد على النف قت يليبسيساعد على إبطاء معدل التغري املناخي السريع، ويف نفس الو 
ويف هذا السياق تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يساهم  .(5102حكومة اإلمارات العربية املتحدة، )

احتجاز الكربون وختزينه يف حتقيق مخس حجم التخفيض املطلوب من ثاين أكسيد الكربون حبلول عام 
 سيناريو صديق للمناخ على املدى البعيد ال يتضمن احتجاز الكربون وختزينه وحبسبها اليوجد. 5121

لذا فإن إجناح عمليات احتجاز الكربون هو أمر بالغ األمهية للحفاظ على . (001، صفحة 5102ملز، )
دون املخاطرة بالوصول إىل مستويات كارثية من انبعاثات ثاين أكسيد  قطاع مرن وقوي لتوليد الطاقة،

  .(001، صفحة 5102ملز، ) الكربون وحدوث تغريات مناخية نتيجة الرتفاع هذه املستويات
أحد االبتكارات اليت وجدت ، اليت تعد (HVDC)تقنية التيار املباشر عايل اجلهد  استخدام -

إذ ميكن هلذه التقنية أن تزود منصات املراحل . آفاقا واسعة لتطبيقها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
األولية ملعاجلة الغاز والنفط يف املواقع البحرية بطاقة كهربائية نظيفة وذات كفاءة عالية ميكن االعتماد عليها 

وبالتايل إلغاء . حتت سطح البحر متتد من الشبكة املوجودة على اليابسة من الشاطئ عرب كابالت مغمورة
توربينات توليد الكهرباء غري الفعالة العاملة بالغاز اليت تتواجد عادة على هذه املنصات، واحلد انبعاثات 

 . (002، صفحة 5102شعفار، ) غازات االحتباس احلراري
 .تعزيز استخدام الوقود النظيف للمركبات و إنشاء حمطات اخلدمة اخلضراءحكومة ديب ل يسع -

 :قطاع المياه والكهرباء 1.0
يعرف هذا القطاع تزايد قوٌي ومتسارٌع يف الطلب وذلك مرده إىل عّدة عوامل رئيسية مثل النمو 

وزارة البيئة واملياه لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ) الظروف املناخية، التوّسع االقتصادي، السكاين
أحد أعضاء اجمللس األعلى للطاقة الفاعلني، وهلا إجنازات " ديوا"وتعد هيئة كهرباء ومياه ديب . (5102
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" ديوا"وقد أطلقت  ،(5102الطاير، ) يف جمال حتقيق كفاءة الطاقة وخفض الطلب عليها اسرتاتيجية
 :العديد من املبادرات، كما أشرفت على العديد من املشاريع، منها

الذي أطلقته هيئة   -"مشس ديب"يساهم برنامج  :األلواح الشمسية/دبي مشسمبادرة إطالق   -
تعاقدت اهليئة مع أكثر  ،5101فاعتباراً من أبريل . يف توفري املزيد من الفرص -( ديوا)كهرباء ومياه ديب 

 5102 مقاواًل ومستشارًا يف إطار هذه املبادرة، بعد أن كان عددهم ال يتخّطى سبعة يف أبريل 21من 
ألصحاب املباين برتكيب " مشس ديب"وتسمح مبادرة  .(5102دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب، )

إلنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتقوم اهليئة بربطها مع شبكة الكهرباء يف ديب،  ألواح كهروضوئية
حيث يتم استخدام الطاقة اليت يتم إنتاجها داخليًا مع حتويل الفائض إىل شبكة اهليئة وإجراء مقاصة بني 

ومنذ  .(5102وهيئة كهرباء ومياه ديب، حكومة ديب، ) وحدات الطاقة الكهربائية املنتجة واملستهلكة
دائرة السياحة والتسويق ) مبىن يف اإلمارة باأللواح الشمسية 511إطالق الربنامج، مّت جتهيز أكثر من 

ألف مبىن يف إمارة ديب لضمان  51، وجرى العمل على إعادة تأهيل أكثر من (5102التجاري يف ديب، 
باملائة من املصابيح يف شوارع اإلمارة مبصابيح موفّرة  12كفاءة استخدام الطاقة، فيما سيتم استبدال 

قامت هيئة   5102ولغاية  .(5102دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب، ) 5151للطاقة حبلول العام 
نظامًا للطاقة الشمسّية على أسطح املباين يف ديب، وذلك  0,011كهرباء ومياه ديب بتوصيل شبكتها مع 

 .ميجاواط 22.1باستطاعة إمجالية تبلغ 
أعلنت هيئة   :تقنية جديدة إلنتاج الطاقة الكهربائية بنظام الطاقة الشمسية المركزة إطالق -

، عن إطالق تقنية جديدة إلنتاج الطاقة الكهربائية بنظام  2016منتصف عام  "ديوا"كهرباء ومياه ديب 
الطاقة الشمسية املركزة، اليت تستطيع إنتاج الكهرباء حىت بعد غروب الشمس، وهو أكرب مشروع للطاقة 

لول ميغاواط حب 200الشمسية يف العامل، على أن يبدأ على مراحل، تكون فيه املرحلة األوىل بطاقة إنتاجية 
وتعد ديب أول مدينة يف منطق الشرق األوسط تطبق هذه التقنية اليت ختفض مع  .5150 شهر أبريل

 .(5102األسواق العربية، ) مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً   6.5املشروعات الصديقة للبيئة، حنو 
 .بعد غروب الشمسومتتاز هذه التقنية بإنتاج الكهرباء حىت 
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مبادرة التطبيقات الذكية، حيث فتحت فيها اجملال " ديوا"أطلقت  :مبادرة التطبيقات الذكية -
 5151للشركات للمشاركة يف هذه املبادرة، واليت هتدف إىل تركيب حواىل مليون عّداد ذكي حبلول العام 

 .(5102دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب، ) يف مجيع أحناء اإلمارة

هيئة كهرباء ومياه ديب بتشييد حمطة كهرومائية قامت  تنويع مصادر الطاقة يف ديب، سبيليف  -
ومت إجناز املشروع يف غضون ". حتا"لتوليد الكهرباء باالستفادة من املياه املخزنة يف اجلبال بالقرب من سّد 

دائرة ) عاماً  21إىل  21ميجاواط على مدى  521على أن تصل القدرة اإلنتاجية إىل  مخس سنوات،
 .(5102السياحة والتسويق التجاري يف ديب، 

 :محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مجمعمشروع  -
جمّمع حممد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية يف ديب أول مشروع على نطاق ضخم  يعد -

وتتسم خطة العمل املوضوعة للمجمع باملرونة، وتتبع التطورات . يعمل بالطاقة الشمسية يف اإلمارة
إىل الشكل النهائي للخطة الرئيسية امل فهو أكرب مشروعات الطاقة الشمسية يف الع. التكنولوجية للوصول ّ

 .(25، صفحة 5102فتوحي، ) هكتار 22، الذي امتّد يف بدايته على مساحة قدرها (يف موقع واحد)
السيما يف أعمال  وقد استلزم املشروع مقداراً ال بأس به من اجلهود،. كيلومرتاً مربعا  11ليصل إىل مساحة 

 511اإلنشاء وتزويده مبختلف املعّدات واخلدمات، إلنشاء حمطة الطاقة الشمسية املركزة ضمنه بطاقة 
، وهو يوفّر العديد من (مليار دوالر أمريكي 05.2)مليار درهم إمارايت  21وبلغت تكلفته . .ميغاواط

، 5151وحبلول عام . (5102لسياحة والتسويق التجاري يف ديب، دائرة ا) الفرص للشركات العاملية
، (25، صفحة 5102فتوحي، ) ميجاواط من الطاقة النظيفة 0111سيساهم اجملّمع يف توليد ما يعادل 

دائرة السياحة ) 5151حبلول العام  ميجاواط 2111وبعد اإلجنازات احملققة مت رفع  هذه القدرة إىل 
 :ويتم جتسيد هذا املشروع على مراحل .(5102والتسويق التجاري يف ديب، 

متثلت املرحلة األوىل من املشروع يف بناء حمطة توليد الكهرباء من الطاقة : المرحلة األولى -
مليون كيلوواط ساعة من  55ميغاواط وهو ما يعادل  05وحدة كهروضوئية لتوليد  025.221الشمسية بـ 



 

 بجاوية سهام.نسيلي جهيدة، د. نسيلي خديجة، د. د
 

49 

منزل يف اإلمارة،  211الكهرباء سنويا مما يكفي لتلبية متوسط استهالك الكهرباء السنوي حلوايل 
طن مرتي تقريبا من غاز ثاين أكسيد  021111وسيساهم توليد الكهرباء عرب هذا اجملمع بالتخلص من 

ومن مسات املشروع .سيارة عن السري على الطرقات سنويا 0211يقاف الكربون سنويا، وهو ما يعادل إ
من التكاليف ستنفق حمليا بدءا من الرفوف املستخدمة لدعم األلواح  %21األخرى املهمة أن حوايل 

وحىت املكونات الكهربائية، اليت سيتم توريدها مجيعا من داخل اإلمارات العربية املتحدة، وبالتايل ستساهم 
، 5102الشامسي، ) الشمسية فعليا يف منو االقتصاد احمللي وتوفري فرص العمل للمتعهدين واملوردينالطاقة 

 5105 وقد مت بالفعل التعاقد على بنائها وتشغيلها وبدأ العمل فيها واستكماهلا يف أكتوبر. (22صفحة 
 . (25، صفحة 5102فتوحي، )

قفزة كبرية يف مشروع جممع حممد بن راشد للطاقة الشمسية  5102شهد عام : المرحلة الثانية -
إضافة إىل توقيع اتفاقية املرحلة  ،5101بديب، بإجناز غالبية مشاريع مرحلته الثانية، اليت مت تشغيلها أفريل 

آالف ميغاواط  2، وحنو 2020الثالثة اليت سرتفع القدرة اإلنتاجية للمجمع إىل ألف ميغاواط حبلول عام 
 .(5102األسواق العربية، ) 5151عام 

  :موانئ دبي العالمية لألسقف الكهروضوئيةمشروع  -
، وضعت موانئ ديب العاملية األولوية لتطوير معايري جديدة، و إنشاء "ديبمشس "ضمن مبادرة  -

منوذج أعمال مستدام من خالل تطبيق التقنيات اخلضراء يف جماالت استخدام الطاقة املتجددة 
والكهروضوئية، وإعادة تدوير النفايات، وتطوير سلسلة توريد بصفر انبعاثات كربونية عرب عملياهتا 

وإحدى مبادراهتا الرئيسية يف هذا اجملال، برناجمها للطاقة  .(5102جملة العني اإلخبارية، ) عامليةاإلقليمية وال
جملة اخلليج ) منزل 4600الشمسية الرائد الذي سيولد عند إجنازه طاقة كافية لتشغيل ما يعادل 

 ،" جافزا" علي جلبل احلرة املنطقة يف الطاقة استهالك كفاءة تعزيز مرحلة دخلت .(5102اإلقتصادي، 
 يف كبري وخفض املياه، يف %52 و الكهرباء، يف  %52 ختفيض متوسط إىل التنفيذ، للوصول حيز

إدارة )  سنوات سبع مدار على املمتدة املشروع فرتة خالل طن، ألف 12 ب الكربون أكسيد ثاين انبعاثات
 خالل الطاقة استهالك يف التوفري ويصل .(5102حكومة ديب، -الدراسات االقتصادية واملالية بدائرة املالية
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 على تنعكس واليت املياه، من غالون مليار0.5 و الكهرباء، من ساعة / غيغاواط 022 إىل أعوام، الستة

 املرحلة ملباين سنوياً  الطاقة استهالك فاتورة من  %51 بنسبة سنوات، ست خالل درهم مليون 055 توفري

 واملنشآت املباين لعدد نظراً  املشروع، هذا لتنفيذ يتم اختيارها حرة منطقة أول وتعد هذه املنطقة.األوىل

 ، 5151 للطاقة املتكاملة ديب اسرتاتيجية أهداف حتقق ديب مؤسسة يف أول لتصبح حتتضنه، الذي الضخم
إدارة الدراسات )  للخطة احملدد املوعد من كبرية مدة قبل  %51 بنسبة الطاقة استهالك بتخفيض

وتعد مستودعات جافزا اخلضراء من املشاريع . (5102حكومة ديب، -االقتصادية واملالية بدائرة املالية
حيث أن منشآت التخزين املربدة فيها تعمل على الطاقة الشمسية  األكثر كفاءة يف استهالك الطاقة،

 .(5102السعودية،  TMجملة مباشر ) بشكل كامل
 :خاتمة .6

 :على ماسبق، توصلنا إىل مايلي بناءا
نقطة االنطالق لعدة تدابري ومشاريع تستهدف إدارة  5151اسرتاتيجية ديب املتكاملة للطاقة  مثلت -

الطلب على الطاقة، والطاقة املتجددة، وشركات خدمات الطاقة، وقوانني األبنية اخلضراء، 
 والتكنولوجيات اخلاصة بكفاءة الطاقة؛

أول مدينة يف منطقة الشرق األوسط تطبق تقنية جديدة إلنتاج الطاقة الكهربائية بنظام  ديبتعد  -
، اليت تستطيع إنتاج الكهرباء حىت بعد غروب الشمس، (5102منتصف )طاقة الشمسية املركزة ال

  مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً؛  6.5واليت ختفض  مع املشروعات الصديقة للبيئة، حنو

لوجيات الكثري من التفكري والتحليل يف عملية خلق اآلليات املالية األنسب لتعميم التكنو  استثمارمت  -
  النظيفة يف ديب؛

جاءت النتائج مذهلة من ناحية حتسني اإلنتاج وخفض انبعاثات الكربون والتآزر إلجناح اجلهود  -
خالل السنوات القليلة املاضية، ما أدى إىل رفع سقف االعتماد على مصادر الطاقة النظيفة و تبين 

  .5121للطاقة اخلضراء اسرتاتيجية أكمل للطاقة املتجددة متثلت يف اسرتاتيجية ديب 
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من النتائج السابقة قمنا بإدراج مجلة من التوصيات اليت من شأهنا دعم تبين مصادر الطاقة  انطالقا
 :وحتقيق التنمية املستدامة، وهي كالتايلللحفاظ على البيئة اخلضراء 

املستدامة، وتعريف املعنيني اجملتمعي حول مفهوم املواطنة البيئية، وأمهيته يف حتقيق التنمية  الوعي تعزيز -
 :مبا يف ذلك، حبلول الطاقة اخلضراء، وفوائدها املباشرة وغري املباشرة

 احلفاظ على الصحة؛ 

 حتسني مستوى املعيشة واحلد من الفقر؛ 

 تأمني فرص العمل اجلديدة، محاية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية؛ 

  اخي؛احلد من األسباب املؤدية إىل التغري املن 

 خفض عدد وشدة الكوارث الطبيعية الناجتة عن االحتباس احلراري؛ 

 احلد من األمطار احلمضية املضرة جبميع أشكال احلياة؛ 

  كذلك تراكم النفايات الضارة؛ 

   محاية الكائنات احلية املهددة باالنقراض؛ 

 محاية املياه والثروة السمكية من التلوث؛ 

  اإلسهام يف تأمني األمن الغذائي؛ 

  فضالً عن زيادة إنتاجية احملاصيل الزراعية نتيجة ختلصها من امللوثات الكيميائية والغازية. 

جلميع أشكال الطاقة اخلضراء باعتبارها البديل النظيف للطاقة التقليدية املستمدة من الوقود  الرتويج -
 األحفوري املضر بالبيئة؛

احللول والتقنيات الذكية يف قطاعات الطاقة املتجددة واملياه واالستدامة وترشيد  على أحدث اإلطالع -
 استهالك الطاقة؛

 فتح اجملال أمام خمتلف الشركات واملؤسسات يف جمال الطاقة النظيفة للرتويج ملنتجاهتا وخدماهتا؛ -

وبناء الشراكات، فتح منصة جتمع أصحاب القرار واملستثمرين واملشرتين واملهتمني لعقد الصفقات  -
 إضافة إىل التعرف على احتياجات السوق وأبرز املشاريع احلالية واملستقبلية؛
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االهتمام حبلول التكنولوجيا اخلضراء ال سيما يف ظل حتديث القوانني وطرح معايري جديدة لألجهزة  -
تقليل انبعاثات الكهربائية وما توفره هذه التقنيات من مزايا عدة تتمثل يف خفض الكلفة التشغيلية و 

 ثاين أكسيد الكربون؛

 على وضع مشاريع هادفة خلفض الطلب وكفاءة الطاقة؛ العمل -

واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية والصناعية واملالية حمليا وإقليميا وعامليا  يف أنشطة اهليآت املشاركة -
وإقامة عالقات لتوفري أدوات ملقارنات معيارية لتقييم أوضاعهم احلالية وفيما ميكن القيام به يف مراحل 

 أخرى متقدمة؛

املي ومن مت العمل تقييم شامل ملا هو مطروح من مشاريع وخطط على املستوى اإلقليمي والع إجراء -
على ابتكار خطط خاصة يتم تنفيذها مبا يتماشى مع منهج كل دولة يف تعزيز إنشاء الشركات مع 

 مؤسسات القطاع العام واخلاص؛

 ؛النظيفةاملالية األنسب لتعميم التكنولوجيات  اآللياتخلق دعم التوجه احلكومي من خالل  -

حسب املناطق والطاقة الشمسية ومشروع حتويل  إطار عمل تنظيمي وتطبيق تقنية التربيد إعداد -
 ؛وغريها... اصالت وكفاءة املباين،النفايات إىل طاقة والوقود البديل ملركبات املو 

 .بتطبيق الرمز األخضر يف املباين اليت ستشيد يف املستقبل وتعديل املباين القائمة حاليا االهتمام -
 :قائمة المراجع
جافزا منطقة حرة . (5102, 00 55-02) .حكومة ديب-االقتصادية واملالية بدائرة املالية إدارة الدراسات

 .0 صفحة ، 552أخبار املالية، العدد .%51خضراء إقليميا ختفض فاتورة الطاقة بـ 

 .اجمللس األعلى للطاقة: ديب. تقرير حالة الطاقة بديب -حالة الطاقة. (5102). محد احملرييبأ
 .اجمللس األعلى للطاقة: ديب. تقرير حالة الطاقة بديب .(5102. )آل مكتوممحد بن سعيد أ

اجمللس األعلى : ديب . تقرير حالة الطاقة بديب  -كفاءة استخدام الطاقة. (5102). أمحد بن شعفار
 .للطاقة
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جملة . مشكالت احلاضر وخيارات املستقبل: البيئة والطاقة. (5102, 55 العدد. )أمحد جاسم جبار
 .01 كوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ، صفحةال

 .دار الكتب للطباعة والنشر: عمان. إقتصاديات النفط. (5110) .أمحد حسن اهلييت
تاريخ  .5101 من حصة الطاقة املتجددة باإلمارات يف %01(. 5102, 05 52) .األسواق العربية

 :نت.من العربية ،5102, 15 15 االسرتداد 
 https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/12/26/.html 

, 15 51تاريخ االسرتداد . 5121نصف طاقة اإلمارات خضراء حبلول . (5101, 12 12). األسواق العربية
 : نت.من العربية ،5102

https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/oil-and-gas/2017/09/09/html 
اجمللس األعلى : ديب. تقرير حالة الطاقة بديب -إدارة الطلب . (5102) .بيري النغلوا، بيري بايالرغيون

 .للطاقة
تاريخ . جهود الدولة يف حتقيق اقتصاد أخضر. (5102, 01 02). حكومة اإلمارات العربية املتحدة

 :من البوابة الرمسية حلكومة اإلمارات العربية املتحدة، 5102 ,15 15 االسرتداد
 https://www.government.ae/ar-AE/information-and-services/environment-

and-energy/the-green-economy-initiative/efforts-to-achieve-green-

economy 
ألف لوحة مشسية تنتج طاقة نظيفة كافية  22(. 5102, 01 12) .حكومة ديب، وهيئة كهرباء ومياه ديب

 :Dewa .gov.ae من ،5102, 15 15 تاريخ االسرتداد. آالف منزل 5 لنحو
 https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/about-dewa/news-and-media/press-and-

news/latest- news/2016/10/launching-the-largest 
 تاريخ االسرتداد. ديب تتحول إىل مدينة خضراء. (5102, 15). دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب

 :الرمسيمن املوقع ، 5102, 15 51
 https://www.visitdubai.com/ar/business-in-dubai/why-dubai/news-and-

insights/dubai-going-green-power 
تاريخ . مشس ديب تعيد تدوير الطاقة من الشمس. (5102). دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب

 :من املوقع الرمسي ،5102, 15 50 االسرتداد
 https://www.visitdubai.com/ar/business-in-dubai/why-dubai/news-and-

insights/dubai-going-green-power 
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صندوق ديب األخضر يدعم مستثمري قطاع الطاقة  .(5102). دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب
 :من املوقع الرمسي ،5102, 15 51 تاريخ االسرتداد. النظيفة

 https://www.visitdubai.com/ar/business-in-dubai/why-dubai/news-and-

insights/dubai-going-green-power 
هيئة كهرباء ومياه ديب تشجع على اقتناء السيارات (. 5102. )دائرة السياحة والتسويق التجاري يف ديب

 من، 5102, 15 12 تاريخ االسرتداد. الكهربائية الصديقة للبيئة
 https://www.visitdubai.com/ar/business-in-dubai/why-dubai/news-and-

insights/dubai-going-green-power 
اجمللس األعلى : ديب. تقرير حالة الطاقة بديب -الطاقة ضمن جدول أعمالنا (.5102) .رزان مبارك

 .للطاقة
 .اجمللس األعلى للطاقة: ديب. يبتقرير حالة الطاقة بد -النار الصديقة للمناخ (.5102) .روبن ملز

 .اجمللس األعلى للطاقة: ديب. تقرير حالة الطاقة بديب (.5102). سعيد حممد الطاير
تاريخ . 5102اجمللس األعلى للطاقة يستعرض إجنازات . (5102, 15 12). ديب -صحيفة البيان

 : من البيان ،5102, 15 02االسرتداد 
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2019-02-09-

1.3482592 
اجمللس األعلى : ديب. تقرير حالة الطاقة -منوذج احلوكمة الفريدة من نوعه يف ديب. (5102) .طاهر دياب

 .للطاقة
 .اجمللس األعلى للطاقة: ديب. تقرير حالة الطاقة بديب -الطاقة املتجددة  (.5102). فاطمة الشامسي

اجمللس : ديب. تقرير حالة الطاقة بديب -التحديات واحللول : الطاقة املتجددة. (5102). فاهيد فتوحي
 .األعلى للطاقة

تقرير حالة  -التخطيط الذكي للطلب على الطاقة  .(5102). فيصل راشد، كاتارينا أوهريوفا حاصباين
 .اجمللس األعلى للطاقة: ديب. الطاقة بديب

اجمللس األعلى : ديب. تقرير حالة الطاقة بديب -حالة الطاقة  (.5102) .كيشان خوداي، مروان عوجيني
 .اإلصدار األول-للطاقة 
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تاريخ . سراج باور تزود موانئ ديب بألواح الطاقة الشمسية .(5102, 00 50). جملة اخلليج اإلقتصادي
 :من اخلليج االقتصادي، 5102, 15 15 االسرتداد

 http://www.alkhaleej.ae/economics/page/a81f9491-10c7-4bac-9ed9-

ab4e636bdbca 
 موانئ ديب تستعرض مشاريع الطاقة واالستدامة يف ويتكس. (5102, 01 52. )جملة العني اإلخبارية

 :كوم.من العني ،5102, 15 15 تاريخ االسرتداد .5102
 https://al-ain.com/article/world-energy-sustainability-wetex-2018 

تاريخ . موانئ ديب تطلق مستودعات خضراء(. 5102, 12 12. )السعودية TMجملة مباشر 
 :أنفو.، من مباشر5102, 15 15االسرتداد 

 https://www.mubasher.info/news/3295389 -مستودعات-تطلق-ديب-موانئ-/
 خضراء

التقرير الوطين األول حلالة  .(5102, 10 55-02). وزارة البيئة واملياه لدولة اإلمارات العربية املتحدة
من مركز  ،5102, 15 15 تاريخ االسرتداد. االقتصاد األخضر يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

 :أبوظيب الوطين للمعارض، القمة العاملية للمياه
 https://www.moccae.gov.ae/assets/download/1ddc8fd7  

تقرير  -اقة كإحدى وسائل تأمني اإلمداد اآلمن بالطاقةرفع كفاءة استخدام الط. (5102). يامينا ساهب
 .اجمللس األعلى للطاقة: ديب. حالة الطاقة بديب

الطاقة املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة يف دولة اإلمارات العربية . (5105). حيي محود حسن
 .العريب، جامعة البصرةقسم الدراسات االقتصادية، مركز دراسات اخلليج : العراق. املتحدة
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Green marketing as a modern trend to protect the environment 

Applied Study in Cement Corporation in Saida, Algeria 
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     22/70/2712 :تاريخ النشر                                                                                         
 

 : ملخص
األخضر كاجتاه حديث حلماية البيئة وذلك مبؤسسة هتدف الدراسة إىل حتديد دور التسويق 

ملعاجلة ذلك استخدمت  موظف، (84)، تكونت عينة الدراسة من -اجلزائر -االمسنت بوالية سعيدة 
 .(SPSS.V.22)االحصائي مت حتليل النتائج باستخدام الربنامج فقرة، ( 12)استمارة اشتملت 

 .على وجود عالقة ارتباط وأثر بني العناصر املزيج التسويقي ومحاية البيئةأظهرت الدراسة 
 .محاية البيئة األخضر،التوزيع  ،خضرالرتويج األ ،خضرالسعر األ ،خضراملنتج األ :يةكلمات مفتاح

 .JEL: M0 ،Q2 اتتصنيف

Abstract:  

The study aims to identify the role of Green marketing as a modern 

trend to protect the environment in the Cement Corporation in Saida city, 

the sample consist of (48) employees, and in order to address this, a 

questionnaire was conducted included (21) items, the results were analyzed 

using statistical software (SPSS.V.22). 

 The study showed a correlation and effect between Marketing mix 

items and environmental protection. 
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Keywords: Green product; green price; green promotion; green 

distribution; environmental protection. 
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  :مقدمة .2
يشهد عاملنا حاليا انزعاجا وقلقا بالغا حول القضايا البيئية مثل التلوث واستنزاف مصادر الطاقة 
واملوارد الطبيعية، وقد أخد هذا القلق يتزايد بشدة بربوز قضايا بيئية معقدة مثل التغري املناخي العاملي، 

ص املساحات اخلضراء، تلف تلوث اهلواء الناجم عن الغازات وخملفات الصناعية، قطع األشجار وتقل
طبقة األوزون يف الغالف اجلوي وتسرب املواد السامة، باإلضافة إىل إنتاج وتسويق سلع ضارة بالبيئة 

وعلى ضوء هذه املتغريات فقد تعالت الكثري من األصوات وظهرت الكثري من اجلمعيات . واالنسان
ى البيئة جلعلها مكانا آمنا للعيش لنا ولألجيال واهليئات املختلفة حول العامل تنادي بضرورة احملافظة عل

 . القادمة
اسرتاتيجيتها  يف بارزة أمهية البيئي واستجابة لتلك النداءات بدأت منظمات األعمال بإعطاء البعد

األخضر والذي يعد واحدا من أكثر  عرف بالتسويق التسويق من جديد منط فظهر والتسويقية االنتاجية
حيث يرتكز على إنتاج سلع صديقة للبيئة وختفيض من مستويات . املواضيع حداثة يف حقل ادارة التسويق

وعلية جاءت الدراسة كمحاولة ملعرفة واقع ودور التسويق . االجتماعية التلوث البيئي، وااللتزام باملسؤولية
 .املؤسسات اجلزائرية األخضر يف محاية البيئة وذلك بإحدى

 :التايل الرئيسي بالتساؤل الدراسة مشكلة بلورة ميكن فإنه سبق، ما على وبناء
 ؟ -الجزائر -ما أثر التسويق األخضر في حماية البيئة بمؤسسة االسمنت بوالية سعيدة 

 :وهي عنها، اإلجابة إىل الدراسة تسعى اليت التساؤالت من جمموعة السؤال هذا عن ويتفرع
 ؟-اجلزائر -ما واقع تطبيق التسويق األخضر مبؤسسة االمسنت بوالية سعيدة   -
 ؟-اجلزائر -ما واقع محاية البيئة مبؤسسة االمسنت بوالية سعيدة   -
 ؟اجلزائر -سعيدة  املزيج التسويقي األخضر يف محاية البيئة مبؤسسة االمسنت بوالية ما هو دور عناصر -
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 :البحث أهداف .2.2
 :إىل الدراسة هذه هتدف

  .تقييم عمال لواقع التسويق األخضر باملؤسسة حمل الدراسة معرفة  -
 .الكشف عن مدى اهتمام مؤسسة حمل الدراسة حبماية البيئة -
املددزيج التسددويقي األخضددر يف محايددة البيئددة مبؤسسددة االمسنددت بواليددة  حتديددد العالقددة واألثددر بددني عناصددر -

- اجلزائر -سعيدة 
 :همية البحثأ .1.2

تسعى الدراسة احلالية إىل حماولة حتسيس متخذي القرار باملؤسسات اجلزائرية بأن بقائها واستمرارها 
اجملتمع، وال يتسىن هلا ذلك إال من  ومصلحة مرهون بتحقيق املواءمة بني مصلحتها ومصلحة املستهلك

 . خالل تبىن فلسفة التسويق األخضر
 :نموذج البحث الفرضي. 3.2

طار الفكري واملعريف حول متغريات البحث ويف ضوء مشكلة البحث وأهدافه، مت استنادا إىل اإل
 (:1)تصميم خمطط فرضي يف الشكل 

 النموذج الفرضي للبحث: 2الشكل 
 
 
 
 

 
 
 

 من إعداد الباحثني :المصدر
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 :فرضيات الدراسة. 1.2
 : استنادا إىل مشكلة الدراسة متت صياغة الفرضيات البحث كالتايل

 . توجد عالقة ارتباط معنوية بني عناصر املزيج التسويقي ومحاية البيئة -
 .يوجد تأثري معنوي لعناصر املزيج التسويق ومحاية البيئة -
  :الدراسات السابقة .2

 :يلي كما احلالية بالدراسة العالقة ذات السابقة الدراسات بعض عرض سيتم فيما يلي
 موجه كنشاط األخضر التسويق مبفهوم التعريفالدراسة  هذه استهدفت ،(1021جاسم،)دراسة  -

 فلسفة عن الكشف وكذلك الطبيعية، البيئة على التسويقية لألنشطة والسلبية اإلجيابية دراسة التأثريات حنو
واملنظمة، وتوصلت الدراسة إىل  واملستهلك البيئة توليفة إطار يف أبعاده صياغة وحماولة التسويق األخضر

 :النتائج التالية
 .عند شرائه للمنتجات املستهلك لدى السائدة السمة هي البيئي االلتزام ضعف -
 .للبيئة صديقة سلع باستهالك االلتزام أمهية ملدى الزبائن لدى البيئي الوعي مستوى تدين -
 التسويقي املزيج عناصر تطبيق مدى على الدراسة التعرف هذه استهدفت، (1020التميمي،)دراسة  -

 أثر على التعرف وكذلك األردنية األدوية شركات قبل من (والرتويج والتوزيع والتسعرياملنتج ) األخضر
وتوصلت  ،التنافسية امليزة حتقق على األدوية شركات قبل من األخضر التسويقي املزيج تطبيق عناصر

 :الدراسة إىل النتائج التالية
 .التنافسية امليزة حتقيق على األدوية شركات قبل من األخضر التسويقي املزيج عناصر لتطبيق أثر يوجد -
 هلا التنافسية امليزة لتحقيق وذلك استثماراهتا على املرغوب العائد حتقيق على األدوية شركات تركز -

 .املنافسة الشركات مع مقارنة
 واألداء األخضر التسويق بني العالقة على التعرف الدراسة إىل هذه هدفت ،(1020محمود،)دراسة  -

 الشركة مستوى على األداء من كل على األخضر التسويق ممارسات تأثري على وكذلك التعرف التنظيمي
 :اآلتية النتائج الدراسة إىل وتوصلت .السوق ومستوى
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 .الشركة مستوى على واألداء األخضر التسويق بني طرديه عالقة هناك -
 .السوق مستوى على واألداء األخضر التسويق بني طرديه عالقة هناك -

 :التعليق على الدراسات السابقة. 2.1
قدمت الدراسات السابقة الدعم للدراسة احلالية من خالل تكوين فكرة عامة عن املوضوع  

الدراسة، وحتديد مشكلتها وأهدافها، والتعرف على اخللفيات النظرية ملوضوع الدراسة، واالسهام يف بناء 
وما مييز . والتعرف على بعض املراجع املناسبة يف الدراسة احلالية. ومناقشة النتائج وتفسريها أداة الدراسة،

الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة هي حماولة عالقة األثر واالرتباط بني عناصر املزيج التسويقي 
 .لبيئة كمتغري تابعكمتغري مستقل والتوجه حنو محاية ا( املنتج، السعر، الرتويج، التوزيع)األخضر 

 :اإلطار النظري للدراسة .3
 :مفهوم التسويق األخضر. 2.3

 دون للزبائن لتقدميها املنتجات تطوير بأنهالتسويق األخضر  (kotler.p, 2009,p23)عرفه 
اي نشاط تسويقي خاص مبنظمة معينة  بانه (stanton, 1997,p115)عرفه كما  .ضرر بيئي

 البكري من كل يعرفه حني يف .البيئةيهدف اىل خلق تأثري اجيايب او ازالة التأثري السليب ملنتج معني على 
 طلب إىل التوجه حنو تدفعهم بصورة الزبائن تفضيالت يف إىل التأثري يهدف نظامي مدخل والنوري بأنه

 مزيج تقدمي على والعمل ذلك مع ينسجم مبا االستهالكية عاداهتم بالبيئة وتعديل ضارة منتجات غري
 احلفاظ النهائية احملصلة تكون حبيث التوجه هذا يرضى بشكل اإلبداع أساس قائم على متكامل تسويقي

 .(70، ص2770النوري، ) للمنظمة رحبية ال هدف وحتقيق وإرضائهم الزبائن ومحاية البيئة على
 :االخضرأهمية التسويق . 2.2.3

عند ظهور مفهوم التسويق االخضر كمفهوم تسويقي يف هناية الثمانينات من القرن املاضي، فقد 
وان تطبيق مفهوم التسويق االخضر  أستقطب اهتمام الكثري من الباحثني والكتاب من خمتلف بقاع العامل،

يقوم على اساس تعديل استخدام املوارد الطبيعية واملواد االولية مبا ينسجم مع متطلبات البيئة وتعديل 
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ومن املزايا املرتتبة عن تبين . العمليات االنتاجية حىت تتطابق مع االهداف االساسية للتسويق االخضر
 :(6-2، ص 2712مسرية، ) يلي املنظمات ملفهوم التسويق االخضر ما

املتوقع ان يفتح منهج التسويق االخضر أفاق جديدة وفرص تسويقية  من: إرضاء حاجات المالكين -
وبالتايل حتقيق زيادة تنافسية مما يكسب املنظمة ارباحا اعلى فضال عن  مغرية امام املنظمات اليت متارسه،

 .اكتساب مسعه جيدة يف اجملتمع وتلبية حاجات املالكني
ان الرتكيز على انتاج سلع أمنه وصديقة للبيئة : تحقيق االمان في تقديم المنتجات وادارة العمليات -

يث ختفيض من مستويات التلف والتلوث البيئي الناجم يدفع باملنظمة لرفع كفاءة عملياهتا االنتاجية، حب
عن تلك فضال عن جتنب املالحقات القانونية املؤدية اىل دفع تعويضات للمتضررين واثارة منظمات البيئة 

 .ومحاية املستهلك
يساعد االلتزام البيئي للمنظمة على كسب التأييد االجتماعي : تحقيق القبول االجتماعي للمنظمة -

 . ى توطيد عالقاهتا مع عمالئها احلاليني وكسب عمالء جدد يف املستقبلهلا وعل
ان جتتنب املنظمة اخلضراء املالحقات القانونية وتأييد اجملتمع هلا بسبب القبول العام : ديمومة االنشطة -

ا ألهدافها وفلسفتها ميكنها من االستمرار يف تقدمي منتجاهتا الصديقة للبيئة ودعم عملياهتا وأنشطته
 .التجارية
 :األخضرالمزيج التسويقي . 1.2.3

 املزيج التقليدي إىل وجهت اليت االنتقادات بسبب األخضر التسويقي املزيج حنو اجلديد التوجه بدأ
 مفاهيم تنسجم مع ال اليت السلبية اآلثار إىل يؤدي بأنه النقاد يرى حيث بالبيئة، االهتمام عدم وأمهها

 اليت يستخدمها التسويقية األدوات أهم أحد التسويقي املزيج أن الباحثون ويرى األخضر، التسويق
 أو أدوات من جمموعة: ويعرف املزيج التسويقي األخضر بأنه. التسويقية العملية أهداف لتحقيق املسوقون
 تعمل واليت واملكان والرتويج والسعر املتمثلة باملنتج هي هبا، التحكم ميكن اليت التكتيكية التسويق عناصر
 ,Kotler, 2005)املستهدف  السوق يف ترغبها االستجابة اليت لتحقيق بعضها مع مزجها على املنظمة
p15) 
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 :عناصر المزيج التسويقي األخضر. 3.2.3
 :(70، ص 2772عدنان، ) يلي ميكن حصر عناصر املزيج التسويقي األخضر فيما

  المنتج األخضرGreen Product: 
يتم إجراءها على  والتعديالت اليتانه تشكيلة واسعة من النشاطات  على االخضر املنتج يعرف

، 2712جنيب، ) الضرر هبا وعدم إحلاقالبيئة الطبيعية  واحملافظة علىاملنتج العادي لضمان محاية الزبائن 
وال على املنتج الذي ال ميثل خطرا على صحة املستهلك  أيضا بأنه ذلكعرف  اكم  .(03 -21ص ص 

أجريت  الذي املنتج ذلك: انه بأنه على فقد عرف اخر وباجتاه .(bonnet, 2006, p88)البيئة 
 متوافقا يكون وان التلف مستوى وباجتاه تقليل مستقبال املشرتي احتياجات جوهرية ملقابلة حتسينات عليه
األخضر  املنتج جوهر أبرز التعريف هذا (gardner, 1989, pp.337-367) "البيئة االستدامة مع

 مييز املنتج االخضر عن وهذا ما املستهلك،الوقت إلشباع حاجات  ذات ويف البيئة خلدمة انه موجه حيث
اإلنتاجي ج االخضر على قمة اهلرم فخاصية احلفاظ على االستدامة البيئية جعل من املنت. املنتج التقليدي

 :(76، ص 2711صاحلي، ) نتجات اخلضراء مبا يليوتتميز امل .قياسا باملنتجات املشاهبة او البديلة
املنتجات اخلضراء هي منتجات ذات منافع للبيئة كأجهزة معاجلة التلوث البيئي والتخلص من النفايات             -

 ؛واالنبعاثات
كاملنتجات ذات علب التغليف )منتجات أقل ضررا وتكلفة بيئية مقارن باملنتجات املماثلة األخرى  -

أو التحليل البيولوجي أو إلعادة االستخدام او مثال السيارات اليت تستعمل البنزين اخلايل من  لتدويرالقابلة 
 ؛(الرصاص

منتجات أكثر استخداما للمواد والطاقات املتجددة كاملنتجات الغذائية من مواد زراعية أو املنتجات  -
 ؛اليت تستهلك الطاقة الشمسية

 ؛ة كاملواد احلافظة والكيمياوية والنوويةمنتجات أقل استخداما للمواد اخلطر  -
منتجات أكثر حتقيقا للجودة البيئية كأن تكون أقل تلفا وتلوثا، ويف املقابل أكثر استجابة حلاجات  -

 ؛الزبائن ومجعيات محاية املستهلك
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خضراء لدى الزبائن وليس حنو الرغبات اليت خيلقها التسويق  منتجات موجهة حلاجات حقيقية -
 .واإلعالن السليب عن طريق إثارة حاجات مزيفة

 االخضر التسعير: Green Pricing 
إىل التكاليف اإلضافية إلنتاجها وفقا  وذلك يعودغالبا ما حتمل املنتجات اخلضراء إضافة سعرية، 

، والتطويرخلضراء عادة ما تتطلب تكاليف مرتفعة يف جمال البحث العتبارات محاية البيئة ألن املنتجات ا
الضياع و  وتقليل التلفام الكفء للطاقة األساليب االنتاجية مبا ينسجم مع هدف االستخد والتعديل يف

 DominiqueوGhislaine كل من    وقد أكد. (102، 2712، ثامر)األولية يف استعمال املواد 
إىل إنتاج املنتجات  وهذا يؤديدراستهما أن سعر املنتجات اخلضراء يرتفع مقارنة مع املنتجات العادية،  يف

مازالت العديد من املؤسسات  وعلى ذلكإنتاجها تكون معقدة نوعا ما،  وأن طرقاخلضراء بكميات قليلة 
ت أو فئات معينة من االقتصادية تسعر املنتجات اخلضراء على أساس قيمتها اليت تدركها جمموعا

املؤسسات أن تقدميها للمنتجات بأسعار مرتفعة نسبيا ال يضر مبوقعها التنافسي  وترى هذهاملستهلكني، 
 .أساس ختضري منتجاهتا وإمنا علىألهنا ال تنافس على أساس السعر 

 األخضر  الترويجGreen Promotion: 
الزبون  لدى االجيايب التأثري خلق اىل اهلادفة والفعاليات بأنه االنشطة على االخضر الرتويج يعرف

 للموارد استنزاف حتدث ال اتصال وسائل اعتماد عرب للبيئة واالمنة، الصديقة املنتجات مع التعامل جتاه
 الرحبية مضمون على تركز ال الرتويج االخضر فعملية ،(102، ص 2712، .ثامر ا)والطاقة الطبيعية 
 يقدمه ان ميكن مبا تفاعلي املستهلك وعرب حوار اقناع كيفية حنو وهو ذلك ألبعد منتذهب  وامنا فحسب

 ادوات وجود من ذلك البد كل على وللحصول .الوقت بذات الرضا لديه وحتقق للبيئة خدمة من املنتج
 .األخضر الرتوجيي املزيج تتمثل بعناصر واليت املثلى بالطريقة العملية هذه ختدم
 األخضر  التوزيعGreen Distribution: 

إىل  ئية يف حتريك املنتجات من املصدريعرف التوزيع األخضر على أنه عملية مراعاة االعتبارات البي
 االنبعاثات لتخفيض من واحلد مناالعتبارات البيئية يف احلد من استهالك الطاقة  وتتمثل هذهالزبون 
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 اخلدمة او السلعة يسعى إىل جعل االخضر عفالتوزي .(716، ص2712مسرية، )احلراري ظاهرة االحتباس 
 املستخدمة دون احداث أضرارا بالبيئة من جراء الوسائل واالدوات لكناالستهالك  او لالستخدام متاحة

 .التوزيع عمليات يف
 :للمؤسسات البيئية المسؤولية. 1.3

 تاملؤسسا واجهت أن يسبق مل كما مضى، وقت أي يف االهتمام هبذا البيئة حظيت أن يسبق مل
 البيئة أضحت محاية أن التأكد تزايد مع البيئة، تدهور عن باملسؤولية واهتاما نقدا منها الصناعية خاصة
 على التزام حتوي وهي املؤسسة بالبيئة بعالقة للمؤسسات هتتم البيئية فاملسؤولية اهتماما، األكثر اجملال
 مع يتماشى مبا وهذا ككل البيئة محاية وحتسني إىل هتدف مسؤولية اإلجراءات اليت القرار لتحمل صناع

 التخفيف أو (البيئة على اليت تعود بالنفع وتعرف املسؤولية البيئية على اهنا ملمارسات .اخلاصة مصاحلها
 مع أطراف أخرى هدفه بالشراكة مشروع هي البيئية فاملسؤولية. ) على البيئة لألعمال السلبية اآلثار من

 :على ما يلي والذي يركزمن املبادرات البيئية يف القطاع االعمال  وتطوير العديدتطبيق 

 تكون أثار حىت عملها يف االستدامة مبادئ بتضمني املؤسسة تقوم حيث :للمؤسسة االلتزام البيئي -
 .البيئة على اجيابية أعماهلا

 .النظام البيئي على نشاطاهتا لتأثري منتبهة تكون املؤسسة خالهلا من واليت :والطاقة الموارد إدارة -

 الوصول اليه وسهل كامال التصريح هذا يكون حيث :نشاطاتها عن المؤسسة تصريح في الشفافية -
 .املصلحة أصحاب قبل من

 :أهمية المؤسسات االقتصادية في نشر الوعي البيئي .2.1.3
 وتشكل املؤسسات، واملبادراتيعتمد جناح العمل البيئي بشكل عام على تكامل اجلهود 

 خالل وذلك مناالقتصادية نواة اساسية يف ذلك ملا عليها من مسئولية يف احملافظة على البيئة الطبيعية 

 :(173، ص2772عبدون، )
 ؛زيادة الوعي البيئي وحفز املوظفني لديها على املشاركة يف برامج احملافظة على البيئة وتنميتها -
 ؛دعم البحوث والدراسات البيئية -
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 ؛التوعية البيئية االسهام يف محاالت -
 ؛تقدمي املعلومات والبيانات للجهات القائمة على االحباث العلمية ومجع البيانات -
 ؛التقيد باملقاييس واملعايري البيئية يف تنفيذ املشروعات التنموية والصناعية -
 .مراعاة االعتبارات البيئية عند التعامل مع املوارد الطبيعية وخاصة املوارد غري املتجددة -
 اإلطار الميداني للدراسة .1

 :منهجية الدراسة.  2.1
الوصفي التحليلي للتحقيق من التسويقي األخضر يف محاية البيئة  املنهج على الدراسة هذه تقوم

املنتج، السعر، الرتويج، )األبعاد التسويق االخضر  متثل ، حيث-اجلزائر -مبؤسسة االمسنت بوالية سعيدة 
 .املتغريات املستقلة ومحاية املبيئة املتغري التابع ،(التوزيع
 :مجتمع وعينة الدراسة. 1.1

 االعتماد مت ، حيث-اجلزائر -مجيع موظفي مؤسسة االمسنت بوالية سعيدة  الدراسة جمتمع ميثل
من  اهلدف شرح مع مكان عملهم، يف عليهم استمارة البحث توزيع ومت البسيطة، على العينة العشوائية

 بنسبة أي للّتحليل، وصاحلة استبانة مكتملة( 77)استبانة، مت اسرتجاع ( 67) مت توزيع الدراسة، حيث
واجلدول التايل  .النتائج كافية للّتحليل واعتماد العينة هذه واعتربت من االستبيانات املوزعة،( 77%)

  .يوضح توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات الشخصية
 ة الدراسة حسب المتغيرات الشخصيةتوزيع عين: 2الجدول 

 %النسبة المئوية  العدد الفئة المتغيرات

 الجنس
 4.78 81 ذكر

 2178 6 انثى

 011 84 المجموع

 العمر
 3470 8 سنة 37أقل من 

 8074 12 سنة 77و  37ما بني 

 2070 26 سنة 27و  77ما بني 
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 2876 .3 سنة  27أكثر من 

 011 84 المجموع

 المستوى
 التعليمي

 172 2 ابتدائي

 172 2 متوسط

 2178 6 ثانوي

 4070 83 جامعي

 011 84 المجموع

 الوظيفة

 1172 22 رئيس قسم 

 2474 2 رئيس مصلحة

 470 8 مكلف بالدراسات

 8074 12 عامل 

 670 0 وظيفة أخرى

 233 84 المجموع

 الخبرة
 المهنية 

 2178 6 سنوات  2أقل من 

 2178 6 سنوات17و2ما بني 

 0.78 24 سنة 12و  17ما بني 

 0.78 24 سنة 12أكثر من 

 011 84 المجموع

 (SPSS.V.227)باالعتماد على خمرجات برنامج  نياجلدول من إعداد الباحث :المصدر

 : الدراسة أداة. 3.1
على  احتوت الدراسة، حيث جمتمع من البيانات مجع يف رئيسة كأداة االستبانة استخدام مت

 :قسمني وذلك على النحو التايل
 (72) من ويتكون الدراسة عينة ألفراد الشخصية بالبيانات تتعلق عامة أسئلة من يتكون :األول القسم
 (.التعليمي، الوظيفة، اخلربة ، العمر، املستوىاجلنس)فقرات 
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 :حمورين كما يلي على موزعة فقرة( 21)من  يتكون :الثاني القسم
 فقرة (16) من عناصر املزيج التسويقي األخضر، ويتكون :األول المحور
 .فقرة( 72)من  ويتكون محاية البيئة، :الثاني المحور

 اخلماسي واملتدرج  ويعترب هذا (Likert)ليكرت  مقياس باستخدام العبارات مجيع مت عرض وقد
 اخليارات على عدم موافقته أو موافقته درجة حيدد أن املبحوث من فيه يطلب حيث شيوعا املقياس أكثر

 مندددها، واحد املبحوث اخددتيار يشري متدرجة خيارات مخسة من غالبا مكون املقياس حمددة ، وهذا
املدى  حسدددددداب والعليا،  مت الدنيا اخلماسي  ونعين بذلك احلدود ليدكرت مقياس طول جمال ولتحديد

أي  اجملدددددال طول على للحددددصول املددقياس يف قيدددددمة اكرب ىعل تقسيمه مث (7=2-1)قددديمة  بددددددطرح وذلك
 لتحديد املقياس حبيث بداية املقياس واحد، وذلك يف قيمة اقل إىل القيمة هذه مت إضافة( 7.7=7/2)

 :كما هو موضح يف اجلدول التايل اجملاالت طول أصبح وهكذا هلذه اجملال، األعلى احلد
 الفقرات على اإلجابة مقياس: 1الجدول 

 موافق تماما موافق محايد غير موافق غير موافق تماما التصنيف
 8733-8713 8722-0783 0702-1763 1782-2743 27.2-2 الدرجة

 .من إعداد الباحثني :المصدر

 :الدراسة أداة ثبات. 1.1
ألفا   معامل باستخدام االستبانة لفقرات الداخلي االتساق بفحص األداة ثبات من التحقق مت

حيث يتضح  ملتغريات الدراسة، معامالت الثبات قيمة إىل( 3) اجلدول الدراسة، ويشري عينة كرونباج على
بلغت  حني ، يف(7.77)معامل الّثبات بلغت بالنسبة حملور عناصر املزيج التسويقي األخضر  قيم أن

 هذه ، ومجيع(7.21)الفقرات بلغ  جلميع الثبات معامل أما قيمة(. 7.02)بالنسبة حملور محاية البيئة 
 .اليت توصلت هلا الدراسة النتائج تعميم إمكانية وكذلك النتائج، إمكانية ثبات على يدلّ  مما جيدة القيم
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 الدراسة لمتغيرات ألفا كرونباخ معامالت: 3الجدول 
 معامل ألفا كرونباج 23 المتغير

 3744 26 عناصر املزيج التسويقي االخضر

 37.2 38 محاية البيئة

 0..1 21 بالنسبة لجميع الفقرات

 (SPSS.V.227)باالعتماد على خمرجات برنامج  نياجلدول من إعداد الباحث :المصدر

     :البحث نتائج تحليل. 5
 :التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة. 2.5

العينة، فضال عن تبيان إن اهلدف من إجراء اإلحصاء الوصفي هو معرفة اجتاه إجابات أفراد 
وتقدير مستوى أمهية الفقرات واملتغريات من وجهة نظر أفراد العينة، وذلك باالعتماد على سلم ليكرت 

 .املتوسط احلسايب ، وحساب(من موافق بشدة كأقصى درجة إىل غري موافق متاما كأدىن درجة)اخلماسي 

 :التسويقي األخضراتجاه إجابات أفراد العينة لقياس عناصر المزيج  -
احلسايب الكلي للمزيج التسويقي األخضر لندددتائج اجتاه  متوسط أن( 7)اتضح من اجلدول رقم 

 االجابات متوسطات من%(  62.7)أي بدرجة موافقة كلية بلغت ( 3.17)إجابات أفراد العينة بلغ 
بالنسبة لعنصر ( 3.36)ت الفرعية االربعة فقد بلغ حيث العناصر أما من(. 7.171)وباحنراف معياري 

بنسبة موافقة ( 2.00)و ( 3.21)، يف حني بلغت %( 60.2)املنتج األخضر بنسبة موافقة بلغت 
أما عنصر . بالنسبة لعنصر السعر األخضر والرتويج األخضر على التوايل%(  22.7)و %(  07.2)

 إجابات التايل فإن معظموب%(.  27.6)بنسبة موافقة ( 2.23)التوزيع فقد بلغت املتوسط احلسايب 
 .اخلماسي ليكرت املسددتجوبني كانت حنو اجتاه موافق وحمايد وفقا لسلم

 عناصر المزيج التسويقي األخضر العينة لقياس أفراد إجابات نتائج اإلحصاء الوصفي التجاه: 1الجدول 

 العبـــــــارة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتجاه إجابة 
 العينة

 موافق .2738 0763 اإلمكان خفض استهالك الطاقة قدر إىل املؤسسة تسعى 2
 متوسط  27284 0728 التدوير إلعادة قابلة مواد من تتكون املؤسسة منتجات 1
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0 
تتميز منتجات الشركة بكوهنا ذات نفايات قليلة أو 

 متوسط 272.4 .070 معدومة النفايات

 موافق .3748 ..07 غري الضارة للبيئة تعمل الشركة بإنتاج منتجاهتا 8
لمقياس المنتج األخضر   المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

(Green Product) 
 متوسط .1.45 6...

8 
تأخذ الشركة بعني االعتبار تكاليف محاية البيئة عند 

 موافق 37281 0721 حتديد أسعار

 موافق 27314 0781 السعر و البيئة التكلفة املوازنة بني  إىل املؤسسة تسعى 6

. 
 املنتج بيئيا كفاءة تعكس املؤسسة حتددها اليت األسعار

 متوسط 27188 1728 للمنتج خفض للخصائص اجلوهرية  دون

4 
 السعر خلفض جددة تكنولوجيا المتالك املؤسسة تسعى

 موافق 272.3 1762 . بيئيا كفاءة املنتج رفع و

لمقياس التسعير  المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 (Green Pricing) االخضر

 موافق 1.704 50..

2 
 الزبائن وعي و إدراك زيادة  على املؤسسة تعمل

 موافق 27116 1740 البيئة بالقضايا

23 
 كضمانات (خضراء)بيئية  ملصقات املؤسسة تستخدم

 موافق 273.2 17.2 .معايري بيئية على دالة تكون و للزبون

22 
 على تنطوي تقدمها املؤسسة اليت اإلعالنية الرسالة

 متوسط 27326 ..17 البيئة اخلصائص

 متوسط 27342 1768 املؤسسة ترفق رسالتها الرتوجيية بتوجهاهتا و صورهتا  البيئة 21
لمقياس الترويج االخضر  المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

(Green Promotion ) 
 متوسط .1.47 7.77

20 
 مالءمة أكثرها  التوزيع بدائل من بني  املؤسسة ختتار

 متوسط 273.2 17.2 األخرى خصائصه  كل و املنتج لطبيعة

28 
 املراد املواد السرتداد كفؤة توزيعية قنوات املؤسسة توفر

 متوسط 27183 17.0 إعادة تدويرها

28 
 الناتج التلوث و االنبعاثات تقليل على تعمل املؤسسة

 موافق 27232 0786 .منتجاهتا توزيع عن
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26 
تأخذ املؤسسة بعني االعتبار محاية البيئة عند توزيع 

 متوسط .2712 0734 منتجاهتا

 التوزيع االخضر لمقياس المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
(Green Distribution) 

 متوسط 1.467 ...7

عناصر   لمقياس المعياري الكلي واالنحراف الحسابي المتوسط
 متوسط 1.010 08.. المزيج التسويقي

 (SPSS.V.227)باالعتماد على خمرجات برنامج  نياجلدول من إعداد الباحث :المصدر

 .اتجاه إجابات أفراد العينة لقياس محور حماية البيئة -
 ان (2)التحليل املوضحة يف اجلدول رقم  نتائج بينت فقد بقياس حمور محاية البيئة، يتعلق فيما

 66.6)أي بدرجة موافقة كلية بلغت ( 3.33)بلغ  متوسط احلدددسايب لنتدددائج اجتاه إجابات أفراد العينة قد
 إجابات وبالتايل فإن معظم(. 1.132)من متوسدطات استجابات أفراد العينة وباحنراف معياري %( 

 .اخلماسي ليكرت وفقا لسلم املسددتجوبني كانت حنو اجتاه وحمايد
 محور حماية البيئة العينة لقياس أفراد إجابات نتائج اإلحصاء الوصفي التجاه: 5الجدول 

 العبارات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

اتجاه إجابة 
 العينة

2 
تنتج و تسوق الشركة منتجات صديقة للبيئة و 

 متوسط 27112 1724 .اجملتمع 

1 
تتحمل الشركة تكاليف محاية البيئة مما ينعكس ذلك 

 متوسط 27284 0738 .على ارتفاع أسعار منتجاهتا

 متوسط 27032 1723 .يوجد قسم يف الشركة متخصص بالشؤون البيئة  0

8 
تعد محاية البيئة من أهم مرتكزات قيم اإلدارة و ثقافة 

 متوسط 327012 0708 .الشركة بشكل عام 

8 
تنفذ التشريعات و القوانني الصادرة من الدولة خاصة 

 .حبماية البيئية و تلتزم بيها شركتكم 
8710 

 

37402 

 
 موافق متاما

لمقياس  العام المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط
 متوسط 1.7.5 .... حماية البيئة

 (SPSS.V.227)باالعتماد على خمرجات برنامج  نياجلدول من إعداد الباحث :المصدر
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 :فرضيات البحث اختبار -
 الختبار عالقة االرتباط بني املتغريات البحث، مت استخدام معامل االرتباط  :فرضيات االرتباط

 :كما هو مبني يف اجلدول اآليت  (Pearson Correlation)البسيط 
 

 نتائج معامل االرتباط بين متغيرات الدراسة: 5الجدول 

 
المنتج 
 االخضر

التسعير 
 االخضر

الترويج 
 االخضر

التوزيع 
 االخضر

المزيج 
التسويقي 
 االخضر

حماية 
 البيئة

      2 المنتج االخضر

       

0.706 التسعير االخضر
** 

2     

 .000      

0.576 الترويج االخضر
** 

0.678
** 

2    

 .000 .000     

0.540 التوزيع االخضر
** 

0.520
** 

0.708** 2   

 .000 .000 .000    

المزيج التسويقي 
 االخضر

0.471** 0.4.53** 0.360** 0.374** 2  

 .001 .001 .012 .009   

 2 **0.488 **0.827 **0.879 **0.844 **0.833 حماية البيئة

 .000 .000 .000 .000 .000  

 (SPSS.V.227)اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر  

من خالل نتائج اجلدول أعاله يتضح أن هناك عالقة ارتباط معنوية بني عناصر املزيج التسويقي 
، وهذا ما (7.77)مبستوى معنوية ( **0.488)االخضر ومحاية البيئة إذ بلغ معامل االرتباط بينهما 
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ملزيج التسويقي يدعم قبول الفرضية الرئيسية األوىل اليت تنص على ان هناك عالقة ارتباط معنوية بني ا
كما تشري النتائج أيضا إىل أن هناك عالقة ارتباط معنوية بني عناصر املزيج . األخضر ومحاية البيئة

، **0.833)التسويقي األخضر على مستوى الفرعي ومحاية البيئة، إذ بلغت قيم معامالت االرتباط 
 .على التوايل( **0.827،**0.879، **0.844

 

 فرضية التأثير:  
لقد مت استخدام أسلوب االحندار اخلطي البسيط يف بناء النموذج، حيث أظهرت نتائج وجود 

، ( (R = 0.488عالقة ارتباط إجيابية ومقبولة بني املزيج التسويقي االخضر ومحاية البيئة حيث بلغت 
ري يالحظ أن نسبة التغريات اليت حتدث يف املتغ( R2 = 0.238)وبالنظر لقيمة معامل التحديد 

محاية )من التغريات اليت حتدث يف املتغري التابع %(  23.7)تفسر ما نسبته ( املزيج التسويقي)املستقل 
، مما يؤكد على النموذج االحندار اخلطي البسيط معنوي وبالتايل وجود أثر معنوي للتسويق األخضر (البيئة

مستوى الداللة ( 7.72)وهو أقل من  (sig = 0.00)على محاية البيئة،  ومبا أن مستوى الداللة 
اإلحصائية املعتمدة، و بالتايل نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة القائلة أنه يوجد أثر للمزيج 

 .التسويقي على محاية البيئة
 نتائج االنحدار البسيط ألثر المزيج التسويقي األخضر على حماية البيئة: 6الجدول 

 المزيج التسويقي االخضر :المتغير المستقل 

:المتغير التابع  
 حماية البيئة

 معامل االرتباط
R 

معامل 
 التحديد

R 2 

معامل 
 االنحدار

B 

قيمة المحسوبة 
 :لــــ
F 

 مستوى الداللة
Sig 

1.844 1.7.4 1.55. 08..68 1.111 

 (SPSS.V.227)اجلدول من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج  :المصدر

 :خاتمة .6
التسويق األخضر يف محاية البيئة وذلك باالعتماد على  دورحاولنا من خالل هذه الدراسة معرفة 

 دراسة تطبيقية أجريت مبؤسسة االمسنت بوالية سعيدة، مع االعتماد بعض األساليب اإلحصائية االمر
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 :التالية النقاط يف نوجزها اليت واالقرتاحاتالذي مكننا اخلروج جبملة من النتائج 
 : الدراسة جنتائ

من  -اجلزائر -مبؤسسة االمسنت بوالية سعيدة أظهرت النتائج أن مستوى تطبيق التسويق األخضر  -
 ؛(% 62.7)وجهة نظر عينة البحث كان متوسطا، حيث حصل على درجة كلدددددية بلدددددغت 

من وجهة نظر  -اجلزائر -مبؤسسة االمسنت بوالية سعيدة أشارت النتائج أن مستوى االهتمام حبماية   -
 ؛(% 66.6)عينة البحث كان كذلك متوسطا، حيث حصل على درجة كلدددددية بلغت 

التسويقي األخضر ومحاية  كشفت النتائج الدراسة أنه يوجد عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بني املزيج -
 ؛لبيئة مبؤسسة حمل الدراسةا

بينت النتائج كذلك على وجود أثر ذو داللة إحصائية لعناصر املزيج التسويقي األخضر على محاية  -
 .البيئة مبؤسسة حمل الدراسة

  :الدراسة تاقتراحا
 :التالية تاالقرتاحايف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها خلصت الدراسة إىل 

ضرورة اهتمام املؤسسة بعناصر املزيج التسويقي األخضر وبصفة خاصة العناصر اليت أظهرت فيها عينة  -
البحث مستوى متدين، ونقصد هبا عنصر الرتويج والتوزيع وذلك من خالل العمل على إرفاق رسالتها 

 ؛يع منتجاهتاالرتوجيية بتوجهاهتا وصورهتا البيئة، وأخدها بعني االعتبار محاية البيئة عند توز 

زيادة الرتكيز املؤسسة حمل الدراسة بعنصر املنتج األخضر حيث أثبتت الدراسة األثر الكبري الذي بلعبه  -
يف محاية البيئة وذلك من خالل إنتاجها وتسويقها ملنتجات تكون صديقة للبيئة واجملتمع وذات نفايات 

 ؛التدوير قليلة أو معدومة مع قابليتها إلعادة

والتحسني املستمر لعناصر املزيج التسويقي األخضر مبؤسسة حمل الدراسة من اجل رفع أدائها  التقييم -
  ؛وزيادة أرباحها وحتسني صورهتا البيئية

وضع برامج وتوفري الوسائل لتدريب وتأهيل العاملني حول التوجه البيئي للمؤسسة، هبدف جعل محاية  -
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 ؛ملؤسسة بشكل عامالبيئة من أهم مرتكزات قيم اإلدارة وثقافة ا

 ضرورة االعتماد على الطاقات املتجددة يف خمتلف العمليات اإلنتاجية اليت تقوم ا املؤسسة؛ -
االهتمام باألحباث العلمية وختصيص ميزانية لذلك واليت تتعلق باملشاكل البيئية خاصة الناجتة عن  -

 ؛نشاط املؤسسة
 .ماية البيئية وااللتزام املؤسسة بتنفيذهاتنفذ التشريعات والقوانني الصادرة من الدولة خاصة حب -
 :قائمة المراجع. 7

bonnet, c. (2006). marché et développement durable : un modèle 

gagnant. alger: edition alpha. 

gardner, j. E. (1989). decision marketing for sustainable development. 

published in Environmental Impact Assessment Review, Co, Inc. 

Kotler, P. A. (2005). marketing: an introduction (vol. 1). englewood 

cliffs, nj: preentice-hall. 

kotler.p. (2009). Marketing Management. india: pearson education. 

stanton, w. e. (1997). Marketing IIth ed. new york: mc graw-hill inc. 
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 :ملخص
هتدف هذه الدراسة إىل بناء مقاربة حتليلية تفسر دور تبين الثقافة البيئية كفلسفة وأسلوب عمل من 
طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بعث واستدامة التنمية، هذه األخرية اليت أصبحت خيارات وحتمية 

 .يف ذات الوقت
وتوصلت الدراسة إىل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال بد أن تنتهج فلسفة املقاولة اخلضراء 
باستخدام الطاقات النظيفة وتقليص املخلفات، توظيف موارد بشرية خضراء وتنميتها وفق هذا التوجه من 

 .بيئيخالل العمل على نشر الثقافة البيئية والعمل ضمن أطرها، ما يسهم يف نشر الوعي ال
 .صغرية ومتوسطة، ثقافة بيئية، تنمية مستدامة تمؤسسا :مفتاحيةكلمات 

 .JEL :D ،D2  ،D29اتتصنيف

Abstract: 

The aim of this study is to build an analytical approach that explains 

the role of adopting environmental culture as a philosophy and method of 

work  by smal l  and  medium enterpr i ses  in  the  crea t ion  and   
__________________________________________ 

 assilsabrina048@gmail.com: يميل، اإلسربينة مانع: المؤلف المرسل
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sustainability of development, which have become options and inevitable 

at the same timewil. 

The study concluded that small and medium enterprises as follow the 

philosophy of green entrepreneurship using clean energies and waste 

reduction, employ human resources and develop it according to this trend 

through spreading the environmental culture and work within its 

frameworks, which contributes to the dissemination of environmental 

awareness among individuals. 

Keywords: small and medium enterprises; environmental culture; 

sustainable development. 

Jel Classification Codes: D, D2, D29 

 :مقدمة.1
ما تشهده البيئة من تلوث وانبعاثات، هدر واندثارات يدفع إىل دق ناقوس اخلطر والتنبؤ  إن  

هذه اآلثار السلبية  مبستقبل خميف، ما يفرض البحث يف السبل واآلليات اليت من شأهنا التخفيف من حدة
 .وإعادة بعث التوازنات البيئية

وباعتبار املؤسسات على اختالفها املساهم األول يف والدة هذه اآلثار، نتيجة الستخدامها اجلائر 
ملوارد الطبيعة من جهة وحجم خملفات نشاطها من جهة أخرى، وباعتبارها األساس الذي يقوم عليه 

ان ال بد من توجيه اهتمامها بالبعد البيئي يف ظل التوجهات اليت تنادي اقتصاد أي دولة من جهة ثانية ك
 .حبتمية احلفاظ على البيئة ويف إطار التكامل التنموي الشامل

ونظرا لتوجه أغلب دول العامل إىل خلق وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار ما يعرف 
هام يف امتصاص البطالة ملختلف الفئات، تنمية االقتصاد باملقاولة، هذه األخرية اليت كان هلا كبري اإلس

الوطين، حتسني ميزان املدفوعات وغريها، فباتت الصيغة األكثر انتشارا يف النسيج االقتصادي ألغلب 
 .الدول، كما تشكل اخليار األهم لتنويع مصادر متويل االقتصاد وحتقيق التنمية املستدامة

ملتوسطة يف بعث التوازنات البيئية والتنمية املستدامة سيما ضمن وحىت تنجح املؤسسات الصغرية وا
 بعدها البيئي، كان ال بد من دفعها لتكون مؤسسات خضراء تسهم يف احلفاظ على البيئة من خالل
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منتجاهتا ملتزمة يف حتقيق ذلك باستخدام الطاقات واملدخالت الصديقة للبيئة مبا يتماشى واحلفاظ  خضرنة
 .يئي، من خالل نشر الوعي والثقافة البيئية بني موظفيهاعلى البعد الب

 :إشكالية الدراسة
كيف يسهم نشر الوعي والثقافة : من خالل التقدمي أعاله ميكن طرح سؤال الدراسة على النحو

 البيئية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بعث واستدامة التنمية املستدامة؟
 :فرض الدراسة

تسهم الثقافة البيئية للمؤسسات الصغرية : املطروحة ميكن بناء الفرض التايلبناء على اإلشكالية 
واملتوسطة يف بعث واستدامة التنمية من خالل التوجه حنو تبين اسرتاتيجية متكاملة تعىن بتصميم العمليات 

 طرح منتجات خضراء وتدوير ،واستخدام التكنولوجيات الصديقة للبيئة، االستغالل األمثل للطاقات
 . النفايات

 : أهمية وأهداف الدراسة
تأيت أمهية هذه الدراسة من أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وما حتققه من بعث التوازنات 
االقتصادية للدول، ومن أمهية االلتزام بالبعد البيئي وترمجته يف خمرجاهتا من خالل نشر الثقافة البيئية والعمل 

بالتايل فالدراسة هتدف إىل إبراز و . للتحول حنو ما يعرف باملقاولة اخلضراء بغية حتقيق التنمية املستدامة هبا
الدور الذي يلعبه نشر الثقافة البيئية باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بعث التنمية واستدامتها بالتايل 

 .بعث التوازنات البيئية
 : منهج الدراسة

ليلية تفسر العالقة والدور الذي تلعبه الثقافة البيئية كفلسفة يف بعث واستدامة بغية بناء مقاربة حت
 .التنمية من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطةـ، مت اعتماد املنهج الوصفي التحليلي

 :محتوى الدراسة
 ةالثقاف :الثاين، املؤسسات الصغرية واملتوسطة: لاألو  :أساسيةحماور  ةمت تقسيم الدراسة إىل ثالث

الثقافة البيئية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف بعث واستدامة  مإسها :والثالث ونشر الوعي البيئيالبيئية 



 

 سبرينة مانع، ربيعة مالل، علية برهوم
 

79 

 .التنمية
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.1

سارعت أغلب الدول اليوم إىل تبين املشاريع املقاوالتية املرتمجة يف مؤسسات صغرية ومتوسطة، 
را اسرتاتيجيا هاما هتدف من خالله إىل توسيع قاعدة اقتصادها وتنويع مصادره حيث أدركت اعتبارها خيا

من جهة، وحتقيق التنمية مجيع األصعدة من جهة أخرى، ما زاد يف اهتمام أرباب العمل والباحثني يف فهم 
 .واإلحاطة بكامل اجلوانب النظرية والتطبيقية هلذا التوجه اهلام

 :المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعريف 2.1
ا كل : "حسب املشرِّع اجلزائري عرفت املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأهن 

شخصا، ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ملياري  257إىل  71أو خدمات تشغ ل من /مؤسسة إنتاج و
مليون دينار وتستويف معايري ( 577)ائة دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية مخسم( 2)

فما أكثر من ِقبل مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخرى ال % 25ال ميتلك رأمساهلا مبقدار )االستقاللية 
رمضان  37، 11-71اجلريدة الرمسية، القانون )("ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 .(5، صفحة 2711ديسمرب  15لـ املوافق  1222
 :على النحو 1اجلدول رقم ا البنك العاملي فقد عرفها وفق أم  

 تعريفات البنك الدولي لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 2 الجدول
المؤشرات البديلة لحجم  المبيعات السنوية األصول عدد العاملين حجم الشركة

 القرض
 من أقل 17من  أقل صغرى

 دوالرلف أ 177 
 من أقل

 لف دوالرأ 177
 الف دوالرآ 17من أقل

 57من  أقل صغيرة
 من أقل

 ماليني دوالر3
 من أقل

 ماليني دوالر3
 ألف دوالر177من  أقل

 377من  أقل متوسطة
 من أقل

 مليون دوالر 15
 من أقل

 مليون دوالر15
 مليون دوالر1من  أقل

 (يف بعض الدول املتقدمة 2)
 (17، صفحة 2772مؤسسة التمويل الدولية، ): المصدر

 :2 كما مت تعريفها من طرف جمموعة من اهليئات على النحو الذي يعرضه اجلدول رقم
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 تعاريف الشركات الصغيرة والمتوسطة المستخدمة من قبل المؤسسات والدول :1الجدول 

 العمال (الجهة أو الدولة) المؤسس
 إليراداتا

 أو رقم األعمال
 األصول

-  مليون يورو 27 051-01 االتحاد األوروبي
البنك األمريكي  -صندوق النقد الدولي 

 المشترك للتنمية
011 

3777777 
 دوالر

 -

- -  51 بنك التنمية اإلفريقي

 بنك التنمية األسيوي
يستخدم تعاريف فقط من خمتلف . ال يوجد تعريف رمسي

 احلكوماتالوطنية
- -  511-01 التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة 

 مليون يوان277 مليون يوان377 0111من  < الصين
Source :(Benzazoua Bouazza, 2015, p. 3) 

وعموما على الرغم من أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها الواضح يف النهوض باقتصاديات 
إال أنه ال يوجد اتفاق على تعريف موحد نظرا لتعدد املعايري اليت ميكن اعتمادها يف تعريفها،  الدول،

، بيئة وتكنولوجية املشروعات الصغرية .كايف م):وعموما ميكن االعتماد على معيارين أساسيني لتعريفها مها
 (25، صفحة 2712واملتوسطة، 

  العمال، قيمة املبيعات، رأس املال املستثمر، حجم اإلنتاج، القيمة املضافة،  عدد :الكميةالمعايير
 .خلإ حصة املؤسسة السوقية

  خلإ اإلدارة، ملكية املؤسسة تعود لفرد أو جملموعة من األفراد استقاللية :النوعيةالمعايير. 
 :خصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.1

رجم، بن ناصف، ):املشروعات الصغرية واملتوسطة عن غريها من املشاريع باخلصائص التالية وتتميز
 (02، صفحة 2710و عطية، 

 سهولة تأسيس املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل االخنفاض النسيب لقيمة  ترجع :أسيستالهولة س

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicjZbd8-_WAhXHshQKHfIzCfIQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Far.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%2585%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2586_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A_%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9&usg=AOvVaw0WNTrB-OdjbArWSCBUheJ6
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تميز بسهولة إجراءات التأسيس واخنفاض التكاليف املتعلقة هبا مقارنة رأس املال الالزم إلنشائها، كما ت
 .باملؤسسات الكبرية

 غالب األحيان يكون مالك املؤسسة الصغرية واملتوسطة هو املسري ما  يف :اإلدارةالستقاللية في ا
مالك )لكن عادة ما جند هذا النوع من املسريين  يؤدي إىل تركز القرارات عنده ما يسهل قيادة املؤسسة،

 .متعود على القيام مبختلف الوظائف مبفرده( ومسري
  كان حجم املؤسسة أصغر قلت معه املستويات التنظيمية ونقصت املسافة   كلما  :التنظيمبساطة

هم نفس مكان بينها، ويكون املسري يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة قريبا من العمال وهذا لتقامسه مع
 .وظروف العمل

 :تحديات نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3.1
املؤسسات الصغرية واملتوسطة أهنا تواجه العديد من التحديات اليت يرجع معظمها  نوما يعرف ع

قوجيل و ):إىل طبيعة هذه املؤسسات اهلشة، بالتايل تتمثل أهم حتديات جناح املشاريع الصغرية واملتوسطة
 (2-3، الصفحات 2712بوغابة، 
 ال ميتلك أي مشروع يف بداية إنشائه الكثري من اخلربة، بالتايل على صاحبه التحكم  :التعقد الفني

املعرفة الفنية اجليدة باملشروع والروح املقاوالتية العالية اليت تتطلب جمموعة من : يف عنصرين أساسيني مها
 .ف اإلضافية يف اإلدارة والتسيري، احملاسبة، القانون، اجلباية واالسرتاتيجيةاملعار 
 تتميز البيئة اخلارجية عادة بالتغري وعدم الثبات، مما يتطلب القيام جبهد  :عقد المحيط الخارجيت

 .إضايف للتنبؤ بتغرياهتا استعدادا للظروف الطارئة وتصحيح األوضاع قبل تفاقم املشاكل
 يواجه املقاولون عادة صعوبات إدارية خالل تنفيذ مشروعاهتم، واملتعلقة مبختلف  :داريالتعقد اإل

معامالت تسجيل املشروع واملعامالت املتعلقة مبصاحل الضرائب، التأمينات، مصاحل العمل، الضمان 
 .االجتماعي، مما ينتج عنه تأخري يف إجراءات اإلنشاء القانوين للمشروع وانطالق النشاط

 مما يعرقل عملية منوها، ومن مظاهرها :وضعف المشروعات حديثة النشأة هشاشة: 
منها ال تبقى ألكثر % 57فالدراسات اليت أجريت تبني  أن   :معدالت الوفاة والفشل العالية -
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 سنوات؛ 17منها فقط تبقى ألكثر من % 27من سنة ونصف و
ارتفاع التكاليف اإلدارية وتكاليف التمويل  الناتج عن حمدودية حجم اإلنتاج، :الضعف المالي -

واإلنتاج، صعوبة تكوين احتياطيات مالية للنمو باإلضافة إىل توجيه األرباح لالستخدام الشخصي وكذا 
 تأثري الضرائب عليها؛

فمعظم القوانني والسياسات ال تأخذ بعني االعتبار خصوصية  :الضعف القانوني والسياسي -
 .فة إىل عدم قدرهتا على تغيري األوضاعهذه املشروعات، باإلضا

 الثقافة البيئية ونشر الوعي البيئي.3
تشكل البيئة كل العناصر احليوية املؤثرة على نشاط اإلنسان، إذ يعترب امتدادا طبيعيا هلا، ينهل من 

هدر خرياهتا وثرواهتا ما خيدم رفاهه ويشبع حاجاته، ما يوجب عليها احلفاظ عليها وعدم املشاركة يف 
مواردها وتدمري عناصرها، كما كان للدين اإلسالمي من األوامر والنواهي اليت حتافظ على البيئة من كل 

وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ": فقد قال املوىل سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله. مظاهر الفساد
قد علم كل " : ه تعاىللوقو [ 55:األعراف" ]وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت اهلل قريب من المحسنين

وال " : وقوله أيضا[ 57:البقرة]"أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق اهلل وال تعثوا في األرض مفسدين
 [.15:األعراف] "تفسدوا في األرض بعد إصالحها ذلك خير لكم إن كنتم مؤمنين

 :مفهوم الثقافة البيئية 2.3
الذي أخذ منه الفعل املاضي " بوأ"يف اللغة العربية إىل اجلذر  البيئة يعود األصل اللغوي لكلمة

إىل الشيء أي رجع إليه، وذكر نفس  "باء( "لسان العرب)قال ابن منظور يف معجمه الشهري  ،"باء"
: والثاين إصالح املكان وهتيئته للمبيت فيه: األول" بوأ"املعجم معنيني قريبني من بعضهما البعض لكلمة 

، صفحة 2712حتدياهتا وآفاقها املستقبلية، : ، السياحة البيئية املستدامة.كايف م)".ل واإلقامةمبعىن النزو 
11) 

 : وتعرف البيئة اصطالحا على أهنا
مجلة العناصر اليت حيوهلا باجلهد واملعرفة إىل إنتاج وثروة، تتكون من ثالث قوانني طبيعية ثابتة " -



 

 سبرينة مانع، ربيعة مالل، علية برهوم
 

83 

ف بالقوانني اإليكولوجية وهي قانون االعتماد املتبادل، قانون ثبات النظم البيئية وقانون حمدودية املوارد تعر 
 (521، صفحة 2773النجدي، عبد اهلادي، و راشد، )."البيئية

االجتماعية والثقافية اليت  اإلطار الذي حييا فيه اإلنسان ضمن جمموعة من النظم الطبيعية،" -
 (22، صفحة 2771أمحد أبورية، )". تشكل الدورة احلياتية لإلنسان والكائنات األخرى

ل كل ما حييط باإلنسان من موارد طبيعية قابلة لالستغالل يف ة تشك  البيئ :وعليه ميكن القول أن  
ام حفاظا على حق األجيال القادمة من نسل اجليل احلايل، وحفاظا على ظل حتمية األمثلية يف االستخد

التوازن البيئي، حتكمها ثالث قوانني هي قانون املبادلة أو التبادل، قانون ثبات النظم البيئية وقانون حمدودية 
 .املوارد

يعمل جبامعة "تشارلز روث "على يد الكاتب  1252ظهر عام  فقد الثقافة البيئيةمصطلح أما 
حيث قدم عديد املقاالت حول الرتبية البيئية، بعدها نشر الكاتب مقالة حول الثقافة البيئية " مساشوتوس"

لكن مل تلقى اهتماما إال بعد ظهور مصطلح الثقافة البيئية يف خطاب الرئيس " نيويورك تاميز"يف جريدة 
أين بدأ ينتشر هذا املصطلح يف اخلطب اليت كان يلقيها البريوقراطيون " يتشارد نيكسونر "األمريكي 

والفدراليون األمريكيون، مبعىن أنه ظهر من خالل االهتمام بقضايا البيئة، الرتبية والثقافة البيئية اليت تعمل 
تلوث، كذا لتغيري على نشر الوعي البيئي والتحسيس بقضايا البيئة كمدخل أساسي إلدراك خماطر ال

 (22، صفحة 2715-2715عيساوي، ).السلوكيات والذهنيات لالهتمام أكثر بالقضايا البيئية
 :مكونات الثقافة البيئية 1.3

 :على النحو 3تتمثل العناصر املكونة للثقافة البيئية، فيما مت عرضه يف اجلدول رقم 
 ومكونات الثقافة البيئية رعناص :3جدول 

 التربية البيئية الوعي البيئي القيم البيئية
حمصلة االجتاهات اليت تتكون لدى الفرد  هي

 :إزاء شيء معني نذكر منها
جمموع القيم املوجهة لسلوك : قيم المحافظة

 األفراد حنو احملافظة على البيئية ومكوناهتا

إدراك الفرد لذاته وما حييط  هو
 :وهو أنواع ،به إدراكا مباشرا
خلق وحتريك : الوعي الغريزي

الوعي الداخلي لدى األفراد 

من أهم مكونات الثقافة البيئية تعمل 
على خلق وتوليد املعرفة، املهارات 

 :واالنفعال اإلجيايب إزاء البيئة من خالل
توفري معلومات لفهم النظام : المعرفة
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جمموع القيم اهلادفة إىل  :قيم االستغالل
توجيه سلوكات األفراد حنو االستغالل األمثل 

 للطبيعة ومكوناهتا دون إفراط أو تفريط
تعمل على توجيه : قيم التكيف واالعتقاد

فكر الفرد إىل تبين االعتقادات اإلجيابية حنو 
البيئة مع حمو اخلرافات السائدة بينهم كالتربك 

هتم للتكيف بالشجر وغريها وتدفع بسلوكا
 .مع الطبيعة وما ينفعها

تعمل على غرس احلس : القيم الجمالية
اجلمايل واالستمتاع بكل ما هو مجيل يف 

 .الطبيعة واحلفاظ عليه

فاظ على بأمهية البيئية واحل
مكوناهتا وينشأ هدا الوعي من 
السلوكات املتكررة واخلربة اليت 
يتمتع هبا الفرد واليت حتثه على 

 .محاية البيئة
عن طريق : الوعي العقلي

جهود التخطيط قصد خلق 
وعي عقلي بأمهية احلفاظ على 
البيئة من خالل الفهم واإلقناع 
وتتأثر مستويات اإلقناع 

 .مر اخلاملستوى الثقايف، الع

البيئي ومكوناته اليت ينبغي أن يكتسبها 
الفرد واجلماعات حنو بيئتهم البيوفيزيقية 

 .وكل تتعرض هلا من مشكالت
وهي املهارات اليت جيب أن : مهاراتال

يكتسبها الفرد واجلماعات ليتمكنوا من 
 .التعامل مع بيئتهم

خيتص باالجتاهات : االنفعال
واالهتمامات وأوجه التقدير اليت ينبغي 
أن يكتسبها الفرد واجلماعات لتعديل 

 .سلوكهم إزاء بيئتهم

 (22-21-20، الصفحات 2711-2717رضوان، ):المصدر

الثقافة البيئية تعمل على خلق قيم ووعي بيئي لدى األفراد يلزماهنم  :ميكن القول أن   3 من اجلدول
كما تعمل الرتبية البيئية حتت لوائها على تزويدهم باملعارف   بتبين سلوكيات إجيابية ومسئولة إزاء بيئتهم،

واملهارات واالنفعاالت املوجهة لسلوكياهتم لتسهم يف احلفاظ على البيئة ومحايتها ومكوناهتا من خمتلف 
 .األضرار وامللوثات اليت تشكل باستمرار هتديدا هلا

 :الواقع دور الدولة في تفعيل نواتج الثقافة البيئية على أرض 1.3
إن خلق الثقافة البيئية ونشر الوعي البيئي ال يكون يف معزل عن تدخل الدولة من خالل أنظمتها، 
خططها، قوانينها وحوافزها ضمن ما يسمى بالسياسة البيئية للدولة، واليت تشكل متهيدا خللق ثقافة بيئية 

ى ربط النظام البيئي بالنظام سليمة ووعي بيئي مستدام، حيث ال بد من العمل ضمن هذه السياسة عل
التعليمي والنظام االقتصادي وحىت االجتماعي يف إطار تناسقي تكاملي يعكس العالقة الطردية بني هذه 
األنظمة، وفيما يلي نربز دور سياسة الدولة يف تفعيل نواتج الثقافة البيئية على أرض الواقع من خالل 

 (21، صفحة 2712عزاوي و لعمى، ):النقاط التالية
إصدار القوانني واألوامر اإلدارية املتعلقة بكافة جماالت محاية البيئة، على أن تتضمن هذه  -
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 القوانني الشروط الكافية لتحقيق األهداف املرجوة من السياسة البيئية؛
من يستهلك البيئة ومواردها أكثر وهذا وميكن  :فرض ضرائب ورسوم بيئية حسب املبدأ -

استخدام الضرائب املقررة لدعم مشاريع محاية املناخ أو كاستثمارات يف الطاقات البديلة، كذلك منح 
إعانات مالية وإجياد وتطوير موارد استعمال ذات مواصفات رفيقة بالبيئة والعمل على تطوير مشاريع 

 عن طريق إجياد تقنيات مناسبة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة؛ وأساليب إعادة االستثمار الفعال
سعي قوانني محاية البيئة إىل حتقيق االستعمال األمثل للمصادر الطبيعية مبا فيها املاء والرتبة  -

 وذلك عن طريق وسائل رفيقة بالغابات واألراضي والطبيعة بشكل عام؛  
ثقافية وإعالمية،  ومتابعة تطوره من خالل برامج  ان السكبنياالرتقاء مبستوى الوعي البيئي  -

وقوف يف خلق هنضة وطنية حلماية البيئة والوقاية من التلوث وال إىللوصول لكذلك تقدمي والنصائح البيئية 
 حبجة تشجيع االستثمار؛   الناميةقل الصناعات امللوثة إىل بلدان ن حماوالتوجه 

بعض البلدان ضافة إىل تفعيل جسور التعاون التقين مع خلق االنسجام والتعاون بني البلدان باإل -
هبدف تطوير مشروع مشرتك ضمن إطار تفعيل السياسة البيئية وإبراز دورها الرئيسي ، واجلامعات األوروبية

 يف درء املخاطر البيئية واختاذ التدابري للحد من ظهور مشاكل بيئية مستقبلية؛
االعتماد على اختبار و شاريع االستثمارية ومراقبة تطبيقها، تنفيذ دراسات تقييم األثر البيئي للم -

حساسية البيئة ومدى إمكانية التعايش ووضع االختبار موضع التنفيذ على أن ميتد ليشمل كافة جماالت 
التخطيط ملشاريع االستثمار بكافة أشكاهلا مبا فيها الصناعة اإلنتاجية آخذين يف االعتبار نوع املنتجات 

 ؛-دراسة بيئة املشاريع-نتاج وكذا طرق التخلص من النفاياتوطريقة اإل
تشجيع ترمجة العلوم البيئية يف اجملال القانوين البيئي والرتبوي البيئي إىل اللغة العربية وزيادة فرص  -

التخصص العلمي يف اجملال البيئي من أجل خلق علمية بيئية قادرة على نشر الثقافة البيئية التقنية احلديثة 
 .ض تواجدها عامليا باعتمادها أسلوب ضمان اجلودة الشاملةوفر 
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 :إسهام الثقافة البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعث واستدامة التنمية.4
 :التنمية المستدامة بين البعث واالستدامة 2.4

 :المستدامةالتنمية مفهوم 1.1.4
بشكل تدرجيي وعرب مراحل تطور خرباته  لقد تطور مفهوم التنمية املستدامة ذاتيا لدى اإلنسان

ذي ناقش قضايا الو  1202ل مؤمتر استوكهومل البيئي لقد برز ألول مرة من خالو  ،إمكانياته الفنيةالعلمية و 
خالل فرتة السبعينات من القرن املاضي حتول مفهوم و  ،البيئة العاملية وعالقتها بواقع الفقر وغياب التنمية

على  هإلطار النظري إىل اعتماده النموذج البديل الذي يسعى الباحثون إىل تطبيقالتنمية املستدامة من ا
 (125، صفحة 2712األسدي، علي، و كاظم أمحد، ).العشريناألرض يف القرن احلادي و 

التنمية اليت تأخذ بعني االعتبار  على أهنا Petter HowittوPhillipe Aghionفقد عرفها 
 ذتأخحيث حتدد الرفاهية بوضوح و  ،لكن أيضا رفاهية أجيال املستقبليس فقط رفاهية األجيال احلالية و ل

بني السلع الرأمسالية وكافة العوائق اليت تطرحها وتفرضها  بعني االعتبار كافة إمكانيات اإلحالل التكنولوجي
 (Hewitt & Aghion, 1999).االستهالكلبيئية لإلنتاج و حمدودية املوارد والتكاليف ا

تلك العملية اليت تقر بضرورة حتقيق منو اقتصادي يتالءم :"عرفها كذلك وليم رولكزهاوس على أهناو 
 .(10، صفحة 2715عبد اهلل، املوسوي، و الكناين، )"ةمع قدرات البيئ

التنمية اليت تفي "عرفت التنمية املستدامة على أهنا  1210فيحني أن اللجنة العاملية للبيئة 
عبد الكرمي و )"احتياجات اجليل احلايل دون اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على الوفاء باحتياجاهتا

 (222، صفحة 2777ابراهيم، 
: التنمية املستدامة يف القانون اجلزائري املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة أما مفهوم

مفهوم يعين التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البيئة أي إدراج البعد البيئي يف 
اجلريدة الرمسية، القانون رقم ).إطار تنمية تتضمن تلبية حاجيات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية

 (72، صفحة 2773يوليو  12املوافق لـ  1222مجادى األوىل عام  12، 73-17
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 :خصائص التنمية المستدامة 1.2.4
عن خصائص التنمية املستدامة اليت  1222تنمية املستدامة عام لاريو حول البيئة و أعلن يف قمة 

 (31، صفحة 2710، .كايف ه):يف اعتبارهاتتلخص 
بالضرورة تعتمد على تقدير . تنمية يعترب البعد الزمين هو األساس فيها فهي تنمية طويلة املدى -

 إمكانات احلاضر، ويتم التخطيط هلا ألطول فرتة زمنية مستقبلية ميكن خالهلا التنبؤ باملتغريات؛
 راعي تلبية االحتياجات القادمة يف املوارد الطبيعية للمجال احليوي لكوكب األرض؛تنمية ت -
تنمية أولوياهتا تلبية احلاجات األساسية والضرورية من الغذاء، امللبس، التعليم، اخلدمات  -

 الصحية، وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياة البشر املادية واالجتماعية؛
احليوي يف البيئة الطبيعية سواء عناصره ومركباته األساسية   تنمية تراعي احلفاظ على احمليط -

كاهلواء واملاء مثال أو العمليات احليوية يف احمليط احليوي كالغازات، لذلك فهي تنمية تشرتط عدم استنزاف 
 قاعدة املوارد الطبيعية يف احمليط احليوي؛

واجتاهات االستثمارات تنمية متكاملة تقوم على التنسيق بني سلبيات استخدام املوارد  -
 .واالختيار التكنولوجي

 :أهداف التنمية المستدامة 3.2.4
 (Undp):احلصول على مستقبل أفضل من خالل إىلتسعى التنمية املستدامة 

 No Poverty     القضاء على الفقر -
 Zero Hunger     القضاء على اجملاعة -
 Good health and well-being  صحة جيدة وحتقيق الرفاهية -
 Quality Education     جودة التعليم -
 Gender Equality       املساواة -
 Clean Watre And Sanitation  املياه النظيفة والصرف الصحي -
 Affordable And Clean Energy  الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة -
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  Decent Work And Growth Economic العمل الالئق والنمو االقتصادي -
 Industry,Innovation And Infrastructure الصناعة واالبتكار والبنية التحتية -

 :أبعاد التنمية المستدامة 4.2.4
األبعاد الرئيسية  2772 حدد مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة املنعقد يف جوهانسربغ سنة

 (11-00، الصفحات 2712بدران، ):هي كما يلي ملفهوم التنمية املستدامة يف ثالثة حماور،
 البعد االقتصادي: 

 ويعني. واخلدماتويقصد به حتسني مستوى معيشة األفراد، من خالل تلبية احتياجاهتم من السلع 
إذ أنه يطرح مسألة ؛ البيئةالبعد االقتصادي للتنمية املستدامة االنعكاسات الراهنة واملقبلة لالقتصاد على 

وتوفق التنمية املستدامة بني . اختيار ومتويل وحتسني التقنيات الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعية
هذين البعدين، ليس يف أخذها بعني االعتبار احملافظة على الطبيعة فحسب، بل بتقديرها جملموع العالقات 

ومتنح التنمية املستدامة باعتبارها مؤسسة على التآزر بني . بشرية كذلكاملقامة بني الطبيعة وبني األفعال ال
 .اإلنسان والبيئة، واألفضلية للتكنولوجيا واملعارف والقيم اليت تضع يف األولوية الدميومة

وتتجلى األبعاد االقتصادية من خالل تلبية احلاجات واملتطلبات املادية لإلنسان عن طريق اإلنتاج 
حيث ختتلف بني البلدان املتقدمة والنامية، غري أنه ويف ظل حمدودية املوارد املتاحة للعديد من واالستهالك؛ 

 :البلدان، فالبعد االقتصادي يصعب حتقيقه، ما مل تتوفر جمموعة من العوامل، وميكن حصرها فيما يلي
 ؛حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية -
 ؛لوث ومعاجلتهمسؤولية البلدان املتقدمة عن الت  -
 ؛تقليص تبعية البلدان النامية -
 ؛املساواة يف توزيع املوارد  -
 ؛تقليص اإلنفاق العسكري -
 ؛توفر عناصر اإلنتاج الرئيسية، ويف مقدمتها رأس املال والتنظيم واملعرفة -
 .رفع مستوى كفاءة وفعالية األفراد واملنظمات املعنية بتنفيذ السياسات والربامج التنموية  -
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 .معدالت النمو يف اإلنتاج زيادة  -
 البعد البيئي: 

 :يلي فيماميكن إمجال األبعاد البيئية 
 ؛تقليص مالجئ األنواع البيولوجيةو  صيانة املياه -
 .احليلولة دون تدهور طبقة األوزونو  اية املناخ من االحتباس احلراريمح -

 البعد البشري واالجتماعي: 
 دوالبع. واحدأصبح ينظر لإلنسان على أنه احملور األساسي للتنمية، وهو وسيلة وهدف يف آن  لقد

البشري للتنمية املستدامة يسعى إىل استقرار النمو الدميوغرايف، ووقف النزوح إىل املدن وحتقيق أكرب قدر 
 .دمات املختلفة للسكانمن املشاركة الشعبية يف ختطيط التنمية، وحتسني قدرة احلكومات على توفري اخل

 :الثقافة البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأبعاد التنمية 1.4
صغرها )تشكل التنمية واستدامتها حتد كبري يواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة نظر خلصوصيتها 

نها ، لكن وباعتبارها أيضا مؤسسات ابتكارية ميك(وهشاشتها وخطر املنافسة مع الشركات العمالقة
 :اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة يف كل أبعادها على النحو

 لبعد االقتصاديا : 
تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تتبىن الثقافة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة ضمن 

 :بعدها البيئي من خالل
 الرفع من مستوى امتصاص البطالة، حيث توفر الشغل لكل الفئات اجملتمعية ما يسهم يف -

اإلنتاجية، وباعتبارها مؤسسات ابتكارية فهي تعمل على تنويع االقتصاد الوطين وتوسيع قاعدته وتنميته 
ليس هذا وحسب بل تعدت إىل تدويل نشاطها واملسامهة يف حتسني ميزان . واستدامة هذا النمو

 املدفوعات؛
تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة النسيج الغالب يف اقتصاديات  إشباع احلاجات األساسية، -

أغلب الدول، حيث تنشط يف ميادين وختصصات كثرية وتستهدف كل الفئات مبنتجاهتا، فهي تسهم 



 

 "مقاربة تحليلية"المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعث التنمية المستدامة من منظور تبني الثقافة البيئية 
 

90 

 . بشكل كبري يف توفري احلاجات األساسية للمجتمع الذي تنشط فيه
 البعد االجتماعي : 

 تتبىن الثقافة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة ضمن تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت
 :بعدها البيئي من خالل

لعدالة يف توفري فرص العمل، حيث تعترب املؤسسة الوحيدة اليت توظف خمتلف الفئات ا -
 اجملتمعية املثقفة وغري املثقفة، توظف الرجال، النساء وحىت األطفال؛

ل توفري فرص معيشية أفضل ألفراد اجملتمع من خالل تنمية اجملتمع الذي تنشط فيه، من خال -
 توظيفهم، توفري وإشباع حاجات اجملتمع، تنميته وتطويره؛

تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إشراك أفراد اجملتمع  املشاركة الشعبية والتنويع الثقايف، -
يف اسرتاتيجياهتا من خالل األخذ بالتنوع الثقايف لديها وترمجته يف منتجات ختدم اجملتمع وحترتم التنويع 

 .الثقايف لديهم
 البعد البيئي : 

لتنمية املستدامة ضمن تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تتبىن الثقافة البيئية يف حتقيق ا
 :بعدها البيئي من خالل

 اللتزام بتقدمي منتجات صديقة للبيئة؛ ا -
 .لقدرة على التكيفا -

 البعد التكنولوجي: 
 استعمال تكنولوجيات اإلنتاج األنظف يف املرافق الصناعية؛ -
 . لبيئةاستخدام التكنولوجيات احملسنة والصديقة للبيئة بغية التقليص من االنبعاثات املضرة با -

خبابة، ): وعموما تساهم املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملشبعة بالثقافة والوعي البيئيني يف
 (35، صفحة 2713

إحداث التوازن اجلهوي، ذلك أن  هذا النوع من املؤسسات سهل اإلنشاء يف املناطق املنعزلة  -
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اليت حتمل املؤسسات على تقدمي منتجات غري مضرة بالبيئة و ميز ببيئتها النقية والنائية، هذه املناطق اليت تت
 ويقوم نشاطها على ما جتود به املنطقة من موارد طبيعية؛

تدعيم النسيج االقتصادي وخلق بعض التكامل، ألن  املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنشط يف  -
لتوازن، مع إضفاء البعد البيئي على أنشطتها جماالت خمتلفة ما جيعل االقتصاد الوطين يتسم ببعض ا

 وخمرجاهتا؛
تساعد على االستقرار االجتماعي لكثري من األفراد عن طريق خلق مناصب عمل، وتنميتها  -

 لتكون يدا عاملة خضراء ذات وعي بيئي؛
وحثها لاللتزام بالبعد البيئي  تدعيم املؤسسات الكربى يف نشاطها عن طريق ما يعرف باملناولة، -

 والتعاون يف إطار طرح منتجات خضراء ذات تنافسية عالية؛
تفاعلها املباشر مع املستهلك جيعلها قادرة أكثر على توفري وتلبية رغباته األساسية واحلفاظ  -

 على بيئته وحثه على ذلك أيضا؛
 اإلبداع واالبتكار وخلق منتجات صديقة للبيئة؛ -
اية البيئة، ألن  العديد منها يعتمد على خمرجات ونفايات املؤسسات الصناعية مسامهتها يف مح -

 الكبرية؛
 .خلق قيمة مضافة يف االقتصاد الوطين وبالتايل املسامهة يف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية -
 :الثقافة البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واإلنتاج األنظف 3.4

يعترب اإلنتاج األنظف وليد الوعي البيئي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة والناتج بدوره عن جهودها 
، حيث توجهت دول العامل إىل تبين فلسفة اإلنتاج األنظف اليت تقوم على تكامل البيئيةيف نشر الثقافة 

نتاج واملخرجات بغية اجلهود حنو بناء اسرتاتيجية متس نوع املدخالت املستخدمة، مراحل وعمليات اإل
حتقيق الفعالية البيئة واالقتصادية على حد سواء وحتقيق متطلبات التنمية املستدامة، حيث سامهت فلسفة 

 : اإلنتاج األنظف يف
إعادة النظر يف اختيار مدخالت نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أين يقع اخليار على  -
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نهائي من استخدام البالستيك واستبداله مبدخالت صديقة للبيئة املدخالت غري املضرة بالبيئة كالتخلص ال
 كالورق واخلزف وغريها؛

إعادة تصميم عمليات ومراحل اإلنتاج بغية تقليص العيوب والفاقد والنفايات اليت قد تضر  -
 بالبيئة؛

 االعتماد يف اإلنتاج على التكنولوجيات اليت تقلص من االنبعاثات الغازية؛ -
نتظام وإعادة تدويرها بدال من التخلص منها يف فضاء البيئة، نزرا حلجم األضرار فرز النفايات با -

 اليت قد تسببها للمحيط والبيئة؛
تقدمي منتجات خضراء تتماشى يف استخداماهتا ومتطلبات احلفاظ على البيئة، كاألجهزة اليت  -

 لذي يلوث اجلو البيئة؛تعتمد على الطاقة الشمسية، وال تفرز انبعاثات كثاين أوكسيد الكاربون ا
 االعتماد على املعرفة ومستخلصات البحوث العلمية يف ابتكار منتجات صديقة للبيئة؛ -
ترشيد استخدامات الطاقة يف األنشطة والعمليات وعدم استنزافها بشكل غري عقالين حفاظا  -

 عليها وعلى ثروات الطبيعة؛
 .االعتماد على التكنولوجيات اخلضراء -
 :الثقافة البيئية والوعي البيئي لدى الموارد البشرية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4.4

إن توجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة حنو تبين الثقافة البيئية تسعى من خالله إىل خلق موارد بشرية 
أين يتم بناء وعي بيئي يسهم بشكل وبآخر يف احلفاظ على البيئة وعلى  خضراء تعىن بقضايا البيئة؛

 (52، صفحة 2715-2712بوعافية، ):التوازن البيئي وذلك من خالل تنمية ما يلي
إدراك الفرد ألبعاد البيئة وتداخالت عناصرها، والشعور بأمهية قضايا البيئية لتأثريها على  -

 اإلنسان واجملتمع؛
معرفة العناصر اليت تتألف منها البيئة، والقضايا املتصلة هبذه العناصر وتفاعالهتا ودور اإلنسان  -

 ومسؤوليته يف هذه التفاعالت؛
تنمية االجتاهات والقيم االجتماعية، والشعور القوي باالهتمام بالبيئة وحفز املشاركة يف محاية  -
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 البيئة وحتسينها؛
 رات اليت جتعل الفرد قادرا على اإلسهام اإلجيايب يف محاية البيئة وتنمية عناصرها؛تنمية املها -
تنمية القدرة على تقييم البيئة وحالتها يف إطار إدراك األبعاد البيئية، السياسية، االقتصادية  -

 واالجتماعية واحلماية للبيئة؛
يف مشروعات محاية البيئة والدعوة إىل تنمية القدرة على العمل واألداء النافع واملشاركة اإلجيابية  -

 االهتمام هبا؛
متتع األفراد جبمال الطبية وسحر احمليط مما يؤثر على التوازن النفسي لديهم، فتكون عالقتهم  -

خبالق الطبيعة ومبدع مجاهلا قوية ومتينة، وتكون عالقتهم فيما بينهم عالقة حمبة وتعاون يف إطار قيم سامية 
 .ةتؤطرها روح املواطن

 :الخاتمة. 5
املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصيغة اليت تبنتها أغلب دول العامل واألكثر متثيال  العتبارنظرا 

لنسيجها االقتصادي، نظرا للدور الذي تلعبه يف امتصاص البطالة وتوفري الشغل، حتقيق النمو االقتصادي، 
واليت ترفع من تنافسية الدول، ميكن القول أن  بعث التوازن يف ميزان مدفوعات الدول، قدرهتا االبتكارية

املؤسسات الصغرية واملتوسطة ونظرا للخصائص اليت متيزها ال بد هلا من نشر الوعي البيئي من خالل تبين 
الثقافة البيئية واليت تسهم من خالهلا يف حتقيق التنمية االقتصادية، االجتماعية، البيئة وحىت التكنولوجية 

كما مت حتقق فرض الدراسة   .ستدامة واليت تأخذ بالبعد البيئي ضمن كل أبعاد التنميةضمن متطلبات اال
 .بناء على ما سبق

وحىت تنجح املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف املسامهة بتحقيق التنمية املستدامة، يف ظل تبنيها 
 :للثقافة البيئية ونشر الوعي البيئي ال بد هلا من

 ضراء باستخدام الطاقات النظيفة وترشيد استغالهلا؛ انتهاج فلسفة املقاولة اخل -
 إعادة تصميم العمليات ومراحل اإلنتاج لتتماشى وحتسني املخرجات وتقليص املخلفات؛ -
العمل على توظيف موارد بشرية خضراء وتنميتها وفق هذا التوجه من خالل العمل على نشر  -
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الوعي البيئي لدى األفراد واملؤسسات بالتايل املسامهة الثقافة البيئية والعمل ضمن أطرها، ما يسهم يف نشر 
 يف بعث واستدامة التنمية يف كافة أبعادها على رأسها البيئي؛

 .تقدمي منتجات صديقة للبيئة -
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 : ملخص
احلكومية اجلزائرية يف دعم سياسات  اإلصالحاتهتدف هذه الدراسة إىل إبراز الدور الذي تلعبه 

التنمية وحتقيق أهداف النموذج االقتصادي اجلديد من خالل مسامهة برنامج املخطط الوطين للطاقة متويل 
الذي األمر يف تنويع مصادر الطاقة اليت متكنها من اخلروج من التبعية الريعية  2737-2711املتجددة 

التنمية  متويل ج خمططاتاليت من شأهنا العمل على دعم برام اإلجراءاتاختاذ العديد من إىل دفع احلكومة 
من أجل ضمان تنويع وتنمية قطاع االستثمار يف جمال االقتصادية املستدامة يف العديد من القطاعات 

 .الطاقات اخلضراء
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Abstract:  

The aim of this study is to highlight the role played by Algerian government 

reforms in supporting development finance policies and achieving the 

objectives of the new economic model through the contribution of the 

National Renewable Energy Plan 2011-2030 to diversify the sources of 

energy that enable them to exit rent dependency. Of the measures that will 

support the programs of financing schemes for sustainable economic 

development in many sectors in order to ensure diversification and 

development of the investment sector in the field of green energies. 

Keywords: renewable energy, green energy, investment 

Jel Classification Codes: Q13, Q30, Q2 

  :مقدمة .1
من التحديات األساسية اليت تواجه يف جمال قطاع الطاقة اخلضراء الطاقوي  مويليعترب مشكل الت

،فهي  قتصادهاالدول ،واجلزائر كغريها من الدول اليت تعتمد على قطاع احملروقات كمصدر أساسي لتمويل ا
وتنويع قطاعات اليت متكنها من حتقيق النمو االقتصادي  اإلصالحاتهتدف اىل وضع العديد من 

وخاصة املتجددة كمصادر مستقبلية للطاقة ،فقامت  اخلضراء اهتمام عاملي مبصادر الطاقة االستثمار فهناك
-2711اجلزائر بعدة حماوالت يف هذا اجملال ومن أكرب خمططاهتا مشروع الربنامج الوطين للطاقة املتجددة 

مرحلة جتريبية وتليها الفرتة مابني  2713-2711سم عرب ثالث مراحل فتعترب مرحلة والذي ق 2737
خصصت لتوسيع  2737-2712اقتصرت على اجناز مشاريع منوذجية أما املرحلة  2712-2715

مشاريع الطاقة وهذا كله بغرض تأمني احتياجاهتا الطاقوية بصورة دائمة ومستمرة والعمل على التخلص 
ميغاواط واليت  157تبعية للطاقة األحفورية ومن أهم اجنازاهتا احملطة اهلجينة حلاسي الرمل تدرجييا من ال

البحث عن منوذج جديد لتمويل برناجمها  إىلفاجلزائر اليوم تسعى  2711دخلت حيز التنفيذ يف سنة 
 . 2737الطاقوي حبلول عام 

 :يلواستنادا على ما تقدم ميكن صياغة اإلشكالية على النحو التا



 

الخضراء في الجزائر في ظل التوجه نحو تنويع وتنمية االستثمار الطاقوي وفق برنامج تقييم سياسة تمويل الطاقة 
 1000-1022المخطط الوطني للطاقة المتجددة 
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إلى أي مدى يمكن أن يساهم مخطط البرنامج الوطني للطاقة المتجددة المتبع من طرف الحكومة 
 الخضراء؟الجزائرية في المساهمة في تحقيق تنويع قطاع االستثمار في مجال الطاقة 

اجلزائر دولة تعتمد على قطاع  باعتبار: التاليةوسوف تتم معاجلة هذا املوضوع استنادا على الفرضية 
احملروقات فإن البحث عن املصادر البديلة لتمويل قطاع الطاقة اخلضراء من شأنه العمل على تنويع قطاعها 

 .الطاقوي وضمان استقرارها االقتصادي وتنويع قطاع استثمارها وتنميته
ع يف امليدان االقتصادي نسعى من خالل هذه الدراسة أو الورقة البحثية إىل إبراز أمهية املوضو 

اجلزائري والدويل بصفة عامة إىل جانب معرفة مدى اهتمام اجلزائر بتطبيق اجليد للمخططات املربجمة من 
 .مسامهة هذا الربنامج يف متويل قطاع الطاقة اخلضراء الطاقوي، ومدىطرف حكومتها يف امليدان 

 :الجزائرواقع الطاقة المتجددة في  .1
الطاقة املتجددة واليت قبل معرفة واقع الطاقات املتجددة يف اجلزائر البد من التعرف على مفهوم  
 (:UNEP) حلماية البيئةاملتحدة  األممتعريف برنامج من بينها 

حمدود يف الطبيعة، تتجدد وغري  الطاقة املتجددة عبارة عن طاقة اليكون مصدرها خمزون ثابت
 أشعةالكتلة احليوية، : اخلمسة األشكالاستهالكها، وتظهر يف حجم ن م ودائمة أسرعبصفة دورية 
 (املتحدة, األمم) .األرضالرياح، الطاقة الكهرومائية، وطاقة باطن طاقة الشمس، 

إهنا الطاقات اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت يتكرر وجودها يف الطبيعة علة حنو 
تلقائي ودوري وهي بذلك عكس الطاقات غري املتجددة املوجودة غالبا يف خمزون جامد يف باطن األرض، 

ال أهنا متجددة وبتعبري آخر هي مصادر طبيعية دائمة غري ناضبة متوفرة يف الطبيعية بصورة حمدودة إ
 (152-155، الصفحات 2711بوعشري، ). باستمرار
الطاقة املتجددة عبارة عن موارد أو مصادر طبيعية غري آلية للزوال أو غري ناضبة وميكن احلصول  

تتصف بصفة التجديد كما أهنا  كانت حمدودة أو غري حمدودة غري أهناها بصفة دائمة يف الطبيعية سواء  علي
 .غري ملوثة للبيئة من بينها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
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 :واقع الطاقة الشمسية 2.1
مرات جممل  2تلك اجلزائر أكرب نسبة من الطاقة الشمسية يف حوض البحر املتوسط تقدر   مت

االستهالك العاملي للطاقة حيث عملت اجلزائر على إنشاء حمطة للطاقة اهلجينة اليت تعمل باملزج بني الغاز 
اط مشسي موجهة ميغاو  277جانب إنشاء ثالث حمطات أخرى للطاقة اهلجينة بقوة  إىلوالطاقة الشمسية 
قرية  27نسمة يف  1777اط لتزويد كيلو   177،حيث مت إجناز حمطة ملوكة بأدرار بقوة لالستهالك احمللي

اخلاليا الشمسية ومت استعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة  إلنتاججانب توزيع نشاط مركز بوزريعة وحدة  إىل
حدة، ) .العديد من املشاريع األخرى إىل الريفية مبنطقة اسكرام التابعة لوالية متنراست اجلنوبية باإلضافة

 (122، صفحة 2712
 توزيع الطاقة الشمسية في الجزائر :2الجدول 

 
 
 

 (122حممد، صفحة ): المصدر

 :الحراريةواقع الطاقة الشمسية  1.1
حتويل أشعة الشمس اىل طاقة حرارية حيث تعرف بتسمية الطاقة احلرارية املركزة من خالل العمل 

 .طاقات أخرى مثل الغاز على تعويض الطاقة الكهربائية كوهنا جمهزة بوسائل ختزين حرارية أو مهجنة مع 
 (2711واملناجم، )

 :ومن مقومات استغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر ما يلي
 ؛السنة يف ساعة 2000 من أكثر متتد السنة امأي اغلب املشمسة األراضي الصحراوية وفرة 
 الصيف فصل يف خاصة الشديدة باحلرارة ومتتاز العامل يف الصحاري اكرب من صحراء اجلزائر تعد 

 باملائة 80 الصحراء اجلزائرية بـ شساعة نسبة ومتثل ، مئوية جةد 50 احلرارة ةجدر  تفوق حيث
 (22، صفحة 2712تكواشت، ) ؛الشمسية للطاقة أكثر استغالل على يساعد مما
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 فرصة حىت هلا تتيح زئر ا اجل متتلكها اليت الشمسية الطاقة ان اىل الدراسات من الكثري تشري 
 تعرضها اجلزائر واستمرار مساحة التساع وذلك أخرى، لدول الطاقة من النوع هذا تصدير
 ؛الشمس من الصادر الكهرومغناطيسي الضوئي اإلشعاع موجات من هائلة لكميات

 املناخ وتغري احلراري االحتباس يف تتسبب اليت امللوثة االنبعاثات ختفيض على اجلزائر عملت، 
 ؛الدويل املناخ مبؤشر اخلاصة الدولية االلتزامات ضمن

 الثثال تصنيفها ميكن واليت اجلزائر يف بفعالية الشمسية الطاقة استغالل هبا ميكن اليت الطرق ثرةك 
 ة؛الكيميائي والعمليات الكهرباء وإنتاج احلرارية التطبيقات وهي رئيسية فئات

 الشمسية الطاقة الستغالل املؤهلة الصحراوية املناطق من كثري يف الغيوم خنفاضا P54F؛ 
 ؛التقليدية الطاقة استغالل تكلفة مع مقارنة طالكيلووا تكلفة ختفيض 
 ؛اإلمجايل الوطين الدخل خصوصا األساسية االقتصادية بالتغريات للفرد الطاقة استهالك ربط 
 (52، صفحة 2712عمر، ) ؛التبذير وتفادي للطاقة واحلقيقي العقالين االستغالل 

 :الرياحطاقة  1.0
 إىلطاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو يتم حتويلها  إىلتستخدم وحدات الرياح يف حتويل طاقة الرياح  

 (3سهيلة، صفحة ) .طاقة كهربائية من خالل العديد من الوسائل 
 إىل اجلزائر تنقسم حيث املناخ، وتنوع الطوبوغرافيا نتيجة آخر إىل مكان من اجلزائر يف الرحيي املورد يتغري

 :كبريتني جغرافيتني منطقتني
 متثلها جبلية وبتضاريس كلم  1277 على ميتد بساحل ويتميز املتوسط البحر حيده الذي لشمالا -

 ومعدل القاري، املناخ ذات العليا واهلضا  السهول توجد وبينهما والصحراوي، التلي األطلس سلسليت
 .جدا مرتفع غري الشمال يف الرياح سرعة
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 عن تزيد بسرعة الغريب اجلنو  خاصة الشمال يف منها أكرب رياح بسرعة تتميز اليت اجلنو  منطقة - 
 بني ما وترتواح معتدلة بالدنا يف الرياح سرعة أن القول ميكن وعليه .رأدرا منطقة يف ثا/م2 وتتجاوز ثا/م2
 .املرتفعة السهول يف خصوصا املياه لضخ مالئمة طاقة وهي ثا،/م2 إىل 2

 الجزائر في الرياح أطلس خريطة :2 الشكل
 
 

 
 
 

  (www.cder.dz):المصدر

 :المياهطاقة  1.2
هي تلك الطاقة الناجتة أو املتولدة من خالل اندفاع السريع للمياه يف األهنار من أجل توليد الطاقة 

 .الكهربائية
 هذه وترجع جيغاواط، 282 حوايل أي 5 هي الكهربائي اإلنتاج حظرية الري قدرات حصة إن
 وخالل املوجودة، الري مواقع استغالل عدم وإىل الري ملواقع الكايف غري العدد إىل الضعيفة االستطاعة
 .طميغاوا 177 بقدرة جيجل بوالية بزيامة الكهرومائية احملطة تأهيل إعادة مت 2775

 و سطحية مائية كثروة  مكعب مرت مليار 10.2 حبوايل تقدر إمجالية مائية ثروة على اجلزائر تتوفر
 .اجلنو  و الشمال يف متتد متجددة جوفية
 الشمالية المنطقة: 

على %  07من الثروة املائية ،أي ما نسبته  %07مليار مرت مكعب أي  12 يستحوذ الشمال على -
 .من جممل املوارد املائية املتجددة على شكل مياه جوفية وسطحية

على شكل جماري مائية و أودية مؤقتة و مسطحات  3مليار م 17تقدر كمية املياه السطحية حبوايل  -
 3مليار م 7.2 مليار مرت مكعب، و حوايل 2.8املائية على شكل سبخات و حبريات و تقدر حبوايل 
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 .فهي عبارة عن مياه جممعة يف السدود و احلواجز املائية
 2سيطة من املياه اجلوفية حيث ال خيزن جوف األرض سوى حوايل ال يتوفر الشمال سوى على كمية ب

و يعود ذلك لقلة التساقط من جهة و كثافة استغالل املياه السطحية و اجلوفية و طبيعة  3مليار م
 .اخلصائص الطبوغرافية و اجليولوجية

 المنطقة الجنوبية: 
 5منها %  37املتجددة و الفعلية أي  من الثروة املائية 3مليار م 5.2يتوفر اجلنو  اجلزائري على  -

 عبارة عن حبريات ماحلة  مليار مرت مكعب عبارة عن مياه سطحية 7.2مليار جوفية و 
و تربز الدراسات اهليدرولوجية الربيطانية اليت أجراها فريق من الباحثني اهليدروجيولوجني من جامعة 

بيا و مصر تنام على أكرب خزان من املياه لندن بأن اجلنو  و الصحراء املمتدة اجلزائر تونس و لي
مليار مرت مكعب و ميتد  45.000 و قدر حجم املياه اجلوفية فيه حبوايل nappe albienne اجلوفية

، حيث بإمكانه أن يؤمن املاء هلذه املناطق لعدة قرون و تبقى املشكلة  2كلم  057.777على مساحة 
ق كبرية فهي تتطلب تقنيات و موارد مالية ضخمة الستغالهلا يف كيفية استخراجها ألهنا تتواجد على أعما

 (منصور) . ، و هو ما جيعل استغالهلا صعبا
 األرض حلرارة هاما احتياطيا اجلزائري الشمال يف اجلوارسي كلس  يشكل :طاقة الحرارة الجوفية 1.2
 ومشال شرق مشال مناطق يف أساسا واقعة حارة معدنية مياه منبع 277 من أكثر وجود إىل ويؤدي اجلوفية،
 منبع هو أكثر احلار واملنبع م،°27 عن تزيد ما غالبا حرارة درجة يف الينابيع هذه وتوجد البالد، غر 

 باطن يف موجودة خلزانات تسربات العموم على هي اليت الطبيعية الينابيع وهذه م،° 22 املسخوطني
 يشكل كما  نات،ااخلز  حتويه مما فقط صغري جزء وهي احلار املاء من ثا/م 2 من أكثر دهالوح تدفق األرض
 ويسمى املربعة الكيلومرتات آالف على وميتد اجلوفية، األرض حرارة من كبريا  خزانا الكبيس القاري التكون
 من الناتج دفقالت مجع مت ولو م،°50 إىل الطبقة هذه مياه حرارة تصل حيث ألبية، طبقة  اخلزان هذا

 أكثر االستطاعة مستوى على ميثل فهذا احلارة املعدنية املياه لينابيع الكلي والتدفق األلبية الطبقة استغالل
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 .ميغاواط 077من
 :البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في الجزائر 0

 :أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 2.0
اوات غمي 22777متجددة مقدرة حبوايل  أصولقدرة ذات  تأسيسحول  هدف هذا الربنامجي

ميغاوات موجهة لتغطية الطلب الوطين  12777منها  2737-2711وهذا خالل الفرتة املمتدة ما بني 
 .ميجاوات للتصدير17777وعلى الكهرباء 

 2737ان الطاقات املتجددة تتواجد يف صميم السياسة الطاقوية واالقتصادية للجزائر حىت سنة 
من انتاج الكهرباء انطالقا من الطاقة الشمسية الكهروضوئية واحلرارية واللتني  %27وسيكون حوايل 

 .ستكونان حمرك لتطوير اقتصادي مستدام من شانه التحفيز على منوذج جديد للنمو
 .2737املسطرة يف سنة  احلالية واألهدافالقدرات  يوضحان والشكلني املواليني

 المركبة حاليا القدرات: 1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2712شهرزاد بوزيدي، ) :المصدر
 :مراحل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 1.0

تغطية  مت اعتماد هذا الربنامج لتنمية الطاقات املتجددة من طرف وزارة الطاقة، واهلدف منه
ادماج الطاقات املتجددة يف مزيج الطاقة الوطين  احتياجات السوق من الطاقة الكهربائية وغريها و
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الربنامج الوطين للطاقة املتجددة يف اجلزائر وفق املخطط هلذا الغرض قسم . واملسامهة يف التنمية املستدامة
 (2713أولد، ) :حسب ثالث مراحل  2711-2737

مت ختصيصها الجناز املشاريع األساسية لقياس مدى فعالية  2713و  2711 مابني: األوىلاملرحلة 
 .اجلزائرالتكنولوجيات املتوفرة يف 

 .الربنامجالعمل على تطبيق  2715و 2712 مابني: الثانيةاملرحلة 
 .نشر الربنامج وتطبيقه على مستوى القطر الوطين 2727 إىل 2712:املرحلة الثالثة 

وهذا الربنامج سوف خيلق فرص عمل جديدة، ويكسب الفرد معرفة ومهارة يف جمال التصنيع يف الطاقات 
مع مراعاة خصوصية كل منطقة فمثال ة والبيئية، املتجددة والتطوير التكنولوجي دون املساس باملوارد الطبيعي

كن هتجني املراكز نظرا ملل متتلكه هذه املنطقة من قدرات مشسية هائلة وطاقة الرياح،  منطقة اجلنو  مي
 .كذلك املناطق الساحلية فيمكن استغالل العقارات واملساحات غري املستغلة وأسطح املباين والعمارات

 1000الطاقة المتجددة  أهداف :0الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2712شهرزاد بوزيدي، ): المصدر
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الوطين والشكل املوايل يبني توقعات لنسبب تغلغل  اإلنتاجستؤثر على  فإهناما حتققت النتائج املرجوة  وإذا
 .الوطين اإلنتاجيف الطاقات املتجددة 

 (22، صفحة 2712العريب، ): ويتكون برنامج تطوير الطاقات املتجددة من  مخسة فصول التالية
 .جمال نشاط طاقوي وضعها حسبالقدرات الواجب ( 1)
 .الفعالية الطاقوية برنامج( 2)
 .الصناعية الواجب تطويرها ملرافقة الربنامج تالقدرا( 3)
 .والتطوير ثالبح( 2)
 .التحفيزية والتنظيمية تاإلجراءا( 5)

 .1000-1022المتوقعة من خالل برنامج الوطني للطاقة المتجددة  تاالنجازا: 1الجدول 
 اإلمجايل الطاقة الشمسية اخلاليا الفوتوفولطية طاقة الرياح نوع الطاقة/ التاريخ املستهدف
3102 01 6 32 10 

3102 21 083 232 225 

3131 351 820 0211 3610 

3121 3111 3811 5311 03111 

 (3103شهرزاد بوزيدي، ) :المصدر
 .الوطني اإلنتاجتغلغل الطاقات المتجددة في : 2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2، صفحة 2711واملناجم، ) :المصدر
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سيكون ما نسبته  2737حىت سنة  2711من سنة  بأنهمن خالل الشكل ميكننا مالحظة 
 .الكهرباء املوجهة لالستهالك الوطين من الطاقات املتجددة إنتاجمن  27%

 (0:)حيث مير برنامج الطاقة املتجددة باملراحل التالية 
 .ميغا واط  117تأسيس قدرة امجالية تقدر    2713اىل غاية سنة -
 .ميغاواط  257تأسيس قدرة امجالية تقار   2715يف سنة -
ميغاواط للسوق  2277على تأسيس قدرة امجالية حبوايل  من املنتظر العمل 2727اىل غاية سنة -

 .ميغاواط 2777الوطين مع احتمال تصدير مايقار  
ميغاواط للسوق الوطين وتصدير  12777من املنتظر تأسيس قدرة تقدر حبوايل  2737اىل غاية سنة -

 .ميغاواط  17777ما يقار  
 .1000-1022من مشروع الطاقة المتجددة المنتظرة ( csp) الشمسية نسب مشروع طاقة  :2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (22، صفحة 2712العريب، ) :المصدر

اليت تعمل من خالهلا على  2727و  2712وضعت احلكومة اجلزائرية استرياتيجية متتد من الفرتة 
ميغاواط بينما الربنامج املمتد من الفرتة  1277إنشاء وتشغيل أربع حمطات مشسية حرارية لتخزين حوايل 

مث  2723غاية سنة  إىل السنة وهذاميغاواط يف  577قدرة تبلغ حوايل  إنشاء 2737غاية  إىل 2721
 .2737غاية سنة  إىلميغاواط يف السنة  277
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اجناز املشاريع املرتبطة بالطاقات املتجددة ، ومن عملت اجلزائر على القيام بالعديد من املشاريع من بينها و 
 (17مريزق، صفحة ) :أهم املشاريع 
  ؛حاسي الرمل يفمشسي غاواط هتجني مي 157مشروع 
  ؛ميغاواط يف منطقة تندوف 17 هوائية بطاقةمشروع اجناز حظرية 
   مشروع إيصال )الغريب استعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة الريفية يف متنراست واجلنو

 ؛(ريفيمنزل  1577الكهرباء إىل 
 1000-1022مشروع الطاقة المتجددة مشروع طاقة الرياح المنتظرة من  بنس: 6الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 (22، صفحة 2712العريب، ) :المصدر
سوف يتم تركيب قدرة كهربائية قدرها  3131كما هو موضح يف الشكل أعاله، مع حلول 

 3111لتبلغ الـ 3121ميغاواط، وتبلغ أقصاها سنة  882إىل  3132ميغاواط، وقد تصل سنة  351
 .ميغاواط

 :معوقات تطبيق برنامج المخطط الوطني للطاقة المتجددة. 3.3
كأي برنامج ميكن أنو تواجهه صعوبات يف تنفيذه، وكأي بلد، تعاين اجلزائر من بعض النقائص يف جمال 

 :الطاقات املتجددة، مم قد يعيق سريورة املخطط الوطين، ومنها
  من املساحات غري املستغلة؛صعوبة توفر األوعية العقارية بالرغم من وجود الكثري 

 حمدودية القدرات البشرية واملالية والتصنيعية يف هذا اجملال؛ 
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 قلة االهتمام باستخدامات الطاقات املتجددة والفهم اخلاطئ لتطبيقاهتا يف اجلزائر؛ 

 عدم مشاركة اخلواص واملستثمرين األجانب يف هذا القطاع؛ 

  :خاتمة.2
 :التاليةنتائج ال إىلمن خالل البحث مت التوصل 

مع األوضاع الصعبة اليت يشهدها االقتصاد اجلزائري حاليا، يبقى الوصول إىل أهداف برنامج املخطط -
 .غري مؤكد 2737-2711الوطين للطاقة املتجددة 

البديل، وحماولة حتقيق احتياجاهتا  إلجياداليت تعتمد يف تلبية احتياجاهتا الطاقوية تعمل جاهدة  اجلزائر-
 .بدائل عن البرتول لتنويع صادراهتا إلجياد بنفسها
 .ئراملشاريع اليت تبنتها اجلزا أبرزمن  2737-2711يعترب مشروع الطاقة املتجددة الوطين لسنة -
االستثمار يف الطاقات قامت الدولة اجلزائرية منذ االستقالل بانتهاج سياسات من أجل تطوير وإصالح -

 إمدادهذا اجملال يف تدعيم مسامهة  إىلبالطريقة اليت تؤدي  ،الاجملترقية هذا  إىلفهي هتدف املتجددة 
خلق مناصب شغل  إىلاجلزائر بالطاقة غري نابضة والعمل على استحداث مشاريع يف هذا اجملال باإلضافة 

 .وبصفة عامة املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية
املتجددة يف تنويع قطاع االستثمار يف جمال الطاقة ميكن أن يساهم خمطط الربنامج الوطين للطاقة -

اخلضراء، إذا مت تسيريه بشكل حمكم وتطبيق أهدافه املسطرة على أرض الواقع، والعمل على مواجهة 
 .التحديات واملعوقات

 :التوصيات واالقتراحات
 ضرورة االنفتاح على القطاع اخلاص والعام؛ 
 ل الطاقات املتجددة من خالل منح حتفيزات مالية وجبائية؛توفري املناخ املالئم لالستثمار يف جما 
  إقامة الشراكة مع دول وشركات أجنبية ذات خربة عالية يف جمال الطاقات املتجددة لنقل

 التكنولوجيا واملسامهة يف تأهيل املوارد احمللية وحسن استغالهلا؛
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 : ملخص
اهليئات دراسة و ، هتدف هذه الورقة البحثية إىل دراسة األطر القانونية املنظمة للطاقات املتجددة يف اجلزائر

اجلزائر حنو بناء سياسة  ، مبا جيسد توجهتحقيق التنمية املستدامةللطاقات املتجددة ا استغاللة يف سبيل أاملنش
 .من جهة أخرى األمم املتحدة للبيئة الوطنية من جهة، وأهداف هدافاألطاقوية متنوعة متماشية مع 
 اجلزائرية، ةمن اإلسرتاتيجية الوطني اجزء تجددة أصب امل اتالطاق استغالل أن   إىل وقد توصلت الدراسة

العديد من التحديات غري أن  تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية يعرتضه  ،متنوعةمؤسساتية و ترتكز على أسس تشريعية  واليت
 .يف التقنيات احلديثة وعدم التحكممن بينها استمرار قصور اإلطار القانوين 

 .محاية البيئة ليات املؤسساتية،الطاقات املتجددة، التنمية املستدامة، اإلطار التشريعي، اآل: كلمات مفتاحية
  JEL: K32 تصنيفات

Abstract: 

This paper aims to study the legal frameworks regulating renewable 

energies in Algeria And the study of bodies created for the exploitation of 

renewable energies to achieve sustainable development, reflecting Algeria's  
__________________________________________ 
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orientation towards building a diversified energy policy in line with 

national goals on the one hand and the United Nations Environment 

objectives on the other.  

The study has conclude that the exploitation of renewable energies has 

become part of the Algerian national strategy, which is based on various 

legislative and institutional bases. However, the implementation of this 

strategy faces many challenges, including the continued lack of legal 

framework and lack of control over modern technologies. 

 Keywords: renewable energies, sustainable development, legislative 

framework, institutional mechanisms, environmental protection. 

 Jel Classification Codes: K32. 

 مقدمة .2
ازداد الطلب على املوارد الطاقوية  ،يف ظل التحوالت التكنولوجية والصناعية اليت يشهدها العامل

مما خلق العديد من املشاكل واليت يف مقدمتها نضوب هذه  ،باعتبارها أهم ركيزة يقوم عليها االقتصاد
ناهيك عن كوهنا طاقة  ،ليةالطاقة وعدم قدرهتا على تلبية االحتياجات الطاقوية لألجيال احلاضرة واملستقب

ملوثة غري نظيفة أثرت على البيئة بشكل عام، من هنا ظهرت احلاجة إىل استغالل الطاقات اخلضراء 
 .وأهم عنصر يف حتقيق التنمية املستدامة ،باعتبارها أهم البدائل املوجودة

حتقيق استقاللية اجلزائر كغريها من الدول، اجتهت حنو البحث عن بدائل للطاقة التقليدية و إن  
متاشيا مع ما ورد يف جدول أعمال مؤمتر  ،استجابة للمعطيات البيئية وأهداف التنمية ،طاقوية عن النفط

تطلب بناء سياسة طاقوية متنوعة متماشية مع األهداف الطاقوية يمما ، 1220عام األمم املتحدة للبيئة 
طاقة مستدامة، مقبولة غري مؤثرة على البيئة تقوم على ، طاقة متاحة جلميع الفئات: مثل يفالعاملية  واليت تت

املستدامة،  تحقيق أهداف التنميةلقانونية و ترتكز على آليات كفيلة بتطوير الطاقات املتجددة  أسس
موارد صديقة للبيئة ال تنضب  ،البحث عن موارد بديلة للطاقة التقليديةوعليه ويف سياق جهود الدولة يف 

كيف نظم : ةالتالي شكاليةطرح اإلناسة وطنية طاقوية هتدف إىل حتقيق تنمية مستدامة ويف إطار جتسيد سي
 ؟ املشرع اجلزائري جمال استغالل الطاقات املتجددة 
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 :انطالقا من اإلشكالية املطروحة تقوم الدراسة باختبار الفرضيات التالية :الفرضيات 1.2
متنوعة تساهم يف مؤسساتية و من ترسانة قانونية ات املتجددة يف اجلزائر يتكون جمال استغالل الطاق -

 .تحقيق التنمية املستدامةلالطاقة البديلة هذه استعمال 
 .التحدياتالعديد من ات املتجددة يصطدم بستغالل الطاقتنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية ال -

دراسة األطر القانونية املنظمة للطاقات  يهدف البحث إىل تسليط الضوء على :أهداف البحث 3.2
 اجلزائر واهليئات املنشاة يف سبيل توجيه هذه الطاقة حنو حتقيق التنمية املستدامة يف إطار اجتاه املتجددة يف

 .للبيئةاجلزائر حنو بناء سياسة طاقوية متنوعة متماشية مع أهداف األمم املتحدة 
، باالعتماد على املنهج إىل ما سبق سيتم اإلجابة عن اإلشكالية السابقةاستنادا  :منهج الدراسة 1.2

الوصفي من خالل التطرق إىل املفاهيم املختلفة اليت يتضمنها البحث و أيضا املنهج التحليلي من اجل 
 وحماولة  الوقوف أمام واقع وحتديات الطاقات  حتليل النصوص القانونية املنظمة جملال الطاقات املتجددة

مقاربة معرفية حول الطاقات املتجددة و التنمية  :احملور األول  :من خالل احملاور التاليةاملتجددة 
اإلطار القانوين لتنظيم استغالل الطاقات املتجددة من اجل حتقيق تنمية مستدامة : حملور الثاينا، املستدامة
 تجددة يف اجلزائرواقع وحتديات استغالل الطاقات امل: احملور الثالث ر و يف اجلزائ

 والتنمية المستدامةمقاربة معرفية حول الطاقات المتجددة .1
تعد الطاقات املتجددة من أهم مصادر الطاقة صديقة البيئة، مما جعل العديد من الدول تسعى 

وعليه سنحاول بداية ضبط بعض املفاهيم  جاهدة الستغالهلا على حنو يساهم يف حتقيق التنمية املستدامة،
 .الدراسة مع إبراز أمهية العالقة اليت تربط بني املصطلحني هلذهالضرورية 

 مفهوم الطاقات المتجددة 2.1
ليت القت مؤخرا اهتماما من طرف العديد من اتجددة من املصطلحات املستحدثة الطاقات امل

 .سةسياق هذه الدرا تقدمي بعض الشروحات مبا خيدملذلك جيدر بنا  ،خمتلفة التاجمالباحثني يف 
عامة تعترب الطاقة الوسيلة الرئيسية اليت يعتمدها اإلنسان  ةبصف :المتجددةتعريف الطاقات  .2.2.1

فهي طاقة  ،الطاقة املتجددة مصطل  يعرب عن نفسهأما  ،رفاهالسعادة و الراحة و من اللتحقيق عامل أفضل 
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تتكرر تلقائيا وبصفة دورية يف الطبيعة، لذلك هي ختتلف عن الطاقة التقليدية اليت حتتاج إىل تدخل 
وهذا  ،(083، صفحة 0210علي، ) اإلنسان من اجل استخراجها وهي عادة خمزون متواجد يف األرض
طاقة ليست ذات الذي عرفها على أهنا  هو االجتاه الذي سار عليه برنامج األمم املتحدة حلماية البيئة

وتظهر يف األشكال  ،تتجدد بصفة دورية أسرع من وترية استهالكها ،مصدر ثابت وحمدود يف الطبيعة
علي، ) وطاقة باطن األرض ، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية،الكتلة احليوية: اخلمسة التالية

 .(083، صفحة 0210
ويف نفس السياق يقصد بالطاقة املتجددة جمموعة تقنيات إلنتاج الطاقة اليت ال يؤدي استعماهلا إىل 

تزود عن طريق الشمس والري  وحرارة األرض وشالالت املاء  ،نفاذ املصدر األويل نظرا لتجددها املستمر
ودون أية انبعاثات ملونة،  حيث ينتج عن استغالهلا كميات قليلة من النفايات ،واملد أو الغطاء النبايت

، 0218نورالدين و ناصر، ) فاألمر يتعلق هنا بالطاقات املستخرجة من مصدر متجدد بصفة دائمة
 .(135صفحة 

استقراء النصوص القانونية  خالل منو أما فيما خيص تعريف املشرع اجلزائري للطاقات املتجددة 
 رتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامةاملتعلق ب 20/22قانون رقم المن  23املادة أن  جند 
عرفتها على أهنا أشكال قد  (0222قانون، املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة، )

الطاقات الكهربائية أو احلركية أو احلرارية أو الغازية احملصل عليها انطالقا من حتويل اإلشعاعات الشمسية 
 هاي  واحلرارة اجلوفية والنفايات العضوية والطاقة املائية وتقنيات استعمال الكتلة احليوية،كما عرفتوقوة الر 
على أهنا كل الطاقات املتأتية من املصادر اهليدروليكية 10/28من املرسوم التنفيذي رقم / 20املادة 

اقة الشمسية والكتلة احليوية وكذا والطاقة الشمسية احلرارية وطاقة الرياح والطاقة احلرارية األرضية والط
  .(0210مرسوم، ) اسرتجاع النفايات

: لطاقة الشمسيةا. طاقات املتجددة مصادر خمتلفة نذكر منهالل: مصادر الطاقة المتجددة 1.2.1
تعترب الشمس من بني املصادر البديلة للنفط اليت تعقد عليها اآلمال املستقبلية باعتبارها طاقة حيث 
حيث توفر عنصر السليكون الالزم الستخدام الطاقة الشمسية  ،وفرة وأكثر مصادر الطاقة املعروفة ،نظيفة
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مصدرها حركة اهلواء والرياح عن طريق (: طاقة الرياح) الطاقة الهوائية . بكميات كبرية مع سهولة حتويلها
من احتياجات  10تشكل نسبة و : طاقة الكتلة الحيوية .استعمال ألواح كبرية يتم تثبيتها بأماكن مرتفعة

فهي  ،وهي عبارة عن مادة عضوية مثل اخلشب واحملاصيل الزراعية واملخلفات احليوانية ،الطاقة يف العامل
: طاقة الحرارة الجوفية .عملية التمثيل الضوئي تعترب طاقة متجددة ألهنا طاقة خمزنة يف النباتات عن طريق

وتوجد يف خمزون املياه الساخنة أو البحار والصخور  ،ماق األرضهي عبارة عن طاقات حرارية دفينة يف أع
. خترج من جوف األرض عن طريق االتصال والنقل احلراري والينابيع الساخنة والرباكني الثائرة احلارة حيث

 ، من خالل استخدام مياه األهنار،كمصدر طاقة  يهتم باملاءاإلنسان ذ زمن بعيد بدا منف: الطاقة المائية
يف توليد الطاقة  ر استعماهلا مع تطور التكنولوجيااليت كانت تستعمل يف املطاحن وآالت النسيج، ليتطو 

 .(Europe, 2019, pp. 1-4) الكهربائية
 مفهوم التنمية المستدامة 1.1

لتحقيق التنمية املستدامة البد من إعادة النظر يف استهالك الطاقات االحفورية الناضبة والضارة 
البيئة والتنمية  بنيوهذا ما يوض  العالقة التبادلية  ،والبحث عن بدائل متجددة وصديقة للبيئة ،ةبالبيئ

والطاقات املتجددة لذلك متطلبات البحث تستدعي البحث يف مفهوم التنمية املستدامة وتوضي  العالقة 
 .بينها وبني الطاقات املتجددة والبيئة

ظهرت التنمية املستدامة كمفهوم مصاحب للمفهوم البيئي على  :تعريف التنمية المستدامة -2.1.1
أساس العالقة التكاملية اليت جتمع بينهما، ولقد ظهر هذا املفهوم بعد فشل املفاهيم السابقة اليت كانت 

حيث تطور هذا املفهوم من فكرة  ،تركز على الرأمسالية املادية مستبعدة بذلك كل األبعاد اإلنسانية البيئية
ة اإلنسان إىل فكرة البيئة والتنمية إىل فكرة التنمية املتواصلة اليت أضافت أبعادا اجتماعية وأخالقية بيئ

 .(152-151، الصفحات 0210صربينة، ) لعالقة اإلنسان بالبيئة
الذي أصدرته اللجنة الدولية  تقريرالالوارد يف  تعريفالتعريفات التنمية املستدامة جند  ومن بني 

نسبة إىل رئيسة  Brundtlandجلنة تسمى  –  "مستقبلنا املشرتك"بعنوان  1280 عام  يف والتنميةللبيئة 
هذا  (BOUGHAL & Autres, 2013, p. 56) -الوزراء النروجيية اليت ترأست هذه اللجنة 
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األجيال  عرفها على أهنا التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرةالتقرير 
اذ يتض  تركيزه على فكرة  ،(0، صفحة 0222فطيمة و بوزيان، ) القادمة على تلبية احتياجاهتا

وقد عرفها االحتاد الدويل حلماية  اإلنصاف بني األجيال مما جيعل فكرة التنمية أهنا ذات بعد إنساين،
وهذا  ،الطبيعة على أهنا حتسني نوعية احلياة مع العيش ضمن القدرة االستيعابية للنظم البيئية الداعمة

 سلك مسلكا أوسع من التعريف السابق حيث أضاف مكونا هاما متثل يف حتسني نوعية احلياة التعريف
بأهنا السعي الدائم لتطوير نوعية احلياة اإلنسانية مع  ، وهناك من عرفها(153، صفحة 0210صربينة، )

  .(0، صفحة 0211احلسن، ) الوضع يف االعتبار قدرات النظام البيئي
املفهوم بشكل هذا بالرجوع إىل موقف التشريع اجلزائري من تعريفه للتنمية املستدامة جنده قد تبىن و 

 (1283قانون، متعلق حبماية البيئة، ) 23ادة من خالل امل 1283لعام ضمين يف قانون محاية البيئة 
بنصها على أن التنمية الوطنية تقضي بتحقيق التوازن الضروري بني متطلبات محاية البيئة واحملافظة على 

 ، إضافةتهاقمل يتحقق واقعيا نظرا لغياب سياسة وطنية بيئية واضحة املعامل و وهو ما  ،إطار معيشة السكان
 23/12من القانون  20/20شرع اجلزائري من خالل املادة املكما عرفها  ،بيئيةال ثقافةالوعي و الغياب ل

قانون، متعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة، ) املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة
أي إدراج  البعد  ،ئةعلى أهنا التوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار ومحاية البي (0223

 23/20وتناولتها املادة  ،البيئي يف إطار تنمية تتضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبلية
قانون، متعلق بالتنمية املستدامة للسياحة، ) املتعلق بالتنمية املستدامة للسياحة 23/21من القانون رقم 

وفرص التنمية اليت حتافظ على البيئة واملوارد الطبيعية  كوهنا منط تنمية تضمن فيه اخليارات  (0223
املتضمن القانون التوجيهي  20/20من القانون رقم  20/20وعرفتها املادة  ،والثقافية لألجيال القادمة

على أهنا التنمية اليت مبوجبها تساهم سياسة  (0220قانون، متضمن القانون التوجيهي للمدينة، ) للمدينة
 .لتنمية اليت تليب احلاجات اآلنية دون رهن حاجات األجيال القادمةاملدينة يف ا

من اجل حتقيق تنمية مستدامة ال بد من وجود :  متطلبات التنمية المستدامة وخصائصها 1.1.1
راشد الذي يستدعي توفر مقومات حمددة كانت قد وضعتها الكم أيضا احلو مشاركة لكامل أفراد اجملتمع 
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الرؤيا  املشاركة، الشفافية، املساءلة، االستجابة، سيادة القانون، الفاعلية،)املتحدةمنظمة األمم 
وهذا بإتاحة فرص  ،واليت تتمثل يف مشاركة أفراد اجملتمع يف إدارة شؤون جمتمعهم( نصافاإلسرتاتيجية واإل

لقرار،وهذا أكيد لن يتأتى متساوية وكافية للجميع ليتم التعبري عن أرائهم وبالتايل التأثري يف عمليات صنع ا
مع ضرورة خضوعهم للرقابة  ،إال عن طريق تسهيل انتقال املعلومات وحرية تداوهلا مما يؤكد مبدأ الشفافية

وهذا ما حيتاج أيضا لوجود رؤية إسرتاتيجية للقادة إذ عليهم فهم املسار التارخيي والثقايف  .واملساءلة
تقبلية تتضمن تطلعات أفراده واحتياجاهتم مبا يتماشى ومبدأ واالجتماعي جملتمعاهتم وإشراكه برؤى مس

 .(2، صفحة 0218وافية، ) التوزيع العادل واملعاملة العادلة بينهم
 ،فهي دائمة حاضرا ومستقبال ،يزات تنفرد اها عن غريها من صور التنميةمم املستدامة لتنميةوعليه ل

تنمية قائمة على  وهي، ضمان احتياجات األجيال القادمةمع باعتبارها هتدف إىل تلبية احلاجيات اآلنية 
املسؤولية واملشاركة يف عملية اختاذ القرار، هتدف إىل إحداث تغيريات اقتصادية عن طريق زيادة متوسط 

 .على املوارد الطبيعية مع حتقيق عدالة اجتماعية وتوازن بيئي للفرد واحلفاظالدخل 
 التنمية المستدامةأبعاد ق دور الطاقات المتجددة في تحقي 3.1

يساهم استخدام الطاقات املتجددة و  التنمية بشقيها االقتصادي واالجتماعي،تعترب الطاقة أساس 
 .لتنمية املستدامةاألبعاد املختلفة ليف حتقيق 

 ضمن يدرج البيئة احلديث البيئي الفكر إن   :المستدامة للتنمية البيئية واألبعاد المتجددة الطاقة -
بوصاحل، ) رغم أن  القوانني و االتفاقيات البيئية حديثة النشأة للدول، التنموية والربامج املخططات
إىل  01-القرن أجندة- والعشرين الواحد القرن أعمال جدول تعرض قدو   ،(022، صفحة 0218
 من اجلوي الغالف حبماية املتعلقة تلك خاصة املستدامة، للتنمية واألبعاد البيئية الطاقة بني العالقات
 بتطوير وطالب واالجتماعية االقتصادية النشاطات خمتلف يف الطاقة عن استخدام الناجم التلوث

 تلويثا األقل املتوفرة الطاقة مصادر من مزيج تطوير العمل على خالل من املستدامة الطاقة وبرامج سياسات
 برامج ودعم احلراري، االحتباس غازات انبعاث مثل الطاقة، لقطاع املرغوبة غري البيئية التأثريات من للحد

بعدما  ،(151، صفحة 0210حدة، ) الطاقة استخدام وأساليب نظم من كفاءة للرفع الالزمة البحوث
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 املتجددة الطاقات يف للتفكري اسبب والصناعة الزراعة على وخيمة املناخي نظرا ملا له من آثار ريالتغ أصب 
  .(0218، صفحة 0211ميهويب، )
يظهر دور الطاقات املتجددة  :المستدامة للتنمية قتصادية واالجتماعيةاال واألبعاد المتجددة الطاقة -

يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل األبعاد التنموية املختلفة واملتمثلة يف البعد االقتصادي واالجتماعي  
حيث أن نقص هذا  ،والذي يتمثل يف توفري اإلمدادات واخلدمات األساسية من الطاقة ،للطاقة املتجددة

العامل  يؤدي إىل تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية وحيد من فرص التنمية والقدرة على حتسني 
الريفية  هلا دور يف تنمية املناطق ن  أنه يؤثر على اجلانب الصحي والتعليمي خاصة و أ اكم  ،نوعية احلياة

كما أهنا حتسن من وضع املرأة  على الفقر بإجياد فرص عمل حملية، فهي تساعد على القضاء، والنائية
املتواجدة يف املناطق الريفية من ناحية اخلدمات املقدمة هلا وإمكانية قيامها بصناعات تقليدية حرفية توفر 

ة عن طريق لميعالفنية و الربات يف اخلستثمار تشجيع االتساهم الطاقات البديلة يف  كمادخال ألسرها،  
تطبيق اإلصالحات القانونية والتنظيمية اليت  وتساهم أيضااستخدام تقنيات وتكنولوجيا الطاقة البديلة، 

مجال و بن عمر، ) تؤكد على ضرورة االستغالل املستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة املتجددة
 .(11-12، الصفحات 0218

 االرتباط خالل من والطاقة البشرية التنمية بني العالقة تتض  : البشرية والتنمية المتجددة الطاقة -
 يؤدي ماك النامية، الدول يف وخاصة البشرية التنمية ومؤشر الطاقة من الفرد متوسط استهالك بني القوي

 يف تأثريها طريق عن البشرية التنمية مؤشرات حتسن يف هاما دورا الطاقة التجارية مصادر من الفرد استهالك
 اذ ذلك، حول واضحة صورة الكهرباء وتعطي املعيشة، وبالتايل مستوى والصحة التعليم خدمات حتسني
 وغريها والتكييف التربيد ،كثرية كاإلنارة يف استخدامات للطاقة آخر مبصدر استبداله ميكن ال مصدرا متثل
  .(151، صفحة 0210حدة، )
 القانوني لتنظيم استغالل الطاقات المتجددة من اجل تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر اإلطار. 3

تكون نظيفة ومرافقة  ،على إجياد عناصر بديلة للطاقة التقليدية قوماعتمدت اجلزائر سياسة طاقوية ت
التشريعي  ردراسة اإلطاستتم  وعليه ،من خالهلا تسعى إىل حتقيق التنمية املستدامة ،للبيئة غري ناضبة
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جل حتقيق التنمية املستدامة يف هذا اجلزء من أواملؤسسايت لتنظيم استغالل الطاقات املتجددة يف اجلزائر من 
 .البحث
اإلطار التشريعي لتنظيم استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر في إطار تحقيق التنمية  .2.3

  المستدامة
فكانت البداية مع  ،ير وترقية الطاقات املتجددةوضعت اجلزائر منظومة قانونية هتدف إىل تطو 

حيث يهدف هذا  ،املتعلق بالتحكم يف الطاقة 1222جويلية  28املؤرخ يف  ،22-22القانون رقم 
 املادة)التنفيذ طريها ووضعها حيز أالقانون إىل حتديد شروط السياسة الوطنية للتحكم يف الطاقة ووسائل ت

قانون، يتعلق بالتحكم ) يؤكد على ترشيد استخدام الطاقة واحلد من تأثري النظام الطاقوي على البيئة ،(1
 .(1222يف الطاقة، 

املتعلق بالكهرباء والتوزيع  0220فيفري  25املؤرخ يف  20/21من خالل القانون رقم أيضا 
التلوث حبماية البيئة واحلد من  إجراءات متعلقةالعمومي للغاز عن طريق القنوات فقد أكد على اختاذ 

ذات صلة بتنظيم السوق بثمن ادين وحبجم ادين من الكهرباء اليت يتم إنتاجها انطالقا من موارد  وأخرى
 .(0220قانون، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، ) للطاقة املتجددة

املتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة فانه  20/22واستنادا إىل القانون رقم 
اليت هتدف إىل محاية البيئة واملسامهة يف  ،(1املادة)يهدف إىل حتديد كيفيات ترقية الطاقات املتجددة

ويف التنمية املستدامة عن  ،احلراري مكافحة التغريات املناخية باحلد من إفرازات الغاز املتسبب يف االحتباس
باإلضافة إىل املسامهة يف السياسة الوطنية بثمني مصادر  ،طريق احملافظة على الطاقات التقليدية وحفظها

طرق القانون إىل بعض مصادر الطاقة املتجددة واملتمثلة يف وت(. 0املادة)استعماهلاالطاقة املتجددة بتعميم 
، (0املادة )ة الكتلة احليوية، طاقة الرياح، طاقة احلرارة اجلوفية واملائيةطاقة اإلشعاع الشمسي، طاق

اجملال نص املشرع على الربنامج الوطين واليات ترقية هذا واستكماال منه لتحديد السياسة الوطنية للدولة يف 
حيث يعترب برناجما مخاسيا يندرج ضمن خمططات مستقبلية خاصة بتهيئة اإلقليم  ،الطاقات املتجددة
يتضمن الربنامج جمموع أعمال اإلعالم والتكوين والتعميم حيث  ،(2املادة )0202والتنمية مع آفاق 
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 (0املادة ) أو بديلة/ وكذا حتفيز البحث واإلنتاج والتنمية واستعمال الطاقات املتجددة بصفة مكملة و
 .(0220قانون، يتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة، )

كما تدعم الدولة يف إطار سياستها الطاقوية كل تعاون من شانه دعم الطاقات املتجددة وهذا ما 
املتضمن التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون يف  11/035يؤكد عليه كل من املرسومني الرئاسيني رقم 

/ 10واملرسوم الرئاسي رقم  ،0220النفط والغاز ومصادر الطاقة اجلديدة بني اجلزائر والكويت يف  جماالت
املتعلق مبذكرة التفاهم بني اجلزائر وتونس يف ميادين التحكم يف  0210ديسمرب  11املؤرخ يف  010

 .(2، صفحة 0218عبداهلل، ) 0222 الطاقة والطاقات املتجدد
، حيدد  0215فيفري 11املؤرخ يف  ،02-15وم تنفيذي رقم ويف نفس السياق صدر مرس

التنفيذي، حيدد كيفيات إثبات ) كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة املتجددة واستعمال هذه الشهادات
، فإثبات األصل آلية هتدف إىل (0215شهادة أصل الطاقة املتجددة واستعمال هذه الشهادات، 

حيث تسم  هذه اآللية مبن   ،ا طاقة متجددة أو نظام إنتاج مشرتكالطاقة املعنية مصدره ن  أاإلشهاد ب
ماي  00املؤرخ يف  100-10باإلضافة إىل مرسوم تنفيذي آخر رقم ،(0املادة)وثيقة تضمن األصل 

ت إنتاج آتتعلق مبنش ،حيث وضع معايري معينة على املنتج إتباعها ،يعدل ويتمم املرسوم السابق 0210
أن يزودها بأجهزة قياس و  ،ميغاواط1لطاقة املتجددة اليت تفوق أو تساوي قدرهتا الكهرباء من مصادر ا

التنفيذي، حيدد كيفيات إثبات شهادة ) (0املادة )  املعطيات والربامج اليت حتدد القدرة الطاقوية للموقع
 . (0210أصل الطاقة املتجددة واستعمال هذه الشهادات، 

 جل تحقيق التنمية المستدامة في الجزائرأ المتجددة مناإلطار المؤسساتي للطاقات  .1.3
 ،على آليات مؤسساتية تعمل على تطوير وترقية الطاقات املتجددةالقانونية النصوص  تنفيذرتكز ي
  .سنتطرق إىل دور هذه اهلياكل يف جمال الطاقة املتجددةوعليه 

 على المستوى المركزي  الهياكل الوزارية المجسدة للسياسة الوطنية الطاقوية -2.1.3
املتضمن تنظيم اإلدارة املركزية  20/000بالرجوع إىل املرسوم التنفيذي رقم   :وزارة الطاقة والمناجم -

هذه األخرية يف جمال الطاقة بصفة  إىل صالحيات 40املادة وخصوصا يف أشار  ،يف وزارة الطاقة واملناجم
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واليت  ،املديريات خمتلف جهزة املكونة هلا، واليت تتمثل يفعامة والطاقة املتجددة بصفة خاصة من خالل األ
اليت تتوىل حتديد سياسة تطوير الطاقات ، يدة واملتجددة والتحكم يف الطاقةالطاقات اجلدمن بينها مديرية 

 وحتديد سياسة التحكم يف الطاقة واملسامهة يف تنفيذها و تنفيذ ،اجلديدة واملتجددة والسهر على تنفيذها
اجملال عن طريق هذا مبهام أخرى يف  الطاقة واملناجم وزارةتقوم  كما  ،وذج الوطين الستهالك الطاقةالنم

املديرية الفرعية لرتقية الطاقة، مديرية الطاقة  .املديرية الفرعية للفعالية الطاقوية)املديريات الفرعية التابعة هلا 
حيث تقوم األوىل بتقييم اإلمكانيات الوطنية لتوفري الطاقة، وتنسيق إعداد الربامج الوطنية للفعالية  ،(النووية

اجناز برامج الفعالية الطاقوية واملشاركة يف االستعمال الراشد للطاقة يف إطار التنمية  ،الطاقوية وتعزيزها
وميات قطاعية الستهالك الطاقة وحتدد منوذج فهي تنجز تق ،أما املديرية الفرعية لرتقية الطاقة ،املستدامة

التنفيذي، املتضمن ) .مع حتديد برامج ترقية واستعمال الطاقات األكثر نظافة ،وطين الستهالك الطاقة
  (0220تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الطاقة واملناجم، 

 اهليكلي للوزارة جندها تتكون منعلى التنظيم  اإلطالعمن خالل :وزارة البيئة والطاقات المتجددة  -
من بينها  (0210التنفيذي، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة البيئة والطاقات املتجددة، ) ستة مديريات

وترقية الطاقات  تكلف بإعداد اإلسرتاتيجية الوطنية لتطوير مديرية تطوير الطاقات املتجددة وترقيتها
ضمن تنفيذها وتقييمها وحتيينها، كما أهنا مسؤولة عن وضع التشريع املتجددة ونقل التكنولوجيا حيث ت

تعمل هذه املديرية على تنمية فروع الطاقة  ،والتنظيم املتعلق اها وتنفيذ أعمال تعميم الطاقة املتجددة
وهي تقوم مبهامها يف هذا اجملال  ، 10/305حبسب املادة الثالثة من املرسوم التنفيذي الشمسية والرياح

التنفيذي، يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة البيئة والطاقات املتجددة، ) طريق ثالث مديريات فرعية عن
مديرية ترقية وتعميم  ،تابعة هلا تتمثل يف مديرية تطوير الطاقات املتجددة وتثمينها (10، صفحة 0210

الذي  10/300سوم التنفيذي رقموباستقراء أحكام املر ،الطاقات املتجددة و مديرية اليقظة واالستشراف
وزير البيئة هو من يقرتح ويعد  ن  إفومن خالل املادة األوىل حيدد صالحيات وزير البيئة والطاقات املتجددة 

عناصر السياسة الوطنية يف ميدان البيئة والطاقة املتجددة، ويتوىل تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها، ويضمن 
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الوطنية ذات الصلة وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اليت حتكم تنفيذ السياسات واالسرتاتيجيات 
 . (8، صفحة 0210التنفيذي، حيدد صالحيات وزير البيئة والطاقات املتجددة ، ) ذلك

استنادا إىل املرسوم التنفيذي رقم  :المحلية العاملة في مجال الطاقة المديريات الوالئية 1.1.3
توجد على مستوى كل والية يف ) فقد مت إنشاء مديريات والئية للطاقة على املستوى احمللى  10/100
ومبمارسة مهام السلطة العمومية واخلدمة  ،، تكلف بالسهر على تنفيذ السياسة القطاعية للطاقة(اجلزائر

كما أهنا تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم املتعلق   ،ة لقطاع الطاقةالعمومية عن طريق أعمال املراقبة التقني
وتعمل باملشاركة مع اهليئات واملؤسسات املعنية يف تنفيذ الربنامج  ،وأيضا توجيهات اإلدارة املركزية ،باجملال

املعلومات  ويف جمال اإلعالم  جتمع ،الوطين للفعالية الطاقوية وبرامج تطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة
التنفيذي، يتضمن إنشاء مديريات والئية للطاقة ) واملعطيات التقنية كما هلا دور يف األعمال التحسيسية

 .(0210ومهامها وتنظيمها وسريها، 
عملت اجلزائر على : الهيئات والمؤسسات الخاصة القائمة على تطوير الطاقات المتجددة 3.1.3

دعمتها بوسائل علمية وتكنولوجية وصناعية إىل جانب برناجمها تأسيس العديد من املؤسسات اليت 
 :التنموي يف جمال الطاقات املتجددة واليت تتمثل يف

ات معاجلة املعطي وتتلخص مهام هذا املركز يف: CDERمركز تطوير الطاقات المتجددة والجديدة -
يقوم بصياغة كما   ،والكتلة احليويةحرارة األرض اجلوفية  ،الشمسية الرحيية :من اجل تقييم دقيق للطاقات

يقوم بوضع معايري صناعة و  ،أعمال البحث الضرورية لتطوير إنتاج الطاقات املتجددة واستعماهلا
 .(150، صفحة 0210حدة، ) واستعماهلاالطاقة املتجددة  ميدان التجهيزات يف

جتريبية تتوىل تطوير التجهيزات الشمسية واجناز مناذج  :UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية -
 ،الفالحي خيص التجهيزات الشمسية ذات املفعول احلراري وذات االستعمال املنزيل أو الصناعي و فيما

الفالحي واألنظمة الكهربائية  إلنارة الفولتية وذات االستعمال املنزيل واوأيضا التجهيزات الشمسية بفعل 
سامية، ) كانيكية واليت تدخل يف تطوير التجهيزات الشمسية يف استعمال الطاقة الشمسيةاحلرارية املي
 . (13، صفحة 0218
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تنشيط تنفيذ سياسة على تقوم  APPRUE:الوكالة الوطنية لترقية استعمال الطاقة وترشيده -
التحكم يف الطاقة وترقية الطاقات  التحكم يف الطاقة ويتمثل دورها الرئيسي يف التنسيق واملتابعة الجراءات

 .املتجددة وتنفيذ خمتلف الربامج املصادق عليها
 SIM سيمهي شركة خمتلطة بني سونطراك وسونلغاز وجممع : NEAL"نيال" نيو اينارجي الجيريا  -

ها وتتلخص مهامها يف ترقية الطاقات اجلديدة واملتجددة وتطوير  0220للمواد الغذائية ، مت إنشاءها عام 
 بالنسبة مشرتكة لديها فائدة تكون واليت واملتجددة، اجلديدة بالطاقات املرتبطة املشاريع واجناز تعيني

  .(150، صفحة 0210حدة، ) وخارجها اجلزائر للشركاء داخل
دوره يتمحور حول التكوين يف جمال اهلندسة، األمن والتدقيق :المعهد الجزائري للطاقات المتجددة -

املعهد  أنكما   ،وخاصة التعاون العلمي املهم يف تطوير مجيع نشاطات البحث،وتسيري املشاريع الطاقوي
 .يشجع على تبادل املعارف واخلربات مع خمتلف مراكز البحث خاصة ما تعلق منها بالطاقة املتجددة 

اريع يتكفل بتمويل مش ،0212وجب قانون املالية مبأسس : الصندوق الوطني للطاقات المتجددة -
يف قانون  %1من اجلباية البرتولية قبل أن تعدل إىل نسبة % 2،5ميول بنسبة  املتجددة والذيالطاقات 

من اجل  ،ومن  قروض بدون فوائد وضمانات للبنوك واملؤسسات املالية ،0211املالية التكميلي لسنة 
الوسائل املساعدة يف تعزيز  متويل استثمارات تساهم يف رفع كفاءة الطاقة، حيث يعترب دعم األسعار احد

 .(5، صفحة 0218حياة، ) جمال الطاقات البديلة
 واقع وتحديات استغالل الطاقات المتجددة في الجزائر.1

من اجل تطوير وترقية الطاقات املتجددة جلأت اجلزائر إىل تبين سياسة وطنية قائمة على إسرتاتيجية 
برنامج وطين لتنمية الطاقات املتجددة  تقدر تكلفته من ولتحقيق ذلك وضعت  واضحة املعامل واألهداف

، لكن بالرغم من ذلك يصطدم استغالل (10، صفحة 0218عبداهلل، ) مليار دوالر 122إىل  82
وتأسيسا على ما سبق ،واستثمار الطاقات املتجددة  يف اجلزائر مبجموعة من التحديات تعيق تقدمه

الوطين مربزين التحديات اليت تقف أمام  تطوير وترقية الطاقات سنتناول أهم ما جاء به هدا الربنامج 
 .املتجددة يف اجلزائر
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 البرامج الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر 2.1
عملت اجلزائر على إعداد برامج طموحة لتطوير الطاقات املتجددة من بينها الربنامج الوطين 

حفورية وتنويع والذي يعد حتديا من اجل احلفاظ على املوارد األ ،0232-0211للطاقات املتجددة 
فروع إنتاج الكهرباء واملسامهة يف التنمية حيث يهدف هذا الربنامج إىل تأسيس قدرة ذات أصول متجددة 

ميغاواط موجهة لتغطية الطلب الوطين على الكهرباء و  10222منها  ،ميغاواط 00222تقدر ب 
مليار دوالر إىل  02للتصدير حنو اخلارج، ولتجسيد هذا املشروع تسخر اجلزائر حوايل  ميغاواط 12222

 . (10، صفحة 0218عبدالقادر، ) وقد كلف جممع سونلغاز حتقيق ذلك 0232غاية 
ميغاواط،   50513الطاقة الشمسية: يتوزع هذا الربنامج حسب القطاعات التكنولوجية كالتايل 

، التوليد املشرتك للطاقة 1222، الكتلة احليوية 0222اط، الطاقة احلرارية ميغاو  2125: طاقة الرياح
حلصة من  0232ميغاواط، وعليه سيسم  هذا الربنامج يف آفاق  15:، الطاقة احلرارية األرضية022:

ميغاواط  00222من احلصيلة الوطنية إلنتاج الكهرباء، حيث أن إنتاج  %00الطاقات املتجددة بنسبة 
مليار مكعب من حجم الغاز الطبيعي، أي مايعادل   322ات املتجددة سيساهم يف ادخار من الطاق

، ووفقا لألنشطة املعمول اها فإن  هذا الربنامج مفتوح أمام 0210مثانية مرات االستهالك الوطين لسنة 
 .(1، صفحة 0210االستثمار، ) املستثمرين من القطاع العام واخلاص وطنيني وأجانب

 05بقدرة إنتاجية تقدرب  حاسي الرملمشروع : اليت برجمتالطاقة الشمسية مشاريع  ومن
ميغاواط،باإلضافة إىل مشروع مصنع  152د قدرته لعويواميغاواط،  82قدرته  مغيرميغاواط، مشروع 

 .(18، صفحة 0218مجال و بن عمر، ) ميغاواط 102اللوحات الضوئية الذي تبلغ قدرته اإلنتاجية 
 استغالل الطاقات المتجددة في  الجزائر وائقع وديات تح .1.1

 :العوائق وأمهها مايلييواجه استغالل الطاقات املتجددة العديد من 
حيث حتتاج الطاقات املتجددة إىل تطوير األجهزة واملعدات املستخدمة واىل :  تكنولوجيالائق عال - 

تكاليف باهضة لتوفري التكنولوجيا  إىلوهذا ما حيتاج بدوره  ،تقنيات عالية تفرضها طبيعة مصادرها
إذ حتتاج إىل  ،فصعوبة نقل الطاقة الكهربائية أو ختزينها سيؤثر يف استخدام الطاقة الشمسية ،الالزمة
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 قدراتالنقص املوجود يف ال تعاين اجلزائر من من جهة أخرى ،إمكانيات فنية وتكنولوجيا عالية املستوى
كوهنا حتتاج إىل دراسات معمقة للقدرات   ،تكنولوجيا الطاقات املتجددة باستخدامشرية اخلبرية الفنية والب

 . (0-3، الصفحات 0218حياة، ) احمللية يف التصنيع 
ونتيجة لضعف القاعدة التأسيسية لصناع القرار، فانه يؤدي إىل عدم من جهة أخرى  :قانونيلاعائق ال - 
واض   طري قانوين شاملأخاصة مع عدم وجود ت ،طاقات املتجددةلل التشريعية وضوح يف السياساتال

يدان وصعوبة احلصول على امل هذا  عدم التنسيق بني املؤسسات العاملة يفإضافة ل، هلذا اجملال املعامل
العديد بالرغم من وجود  ،الرتاخيص واملوافقات القانونية وعدم وضوح آليات تنفيذ االسرتاتيجيات املعتمدة

، يضعف من وضرورهتابأمهية هذه الطاقات البديلة  الوعيو  اإلمياننقص  مبعىن أن   ،من النصوص القانونية
 . (0، صفحة 0218حياة، ) فعالية وتفعيل التدابري التشريعية واملؤسسية

 يتعلق فيما خاصة ،عائق يقف أمام استغالل الطاقات البديلةأهم  اجلزائر يف التكلفة :التكلفةعائق  - 
 ولذلك بالطاقة التقليدية، مقارنة كربأ التشغيل تكلفة تبقىحيث  لواحق، من يتبعها وما الشمسية بالطاقة
 املنتج لدى املالية الناحية من متاحة كانت إذا إال فيه املرغوب املستوى إىل تصل لن املتجددة الطاقة فإن

 .فكلما اخنفضت التكلفة ازداد الطلب .(00، صفحة 0210عرابة و بن حاج، )  واملستهلك
 خاتمة

 النظيفة املرافقة للبيئة، عتمد على موارد الطبيعة املتجددةاحلقيقة هي تلك اليت تاملستدامة التنمية 
، املتجددةيف جمال الطاقة تبين سياسة طاقوية وطنية تستند  إىلاجتهت اجلزائر كغريها من الدول لذلك 
 :التالية النتائجهدى ما قيل توصلنا إىل  وعلى
الطاقة املتجددة ذات موارد مستدامة غري ناضبة وصديقة للبيئة،مما تساهم يف حتقيق منو مستدام والذي  -

 .يعين وجود وسط بيئي مالئم لعيش األجيال احلاضرة ومستقبل  يضمن تلبية احتياجات األجيال القادمة
اجلزائر تسعى إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق االستعانة بالطاقات البديلة ، أي أهنا  -

 .جعلت من الطاقة املستدامة جزء من اسرتاتيجيها الوطنية
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ترتكز على أسس تشريعية وأخرى مؤسساتية موزعة على املستوى املركزي واحمللي  منظومة قانونية توضع -
 .جال ترقية وتطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائرمؤسسات أخرى هتتم مب

واليت من  ،الطاقات املتجددة يف جمال وجود العديد من التحديات اليت تعرتض تنفيذ اسرتاتيجة اجلزائر -
 .ةتكلفالارتفاع و إضافة إىل العائق التكنولوجي والفين ، اجملالهذا بينها قصور التشريع يف تنظيم 
 :التالية التوصياتهذا ما يؤدي بنا إىل وضع 

تشجيع البحث يف جمال تقنيات الطاقات املتجددة والعمل على استخدامها بشكل يتناسب وخصائص   -
 .وإبرام اتفاقيات بني خمابر وطنية وأجنبية مورد،كل 
تخدام الطاقة اس التحول إىل ،منزلية ،خدماتية ،على كل القطاعات باختالف أنواعها صناعيةينبغي  -

 .تبين برامج أكادميية لتكوين كوادر وإطارات يف جمال الطاقات املتجددةو  البديلة
اصة بالطاقات املتجددة وضبطها على حنو حيدد ويوض  الطرق املثلى يف اخلقانونية النصوص ال تطوير -

 .هاتسهل االستثمار في واستغالهلا 
  .املتجددةة مبجال الطاقات تصخميئات على املستوى احمللي خلق ه ينبغي -
والتعاون بني املؤسسات الوطنية واهلياكل املركزية واحمللية من اجل وضع سياسة وطنية ضرورة التنسيق  -

 .الطاقات املتجددة متكاملة الستغالل
 قائمة المراجع

رقم . واملناجماملتضمن تنظيم اإلدارة املركزية يف وزارة الطاقة (. 7442, 40. )املرسوم التنفيذي
 .0،ص7434أكتوبر  31، الصادرة يف 90اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد : اجلزائر.  42/762

. يتضمن إنشاء مديريات والئية للطاقة ومهامها وتنظيمها وسريها(. 7436, 46 47. )املرسوم التنفيذي
 .7436يونيو  8الصادرة يف  10اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد : اجلزائر.  360-36رقم 

. يتضمن تنظيم اإلدارة املركزية لوزارة البيئة والطاقات املتجددة(. 7432, 37 79. )املرسوم التنفيذي
 .7432ديسمرب 79الصادرة يف  20اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد: اجلزائر.  169-32رقم

-32رقم . تجددة حيدد صالحيات وزير البيئة والطاقات امل(. 7432, 37 79. )املرسوم التنفيذي



 

  ةالبعد القانوني الستغالل الطاقات المتجددة في الجزائر نحو تحقيق مستدام للتنمي
 

126 

 . 20اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد : اجلزائر.  160
حيدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة املتجددة واستعمال (. 7439, 47 33. )املرسوم التنفيذي

 .40اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد : اجلزائر.  39/60رقم . هذه الشهادات
حيدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة املتجددة واستعمال (. 7432, 49 77. )املرسوم التنفيذي

اجلريدة : اجلزائر.  60-39يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  362-32رقم . هذه الشهادات
 .الرمسية اجلزائرية

تاريخ . قطاع الطاقات املتجددة، الربنامج الوطين(. 7432, 40. )الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
: ، من الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار7430, 41 39االسرتداد 

www.andi.dz/index.php/ar/les-energies- renouvelables 
التنمية املستدامة يف اجلزائر بني حتمية (. 7440, 46 36. )بكدي فطيمة، و الرمحاين هاجر بوزيان

، من 7430, 7 38داد تاريخ االسرت . التطور وواقع التسيريجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،
http://k-tb.com/book/ab7ath01787 

. الطاقات املتجددة كبعد اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر(. 7438. )بوشريب عبداهلل
مداخلة للملتقى الدويل اخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق التنمية 

افريل ، كلية العلوم االقتصادية  70-71،يف الفرتة من -الدول دراسة جتارب بعض -املستدامة
 .البليدة. والتجارية والتسيري،جامعة البليدة

الذي حيدد طلب إجراء عروض إلنتاج الطاقات املتجددة أو (. 7432, فيفري 76. )تنفيذي مرسوم
رقم . د بالطاقة الكهربائيةاملنبثقة عن اإلنتاج املشرتك وإدماجها يف املنظومة بالطاقة الوطنية للتزوي

 .39اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد: اجلزائر.  32/08
الطاقة املتجددة كخيار اسرتاتيجي (. 7432. )حاج زكرياء بن علي عرابة، و نفاح حممود بن حاج

 ,Science Reflection (SR) Vol2. -حالة اجلزائر-لتحقيق التنمية املستدامة

No1, February . 
جملة املفكر . آليات دمج البعد البيئي ضمن عملية التنمية املستدامة(. 7438. )احلحسني بوص
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للدراسات القانونية و السياسية جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة كلية احلقوق و العلوم 
 .ديسمرب  - 0العدد -السياسية 

مذكرة ماجستري، كلية . جلزائر دور السياسة البيئية يف توجيه االستثمار يف ا(. 7430. )محود صربينة
 .47احلقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف 

دور الطاقات املتجددة كبديل اسرتاتيجي للطاقات االحفورية يف تفعيل التنمية (. 7438. )دمحاين سامية
مداخلة للملتقى الدويل اخلامس .  -الشمسية منوذجا-الطاقة  –املستدامة يف دول املغرب العريب 

دراسة جتارب بعض  -سرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق التنمية املستدامةحول ا
 .افريل كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري،جامعة البليدة70-71يف -الدول
االستثمار يف الطاقات املتجددة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، (. 7432. )طامل علي

جملة االقتصاد والتنمية البشرية، جامعة لونيسي علي، . ارة إىل واقع الطاقة الشمسيةاإلش
 .،اجمللد الثامن 3البليدة،العدد 
: اجلزائر. األسباب، املخاطر، ومستقبل البيئة العاملي: التغريات املناخية(. 7433. )عبد احلكيم ميهويب

 .دار اخللدونية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل
مداخلة مقدمة للملتقى ا . التنمية املستدامة ومتطلبات حتقيقها(. 7433. )الرمحن حممد احلسن عبد

نوفمرب كلية  36-39إسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية املستدامة، يومي 
دية يف اجلزائر العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، خمرب االسرتاتيجيات والسياسات االقتصا

 .جامعة املسيلة(. 7صفحة )
الطاقات املتجددة كخيار اسرتاتيجي لتحقيق التنمية املستدامة (. 7438. )عمورة مجال، و أمينة بن عمر

،مداخلة للملتقى الدويل اخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق . يف اجلزائر
افريل ، كلية العلوم  70-71،يف الفرتة من -عض الدولدراسة جتارب ب -التنمية املستدامة

 . االقتصادية والتسيري، جامعة البليدة
الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، دراسة لواقع (. 7437. )فروحات حدة
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 33العدد جملة الباحث جامعة ورقلة . مشروع تطبيق الطاقة الشمسية يف اجلنوب الكبري باجلزائر
 . 33اجمللد 
. جتربة مدينة مصدر اإلماراتية برهان الطاقة املتجددة لتحقيق التنمية املستدامة(. 7438. )فروخي وافية

مداخلة للملتقى الدويل اخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق التنمية 
افريل ، كلية العلوم االقتصادية  70-71،يف الفرتة من -دراسة جتارب بعض الدول -املستدامة

 .والتجارية والتسيري، جامعة البليدة
.  40/40رقم . يتعلق برتقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة(. 7440, 48 38. )قانون

 .97اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد : اجلزائر
.  40/40رقم . يف إطار التنمية املستدامةاملتعلق برتقية الطاقات املتجددة (. 7440, أوت 30. )قانون

 .97اجلريدة الرمسية اجلزائرية العدد: اجلزائر
اجلريدة الرمسية : اجلزائر.  46/46رقم . متضمن القانون التوجيهي للمدينة(. 7446, 47 74. )قانون

 .7446مارس  37الصادرة يف  39اجلزائرية عدد 
اجلريدة الرمسية : اجلزائر.  41/43رقم . ستدامة للسياحةمتعلق بالتنمية امل(. 7441, 47 38. )قانون

 .،7441فرباير  30صادرة يف  33اجلزائرية عدد
اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد : اجلزائر.  41/81رقم . متعلق حبماية البيئة(. 3081, 47 49. )قانون

6. 
: اجلزائر.  41/34رقم . امةمتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستد(. 7441, 42 30. )قانون

 .74/42/7441، صادرة بتاريخ 01جلريدة الرمسية اجلزائرية عدد 
جلريدة الرمسية اجلزائرية : اجلزائر.  00/40رقم . يتعلق بالتحكم يف الطاقة(. 3000, 46 78. )قانون

 .3000. ربيع الثاين 74، صادرة يف 93عدد 
: اجلزائر.  47/43رقم . وزيع الغاز بواسطة القنواتيتعلق بالكهرباء وت(. 7447, 47 49. )قانون

 .7447، صادرة يف 48اجلريدة الرمسية اجلزائرية عدد 
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، . استغالل الطاقات املتجددة ألجل حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر(. 7438. )قريين نور الدين
تقى الدويل منوذجا، مداخلة للمل 7414-7433عرض الربنامج الوطين للطاقات املتجددة 

دراسة جتارب  -اخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق التنمية املستدامة
 .افريل ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيري ، جامعة البليدة 70-71 -بعض الدول

تنمية املستدامة يف استغالل الطاقات املتجددة ألجل حتقيق ال(. 7438. )قريين نورالدين، و مراد ناصر
، مداخلة للملتقى . منوذجا 7414-7433اجلزائر، عرض الربنامج الوطين للطاقات املتجددة 

دراسة  -الدويل اخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق التنمية املستدامة
 .يري، جامعة البليدةافريل ، كلية العلوم االقتصادية و التجاريةوالتس 70-71 -جتارب بعض الدول

مداخلة للملتقى . العوامل القانونية لنجاح وفشل إسرتاتيجية الطاقات املتجددة(. 7438. )كحيل حياة
دراسة  -الدويل اخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق التنمية املستدامة

امعة افريل ، كلية العلوم االقتصادية والتسيري،ج 70-71،يف الفرتة من -جتارب بعض الدول
 . البليدة

سياسة االقتصاد األخضر كمدخل لتحقيق التنمية االقتصادية املستدامة، (. 7438. )حلسني عبدالقادر
مداخلة للملتقى الدويل . جتربيت الواليات املتحدة واملغرب منوذجا، مع اإلشارة إىل جتربة اجلزائر
دراسة جتارب  -مية املستدامةاخلامس حول اسرتاتيجيات الطاقات املتجددة ودرها يف حتقيق التن

 . افريل كليةالعلوم االقتصادية والتجارية والتسيري، جامعة البليدة70-71بعض الدول
BOUGHAL, S., & Autres. (2013). "Opportunités et challenges de la 

promotion des énergies renouvelables en Algérie. Annales des 

Sciences et technologie, Volume 5, Numéro 1, mai Ouargla, . 

Europe, é. (2019). Que sont les les sources d’énergie renouvelable, 
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http://www.2020energy.eu/sites/default/files/pdf/sources_d_energie_r
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 -اإلمارات العربية المتحدة–في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة " مصدر" دور المدينة المستدامة 
The role of “Masdar” the sustainable city in reducing greenhouse gas 

emissions  
 

 1حدة رايس  .د.أ ،2سميحةزراري 
 samiha.zerari@univ-biskra.dz اجلزائر،  ،خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة 1

 h.rais@univ-biskra.dzاجلزائر،   ،خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة 2
 

     25/70/2712 :تاريخ النشر                                                                                         
 

 

 : ملخص
هذه الورقة البحثية إىل تسليط الضوء على ظاهرة تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة يف العامل  هتدف

وأثارها السلبية على النظام البيئي وحياة األفراد، باإلضافة إىل اجلهود املبذولة من طرف الدول يف إطار 
، واليت هتدف 2715عام لتوقيع على اتفاقية باريس بشان املناخ الخاصة بعد  األمم املتحدة للحد منها،

  .حتقيق التنمية املستدامة من اجليئة و لبا لدرجات، حفاظ 2إىل احتواء معدل درجة احلرارة العاملية اقل من 
كما تسلط الضوء على أهم مبادرة أطلقتها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إطار إسرتاتيجية 
االنتقال إىل االقتصاد األخضر من خالل ختفيض انبعاثاهتا من الغازات الدفيئة واملتمثلة يف املدينة املستدامة 

 ".مصدر"
 .اثات الغازات الدفيئة ، غاز ثاين أكسيد الكربون، مؤمتر األطراف، مدينة مصدرانبع :كلمات مفتاحية

 JEL: Q54 ،Q56 ،Q58 اتتصنيف

Abstract:  

The main aims of this study is to show the phenomenon of increasing 

global greenhouse gas emissions and their negative effect on the ecosystem, 

as well as the efforts made by nations to reduce them, especially after the 

Paris agreement of Climate 2015, to set a goal of limiting global warming  
__________________________________________ 

 samiha.zerari@univ-biskra.dz،  مسيحة زراري :المؤلف المرسل

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_warming
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to "well below 2 °C". And the strategy of transition to a green economy 

launched by the the United Arab Emirates to reduce its greenhouse gas 

emissions called “Masdar city”. 

Keywords: greenhouse gas emissions; carbon dioxide; conference of the 

parties; masdar city 

Jel Classification Codes: Q54, Q56, Q58 

 : مقدمة .1
عرف النشاط البشري تزايدا منذ احلقبة الصناعية يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية وحتسني 

لموارد الطبيعية غري العقالين ل ستغاللاالاملستوى املعيشي للفرد، حيث ساهم التطور التكنولوجي إىل 
رتفعت معدالت خاصة مصادر الطاقة الناضبة بشكل كبري دون مراعاة اجلانب البيئي، وبعد قرن ونصف ا

انبعاثات الغازات الدفيئة إىل مستويات قياسية يف الغالف اجلوي أمهها غاز ثاين أكسيد الكربون باعتباره 
 .جزء من املليون 057احلراري الذي جتاوز عتبة املسبب الرئيسي لظاهرة االحتباس 

واليت أثرت سلبا على النظم ونظرا لظهور التغريات املناخية الناجتة عن استمرار تزايد هذه اإلنبعاثات 
عن تراكم هذه  البيئية واحلياة البشرية، سارعت دول العامل خاصة الدول املتقدمة باعتبارها املسؤول األول

اإلنبعاثات عرب الزمن إىل عقد والتوقيع على اتفاقيات دولية بشان تغري املناخ تسعى من خالهلا يف احلد من 
 . نسان، وحتقيق التنمية املستدامةالغازات الدفيئة اليت أصبحت تشكل خطرا كبريا على حياة اإل انبعاثات

من جهتها التزمت دولة اإلمارات العربية املتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بالتوقيع على 
بيئة للحد من انبعاثات بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس، وباشرت يف تنفيذ العديد من املشاريع الصديقة لل

الغازات الدفيئة، ويف إطار خطة التنمية االقتصادية الكربى يف ابوظيب قامت بإنشاء أول مدينة خالية من 
 . 2772عام " مصدر"الكربون يف الشرق األوسط 

 :بناء على ماسبق حناول من خالل هذه الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكالية التالية
 ؟الغازات الدفيئةيف ختفيض انبعاثات  "مصدر"ة املستدامة كيف سامهت املدين
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 :هدف الدراسة  2.2
هتدف هذه الدراسة إىل إبراز واقع ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة يف العامل واجلهود الدولية املبذولة 

اليت هتدف إىل احتواء متوسط درجة احلرارة  ،2015يف احلد منها، أمهها اتفاقية باريس بشان املناخ 
درجة مئوية، باإلضافة إىل إبراز مبادرة دولة اإلمارات العربية املتحدة يف حتقيق التنمية  2العاملية دون 

 ".مصدر"املستدامة، بالعمل على ختفيض حدة انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل املدينة املستدامة 
 : منهج الدراسة 1.2

مت استخدام املنهج الوصفي، وهذا من خالل تقدمي خمتلف املفاهيم اخلاصة  ة هذا املوضوعملعاجل
 .بالغازات الدفيئة، واجلهود املبذولة من طرف الدول للحد من ارتفاعها

واملنهج التحليلي لتقييم وحتليل إحصائيات ارتفاع متوسط معدل غاز ثاين أكسيد الكربون يف 
 .وتقييم دور املدينة املستدامة يف احلد من االنبعاثات ،مسبباتهاجلوي و الغالف 

 :هيكل الدراسة 0.1
 : لتحقيق الغرض املرجو من البحث قمنا بتقسيم الدراسة إىل ثالثة حماور أساسية تتمثل يف

 .مدخل مفاهيمي: أوال -
 . واقع انبعاثات الغازات الدفيئة يف العامل: ثانيا -

 ". مصدر"املدينة املستدامة : ثالثا -
 :مدخل مفاهيمي  .1

 :تعريف الغازات الدفيئة  2.1
تعترب الغازات الدفيئة ظاهرة طبيعية، وهي تلك العناصر الغازية املكونة للغالف اجلوي، اليت تساهم 

اء بواسطة جزء من األشعة الشمسية إىل الفض يعكس ،يف ارتفاع درجة احلرارة على سطح األرض
بواسطة الغالف اجلوي، الرتبة  اآلخراجلزء  ويتم امتصاص يروسول ،آلالسحاب وسطح األرض وا

تقوم الغازات الدفيئة بامتصاصها وتعيد  حبيثمحراء حنو الفضاء  أشعة تصدر هذه األخريةواحمليطات مث 
 الذي حيافظ ويطلق على هذه الظاهرة باالحتباس احلراري، األرضسطح  إىلتوزيعها على شكل أشعة 



 

 سميحة زراري، حدة رايس
 

133 

 ,Meteofrance) .درجة مئوية 12-بدال من درجة مئوية  15 األرضرارة سطح حدرجة  على

، أن احرتاق الوقود االحفوري ميكن أن 1922أعلن العامل السويدي سفانت ارينيوس عام   (2019
الغالف اجلوي ن يف عالقة بني تركيز ثاين أكسيد الكربو وجود واقرتح  يؤدي إىل زيادة االحرتار العاملي

درجة مئوية بسبب  15درجة حرارة سطح األرض تقدر حبوايل أن متوسط  إىلوتوصل ، ودرجة احلرارة
وهذا ما يسمى تأثري االحتباس احلراري  ،ملاء وثاين أكسيد الكربونامتصاص األشعة حتت احلمراء لبخار ا

 درجة احلرارة سيؤدي إىل ارتفاع يف الكربونغاز ثاين أكسيد  أن مضاعفة تركيز الطبيعي، واقرتح ارينيوس
توماس شامربلني بأن األنشطة البشرية ميكن أن تؤدي إىل احرتار األرض مع  ، واستنتجدرجات مئوية 5بـ 

وبالتايل زيادة الغازات الدفيئة عن (Enzler, 2019) .بسبب تزايد ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي
  .تدهور النظام البيئي التوازين إىليؤدي  األرضاحلد الطبيعي الالزم العتدال درجة احلرارة على سطح 

 :مكونات الغازات الدفيئة .1.1
غازاً من غازات الدفيئة، مبا يف  07لقد حددت اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أكثر من 

النيرتوجني  ،(O3) األوزون ،(CH4) ، امليثان (CO2)ن، ثاين أكسيد الكربو (H2O)ار املاء خب: ذلك
 الكربيت وهكسافليوريد (PFCs) نبرفيليوروكربو ، (HFCs) اهليدروفلوروكربون، (N2O) بروتوكسيد

(SF6) (actu-environnement, 2019) وتتمثل يف : 
سحاب، أثرها االجيايب هو تتحول إىل غيوم و  اليتينتج من عمليات التبخر للماء :  ءبخار الما .1.2.2

 (5، صفحة 2779ابودية، ) .عكس أشعة الشمس و منعها من الوصول إىل األرض
ينتج بشكل كبري من نشاط  غاز االحتباس احلراري الرئيسي، يعترب: غاز ثاني أكسيد الكربون.2.2.2

اإلنسان خاصة احرتاق الوقود االحفوري، ومن عملية إزالة وحرق النباتات، كما ينتج بصورة طبيعية من 
يتم  (91، صفحة 2772العباجيي و ربيع، ) ،عملية تنفس النباتات واحليوانات والتحلل البيولوجي هلا

قطع الغابات  نأإال  ،النباتات اخلضراء ةمن غاز ثاين أكسيد الكربون طبيعيا بواسط امتصاص كميات
وزيادة التلوث الناتج عن النشاط اإلنساين أدى إىل فقدان التوازن الطبيعي، وبالتايل زيادة نسبة غاز ثاين 

 (5صفحة ، 2779ابودية، ) .يف الغالف اجلوي أكسيد الكربون
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من خالل حتليل  تعترب الزراعة العامل الطبيعي األكرب يف انبعاثات غاز امليثان: غاز الميثان .0.2.2
العباجيي و ) .نقعات وأعماق البحار واحمليطاتالبكترييا للمواد العضوية باإلضافة إىل األراضي الرطبة كاملست

أما فيما خيص العامل الصناعي فينتج غاز امليثان من عملية إنتاج،  (21-27، الصفحات 2772ربيع، 
-actu) .توزيع وحرق الغاز والبرتول، ومن عملية استخراج الفحم احلجري باإلضافة إىل مدافن القمامة

environnement, 2019) 
تستخدم يف أنظمة التربيد وتستخدم يف األيروسوالت والعزل الرغوي؛ تساهم : المفلورةغازات ال .0.2.2

مرة من ثاين أكسيد الكربون  20777و 1077الغازات املفلورة يف زيادة درجة احلرارة مبقدار يرتاوح بني 
يل يف وله فرتة حياة طويلة جًدا؛ كما تعترب خطرا حقيقيا خاصة على طبقة االوزون بالرغم من تواجده الضئ

 (actu-environnement, 2019) .الغالف اجلوي

كلم من االرتفاع، يقوم   27يتواجد بشكل طبيعي يف طبقة السرتاتوسفري، على بعد : األوزون .5.2.2
كما يتواجد يف الطبقات   عن طريق امتصاص اإلشعاع الشمسي فوق البنفسجي، األرضاألوزون حبماية 

 البشرية؛ األنشطةالسفلى من الغالف اجلوي حبيث ينتج من املركبات العضوية املتطايرة واملنبعثة من 
يتواجد طبيعيا يف الغالف اجلوي حبيث تطلقه بكرتيا يف الرتبة  (:أو النيتروجين)أكسيد النيترون  .2.2.2

كاستخدام األمسدة   هالبكترييا وزيادة اإلنبعاثات من واحمليطات، كما تؤدي األنشطة البشرية إىل تنشيط هاته
 (Meteofrance, 2019) .االزوتية يف الزراعة وتربية املواشي

تتميز الغازات الدفيئة بتفاوت فرتة بقائها يف الغالف اجلوي، وذلك نسبة للوقت الذي يستغرقه 
سنة، غاز ثاين أكسيد  12مستوى الرتكيز الطبيعي له، يستغرق غاز امليثان  إىلالغاز يف التالشي والعودة 

 Encyclo) .سنة ألف 57سنة، أما اهلالوكربونات تصل إىل 127سنة، أكسيد النيرتوجني 177الكربون 

Ecolo, 2014)  
 :آثار تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة .1.1

تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة يف  أنجلنة اخلرباء احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ،  صرحت
 :(AFP, 2015) منها األرضاآلثار السلبية على  الغالف اجلوي سيؤدي إىل ظهور بعض
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سيستمر مستوى مياه احمليطات باالرتفاع بشكل سريع بسبب  :المحيطات ى مياهارتفاع مستو  .1.0.2
سم، مما يؤدي إىل اختفاء اجلزر الصغرية 92تزايد انبعاثات الغازات الدفيئة وقد يصل هذا االرتفاع إىل 

وتراجع نسبة اليابسة، كما ستساهم هذه اإلنبعاثات يف ارتفاع درجة حرارة املياه وزيادة محوضة احمليطات، 
 سلبا على الشعاب املرجانية والكائنات البحرية؛ مما سيؤثر
سيؤدي ارتفاع الغازات الدفيئة إىل تقلبات يف درجات احلرارة على  : العادية ظواهر الطقس غير .2.0.2

كوكب األرض، كما سيؤدي إىل ظهور موجات احلرارة القاسية واجلفاف بشكل اكرب من املوجات الباردة، 
 األمطار، وظهور الفيضانات والعواصف الشديدة احلدة؛   إضافة إىل التذبذب يف هتاطل 

سيؤدي احرتار األرض إىل ذوبان اجلليد حتما، وأظهرت دراسات أن احلجم : ذوبان الجليد .0.0.2
سيناريو لالنبعاثات،  قلأل نتيجة %55-15العاملي للجليد باستثناء القطب اجلنويب سينخفض بنسبة 

القطب الشمايل  بان علماء املناخأشار  كما ثاتالنبعاعلى سيناريو لكنتيجة أل %95-05وبنسبة 
 ؛2757سيختفي حبلول عام 

إىل  27إن أنواع احليوانات والنباتات مهددة باالنقراض بنسبة : التأثير على التنوع البيولوجي .0.0.2
درجة مئوية مقارنة مع العشرين سنة األخرية من  2.0 إىل 1.5، إذا ارتفعت درجات احلرارة بنسبة 07%

 القرن العشرين؛
التغري املناخي الناتج عن زيادة االنبعاثات على األمن  سيؤثر: اآلثار االجتماعية واالقتصادية .5.0.2

اخنفاض يف غلة احلبوب يف املناطق املعتدلة واالستوائية و الغذائي يف املناطق اليت تعتمد على الصيد البحري، 
بته بالكثري من إصاكعلى صحة اإلنسان   سلبيا اآلثارستؤثر كل هذه  ،اخنفاض نسبة موارد املياه العذبةو 

تضررا والغنية باملوارد الطبيعية مما يؤدي  قلاألناطق املدفع اجملتمعات إىل التنقل حنو كما سي  األمراض الوبائية
 .بدوره إىل احتمال ظهور خماطر الصراعات عليها

 انبعاثات الغازات الدفيئة في العالمواقع  .1
 :الجهود الدولية في مواجهة تغيرات المناخ  .2.1

تبلورت اجلهود الرامية ملواجهة التغريات املناخية حتت إشراف منظمة األمم املتحدة، على اثر انتشار 



 

 -اإلمارات العربية المتحدة–في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة  "مصدر" دور المدينة المستدامة 
  

136 

نهم، فإذا مل الوعي البيئي بني اجملتمعات واعرتاف الدول بان مشكلة التغري يف املناخ هي مشكلة مشرتكة بي
االيكولوجية  األنظمةعلى اليت تأثر السلبية  اآلثارمن حيث مشرتكة فهي  األسبابتكن من حيث 

 .والبشرية
االستغالل غري العقالين للموارد  لقد أدى :1021قيات بشان تغير المناخ قبل االتفا أهم .2.2.1

أصبح من الضروري التوجه و البيئة، سلبية على  آثارظهور  إىل الطبيعية يف سبيل حتقيق النمو االقتصادي
 .من خالل محاية البيئة اآلثارحلول للتقليل من هذه  إجيادحنو 

، حبضور 1202ستوكهومل عام انعقد املؤمتر يف  :2991المتحدة حول البيئة  األمممؤتمر  .1.1.1.0
وثيقة  أولستوكهومل  مؤمترواهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، يعد  ممثلني عن املنظماتو دولة  110

دولية حتدد املبادئ اليت تساهم يف تسيري الدول للتقليل من األنشطة اليت هتدد البيئة، حيث جاء يف املبدأ 
فة تتيح له العيش بيئة نظي يف احلرية واملساواة وظروف احلياة الكرمية يف أساسيااألول، أن لإلنسان حقا 

 ظهرالذي ي هذا املؤمتر بقمة األرض، كما مس  (07-09، الصفحات 2710علي، ) .يةبكرامة ورفاه
وأكد على املسؤولية الكبرية اليت تقع على عاتق الدول  أسسها،و من خالله مفهوم التنمية املستدامة 

 إنشاء إقرارمبدأ، ومت  22واحلكومات لتحسني ومحاية البيئة لألجيال القادمة؛ انتهى املؤمتر باإلعالن على 
 (Futura planète, 2019) .املتحدة للبيئة األممبرنامج 

ة مت التوقيع على هذه االتفاقي: 2991بشان تغير المناخ  اإلطاريةالمتحدة  األمماتفاقية  .2.1.1.0
تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة يف الغالف "دولة، هتدف هذه االتفاقية إىل  150من قبل  1222عام 

اجلوي عند مستوى حيول دون تدخل خطري من جانب اإلنسان يف النظام املناخي، وينبغي بلوغ هذا 
تتكيف بصورة طبيعية مع تغري املناخ،  أنفرتة زمنية كافية متكن النظم االيكولوجية  إطاراملستوى يف 

كما تسمح باملضي قدما يف التنمية االقتصادية على حنو   وتضمن عدم تعرض إنتاج األغذية للخطر،
ولتحقيق هذا اهلدف وضعت االتفاقية جمموعة من  (0، صفحة 1222االمم املتحدة، ) ."مستدام
ملسؤولية املشرتكة وا نصافلإل وفقاالقادمة  األجيالالنظام املناخي ملنفعة  اليت حتث على محاية املبادئ

تنص لتحقيق التنمية املستدامة،  يف مكافحة تغري املناخ وآثارهالدول املتقدمة  كما ركزت على دور  واملتباينة،
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هذه االتفاقية على جمموعة من االلتزامات املتمثلة يف وضع قوائم وطنية حلصر اإلنبعاثات البشرية املصدر، 
الدول النامية األطراف املعرضة آلثار تغري املناخ الضارة عن طريق توفري مبساعدة  الغنيةوقيام الدول املتقدمة 

 (2-5، الصفحات 1222االمم املتحدة، ) .التمويل ملواجهتها ونقل التكنولوجيا
  املناختعزيز االستجابة العاملية لتغري من املفاوضات حول  بعد عامني: بروتوكول كيوتو .0.1.1.0

 2775، ودخل حيز التنفيذ عام 1220فيفري  12دولة على هذا الربوتوكول باليابان يف  125وقعت 
بشان املناخ املربمة يف  اإلطاريةاملتحدة  األممالتفاقية  األوىلوميثل هذا الربوتوكول اخلطوة التنفيذية 

من البلدان الصناعية بأهداف  األطرافيلزم هذا الربوتوكول  (9، صفحة 2779ابودية، ) .1222
خالل فرتة ( 1227مقارنة بالسنة املرجعية ) %5الغازات الدفيئة بالغالف اجلوي مبعدل  انبعاثاتخفض 

مم املتحدة، اال) .2727 إىل 2710مث الفرتة الثانية من  ،2712إىل  2779االلتزام األوىل املمتدة من 
 انشأ بروتوكول كيوتو ثالث آليات ملساعدة دول امللحق األول للوفاء بالتزاماهتا، وتعرف باسم  (2712

خنفوسي ) .لية التنمية النظيفةآالتنفيذ املشرتك، و  آليةآلية االجتار باالنبعاثات، : ، وهي"آليات كيوتو املرنة"
 (0، صفحة 2710 و لعالوي،

 :1021اتفاقية باريس بشان تغير المناخ  .1.2.1
وضع  الذي يهدف إىل 2772شهدت مدينة كوبنهاغن عقد مؤمتر األمم املتحدة لتغيري املناخ عام 

صك قانوين ملزم حمل بروتوكول كيوتو، وبعد فشل مفاوضات املؤمتر هبذا الشأن، أعيد طرحه يف مؤمتر  
نتائجه وضع مسودة التفاق قانوين عاملي جديد  أهمومن  2711ديربان عام ، مث 2717كانكون عام 

ومؤمتر  2712وبعد مفاوضات مؤمتر الدوحة  ،2727لتصدي لتغري املناخ ملا بعد ا إىليهدف 
مؤمتر  واعتربأصبحت دول العامل تدرك حجم خماطر االحتباس احلراري والتغريات املناخية،  2710وارسو
، الصفحات 2712شكراين و القضاوي، ) ،2715نداء للعمل املناخي حنو اتفاق مبثابة  2710ليما 
ان مفاوضات بش 2715الواحد والعشرين يف باريس عام  األطرافاجتمعت الدول يف مؤمتر  (02-00

دولة على أول اتفاق 125وانتهى املؤمتر بإمضاء  ،2727لتغريات املناخية ملا بعد ادولية جديدة ملواجهة 
، ترمي إىل توطيد االستجابة العاملية ملخاطر "باالتفاقية اإلطارية بشان تغري املناخ"دويل بشان املناخ عرف 



 

 -اإلمارات العربية المتحدة–في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة  "مصدر" دور المدينة المستدامة 
  

138 

التغريات املناخية يف سياق التنمية املستدامة، واملسؤولية املشرتكة واملتفاوتة بني الدول املتقدمة والنامية، 
 (2، صفحة 2715االمم املتحدة، ) :إىلف هذا االتفاق ويهد

على ارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية يف حدود اقل من درجتني مئويتني ومواصلة  اإلبقاء -
مئوية فوق مستويات ما قبل احلقبة  درجة 1.5اجلهود الرامية حلصر ارتفاع درجة احلرارة يف حد ال يتجاوز 

 الصناعية؛ 

التغريات املناخية وتوطيد التنمية اخلفيضة النبعاثات الغازات الدفيئة  آثارتعزيز قدرة التكيف مع  -
 ؛الغذاء إنتاجعلى حنو ال يهدد 

جعل التدفقات املالية متماشية مع مسار يؤدي إىل تنمية خفيضة لالنبعاثات وقادرة على تغري  -
 .اخاملن

صايف صفر  "ما يسمى  ةهذه االتفاقي تبنتولتسريع عملية ختفيض انبعاثات الغازات الدفيئة 
، من خالل حتقيق التوازن بني اإلنبعاثات الصناعية وامتصاصها بواسطة 2757ابتداء من عام " كربون

دفع كما تعهدت الدول املتقدمة ب  الكربون من الغالف اجلوي وختزينه، أكسيدالتقاط غاز ثاين  أوالغابات 
 ،لنامية للتكيف مع التغري املناخيملساعدة الدول ا 2727ابتداء من عام  مليار دوالر أمريكي سنويا177

عقب مؤمتر مراكش الذي وصف بأنه مؤمتر تنفيذي  2712نوفمرب 70دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ يف 
يف اجلوانب الفنية اهلامة ككيفية تقدير ومقارنة اإلنبعاثات، التقدم  إحراز إىلوالذي يهدف  األطرافللدول 

حيدد معايري " دليل تنفيذي" وضع  إىل باإلضافةشروط وأحكام متويل املناخ ووضع نقل التكنولوجيا، 
 2719 عام يف أماالشفافية واملتابعة لتقدير اجلهود املبذولة من طرف الدول األعضاء للحد من إنبعاثاهتا؛ 

ؤمتر األطراف بكاتوفيتشي إلكمال املفاوضات بشان القواعد املنظمة التفاقية باريس وتقييم مت عقد م
مستوى التقدم ومسألة متويل االستثمارات املناخية، إال أن الدول مل تتفق على مراجعة وزيادة جهودها 

ه متسق مع ارتفاع درجة وعليه فشل املؤمتر يف توجيه الدول حنو اجتا ،نية يف التصدي للتغريات املناخيةالوط
 (OBNL, 2018, p. 1) .درجة مئوية يف هناية القرن 1.5احلرارة بـ 
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 :انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في العالمواقع تزايد  .1.1
غاز ثاين أكسيد الكربون قبل الثورة الصناعية يف القرن التاسع عشر بـ  قدر متوسط معدل انبعاثات

سنة  ألف 800جزء من املليون خالل  297و 197جزء من املليون، وتطور هذا املعدل بني  297
 1207، بوترية سريعة لتسجل يف الفرتة 1257جزء من املليون عام  077أهنا جتاوزت حد  ال، إسابقة

 ,Lecomte). كل ثانية يف العامل  الكربون أكسيدثاين ما ال يقل عن مليون كيلوغرام من غاز  ،2710و

2013) 

 (.جزء من المليون: الوحدة) 1029-1001مستوى غاز ثاني أكسيد الكربون للفترة : 2شكل 

 
Source : https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/  

لوا يف مستويات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي اليت مت قياسها يف مرصد ماونا  الشكليبني 
جزء من املليون عام  009سجلت مقدار وهي يف تزايد مستمر حبيث  ،هاواي يف السنوات األخرية

، وهي كميات تفوق كمية اإلنبعاثات املسطرة يف 2710جزء من املليون عام  020، ومقدار 2775
جزء من املليون  017، ومقدار 2712جزء من املليون عام  077عتبة  وجتاوزت االنباثات .اتفاقية كيوتو

للحد من هذه اإلنبعاثات بالرغم من اآلثار  الالزمةهود التزام الدول ببذل اجلدم ، مما يعكس ع2712عام 
جتاوزت انبعاثات الغازات الدفيئة احلد  كما،  السلبية للتغريات املناخية اليت شهدهتا بعض املناطق يف العامل

 2707بون عام مليار طن مكافئ ثاين أكسيد الكر  07الذي نصت عليه اتفاقية باريس للمناخ املقدر بـ 
عشر سنة من التاريخ احملدد، وحسب ما ورد يف تقرير اللجنة الدولية للتغريات املناخية  10وذلك قبل 

درجة مئوية 1.5، وأصبح من الضروري احلد من ارتفاع درجة احلرارة إىل 2719الصادرة يف أكتوبر 
از ثاين أكسيد الكربون الناجتة عن النظم البيئية، يعين هذا ختفيض انبعاثات غعلى للتقليل من املخاطر 

 (Magdelaine, 2018) .سنوات17يف حدود  2717بالنسبة لعام  %05نشاط اإلنسان بنسبة 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
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 (جزء من المليون: الوحدة)الكربون في طبقة التروبوسفير  أكسيدتركز غاز ثاني : 2شكل 

 
Source : https://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/ 

يوضح الشكل التوزيع والتنوع العامليني لرتكيز ثاين أكسيد الكربون يف منتصف الرتوبوسفري يف أجزاء 
بعام  مقارنة ايل للخريطة باجتاه اللون األمحرإلمجتغري اللون ا 2016يف عام  نالحظحيث لكل مليون، 

تتمثل املصادر الرئيسية لغاز ثاين أكسيد الكربون و  ة السنوية يف ثاين أكسيد الكربونبسبب الزياد 2772
 زايدت نسبة انبعاثات، ت%0واالمسنت بـ  %27، الغاز %05، البرتول %07يف احرتاق الفحم بنسبة 

لتصل إىل  2710غاز ثاين أكسيد الكربون الناتج عن احرتاق الطاقات االحفورية والصناعة عام 
عن ما مت حتديده يف بروتوكول   %20مليار طن من غاز ثاين أكسيد الكربون، أي زيادة بنسبة 02.2
أما فيما خيص اكرب الدول الباعثة لغاز ثاين أكسيد الكربون، فلقد   (Magdelaine, 2018) ،كيوتو

، مث املرتبة الثانية بعد الصني 2772إىل غاية  1227املرتبة األوىل منذ  األمريكيةاحتلت الواليات املتحدة 
تصدر الدولتني و  2710مليون طن كربون عام  2902 إىلبشكل كبري لتصل  اتزايدت انبعاثاهت اليت

 (Global Carbon Atlas, 2019) .من انبعاثات الكربون العاملية %00نسبة  لوحدمها

 (.مليون طن كربون: الوحدة) 1029-2990 الكربون في العالم أكسيدانبعاثات غاز ثاني : 3شكل 

 
Source :préparer par les chercheurs a partir de 

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 
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 روسيا الواليات المتحدة االمريكية اليابن الهند الصين
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الناجتة عن احرتاق الوقود  نبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربونالاكرب الدول املصدرة  يبني الشكل
الواليات املتحدة ، لقد احتلت 1227االحفوري يف العامل واليت عرفت يف جمملها تزايدا منذ عام 

الصني أين جتاوزهتا  2772إىل غاية عام  دولة مصدرة للكربون كأولسنة   02املركز األول ملدة  األمريكية
، تعود هذه الزيادة بالدرجة 2710إىل  2772من  %50.20تزايد مستمر بنسبة  انبعاثاهتا شهدتاليت 

وتطور نشاطها االقتصادي باعتبارها أول مصدر يف العامل، وحتسن املستوى  األوىل إىل عدد السكان،
تباطؤ النمو  نتيجة %1.75بنسبة  2715عام  ا طفيفااخنفضشهدت  املعيشي لألفراد، إال أهنا

 ,planetoscope) .2707من طاقتها اىل طاقات متجددة حبلول  %27والتزامها بتحويل االقتصادي 

2019) 

ذروهتا مبقدار  2770عام من الكربون  انبعاثاهتا فقد عرفتاملتحدة األمريكية  لوالياتبالنسبة ل أما
، وهذا راجع 2710-2770للفرتة  %12.20بنسبة مليون طن كربون، مث شهدت اخنفاضا  2107

ت يف كما شرع( الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)للطاقات املتجددة  األمريكيةإىل تبين الواليات املتحدة 
 (connaissance des energies, 2017) .بالفحم مبحطات تعمل بالغازاستبدال احملطات اليت تعمل 

عام  وروسيا 2772عام  اليابان انبعاثاهتا املرتبة الثالثة بعد ما جتاوزتيف هلند ا لقد متركزت
نتيجة النمو االقتصادي الذي  2710و2772 بني %21.27اد حجم انبعاثاهتا بنسبة ازدو  ،2772

؛ صندوق النقد العريب، 2772صندوق النقد العريب، ) ،هاته الفرتة خالل %11.2و %0تراوح بني 
 إىلاهلند عن بذل جهودها يف التحول  إعالنوبالرغم من  (2719؛ صندوق النقد العريب، 2710

 .اعتمادا على الطاقات املتجددة يبقى الفحم احلجري املورد الرئيسي إلنتاج الكهرباء األخضراالقتصاد 
(BESSON, 2010)  

وتعترب احد الدول الرئيسية املصدرة للوقود االحفوري،  ةالرابع أما روسيا فقد متركزت يف املرتبة
ارتفاع انبعاثات الكربون،  منوها االقتصادي مع يقرتن، و زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة املسبب األول يف
بدور مهم يف تفعيل اتفاقية كيوتو إال أهنا مل تقم بإجراءات سياسية فعلية للحد من تغري  هاوبالرغم من قيام

 .1227مقارنة بعام  2727عام  %25اخ، إال من خالل اإلعالن عن ختفيض اإلنبعاثات بنسبة املن
(Tynkkynen, 2014, p. 6) 
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 إىللتصل  2710ارتفعت انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف اليابان إىل مستوى قياسي عام 
واسترياد الغاز الطبيعي  2710غلق مجيع املفاعالت النووية منذ ل وهذا راجعمليون طن كربون،  1302

لتصبح  2710عام  %9.07مبعدل  اعامليا، وشهدت اخنفاضا متتالي ةاخلامس ومتركزت يف املرتبةوالفحم، 
 (Tsukimori, 2015) .2710مقارنة بعام  مليون طن كربون 1275

 (.فهرنايت: الوحدة)تغيرات درجة الحرارة السطحية العالمية : 4شكل 

 
Source : https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 

-2772للفرتات الزمنية ملية يوضح الشكل متوسط التغري يف درجات احلرارة السطحية العا
املناطق الباردة  على عكسمناطق كثرية، تغطي ، نالحظ أن احلرارة السطحية يف تزايد مستمر و 2719

وبالرغم من  .انبعاثات الغازات الدفيئة على درجة احلرارة السطحية ارتفاعوهذا ما يوضح اثر  تتناقص اليت
األكثر حرارة على تعترب ( 2719-2715)السنوات األربع األخرية  اهلدف الرئيسي التفاقية باريس إال أن

أعلى من سنة املقارنة لفرتة أي درجة مئوية،  1.1بلغ متوسط درجات احلرارة السطحية العاملية و  اإلطالق
ات الغازات يف ظل بقاء مستويات انبعاثو (climat, 2019) .1277-1957الصناعة  حقبة ما قبل

 األقلدرجات مئوية على  0 إىليصل متوسط الزيادة يف درجات احلرارة العاملية  أنالدفيئة مرتفعة يتوقع 
 (Magdelaine, 2018) .2757حبلول عام 

 :"مصدر"المستدامة مدينة ال .4
فضال عن كون اإلمارات العربية املتحدة ثاين اكرب منتج للطاقة يف منطقة اخلليج بعد السعودية، إال 
أهنا أطلقت مبادرة التوجه حنو االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة يف إطار رؤية اإلمارات 

ل املستدام وتعزيز كفاءة ، واعتمدت تطوير مصادر الطاقة املتجددة واعتماد األبنية اخلضراء، النق2721

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
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استهالك الطاقة للتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، كما قامت بإطالق العديد من الربامج املبتكرة من 
 .(2-9، الصفحات 2710منظمة املدن العربية، ) بينها مبادرة مدينة مصدر

 2710غاز ثاين أكسيد الكربون لدولة اإلمارات العربية عام  لقد قدرت انبعاثات: مدينة مصدر .2.4
مليون طن كربون، وحتتل املرتبة اخلامسة عامليا من  202حسب بيانات منظمة قلوبل كاربون بروجكت بـ 

 Global) .طن كربون للفرد 25طر والكويت وجزر الكارييب مبقدارحيث انبعاثات الفرد الواحد بعد ق

Carbon Atlas, 2019)  العربية ومنط العيش هبا،  اإلماراتيعود هذا إىل النمو السريع الذي شهدته دولة
ويف ظل خطة التنمية  .وطابعها اجلغرايف الذي يستلزم استهالك الطاقة لتوليد الكهرباء بشكل متزايد

وهي اكرب  2779عام دينة املأطلق مشروع إنشاء  يف إمارة أبو ظيب،" مبادرة مصدر" االقتصادية الكربى
أول املدن املستدامة و  .(2711رايش، ) مدينة يف العامل خالية من الكربون والنفايات وخالية من السيارات

حيث تضم املباين ذات  هبا ملدن املستقبل، حيتذييف الشرق األوسط اليت تبنت توفري بصمة خضراء 
استهالك  لرتشيدوتستخدم العديد من التقنيات املباشرة وغري املباشرة  الكفاءة العالية يف استخدام الطاقة،

وجيسد تصميم املدينة مزجيًا بني فنون العمارة العربية التقليدية  ،الطاقة واملياه، واحلد من التلوث والنفايات
يد من حركة مرور اهلواء املنعش فيها، لتوفري برودة طبيعية تضمن أجواء والتكنولوجيا العصرية، كما تستف

كما تستفيد من أشعة الشمس اليت تولد الطاقة   ،تفاع درجات احلرارة يف فصل الصيفمرحية خالل ار 
الكهربائية النظيفة باستخدام تكنولوجيا األلواح الشمسية املثبتة على أسطح املباين، فضاًل عن امتالكها 

 (2712حكومة امارات، ) ى أضخم التجهيزات الكهروضوئية يف منطقة الشرق األوسطإحد
  (Masdar a mubadala Company, 2019) :وتضم املدينة جمموعة من اهلياكل الرئيسية واملتمثلة يف

هو أول مبىن يعتمد على نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ (: آيرينا) مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة -
، يتيح التصميم املبتكر وأنظمة إدارة "استدامة"املستخدمة لتصنيف أداء استدامة املباين ضمن برنامج 

 ٪ مقارنة مع املباين املكتبية العادية يف20الطاقة الذكية املعتمدة يف املبىن بتقليل استهالك الطاقة بنسبة 
 مدينة أبو ظيب؛

 ؛" ليد"ويعدُّ أول جممع مستدام حيصل على التصنيف البالتيين بنظام : جممع االحتاد السكين املستدام -



 

 -اإلمارات العربية المتحدة–في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة  "مصدر" دور المدينة المستدامة 
  

144 

أول بناء للمكاتب يف مدينة مصدر، يستخدم املبىن التصميم املبتكر والواجهات : مبىن واحة االبتكار -
 يل على املستأجرين؛عالية األداء وتقنيات التظليل الذكي لتقليل تكاليف التشغ

ميثل وحدة أحباث متعددة التخصصات تعمل على اختبار : حرم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا -
 تطبيقات إسرتاتيجية يف جمال الطاقات املتجددة يتم تنفيذها على املدى الطويل؛

 مت تصميمه باستخدام مواد مستدامة وتقنيات فعالة يف استخدام الطاقة؛ :مبىن سيمنز الشرق األوسط -

يضم مكتبة احلرم اجلامعي، يتميز بتصميم السقف املبتكر الذي يوفر الظل وينظم دخول : ركز املعرفةم -
 .ضوء النهار الطبيعي، كما أن اجتاه املبىن حيسن من كفاءة عمل األلواح الشمسية املوجودة على السطح

 :مة مدينة مصدر في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئةمساه .1.4
متيزت دولة اإلمارات العربية املتحدة بأهنا من أوىل الدول املنتجة للنفط اليت قامت بالتوقيع على 

وقامت بتنفيذ عدة مشاريع هبدف احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة يف إطار  2775بروتوكول كيوتو عام 
فة، كما وقعت على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشان تغري املناخ واتفاقية باريس حيث آلية التنمية النظي

حكومة ) 2721من الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة النظيفة حبلول عام  %20أكدت على توليد 
ع اليت جسدهتا وأمهها مدينة الغازات الدفيئة من خالل املشاري ، وختفيض انبعاثات(2712امارات، 

طن مكافئ من انبعاثات غاز ثاين  9021مقدار  2710انبعاثات املدينة عام  إمجايلبلغ ، حيث مصدر
 إنتاج، والصادرة عن األوىلالصادرة من املرحلة التشغيلية  اإلنبعاثاتالكربون، ويغطي هذا املقدار  أكسيد

 (2719ميناهريالد، ) .اإلنشاءالوقود من املرحلة الثانية اليت ال تزال حتت الكهرباء و 
تويل مدينة مصدر اهتمامًا كبريًا بتعزيز التنمية املستدامة، وذلك عرب خفض : تحقيق االستدامة 1.2.0

 خصوصًا خالل تنفيذ مشاريع اإلنشاءات الطلب على الطاقة واملياه وإعادة تكرير واستخدام النفايات،

(Masdar a mubadala Company, 2019).  ولقد اعتمدت االستدامة من أول مرحلة يف إنشاء
 ،%27املدينة، حيث مت إنشاء املباين باستخدام اإلمسنت منخفض الكربون واألملونيوم املعاد تدويره بنسبة 

باإلضافة إىل مواد أخرى معتمدة يتم استقدامها من السوق احمللي لتقليل اإلنبعاثات الكربونية املرتبطة 
صممت املباين بتقنية و  (0-2، الصفحات 2710ماي  9-2حسن و اجلوارين، ) .بعمليات النقل
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، كما ظيب أبوقارنة مع املباين العادية يف م% 07تساهم يف ختفيض استهالك الطاقة واملياه فيها بنسبة 
كحد أدىن مبوجب نظام ( تعادل شهادة ليد الذهبية" )آللئ 0"يشرتط على كل مبىن أن حيقق تصنيف 

 .ظيب للتخطيط العمراين الذي أطلقه جملس أبو" استدامة"التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباين التابع لربنامج 
(Masdar a mubadala Company, 2019) 

تعترب مدينة مصدر أول مدينة تعتمد بصفة كلية على الطاقات املتجددة  :الطاقات المتجددة. 2.2.0
% 50حيث توفر تطبيقات عالية الكفاءة والتقنيات املتطورة املستخدمة يف مبانيها  ،كربونلتحقيق صفر  

 . من استهالك الكهرباء، مقارنًة باملعدل السائد يف الدولة% 51من استهالك املياه و
دينة يف أحد املصادر الرئيسية اليت تعتمد عليها املالطاقة الشمسية تعترب : الطاقة الشمسية .1.2.2.0

 :من خالل الطاقة الكهربائيةإنتاج 

، يتم توليد الكهرباء باستخدام 2772دشنت هذه احملطة عام : حمطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية -
  17,500تنتج حوايل من نوعها يف منطقة الشرق األوسط،األلواح الكهروضوئية، اليت تعد األضخم 

ألف طن من  15ا يف تفادي إطالق ميجاواط ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً، فضاًل عن مسامهته
سيارة عن الطريق، وتتكون احملطة من  0577انبعاثات غاز ثاين الكربون سنويًا أي ما يعادل إزالة حوايل

فريست "و" صن تك"لوحًا من األلواح الشمسية الرقيقة وخاليا السيلكون املتبلور من شركيت  907097
 (2712ركة مبادلة، مصدر ش) ."سوالر

من الكهرباء اليت تستهلكها املدينة من األلواح الكهروضوئية % 07تأيت نسبة : األلواح الكهروضوئية -
املتبقية فهي متأتية من حمطة توليد الطاقة الشمسية،  % 07املثبتة على مجيع سطوح املباين، أما نسبة الـ 

 ؛ط حرارية مثبتة على سطوح املباينمن احتياجات املياه الساخنة عن طريق لواق %05كما يتم توفري 

أمتار مربعة، وهي أول فيال يتم تصميمها لتحقق معايري  075متتد مساحتها : الفيال املستدامة -
% 05، ومياهاً أقل بنسبة %02، وتوفر الفيال طاقة أقل بنسبة "استدامة"وفق نظام « آللئ 0»التصنيف 

ارنة مع الفيالت التقليدية ذات احلجم املماثل يف أبو ظيب، وبالتايل فهي تساهم يف منع انبعاث ما باملق
طنًا من ثاين أكسيد الكربون سنوياً، وتعتمد الفيال على تصميم ذكي يستخدم حلول كفاءة  20يقدر بـ 
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  20ة الكهروضوئية عليها الطاقة للحد من تأثريها على البيئة، وتستهلك الفيال بدون تثبيت ألواح الطاق
كيلوواط ساعي لكل مرت   057كيلوواط ساعي فقط من الكهرباء مقارنة بالفيال التقليدية اليت تستهلك 

كيلوواط ساعي أي أهنا   7مربع ، أما بتثبيت ألواح الطاقة الكهروضوئية  على سطحها فهي تستهلك 
 (2719باصليب، ). %177تعتمد على الطاقة املتجددة بنسبة 

خططت املدينة على شكل رباعي وحماطة جبدران مصممة حلمايتها من رياح : طاقة الرياح. 2.2.2.0
من اجل السماح  األمتارالصحراء الساخنة، كما جند انه مت رفع مستوى بعض املباين عن السطح ببعض 

وتتميز املدينة بربج الرياح الذي ميثل التطبيق املعاصر للربج التقليدي املعروف باسم  ،رللرياح بالعبو 
مرتاً، ويعمل وفق مبدأ فيزيائي بسيط، فكلما اشتدت سرعة الرياح  05يبلغ ارتفاع البارجيل ". البارجيل"

لرياح من هيكل يف الطقس احلار، أحس املرء باالنتعاش وازدادت قدرته على مقاومة احلر، يتكون برج ا
فوالذي مقوس قليالً، ويف قمة الربج توجد تسع كوات تفتح أوتوماتيكيًا يف االجتاه الذي هتب منه الريح 
وتغلق االجتاهات األخرى، وذلك من أجل التقاط أكرب قدر ممكن من الرياح ومن مث ينساب اهلواء حنو 

على غرار منوذج قطع القماش  يف قمة الربج تعمل مولدات للرذاذو ، "التيفلون" األسفل عرب غشاء من مادة
  (2719باصليب، ) .املبللة باملاء من أجل خفض درجة حرارة اهلواء عرب التربيد بوساطة التبخر

وعليه فقد  يعترب النقل من أهم مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي،: التنقل. 0.2.2.0
تبنت مدينة مصدر النقل املستدام الصديق للبيئة حبيث ميثل التنقل جزءًا رئيسيًا من إسرتاتيجيتها، وتستند 
إسرتاتيجية التنقل يف املدينة إىل تسلسل هرمي يضع املشاة أواًل حيث صممت هياكل ومرافق املدينة 

 .امة من استخدام سيارة كهربائيةبشكل متقارب على بعد مسافة مشي، باعتبار املشي أكثر استد
(Masdar a mubadala Company, 2019) شبكة نقل مستدامة، اليت تتضمن خدمات  ثانيا

مواصالت عامة تعمل بالطاقة النظيفة فقط ومتنع السيارات العادية من دخول املدينة، حبيث اعتمدت 
الذي يعمل بالطاقة ( يب آر يت)النقل الذايت السريع  نظام 2717 املدينة اخلالية من الكربون عام

الكهربائية، بدون سائقني كخدمة للطلبة والزائرين لينقلهم من موقف السيارات اخلارجي إىل معهد مصدر 
الكهربائية ذات القيادة، تعمل بالطاقة " اوتونوم"مت إطالق مركبة  2719للعلوم والتكنولوجيا، ويف عام 
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دقيقة 07ساعات مع إمكانية إعادة شحنها خالل  2إىل  9يستمر الشحن من ائية بشكل كامل و الكهرب
راكب و ميكن تشغيلها  12سا ، وتتسع لنقل /كم25ومتتاز باألمان العايل حيث تبلغ سرعتها القصوى 

 (Masdar a mubadala Company, 2018) .بالشوارع اخلارجية
تقوم مدينة مصدر على إعادة التدوير واالستخدام يف كافة املرافق منها املياه، حبيث : المياه .0.2.2.0

تطبق مبدأ التنمية املستدامة للمياه من خالل اإلدارة املتكاملة ملرافق املياه يف املدينة، وختفيض تبذير املياه، 
زويد مجيع مباين املدينة بأنظمة ذكية لتقليل استهالك وزيادة استخدام املياه املعاجلة، وعلى هذا األساس مت ت

من املياه  %05مقارنة باملباين املماثلة يف دولة اإلمارات، كما توفر هذه املباين  %50املياه بنسبة 
الساخنة بفضل تزويدها مبجمعات حرارية مشسية على السطح؛ ولقد جنحت املدينة يف ختفيض استهالك 

أي استخدام  أجهزة معاجلة مياه الصرف الصحي، تطبيق نظام مرشات املياه و عرب %27مياه الري بنسبة 
، كما مت إتباع طريقة تشجري مبتكرة يف ري النباتات من مياه الصرف الصحي الذي أعيد تدويرها 177%

حسني، ) ..تقلل من عملية تبخر املاء من النباتات، عالوة على تقنية جتميع مياه األمطار وإعادة تدويرها
2710) 

 :خاتمة. 1
الكربون يف الغالف اجلوي  أكسيداستمرار ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة خاصة ثاين  أدىلقد 

 اليت سامهت يف ظهورارتفاع متوسط درجة احلرارة العاملية،  أمههاالسلبية  اآلثارظهور العديد من  إىل
سارعت دول العامل يف ظل هذه الظروف ، اإلنسانالتغريات املناخية اليت هتدد النظم االيكولوجية وحياة 

للحد من تزايد هذه  هاجهودمن خالل املفاوضات بشان التغري املناخي يف إطار اتفاقية األطراف ببذل 
هتدف  وصلت إليها دول األطراف، اليتباعتبارها االتفاقية التارخيية اليت تقية باريس ااتف أمهها، اإلنبعاثات

درجات احلرارة العاملية أقل من درجتني مئويتني فوق مستويات ما قبل الثورة  ارتفاعاحلفاظ على  إىل
العربية كدولة رائدة يف تطبيق اسرتاتيجيات طويلة املدى  اإلماراتومن بني هذه الدول دولة  .الصناعية

 :أمههاعدة نتائج  إىلومن خالل دراستنا هذه توصلنا  .لتحقيق التنمية املستدامة

تزايد استهالك الطاقات  إىلالكربون بشكل كبري وبوترية متسارعة  أكسيديعود استمرار ارتفاع غاز ثاين  -
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، والغاز %00العاملية، النفط  اإلنبعاثاتمن  %00الفحم احلجري نسبة  قاحرتااالحفورية، حبيث ميثل 
 .%19الطبيعي بنسبة 

الكربون يف الزيادة التدرجيية لالحتباس احلراري الذي يهدد النظام  أكسيديساهم تراكم غاز ثاين  -
السلبية  اآلثارظهور التغريات املناخية الشديدة احلدة وذات  إىلكما يؤدي   األرضااليكولوجي لكوكب 

 .اإلنسانعلى 

اجلهود  أن إالفيئة يف الغالف اجلوي دول العامل خبطورة تزايد انبعاثات الغازات الد إدراكبالرغم من  -
مؤمتر األطراف بكاتوفيتشي فشل  أوضحه، هذا ما اإلنبعاثاتاملبذولة تبقى ضعيفة مقارنة بوترية زيادة هذه 

 .2719عام 

 إلسرتاتيجيةجناح مبادرة مدينة مصدر يف احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة من خالل تطبيقها  -
 .البناء املستدام عايريممالطاقات املتجددة واعتماد 

 :ويف ضوء نتائج الدراسة نقدم التوصيات التالية

القائمة على  األسسواالستهالك والطاقة، وانتهاج  اإلنتاج أنظمةيف تغيري  يةهود الدولاجلجيب مواصلة  -
 .التنمية املستدامة

املعرفة لتعزيز  املتجددة و خضر قائم على الطاقات اقتصاد ا إىلوضع اسرتاتيجيات طويلة املدى لالنتقال  -
 .كفاءة استخدام الطاقات االحفورية

تشجيع االستثمارات يف مشاريع تساهم يف احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة كمشاريع التقاط غاز  -
 .تشجري الغابات إعادةالطبيعية عن طريق  األحواض أو، األرضالكربون وختزينه يف  أكسيدثاين 

ضرورة وفاء الدول بالتزاماهتا يف ختفيض انبعاثات غازاهتا الدفيئة من اجل خفض درجة االحرتار العاملي  -
 .ما دون درجتني مئويتني إىل

ضرورة وفاء الدول املتقدمة بالتزامها بالتمويل السنوي لتكاليف تنفيذ املشاريع اخلضراء يف الدول النامية  -
 . ونقل التكنولوجيا
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 .64-62سياسات عربية ، . يف التطبيق

 .االردن. عوامله واسبابه وسبل مواجهته: مفهوم االحنباس احلراري(. 5112. )ايوب ابودية
مكتبة اجملتمع : مان، االردنع. االحتباس احلراري(. 5119. )مجال كامل العباجيي، و عادل مشعان ربيع

 .العريب للنشر والتوزيع
، من 75109 فيفري 16تاريخ االسرتداد . املدن املستدامة(. 75109 فيفري 16. )حكومة امارات

-https://government.ae/ar-AE/information-and: حكومة امارات

services/environment-and-energy/sustainable-cities/abu-

dhabi-  
 01تاريخ االسرتداد . تصدي دولة اإلمارات للتغري املناخي(. 75109 جانفي 01. )كومة اماراتح

-https://www.government.ae/ar: ، من حكومة امارات75109 جانفي

ae/information-and-services/environment-and-

energy/climate-change/theuaesresponsetoclimatechange 
" مدينة مصدر"دراسة حالة : سياسات الطاقة املتجددة يف دول اخلليج(. 75100 ايم. )دانيال رايش
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. منتدى االحباث والسياسة حول تغري املناخ والبيئة يف العامل العريب . اخلالية من الكربون يف ابوظيب
 .معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية التابع للجامعة االمريكية ببريوت: بريوت

ابوظيب، . التقرير االقتصادي العريب املوحد ، املالحق االحصائية(. 5119. )صندوق النقد العريب
 .االمارات العربية املتحدة

صندوق : ابوظيب. التقرير االقتصادي العريب املوحد، املالحق االحصائية(. 5100. )صندوق النقد العريب
 .النقد العريب

صندوق : ابوظيب. ير االقتصادي العريب املوحد، املالحق االحصائيةالتقر (. 5102. )صندوق النقد العريب
 .النقد العريب

تنفيذ التزامات برتوكول كيوتو يف إطار (. 75104 سبتمرب 12. )عبد العزيز خنفوسي، و عيسى لعالوي
: ، من املركز الدميقراطى العرىب75109 جانفي 00تاريخ االسرتداد . مواجهة التغريات املناخية

https://democraticac.de/?p=48896 
. حمطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية يف مدينة مصدر(. 75109 جانفي 01. )مصدر شركة مبادلة

: ، من مصدر شركة مبادلة75109 جانفي 01تاريخ االسرتداد 
https://masdar.ae/ar/masdar-clean-energy/projects/masdar-

city-solar-photovoltaic-plant 
. الطاقة اآلمنة والنظيفة واملستدامة ركيزة اساسية لدعم االستقرار والنمو(. 5106. )ة املدن العربيةمنظم

 .املدينة العربية 
. 5102قواعد القانون الدويل حلماية البيئة يف ضوء اتفاقية باريس للمناخ (. 5104. )موج فهد علي

قسم القانون العام  . القانون العام  رسالة استكماال ملتطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف
 .كلية احلقوق، جامعة الشرق االوسط، عمان االردن

املدينة املستدامة تؤكد تناقص حجم انبعاثاهتا من غازات الدفيئة يف (. 75102 جويلية 10. )ميناهريالد
: ، من ميناهريالد75109 جانفي 01تاريخ االسرتداد . 5104

https://www.menaherald.com/economy/energy/%D8%A7%D9%84%

D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A

7%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-

%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-

%D8%AD%D8%AC%D9%85-

%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB%D8% 
ادارة : االمارات العربية املتحدة . االمن املائي يف دولة االمارات العربية املتحدة(. 5104. )نيفني حسني

 .التخطيط ودعم القرار وزارة االقتصاد 
الطاقة املتجددة ودورها يف حتقيق (. 5100ماي  2-2. )حيي محود حسن، و عدنان فرحان اجلوارين

املؤمتر الدويل احلادي والعشرون يف جامعة . ت العربية املتحدةالتنمية املستدامة يف دولة اإلمارا
 .االمارات العربية املتحدة 

منوذج ديناميكي للمدن املستدامة يف القرن (( مدينة مصدر(. ))75102 جانفي 15. )يوسف باصليب
 (طه حسيب، احملاور. )احلادي والعشرين
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 : ملخص
على التنمية  اهلدف من هذه الورقة البحثية هو إبراز أثر االستثمار ىف جمال االقتصاد األخضر

يا اليت ميكن االستفادة منها من أجل احملافظة على املزاو املستدامة من خالل الرتكيز على الطاقات املتجددة 
 .البيئة

ميكن املتعلق مبشروع صوالر بريدر  واليابان اجلزائر خالل عقد الشراكة بني أنه منأظهرت النتائج 
، إىل تزويد سكان الشمال بالطاقة الكهروبائية الطاقة، إضافةمن تكاليف إنتاج  %07ختفيض نسبة 

، من خالل توفري املياه عن طريق استخدام الطاقة املتجددة ىف حتلية مياه البحر وتشجيع القطاع الزراعي
 . هذا ما ميكنها من اخلروج من التبعية لقطاع احملروقات

 .صوالر بريدر مشروع، املستدامة التنمية، املتجددة الطاقات، األخضر داالقتصا :مفتاحيةكلمات 
 JEL :Q01 ; P 28 ;O13اتتصنيف

Abstract: 

The aim of this paper is to highlight the impact of investment in the  
__________________________________________ 
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green economy on sustainable development by focusing on renewable 

energies and the benefits that can be utilized for the preservation of the 

environment. 

The results showed that through the partnership agreement between 

Algeria and Japan on the Solar Berider project, 60% of the cost of energy 

production can be reduced. In addition, the northern population will be 

provided with electricity and the agricultural sector will be promoted 

through the provision of water through the use of renewable energy in 

desalination, this enables it to emerge from dependence on the 

hydrocarbons sector. 

Keywords: Green Economy, Renewable Energies, Sustainable 

Development, Solar Breder Project. 

Jel Classification Codes: O13 ; P 28 ;Q01. 

 : مقدمة.1
حيث ، االتموضوع الطاقة املتجددة من املواضيع املهمة لدى العديد من الباحثني ىف خمتلف اجمل

أصبح اليوم حديث الساعة وذلك بسبب زيادة الطلب على الطاقة ىف العامل اليت تواجه عدة مشاكل من 
، إضافة إىل أن استهالك هذه الطاقة يعرض البيئة إىل التلوث، بينها ارتفاع العام ىف مستويات األسعار

باالعتماد  االقتصاد األخضر جمال وعلى هذا األساس قامت العديد من الدول بالتوجه حنو االستثمار ىف
لطاقة النظيفة اوذلك من خالل إعداد دراسات وأحباث ىف جمال استغالل ، على إسرتاجتيات واضحة املعامل

 .واجلزائر من بني هذه الدول، ملا هلا من أثار إجيابية على البيئة واالقتصاد ككل، واملتجددة
 :ال الرئيسي التايلتتمثل إشكالية البحث ىف السؤ : إشكالية البحث .2.2

هل يمكن للجزائر أن تحول اقتصادها من االقتصاد البني إلى االقتصاد األخضر من خالل 
 االستثمار األجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستدامة؟

 :والذي يتفرع بدوره إىل األسئلة اآلتية
 ماهية االقتصاد األخضر؛ -
 املستدامة؛ هل يؤدي االقتصاد األخضر إىل حتقيق التنمية -
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 .األخضر يؤدي إىل حتقيق التنمية املستدامة ىف اجلزائر االقتصادهل االستثمار األجنيب املباشر ىف جمال  -
 :فرضيات البحث. 1.2

 يعمل على حماربة الفقر؛( الطاقة املتجددة)االقتصاد األخضر -
 ؛للطاقة املتجددة دور مهم ىف حتقيق التنمية االقتصادية للدول النامية -
 (.الطاقة املتجددة)حتقيق التنمية املستدامة من خالل االعتماد على االقتصاد األخضر  -

 :أهداف الدراسة.3.2
عن اإلسرتاجتية الواجب  والبحث، االقتصاديةحتليل وتوضيح مدى أمهية الطاقة املتجددة ىف دعم التنمية  -

 إتباعها من طرف الدول النامية لتحقيق ذلك؛
 .أثر االستثمار ىف جمال الطاقة املتجددة من خالل التطرق إىل مشروع صوالر بريدرحماولة توضيح  -

 :هج المتبعالمن. 4.2
 واملنهج، الوصفيلإلجابة على اإلشكالية وتبعا لطبيعة الدراسة سوف نستخدم كل من املنهج 

 .دامةدور االقتصاد األخضر ىف حتقيق اهلدف املأمول وهو التنمية املست لتحليل، التحليلي
 .أدبيات عامة حول االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة.1

عرفت األدبيات نقاشا واسعا حول مواضيع االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة السيما يف الفرتة 
األخرية بعد الضرورة امللحة للتحول من االقتصاد البين ذو التأثري البيئي السليب حنو االقتصاد األخضر 

االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري فتداولت السيناريوهات املختلفة للدول املتقدمة تكريس النظيف من 
وإدماج ، والعبء املايل للتنفيذ، احلفاظ على املوارد الطبيعية والنظم االيكولوجية، االعتمادات اخلضراء

ونشر األساليب ( ءتركز على األشخاص الضعفا)البعد االجتماعي يف السياسات وعمليات صنع القرار 
 . واملعايري البيئية لتخفيض معدل الكربون يف الشركات واملنظمات األكثر تلويثا

 : األخضر والتنمية المستدامة االقتصاد، األخضرمفاهيم عامة حول النمو  .2.1
بالنسبة للنمو األخضر وفقا ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية يعين : مفهوم النمو األخضر .2.2.1

تعزيز النمو االقتصادي والتنمية مع ضمان استمرارية األصول الطبيعية يف توفري املوارد واخلدمات البيئية اليت 
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ز االستثمار واالبتكار الذي سيعزز النمو املستدام وخيلق يفحتيعتمد عليها رفاهنا ولتحقيق ذلك جيب 
منوذج سولو )النمو املختلفة  وبالنسبة لنماذج(Angel Gurria, 2011, p04) فرص اقتصادية جديدة

تّقر بأن منو اإلنتاجية يعتمد على االستثمارات يف التعليم ( 1222ومناذج مانكيو وآخرون  1250
والبحث والتطوير وعلى حجم اإلنتاج وميكن للسياسات االقتصادية أن تؤثر على تراكم رأس املال املادي 

ن اإلنتاج وال يكون للبيئة دور إنتاجي وميكن أن ورأس املال االجتماعي والبشري لتحقيق أقصى قدر م
تدخل من خالل وظيفة املرافق واإلنتاج االقتصادي يعتمد بشكل مباشر على خمزون املوارد الطبيعية 

وتطور أكثر بعدها يف األدبيات وأصبحت البيئة  1205يف  Malthusواجلودة البيئية بدأ منذ دراسات 
ميكن مقارنته مباشرة ، يف النمو وتصبح اإلدارة البيئية استثمارا منتجا وهلا دور مباشر" رأس مال طبيعي"

باالستثمار يف رأس املال املادي ويؤدي الفشل يف إدارهتا إىل خسارة رأس املال الطبيعي مع وجود تأثريات 
 يف حني كانت تشمل رأس املال املادي Y= f(A , K, L, E): مباشرة على اإلنتاج وتصبح لدينا الدالة

K والعمالةL والثابتAأي على الصيغة التالية :Y= f(A, K, L)  أي متت إضافة املتغريE الذي ميثل البيئة
-Radoslava Kanianska, 2017,pp24) .(GDP)بعدما أصبح هلا تأثري على النمو ومن مث اإلنتاج 

27) 

ية للنمو األخضر بدءا السباقة العتماد منوذج النمو األخضر وتبين خطة مخاس تعترب كوريا اجلنوبية
عضو يف منظمة التعاون االقتصادي  37حوايل  وأفاد، املفهوموهي السفرية الرئيسية هلذا  2772من سنة 

أنه ميكن إحداث منو اقتصادي مع محاية البيئة بصفة متوازية  2772والتنمية خالل اجتماع عقد يف يونيو 
 (UNESCAP, 2012, pp47-68) .راألخضو ومت اختاذ القرار لبدء العمل على إسرتاتيجية النم

يرى البعض اآلخر من املنتقدين أن الرتكيز اجلديد على النمو األخضر ميثل جمرد دوران للتغطية على 
من  ،(Tim jackson, 2009, pp 171-180) للحكوماتالتناقض بني األهداف االقتصادية والبيئية 

األخضر وأعلنوا أهنم دولة على إعالن النمو  33وزراء  تفيد أنه قد وقع( أي املؤيدين)اجلهة املقابلة 
جابتهم تعزيز جهودهم من أجل متابعة اسرتاتيجيات النمو األخضر كجزء من است: "يلي سيقومون مبا

 "شعار أّن النمو واألخضر يصبحان يد جنب يد لألزمة وما وراءها ورفعوا
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إثر التغريات الكبرية اليت جنمت عن األزمة على : االقتصاد األخضر كمدخل للتنمية المستدامة.1.2.1
بصفقة خضراء  2772دعا برنامج األمم املتحدة للبيئة ، والتغريات املناخية وارتفاع الفقر 2772املالية 

جديدة إلنعاش االقتصاد العاملي وتعزيز فرص العمل ومواجهة التغريات املناخية وتدهور البيئة والفقر يف آن 
، للعمل على حتسني رفاهية الفرد، رف باالقتصاد األخضر كمسار للتنمية املستدامةهنا ظهر ما يع، واحد

فأصبح االقتصاد األخضر ضرورة ، وختفيض املخاطر البيئية والندرة البيئية واخنفاض مصادر املوارد الطبيعية
ويتطلب ، ةوإطارا لكل النشاطات االقتصادية فهو يساهم بشكل كبري يف تفعيل مفهوم التنمية املستدام

وجاء مفهوم االقتصاد األخضر بعد فشل ، ع العام والقطاع اخلاص واملواطننيجمهودات مشرتكة بني القطا 
االقتصاد الكالسيكي يف احملافظة على قيمة املوارد الطبيعية وتدهور البيئة يف التسعري وغريه من اآلليات 

بيئي بشكل مذهل وتدهور حوايل تسارع التدهور ال 2775إىل  1221وخالل الفرتة ، بشكل فعال
 William Stafford)من النظم االيكولوجية أو استخدمت بطريقة غري مستدامة% 07

andKristyFaccer, 2014, p12-13) ، فإىل حد اآلن يتم استغالل املوارد الطبيعية بطريقة مفرطة
مبادرة االقتصاد األخضر  وجند أن هناك مبادرات مهمة لثالث منظمات دولية أوهلا، ومؤثرة على البيئة

وإسرتاتيجية ، (ILO)ومبادرة العمل األخضر ملنظمة العمل الدولية ( UNEP)لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
وأعد برنامج األمم املتحدة للبيئة سلسلة ، (OECD)النمو األخضر ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

، املؤشرات، خدمات استشارية للصحة، د من الفقراحل: األخضرمن تسع القضايا للتحول لالقتصاد 
 (Jorge Maia and others, 2011, p16) .واالبتكار، تقدير الطبيعة، التوظيف، املالية، التجارة

والفقر واألزمات االقتصادية واالجتماعية إىل سوء  التغري املناخيويرجع بعض املختصني أسباب 
االحفوري باملقارنة مل يتم  الوقود، العقاراتوس األموال لتطوير التوزيع رأس املال اإلمجايل وختصيص رؤ 

كفاءة الطاقة تشجيع وتطوير وسائل النقل العام   حتسني، املتجددةاالستثمار سوى القليل يف الطاقات 
. على األراضي واملياه احلفاظ، البيئيالنظم االيكولوجية والتنوع  محاية، املستدامة الزراعة، املناسبة

(William Stafford and Kristy Faccer, 2014, p 14). 
ومشل جمموعة  1220انفجر مفهومها خالل الثمانينات أي يف : التنمية المستدامة وأبعادها .3.2.1

من التخصصات ونتيجة اإلخفاقات اإلنسانية واألزمات ظهرت التنمية املستدامة كتحدي جديد لتحسني 
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ة املستدامة لكن هناك تعريف مشرتك والذي اكتسب اهتماما كبريا جند عدة مفاهيم للتنميوالوضع احلايل 
التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة : "وهو( 1222)بعد قمة ري ودي جانريو 

: بأهناpawlowskiوعرفها ، (WCED, 1987, pp 1-17)دمة على تلبية احتياجاهتا اخلاصةاألجيال القا
اجتماعية وسياسية للنشاط ، قانونية، اقتصادية، تقنية، إيكولوجية، أخالقية: فةبرنامج يضم جوانب خمتل"

وجاءت عدة تعاريف إلعادة ". البشري تستند إىل انعكاس أخالقي يشري إىل مسؤولية اإلنسان عن الطبيعة
 بصفة عملية فالتنمية، ومتنافرإعطاء مفهوم جديد حيث اعترب البعض املفهوم األول الشائع متناقض 

يصبح غري ذي أمهية وميكن استخدامه يف التمويه ألنشطة اليت هلا تأثري مدمر على البيئة أو التظاهر فقط 
ونتيجة هذا القصور املسجل يف تعريف التنمية املستدامة فلم تركز على . لالنتقال لالقتصاد األخضر

مو األخضر فأصبح هذا األخري التغريات املناخية والنمو االقتصادي وهذان العنصران اهتم هبم مفهوم لن
-Michael Jacobs, 2012, pp1) مكمل للتنمية املستدامة واعتربه البعض أنّه طفل للتنمية املستدامة

وهناك اختالف بني مفهومي النمو األخضر والتنمية املستدامة فالتنمية املستدامة تغطي جمموعة ، (24
البيئية واالقتصادية وإغفال القضايا االجتماعية ويركز والنمو األخضر يهتم بالقضايا ، واسعة من األهداف

ويعترب حل مقرتح لالزمة االقتصادية العاملية األخرية ، على فرع من النمو وليس النمو باملعىن الشامل كله
وهي فكرة نظام عاملي جديد يفرتض انه ال ينبغي ، والتنمية املستدامة هي اجتاه عقالين لتنمية حضارتنا

احلضارة بل جيب تعديل تطوره لنشر الثقافة اخلضراء وكل ما يتعلق باالقتصاد األخضر ورغم  القضاء على
االختالف املوجود بني املفهومني فالنمو األخضر يعترب جزء ال يتجزأ من التنمية املستدامة كما مت االعرتاف 

األخضر والنمو األخضر وهناك عالقة تكاملية بني االقتصاد .2717املنعقدة يف نوفمرب  G20به يف قمة 
والتنمية املستدامة رغم اعتبار النمو األخضر واالقتصاد األخضر فرعان من التنمية املستدامة إضافة إىل 

، عدم تعارض هاته املفاهيم اجلديدة فالعنصر املشرتك بني الثالث هو االستدامة أي كلهم يهدفون لذلك
واالقتصاد األخضر ، موجه بشكل كاف لكي ينمووحتقيق تنمية مستدامة جيب أن يرتكز على اقتصاد 

وهناك عالقات تبادلية بني املفاهيم الثالثة حيث جند بعض ، يبىن على أساس اسرتاتيجيات النمو األخضر
وتركز على العالقات ، املؤلفني أعطوا تعريفا مشرتكا لالقتصاد األخضر والنمو األخضر كما الحظنا سابقا
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بعد بيئي يتمثل يف التسيري هناك ف، لتنمية املستدامةا أبعادأما فيما خيص  ،التنافسية من خالل املنهج
ويتمثل البعد ، األمثل لرأس املال الطبيعي بدال من تبذيره واستنزافه حىت ال يؤثر على التوازن البيئي
ذين وذكرنا ه، التكنولوجي نقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة باستخدام تكنولوجيا منظفة للبيئة

-Stefan Konstańczak, 2014, pp 37).البعدين فقط الرتباطهما باالقتصاد األخضر والنمو األخضر

46) 
 :على التنمية المستدامة األخضراثر االستثمار في مجال االقتصاد .3

أمهية كبرية وواضحة يف احلفاظ علي البيئة فانه يعمل علي حتقيق التنمية  األخضرلالقتصاد 
وذلك ، تودي إىل متكني العدالة االجتماعية مع العناية يف الوقت ذاته بالرخاء االقتصادي املستدامة اليت

النظيف والطاقة املتجددة واالستهالك الرشيد  اإلنتاجباالستدامة مثل هلا عالقة  من خالل تبين مشروعات
واستبدال الوقود ( ربونالك) والزراعة العضوية وتدوير املخلفات مع التقليل من انبعاثات الغازات الضارة 

أيضا ارتفاع معدالت العمالة ومعدالت النمو االقتصادي وزيادة الدخل لألسر الفقرية والعمل ، االحفوري
الذي  األخضرنوجه دراستنا حنو أمهية االقتصاد  أنلذلك ميكننا ، علي تقليل الفجوة بني األغنياء والفقراء

 : توضح من خالل مخس مكونات رئيسه وهي
  :الفقر إلزالة محوري األخضر االقتصاد .2.3

يعد الفقر املستدام أكثر صور انعدام العدالة االجتماعية وضوحا ملا له من عالقة بعدم تساوي 
فرص التعليم والرعاية الصحية وتوفري القروض وفرص الدخل وتامني حقوق امللكية لذلك يساهم االقتصاد 

اإلدارة احلكيمة للموارد الطبيعية واألنظمة االيكولوجية  يف التخفيف من حدة الفقر من خالل األخضر
وذلك لتدفق املنافع من رأس املال الطبيعي وإيصاهلا مباشرة إيل الفقراء باإلضافة إىل توفري وزيادة وظائف 

يف قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والنقل والصحة وذلك ضروريا وخاصة يف الدول  وخاصةجديدة 
 (02ص ، 2717، موالي سكوت كاتو):وذلك من خالل منخفضة الدخل

يقلل الفقر مع االستثمار يف رأس  أنختضري الزراعة يف الدول النامية والرتكيز علي صغار املالك ميكن  - أ
 ؛املال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء

م جتعل التحرك حنو زيادة االستثمار يف األصول الطبيعية اليت يستخدمها الفقراء لكسب معيشته إن- ب
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 ؛يف الكثري من املناطق منخفضة الدخل املعيشةحيسن  األخضراالقتصاد 
االستثمار يف توفري املياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء ميثل يف العديد من البلدان  إن - ج

 ؛النامية واحدة من اكرب الفرص لإلسراع يف االقتصاد األخضر
 ؛اتيجية إلهناء فقر الطاقةرت التكلفة ضمن اس، تلعب دورا فعاال أنميكن للطاقة املتجددة - د
  .تدعم االقتصاد احمللي وتقلل من الفقر أنحسن تصميمها  إذاوأخريا ميكن لتنمية السياحة - ه

  :االجتماعية المساواة ويدعم العمل فرص يخلق األخضر االقتصاد .1.3
البنوك والقروض  بأزمة متأثرا 2772ة الكساد عام يف الوقت الذي اجته االقتصاد العاملي إىل أزم

فرص التوظف اليت يوفرها لنا ختضري االقتصاد  إىلنتوجه  أنتصاعد القلق من فقدان الوظائف وكان البد 
 (35ص ، 2713، اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي):وذلك من خالل

من  األقلخيلق عددا مماثال على  لذياحتوال ىف التوظيف  أيضايعىن  األخضراالقتصاد  إىلالتحول  أن- ا
ولكن املكاسب اإلمجالية يف التوظف طبقا لسيناريو االستثمار ، الوظائف اليت خيلقها هنج العمل املعتاد

وستشهد قطاعات الزراعة واملباين واجلراحة والنقل ويف سيناريوهات  أعلىتكون  أناألخضر ميكن 
القصري واملتوسط والبعيد يفوق نظريه يف سيناريوهات هنج  دىاملاالستثمار األخضر منوا يف الوظائف علي 

 (270-270ص ، 2772، حممد طاليب، حممد ساحل) ؛العمل املعتاد
الطاقة وتوسع يف استخدام  كفاءةالعاملي لرفع   اإلمجايلمن الناتج احمللي  األقلى عل% 1ختصيص  إن- ب

املخلفات  إدارةوبنمو الوظائف يف جمايل ، ةتنافسيطاقة  مع توفري إضافيةالطاقة املتجددة سيخلق وظائف 
الرغم من وجود حتديات  ىوتدويرها لتتمكن من التعامل مع املخلفات الناجتة عن منو الدخل والسكان عل

 ؛معتربة يف هذا القطاع فيما يتعلق بالوظائف الكرمية
 احلاجة مع الوقت حتتمه تعديال األمساكسيشهد التوظف املرتبط بتخضري قطاعات املياه ومصايد  - ج

 .املواردعلى  للمحافظة
 :الكربون منخفضة والتقنيات المستدامة بالطاقة االحفوري الوقود يستبدل األخضر االقتصاد .3.3

 االحفوريالوقود  أسعارزيادة املعروض من الطاقة عن طريق املصادر املتجددة تقلل من خماطر  إن
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،  الطاقة املتجددة متثل فرصا اقتصادية رئيسية أن إىلمي فوائد تشري تقدإىل املرتفعة وغري املستقرة باإلضافة 
الكربون  ىاملعتمدة بشدة عل كما يتطلب ختضري قطاع الطاقة استبدال االستثمارات يف مصادر الطاقة

باستثمارات الطاقة النظيفة وحتسني الكفاءة وهبذا لسياسة احلكومة دور كبري تلعبه يف حتسني حوافز 
التعريفة التفصيلية فإمدادات  أمههايف الطاقة املتجددة وذلك من احلوافز املرتبطة بزمن ومن االستثمار 

جتعل منوذج املخاطر لالستثمار يف الطاقة  أنالطاقة املتجددة والدعم املباشر واالستقطاعات الضريبية ميكن 
 .جاذبية أكثراملتجددة 

   :الطاقةو  الموارد كفاءة تحسين يشجع األخضر االقتصاد .4.3
املوارد وذلك بداية من انه سوف يواجه التصنيع  كفاءةميكن لالقتصاد األخضر أن يشجع من  

االقتصاد  أنعلي  األدلةاملوارد وهناك العديد من  كفاءةة لتحسني  حمالعديد من التحديات والفرص السا
وميكن ، ن موارد الطاقة واملوادالثروة باستخدام قدر اقل م العاملي ال يزال لديه فرصة غري مستغلة ال نتاج

املوارد من خالل فك االرتباط بني النفايات وبني النمو االقتصادي وارتفاع مستوي املعيشة  كفاءةحتقيق  
القطاع  أنظمة كفاءةتساهم يف تقليل املخلفات وزيادة   أنميكن  وأخريااملوارد  كفاءةحموري لتحقيق   أمر

 (15ص ، 2713، حممد حلمي نوار).ويف املستقبل اآلنعاملي الغذائي ال األمنوالزراعة يف تامني 
  :الكربون خفض مع وتنقال استدامة أكثر حضرية معيشة يعطي األخضر االقتصاد .1.3

من استهالك الطاقة % 27-07من تعداد العامل ولكنها متثل %57متثل املناطق احلضرية 
الصرف  وأنظمةحلضرية على موارد املياه العذبة وبضغط امليل لزيادة املناطق ا، من انبعاث الكربون%05و

البيئي  األداءعادة ما ينتج عنه ضعف يف البنية التحتية واخنفاض يف  الذيالصحي والصحة العامة 
الطاقة  كفاءةهذه اخللفية توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد املدن من  ى للصحة العامة وعل باهظةوتكاليف 
عن ، األساسيةاخلدمات  إىلث يف املباين وكذلك املخلفات لرتويج الوصول وتقليل من االنبعا واإلنتاجية

نقل مبتكره ومنخفضة الكربون مما يوفر وحيسن من اإلنتاجية والشمول االجتماعي يف نفس  أساليبطريق 
ويف العقود القادمة ستشهد ، ميكننا أن نشجع املدن اخلضراء ليزيد من الكفاءة واإلنتاجية أيضا الوقت

دن توسيعات سريعة واستثمار متزايدا وخباصة يف االقتصاديات الناشئة ويعد تأثري املباين جزء من جهود امل
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بناء املدن اخلضراء عامال مهما يف انبعاث االحتباس احلراري لذلك ميكن لبناء مساكن خضراء جديدة 
بالنسبة لقطاع النقل تعترب  أما، موساحيقق وفرا مل أنوتطوير املباين احلالية عالية االستهالك للطاقة واملوارد 

احلالية املبنية علي العربات اخلاصة ذات احملركات مسببا رئيسا لتغري املناخ والتلوث واملخاطر  األشكال
 (07ص ، 2713، عايد راضي خنفر). الصحية

لنقل الوقود النظيف واالنتقال من ا إىلالطاقة يف قطاع النقل واالنتقال  كفاءةن حتسني  إ وأخريا
 كما أن،  تنتج عنه مكاسب صحية واقتصادية هامة أناحملركات ميكن  ىالعام غري املعتمد عل إىلاخلاص 

املوارد  ىوحيافظ عل الزمن مبرور البين االقتصاد من أسرع ينمو انه األخضر لالقتصاد أخرىهناك ميزة 
 .الطبيعية ويستعيدها

 :دامةاست أكثر اقتصادي نمو يحققاألخضر  االقتصاد .6.3
تستهدف  السياسة االقتصادية حتقيق النمو االقتصادي جبانب استقرار املستوي العام لألسعار 

توجد وجهتني متعارضتني ألثر محاية البيئة علي النمو ، وحتقيق مستوي مرتفع من التشغيل والتوازن اخلارجي
والثانية ، ة وتدمري البيئة واملواردأن النمو االقتصادي يؤدي إىل هتديد عناصر احليا ىاألوىل تر ، االقتصادي

لفهم اثر ، ترى أن النمو االقتصادي يعترب شرطا أساسيًا لتحقيق أهداف ذات أولوية داخل اقتصاد السوق
أي )النمو االقتصاد مين وجهة نظر السياسة البيئية جيب األخذ يف االعتبار مفهوم الناتج القومي اإلمجايل 

ويتم متييز السلع واخلدمات وفقًا لتأثريها على البيئة سلبًا أو ( يف حسابه قيم السلع واخلدمات اليت تدخل
والذي ، بيئيالتدهور  له أثر على اية البيئة يف أي دولةمحيظل غياب سياسة  حيث على العموم، إجياباً 

 (13ص ، 2717، عثمان النشوان وأخرون) :ينتج عنه ما يلي
  ؛صحة القوى العاملةاخنفاض إنتاجية العامل نظراً لتدهور  -
اخنفاض عرض العمل وارتفاع مستوى األجور بسبب انتقال القوى العاملة من املناطق الصناعية اليت هبا  -

 ؛تلوث بيئي إىل املناطق األخرى صحية
 ل؛اخنفاض معدل النمو االقتصادي يف املدى الطوي -

ئة علي النمو االقتصادي يف املدى أوضحت الدراسات االقتصادية أن هناك اثأر اجيابية حلماية البي
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يف هو موضح يتضح ذلك من خالل دراسة العالقة بني نوعية البيئة والنمو االقتصادي كما و ، الطويل
 .(01)الشكل

 العالقة بين النمو االقتصادي وحماية البيئة: 2الشكل 

 

 

 

 

 
 .األخضرمن إعداد الباحث باالعتماد على نظريات منو االقتصاد  :مصدر

انه كلما ابتعدنا عن نقطة األصل يزداد النمو االقتصادي ونوعية البيئة ( 71)ح من الشكل يتض
، يوجد مستوي مرتفع من النمو االقتصادي وجودة اقل للبيئة(A)عند النقطة، ومستويات الرفاه االجتماعي

لتماس بني منحين نقطة ا، توجد نوعية مرتفعة من جودة البيئة واخنفاض للنمو االقتصادي(B) وعند النقطة
متثل النقطة املثلي للرفاهية االقتصادية يف ظل توازن بيئي ومنو (C)ومنحين الرفاه عند اإلنتاجإمكانات 

 .اقتصادي مقبول
ومن مث ، فيما يتعلق بأثر محاية البيئة علي التنمية املستدامة فان محاية البيئة تعترب الركيزة األويل فيها

اية املوارد وتنميتها وذلك للمحافظة علي نصيب األجيال القادمة من جيب وجود منظومة هتدف إىل مح
التنمية اليت حتقق حاجة األجيال احلاضرة دون "التعريف األكثر شيوعا للتنمية املستدامة هو . هذه املوارد

ة عناصر من الواجب املوازنة بينها وقد حددت ثالث، "املساس بقدرة األجيال القادمة على حتقيق حاجاهتا
، هي الناس( املعروفة أيضا بالركائز الثالث للتنمية املستدامة)والعناصر الثالثة . لضمان التنمية املستدامة

ومبعىن آخر فإن الدافع حنو حتقيق الرخاء االقتصادي جيب أال يطغى على اإلدارة الفاعلة ، والربح، الكوكب

A 

B 

C 

 نوعية البيئة

 منحنيات السواء
(مستوي الرفاهية)  

اإلنتاجإمكاناتمنحين   

 النمو االقتصادي
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ويصبح النمو االقتصادي التقليدي منوا متواصال ( الناس)حساب أعضاء اجملتمع أو على ( الكوكب)للبيئة 
ولتحقيق محاية املوارد وتنميتها للمحافظة على نصيب األجيال القادمة يتطلب األمر بناء ، مع تنمية املوارد

  :منظومة من أربعة حماور هي
 ؛يئة املناخ االستثماري جلذب رؤوس األموالاحملور االقتصادي ويتمثل يف توفري االستثمارات الكافية وهت  -
احملور التكنولوجي ويتمثل يف إجياد أساليب صديقة للبيئة حتافظ على املوارد ومتنع التلوث ويف نفس -

 ؛الوقت حتقق منوا مناسباً يف الدخل والتوظيف
جتاهات اإلجيابية حنو ويعين تنمية الوعي الثقايف والسياسي والبيئي من خالل تبين اال احملور االجتماعي-

 ؛هذه القضايا
 .احملور التشريعي ويكون هلا القدرة على محاية اجملتمع والبيئة ويؤدي إىل حتقيق العدالة واملساواة -

 و الهيكلة إعادة خالل من عائدات يحقق و التكاليف من يقللاألخضر  االقتصاد .1.3
فاألول يعرب عن إعادة إدخال ، وم إعادة التدويرجيب التفريق بني مفهوم إعادة االستخدام ومفه:التدوير

املواد املسرتدة لالستخدامات االقتصادية بدون تغيري أي أن املواد املسرتدة من النفايات حتول إىل منتجات 
وإذا ، ذات صفات مماثلة مثل حتويل احلديد اخلردة إىل فوالذ وحتويل نفايات الورق إىل ورق جديد، جديدة

وإن مل جيدي ، استخدام الشيء مرة ثانية قبل أن ترميه إىل اخلارج فإن ذلك يكون أفضل ما كان باإلمكان
إىل شخص آخر ميكن أن يستعملها ويعيد إصالحها استعماله مرة أخرى وهذا األمر من  إعطائهذلك يف 

 (173ص ، 2770، أمحد نزار النوري، ثامر البكري):اآليتشأهنا أن حيقق 
 ؛املستعملة وخاصة املوارد الطبيعية الداخلة يف السلعة بشكل جزئي وكلي التقليل من كمية املواد -
وهذا من شأنه أن يقلل األعباء املالية على الفرد ذاته ، من االستخدام للمنتج جتاوزإطالة عمر من  -

 ؛يف املصانع اليت تستنزف موارد طبيعية كبرية اإلنتاجلشراء منتج جديد ويقلل بالتايل من كميات 
 ؛ل من حجم النفايات املرسلة إىل أماكن الطمر الصحي هلاالتقلي -
 .التقليل من التلوث البيئي واملسامهة اجلادة يف محاية البيئة -
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إعادة التدوير هو إعادة استخدام املخلفات إلنتاج منتجات أخرى أقل جودة من املنتجات 
ا يتم اسرتجاع املواد اخلام من هذه كم،  املخلفات احليوية، املعادن، الزجاج، الورق، األصلية كالبالستيك

إعادة استخدام املنتج مرة أخرى بعد '' هيوعملية إعادة التدوير ، املخلفات عن طريق املعاجلة اجلزئية
االنتهاء من استعماله أو أجزاء هو تغري مواصفات هل يكون مادة أولية لذات املنتج أو يدخل كجزء من 

السلعة أو املادة احملدودة القيمة إىل سلعة أو مادة أخرى ذات  وبالتايل فهي عملية حتويل، منتج آخر
إلعادة التدوير منافع  "استخدام أو حىت االستهالك و إىلأ اإلنتاجفهي قيمة مضافة حقيقية لعملية ، فائدة

 : متعددة نذكر منها ما يلي
املوارد الطبيعية وتقليل االستفادة من املواد األولية التالفة ألكثر من مرة وهذا ما يساهم يف محاية  -

 ؛استنزافها
 ؛محاية البيئة الطبيعية واجملتمع من التلوث الناجم عن رمي املواد وإتالفها بشكل عشوائي -
ساهم يف دعم استقاللية أن تإجياد مصادر بديلة للمواد األولية بشكل كليا وجزئي من شأهنا  -

 ؛املؤسسة اجتاه املوردين
 .حوافز عينية نظري إعادته للمواد القابلة للتدوير أو حصول املستهلك على عوائد نقدية -
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 .والشكل املوايل يوضح تسلسل عمليات التدوير وما يسبقها وما يلحقها من عمليات
 .المضامين الشمولية لعملية إعادة التدوير :1الشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .102ص  ،2712، عمان، لنشر والتوزيعأجمد ل ردا، األخضراسرتاتيجيات التسويق ، ثامر البكري :مصدرال

 :وأثره على التنمية المستدامة فى الجزائر(SBB)مشروع صوالر بريدر. 4
 :الطاقة المتجددة فى الجزائر إمكانيات وواقع. 2.4

احلرارية اجلوفية وطاقة ، الطاقة اهلوائية، متتلك اجلزائر طاقات متجددة هامة منها الطاقة الشمسية
حيث أن االهتمام ، اليت من خالهلا ميكن اخلروج من دائرة االعتماد على قطاع احملروقات، ةالكتلة البيولوجي

مع ، بالطاقة املتجدد يسمح للجزائر إىل إحداث متاسك اجتماعي واقتصادي وحتقيق التنمية املستدامة
تثمار ىف كما ميكن االس،  توفري الكهرباء لسكان اجلنوب من خالل استغالل األلواح الشمسية ىف ذلك

 (03ص ، 2715، جابة أمحد، سليمان كعوان):عدة جماالت منها
 ؛(املرايا احلرارية، البطاريات الشمسية واحملوالت، األلواح الشمسية)اإلنتاج الصناعي  -

 البيئة الطبيعية

انتقاء احلاجة من 
انتهاء فرتة  السلعة

 االستخدام
 اسرتجاع

 إعادة تدوير السلعة أجهزة و معدات الشراء االستخدام

 إعادة تدوير املواد عناصر و مكونات

نفايات غري قابلة إلعادة  املواد اخلام األولية مواد تشغيلية
 التدوير

 مكبات الطمر

 عملية اإلنتاج
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 ومزارع الرياح؛، العمل على توفري البنية التحتية من خالل إنشاء مزارع الطاقة الشمسية -
 اقة الرياح؛صيانة حمطات الطاقة الشمسية وط -
 تكوين مراكز خاصة بالتكوين والتدريب اخلاص مبجال الطاقة املتجددة؛  -
 (.مضخات احلرارة، سخانات املياه الشمسية)األنشطة اخلاصة برتكيب معدات الطاقة الشمسية  -

 :إمكانيات الطاقة الشمسية. 2.2.4
ل اليت متلك اكرب احلقول ىف جمال من خالل املوقع االسرتاجتي اليت تقع فيه اجلزائر تعترب من بني الدو 

 0222حيث أن متوسط شروق الشمس جتاوز فيها ، الطاقة الشمسية ىف حوض البحر األبيض املتوسط
مرة  0222ترياواط ساعة ىف السنة أي ما يعادل  004922: هذا ما تلقى طاقة مشسية تقدر بــــ، سنويا

من املساحة اإلمجالية كلها صحراء هذه  %60 استهالك للطاقة الكهربائية سنويا ىف البالد كما أن
أضعاف  6أي ، مليار مرت مكعب 00222اإلمكانيات ىف جمال الطاقة الشمسية تعادل ما يقدر بــ 

 .احتياطات الغاز الطبيعي ىف البالد
القرية ىف  06من بني األعمال اليت حققتها اجلزائر من خالل االعتماد على الطاقة الشمسية تزويد 

 00باإلضافة إىل العمل على تزويد ، اجلنوب بالكهرباء حيث تظم هذه القرى حوايل ألف مسكن واليات
أما عن الطاقة الشمسية ىف اجلزائر فيمكن توضيحها من خالل ، مسكن 022قرية أخرى واليت تظم 

 : اجلدول التايل
 .توزيع الطاقة الشمسية فى الجزائر: 2الجدول 

 صحراء علياالهضاب  منطقة ساحلية المناطق
 60 02 29 مساحة

 0022 0222 0002 )سنة/ساعة(معدل مدة إشراق الشمس

 0002 0422 0022 )سنة/ 1كيلواطساعي م(معدل الطاقةالمحصلعليها

Source  :  Le secteur des énergies renouvelables en Afrique du Nord, Nations 

Unies, Commission économique pour l’Afrique, Bureau pour l’Afrique du Nord, 

2012, p18. 
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 : واقع الطاقة الشمسية. 2.1.4
من الكهرباء حبلول سنة  %02اعتمدت اجلزائر إسرتاجتية هتدف إىل إنتاج  0200خالل سنة 

وتعترب هذه اخلطة اإلسرتاجتية طويلة ، من املوارد املتجددة ومن بني هذه املوارد الطاقة الشمسية 0202
ميغاواط من أجل تغطية الطلب احمللي  00222ميغاواط منها  00222ج يقدر بـــ املدى بإنتا 

، الشمسيةحوايل ستني حمطة للطاقة باإلضافة إىل حتقيق ، ميغاواط يتم تصديرها حنو اخلارج 02222و
مع فتح اجملال أمام القطاع العام واخلاص من ، 0202حبلول عام  ومزارع الرياح وحمطات الطاقة اهلجينة

 (Commission économique pour l’Afrique, 2012, p18).جل االستثمار ىف هذا اجملالأ
، 0202  عام حبلول الكهرباء توليد من ٪00 نم أكثر إىل الشمسية الطاقة تصل أن املتوقع من
 نتاجإ من ٪0 حوايل حصتها تبلغ أن املتوقع ومن للتنمية الثاين احملور هي اليت الرياح طاقة إىل باإلضافة 
 التقنيات الختبار التجريبية الوحدات من قليل عدد لرتكيب اجلزائر ختطط كما. 0202 عام يف الكهرباء
 .مياه البحر وحتليه األرضية احلرارية والطاقة احليوية الكتلة يف املختلفة

 زائراجل جتعل، بقوة الشمسية الطاقة عليها هتيمن اليت املتجددة الطاقات يف الوطنية اإلمكانات إن
 صناعات إنشاء خالل من سيما وال، واالجتماعية االقتصادية التنمية حتقيق من أجل كفرصة تعتمد عليها

 .العمل وفرص الثروة ختلق
 يتم مل لو حىت، املركزة الشمسية الطاقة قطاع تنمية على جزئياً  بالرتكيز اجلزائرية احلكومة عملت

 خالل من تربيرها ميكن CSP لــــ معطاة كنت ن األولويةإال أ، األخرى التكنولوجية القطاعات استبعاد
 هو اهلدف . املركزية الكهروضوئية صناعة وتسويق أكرب تكنولوجي نضوج إىل واحلاجة احملدودة الرياح طاقة
 إطالق أجل وباإلضافة إىل العمل من  .املركزة الشمسية الطاقة قطاع من ميجاوات 0277 إنتاج

 لكل ميغاواط 002 حوايل تبلغ إمجالية بسعة، التخزين مع املركزة احلرارية الطاقة حملطات رائدين مشروعني
 حيقق أن املقرر ومن يتم سوف، 0202-0200 الفرتة وخالل. 0200و 0200 عامي بني، منهما
 ميغاواط 022 تركيب مث، ميغاواط0022 حوايل اإلمجالية الطاقة ختزين مع احلرارية للطاقة حمطات أربعة
 .0202حىت سنويا ميغاواط 022و 0200  ىتح سنويا
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 :الجزائري الياباني( أس أس بي)مشروع صحراء صوالر بريدير. 1.4
، SSBببذل جمهودات من أجل تنفيذ هذا املشروع  USTOوهران حممد بوضياف  قامت جامعة

شروع تستطيع كما أن اجلزائر من خالل هذا امل،  حيث أن اهتمام الباحثني اليابانني ببالدنا ليس بالصدفة
حيث توصل العلماء اجلزائريون واليابانيون ، توفري الطاقة باالعتماد على الطاقة الشمسية على غرار النفط

، إىل حقيقة تعد بالكثري وذلك بفضل التقدم التكنولوجي الذي يسمح للبالد بتحقيق قيمة مضافة
 هذا املشروع كان قائما على عدة وحسب الربوفيسور محزاوي سعد أن اهتمام اليابانني باالستثمار ىف

 .أهداف من بينها االستثمار ىف إنتاج مادة السليكون
بناء على ، هو مشروع ثنائي بني اجلزائر واليابان حول تكنولوجيا الطاقة الشمسية SSBمشروع 

جامعة ، فاملتمثلة ىف كل من جامعة وهران حممد بوضيا، اتفاقية بني اجلامعة اجلزائرية واجلامعة اليابانية
أما جامعة اليابان  ، طاهر موالي سعيدة ووحدة البحث ىف الطاقات املتجددة ىف الوسط الصحراوي بأدرار

املهتمني بالتعاون " أ، يت، أس، جي" و " أ، سي، أي، جي" جامعات ووكالة  0فكانت ممثلة من طرف 
" يب، أس، أس" ستدامة بناءا على مفهوم اليت من خالهلا يتم حتقيق التنمية امل، الدويل والعلوم والتكنولوجيا

(SSB ) املتعلق ببناء وتشييد مصانع اخلاصة باأللواح الشمسية املصنوعة من مادة السليكون وحمطات
حيث مت انتزعت اجلزائر هذا املشروع من مصر رغم توفرها على مساحة شاسعة ، توليد الطاقة الشمسية

مع توفرها كذلك على كفاءات علمية وبشرية ، السيليسوممن الصحراء وغىن رماهلا بنسبة كبرية من 
 .باإلضافة إىل جتربتها ىف جمال الطاقات املتجددة عكس اجلزائر

والذي له ، 0202مت توقيع اتفاقية بني اجلزائر واليابان تقضي باعتماد املشروع ىف شهر جانفي 
نقلها إىل الشمال عرب كوابل الستغالهلا  عالقة بتحويل اإلشعاع الشمسي إىل الطاقة الكهربائية واليت سيتم

 (11ص ، 2715، كاىف فريدة) .ىف اجلانب االقتصادي
حسب تصرحيات نائبة مدير اجلامعة املكلفة بالعالقات الدولية والتعاون نصرية حراث أن املشروع 

رضية واملقصود هبا صحراء صوالر بريدر استنادا إىل األ" SSB"حتت اسم  0200مت إطالقه ىف جانفي 
وأن جامعة وهران ستستفيد من ، التكنولوجية املسماة املزرعة الشمسية التجريبية املربمج إجنازها ىف سعيدة
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 0حيث أن فرتة تنفيذ هذا املشروع تقدر بــــ ، مركز للبحوث خمصص لتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية
حيث ستستفيد جامعة ، ماليني دوالر 0على أن تتكفل اليابان بتمويله بغالف مايل قدر بـــ ، سنوات

أما جامعة سعيدة مركز البحث بأدرار ، وهران كذلك من جتهيزات ودورات تكوينية مبسامهة دائمة للخرباء
هذا ما ، سيستفيدان من أرضيات تكنولوجية من أجل إجناز لوحات لتوليد الطاقة الشمسية واستغالهلا

إضافة إىل ذلك فإنه يهدف إىل إيصال ، لتنمية املستدامةيوحي لنا أن هذا املشروع يدخل ضمن أهداف ا
واستغالل الطاقة الشمسية املنتجة من اجلنوب حنو الشمال من أجل تزويد حمطات حتلية مياه البحر 

 .بالطاقة هذا إىل جانب استغالهلا ىف جماالت أخرى
 (.SSB" )بي، أس، أس" مخطط مشروع صحراء صوالر بريدر  :3الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : H. Koinuma, H. Fujioka, K. Kurokawa, Sahara Solar Breeder 

(SSB) Plan Directed Toward Global Clean Energy Superhighway, From 

http://www.ssb-foundation.com: consulter le 28 /03/2019. 

لطاقة الكهربائية اليت يتم تستطيع اجلزائر من خالله توفري ا (SSB)نالحظ أن مشروع صوالر بريدر 
هذا مما يسمح لسكان ، توليدها من الطاقة الشمسية باالعتماد على األلواح الشمسية ىف والية أدرار

إضافة إىل استخدام هذه الطاقة ىف جمال ، الشمال من االستفادة من هذه الطاقة ىف حاجياهتم اليومية
دون أن ننسى استفادة اجلزائر ، وحتويلها إىل الصحراء القطاع الزراعي من خالل القيام بتحليه مياه البحر

مزارع األلواح 
 الشمسية

اه مصانع حتلية مي
 البحر

حاجيات السكان 
 لالستعمالمن الطاقة 

 اليومي

 منطقة الصحراء
 

مصانع السيلسيوم 
 واأللواح الشمسية

إنتاج الطاقة 
 الكهربائية املستمرة

 الرمال الزراعة

حتويل الطاقة إىل 
 الشمال

 حتويل فولتوضوئي
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مع العلم أن قيام اجلزائر باالستثمار ىف جمال الطاقة املتجددة ، من مصانع السيليسوم واأللواح الشمسية
 .جتعلها خترج من دائرة االعتماد على قطاع احملروقات وتطبيق سياسة التنويع االقتصادي

 :فى الجزائر المستدامةر على التنمية أثر مشروع صحراء صوالر بريدي .3.4
هناك عدة مزايا ميكن للجزائر أن تستفيد منها ىف إطار حتقيق التنمية االقتصادية بناء على جتسيد 

 :وهي كما يلي" SSB"مشروع صوالر بريدر 
غ يعاين الكثري من سكان العامل من عدم توفر الطاقة والبال: توفير الطاقة الكهربائية للسكان. 2.3.4

مما ينعكس ، هذا مما أدى إىل تدهور أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية، سكان العامل 1/3عددهم حوايل 
بالسلب على املستوى التعليمي والرعاية الصحية مع العلم أنه ميكن توفري الطاقة ىف األماكن النائية واملنعزلة 

واجلزائر من بني الدول اليت ، لصحراويةوخاصة ىف املناطق ا، من خالل االعتماد على الطاقات املتجددة
متلك مساحات شاسعة من الصحراء حيث متكنها من االستثمار ىف جمال توليد الطاقة الكهربائية عن 

واليت تسمح ، طريق األلواح الشمسية وهى الفكرة اليت يقوم عليها املشروع الثنائي بني اجلزائر واليابان
 .%07قة بـــ للجزائر من ختفيض تكاليف إنتاج الطا

متلك الكثري من دول العامل إمكانيات هائلة ىف جمال الطاقة املتجددة : تنويع مصادر الطاقة .1.3.4
اليت من خالهلا ميكن توفري الطاقة جلميع القطاعات املختلفة ومنها القطاع الزراعي ، ومن بينهم اجلزائر

وتوفري فائض من اجل ، اقات األحفوريةهذا مما يساهم كذلك ىف حتقيق وفرة استهالك الط، والصناعي
إضافة إىل ذلك فإن االستثمار ىف جمال الطاقات املتجددة  مع االحتفاظ به كمخزون، التصدير حنو اخلارج

 .يسمح للكثري من الدول من ختفيض فاتورة استرياد الطاقة
بائية باالعتماد على االهتمام بتوليد الطاقة الكهر : ليه مياه البحرتوفير الطاقة من أجل تح. 3.3.4

الطاقة املتجدد تسمح للجزائر من العمل على حتليه مياه البحر وهذا ما مت إدراجه من بني أهم نقاط 
الذي يتم استخدامه ىف ، باعتبار هذا املشروع هو احلل االقتصادي والتقين لتحليه مياه البحر SSBمشروع 

نطقة الصحراوية من خالل نقله من الشمال إىل عدة جماالت وعلى وجه اخلصوص القطاع الزراعي ىف امل
باعتبارها هذه الفكرة من بني أهداف املشروع واليت كان من املفرتض حتقيقها خالل  اجلنوب عرب األنابيب
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وبالتايل خروج اجلزائر من دائرة االعتماد على قطاع احملروقات وترسيخ سياسة التنويع ، 0202سنة 
 (22ص  ،2016، كايف فريدة).االقتصادي

توليد الطاقة من خالل االعتماد على : الحد من التأثيرات البيئية لقطاع الطاقة غير المتجددة.4.3.4
الطاقات املتجددة يؤدي إىل احلد من التلوث الناجم عن استخدام الطاقات األحفورية وخاصة غازات 

وأن استغالل ، تلوث ىف البيئةباعتبار أن الطاقة املتجددة من املصادر النظيفة وال تسبب أي ، الدفينة
الطاقة املتجددة ىف املناطق الريفية تؤدى إىل ختفيض الضغط وتقليل من أمناط استهالك الطاقة غري 

 . املستدامة ىف هذه املناطق
" إن مشروع صوالر بريدر يسمح للجزائر بتطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية بطريقة مطابقة متاما 

املوارد الطبيعية إلنتاج الطاقة النظيفة واملتجددة حسب  استغاللمثايل من خالل وهذا " لربوتوكول كيوتو
وأن تنفيذه ، يوجريو كيتا مورا، العريب بطوكيو اليابان االقتصادتصرحيات املدير العام ملعهد البحث حول 

غريات يؤدي إىل التقليص من اإلنبعاثات غازات االحتباس احلراري هبدف مكافحة الت 2715خالل سنة 
 .(13ص ، 2715، كاىف فريدة) .املناخية

 

 :الخاتمة
خاصة بالنسبة ، (التقليدية)تكمن أمهية الطاقة املتجددة ىف كوهنا مصدر بديل للطاقة غري املتجددة 

حيث أن هذه الطاقة غري كافية لتغطية حاجيات األجيال ، للدول اليت تعتمد على النفط ىف صادرهتا
حيث عملت اجلزائر من أجل ، باإلضافة إىل أهنا تؤثر على البيئة، تها ىف الطبيعةاملستقبلية نظرا حملدودي

من خالل إقامة العديد من املشاريع اخلاصة املتعلقة بالطاقة ، االستثمار ىف جمال الطاقات املتجددة
توفر مجيع إال أنه مل يتم تطبيقهم على أرض الواقع رغم ، الشمسية ومن بينها املشروع األملاين والياباين

وعليه ، وعليه يبقى استغالهلا ضعيفا بسبب عدم وجود إطارات مؤهلة ذات خربة، املتطلبات ىف هذا اجملال
 :نقدم بعض التوصيات أو االقرتاحات منها ما يلي

جيب على اجلزائر أن تقدم دعما ماليا لقطاع الطاقة املتجددة باعتبارها بديال للطاقة غري املتجددة   -
 على توفري مناصب الشغل؛ كما أهنا تعمل
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االهتمام بتكوين مركز من اجل تكوين وتدريب اجلانب البشري لتسهيل عملية االستثمار ىف قطاع  -
 الطاقة املتجددة؛

قيام مؤسسات الدولة بسن وتشريع القوانني ختص طريقة االستخدام واالستثمار ىف قطاع الطاقة  -
باإلضافة إىل االهتمام برتشيد استعمال ، ديةمع العمل على تفعيل هذه القوانني جب، املتجددة

 الطاقة األحفورية؛ 
 إجراء ملتقيات ولقاءات دولية بني الدول العربية من أجل تبادل اخلربات ىف جمال الطاقة املتجددة؛ -
مع العمل على فتح ، االحتكاك بالدول املتقدمة من أجل اكتساب اخلربة والتكنولوجية املتطورة -

 ثمار األجنيب املباشر؛اجملال أمام االست
 .خلق تسهيالت من طرف املؤسسات ختص االستثمار األجنيب املباشر ىف جمال الطاقة املتجددة -

 :عـــــــالمراج
، االقتصاد االخضر فرص خللق الثروة ومناصب الشغل، (2014.)اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي

 .املغرب
 .دار اليازوري، عمان، ق األخضرالتسوي، (2007. )أمحد نزار النوري، ثامر البكري

جملة ، جتربة اجلزائر ىف إستغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، (2015.) جابة أمحد، سليمان كعوان
 .03، 13العدد ، والعلوم التجارية  والتسري العلوم االقتصادية

للخدمات الشركة الوطنية  - "اإلقتصاد األخضر "اإلقتصاد البيئي ، (2014.)عايد راضي خنفر
 .07، 39العدد، جملة أسيوط للدراسات البيئية-البرتولية

السياسات والقياسات البيئية دراسة تطبيقية ىف اململكة العربية ، (2010.)عثمان النشوان وأخرون
 .دار املؤيد للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، السعودية ومصر

طوير الطاقة املتجددة ىف اجلزائر دراسة مقارنة سياسات وإسرتاجتيات إستغالل وت، (2015.)كاىف فريدة
السياسات اإلستخدامية للموارد  :املؤمتر الدوىل األول، بني مشروعي ديزرتيك وصحراء بريدر

 .اجلزائر، الطاقوية بني متطلبات التهيئة القطرية وتأمني اإلحتياجات الدولية
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 الدول العربيةبمعوقات التوسع في استخدام الطاقة الخضراء 
Obstacles to the expansion of the use of green energy in the Arab 

countries  
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 : ملخص
ن توسع الدول العربية يف تسليط الضوء على أبرز العراقيل اليت حتد مإىل هتدف هذه الدراسة 

حيث حاولنا من خالل هذه الدراسة  باعتبارها أحد أهم موضوعات الساعة،اخلضراء  الطاقة استخدام
الدول العربية؟، بماهي عراقيل التوسع يف استخدام الطاقة اخلضراء : إشكالية حمورية متثلت يفاإلجابة على 

حتمية : الثاينويف  الطاقة اخلضراء عامل حنو بيئة آمنة؛يف األول تناولنا : تناولنا الدراسة يف ثالث حماورو 
معوقات تطبيق عن عراقيل و تبين الدول العربية خليار الطاقة اخلضراء؛ أما الثالث، خصصناه للحديث 

ال تزال أن الدول العربية لنخلص يف ختام هذه الدراسة إىل  أساليب الطاقة اخلضراء يف الدول العربية،
الرتكيز على يها وأنه علبشكل عام متخلفة عن ركب العامل يف جمال هذا النوع من الطاقة الصديقة للبيئة، 

التخفيض الضرييب على كل املشاريع املرتبطة بالطاقة وضع سياسات ذات منحى بيئي مثل االعفاء أو 
املتجددة ، ورفع ضرائب على مشاريع املعتمدة على الطاقات الضارة للبيئة، مع االستفادة من خربات 

  .الدول الرائدة يف هذا اجملال
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 .دول عربية ،تنمية مستدامة، بيئة آمنة ،طاقة خضراء، طاقة متجددة: كلمات مفتاحية
 JEL: K32 ،Q01،Q20 ،Q56 اتتصنيف

 

Abstract:  

This study aims to highlight the main obstacles that limit the 

expansion of the Arab countries in the use of green energy, We dealt with 

the study in three axes: Green energy was a factor toward a safe 

environment; in the second, the imperative of Arab countries adopting the 

green energy option; and the third, we talking about obstacles to the 

application of green energy methods in Arab countries. The study concludes 

that the Arab countries are generally lagging behind in the field of this kind 

of energy, and that they should focus on setting environmental-oriented 

policies such as exemption or tax reduction on all projects related to 

renewable energy, taking advantage of the experiences in this field. 

Keywords: green energy, renewable energy, sustainable development, safe 

environment, Arab countries. 

Jel Classification Codes: K32, Q01, Q20, Q56 

  :مقدمة .1
 واليت املتكررةزاد االهتمام العاملي بالقضايا البيئية والتنمية املستدامة حيث توالت املؤمترات والندوات 

املستدامة على أهنا  تناشد الوعي البيئي واالهتمام بأبعاد التنمية املستدامة حيث ينظر اجلميع إىل التنمية
دون املساس بقدرة األجيال القادمة على حتقيق  احلالية األجيال احتياجات حتقيق إىل تسعىاليت التنمية 

 ومن للموارد املسؤول باالستعمال والبيئة اإلنسان محاية إىل جهة من تسعىفهي احتياجاهتا املستقبلية 
 .املنعدمة أو احملدودة املوارد االهتمام بذوي إىل ثانية جهة

كما يتم التوسع يف  باعتبارها طاقة نظيفة غري ملوثة، محاية البيئة،وللطاقة املتجددة أمهية بالغة يف 
 التقليص من استخدام مصادر الطاقة التقليدية بالنظر ملا ختلفه من تلوث خاصة وأن وبالتايل استخدامها،
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كلفة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة آخذة يف النقصان، ومنه إمكانية حتقيق التـنمية 
 .دامةاملسـت

ذ تقوم بنشر إتنشأ حتمية التطوير من كون أن معظم دول العامل تسري باجتاه التنمية املستدامة 
املختلفة للتنمية ومنها  تقارير سنوية حول الوضع االقتصادي على املستوى الشمويل وحول القطاعات

تنمية املستدامة يف حتقيق ويكمن اهلدف الرئيسي لل. القطاع الدميغرايف، واالجتماعي واالقتصادي والبيئي
النمو االقتصادي، باإلضافة إىل االهتمام بالتوزيع العادل لعوائد النمو، مع احملافظة على البيئة، وإعطاء 

 .وهدف هذه التنمية اعتبار أداةاملورد البشري دورا هاما يف عملية التنمية على 
  :عليها من خالل دراستنا يف اإلجابةاحملورية واليت سنحاول  اإلشكاليةتتبلور  :ةإشكالية الدراس

 الطاقة الخضراء؟أبرز العراقيل التي تحد من توسع الدول العربية في استخدام  ياهم
احملورية انطلقنا من جمموعة فرضيات سنحاول التأكد من  اإلشكاليةعلى  لإلجابة :الدراسةفرضيات 

 :أو نفيها من خالل دراستنا هذه صدقها
اسرتاتيجيات للطاقة املتجددة يف الكثري من الدول العربية والتوسع فيها  يرجع العزوف عن تبين (1

 إىل وفرة الطاقة التقليدية فيها من نفط وغاز؛
 ارتفاع التكلفة الرأمسالية ملشاريع الطاقة املتجددة وضعف التمويل؛ (2
أجنبية  حمدودية مشاركة القطاع اخلاص يف جمال الطاقة املتجددة وتعاظم االعتماد على متويالت (3

 .غالبا
 :أهمية البحث

تأيت أمهية البحث من أمهية الطاقة باعتبارها عصب احلياة، من ناحية ومن أمهية البيئة باعتبارها 
الوعاء الذي نعيش فيه من ناحية أخرى، والتوليفة بينهما تعين الطاقات اخلضراء اليت حتافظ على البيئة 

  .لتحقيق تنمية مستدامةوتليب املتطلبات احلالية واملستقبلية سعيا 
 : أهداف البحث
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أحد أهم  اباعتبارهضراء نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إىل التطرق إىل موضوع الطاقات اخل 
إىل حالة الدول  اإلشارةيف حتقيق التنمية املستدامة ومحاية البيئة، مع  اموضوعات الساعة، وإبراز دوره

  .استخدامهامعوقات التوسع يف العربية وتبيان 
 :منهجية البحث
يف دراستنا هذه، وصفي من خالل استعراض املفاهيم النظرية  املنهج الوصفي التحليلي اعتمدنا

 اإلحصائيات، وحتليلي من خالل استعراض بعض ورها يف حتقيق التنمية املستدامةحول الطاقة اخلضراء و د
 .وحتليلها وذلك بغية توضيح واقع الطاقة اخلضراء يف الدول العربية

 :آمنةالطاقة الخضراء عامل نحو بيئة  .1
ارية والعالقات أصبحت البيئة حمددا عامليا يفرض نفسه ويؤثر على التعامالت االقتصادية والتج

البيئة الشغل الشاغل ، وأصبح حتدي خلق توازن بني التنمية املستدامة وبني احلفاظ على الدولية املعاصرة
، فلقد خلف االعتماد على الطاقات التقليدية تداعيات سلبية سواء من جراء استنزافها أو ما للعامل أمجع

ت بديلة متجددة دفع بالعامل إىل ضرورة االعتماد والتوجه حنو استخدام طاقا ،ينتج عنها من تلوث بيئي
 .ونظيفة تتسم باالستمرار و ختدم معطيات البيئة عرفت بالطاقة اخلضراء

 :مفهوم البيئة وأهم مشكالتها 2.1
أفرزت التطورات البيئية خالل السنوات األخرية، فرعا جديدا من فروع العلوم االقتصادية مسي بعلم 
اقتصاد البيئة، وهو العلم الذي يقيس مبقاييس بيئية، خمتلف اجلوانب النظرية والتحليلية واحملاسبية للحياة 

 . االقتصادية، مستهدفا احلصول على بيئة متوازنة تضمن منوا مستدميا
 :تعريف البيئة 2.2.1

البيئة لفظة شائعة يرتبط معناها بطبيعة العالقة بينها وبني مستخدمها فرحم األم بيئة اإلنسان 
وميكن . والكون كله بيئة -والكرة األرضية بيئة  -والبلد بيئة  -واملدرسة بيئة  -البيت بيئة  -األوىل 

بيئة الزراعية و البيئة الصناعية و البيئة الثقافية ال: تعريف البيئة من خالل األنشطة البشرية املختلفة، فنقول
 . و البيئة الصحية والبيئة االجتماعية والبيئة السياسية
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 من فيها يؤثر وما-كوكب احلياة وهي-األرضية الكرة يشمل متكامل إطار هي إذن فالبيئة
واإلنسان واحد من  فيه اإلطار ليست جامدة ولكنها متأثرة ومؤثرة هذا وحمتويات املكونات األخرى للكون

 (2712رجائي، ) .مكونات البيئة يتفاعل مع كل مكوناهتا مثل أقرانه من بين البشر
كايف، ) :فالبيئة مصطلح واسع املدلول لذ جند له العديد من التعريفات نوجزها فيما يلي إذن

 (23، صفحة 2710
البيئة بأهنا رصيد  1202لقد عرف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية الذي عقد يف ستوكهومل عام 

والبيئة يف . وتطلعاته اإلنسانحاجات  إلشباعاملوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما 
معناها الشامل تعرف بأهنا جمموعة الظروف اخلارجية الطبيعية واملؤثرات اليت تؤثر يف كيفية حياة وتطور ما 

وقريبا من هذا التعريف جند أن البيئة تعين جمموعة الظروف والعوامل اخلارجية . يعيش يف ظل هذه الظروف
وتعرف البيئة أيضا بأهنا كل . العمليات احليوية اليت تقوم هبا اليت تعيش فيها الكائنات احلية وتؤثر يف

الذي يعيش فيه  اإلطاركما تعرف بأهنا . مؤثرا أو متأثرا اإلنسانمكونات الوسط الذي يتفاعل فيه 
وحيصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى وميارس فيه عالقته مع أقرانه من  اإلنسان

 .بين البشر
، 2713كايف، اقتصاديات البيئة والعوملة، ): ينف السابقة جند أن البيئة ذات بعدالتعاريمن 

 (12صفحة 

أي  باإلنسانبعد طبيعي وهو ما يعرف بالبيئة الطبيعية، وتشمل كل مظاهر الوجود املادي احمليط  -
 .اليابسة واملاء والفضاء

اليت حتدد أمناط حياة البشر فيما  النظم والعالقاتوبعد اجتماعي، أي البيئة االجتماعية وتشمل  -
بينهم سواء كانت سياسية، اقتصادية أو قانونية كما تشمل القيم الروحية، اخللقية، الرتبوية، أمناط 

 .  وتطورها اإلنساينالسلوك 
 (131، صفحة 2712مداحي، ) :يعية واليت تتمثل يفوهناك جمموعة من العوامل املؤثرة على البيئة الطب

  :العوامل االقتصادية -
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تنحصر يف جمموعة من السياسات االقتصادية كالسياسات املالية والنقدية واالئتمانية  واليت
وسياسات التوظيف والعمالة والسياسات الضريبية وسياسات االستثمار واإلنتاج والتجارة اخلارجية وغريها 

 ؛االقتصاديمن السياسات اليت تشكل بيئة العمل 
  :العوامل االجتماعية -

واليت تتشكل من جمموعة من الثقافات والعادات والتقاليد املتوارثة والتاريخ، وتقوم العوامل 
  ؛املختلفةاالجتماعية بعمل عالقات من التبادل والتفاعل بني البشر الذين ميثلون العنصر احملرك لألنظمة 

  :العوامل السياسية -
رساته، وغالبا ما تتشكل البيئة السياسية من وتتمثل يف نظام احلكم القائم يف الدولة ومفرداته ومما

ويؤثر القرار السياسي على  -السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والقضائية - الرئيسيةالثالث السلطات 
 اجملتمع مبا فيه من قضايا تتعلق بالبيئة؛

  :العوامل التكنولوجية -
أو املعيشة أو النقل، وتشتمل على أنظمة وتتمثل يف كل ما يتأثر بالتكنولوجيا يف جمال بيئة العمل 

متعددة تتدرج يف أنظمة حمورة من قبل اإلنسان إىل أنظمة صنعها اإلنسان بكاملها مثل اجملتمعات 
 .الصناعية احلديثة

هناك من يقول أن البيئة تتكون من أربعة أنظمة متكاملة ومتفاعلة فيما بينها، وهي الغالف 
ف الغازي أو اهلوائي واجملال احليوي للكرة األرضية، وميكن متثيل التفاعل األرضي والغالف املائي والغال

 :واالرتباط بني مكونات البيئة املختلفة يف الشكل التايل
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 االرتباطات بين مختلف مكونات البيئة: 2الشكل 
  
 
 
 
 
 
 

مداحي، صناعة الطاقة املتجددة بأملانيا وتوجه اجلزائر ملشاريع الطاقة املتجددة كمرحلة لتأمني امدادات الطاقة ): المصدر
(132، صفحة 2712األحفورية ومحاية البيئة حالة مشروع ديزرتاك،   

من الشكل أعاله يتضح لنا أن العنصر احليوي مبا فيه من كائنات حية يتوسط النظام البيئي الذي 
نعيش فيه، ذلك أن العنصر احليوي يعترب من أكرب العناصر تأثريا وتأثرا يف نفس الوقت بباقي املكونات 

جدا ألي اختالل يف مكونات تلك العناصر  البيئية، كون له عالقة ارتباط مباشرة معها جتعله حساسا
 .البيئية

  :المشكالت البيئية 1.2.1
أصبحت املشاكل البيئية مشاكل معقدة يصعب حصرها بسهوله خاصة مع زيادة التطور العلمي 

البيئة االجتماعية هي سبب معظم املشكالت البيئية، حيث أن مشكالت البيئة يف  والتكنولوجي، لعل
 :، سنحاول استعراض أهم املشاكل البيئية على النحو التايلأنساينجمملها هي مشكالت سلوك 

، تلوث هواء، تلوث تربة، اإلنسانمشكل التلوث جبميع أنواعه، وما يشكل من هتديد وإضرار حبياة  -
 ويعترب هذا األخري أخطرها؛  أو تلوث ماء،

زيادة انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون النامجة خاصة عن احرتاقات الوقود األحفوري، وما خيلفه  -
 ؛-مشكل التغريات املناخية  -من تبعات كاالحتباس احلراري وتفكك ثقب األزون 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الغالف الغازي
Atmosphère 

 الغالف الصخري
Lithosphère 

 الغالف الحيوي
Biosphère 

 الغالف المائي
Hydroshèr
e 
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يعية، مما أدى إىل زيادة تراكم النفايات الثورة العلمية والتكنولوجية واقرتاهنا باستنزاف كبري للموارد الطب  -
 فاق القدرة االستيعابية لألوساط البيئية؛ 

ارتفاع معدالت النمو السكاين وما يشكل من هتديد على األمن البيئي، من خالل زيادة الضغوط  -
 بالتوازنات البيئية؛ واإلخاللعلى املوارد 

، انتشار الغبار، وزيادة إنتاجيتها ضخنفاوامشكل التصحر، من خالل تغري خصائص الرتبة الزراعية  -
 تلوث املاء واهلواء؛ 

، تلوث اهلواء وتراكم النفايات، ة وعلى املرافق واخلدمات احلضريةتفاقم الضغوط على األنظمة البيئي -
 .الناجم عن مشكل النزوح الريفي وزيادة التمركز يف املدن

 :التنمية والبيئة.1.1
االزدياد التدرجيي، ويستخدم اصطالح التنمية عادة يف املستويات التنمية لغة هي النماء، أو 

فالتنمية هي العمليات املقصودة اليت تسعى إىل إحداث النمو بطريقة . االقتصادية، واالجتماعية وغريها
سريعة ضمن خطط مدروسة ويف فرتات زمنية معينة، وختضع لإلرادة البشرية وحتتاج إىل دفعة قوية تفرزها 

نسانية بإمكاهنا إخراج اجملتمع من حالة السبات إىل حالة احلركة والتقدم، كما أهنا تتطلب حكما قدرات إ
 (15، صفحة 2710كايف، التنمية املستدامة، ) .تسيري حنوه إىل األفضل

 اإلطالقغري أن جل السياسات التنموية املتبعة خاصة من طرف الدول املتقدمة مل ختدم البيئة على 
بل سامهت يف زيادة حدة املشاكل البيئية وعلى رأسها التلوث، مما يستوجب إعادة النظر يف كل تلك 

 اليت خلفتها اإلضافيةالسياسات التنموية للحفاظ على البيئة وسالمتها من جهة ولتجنب التكاليف 
من هنا ظهر مفهوم جديد للتنمية وهي التنمية البيئية املتواصلة أو . املمارسات التنموية غري احلكيمة

 . املستدمية وهي التنمية اليت تليب متطلبات احلاضر دون املساس حقوق األجيال القادمة للوفاء باحتياجاهتا
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 :مفهوم الطاقات المتجددة.3.1
تعتــرب الطاقــة املتجــددة مــن اجملــاالت والتخصصــات العامليــة احلديثــة حيــث يعــود تــاريخ االهتمــام هبــا  

علــى  وأجهــزة قــادرةكــان الرتكيــز يف تلــك الفــرتة علــى إجيــاد مــواد   إذكمصــدر للطاقــة إىل بدايــة الثالثينــات 
 .اخلمسينات إىل يومنا هذا حتويل طاقة الشمس إىل طاقة كهربائية، ليتطور االهتمام هبا ويتزايد مع بداية

 :تعريف الطاقة المتجددة.2.3.1
الطبيعية اليت تتجدد واليت ال ميكن أن تنفذ،  الطاقة املتجددة هي الطاقة املستمدة من املوارد

املتجددة ختتلف جوهريا عن مصادر الوقود األحفوري مثل البرتول والفحم والغاز الطبيعي  ومصادر طاقة
وغريها، حيث أن خملفاهتا ونتائج احرتاقها ال حتتوي على غازات وملوثات أخرى كما يف احرتاق الوقود 

 نطاق واسع من الرياح واملياه والشمس، وميكن استخدامها يف إنتاجهااألحفوري والطاقة املتجددة ميكن 
حيث مت استخدامها يف انتاج الطاقة الكهربائية والسيارات والقطارات والسفن  اإلنسانيةيف مجيع األنشطة 

 .(141، صفحة 2713الدليمي، ) .واألقمار الصناعية وغريها
 ،(الطاقة املستدامة)ميكن أن تنفذ هي الطاقة املستمدة من املوارد الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ال 

ومصادر الطاقة املتجددة، وال تنشأ عن الطاقة املتجددة يف العادة خملفات كثاين أوكسيد الكربون أو 
قود األحفوري أو املخلفات غازات ضارة أو تعمل على زيادة االحنباس احلراري كما حيدث عند احرتاق الو 

 (13، صفحة 2714خاطر، ) .الذرية الضارة الناجتة من مفاعالت القوى النووية
 إىلمن الثروات الطبيعية اليت تسعى معظم الدول ( renevlable energy)تعد الطاقة املتجددة 

استثمارها بكفاءة، واإلفادة منها إىل أقصى حد ممكن، لتلبية املتطلبات املتزايدة من الطاقة، بغية االبتعاد 
عن شبح أزمة الطاقة العاملية اليت تظهر بني الفينة واألخرى، اليت تتلخص يف صعوبة إجراء التوازن ما بني 

على مصادر الطاقة األحفورية من  من جهة، وحجم االستهالك من جهة أخرى واحلفاظ اإلنتاجحجم 
النضوب، عالوة على السعي إىل محاية البيئة الطبيعية من التلوث الناجم عن استهالكها، وإجياد بدائل 
للطاقة متاحة للجميع، األمر الذي استدعى نشوب بعض الصراعات الدولية واإلقليمية لضمان استمرار 

 (2711سلمان، ) .إمداداهتا
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 :مصادر الطاقة المتجددة.1.3.1
 : الطاقة الشمسية.2.1.3.1 

طاقة متجددة ذات مصادر ال هنائية وغري حمددة وهي طاقة يف صورة حرارية، وال حيد من  
 (11-15، الصفحات 1222حسن، ) :استخدامها سوى العوامل التالية

 االستثمارية للمعدات؛التكلفة  -

 اقتصاديات التشغيل األمثل؛ -

 شغيل ومتابعة حركة الشمس؛تقنيات الت -

 الصيانة املستمرة للوحدات يف األماكن الصحراوية؛ -

 دة مثل التربيد وتكييف اهلواء؛التكنولوجيات املساع -

 .الطاقة الكهربائية إنتاجاقتصاديات   -
 .وهي طاقة ال تؤثر على تلوث البيئة

  (:طاقة الرياح)الهوائية  الطاقة.1.1.3.1 
يف  سواءالعصور  أقدمهي الطاقة املستمدة من حركة اهلواء والرياح واستخدمت طاقة الرياح منذ 

وتستخدم  اآلبارطواحني اهلواء لطحن الغالل واحلبوب أو رفع املياه من  وإدارةتسيري السفن الشراعية 
طاقة كهربائية  إىلطاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة او يتم حتويلها  إىلوحدات الرياح يف حتويل هذه الطاقة 

ويرتبط اليوم مفهوم هذه الطاقة باستعماهلا يف توليد الكهرباء بواسطة طواحني هوائية . من خالل مولدات
ساحل، ) .احملتاجة عرب األسالك الكهربائيةوحمطات توليد تنشأ يف مكان معني ويتم تغذية املناطق 

 (274، صفحة 2771
 : الكتلة الحيويةطاقة .3.1.3.1

من احتياجات الطاقة يف العامل وتزداد  % 14تكمن أمهية هذه الطاقة يف أهنا تشكل ما نسبته 
من احتياجات الطاقة يف تلك الدول  %35حوايل  إىلأمهيتها يف الدول النامية حيث ترتفع تلك النسبة 
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مادة عضوية مثل اخلشب واحملاصيل الزراعية  األساسهذه الطاقة هي يف  إن. وخاصة يف املناطق الريفية
طاقة خمزنة يف النباتات  إىلواملخلفات احليوانية وهذه الطاقة هي طاقة متجددة ألهنا حتول طاقة الشمس 
ساحل، ) .سية خمزنة فيهاعن طريق عملية التمثيل الضوئي، فطاملا هناك نباتات خضراء فهناك طاقة مش

 (274، صفحة 2771
 : الحرارة الجوفيةطاقة .4.1.3.1

وموجودة بشكل خمزون من املياه الساخنة او البحار والصخور  األرض أعماقهي طاقات دفينة يف 
نسبة استخدامها ال تزال ضئيلة وتبقى زيادة مسامهة هذا املصدر يف تلبية احتياجات  آن إالاحلارة، 
 (151، صفحة 2712حدة، ) .رهنا بالتطورات التكنولوجية وأعمال البحث اإلنسان

غراض الزراعية والصناعية وألو التدفئة املركزية واالستخدامات أوتستعمل هذه الطاقة لتوليد الكهرباء 
 (110، صفحة 1211الشكيل، )  .تجفيف احملاصيل يف صناعة الورق والنسيجلطبية و 

 : المائيةالطاقة .5.1.3.1
مطاحن  إلدارةهنار لتشغيل بعض النواعري اليت كانت تستعمل يستخدم مياه األ اإلنسانكان 

باستخدام اليوم بدأ استعمال املياه لتوليد الطاقة الكهربائية  ماأ، األخشابالدقيق واآلالت والنسيج ونشر 
 .السدود املائية وظاهريت املد واجلزر يف املناطق القريبة من املسطحات املائية
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 (151، صفحة 2712حدة، ) :دور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة .4.1
 : الطاقة المتجددة واألبعاد البيئية للتنمية المستدامة .2.4.1

العالقات بني الطاقة واألبعاد البيئية للتنمية  إىللقد تعرض جدول أعمال القرن الواحد والعشرين 
استخدام الطاقة يف خمتلف  عناملستدامة، خاصة تلك املتعلقة حبماية الغالف اجلوي من التلوث الناجم 

النشاطات االقتصادية واالجتماعية ويف قطاعي الصناعة والنقل على وجه اخلصوص، وهذا ما تطلب 
الطاقة مع  جتسيد جمموعة من األهداف املرتبطة حبماية الغالف اجلوي واحلد من التأثريات السلبية لقطاع

 ل اليت يعتمد دخلها القومي على مصادر الطاقة األوليةمراعاة العدالة يف توزيع مصادر الطاقة وظروف الدو 
أو تلك اليت يصعب عليها تغيري نظم الطاقة القائمة هبا، وذلك بتطوير سياسات وبرامج الطاقة املستدامة 

على تطوير مزيج من مصادر الطاقة املتوفرة األقل تلويثا للحد من التأثريات البيئية غري  من خالل العمل
انبعاث غازات االحتباس احلراري، ودعم برامج البحوث الالزمة للرفع من  اع الطاقة، مثلاملرغوبة لقط

حتقيق التكامل بني سياسات قطاع الطاقة والقطاعات االقتصادية  إىل إضافةأساليب استخدام الطاقة، 
 .األخرى وخاصة قطاعي النقل والصناعة

 :واالجتماعية للتنمية المستدامة المتجددة واألبعاد االقتصادية الطاقة 2 .2.4
 : لطاقة المتجددة والتنمية البشريةا.1 .2.4.2

استهالك الفرد من  تتضح العالقة بني التنمية البشرية والطاقة من خالل االرتباط القوي بني متوسط
 الطاقةالطاقة ومؤشر التنمية البشرية وخاصة يف الدول النامية، كما يؤدي استهالك الفرد من مصادر 

التجارية دورا هاما يف حتسن مؤشرات التنمية البشرية عن طريق تأثريها يف حتسني خدمات التعليم والصحة 
متثل مصدرا ال ميكن استبداله  إذمستوى املعيشة، وتعطي الكهرباء صورة واضحة حول ذلك،  وبالتايل

 .استخدامات التربيد والتكييف وغريها مبصدر آخر للطاقة يف
 : واالستهالك غير المستدام اإلنتاجأنماط  تغيير.2.1.4.1

واالستهالك، واليت تتميز يف  اإلنتاجميثل قطاع الطاقة واحد من القطاعات اليت تتنوع هبا أمناط 
السكاين فان األمر  معظمها مبعدالت هدر مرتفعة، ويف ظل الزيادة املطردة يف االستهالك نتيجة للنمو
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من  وقابلية استمرار موارد الطاقة من خالل وضع سياسات تسعري مالئمةيتطلب تشجيع كفاءة استخدام 
القانونية والتنظيمية اليت  اإلصالحاتحوافز زيادة كفاءة االستهالك واملساعدة على تطبيق  إتاحةشاهنا 

تسهيل  إىل إضافةضرورة االستغالل املستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة املتجددة  تؤكد على
 .املتسمة بالكفاءة يف استهالك الطاقة والعمل على تطوير آليات التمويل املالئمة احلصول على التجهيزات

 لخيار الطاقة الخضراء؛ الدول العربية تبنيحتمية  .3
يف ظل تفاقم  كثر إحلاحا يف السنوات األخرية،أصبحت احلاجة إىل مصادر للطاقة املتجددة أ

املشاكل البيئية املصاحبة الستخدامات الطاقات التقليدية، احلاجة اليت فرضها كذلك االخنفاض النسيب 
لتكلفة اإلنتاج وتطور التكنولوجيا يف هذا اجملال وعلى الرغم من توفر العديد من مصادر الطاقات املتجددة 

إن تبين اسرتاتيجيات تعتمد على الطاقة املتجددة يف الدول العربية خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ف
 . الزال متأخرا وحمتشما مقارنة ببلدان أخرى ال متلك مثل هذه الثروات

 :دواعي التوجه إلى استخدام الطاقات المتجددة في الدول العربية 2.3
 :رئيسيني لسببني ومستدميةتتجه الدول العربية كغريها من دول العامل إىل إنتاج الطاقة من مصادر بديلة 

  :األول ببالس.2.2.3
تجه ت تلويثها جلو األرض بثاين أكسيد الكربون وبروز ظاهرة االحتباس احلراري والتغيريات املناخية 

دول العامل إىل الطاقات املتجددة واملستدمية ألهنا طاقات نظيفة وصديقة  الدول العربية على غرار باقي
يف انبعاثات هذه  العربيةالغازات الدفيئة حىت وان كانت مسامهة الدول  اتانبعاثللبيئة تساهم يف احلد من 

تبعات  وسيكون له، إال أن التغيري املناخي العاملي سيؤثر حتما على الدول العربية %5الغازات ال تتعدى 
ة وانعكاسات على خمتلف أوجه احلياة يف املنطقة ويف مقدمتها األمن الغذائي الذي يعتمد على الزراع

 .الكربون يف بعض املناطق العربية اجلدول التايل يوضح انبعاثات غاز ثاين أوكسيد .واملياه
 : الثاني ببالس.2.2.3

من املعروف أن العديد ف حمدودية موارد الطاقة األحفورية واحتمال نضوهبا من باطن األرضأال وهو 
، فوري ويف مقدمتهما النفط و الغازالوقود األحمن البلدان العربية تعد من أغىن بلدان العامل يف مصادر 
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مليارات برميل،  017حنو  ،2710ربية من النفط بداية  العام حيث بلغ جمموع احتياطات الدول الع
معدل إنتاج النفط يف الدول العربية حىت هناية عام حيث زاد  ،من االحتياطات العاملية  %55.1بنسبة 

ماليني برميل من سوائل الغاز الطبيعي، يف حني  4ضافة إىل حنو مليون برميل يوميا، إ 25عن  2711
حيث متلك  .مليار مرت مكعب 505عن  2715زادت كميات الغاز الطبيعي العريب املسوق يف عام 

احتياطات الغاز للدول   إمجايلمن احتياطات الغاز يف العامل، حيث قدر %   20.0الدول العربية نسبة 
 (OPEC) .تريليون مرت مكعب 54العربية  بنحو 

 إنتاجة العربية خاصة يف لكن باملقابل، هناك ازدياد كبري يف الطلب على موارد الطاقة يف املنطق
من استهالك الطاقة يف الوطن العريب وبالتايل فإن %  21.2 والغاز نسبة النفط يشكلحيث ء، الكهربا

االعتماد الكلي على هذه املوارد يؤدي اىل استنزافها السيما واهنا حمدودة يف باطن االرض و مرشحة 
 .للنضوب

 1022إنتاج النفط الخام ومنتجات نفطية أخرى لعينة من الدول العربية سنة  :1الجدول 
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املسامهة مع   بناء على ما تقدم فإن املنطقة العربية حباجة للطاقة املتجددة ألسباب عدة منها
املسببة للتغيري  احلراري غازات االحتباساجملتمع الدويل يف التخفيف من اآلثار البيئية وخفض نسبة تركيزات 

 .الطلب على موارد الطاقة احلالية يف املستقبل أيضا ملواجهةاملناخي كما أهنا حباجة 
 (17، صفحة 2771حممود، ) :البناء الهيكلي للطاقة المتجددة في الوطن العربي. 1.3

موقف الطاقة يف الدول العربية يتبني للوهلة األويل أن أنشطة الطاقة املتجددة ترتكز يف  بدراسة
: مصر، املغرب، وتونس، إيل جانب بعض املشروعات الريادية يف بعض الدول مثل: منطقة مشال إفريقيا

علي مستوي  األردن، وسوريا، أيضا يتضح أن الدور الرئيسي يف تنمية استخدامات الطاقة املتجددة سواء
أو طاقة الرياح يقع علي اجلهات "( حتت اإلنشاء"تسخني املياه، إنتاج الكهرباء )الطاقة الشمسية 

 .احلكومية املختلفة يف البلدان العربية مع مشاركة حمدودة للقطاع اخلاص
نستطيع أن نلحظ تفاوت املشاركة احلكومية يف هذا اجملال، ففي حني جند هيئات حكومية  أنناإال 

هيئة الطاقة : مستقلة تعين بالشئون املختلفة للطاقة املتجددة يف الدول العربية الواقعة مشال إفريقيا مثال
قومية للطاقة املتجددة يف يف املغرب، واهليئة المركز تنمية الطاقة املتجددة اجلديدة واملتجددة يف مصر، و 

تونس، جند يف بعض الدول األخرى أن كيان إدارة الطاقة املتجددة ينحصر يف وجود إدارات فرعية ضمن 
هيئات ومؤسسات أكرب وهو ما حيجم دور وفعالية مشاركة هذه اإلدارات يف تنمية استخدام ونشر 

بني إدارة الطاقة اجلديدة واملتجددة يف بعض تطبيقات الطاقة املتجددة يف هذه الدول، كما جند أيضا مزج 
اليمن، السعودية، : الدول وأنشطة أخرى من قبيل ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة، ومن أمثلة هذه الدول

 .السودان، لبنان
أما بشأن مشاركة القطاع اخلاص، فيمكن تقسيم هذه املشاركة إيل قسمني األول وهو خاص 

ي املستهلكني يف الدول العربية وهو ما تقوم به املنظمات الغري حكومية بالتوعية وتصحيح املفاهيم لد
Non-Governmental Organization, NGOS  واجلمعيات األهلية وينحصر دور هذه اجلمعيات

واملنظمات يف إقامة ورش عمل مع اجلهات املسئولة عن توعية اجلماهري، وإقامة ما يعرف مبعسكرات 
يف املدارس واملناطق الريفية والتجمعات النائية، وقد جند يف بعض  Awareness Campaignsالتوعية 
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 Pilotالدول أن محالت التوعية اليت تقوم هبا بعض املنظمات الغري حكومية تتضمن إقامة مناذج ريادية 

Plants  مراكز جتمع الشباب، النوادي الرياضية، )مثل إنشاء نظام تسخني مشسي ببعض مناطق اخلدمات
باستخدام نظم السخانات الشمسية للمياه، وإنتاج غاز امليثان من املخلفات ( إخل.. وحدات صحية، 

 .   هذه النظمالزراعية واحليوانية بالتخمر الالهوائي يف املناطق الريفية وتدريب النساء علي استخدام 
أما القسم الثاين من مشاركة القطاع اخلاص فيتمثل يف إنشاء خطوط إنتاج بعض مستلزمات أنظمة 
الطاقة املتجددة، وبالتحديد نظم التسخني الشمسي للمياه واليت تنتشر يف العديد من الدول العربية 

صانع للقطاع اخلاص ينتج فيها وخباصة تونس واملغرب ومصر واجلزائر ولبنان، حيث جند يف هذه الدول م
هذه األنظمة إما مبكونات وتكنولوجيات حملية خالصة أو استرياد بعض املكونات من اخلارج، أيضا جند 
مسامهة للقطاع اخلاص يف مصانع إنتاج الكابالت الالزمة لنقل الطاقة الكهربية املنتجة من مزارع الرياح  

 .السودانكما يف اململكة العربية السعودية، ومصر و 
 :لخيار الطاقة الخضراء الدول العربية تبني عراقيل .3.3

مع اجملتمع الدويل يف  املسامهة منهاإن املنطقة العربية حباجة للطاقة املتجددة ألسباب عدة 
للتغيري املناخي كما أهنا  املسببة احلراريالتخفيف من اآلثار البيئية وخفض نسبة تركيزات غازات االحتباس 

حباجة أيضًا ملواجهة الطلب على موارد الطاقة احلالية يف املستقبل، غري أن هناك مجلة من العراقيل حتول 
حتقيق أبعاد التنمية املستدامة ويف مقدمتها  إىلدون تطبيق فعال السرتاتيجيات الطاقة املتجددة ووصوهلا 

 :أهم هذه العراقيل ميكننا ذكر احملافظة على بيئة سليمة ونظيفة ومن
وفرة  إىليرجع العزوف عن تبين اسرتاتيجيات للطاقة املتجددة يف الكثري من الدول العربية والتوسع فيها  (1

 الطاقة التقليدية فيها من نفط وغاز؛
تبقى مشاريع الطاقة املتجددة يف الدول العربية متواضعة من ناحية كمية امليجاوات املتولدة انطالقا من   (2

 مشاريع طاقوية متجددة؛
نقل معرفة تصنيع  جزاءاتتوطني تكنولوجيات الطاقة املتجددة يف الوطن العريب إىل إ إجراءاتحتتاج  (3

 تطلب ذلك خربة فنية يفتقر إليها الوطن العريب؛معدات وتكنولوجيات الطاقة اجلديدة واملتجددة، وي
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انعدام التخطيط البيئي املستدام واملتكامل مع مجيع أوجه احلياة اليومية، إضافة إىل صعوبة دراسة  (4
 وتطبيق مشاريع الطاقات املتجددة دون الرجوع إىل خربات أجنبية؛

 االعتماد على متويالت أجنبية غالبا؛حمدودية مشاركة القطاع اخلاص يف جمال الطاقة املتجددة وتعاظم  (5
 ارتفاع التكلفة الرأمسالية ملشاريع الطاقة املتجددة وضعف التمويل؛ (1
 العوائق السياسية واملؤسسية ذات الصلة بالصناعة القائمة، والبنية األساسية وتقنني نظم الطاقة؛ (0
 د االقتضاء؛إخفاقات السوق، مبا يف ذلك التكاليف الصحية والبيئية غري املدجمة، عن (1
 .وانعدام القدرة الفنية واملعرفيةانعدام املعلومات العامة والبيانات ذات الصلة بنشر الطاقة املتجددة،  (2

العوائق ذات الصلة بالقيم اجملتمعية والشخصية، واليت تؤثر على النظرة إىل تكنولوجيا الطاقة  (17
 . املتجددة وقبوهلا

، صفحة 2710رضوان، ) :اإلستراتيجية العربية الستخدام الطاقة المتجددة إجراءات تفعيل.4.3
02) 

 : اإلجراءات .2.4.3
 لتفعيل اإلسرتاتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة املتجددة العمل من خالل يقرتح 

 :احملاور األساسية التالية
  وإقليمية لتهيئة املناخ املالئم لتطوير تقنيات استخدام الطاقة اعتماد سياسات وطنية

تطبيقاهتا ميدانيا، مع زيادة مسامهتها يف مزيج الطاقة املستخدم يف عمليات  املتجددة ونشر
 التنمية املستدامة؛

  تعزيز آليات التعاون اإلقليمي والدويل، وتبادل اخلربة يف هذا اجملال، مع تعميم الوعي حول
 ل اإلمكانات الفنية والتطبيقية لنظم الطاقة املتجددة؛استغال
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  تشجيع القطاع اخلاص على املشاركة يف تطوير نظم الطاقة املتجددة مع دعم البحث
العلمي والتطبيقي يف نفس اجملال، مبا يؤدي إىل توفر معدات الطاقة املتجددة بأسعار 

 .ميسرة
 :اإلستراتيجيةخطة العمل التنفيذية لمتابعة تطبيق .1.4.3

الستخدامات الطاقة املتجددة مبدى االلتزام بتنفيذ  يرتبط حتقيق أهداف اإلسرتاتيجية العربية
هبا من إجراءات وآليات، ومن هنا يربز دور الفاعلني يف التنسيق بني الدول العربية والتحقق   ما جاء

وأيضا تطوير األداء اعتمادا من العوائد اإلجيابية لألداء اجلماعي بشكل يضمن حتقيق األهداف، 
على االلتزام الطوعي لكل دولة واقتناع كل األطراف بأمهية أهداف هذه اإلسرتاتيجية، وهو ما 

  :يتطلب متابعة تطبيق اإلسرتاتيجية من قبل جلنة أو فريق عمل، وفيما يلي نطاق عمل الفريق
 التنسيق بني الدول العربية يف جماالت الطاقة املتجددة؛ 
  ؛االسرتاتيجيةعة اإلجنازات الوطنية واإلقليمية يف حتقيق أهداف متاب 
   إصدار تقارير سنوية عن موقف الطاقة املتجددة بالدول العربية ومدى التقدم يف حتقيق

 األهداف؛
   مبا يتناسب واملتغريات املستقبلية يف جمال  لالسرتاتيجيةاقرتاح التطوير والتحديث الالزم

 .الطاقة املتجددة
  :خاتمة. 4

التوسع يف  يف جمال استخدام الطاقة اخلضراء بالنسبة للدول العربية ال تزال عملية رغم إحراز التقدم
فقد تبنت أغلب البلدان العربية، مبا يف ذلك الدول الغنية مبصادر الطاقة استخدامها حتديا ماثال، 

 .هدافا طموحة للعقود القادمةالتقليدية، إسرتاتيجيات لتطوير استغالل الطاقات املتجددة ووضعت أ
 :من خالل هته الورقة البحثية يمكننا الخروج بجملة من االستنتاجات أبرزها

 املساس بدون الراهنة اجملتمع االعتبار حاجات بعني تأخذ اليت التنمية أهنا على املستدامة التنمية -
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 باحتياجاهتا؛ الوفاء يف القادمة األجيال حبقوق
 وبعد بيئي؛ اجتماعي، بعد املستدامة على بعد اقتصاديتنمية تنطوي ال -
 أصبح حتدي خلق توازن بني التنمية املستدامة و بني احلفاظ على البيئة الشغل الشاغل للعامل أمجع؛ -
 الطبيعية اليت تتجدد واليت ال ميكن أن تنفذ؛ الطاقة املتجددة هي الطاقة املستمدة من املوارد -
يف ظل تفاقم املشاكل  أكثر إحلاحا يف السنوات األخرية،طاقة املتجددة أصبحت احلاجة إىل مصادر لل -

 البيئية املصاحبة الستخدامات الطاقات التقليدية؛
وعلى . اليت تسبب تآكل طبقة األوزون على الرغم من جناح بروتوكول مونرتايل يف حظر مجيع املواد  -

يف  استمرت االجتاهات السلبية غري املستدامةجمال التنمية املستدامة،  الرغم من التقدم احملرز يف
 احلدوث؛ 

تنشأ حتمية تبين الدول العربية خليار الطاقة املتجددة من مسؤوليتها واجملتمع الدويل يف التخفيف من  -
املسببة للتغيري املناخي  ومن حاجتها   اآلثار البيئية وخفض نسبة تركيزات غازات االحتباس احلراري

 ب على موارد الطاقة احلالية يف املستقبل؛أيضا ملواجهة الطل
تزال الدول العربية بشكل عام متخلفة عن ركب العامل يف جمال الطاقة املتجددة، رغم الصحوة ال -

 .والرواج يف جمال الطاقة املتجددة
 :وكاقتراح لتخطي تلك العقبات نقترح مجموعة من التوصيات

أو التخفيض الضرييب على كل املشاريع املرتبطة  اإلعفاءوضع سياسات ذات منحى بيئي مثل  -
 بالطاقة اخلضراء باعتبارها صديقة للبيئة، ورفع ضرائب على مشاريع املعتمدة على الطاقات الضارة للبيئة؛

 توفري الدعم املايل وتسهيل القروض للمشاريع اليت تشجع استخدام الطاقات اخلضراء؛ -
 ات الصلة باملصادر اجلديدة واملتجددة؛وضع وتطوير املعايري والتشريعات ذ -
على الدول العربية الراغبة يف تطوير مشاريع الطاقة اخلضراء الرتكيز على اإلعالم والتوعية للدفع  -

 حنو تأهيل األفراد واجملتمعات ككل حنو مفهوم صحيح إلنتاج الطاقة من مصادر نظيفة وصديقة للبيئة؛
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تكرار التدريب والتثقيف الفين من خالل الربامج التدريبية والندوات  التوعية إىلجيب أن متتد  -
العلمية وورش العمل واملؤمترات للمهندسني والفنيني، ومتخذي القرار، األمر الذي يساعد علي توضيح 

 .احلقائق االقتصادية والبيئية والفنية يف هذه اجملاالت
 :قائمة المراجع. 5
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 : ملخص
حنو  لإبراز أهم السياسيات واآلليات الكفيلة بتحقيق التحو  أردناخالل هذه الورقة البحثية م  

يف اجلزائر باعتباره بل  منتج ومستهلك للطاقة األحفورية بامتياز م  جهة وبه  استخ ام الطاقات املتج دة
 .نيات طاقوية متج دة م  جهة أخرىإمكا

إال م  خالل احل  م  وتوصلنا يف هذه ال راسة اىل أنه ال ميك  الوصول اىل حتقيق التندمية املست امة
 ام املتزاي  للطاقات األحفورية بالعدمل أكثر على التقليص م  استهالكها إىل التلوث الناجم ع  االستخ

 .أدىن ح  ممك ، والبحث ع  الطرق واآلليات لضدمان التحول يف ذات الوقت حنو الطاقات املتج دة
 املست امة، الطاقات الغري متج دة، الطاقات املتج دة ةالتندمي :مفتاحيةكلمات 

 .JEL:Q01،Q42اتتصنيف

Abstract: 

This paper aims to study we wanted to reach the mechanisms that enable 

the use of renewable energies as an alternative source of traditional energy 

in Algeria because it uses the tradition energies and many have very 

important sources of renewable energies. 

    We have concluded that for the investigation of sustainable development, 
__________________________________________ 
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it is necessary to reduce the pollution caused by the use of traditional 

energies by reducing their use, and development of the mechanisms that 

enables the transition to the use of renewable energies. 

Keywords: Sustainable development, non renewable energies, renewable 

energies. 

Jel Classification Codes : Q01, Q42. 

 مقدمة
ج الع ي  م  املشكالت البيئية مع ب اية الثدمانينات م  القرن املاضي ب أ العامل يصحو على ضجي

اخلطرية اليت باتت هت د أشكال احلياة فوق كوكب األرض، وكان هذا طبيعيا يف ظل إمهال التندمية للجوانب 
البيئية طوال العقود املاضية، فكان الب  م  إجياد فلسفة تندموية ج ي ة تساع  يف التغلب على هذه 

ج ي  للتندمية عرف باسم التندمية املست امة، ولق  ظهر  املشكالت، ومتخضت اجلهود ال ولية ع  مفهوم
 Our Common)ففي تقرير مستقبلنا املشرتك 1290تعبري التندمية املست امة بشكل رمسي سنة 

Future)للوزير األول النروجيي (Madame Gro Harlem Brundtland)   استخ م للتعبري ع
 (2711الكفري، )ال احلالية و األجيال املستقبليةالسعي لتحقيق نوع م  الع ل و املساواة بني األجي

إال أن التندمية املست امة ال متثل ظاهرة أو اهتدماما ج ي ا، بل على  ورغم أن املصطلح ق  يكون ج ي ا
العكس ق  أدت الظواهر املرتبطة بالبيئة وتفاقم مشاكلها خاصة نتيجة زيادة استهالك الطاقات األحفورية 

يف اجلو وهذا ما است عى الت خل العاجل للدمجتدمع (GES) ر الغازات ال فيئةواليت ضاعفت م  انتشا
ال ويل يف شكل منظدمات حكومية وغري حكومية وعق  الع ي  م  املؤمترات واملعاه ات للح  م  هذه 

 .الناجتة ع  االستهالك املفرط خاصة للطاقات األحفورية االنبعاثات
ه ات ال ولية اليت هت ف إىل ماية البيئة واحل  م  واجلزائر بصفتها بل  منخرط يف كل املعا

وطنية للتندمية املست امة هت ف إىل  اسرتاتيجيةالغازية هب ف حتقيق التندمية املست امة رمست  االنبعاثات
االقتصادي األم  زائريني يف رفع مستوى املعيشة والشغل و االستجابة إىل التطلعات املشروعة للسكان اجل

يع  احلفاظ على ستثدمار واخللق املست ام للثروة والشغل، و الشروط لوضع سريورة االذلك بتوفري كل و 
 .االسرتاتيجيةاملواردواالستعدمال العقالين هلا حمور ال غين عنه هلذه 
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رية  و لك  رغم كل اجلهود املبذولة يف هذا اإلطار الزالت اجلزائر تعتدم  كثريا على مصادر الطاقة األحف
ات السكان لية م  العدملة الصعبة وكدمص ر لتلبية نسبة كبرية ج ا م  حاجيكدمص ر ملواردها املا

 االنبعاثاتهذا النوع م  الطاقة أصبح يطرح الع ي  م  التح يات البيئية بزيادة واملؤسسات م  الطاقة،
اله الغازية م  جهة وتذبذب أسعاره يف األسواق ال ولية وزيادة الضرائب والرسوم على تسويقه مع اقرتاب زو 

إىل  اي فعنم  هنا تظهر احلاجة إىل ضرورة التحول السريع حنو الطاقات املتج دة و ،ونضوبه لع م جت ده
ماهي أهم اآلليات الممكنة لتحقيق تحول سريع نحو استغالل واستهالك : طرح اإلشكال التايل

 في الجزائر؟ األحفوريةفة من مخلفات الطاقات الطاقات المتجددة وتحقيق بيئة نظي
 فرضيات البحث

 :بغية اإلجابة ع  هذا اإلشكال سنعتدم  الفرضيات التالية
 .عرفت البشرية استغالل الطاقات املتج دة منذ الق مي -
 .بلوغ أه اف التندمية املست امة ل  يتحقق إال بالتحول السريع حنو استغالل والطاقات املتج دة -
ال تزال بطيئة ج ا تفتق  لآلليات  اجلزائر ق  تبنت فكرة التحول حنو الطاقات املتج دة لك  -

 .الكفيلة بذلك
 أهداف البحث

 :م  خالل هذا البحث حناول الوصول اىل األه اف التالية
 .دور الطاقات املتج دة يف حتقيق التندمية املست امة -
 .ابراز احلاجة امللحة يف استخ ام الطاقات املتج دة كدمص ر ب يل ع  الطاقات األحفورية -
 .تج دة يف احلفاظ على املوارد الطبيعية وماية البيئةدور الطاقات امل -
 .الوصول اىل أليات م  شأهنا أن تسهل التحول حنو استخ ام الطاقات املتج دة -
 .التحفيز على االستثدمار يف جمال الطاقات املتج دة ملا حتققه م  مزايا اقتصادية، بيئية واجتدماعية -

 أهمية البحث
التطرق اىل ال ور األساسي الذي تلعبه الطاقة يف اقتصاديات يف تتجلى أمهية موضوع هذا البحث 
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، وضرورة اخلروج م  بوتقة االعتدماد على املصادر األحفورية  ال ول باعتبارها احملرك احملوري لعدملية التندمية
، اليت حتقق التحول حنو استخ ام الطاقات املتج دةكدمص ر وحي  إلنتاج الطاقة عرب وضع اسرتاتيجيات 

الن استخ امها ال يلق أي عتدماد على الطاقات املتج دة أصبح ضرورة وجب إعطاء هلا أمهية بالغة فاال
لألجيال املستقبلية وهذا ما يتوافق وأبعاد التندمية  است امة املوارد الطبيعيةضرر بالبيئة الطبيعية وحيافظ على 

 .املست امة
 منهجية البحث

 التطرق اىل املفاهيم املتعلقة بالطاقات املتج دة في يفعلى املنهج الوصاعتدم نا يف دراستنا هذه 
املتج دة،  ت والتندمية املست امة وعلى املنهج التحليلي يف دراسة أليات التحول حنو استخ ام الطاقا

 .تطور استخ ام مصادر انتاج الطاقة دراسةاعتدم نا أيضا على املنهج التارخيي يف اكدم
 المستدامة وأهدافها ةالتنمي.2

ح يث النشأة حيث أن أول  ابتكاركانت التندمية املست امة كدمفهوم ق مي فإنه كدمصطلح يع  إذا  
استخ ام لتعبري أو مصطلح التندمية املست امة كان م  طرف ناشطني يف منظدمة غري حكومية سنة 

 ملتواصلة،، اات متع دة ، مثل التندمية املطردةق  ترجم وصف هذا املفهوم إىل العربية مبسدميو  ،1297
 .(0، صفحة 2773األشوح، )، واملتحدملةالبيئية

م  مث فق  اعترب ق مي النشأة يتواج  ضدم  نظريات تبط التندمية املست امة بالبيئة ومواردها، و تر 
 .ة وغريمها مما سبق اإلشارة إليهقانون تناقص الغلس اليت ربطت السكان باملوارد، و ياقتصادية مالت

دموي للتعبري ع  طبيعة العالقة بني علم االقتصاد وعلم االيكولوجيا وق  استخ م املصطلح يف الفكر التن
والذي يعين بالعربية البيت أو املنزل  ECOاإلغريقيعلى اعتبار أن العلدمني مشتقان م  نفس األصل 

يعين إدارة مكونات  Economieدراسة مكونات البيت، أما مصطلح  Ecologieحيث تعين 
 .(23، صفحة 2770زنط، )البيت

األحياء ليخرج علم البيئة حيث ن املاضي امتزج علدماء الفيزياء و يف اخلدمسينات م  القر و  
استخ مت االست امة للتعبري ع  تشكل وتطور النظم ال يناميكية اليت تكون عرضة نتيجة ديناميكيتها إىل 
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وم  .عض تغريات هيكلية تؤدي إىل ح وث تغري يف خصائصها وعناصرها وعالقة هذه العناصر بعضها بب
خرجت دراسات  م  هنااالهتدمام املشرتك بني البيئيني واالقتصاديني، و هنا  كان الوضع التوازين هو حمور 

كان ذلك على وجه التح ي  م  خالل الربنامج ال ويل البيولوجي الذي أنشأه املركز اقتصاديات البيئة و 
على النظر ( بول ينج ودايل)مل رسة أمثال   أمجع رواد تلك الق، و 1291لعلدمية يف عام ال ويل لالحتادات ا
ود الندمو لي عم جاء فيدما بع  تقرير روما حول ح وية كسبب رئيسي للت هور البيئي و إىل العدمليات التندم
حول البيئة  1202م  هنا كانت فكرة عق  مؤمتر األمم املتح ة بستوكهومل يف عام وجهة النظر هذه و 

دمات وطنية مع االجتاه إىل إنشاء منظ(PNUE)يئة لألمم املتح ة البشرية الذي انبثق منه برنامج الب
حلدماية البيئة العاملية كدما مت إنشاء االحتاد ال ويل  اسرتاتيجيةمت وضع  1297يف عام حلدماية البيئة احمللية، و 

 .حلدماية البيئة
 تعريف التنمية المستدامة 2.2

 :قسدمني مهاك  تقسيدمها إىل أخذ مفهوم التندمية املست امة الع ي  م  التعريفات مي
 : (229، صفحة 1229عب اهلل، )التحليلي نجدتعاريف تفتقد إلى البعد النظري و  2.2.2

 .ية املتج دة والقابلة لالستدمرارالتندمية املست امة هي التندم -
 .لتندمية اليت ال تتعارض مع البيئةالتندمية املست امة هي ا -
 .الطبيعيةاية لعقلية ال هنائية املوارد التندمية املست امة هي التندمية اليت تضع هن -
التندمية املست امة هي التندمية اليت ال تؤدي مع مرور الزم  إىل تناقص الرأمسال البشري والطبيعي والبيئي  -

 .على الصعي  احمللي والعاملي
التندمية املست امة هي التندمية اليت تقوم أساسا على وضع حوافز تقلل م  التلوث وتقلل م  حجم  -

فايات واملخلفات وتقلل م  االستهالك الراه  للطاقة وتضع ضرائب حت  م  اإلسراف يف الن
 .استهالك املاء واهلواء واملوارد احليوية األخرى

 معتمدةتعاريف نظرية  1.2.2
وضعوا تعريفا ضيقا  التح ي ،يف جعل مفهوم التندمية املست امة أقرب إىل  املفكري رغبة م  بعض 
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على ضرورة استخ ام املوارد  املفكري ويؤك  هؤالء  املست امة،انب املادية للتندمية هلا ينصب على اجلو 
" املتج دة " الطبيعية املتج دة بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو ت هورها أو تؤدي إىل تناقص ج واها 

املوارد ذلك مع احملافظة على رصي  ثابت بطريقة فعالة أو غري متناقص م  و بالنسبة لألجيال املقبلة 
 .املياه اجلوفية والكتلة البيولوجيةة مثل الرتبة و الطبيعي

 االقتصاديةالتعاريف 3.2.2
تعين التندمية املست امة بالنسبة لل ول املتق مة ختفيض يف استهالك الطاقة واملوارد أما بالنسبة لل ول 

، صفحة 2779يامسينة، )النامية فهي تعين توظيف املوارد م  أجل رفع مستوى املعيشة واحل  م  الفقر
وذلك  الطبيعية،تركز بعض التعاريف االقتصادية للتندمية املست امة على اإلدارة املثلى للدموارد و .(120

ات احلصول على احل  األقصى م  منافع التندمية االقتصادية بشرط احملافظة على خ م" بالرتكيز على 
 ."املوارد الطبيعية ونوعيتها 

استخ ام املوارد اليوم " ادية أخرى على الفكرة العريضة القائلة بأن كدما انصبت تعاريف اقتص
الفكرة القائلة بأن القرارات  « تقف وراء هذا املفهومو " ستقبل ينبغي أال يقلل م  ال خل احلقيقي يف امل

عين أن هو ما يو .ملعيشة يف املستقبل أو حتسينها احلالية ينبغي أال تضر بإمكانيات احملافظة على مستويات ا
حنتفظ بقاع ة األصول املادية ر حبيث نعيش على أرباح مواردنا و نظدمنا االقتصادية ينبغي أن ت ا

 . »وحنسنها
 تعاريف تميل لألولوية االجتماعية1.2.2

الندمو السكاين ورفع مستوى اخل مات الصحية  استقرارتعين التندمية املست امة السعي م  أجل  -
 .(120، صفحة 2779يامسينة، )خصوصاوالتعليدمية يف امل ن واألرياف 

 هي السعي ال ائم لتطوير نوعية احلياة اإلنسانية مع األخذ باالعتبار ق رات النظام البيئي الذي -
هو أول تعريف يركز على مفهوم و  (232، صفحة 1229عب اهلل، )"إمكاناته و  حيتض  احلياة

، 1291الصادرة سنة  لى املوارد الطبيعيةاالست امة الزراعية حسب تقرير االحتاد العاملي للدمحافظة ع
 .(ال ولية للدمحافظة على البيئة االسرتاتيجية)حتت عنوان 
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عنصر البيئي أو الطبيعي م  ناحية، والعنصر االجتدماعي ميزة التندمية املست امة هي أهنا توفق بني ال
لسدمات املدميزة ، أما ع  ايى الندمو دون إمهال النظام البيئ، أي أهنا حترص علحية أخرىاالقتصادي م  ناو 

، خال وأكثر تعقي ا م  هذه األخريةباعتبارها أكثر ت ا تختلف ع  التندمية بشكل عامهلذا املفهوم فهي
ت امة أساسا إىل تلبية تتوجه التندمية املس، و ما هو اجتدماعي يف التندميةيتعلق مبا هو طبيعي و  فيدماخاصة 

 .العاملتسعى إىل احل  م  الفقر يف و تدمع احتياجات أكثر الشرائح فقرا يف اجملمتطلبات و 
 تعريف بيئي محض 1.2.2

هي تلك التندمية املعنية حبدماية املوارد الطبيعية باالستخ ام األمثل لألرض الزراعية واملوارد املائية 
 .االيكولوجيوماية التنوع احليوي واحملافظة على التوازن 

 تعريف تكنولوجي 1.2.2
اجملتدمع إىل الصناعات واستخ ام التقنيات النظيفة اليت ترش  م  استخ ام  وتعين هنا التندمية نقل

املعلومات البيئية م  خالل أنظدمة معلومات بيئية  رقدمنةالطاقة وتنتج ح  أدىن م  الغازات امللوثة، مع 
 .متطورة على املستوى اجلزئي والكلي

 بعض الهيئات والمعاهدات الدولية تعاريف7.2.2
ندموية احلالية حتقيق التكافؤ املتصل الذي يضدم  إتاحة نفس الفرص التعلى أهنا  ويلالالبنك  عرفها

ذلك بضدمان ثبات رأس املال الشامل أو زيادته املستدمرة عرب الزم ، حيث يشري التقرير لألجيال القادمة و 
، (اتمهار معرفة و )، الفين (اخل...مع ات وطرق )صناعي أن رأس املال الشامل يتضدم  رأس املال ال

، وبناء على هذا التعريف فدمناط (اخل...غابات، موارد مائية )والبيئي  ،(مؤسساتعالقات و )االجتدماعي 
 .االست امة هو رأس املال

ام التندمية الذي انعق  يف ريو دي جانريو عيف مؤمتر األمم املتح ة للبيئة و ق  عرف املب أ الثالث و 
ى حنو متساوي احلاجات حبيث تتحقق عل" از احلق يف التندمية ضرورة إجن: " التندمية املست امة بأهنا 1222

لكي تتحقق التندمية " الرابع الذي أقره املؤمتر إىل أنه  وأشار املب أ. املستقبلو التندموية والبيئية ألجيال احلاضر 
 ."مبعزل عنهاميك  التفكري فيها ال زءا ال يتجزأ م  عدملية التندمية و املست امة ينبغي أن متثل احلدماية البيئية ج
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التندمية املست امة هي تندمية تسدمح بتلبية احتياجات " لخص املفهوم بعبارة بسيطةي تقرير بريتالن 
 ,Maingault)"ومتطلبات األجيال احلاضرة دون اإلخالل بق رة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا 

2006, p. 124)  تندمية إذا ال ميك  أن حت ث ال على امل ى الطويليتضح م  خالل هذا التعريف أنه و
 .مل تك  فعالة اقتصاديا، عادلة اجتدماعيا ومتحدملة بيئيا

م  خالل ه ه التعاريف يتضح أن االست امة تنطوي على عناصر ختتلف م  تعريف آلخر و 
االقتصادية أو  السبب يف ذلك هو اختالف ختصص م  قام بتعريفه فاالقتصاديون يركزون على األبعادو 

 .م على الندمو باعتباره ع و البيئة، بيندما يهتم البيئيون بإبراز العناصر البيئية أو اهلجو دمية كه فعلى التن
 : أهداف التنمية المستدامة 1.2

 :ه اف التندمية املست امة فيدمايليبناءا على التعاريف املعطاة للتندمية املست امة ميك  حصر أ
 أهداف التنمية المستدامة :2الشكل 

 
 
 
 
 

 
 
 

 ولية لالستثدمارات ال ار ال،'هباء شاهني مجةتر ' مبادئ التندمية املست امة (.2777.)موسشيت دوجالس.ف :صدرالم
 .02، صالثقافية، مصر

ق  بذلت جهود متواصلة لتأكي  املضامني املتأصلة يف العناصر الثالثة للتندمية املست امة، ويركز 
ستقرار الكلي لنظامنا ل النظم اإليكولوجية الالزمة لالاإليكولوجيني م  خرباء البيئة على احلفاظ على تكام

بيندما يسعى االقتصاديون إىل  .البيولوجيةو الكيدميائية بقياس وح ات الكيانات الطبيعية و االهتدمام العاملي و 

 :األه اف االقتصادية
 الندمواحملافظة على زيادة *
 (ندمو املست امال)
 املساواةالعدمل على حتقيق *
توزيع الثروة اقتصاديا )

 (واجتدماعيا
 الكفاءةحتسني *

 :األه اف اإليكولوجية
 وح ة النظام اإليكولوجي *
 ق رة حتدمل النظام ماية  *

 (الق رة الكامنة)البيئي
 التنوع البيولوجيماية *
 القضايا العاملية االهتدمام ب*

 :ةاأله اف االجتدماعي
 املشاركة والتدمكين*
 احلراك االجتدماعي زيادة *
 التدماسك االجتدماعي دعم  *
 اهلوية الثقافية احملافظة على *
 ايت التطوير املؤسسالعدمل على *

التندمية املست امةأه اف   
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الوح ات استخ ام والتكنولوجيا الراهنة و زيادة الرفاهية البشرية إىل أقصى درجة يف ظل املوجودات الرأمسالية 
، ويركز علدماء االجتدماع على أن العوامل باعتباره معيار للقياس( القيدمة املتحققةمثل املال و )قتصادية اال

 ام الوح ات غري استخيف التندمية املست امة هم الناس وم ى احتياجاهتم ورغباهتم و األساسية الفعالة 
 . (01ة ، صفح2777موسشيت، )التدمكني االجتدماعيامللدموسة أحيانا، مثل الرفاهية و 

فيدما  وعليه سنحاول الوقوف على بعض األه اف الرامية إىل خ مة البشرية يف احلاضر واملستقبل
 :يلي
حتسني نوعية حياة اىل تسعى التندمية املست امة م  خالل عدمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التندموية  -

طريق الرتكيز على   ع الروحيةة وحىت ، واالجتدماعية والنفسياالقتصاديةالسكان يف اجملتدمع م  كل اجلوانب 
 .(22، صفحة 2770زنط، )اجلوانب الكيفية للندمو، وليس الكدمية وبشكل عادل ومقبول

تركز التندمية املست امة على العالقة بني أنشطة السكان والبيئة وتتعامل مع النظم الطبيعية وحمتواها على -
 عب العالقة بني املتغريي  حمققة التكامل واالنسجامأهنا أساس حياة اإلنسان، وإهنا ببساطة تندمية تستو 

 .(22، صفحة 2770زنط، )
فهم متوافقني مع بيئتهم وذلك م  خالل  املكوننيإعطاء أمهية بالغة للدمناهج البيئية حىت يكون األفراد  -

 اكدم. فظةاحملاو  ام عناصرها بروح م  املسؤولية ،اليت هم جزء منها، واستخنظم البيئة الطبيعية املعق ة
تعرف الرتبية البيئية على أهنا تعلم كيفية استخ ام التقنيات احل يثة وزيادة إنتاجيتها وجتنب املخاطر البيئية 

 .(211، صفحة 2771السعود، )وجتاوزها باختاذ القرارات البيئية الرشي ة
لذي جيب أن يتحول تعدمل التندمية املست امة على التغيري يف حاجيات املستهلكني ويف تركيبة الطلب ا -

مع مرور الوقت إىل الطلب على السلع اليت حترتم يف إنتاجها البيئة ودون استنزاف ملواردها مثال السلع اليت 
أو استهالك سلع الشركات اليت تساهم يف ماية البيئة م  التلوث ع  طريق ما يسدمى  Bioحتدمل العالمة 
لصناعة األلبسة الرياضية يف  Patagoniaه شركة وأفضل مثال على ذلك ما تقوم ب. بالتسويق البيئي

م  رقم أعدماهلا حلدماية البيئة وتستخ م القط   % 1بـ الواليات املتح ة األمريكية حيث تساهم 
 .البيولوجي يف إنتاج األلبسة الرياضية عالوة على إعادة رسكلة املواد البالستيكية إلنتاج األحذية الرياضية
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يعرف باالستهالك املست ام والذي يعرف بأنه استعدمال السلع واخل مات اليت تليب ويتم هذا التأثري فيدما  
احلاجيات األساسية لألشخاص، وحتدمل أحس  نوعية للحياة باإلضافة إىل كل ما م  شأنه تقليل 

لك  على املستوى العدملي وخاصة يف جانبه . (Chantal Bonnet, 2006, p. 73)استخ ام املوارد
 .ODMقاط هذه األه اف األخرية على ما يعرف بغايات األلفية للتندمية ال ويل ميك  إس

م  استهالك الطاقة وغريها م  املوارد الطبيعية  وأكفأ وتقلصتكنولوجيات أنظف  استعدمال التحول إىل -
وينبغي أن يتدمثل اهل ف يف عدمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب يف نفايات أو ملوثات أقل ،إىل أدىن ح 

ام األول، وتعي  ت وير النفايات داخليا دون أن ينجم ع  ذلك خماطر وأثار بيئية سالبة، أو على يف املق
مبعىن إمكانية رص ها  (22، صفحة 2770زنط، ) األقل أن تكون هذه املخاطر واألثار مسيطرا عليها

 .أساسهام  خالل أنظدمة معلومات بيئية وحتليل جوانبها واختاذ القرارات البيئية الرشي ة على 
أجل حتقيق أه اف الندمو االقتصادي ورفاهية نتع دة االستخ امات ماملاملوارد الطبيعيةمنع استنزاف -

حفاظا على املخزون االسرتاتيجي منها مبا يضدم  استدمراريتها باحملافظة على مكونات  األجيال احلالية
 .(172، صفحة 2770الرسول،  أبو اليزي )وعناصر النظام البيئي لضدمان حقوق األجيال الالحقة منها

 أنواع الموارد الطبيعية. 1
حتتاج أي حركة تندموية إىل جمدموعة م  املوارد االقتصادية على اختالفها البشرية واليت هي مص ر 

موارد مالية واليت تضم رؤوس األموال الالزمة يف العدملية ، و إنتاجيعنصر العدمل الالزم للقيام بأي نشاط 
التكنولوجيا وغريها م  امل خالت اليت حتتاج إىل النقود، واملوارد الطبيعية اليت تشدمل ما القتناء  اإلنتاجية

 إنتاجيولك  عن ما نذكر األرض كعنصر . إنتاجيكعنصر   األرضنطلق عليه يف علم االقتصاد عنصر 
كدما اخل ....نعين هبا خاصة ما حتتويه م  موارد طبيعية كاملعادن، واألحجار، والفحم، واملياه اجلوفية 

إىل نوعني  األخريةوتنقسم هذه  الع ي ة،كذاك ذلك الغطاء اجلوي الواسع مبكوناته ومؤثراته   هبانقص  
 : أساسيني ومها

 الموارد الطبيعية المتجددة 2.1
ل لإلنسان يف ذلك وعليه فإنه ال تلقائيا وطبيعيا مع الوقت، دون ت ختيا و  د ذاد اليت جتر او هي امل
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البحار ستخ ام املستدمر، وتعترب األراضي الزراعية والغابات ومصادر املياه السطحية و نفذ نتيجة االت
أمثلة جي ة للدموارد الطبيعية املتج دة، ويتوقف جت د هذه املوارد على جمدموعتني  والغالف اجلوي واحمليطات

 : أساسيتني مها
ع م  املوارد ومع ل الندمو الطبيعي له يف الظروف الطبيعية الالزمة لندمو كل نو  بيولوجية حت دعوامل  -

 .ظل تلك الظروف
واليت تتأثر بسلوك اإلنسان يف التعامل مع تلك املوارد الطبيعية وكيفية  غري بيولوجيةعوامل  -

 . استخ امها
 :لطبيعي يف الندمو التلقائي يتعنيوحىت يستدمر املورد ا

  يفوق مع ل منوه الطبيعي، أي مع ل  أن يستخ م هذا املورد استخ اما عقالنيا ال اإلنسانعلى
 .لألصل الطبيعي أقل م  مع ل الندمو البيولوجي لألصل الطبيعي اإلنساناستخ ام 

  أال يسيء استخ ام الرصي  املتاح م  املوارد الطبيعية املتج دة، حيث يؤثر ذلك االستخ ام
 .دون ت هور وتشوه يف اخلصائص املكثف على ق رهتا البيولوجية الطبيعية يف االستدمرار والتج د والبقاء

 الموارد الطبيعية غير المتجددة1.1
تلك املوارد اليت تقل أو يضدمحل الرصي  املتاح منها يف الطبيعة مع استدمرار استخ امها مبرور هي 

نفط اخلام، الغاز كال  األحفورية الوقت، وم  هنا األمثلة كثرية ويف مق متها املوارد الطبيعية الطاقوية
وسرعة نفاذ هذه  .وكل املعادن املشعة وغري املشعة، وحىت بعض مصادر املياه اجلوفية ، الفحمالطبيعي

 : املوارد تتأثر بنوعني العوامل
 الرصي  املتاح م  تلك املوارد وخصائصه الفيزيائية: أوال
سبة على حجم نسبة االستغالل واالستخراج واالستخ ام هلذا املورد الطبيعي، حبيث ال تؤثر هذه الن: ثانيا

وهنا نشري إىل النسب . احلايل م  املورد بل تره  مصري األجيال الالحقة يف استغالله يف املستقبل اإلنتاج
 ضرورية لألجيالاحلالية املرتفعة الستخراج واستغالل النفط اخلام والغاز الطبيعي، كدمصادر طاقة أحفوريه 

 .هذه النسب املرتفعة م  االستخ ام احلالية، لك  نصيب األجيال الالحقة منها يبقى ره 
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 المتجددة ورة التحول نحو الطاقاتتطور الحاجة لمصادر الطاقات األحفورية وضر .3
ق  تطورت مصادر الطاقة عرب العصور حبيث ترافق كل مص ر ج ي  للطاقة مبجدموعة م  

 أمهيةه املصادر تأخذ افة الطاقوية هلذثالتحوالت االجتدماعية، االقتصادية والتكنولوجية، وأصبحت الك
تقلص هو كذلك مما أعطى أمكانية احلصول على  CO2ع مرور الوقت، وحمتواها م  الكربون مقصوى 

 .(Abdellah, 2015, p. 08)طاقة غري ملوثة
ال إلهناء املهام األكثر شقاوة اجله  البشري وقوة احليوانات كانتا الوسيلة األكثر استعدما ففي الق مي

، والزال حل  اآلن وحىت انه مصنف بامتياز ال يزال ومنذ الق مي الوسيلة األكثر تفضيال صعوبة، فاحلصانو 
 .حمافظ على مكانته يف األنشطة البشرية املختلفة

ويف هذا العصر الكربون املنبعث م  النشاطات البشرية املختلفة غري ملوث وال يطرح أي اشكال، 
أصبحت أكثر ميكانيكية،  فاألنظدمة الطاقويةول جذري إىل غاية اكتشاف اآللة البخارية، أي  حصل حت

واحلاجات الطاقوية مل تعرف منو فحسب بل عرفت تنوعا كذلك مما أدى إىل ظهور مشاكل ج ي ة 
تول ت نتيجة استعدمال مصادر الطاقة هذه فاستعدمال اخلشب وضع الغابات يف خطر والكربون زاد يف 

 .نفس الوقت م  التلوث البيئي
أنقذت إىل ح  ما ( األحفوريةمصادر الطاقة )رات التكنولوجية، واكتشاف احملروقات التطو لك  

توسعا مل يشه  له مثيل م  ( األحفورية)الغابات م  موت بطيء ومؤك ، وم  هنا عرف استعدمال الطاقة 
ت ال كان  اإلنتاجقبل، فالطلب عليها تطور وتزاي  وأصبح خيضع ملتوالية هن سية، يف حني أن تكنولوجيا 

 .تزال بطيئة وال تليب هذا الطلب املتزاي 
 اسرتاتيجيةمثلها مثل املاء والغذاء، أي أنه أصبح هلا مكانة  أساسيةفحقيقة الطاقة أصبحت حاجة 

 .اإلنسانيف كل النشاطات اليت يقوم هبا 
ة، فق  أصبحت املص ر الوحي  تقريبا للطاق أمهية األكثر فاحملروقات وبتغطيتها للحاجات الطاقوية

ط على االحتياطات م  إىل تق م مل تشه  له البشرية مثيل إال ان الطلب املتزاي  أدى إىل الضغ أدت
األقصى م  احملروقات  اإلنتاجفدمع مع الت الندمو لالستهالك الطاقوي املتزاي ة باستدمرار ومع . احملروقات
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ال البشرية يف العشرية القادمة فعوالذي بلغ ذروته تقريبا أو أنه ي نو م  ذلك، الن رة أصبحت هت د 
ويضاف إىل هذا االنشغال بنضوب االحتياطات م  احملروقات، أشكال زيادة التلوث البيئي خاصة اجلوي 

وم  هنا أصبحت احملروقات على رأس قائدمة مصادر الطاقة امللوثة،  GESبزيادة انبعاثات الغازات ال فيئة 
يف اجلو منذ الثورة  GESم  تركيز  03زيادة تق ر حبوايل  وعلى املستوى العاملي ال زال احل يث ع 

الصناعية، ومقابل هذه املشاكل واالنشغاالت ظهرت الع ي  م  املسامهات للتقليل م  الظاهرة واليت مت 
و تنظيدمات بيئية واليت  إجراءاتاقرتاحها يف الع ي  م  املؤمترات ال ولية كربوتوكول كيوتوالذي يعتدم  على 

 . التحكم يف الطاقة وترشي  استهالكها وتطوير مصادر ج ي ة للطاقةت عو إىل
لك  ع م احرتام توصيات املعاه ات واملؤمترات اخلاصة باحل  م  التلوث البيئي واالنبعاثات الغازية 

 وعلى هذا كانجيعل منها غري كافية م  أجل جتاوز أخطار األزمات البيئية وكذا نضوب املوارد الطاقوية، 
  م  تطوير مصادر ج ي ة للطاقة قادر على مواجهة املأزق املطروح نتيجة استعدمال احملروقات، حبيث ال ب

 .تضدم  هذه املصادر حل حمرتم للبيئة ودائم
، طاقات نظيفة وضدمان تندمية مست امةمصادر الطاقات املتج دة تطرح إذا كدموارد قادرة على منح 

نالحظه  وهذا ما لك  استعدماهلا كان بشكل تلقائي وفطري، الطاقات املتج دة كانت موجودة منذ الق ميف
 .يف احلضارات الق مية اليت عرفتها البشرية

استعدمل  (م.ق277)Archimèdeو،لرفع مياه النيل( الرياح)الفراعنة استخ موا الطاقة اهلوائية 
 .األع اء احملاصرةالطاقة الشدمسية لت مري أنابيب 

م  قبل احلضارة  املتج دةع  استعدمال الطاقات ( م 9305-569)كتب كذلك اب  اهليثم كدما  
غري أن تطور هذه الطاقات لالستعدمال املكثف مل يب أ بالظهور إال منذ بضع سنني واآلن حتتل  .اإلسالمية

استخ امها يطرح و . (Abdellah, 2015, p. 08)املرتبة العاشرة يف تغطية الطلب العاملي م  الطاقة
املرتبطة بكيفيات التخزي  الذي يبقى مؤقتا بالنظر إىل البحوث العلدمية اجلارية حلل بعض احل ود واملشاكل 

، لتحل حمل الطاقات األحفورية، م  عة حنو استعدمال الطاقات املتج دةهذا املشكل هنائيا والتحول بسر 
وعة م  جمدم اختاذاستهالكا للطاقة األحفورية عامة واجلزائر خاصة  األكثرهنا وجب على دول العامل 
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اإلجراءات والت ابري اليت تضدم  هذا التحول بأسرع وقت ممك  وسنحاول التطرق إىل بعض م  اآلليات 
 .اليت تضدم  هذا التحول

 خصائص الطاقات المتجددة 2.3
، صفحة 2719حريز، )استغالل الطاقات املتج دة يتدميز مبجوعة م  اخلصائص نذكر منها

117): 
استعدمال تكنولوجيا معق ة كدما انه ال ينتج عنها أي خطورة يف عدملية انتاج الطاقة ال تتطلب  -

 .استغالهلا
املشاريع املتعلقة بإنتاج طاقات متج دة ليس هلا أي أثر سليب على البيئة الطبيعية ومثال ذلك أنظدمة  -

أنظدمة الفوتوفولطية اليت حتول الطاقة الشدمسية اىل كهرباء اليت ال تنتج أي نوع م  النفايات امللوثة أيضا 
 .توربينات الرياح اليت ال تنتج أي انبعاثات ملوثة

اخلصائص املناخية اليت تتدميز هبا البل ان النامية هي فرص تستقطب التكنولوجيات احل يثة م  ال ول  -
 .املتق مة الستغالهلا وبالتايل هي تساع  على انتقال اخلربات واملعارف

زايا االقتصادية م  حيث ختفيض تكايف استعدمال استغالل الطاقات املتج دة يوفر جمدموعة م  امل -
 .الطاقة خاصة يف املشاريع الصناعية، الفالحية والسياحية

استغالل الطاقات املتج دة له خاصيتني أساسيتني االوىل أهنا طاقات مستدمرة ال تنضب وثانية غري  -
 . ملوثة للوسط البيئي

 .مباشرة وغري مباشرة ينتج ع  االستثدمار يف الطاقات املتج دة خلق فرص عدمل -
 مزايا استخدام الطاقات المتجددة 1.3

 :(52، صفحة 2712حمدم ، )استخ ام الطاقات املتج دة حيقق جمدموعة م  املزايا نذكر أمهها
تنويع مصادر الطاقة وع م االعتدماد فقط على مصادر الطاقة التقلي ية حىت ال يتسىن استنزافها  -

، وأيضا االجتاه حنو تص ير يف حالة حتقيق فائض يف انتاج الطاقة م  واالحتفاظ هبا لألجيال املستقبلية
 .مصادر خمتلفة
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احلفاظ على البيئة الطبيعية الن استخ ام مصادر الطاقات املتج دة يقلل م  االنبعاثات امللوثة  -
 .والسامة مقارنة باستخ ام املصادر التقلي ية

الرياح والطاقة الشدمسية مما يساع  عدملية التندمية  توفري الطاقة الكهربائية عرب مصادر خمتلفة كطاقة -
 .ويقلل تكاليف استعدماهلا خاصة يف املشاريع الصناعية والفالحية

حتسني معيشة وجودة حياة االفراد م  خاللتوفري الطاقة الكهربائية خاصة فياملناطق النائيةبأسعار  -
 هلم خ مات الصحية والتعليدمية اليت تعتدم   ج املناسبةهلم، وهذا ما ينعكس إجيابا على نوعية احلياةبتوفري

 .نتيجة االستثدمار يف مشاريع الطاقات املتج دة عدمل فرص وخلق املناطق، كثريا على الكهرباءيف هذه
 بعض آليات التحول نحو الطاقات المتجددة.1

 وضع حد إلعانات الطاقات األحفورية 2.1
، ت غري املنسجدمة للسياسة الطاقويةاملسامها أح أكربمتثل  األحفوريةاإلعانات املق مة للطاقات 

ففي الوقت الذي جيب فيه القيام بتحويل االستثدمارات حنو الطاقات املتج دة يف بعض ال ول جن  اهنا 
  تكثيف العدمومية واليت تزي  م واإلجراءات تزي  م  اإلعانات املباشرة وغري املباشرة كالتخفيضات اجلبائية

مليار أورو بالنسبة لكل دول العامل،  1577 حوايل 2712واليت كلفت يف عام ، تلوث واألزمة البيئية
 .مرات أكثر م  الطاقات املتج دة يف املتوسط (9) ستةم عدمة  األحفوريةفنج  الطاقات 

 وضع جباية بيئية  1.1
حاليا الرسوم املفروضة على املنتوجات الطاقوية ال تشجع بشكل كاف على تقليص استهالك 

 .حنو اختاذ مصادر الطاقة املتج دةاو على ال فع الطاقة 
تلويثا  األكثر األحفوريةالطاقات جتعل م  اللجوء إىل احملروقات و  ففي احلقيقة الرسوم املطبقة حاليا

فجل القوانني والتنظيدمات تب و معق ة وغامضة نوعا ما وليس هلا أثر مباشر  بالبيئة أقل تكلفة إضراراو 
 ودوما ينظر إىل اجلباية البيئية على أهنا مضرة بالشرائح االجتدماعية اهلشة يف حني على قرارات املستهلكني

 .استفادة منها هم أصحاب ال خل املرتفع األكثرأن 
 :هلاوم  هنا ال ب  أن تتخذ اجلباية البيئية م  الع الة االجتدماعية كدمب أ أساسي 
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تالالت البيئية واالجتدماعية كالفقر الطاقوي فالتحول اجلبائي البيئي ميك  أن يكون فرصة لتصحيح االخ
يؤدي إىل متويل إجراءات احملافظة (écotaxe)الرسم البيئي على الوزن الثقيلف: وكل صعوبات النقل مثال

هذا  أنعلى البيئة وصيانة الطرقات واليت هي اآلن غري مأخوذة بعني االعتبار م  قبل اجلباية احلالية، رغم 
تطبيق هذا النوع جتربة  أثبتتكذلك بتدمويل اهلياكل القاع ية للنقل العدمومي، وكدما النوع م  الرسم يسدمح  

م  الرسم يف اجنلرتا الذي ألغي نتيجة مواجهة حركة القبعات احلدمراء ض  هذا النوع م  الرسوم، ومت 
مشروع نقل عدمومي  944لك  هذا القرار غري السليم بالتخلي عنه ره  مصري  4392التخلي عنه يف 

مليار أورو لل ولة دون حساب اخلسارة  9مليون مواط  ، وميثل كذلك خسارة مبق ار  92ستفي  منه ي
 .الناجتة ع  ع م حتصيل هذا الرسم ومناصب العدمل امله دة

ويف هذا الص د وم  أجل احملافظة على الع الة االجتدماعية تقرتح جمدموعة بوليتاكس رسم بيئي 
 .ناخية ويضدم  الع الة االجتدماعيةة التغريات املفعالية يف مواجه أكثرج ي  يكون 

الناتج ع  استعدمال احملروقات سيكون ضروري م  أجل ال فع حنو CO2الرسم على الكربون و 
التقليص الت رجيي م  استهالك الطاقات األحفورية ويف هذا الص د جن  نوع م  الضريبة مطبقة بفرنسا 

،   2719مع هلا يف  استقرحبيث  2711مت وضعها يف ( Climat-énergie) طاقة تسدمى بضريبة مناخ
يرتفع ت رجييا على  وم  أجل احملافظة على التخفيض الت رجيي لآلثار الكربونية مت جعل مع ل هذه الضريبة

 .(Lamour, 2015, p. 67)امل ى الطويل
ثني وهناك أيضا مشروع آخر يسدمى خبريطة الكربون الذي مت تصوره يف التسعينات م  قبل باح

اجنليز، يه ف حنو التحول إىل استخ ام الطاقات املتج دة ويرتكز هذا املشروع على إجيار حصة 
عن  بعض املشرتيات، هذه احلصص قابلة للتبادل بني الذي   تب أسنوية م  الكربون للخواص شخصيةفردية

لرتبية والتكوي  ا خلريطة ميك  أن تؤدي إىل التحسيس، فهذه اتهلكون أقل والذي  جتاوزوا حصصهميس
 .وأقل إضرار باحمليط واملوارد رشادهنظافة وأكثر  أكثرللجدميع م  أجل سلوك 

، الصحة: نتائج هذا ال ي  آثار سلبية على وم ق االقتصادي يعترب امللوثات ك ينلك  املنط
ملناها على واليت اعتربناها فوائ  و اخل، ... االحتباس احلراري، خسارة التنوع احليوي، اهلجرة املناخية
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 .اجملتدمع بشكل كدمي باسم الندمو االقتصادي
وجب التفكري يف الرسم على القيدمة املضافة الذكي حيسب على أساس اآلثار البيئية  م  هنا

 .مسؤول بيئيا غريمنتوجو  لتنافسية بني منتوج بيئي ومعت لواالجتدماعية يعطينا فرصة للح  م  التشوهات ا
 يةالعمومالرفع من الموارد  3.1

وجب العدمل على ضرورة الرفع م  املوارد  واألزمةلضدمان هذا التحول حىت يف ظل ظروف التقشف 
 :ذات أثر سريع م  بينها إجراءاتالعدمومية وذلك باختاذ 

 .الضرييباربة التهرب حم -
 .األكثرثراءالضريبة املنخفضة ج ا واملنخفضة نسبيا على الشركات الكربى وعلى املواطنني  إلغاء -

 لقضاء عل االستثمارات الملوثةا 1.1
إذا كان ت هور املناخ غري أخالقي وغري عقالين فدم  غري املعقول السكوت ع  االنتهاز املايل 

 Fossil)لألزمة املناخية وميكننا هنا اإلشارة إىل دور اجملدموعة العاملية للقضاء على االستثدمارات امللوثة 

free)  وأخذت ص ى منذ الع ي  م  السنني، وهذه  4332يف  ريكيةاألماليت ول ت يف الواليات املتح ة
يف إفريقيا  (l’apartheid)بارتياد أألض  نظام  9593-9563احلركة أخذت ب روس التحول لسنوات 

اجلنوبية  حني قام اجملتدمع امل ين ال ويل بطي مؤسسات وشركات هذا النظام العنصري بالن اء إىل القضاء 
 .إفريقيالشركات جنوب  االستثدمارات الكثرية ىعل

واآلن م  أجل تقليص م  االنبعاثات تنصح هذه احلركة باللجوء إىل القضاء التام والكلي على 
 .االستدمارات امللوثة واملشاريع واملؤسسات األحفورية

، صناديق كاجلامعات  احلكوميةت عو كذلك املؤسسات  (Fossil free)فاجملدموعة ال ولية 
باإلضافة إىل .ني، البنوك، م  أجل سحب رؤوس أمواهلا م  االستثدمارات امللوثةاملسامهة، شركات التام

م  بل ا 63يف يف اجملال،عق ت ح ث علدمي  293تسجيل الع ي  م  االيام ال راسية ال ولية وأكثر م  
 ونسجل بفرنسا جمدموعات ذات عالقة مبنظدمة أص قاء األرض وهي جمدموعة،أجل بعث هذه الرسالة

(Attac-France) مؤسسةو (France Libertéfondation )دمارات طالبت بالقضاء على استث
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واقرتح أح  احملتجني م   هأحفوريمليار أورو يف مشاريع  4، الذي استثدمر الصن وق االحتياطي للتقاع 
 ,Lamour)جمدموعة روزفلت باستثدمار هذه األموال يف بناء سكنات اجتدماعية مثل ما ح ث يف هولن ا

2015, p. 69).  
 خاتمة

 4399إن الربنامج اجل ي  الذي اختذته اجلزائر والذي يعرب ع  نسخة مستح ثة لنفس برنامج 
فهذا الربنامج  4303يف أفاق  44333MWcاخلاص بالطاقات املتج دة، يه ف إىل إنتاج ق ره 

ادية الطدموح سيسدمح بربوز صناعة قوية يف جمال الطاقات املتج دة بإمكاهنا خلق أقطاب تندمية اقتص
 .واجتدماعية تلتحم حوهلا الع ي  م  املؤسسات اخلالقة للثروة والع ي  م  القطاعات االسرتاتيجية لل ولة

لك  ق  أثبتت لنا ال راسة أنه م  الصعب حتقيق هذه األه اف الوطنية وأه اف التندمية املست امة 
اآلليات الكفيلة باحل  م  دعم بصفة عامة إال إذا مت اإلسراع يف التحول الفعلي حنو تطبيق األدوات و 

استغالل الطاقات األحفورية، ووضع جباية بيئية حتفز أكثر على التحول حنو االستثدمار يف هذا النوع م  
الطاقات املتج دة الشدمسية واهلوائية وغريها، مع ضدمان زيادة املوارد العدمومية واليت توجه بأثر مزدوج 

ستب اهلا مبثيلتها اخلاصة بالطاقات املتج دة، كدما جيب العدمل على ملشاريع احل  م  الطاقات األحفورية وا
 .القضاء على االستثدمارات امللوثة وسحب األموال منها أو مقاطعتها

 :ال راسة مكنتنا م  إثبات الفرضيات الثالث وبلوغ النتائج التالية
  ضدمان هذا التحولاالستثدمار يف الطاقات املتج دة أصبح ضرورة ملحة الب  م  اإلسراع م  أجل. 
 إن مستقبل س  حاجات الشعوب م  الطاقة بي  استثدمارات الطاقات املتج دة. 
  إن ال ول اليت تعدمل على التحول حنو الطاقات املتج دة يف تسعى فعال إىل قطع أشواط كبرية يف

 .حتقيق أه اف التندمية املست امة
 فورية وح اثتها بالنسبة للطاقات املتج دة إن اجلزائر وبالرغم م  جتربتها الق مية يف الطاقات األح

بإمكاهنا ضدمان هذا التحول السريع باعتدماد اآلليات السابقة ضدمان حاجات مواطنيها م  الطاقة يف 
 .املستقبل القريب والبعي 



 

 دعوة للتحول نحو الطاقات المتجددة في الجزائر
 

216 

 قائمة المراجع
بستان مكتبة  :االسكن رية، مصر .التندمية املتواصلة األبعاد واملنهج .(2007) .أ ,أبو اليزي  الرسول

 .املعرفة

دار حام  للنشر  :عدمان، األردن .اإلنسان والبيئة دراسة يف الرتبية البيئية .(2004) .ر ,السعود
 .والتوزيع

 )احلوار املتدم ن(التندمية املست امة و ت مري البيئة  .(16 11 ,2011) .ا .م ,الكفري

. Récupéré sur http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=2898 

دور البحث و التطوير يف حتسني الق رة التنافسية لقطاع الطاقات املتج دة يف  .(2016) .ه ,حريز
 .جامعة بسكرة، اجلزائر .أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية.اجلزائر

 .دار صفاء للنشر والتوزيع :عدمان .التندمية املست مية .(2007) .م .ع ,زنط

دار غريب للطباعة و النشر و : القاهرة. طراد و البيئة و م اواة البطالةاال(. 4330. )زينب صاحل األشوح
 .التوزيع

جملة املستقبل :الطاقة املتج دة وحت يات استغالهلا يف بل ان املغرب العريب .(2017) .ب .ش ,طري،
 .(458)العريب

 .الواقع و اآلفاق :عربية التندمية املست امة و العالقة بني البيئة و التندمية ال .(1998) .ا .ع ,عب اهلل

 .سلسلة كتب املستقبل العريب :بريوت

دراسة حالة -الطاقات املتج دة كخيار اسرتاتيجي يف ظل املسؤولية ع  ماية البيئة .(2012) .م ,حمدم 
 .جامعة شلف، اجلزائر .أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية .-اجلزائر

ديزرتاك كخيار إسرتاتيجي لالستثدمار يف الطاقات مشروع  .(18.19 11 ,2014) .ز .ا ,م احي
الطاقات الب يلة خيارات "م اخلة مق مة ضدم  فعاليات امللتقى ال ويل حول  .املتج دة يف اجلزائر

 .جامعة أم البواقي .التحول وحت يات االنتقال

ية ال ار ال ول :مصر  .هباء شاهني .مبادئ التندمية املست امة،ترمجة .(2000) .د ,موسشيت
 .لالستثدمارات الثقافية

 .مذكرة ماجستري غري منشورة .إشكالية التندمية املست امة يف اجلزائر دراسة تقييدميه .(2006) .ز ,يامسينة

 .اجلزائر

Abdellah, K. (2015). L’hydrogène: Vecteur énergétique du futur. Bulletin 

des Energie Renouvelables( N°34-2015). 



 

 بطيب عبدالوهابد.طبوزيان العجال، .دعمري ريمة، .د
 

217 

Chantal Bonnet. (2006). Marché et Développement Durable Un modèle 

gagnant. Alger: édition Alpha. 

Lamour, B. (2015). Stop au Dérèglement climatique. paris: Les Éditions 

Ouvrières. 

Maingault, P. (2006). Une croissance Economique Ecologiquement 

Soutenable Est-elle possible ? Ecologie et Politique,(32). Récupéré sur 

www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2006-1-page-121.htm  



 124 -128ص ، 1029 جويلية/ ( الجزء األول) عدد خاص، 09: مجلد
 راتيجيـة والتنميـةمجلـة اإلست

  :عدد خاص بالمؤتمر الدولي األول
 -مقاربات وتجارب -المستدامة  الخضراء والتنمية ةالطاق

 

218 

 الشاملة االقتصاديةحديات تحقيق التنمية الخضراء وت الطاقة
Green energy and the challenges of achieving overall economic 

development  
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 :ملخص
االقتصادية،  فهذا البحث إىل توضيح أمهية التحول الطاقوي ودوره يف حتقيق مستويات مرتفعة للتنمية يهد

 .الطاقات النظيفة يف إنتاج( الرياح وغريها، يةالطاقة املائ، الشمسية كالطاقة)املتجددة خالل استخدام املوارد  من
بإشكاليات ختزين  التحول، واملرتبطةوصعوبات تواجه مسار هذا  وجود حتديات البحث إىل وخلص

تعترب أساس حتقيق التنمية  اخلضراء، واليتالطاقات املتجددة وكذا متويل املشاريع االستثمارية يف جمال الطاقة 
 .الشاملة االقتصادية

 .الطاقة الناضبة، التنمية االقتصادية الشاملة، التحول الطاقوي، الطاقة اخلضراء: ات مفتاحيةكلم
 JEL: Q01, Q20, Q25, Q42, Q56 اتتصنيف

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  

_____________________ 
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facing this transformation, and the problems of storing renewable energies 

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

Keywords: Green energy, energy transformation, over all economic 

development, low energy. 

JelClassification Codes: Q01, Q20, Q25, Q42, Q56 

 :مقدمة. 2
يف النصف  الناضبة خاصة يف أسعار املوارد الطاقوية عرفت أسواق الطاقة التقليدية تذبذبات حادة

كبريا يف   اختالالمما سبب ذلك أسعار النفط إىل أدىن مستوياته  اخنفضتأين ، 2712من سنة الثاين
 تنويع مصادر الطاقةاألمر الذي ساهم من حتمية توجه الدول إىل ، املوازنات العامة للدول املصدرة له

 وكذا حتقيق مستويات، الشاملة أهداف التنمية اإلقتصادية العملية اإلنتاجية بغية حتقيق املستعملة يف
التحول الطاقوي من صبغته التقليدية إىل  تاسرتاتيجياالعامل تبين لذا حتاول دول . االقتصاديللنمو  مرتفعة

، االقتصاديةموارد الطاقة النظيفة املتنوعة يف خمتلف القطاعات  استخدامالطبيعة اجلديدة القائمة على 
وحىت  االجتماعي، االقتصادياليت تراعي اجلانب أهداف اخلطط التنموية املسطرة و  وذلك قصد حتقيق

 .البيئي
وأمام هذه التحديات املتزايدة واألوضاع اإلقتصادية املتسارعة واملرتبطة بتفعيل مع تكثيف  
 العمليةيف  التقليدية املوارد استعمالالقطاعات اإلقتصادية وكذا احلد من  الطاقات املتجددة يف استخدام
التكنولوجيات  استعمالعلى اجلديدة املرتكزة  تاالسرتاتيجياتبين  بادرت معظم دول العامل إىل، اإلنتاجية

االساليب ث والتطوير قصد إبتكار معطية بذلك أمهية كبرية لوظيفة البح، احلديثة يف جمال الطاقات النظيفة
 .الطاقوى يف إطار املوراد املتاحةاحلديثة املساعدة على تسريع وترية التحول  الطرق

وذلك من خالل ، ة يف املفهوم احلديثإلقتصاديات التنمي الطاقة أحد احملركات الفعالة وباعتبار
حتفيز  تشجيع طريق عن، املتنوعة تطوير وتنمية إقتصاديات الدول بفعل توسيع جماالت إستخداماهتا

، الناضبة ساهم فيتبين إسرتاجتيات التحول الطاقوي من طبيعتها التقليدية ياألمر الذ، املشاريع اإلستثمارية
لقائمة على تطوير كفاءة الطاقات النظيفة وترقيتها مع توسيع إستعماالهتا إىل طبيعتها اجلديدة املستدمية وا
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 الرياح، الطاقة املائية، كالطاقة الشمسية(من خالل استخدام املوارد املتاحة ، يف شىت جماالت احلياة
ية ختزين وإستغالل الطاقة وتوجيهها حنو حتقيق أهداف التنمية اإلقتصاد، واملستخدمة يف إنتاج )وغريها
 .إشكالية الدراسة التالية حاولنا إثارةومن خالل هذا ، الشاملة

 :الدراسةشكالية ا 2.2
 :الرئيسية التالية إثارة اإلشكالية، هذه الورقة البحثيةحاولنا من خالل 

 يف حتقيق أهداف التنمية اإلقتصادية املستدامة ؟ أن يساهم ما أمهية التحول الطاقوي؟ وكيف ميكن
 :راسةرضيات الدف1.2

 :رئيسيتني فرضيتني اعتمدنا، قصد الوصول إىل هدف الدراسة
إىل املصادر املتجددة هتدف إىل حتقيق األمن  املصادر التقليدية إسرتاتيجية التحول الطاقوي من* 

 .الطاقوي
 .كفاءة إستخدام الطاقة النظيفة شرط فعال لتحقيق التنمية املستدامة* 

  :الدراسةأهداف 2.2
 :جمموعة من األهداف واملتمثلة يف إىل حتقيقل هذا البحث نسعى من خال

 حتديد املفاهيم النظرية للطاقة اخلضراء. 
 نقل الطاقاتختزين و طرق مسامهتها يف تطوير أساليب و  ىوالتطوير ومدوظيفة البحث  تثمني 

 .املتجددة
 إبراز خمتلف التحديات والعراقيل اليت تواجه عملية التحول الطاقوي. 
  ختزين ونقل الطاقة اخلضراء، التكنولوجيات احلديثة املستخدمة يف إنتاجإستعراض. 
 القيمة املضافة اليت ميكن أن حيققها االقتصاد الوطين من خالل االستثمار يف الطاقة  إبراز أمهية

 .املتجددة

 :لدراسةمنهج ا4.2
، الطاقة اخلضراءاملنهج الوصفي التحليلي بالتطرق إىل مفهوم  إعتمدنالإلملام جبوانب البحث 
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 .ووصف الظواهر املرتبطة هبا كظاهرة اقتصادية حتظى باهتمام الباحثني االقتصاديني وحتليل طاقات إنتاجها
، مع إبراز الطرق احلديثة املستعملة يف إنتاج هذا النوع من الطاقة وسبل ختزينها إلستعماهلا يف أوقات الندرة

 .أو يف املناطق املعزولة
 :سابقةالت الدراسا 1.2

إذ عاجل ، 1291منشورة يف فرباير "تكنولوجيات الطاقة البديلة  "دراسة ل سعود يوسف عياش -
وبينت ، كذا يف املناطق النائية املعزولةقصد إستعماهلا يف أوقات الندرة و الكتاب أمهية وطرق ختزين الطاقة 

إستعمال وسائل التخزين  ن خاللم، أنظمة الطاقة البديلة ذات القدرات الكبرية امتالكالدراسة ضرورة 
،  عن طريق اهلواء املضغوطأو ، إما عن طريق ضخ املياه إىل خزان علوي وأخر سفلى، املتمثلة يف التوربينات

من خالل ، كما أكدت الدراسة على ضرورة رفع كفاءة األجهزة املستخدمة يف إنتاج وختزين الطاقة البديلة
 .نتاجية التكنولوجيات احلديثة يف العملية اإل

 ـــب املوسومةو   FEMISEمتوسطي ملعاهد اإلقتصاد  دراسة معدة من طرف املنتدى األورو -
« Renewableenergies and sustinable development in medeterranean , 

Morocco and the medeterranean solar plan » 
التنمية رتبطة طخطة الطاقة و املتوسط واملوتأيت هذه الدراسة يف إطار خطة اإلحتاد من أجل 

إذ تعترب املغرب منالدول املبادرة هلذه اخلطة وذلك نظرا إلمكانياهتا من الطاقة الشمسية وطاقة ، املتوسطية
ألف جيغاوات يف  25حيث بينت الدراسة بأن حاجيات املغرب من الطاقة الكهربائية ستزيد إىل ، الرياح

 .2737الساعة مع حلول سنة 
 solar energy and »:واملوسومة ب  j.M.Radosavljevic, T.M Pavlovicدراسة  -

sustainable development ،الكيمياء، عن سلسلة جملة الفيزياء، 2772 واملنشورة سنة 
إذ أكدت الدراسة على أن أنظف مصدر للطاقة هي الطاقة الشمسية ، 1العدد، 2اجمللد، التكنولوجياو 

 . افظة على احلياة فوق سطح األرضمليارات سنة مع احمل 5وذلك ملدة 
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 فاهيم نظرية عن الطاقة الخضراءم .1
 :تعريف الطاقة الخضراء 2.1

تلك الطاقات اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة املتكرر وجودها يف الطبيعة تلقائيا  هي
، ومح.)وبشكل دوري ومستمر عكس الطاقات الناضبة املوجودة على شكل خمزون جامد يف باطن األرض

الطاقة املتشكلة من مصادر :"على أهنا IEAحيث عرفتها وكالة الطاقة العاملية ، (133صفحة، 2717
وهي متجددة يف الطبيعة بوترية أعلى ، عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس والرياح الطاقة الناجتة

ال  ةطاق»: أهناعلى  UNEPة فيحني عرفها برنامج األمم املتحدة حلماية البيئ، "من وترية استهالكها
: يفمتجددة بصفة دورية أسرع من وترية استهالكها وتتمثل ، حمدود يف الطبيعة يكون خمزوهنا ثابت وال

صفحة ، 2712، أحالم")الكتلة احليوية والطاقة الكهرومائية، طاقة باطن األرض، الرياح، الشمس ةأشع
123.) 

، كل طاقة يكون مصدرها مشسي:" على أهنا IPCCاملناخ  كما عرفتها اهليئة احلكومية املعنية بتغري
بيولوجي أو جيوفيزيائي واليت تتجدد يف الطبيعة بوترية معادلة أو أكرب من نسب استعماهلا وتتولد من 

طاقة ، طاقة املد واجلزر يف احمليطات وطاقة الرياح، التيارات املتتالية واملوجودة يف الطبيعة كالطاقة الشمسية
 .احليوية وطاقة حركة املياهالكتلة 

نطالقا من التعاريف السابقة ميكننا تعريف الطاقة اخلضراء على أهنا تلك الطاقة اليت تتولد من إو 
طاقة ، الشمسية الطبيعة كالطاقة مصادر طبيعية وبصفة متجددة حيث منبعها ومصدرها األساسي هو

 .حركة األمواج واملد واجلزروالطاقة احلرارية األرضية كما ميكن إنتاجها من  الرياح
 :أهم مصادر الطاقة الخضراء1.1

 :ميكن توضيحها فيما يلي اخلضراءهناك عدة مصادر للطاقة 
 الشمسية لطاقةا:  

 طاقة نظيفة ال تنضب ما دامت الشمس باعتبارها، أنواع الطاقة اليت ميكن استغالهلا فضلتعترب أ
عدة  حيث توجد، بتحويل الطاقة الكامنة يف أشعة الشمس وتتمثل هذه الطاقة يف إنتاج احلرارة، موجودة
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، احلرارية تالتطبيقا: هيميكن تصنيفها يف ثالث فئات رئيسة و الشمسية بفعالية  طرق الستغالل الطاقة
 ( 192-120صفحة  2719، مسرية) ائيةإنتاج الكهرباء والعمليات الكيمي

 المائية اقةالط: 
حيث استعمل الدواليب اليت تدار بقوة ، استخدمها اإلنسان من أقدم مصادر الطاقة اليت تعترب 

فرتات جريان  تقتصر علىأن أمهيتها كانت  األهنار إالاملاء لرفع مياه الري وإدارة املطاحن على ضفاف 
البخارية واكتشاف الفحم لتسرتجع أمهيتها  اآلالتوقلت أمهية هذا املصدر بعد اخرتاع ، املياه يف األهنار

العلمي والتكنولوجي واكتشاف املولدات الكهربائية واألسالك املعدنية املقاومة للكهرباء مما  رالتطو  بعد
 ( 131صفحة، 2712، أحالم) .أدى إىل تطورها واتساع نطاق إستعماهلا

  الجوفيةالطاقة: 
توصف طاقة حرارة األرض بأهنا أحد أهم مصادر الطاقة اليت يرجع تاريخ وجودها إىل زمن نشأة 

فهي تتمثل يف احلرارة املخزونة حتت سطح األرض إذ يتجسد هذا النوع من احلرارة يف املاء ، ضاألر 
 الساخن والبخار الرطب واجلاف والصخور 

الساخنة إضافة إىل احلرارة املضغوطة يف العمق حيث يتم انتاج هذه احلرارة أساسا عن طريق النشاط 
كما تستعمل . (33صفحة ، 2710، الشربيين) رضيةاإلشعاعي الطبيعي للصخور املكونة للقشرة األ

 :الطاقة احلرارية يف عدة ميادين نذكر منها
وحسب ، بناءا على العديد من الدراسات لتقدير الطاقة الكامنة يف العامل: الطاقة الكهربائية -

 اخلرباء فإن الطاقة الكهربائية املنتجة واملمكن إنتاجها يف املستقبل 
 :هو موضح يف اجلدول أسفلهكانت كالتايل كما 

 إنتاج الطاقة الكهربائية من المراكز الحرارية: 2الجدول 
 0202 0222 7791 7711 السنوات 

 722 122 712 7.1 الجيغاوات ـــالتقدير ب

 ( 111صفحة ،  2712، حريز):المصدر
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ميغاواط 172* 0.2ية بــ تستعمل الطاقة احلرارية يف التدفئة الصناعية حيث قدرت الطاقة احلرار : التدفئة-
 .2727ميغاواط سنة 172*  21و2777سنة
 طاقة الكتلة الحيوية: 

 مما يت حيث ميكن استخدام، الكتلة احليوية بتنوع املصادر املستخدمة يف إنتاجها ةطاق متتاز
ن خملفات احملاصيل وقطع اخلشب وغريها م، فروع األشجار وأوراقها، كاألشجار امليتةجتميعه من خملفات  

ومستقبل ر القصوى حلاض انظرا ألمهيتهحيث حتتوي طاقة الكتلة احليوية على مكانة خاصة ، النفايات
ويعترب توليد الطاقة الكهربائية ، (101صفحة ، 2719، مسرية) .الطاقة يف الدول النامية واملتقدمة

يل من انبعاثات غازات ثاين واحلرارية وإنتاج الوقود من طاقة الكتلة احليوية مكسبا بيئيا يساهم يف التقل
 .أكسيد الكربون يف الطبيعة

 طاقة الرياح: 
حيث أن حركة اهلواء هي نتيجة ، تعترب طاقة الرياح صورة غري مباشرة من صور الطاقة الشمسية

اجلوي الذي يسبب حترك اهلواء من منطقة ذات ضغط مرتفع إىل منطقة أخرى  لفرق الضغط يف الغالف
أن استغالل طاقة الرياح مرتبط متاما بسرعتها اليت ال جيب أن تقل يف املتوسط إال ، ذات ضغط منخفض
حتدد قيمته حسب نوع اجلهاز املستخدم يف  إذ، تزيد عن حد معني سا وال/ميل 9عن حد معني وهو 
 (117صفحة ،  2712، حريز) .عملية حتويل الطاقة

 طاقة المد والجزر: 
ولعل احلصول على الطاقة من املد ، ادلة بني األرض والقمرتنشأ هذه الطاقة جراء اجلاذبية املتب

واجلزر يرتبط بعوامل عديدة منها سرعة الرياح واليت تؤدي إىل زيادة وارتفاع أمواج احمليطات والبحار وأيضا 
هناك أماكن معينة يف العامل مناسبة و . (30،  2017، حممد) زيادة قوة وسرعة األمواج وارتفاعها

حمطة يف فرنسا ذات استطاعة  ، حمطتني لتوليد الكهرباء هبذه الطاقة كواجلزر وهنااملد  طاقة الستخدام
 كيلوواط  977أخرى بروسيا ذات اإلستطاعة الكهربائية قدرها  ميغاواط وحمطة 227كهربائية قدرها 

 (.113صفحة ،  2712، حريز)
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 :ة الخضراءأهمية الطاق2.1
وانطالقا من هذه الفكرة ، كرة نضوب النفط مستقبالأمهية الطاقة اخلضراء مع ظهور ف ازدادت

واملستقبلية وحتقيق ضمان  يف حتقيق أهداف املرحلة الراهنة تكمن أمهية الطاقة اخلضراء يف دورها الكبري
ما وعليه ميكن تلخيص أمهية الطاقة اخلضراء يف ، املستقبلي واالقتصاد إمداد الطاقة لألجيال القادمة

 (:152صفحة ، 2715، مستوي)ييل
تقليص حجم األثار والتكاليف البيئية حيث أن مصادر الطاقة اخلضراء وخمتلف تطبيقاهتا صديقة  -

 . للبيئة
 .على الطاقة الناضبة باعتبارها طاقة مستدامة الطاقة اخلضراء مرشحة بقوة لتخفيف الطلب -
فرص عمل إضافية مما يساعد يف  يؤدي إىل حتقيق وفورات إقتصادية هامة واملسامهة يف خلق استخدامها -

 .القضاء على مشكل البطالة
 :تحديات وعراقيل التحول الطاقوي. 2

إال أن نسبة التقدم يف انتاج الطاقة ، رغم الفرص واملوارد املوجودة يف جماالت الطاقة اخلضراء
 الكهربائية من احملطات الشمسية ومزارع الرياح يف السنوات 

تساهم بنسبة كبرية يف اإلنتاج اإلمجايل للطاقة وهذا نظرا لوجود العديد من  املاضية تبدو ضئيلة وال
ولعل أهم التحديات اليت تواجه عملية التحول الطاقوي هي إشكالية ، الطاقات الكبرية غري مستغلة

 عدم إىل نقص البنية التحتية الالزمة وكذا إضافة، التمويل نظرا حلاجة مثل هذه املشاريع إىل متويل ضخم
حمطات توليد الطاقة بدال من استريادها من اخلارج بتكاليف  إلنشاءإمكانية تصنيع املعدات التقنية الالزمة 

 (323صفحة ، 2712، أحالم)باهضة خصوصا يف البلدان النامية
 :(35صفحة ، 2712، خوميجة)يفوتتلخص أهم معوقات التحول الطاقوي 

 .ت احلديثة يف اجملالالتكنولوجيات واخلربا الكتسابمشكل التمويل  -
 .نقص التكوين يف جمال تكنولوجيات الطاقات اخلضراء -
 .اخلضراءحمدودية القدرات التصنيعية احمللية ملعدات إنتاج الطاقة  -
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 .اخلضراء ةرأس املال الالزم ملشروعات الطاق ارتفاع -
 .مشكل الطاقات املتجددة أهنا ليست خمزونا جاهزا أي مبعىن كل ما ينتج يستهلك -
ف اهلياكل التصنيعية األساسية ونقص القدرات الفنية والتقنية الالزمة لتطبيق تكنولوجيا ضع -

 .اخلضراء الطاقة
 .طاقة صديقة للبيئة أهنايعترب خماطرة مالية رغم  اجملاليف هذا  االستثماراخلاطئ بأن  االعتقاد -

 تماد على املصادراإلع من خالل، الطاقة استدامة التحول الطاقوي إىل إسرتاجتية دفهتكما 
أن جناح هذا التحول مرهون مبشاركة كل من حيث ، ترشيد إستخدام الطاقة التقليدية الناضبةو  املتجددة
واليت تعترب من العناصر األساسية املكونة للحكم الراشد الذي .اجملتمع املدين والقطاع اخلاص، احلكومة

واإلنتاج وضح قدرات اإلنتاج ت لذا، أنواعها تالفخيسمح بالتسيري الفعال لألنشطة اإلقتصادية على إ
الطاقة الشمسية  حيث قدرت طاقة اإلنتاج من .املتجددة يف بعض مناطق العامل املتعلق بالطاقاتالفعلي 

غري ، وهي الطاقة األكرب مقارنة بكل من تونس واملغرب، ميغاوات 225ما قيمته 2710يف اجلزائر سنة 
ميغاوات  3222يف إنتاج الطاقة الشمسية حيث بلغت قدرة اإلنتاج ما قيمته أن تركيا تعترب الدولة الرائدة

أما فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة املائية فتعترب املغرب من الدول السباقة يف إنتاج هذا النوع ، 2710سنة
ميغاوات على 1007ميغاوات و1710أين سجلتما قيمته، واجلزائر من الطاقة مقارنة بكل من تونس

اجلدول أسفله يوضح إختالفات قدرات  .لرتتيب حسب إحصائيات الوكالة الدولية للطاقات املتجددةا
املغرب وتركيا يف الفرتة املمتدة من ، اإلنتاج الفعلي للطاقات املتجددة ما بني اجلزائر وكل من تونسو  اإلنتاج

 .2710إىل 2715
 راء في بعض الدولقدرات اإلنتاج واإلنتاج الفعلي للطاقة الخض: 2الجدول 

  الجزائر تونس المغرب تركيا

اإلنتاج 
 الفعلي
GWH 

قدرة 
 اإلنتاج
MW 

اإلنتاج 
 الفعلي
GWH 

قدرة 
جاإلنتا   

MW 

اإلنتاج 
 الفعلي
GWH 

قدرة 
 اإلنتاج
MW 

اإلنتاج 
 الفعلي
GWH 

قدرة 
 اإلنتاج
MW 

 اإلنتاج
 نوع 

 الطاقة
 لسنةا
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 ت ساعيجيغاوا: GWH، ميغاوات: MW، غري متاح: م.غ
 IRENA, 2018 ,p 19إعداد الباحثني إعتمادا على إحصائيات نم :المصدر

 :تخزين ونقل الطاقة الخضراء، التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في إنتاج 4
 يرتبط مفهوم تكنولوحيات ختزين الطاقة مبجمل اإلبتكارات والتقنيات احلديثة اليت تعمل على

 ات الندرة وكذا يف املناطق الريفية أين يصعب توفريها بشكل دائمإستخدام الطاقات يف أوق إستدامة
 وفيما. كما أن اسرتاتيجية ختزين الطاقة النظيفة تساعد بشكل كبري يف عملية التحول الطاقوي،  ومستمر

 .ختزين ونقل الطاقة اخلضراء، يلي سوف نقوم بعرض بعض التكنولوجيات احلديثة املستخدمة يف إنتاج
 :حويل الطاقة عن طريق الضخمحطات ت 2.4

بني يف الشكل م كما هو،  ويل الطاقة عن طريق الضخعبارة عن حمطات خاصة بعملية حت هي
 :التايل

771 012 17 022 17 01 760 17 0271 

سية
شم

 ال

7276 917 711 020 12 11 117 077 0276 

------ 1700 ---- 021 ----- 71 --- 701 0271 

61776 01969 0090 7112 12 66 771 009 0271 

ائية
 0276 009 10 66 71 7112 7660 06697 61017 الم

------ 01011 ---- 7112 ----- 66 ----- 009 0271 

77610 7121 0111 171 779 072 77 72 0271 

ياح
 0276 72 77 071 771 971 1271 1117 71171 الر

------ 6176 ----- 7271 ---- 071 ----- 72 0271 

م.غ 7 77 017 7077 م.غ  م.غ  م.غ   0271 

وية
لحي

 ا

م.غ 0 71 117 7611 م.غ  م.غ  م.غ   0276 

م.غ 0 ---- 761 ---- م.غ  م.غ  م.غ   0271 
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 محطة تحويل الطاقة عن طريق الضخ:2الشكل 
 

 
 
 
 
 

 (1صفحة ،  2712، خزاعلة):المصدر
 منطقة أعلى واالخر يفاألول يف ، العملية على وضع خزانني يف منطقتني خمتلفتنيهذه مبدأ يقوم 

، علىاأل عند مستوى اإلستهالك املنخفض للطاقة يتم ضخ املاء من اخلزان األسفل إىل، منطقة منخفضة
حيث يتحدر املاء بسرعة فائقة أين ، يف احلالة العكسية يتم الضخ من اخلزان األعلى إىل اخلزان األسفل أما

عن  ليتم يف مرحلة ثانية بتكثيفها وحتوهلا كهربائيةطاقة  مولدة بذلك ، كبرية  بسرعة تدوير التوربينات تمي
 .الك النهائيهاحملول لالست طريق

 : التخزين عن طريق الهواء المضغوط 1.4
 :كما هو مبني يف الشكل التايل،  هي تقنية حديثة هتدف إىل ختزين احلرارة املنتجة أثناء ضغط اهلواء

 غوطمحطة التخزين عن طريق الهواء المض:1الشكل 
 

 
 
 
 
 
 

 ,mohamed, 2018)المصدر
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ليمر ، على الكهرباء يشغل الضاغط إلنتاج اهلواء املضغوط وختزينه يف جتويف باطين أثناء الطلب
بعد ذلك اهلواء املضغوط إىل غرفة اإلحرتاق وذلك بإضافة الغاز الطبيعي قصد تدفئته قبل أن ميرر على 

 .التوربينات جتنبا إلتالفها
 :طريق الدواليب الدوارة التخزين عن 2.4

هي تقنية حديثة هتدف إىل ختزين الطاقة عن طريق الدواليب الدوارة كما هو مبني يف الشكل 
 :التايل

 محطة التخزين عن طريق الدواليب الدوارة:2الشكل 
 
 

 
 
 
 

 (2صفحة ، 2719، حسونة):المصدر

حول  (دواليب كبرية)كتلة  ة بتدويرحيث يتم ختزين الطاق، يعمل نظام التخزين على املبدأ الفيزيائي
 الدواليب الدوارة تستعمل يف التخزين الثابت لتلبية متطلبات الطاقة العالية، عالية نراثابت بسرعة دو  حمور

 .يتم إختيار هذا النوع من التخزين يف جمال النقل بالسكك احلديدية، منية قصريةز خالل فرتات 
 :التخزين على شكل الهيدروجين 4.4

 ولكن يعيبه ارتفاع تكلفة استخدامه يف، واحدا من أحدث أساليب ختزين الطاقة اهليدروجني ربيعت
إىل عناصره الكيميائية  بائياإسرتاتيجية استخدامه يف ختزين الطاقة على حتليل املاء كهر  وتعتمد، التخزين

حدث التقنيات اليت هتدف إىل وهي من أ األولية وختزين اهليدروجني منه كمادة كيميائية أولية حاملة للطاقة
 :ختزين الطاقة على شكل هيدروجني كما هو مبني يف الشكل التايل
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 محطة التخزين على شكل الهيدروجين: 4الشكل 
 
 
 
 
 
 

 (1صفحة ، 719، حسونة):المصدر
 :وهيتتم هذه التقنية وفق ثالث مراحل لعملية ختزين ناقالت اهليدروجني و 
 .التحليل الكهربائي للماء -
 .اهليدروجني ختزين -
 .عن األوكسجني إىل خلية وقود املفصول حتويل اهليدروجني -

 :تقنيات التخزين الكهروكيميائية 1.4
 رهو األكثتوافرها فيها  نال ميك الطاقة النظيفة لفرتات أطول ونقلها ألماكن ختزين ن احلاجة إىلإ 
يف مصادر  احتوال عامليبطاريات الكهربائية ومن هنا فمن املمكن أن تكون ال، ثالعصر احلديأمهية يف 

 :كما هو مبني يف الشكل التايل  كإحدى أساليب ختزين الطاقة حديثا  اخلضراءالطاقة 
 التخزين الكهروكيميائية ةمحط :1الشكل 

 
 
 
 
 
 

 (1صفحة، 2719، حسونة):المصدر
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ما بعد عند احلاجة إليها يتم ختزين الطاقة يف تلك البطاريات يف صورة كيميائية يتم استدعاؤها في
وتلك البطاريات الكهربائية تكون ، عن طريق التفاعالت اليت حتدث بني املعادن املوجودة فيها مع احمللول

وإذا كانت تعتمد على الزنك ، قابلة للشحن مرة أخرى إذا اعتمدت على الرصاص والنيكل كانديوم
ومن ، ينية العالية وتكون غري قابلة للشحن مرة أخرىوالكربون واملوفرات القلوية فهي تتميز بسعتها التخز 

كما أن ،  عيوب البطاريات الكهربائية أن طاقتها التخزينية منخفضة باملقارنة حبجمها الضخم وثقل وزهنا
 .تكرار شحنها وتفريغها يقلل من كفاءهتا مع مرور الزمن

 :معايير إختيار تكنولوجيات تخزين الطاقة 4.4
واليت البد أن ، خمتلفة عدة معايري ىاخلضراء علر تكنولوجيات ختزين الطاقة تعتمد عملية اختيا

تعلق األمر بإختيار املواقع الضرورية خللق يتراعي اإلمكانيات والشروط األساسية إلقامتها حسب كل دولة و 
ذا املناطق وك، كما هو احلال يف إختيار املرتفعات إلنتاج طاقة الرياح،  وإنشاء مشاريع الطاقات املتجددة

إلقامة مشاريع الطاقات  ةاملعايري الضرورييوضح  الشكل التايلو ، الصحراوية خللق مشاريع الطاقة الشمسية
 :النظيفة

 معايير إختيار تكنولوجيات تخزين الطاقة:4الشكل 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الباحثني نم :المصدر

 وترتكز ، هابتعدد مصادرها واختالف الطاقة اخلضراءتعددت تكنولوجيات ختزين 
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 :عتبارات نذكر منها ما يليإعدة  عملية إختيار تكنولوجيات ختزين الطاقة اخلضراء بناءا على
 مدة احلياة املرتبطة بطاقة التخزين املتاحة. 
 كلفة الصيانة املرتبطة بالتقنيات املستخدمة. 
 كنولوجيا املستخدمة يف ختزين الطاقةتقدرة ال. 
 كمية ونوعية الطاقة املتاحة. 
 األمن ومحاية البيئة . 

 :خاتمة.1
 سياسات مشكلة هي ما بقدر، األوىل بالدرجة موارد مشكلة ليست اخلضراء الطاقة مشكالت إن

، الطاقوي التحول سياق يف هاما عنصرا يعد النظيفة الطاقوية حيث أن حتديد اخليارات، وتكنولوجيات
 النظيفة املتجددة الطاقة اونشر تكنولوجي يلملشاكل التمو  حل إىل التوصل يتم مل ما كافيا ليس ولكنه

 .والتنظيمية التقنية قدراهتا تطوير على اجملتمعات ومساعدة
 يقلل ال ذلك أن إال، الشمسية كالطاقة النظيفة الطاقات بعض ارتفاع تكاليف من الرغم وعلى

 قاتالطا نضوب قرب من اخلرباء حتذيرات ظل يف مستقبلي خاصة طاقوي كمصدر أمهيتها من
، الكوكب هذا وجه على يهدد احلياة شبحا باتت اليت البيئية املشاكل حدة زيادة ظل ايف وهذ، األحفورية

 :من البد ذلك أجل ومن
 رفع   وكذا، املصادر املتجددة من الطاقة إنتاج تكاليف خفض أجل من وتنسيقها جلهود تكثيفا

 .الصحيح إطارها يف وضعها أجل من كفاءهتا
 املنظمة  القانونيةو  ةاألطر التشريعيمن خالل تنظيم  جعة إجتاه الطاقة اخلضراءتبين سياسات نا

 .لعملية اإلستثمار يف امليدان
  النظيفةتشجيع وتوسيع جمال اإلستثمار يف ميدان الطاقة. 
 اخلرباتلتكنولوجيات و  اإلقليمية والتعاون الدويل يف جمال نقال ةتعزيز املشارك. 
 االقتصاديةلطاقة قصد حتقيق أهداف التنمية تبين إسرتاجتية إستدامة ا. 
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 بناء البىن التحتية الالزمة إلجناح إسرتاجتية التحول الطاقوي الناجع. 
 :المراجع.4

دار ، اإلسكندرية، الطاقة املتجددة والتنمية املستدامة، (0271)، عبد اهلل عبد الرؤوف حممد إبراهيم
 .اجلامعة اجلديدة

إقتصاديات الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية اإلقتصادية املستدامة يف  دور، (0277)، زواوية أحالم
 .النشرلدنيا الطباعة و دارالوفاء ، اإلسكندرية، الدول املغاربية

دار اخللدونية للنشر ، اإلقتصاد البيئي اجلزائر، (0272)، حممد محو، منور أوسرير، عبد اجمليد قدي
 .والتوزيع 
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 .الوفاء القانونية 
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 -نحو إنشاء صندوق وقفي أخضر - تصكيك موارد الصندوق الوقفي لتمويل الطاقة الخضراء
Waqf Fund Resources Securitization to Finance a Green Energy 

project -Towards the Creation of a Green Waqf Fund- 

 
 

 2سوريةزرقين ، 1سميحةبوحفص ، 2زكيةشناقر 
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 : ملخص
من خالل دراسة ، هتدف هذه الورقة البحثية اىل حماولة إنشاء صندوق وقفي لتمويل الطاقة اخلضراء

 .النائية حمل املشروعرزرعة فراد املذه لتوليد طاقة تعود بالنفع على أمتطلبات املشروع التنظيمية واملالية الالزمة لتنفي
ن صكوك الصناديق الوقفية اخلضراء تعد من أبرز األطر املؤسسية إىل أ وتوصلنا من خالل هذه الدراسة

ن هذه يف اجلرزائر السيما وأ رزرعة نائيةاإلسالمية الفاعلة يف سبيل توريد األموال الالزمة لتمويل الطاقة الشمسية مل
 .األخرية غنية بالطاقات املتجددة

 .الصكوك الوقفية، لتمويل الوقفيا، الصناديق الوقفية، الطاقة اخلضراء: كلمات مفتاحية
 .JEL:Z12 ،Q42 اتتصنيف

Abstract: 

This paper attempt to establish a waqf fund to finance green energy by 

examining the regulatory and financial requirements necessary to 

implement the project for electricity generation which benefits the people of 

the remote area in which the project is intended to be established. The study 

concluded that the green waqf funds sukuk among the most effective 

Islamic institutional framework for supplying the funds required to finance 
__________________________________________ 
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The proposed project namely solar energy to a remote region in Algeria, 

especially as the latter is rich in renewable energies. 

Keywords: Green Energy; Waqf Funds; Waqf Financing; Waqf Sukuk. 

Jel Classification Codes: Z12, Q42. 

 مقدمة. 2
هذه ، على املوارد الطاقوية امللوثة االعتمادفرضت املشاكل البيئية أغلب دول العامل حنو تقليل 

األجيال  احتياجاتة بطريقة غري رشيدة دون مراعا استعماهلااليت صاحبها خطر نفاذها نتيجة ، األخرية
 االهتمامويف هذا اإلطار عقدت عدة مؤمترات دولية كانت مبثابة النقلة النوعية يف جمال ، القادمة منها

التنمية وظهر على إثرها مصطلح التنمية املستدامة الذي ساهم يف تغيري وجهة االقتصاد العاملي حنو بالبيئة و 
بالتايل سعت كافة دول ، لنظيفة واملتجددة لتوليد الطاقة اخلضراءعلى املوارد البيئية ا االعتمادتبين فكرة 

طاقة ، العامل إىل حتسني أساليب استغالهلا لطاقاهتا اخلضراء اليت حتوز عليها سواء كانت الطاقة الشمسية
 .الرياح وغريها من املوارد األخرى

من وترية العمل يف هذا النوع هذا ما يقودنا أيضا حنو ضرورة توفري مصادر متويل من شأهنا التسريع 
وتعدد هذه املصادر سواء كانت يف شكل قروض أو يف شكل مسامهات مقدمة من ، من البدائل الطاقوية

 تعذرالدولة أو غريها من الصيغ األخرى اليت ترتتب عليها تكاليف بعدية قد تكون أحد أهم أسباب 
 . هذا النوع من الطاقة استغالل

أن نسلط الضوء على صيغ أينا ارت، الغنية هباقة اخلضراء من قبل الدول ويف إطار استغالل الطا
 .لعل اهم هذه األدوات هي صكوك الصناديق الوقفية، تميرز بالتعدد والتنوعالتمويل اإلسالمية واليت ت

 :التاليةاإلشكالية ميكن طرح ، نطالقا مما تقدمإو 
د من الواقفين ومزيد من األموال لتمويل ما إمكانية تصكيك الموارد الوقفية وتوظيفها لحشد مزي
 الطاقة الخضراء؟

 :من اإلشكالية املطروحة تقوم الدراسة باختبار الفرضيات التالية نطالقاإ
 مؤسساتية؛ تصكيك املوارد الوقفية عرب الصناديق الوقفية املتخصصة آلية منظمة وأكثر -



 

 -نحو إنشاء صندوق وقفي أخضر-تصكيك موارد الصندوق الوقفي لتمويل الطاقة الخضراء، 
 

237 

 .باجلرزائر مرزرعة نائيةيف  صكوك الصناديق الوقفية أداة فعالة لتمويل الطاقة الشمسية -
يلعبه الوقف بشكل مؤسسي ومنظم يف تكمن أمهية البحث يف إبراز الدور الذي : أهمية الدراسة 2.2

ىل متويل الطاقة اخلضراء وباخلصوص الطاقة الشمسية يف إشكل صناديق وقفية عرب التصكيك اإلسالمي 
 .اجلرزائر
لكوهنما  ،املنهج الوصفي واملنهج التحليلي ستخدامإ متعاجلة هذا املوضوع مل: المتبع المنهج 1.2

أما ، صناديق والصكوك الوقفيةوال الطاقة اخلضراءتطرق إىل مفهوم ال متحيث ، يتناسبان مع طبيعة املوضوع
من خالل عرب الصكوك الوقفية لتحديد خطوات إنشاء صندوق وقفي أخضر عتماده إفتم  املنهج التحليلي

الشمسية يف  كهربائية من الطاقة  املالية اخلاصة بإنشاء مشروع لتوليد طاقةمية و املتطلبات التنظيدراسة 
 .باإلضافة للمنهج املقارن املعتمد يف تقدير التكاليف احملددة لإلنطالق يف املشروع، باجلرزائر مرزرعة نائية

 الجانب النظري. 1
 :ب النظري وفق التايلمن خالل هذا اجلانب سيتم الرتكيرز على كال متغريي الدراسة من اجلان

 اإلطار النظري للطاقة الخضراء 2.1
ستخدم مصادر الطاقة اليت تتجدد الطاقة اليت ت" :الطاقة اخلضراء أو الطاقة املتجددة هي :تعريفها 2.2.1

تعمل و ، طاقة املد واجلرزر، النباتات، حرارة األرض، املياه، الرياح ،الشمس :ستمرار بطبيعتها مثلإب
املتجددة على حتويل هذه األنواع إىل أشكال قابلة لالستخدام من الطاقة يف معظم  تكنولوجيا الطاقة

 Edenhofer Ottmar and)."املواد الكيميائية أو الطاقة امليكانيكية، احلرارة، الكهرباء :األحيان مثل
others, 2012, P178). 

لبيئة تتولد من مصادر صديقة لالطاقة اخلضراء هي طاقة نظيفة و  أن السابق ريفيتبني من التع
 .ميكن أن تستخدم هذه الطاقة يف التدفئة أو النقل أو توليد الكهرباءو ، باستمرارمستدامة تتجدد 

 22/23، مرمي توايت وآخرون):يلي تتمثل فيماو : أهمية الطاقة الخضراء في التنمية المستدامة1.2.1
 .((2-2)ص ، 2712أفريل 
 عامل؛حتباس احلراري يف الختفض غازات اإل -
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 توفر عامل األمان البيئي؛ة باعتبارها طاقة غري ناضبة و هلا أمهية بالغة يف محاية البيئ -
 النامية؛ لعامل بني دول العامل املتقدمة و وسيلة لنشر املرزيد من العدالة يف ا -
 طوير رأس املال البشري؛ توفري فرص عمل متعددة للشباب واملسامهة يف تنمية وت -
 حتقيق النمو االقتصادي؛ريك عجلة التنمية و تصادي وحتالقتساهم يف التنوع ا -
 .نظيفة لإلنتاج تتكنولوجيابإدخال أساليب و ، ستهالك الطاقةإو  إنتاجترشيد سامهت يف تقنني و  -

آليات متويل مشاريع الطاقة اخلضراء وجب قبل التطرق ملصادر و : تمويل مشاريع الطاقة الخضراء2.2.1
 .خلضراءأوال التعريف مبشاريع الطاقة ا

 املوازنة مع هي تلك املشاريع اليت تساهم يف التنمية االقتصادية ب":تعريف مشاريع الطاقة الخضراء
العمل مع املستخدمني و اجملتمع بشكل عام هبدف حتسني جودة احلياة جلميع احلفاظ على البيئة و 

 .(Guyonnard Francoise Marie,Willard Frédirique, 2015, P5)."األطراف
  نه ال يوجد تعريف واضح و متفق عليه بالنسبة أرغم : يف تمويل مشاريع الطاقة الخضراءتعر

القروض اليت كل األموال و "نه أأن يعرف على  نه ميكنأإال ، خلضراءملصطلح متويل مشاريع الطاقة ا
ع الطاقة يشمل متويل مشارياريع اهلادفة إىل محاية البيئة واحملافظة على املوارد الطبيعية و متول املش

 .(170ص ، 2710/2712، جعفر محرزة):هيددة ثالث أشكال رئيسية للتمويل و املتج
توفري التمويل املرتبط بالبحث والتطوير التكنولوجي  يعينو  :لخضراءتمويل تكنولوجيا الطاقات ا -

 أس املال البشري؛ر و 
التجهيرزات دات و ألموال الالزمة لرتكيب املعيعين توفري او  :مويل تجهيزات الطاقات الخضراءت -

 ؛(ريفي، صناعي، سكين) املتعلقة بالطاقة اخلضراء يف خمتلف املرافق
ألموال الالزمة إلنشاء احملطات يعين توفري او  :تمويل محطات إنتاج الطاقات الخضراء -

 ".تشغيلهاو 
 .التمويل بالصكوك الوقفية، المفهوم والمشروعية :الوقفيةصناديق ال1.1

 :وقفية ومشروعيتهامفهوم الصناديق ال 2.1.1
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  وحنومها خمتلف االحجام واالشكال ، وعاء من خشب أو معدن، الصندوق بضم الصاد: لغةالصندوق
 (. 1322ص ، 2772، عمر أمحد خمتار)حتفظ فيه األشياء كالكتب واملالبس واألموال وغريها 

  أموال نقدية من جتميع : " نهحيلي الصندوق الوقفي على أعرف حممد الرز :إصطالحاالصندوق الوقفي
نفاقها أو إنفاق ريعها ومن مث إستثمار هذه األموال إلعدد من األشخاص عن طريق التربع أو األسهم 

أو على مصلحة عامة حتقق املنفعة للفرد واجملتمع من أجل احياء لسنة ، وغلتها على صيانة الوقف
الرزحيلي ")فراد بالنفع العام واخلاصوحتقيق أهدافه اخلريية اليت تعود على االمة واجملتمع واال، الوقف
 (.2ص ، 2772، حممد

فصندوق الوقف عبارة عن وعاء جلذب وجتميع املدخرات الوقفية النقدية من الواقفني من خالل عمل 
داف الصندوق الذي وضع من هأومن مث يتم استثمار األموال بناء على ، مؤسسي يتمتع بذاتية اإلدارة

 .ةجله حتقيقا للتنمية الوقفيأ
أو قد يكون ، وجيب التنويه هنا أن الصندوق الوقفي قد يكون حمدد الغرض كصندوق الرعاية الصحية

هذا من جهة ، (2ص ، 2713، رحيم حسني) .متعدد األغراض كصندوق الرعاية الصحية والتعليم
فية ومن جهة أخرى قد تأخذ أشكال أخرى بإعتبارها صناديق وقفية خريية تربعية أو صناديق وق

 (.2ص ، 2715، صهيب بن الرزاوي). ستثماريةإ
  لقد متت مناقشة التكييف الفقهي للصناديق الوقفية يف حبوث : لصناديق الوقفيةلالتكييف الفقهي

 ىلإباإلضافة ، الوقف اجلماعي، ودراسات عديدة وهي تتعلق بثالثة مسائل وهي الوقف النقدي
 : ملسائلوفيما يلي تفصيل موجرز هلذه ا، ستثمار الوقفياإل
جتد الصناديق الوقفية مشروعيتها يف الوقف النقدي وهو نوع  :الوقف النقدي: المسالة األولى -

قر جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف دورته اخلامسة عشر اليت أمن أنواع األموال الوقفية املنقولة الذي 
بيس األصل حت"ن املقصد الشرعي من الوقف أل، رز شرعاعقدت يف جدة ان وقف النقود جائ

جممع الفقه ) .بداهلا مقامهاوإمنا تقوم إن النقود ال تتعني بالتعيني ؛ وألمتحقق فيه" وتسبيل املنفعة
 (.520ص ، 2772، اإلسالمي الدويل
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لترزام واز عموما مع اإلستثمار أموال الوقف اجلحكم إ: ستثمار المال الوقفيإ: الثانيةالمسالة  -
ستثمار ل اإلاإلسالمية للحفاظ على املال الوقفي وتنميته من خالبالضوابط الشرعية يف املعامالت 

-30) ص، 2712، دم زين حممدبن إبراهيم أ. )على مشاريع الوقف لتحقيق عوائد وارباح تنفق
22)). 

تفق الفقهاء والباحثون يف منتدى قضايا لقد إ(: المشترك)الوقف الجماعي : المسألة الثالثة -
شرتاك أكثر من إ"ن املقصود منه رز وأن الوقف اجلماعي جائويت على أوقف الفقهية الثالث بالكال
عرجاوي مصطفى " )حمددة أو مطلقة، و جهة يف وقف مال على جهة من جهات الربخص أش

 .(31ص ، 2770، حممد
 .ن الصناديق الوقفية جائرزة شرعانستنتج أبالنظر اىل املسائل الثالثة أعاله 

 :قفيةك الو تمويل الصناديق الوقفية بالصكو  1.1.1
 ((13-12)ص ، د س، د الشي  خليلغدير أمح):تتمثل يف :ميزة التمويل بالصكوك الوقفية. 

 ؛قتصاديات احلجم الصغريالتحول إىل إقتصاديات احلجم الكبري بدل اإلعتماد على إ -
 ؛التنافس احمللي يف املشاريع الوقفية -
 ؛سي املنظمنتقال مبفهوم الوقف من املفهوم الفردي اىل العمل املؤساإل -
 ؛حشد وجتميع األموال واملدخرات صغرية احلجم -
 ؛ستمرار الوقف فرتات أطولإ -
 . جتنيب املؤسسات مشاكل وثغرات الفساد املايل واإلداري اليت تعاين منها -

 وميكن . تعترب الصكوك الوقفية من أهم صور الوقف اجلماعي: تعريف الصكوك الوقفية ومشروعيتها
أهنا جمموعة وثائق حمددة القيمة سلفا يتم إصدارها بأمساء مموليها لصاحل اجلهة تعريف الصكوك الوقفية ب

أو تغطية احلاجات املنوطة هبا ، وذلك هبدف حتقيق املشاريع اخلريية، املوقوف عليها أو من ميثلها قانونا
 (.35ص ، 2770، مصطفى حممد عرجاوي) .وإنفاقا، استثمارا، المع االلترزام بأحكام الشريعة 

كما ميكن القول إن الصكوك الوقفية عبارة عن وثائق متثل موجودات الوقف سواء كانت هذه 
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والسيارات أو  املوجودات أصوال ثابتة كالعقارات واملباين وغريها أو أصوال منقولة كالنقود والطائرات
 (.11ص ، 2711، حممد إبراهيم نقاسي) .حقوق معنوية كحقوق التأليف وبراءة االخرتاع

، مسألة وقف النقود: مبسألتنيرتتبط االحكام الشرعية للصكوك الوقفية فيما يتعلق مبشروعيها ف أما
ويعيننا يف هذا الشأن ابتداء أن نؤكد أن علماء الشريعة اإلسالمية نصوا على أن . وحتقق أركان الوقف

الداللة مينعها صريح ، األصل يف األشياء االباحة يف باب املعامالت إذا مل يرد نص صحيح الثبوت
ولذلك ميكن ادراج الصكوك الوقفية ضمن املباح طاملا أهنا ، والوقف يندرج يف باب املعامالت. وحيرمها

 (. 23ص ، 2770، مصطفى حممد عرجاوي) .مل ترتبط مبصاحل غري مشروعة
 :الصكوك الوقفية وأنواعها أهداف 2.1.1

 خرية الداوي، ربيعة بن زيد): فيما يلي تتلخص أهداف الصكوك الوقفية: أهداف الصكوك الوقفية ،
 (.13ص ، 2713

ىل إ كما ميكن توجيه هذا التمويل،  حيائهإساهم يف توفري التمويل لقطاع الوقف اإلسالمي مما ي -
جماالت أوسع يستفيد منها كافة قطاعات وفئات اجملتمع نظرا لتنوع صيغ التمويل اإلسالمية اليت 

 ؛الوقفية تقوم عليها الصكوك االستثمارية
يف إطار تنظيمي حيقق التكامل بني مشاريع الوقف ويراعي األولويات ، جتديد الدور التنموي للوقف -

 ؛وينسق بينها
 ؛تطوير العمل اخلريي من خالل طرح صيغ جديدة حيتذى هبا -
 ؛حتياجات اجملتمع واملواطنني يف اجملاالت غري املدعومة بالشكل املناسبإتلبية  -
 ؛لعمل اخلريي اخلارجي والعمل اخلريي الداخليإجياد توازن بني ا -
 ؛حتقيق املشاركة الشعبية يف الدعوة للوقف وإدارة مشروعاته -
منح العمل الوقفي مرونة من خالل جمموعة قواعد حتقق االنضباط وتضمن يف الوقف نفسه تدفق  -

 .نسياهباإوقوفة و األموال امل
 ص ، 2712، محد شعبان حممد عليأ) :اآليتىل إالصكوك الوقفية  تقسم: أنواع الصكوك الوقفية
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25) 
 :وفق هذا التصنيف ميكن تقسيم الصكوك الوقفية اىل :صكوك الوقف التبرعي -
 ومتثل ، لصاحل أهله وذريته" الواقف"هي صكوك تصدرها هيئة األوقاف بناء على رغبة : صكوك أهلية

فضال عن كوهنا من ، ية األهل والذريةألهنا هتدف اىل رعا، هذه الصكوك عمال من أعمال الرب االجتماعية
 .أعمال الرب االقتصادية

 نفاق على وجوه اخلري ة األوقاف وتستخدم حصيلتها يف اإلهي صكوك تصدرها هيئ :صكوك خيرية
أو ، أو األرامل، أو املساكني، الفقراء، أو املدارس، الوقف على املساجد، وال تعود بعائد مادي

 .وما شابه...اليتامى
 يف  حصيلتها وتستخدم، كانت  وهي صكوك ميكن إصدارها من أي جهة :قرض الحسنصكوك ال

وهنا ، إمنا تعود على حاملها بأجر عظيم يف احلياة اآلخرة، وال تعود بعائد مادي، اإلنفاق على وجوه اخلري
 مشاريعهاميكن أن نشري إىل أنه ميكن لوزارة األوقاف أن تستفيد من حصيلة هذه الصكوك يف متويل 

وتكون وزارة األوقاف ، اخلاصة أو إقراض الشباب العاطل عن العمل إلنشاء مشروعات صغرية خاصة هبم
 (.207ص ، 2712، يونسي صربينة، بن عرزة هشام) .هنا هي الضامنة لقيمة هذه الصكوك

أوراق مالية تصدر لغرض مجع نقود وقفية الستعماهلا وتوظيفها يف مشاريع :صكوك الوقف التشاركي -
مع مراعاة ، بصيغ جتمع بني الربح االقتصادي والنفع اجملتمعي، مارية جديدة او متويل ما هو قائم منهااستث

 (.22ص ، 2712، عبد القادر قداوي. )حتقيق غرض الواقف وشروط االكتتاب
جتري عملية إصدار الصكوك الوقفية لألشخاص الطبيعيني : إصدارالصكوك الوقفيةعملية  2.1.1

واليت يستخدم ، خالل هيئة األوقاف وفروعها والبنوك املخصصة للتعامل يف هذه الصكوك واملعنويني من
أو اليت تستخدم حصيلتها لالستثمار مبا ، مردودها إما يف اإلنفاق على وجوه اخلري وال تعود بعائد مادي

تتبع يف هذه وميكن أن . يعود بالفائض املايل على الوقف لتنهض هيئة األوقاف باملشروعات اخلاصة هبا
 (12ص ، 2711، حممد إبراهيم نقاسي):العملية اخلطوات اآلتية

 كأن يكون املبلغ ،  حتديد قيمة املوجودات أو األصول السائلة اليت حتتاج إليها لتنفيذ املشروع الوقفي
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 ، املطلوب مليون دوالر مثالا 
  متخصصة مهمتها إصدار  بالتعاقد أو إنشاء شركة« مثالا وزارة األوقاف»تقوم املؤسسة الوقفية

« وزارة األوقاف»وإدارة حمفظة الصكوك واملشروع الوقفي نيابة عن املؤسسة الوقفية ، الصكوك الوقفية
كما تتوىل إعداد نشرة اإلصدار اليت ،  وتكون يف الوقت نفسه وكيالا عن الواقفني وهم محلة الصكوك الوقفية

صوص سنكتفي باإلشارة اىل العناصر األساسية لعملية وهبذا اخل، وصفاا مفصالا عن الصكوك الوقفية تضم
 :اإلصدار كما يلي

دراسة ، وصف املشروع الذي سوف تستخدم حصيلة اإلصدار يف متويله، القيمة االمسية لإلصدار -
نسبة توزيع األرباح السنوية بني ، حتديد فرتة السماح الالزمة لتنفيذ املشروع، اجلدوى اخلاصة باملشروع

ومواعيد فتح أبواب االكتتاب أمام اجلمهور ، صكوك واالرباح املستحقة ملالكي هذه الصكوكاستهالك ال
 ؛حتددها جلنة اإلصدار، باإلضافة اىل قواعد أخرى تضاف. وكيفية دفع قيمة األرباح واستهالك الصكوك

غ تقوم الشركة ذات الغرض اخلاص بإصدار الصكوك الوقفية متساوية القيمة واليت تعادل املبل -
 ؛وتكون قابلة للتداول يف األسواق الثانوية، املطلوب لالستثمار الوقفي مثالا 

، تقوم الشركة الوقفية ذات الغرض اخلاص بطرح الصكوك يف السوق األولية لالكتتاب العام -
واملال املتجمع من  –وهم الواقفون  –من املكتتبني " حصيلة االكتتاب يف الصكوك"وتتسلم املبالغ النقدية 

 (.22ص ، 1222، وليد خري اهلل) .كتتاب هو املال املوقوفاال 
 الجانب التطبيقي.2

حتقيق التنمية املستدامة وتكريس الصناديق الوقفية من أجل  تصكيك يف إطار السعي حنو تبين فكرة
م يف سيت، وباإلعتماد على ما مت عرضه يف اجلانب النظري، مبدأ اإلستغالل األمثل للموارد الطاقوية املتاحة

هذا اجلانب التوجه حنو إنشاء صندوق وقفي أخضر إنطالقا من بناء فكر تصوري حول مشروع من شأنه 
هذا املشروع ممثل يف متويل مرزرعة نائية ، تعود بالفائدة على املستفدين منهأن يساهم يف حتقيق نتائج 

رح املشروع واألفراد املعنيني بالطاقة الشمسية يف إطار تعاوين بني صاحب املرزرعة واجلهات املختصة يف ط
وذلك بغرض توفري ختفيض استهالك الطاقات الناضبة اليت ترتتب عليها تكاليف ، (املستهلكني)بتمويله 
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باهظة من شأهنا التأثري على سعر املنتج املقدم للمستهلك وتشجيع العمل بالطاقات املتجددة من أجل 
 .توفري منتجات تتميرز بأسعار أقل مما كانت عليه

 الطاقات الشمسية في الجزائرواقع الوقف االسالمي وآفاق 2.2
قبل األخذ يف اجلوانب التطبيقية هلذه الدراسة البد من حتديد واقع وآفاق متغريي الدراسة من أجل 

 :وفق التايل من املشاريع إمكانية وشرعية تطبيق هذا النوع حتديد
ية ر اجلرزائر على إمكانات هائلة من الطاقة الشمستتوف:الطاقة الشمسية في الجزائروآفاق واقع 2.2.2
حيث تعترب أغىن احلقول الشمسية يف العامل ، ملوقعها اجلغرايف من جهة ثانيةمساحتها من جهة و  كربنظرا ل

على معظم أجرزاء الرتاب 2م/ساعة/كيلوواط  75نظرا لكمية الطاقة الواردة إىل املرت املربع منها املقدرة بـ 
كيلوواط يف   3.777هو ما يتيح إشعاعا سنويا يتجاوز و  2م/ساعة/كيلوواط  70الوطين و تصل أحيانا إىل 

من  اليت تشكل الصحراء  و ، 2كلم  2.321.025الساعة للمرت املربع الواحد على مساحة تقدر بـ 
حوض البحر مرزرعة بل هي األهم من ،  اجلرزائرفالقدرة الشمسية تعترب األهم يف، مساحة أراضيها

 (35ص ، 2710، سهام موفق، حممد مداحي).املتوسط
مرحلة ، مر الوقف اجلرزائري بالعديد من املراحل منها:في الجزائر واقع الوقف اإلسالمي 1.2.2

ألخرية اليت هذه ا، واليت كانت يف العهد العثماين ومن مث مرحلة اإلستعمار الفرنسي، اإلزدهار والنماء
بسبب ما تعرض له من هنب وسلب بغية إضعافها واحليلولة دون ، شهدت فيها األوقاف تراجعا ملحوظا

واليت شهدت العودة التدرجيية ، أما املرحلة الثالثة وهي مرحلة اجلرزائر املستقلة، تأديتها لوظيفتها املنشودة
ذي ال 21/17حىت صدر قانون األوقاف ، ينللدور الذي تقوم به األوقاف رغم ما واجهته من فراغ قانو 
 (125ص ، 2715، هشام بن عرزة). أعطى دفعا جديدا للوقف وحدد املعامل املختلفة املتعلقة به

 : إجراءات إنشاء صندوق وقفي أخضر لتزويد مزرعة بالطاقة الشمسية 1.2
 :وذلك بإتباع اخلطوات التالية

املقصود بالوزارة الوصية يف هذه احلالة كل من وزارة البيئة : تبني المشروع من قبل الوزارة الوصية2.1.2
الطاقة إستغالل مصادر والطاقات املتجددة واليت هلا الدور الكبري يف إعطاء اإلعتماد األويل من أجل 
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التعاون مع وزراة الشؤون الدينية واألوقاف بإعتبارها وذلك ب، يف املناطق النائية املتجددة بإختالف أنواعها
 ؛زارة اليت هلا أحقية منح مشروعية الصندوق الوقفي املراد إعتماده لتمويل هذا املشروعالو 

إنشاء هيئة شرعية  :الحصول على إعتماد فتح هذا المشروع من قبل الهيئة الشرعية 1.1.2
ني ومن ب، للصكوك الوقفية يف اجلرزائر وهي ذات صفة قانونية تتمتع بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل

وتقدمي املشورة بشأن مجيع ، املهام اليت تضطلع هبا اهليئة منح املوافقة على تصكيك الصناديق الوقفية
 .املسائل املتعلقة بالوقف والصكوك اإلسالمية

 :املقصود هبا :إنشاء صندوق وقفي مختص2.1.2
 عي خاص بالطاقة ويف هذه احلالة هو صندوق وقفي ترب ، حتديد نوع الصندوق الوقفي املعين باملشروع

 .حبيث يسمح لكل شخص اإلشرتاك فيه، الشمسية
  من أجل إنشاء صندوق وقفي أخضر للمشروع املراد تبنيه البد من حتقق أركان الوقف األربعة يف هذا

 :املشروع واملمثلة يف
ويف هذا النوع من املشاريع الواقفون هو كل األشخاص الذين ، هم محلة الصكوك الوقفية :الواقفون -

أهل ، الفالحني، املستهلكني)ممثلني يف ، على املشروع وأبدو إستعدادهم من أجل املسامهة فيه اإطلعو 
 ؛(إخل.... أصحاب املرزارع اجملاورة، النائية املعنية باملشروعرزرعة امل
 .ستفيدون من ريع الصندوق الوقفيوهم امل :الموقوف عليهم -
ممثلة يف اإلعالن عن مشروع الطاقة ، العمل عليه وهي اإلشهار مبوضوع الوقف املراد :صيغة الوقف -

الشمسية هلذه املرزرعة من قبل اجلهات املختصة للجهات احلاملة للصكوك الوقفية الذين لديهم الرغبة يف 
 ؛اإلكتتاب فيه

ويف هذه احلالة مت تقدير ، وهي القيمة املراد مجعها من خالل الصندوق الوقفي املقرتح :محل الوقف -
لوقف من خالل املقارنة بني تكاليف ترزويد املرزرعة بالطاقة املولدة آليا باإلعتماد على مواد قيمة حمل ا

 .ملوثة وترزويد املؤسسة بالطاقة املولدة عن طريقة األلواح الشمسية
  فهو املرجع يف أي أمر خيتص هبذا الصندوق وإختاذ القرارت ملا فيه ، ناظر الصندوق الوقفيحتديد
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 .مصلحة
 :من خالل التايل: يب التنظيمي للمشروعالترت2.1.2

 إشراف حكوميويتم ذلك من خالل النتفيذ الشعيب و  :تحديد هيئة التنفيذ واإلشراف . 
 يتم اإلستعانة مبختصني يف جمال الطاقات  :الترتيب التنظيمي مع الجهات ذات اإلختصاص

إعالميني ، اجملال الفالحيخمتصني يف ، مهندسني كهربائيني، ويف جمال الوقف اإلسالمي، املتجددة
 .وغريهم من اجلهات اليت تستدعي الضرورة توفريهم

الالزمة لقيام هذا املشروع املالية تحديد القيمة وذلك من أجل: دراسة الجدوى المالية للمشروع 5.1.2
وذلك ، نهايف املقابلة إلستخدام الطاقات امللوثة بدال مختفيض التكال رنة مع النتائج املتوقعة نتيجةباملقا

 :باإلعتماد على مجلة من املعطيات اخلاصة بترزويد مرزرعة نائية بكال بدائل الطاقة وفق التايل
 مت إختيار هذا النوع من املشاريع بإعتباره :تكاليف تزويد مزرعة نائية بالطاقة الملوثة: 

 ؛وتنموي بالدرجة األوىل مشروع قابل للقياس -
 ؛ شروع قابل للدعم احلكومي و اجلمعويم -
 .خضرمستقبل إنشاء صندوق وقفي أ مشروع من شأنه أن يكون كتجربة قابلة للتحقيق حنو -

 :آخذين يف عني اإلعتبار احملددات التالية
واليت تتطلب توفر ( اخلضر املومسية)مرزرعة منتجة ملختلف احملاصيل اإلستهالكية بالدرجة األوىل  -

 السقاية وغريها؛، ة يف هتوية النباتاتمركرز طاقوي من أجل القيام مبختلف العمليات املمثل
اليت تتطلب إجراءات قانونية معقدة وطويلة من ، بعد املرزرعة عن مراكرز الترزويد بالطاقة الكهربائية -

 ؛أجل الوصول ألقرب مركرز لألعمدة الكهربائية
 ؛(طول2م 277عرض مقابل  2م 377)هكتار  12مساحة املرزرعة تقدر بـ  -
 للوقود ةاإلستيعابيقدرته  كهربائيةمولد طاقة  )قة من أجل إمتام أعماهلا اإلعتماد على مولدات الطا -

دج كل  5.777 لرت يف ثالثة أيام ما يقاربه نقديا 217لرت يف اليوم أي  07تقدر مبا يرزيد عن 
 .كيلواط للساعة  3.777بالتايل ميكن تقدير حجم الطاقة الكهربائية املستهلكة بـ  (ثالث أيام
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بالطاقة  املشروعاملرزرعة من أجل ترزويد  تتحملهاالتايل ميكن توضيح التكاليف اليت  ومن خالل اجلدول
 سنة املقبلة 27امللوثة لـ 

 تكلفة تمويل مزرعة نائية بالطاقة الملوثة : 2الجدول 

 معطيات
سعر الوقود 

 المستهلك شهريا
سعر الوقود 
المستهلك 

 سنويا

سعر الوقود المستهلك 
 سنة 10لمدة 
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 يوم عمل بإستثناء يوم اجلمعة  22
إمهال مصاريف الصيانة وتكلفة إقتناء 

ين من كل سنة من أجل ر إلغاء شه املولد
 للرزراعة مومسياجتهيرز األرض 

 .داد الباحثنيمن إع: المصدر
سنة  27املرزرعة على مدى  تتحملهاإنطالقا من النتائج املبينة يف اجلدول فإن التكاليف اليت 

هذه التكلفة اليت ، تقدر تقريبا بـ مليار سنتيم ونصف، أخذين يف عني اإلعتبار اإلستمرارية يف النشاط
ستثقل عليها مما سيرتتب  فادة التكاليثر الكبري على مردود املرزرعة مع مرور الوقت كون زين هلا األسيكو 
 .تقليل املساحة املستغلة وبالتايل التأثري على سعر احملاصيلعليه 

 إنطالقا من املعطيات السابقة سيتم يف هذه النقطة  :تكاليف تزويد مزرعة نائية بالطاقة المتجددة
تخدام نظام التوليد املستقل بإستقدير التكاليف اليت سترتتب عن ترزويد هذه املرزرعة بالطاقة الشمسية 

 :توفري اللوازم التاليةإنطالقا من  (األحادي)
اليت ينصح بإستعماهلا شركات الدولية املنتجة لأللواح الشمسية و هناك عدد من ال: األلواح الشمسية -

مع  سنة متواصلة 27هي املنتجات االملانية أو الصينية ذات اجلودة العالية اليت تفوق مدة إستخدامها 
وعلى مستوى اجلرزائر يتم إنشاء األلواح الشمسية من قبل مصنع كوندور ، الصيانة واملراقبة املستمرة

Condorإال أن ما يعيب منتجاته أهنا مل تصل بعد ، الكائن مقره يف والية برج بوعريريج
واح وفيما خيص املقاييس ينصح بإستعمال األل، للمواصفات العاملية إلعتمادها على املدى الطويل
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و يقدر سعر ، واط يف الساعة 377سم اليت تولد ما مقداره  27سم و عرض  157ذات طول 
 .دج 35.777اللوح الواحد بـ 

ختتلف أنواع البطريات و، األلواح الشمسية رتكيبتعد البطاريات من اللوازم األساسية لت: البطاريات -
 :م أمهها إىلالواجب إستخدامها بإختالف مكونتاهتا وعمرها اإلنتاجي وتنقس

 3-2تتميرز بأهنا بطاريات سريعة التآكل وسرعة التلف يرتاوح عمرها االنتاجي ما : بطاريات حمضية 
 .دج للبطارية 37.777وسعرها يقدر بـ ، سنوات
 وسعر البطارية ، سنوات 2 ملا يقاربتدوم ، هي أفضل من البطاريات السابقة :بطاريات هالمية

 ؛دج 25.777الواحدة 
 ينصح هي بطاريات قابلة للشحن وتعترب من أحسن أنواع البطريات اليت : لليثيومبطاريات ا

دج إىل  27.777وسعرها يرتاوح ما بني ، سنوات 17يصل إىل اجي بإستخدامها كون عمرها االنت
 .دج للبطارية الواحدة 07.777

شمسية حيرز العمل لواح التتمثل يف باقي اللوازم الواجب توفرها إلمتام وضع األ: اللواحق االخرى -
 .وغريهاإطارات التثبيت ، منظمات الشحن، األسالك، العواكس: وتتمثل يف

ختصة يف يشرتط بالضرورة تركيب األلواح الشمسية توفر األيدي العاملة امل: األيدي العاملة المختصة -
 .ومراقبتها وصيانتها إن إستدعى األمر، تركيبها

 سنة 10لطاقة الشمسية لمدة تكاليف تزويد مزرعة نائية با: 2الشكل 
 
 
 

 
 

 .من إعداد الباحثني: المصدر
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خذ يل املبلغ الالزم لترزويد هذه املرزرعة بالطاقة الشمسية مع األمن خالل الشكل نستنتج أن إمجا
يصل تقريبا إىل ، بعني اإلعتبار هتيئة املكان املناسب لوضع األلواح وتوفري اليد العاملة الالزمة للقيام برتكيبها

مع مراعاة إحتمالية تلف و ضرورة صيانة مستمرة هلذه األجهرزة واليت ستستدعي دفع ، دج 2.577.777
 .تكاليف أخرى قد تصل إىل نفس املبلغ السابق أو نصفه

يتم اإلعالن عن املشروع يف  التنظيمية واملالية بعد اإلنتهاء من اإلجراءات:اإلعالن عن مشروع 6.1.2
ذا الغرض واليت تبدأ إنطالقا من إعداد إعالن خاص يعمم على مستوى املصاحل خمتلف الوسائل املتاحة هل
النشريات ، ذاعةباإلضافة إىل إعالنه على مستوى اجلرائد الوطنية اليومية واإل، املكلفة بتنفيذه ومجع ريوعه

تواصل مواقع الاملعنية باملشروع وعلى رزرعة املخصصة هلذا الغرض اليت يتم تعميمها على مستوى امل
ىل تدعيم هذا اإلعالن من خالل القيام حبمالت توعية فيما يتعلق إباإلضافة ، اإلجتماعي للتعميم أكثر
 .على مستوى واليات الوطن هبذا النوع من املشاريع

وذلك من خالل إصدار صكوك وقفية هلذا الغرض من فئات متعددة  :إصدار الصكوك الوقفية7.1.2
، دج 2.777، دج 1.777، دج 577)تقسيمها ضمن الفئات التالية  ميكن، كل حسب قدرته املالية

 ، (دج 17.777، دج 5.777
يتم الشروع يف هذه املرحلة يف مجع التربعات وذلك من خالل  :البدأ في إستقبال التبرعات 8.1.2

ال ستقبقة أي حيدد فيها تاري  البدأ يف إحتديد آجال إستقبال التربعات سواء تكون هذه اآلجال مغل
التربعات وهنايته وعادة تكون هذه اآلجال قصرية وتتميرز بالسرعة يف مجع التربعات ولكن جيب أن تكون 

أو مفتوحة اآلجل مبعىن حيدد تاري  ، يضا دعم حكومية بدعم إعالين مكثف وقد يصاحبها أمصحوب
 .البداية وتاري  اإلنتهاء يكون بتاري  مجع املبلغ احملدد بدون حتديده مسبقا

العمل على يتم ، بعد توفري املبلغ الالزم لإلنطالق يف املشروع :اإلنطالق في إنجاز المشروع 9.1.2
املرزرعة املراد العمل عليها وتوفري  حتضريإنطالقا من جتهيرز املشروع مباشرة أول مرحلة تتمثل يف ، مرحلتني

ثاين مرحلة تتمثل ، بالطاقة الشمسيةإلمتام تركيب مركرز إمداد هذه املرزرعة  خمتلف املعدات والعاملني عليها
من خالل البدأ يف تشغيل األلواح الشمسية املعدة لغرض ترزويد املرزرعة مباشرة العمل على املشروع يف 
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 من ضرورة املراقبة الدورية هلذا املشروع ألجل الصيانة او التعديل أو إجراء أيوال بد ، كهربائيةبالطاقة ال
 .دائهني آتغيريات ضرورية من شأهنا حتس

هذه املرحلة هي املرحلة اإلنتقالية واليت حيدد فيها املستفيد من  :مابعد إتمام تنفيذ المشروع20.1.2
 :إلتمسها واليت ميكن تلخيصها يفجيابياته اليت املشروع أهم إ

 ترزويد املرزرعة النائية بالكهراباء؛ 
 ختفيض تكاليف إنتاج احملاصيل الرزراعية؛ 
 رزرعة مبختلف احملاصيل الرزراعيةترزويد املنطقة مكان امل. 
 :خاتمة.2

ومع التطور ، ليه كبريةإفل االجتماعي جيعل حاجة اجملتمع ن مكانة الوقف كنظام قائم على التكاإ
القائمني على املؤسسات  جتماعية يتطلب منو اإلأقتصادية صرة سواء من الناحية اإلاهلائل يف حياتنا املعا

ل خمتلف املشاريع التنموية كأن تتوجه للمحسنني وترغبهم لإلسهام يف التمويل ن يتولوا عملية متويأالوقفية 
 .الوقفي وفق صناديق وقفية متخصصة يدخل يف تكوينها صكوك وقفية تربعية

 :ممثلة يفاخلروج مبجموعة من النتائج متبمن خالل هذه الدراسة 
مرزرعة نائية بالطاقة ويد نه ميكن للمؤسسة الوقفية متويل مشروع ترز أىل إتوصل الباحثون  -
 ؛ة من خالل تصكيك املوارد الوقفيةنطالقا من الطاقة الشمسيإالكهربائية 
ديد حجم التمويل الالزم تقوم فكرة صكوك الوقف على حتديد مشروع وقف خلدمة اجملتمع وحت -

 ؛ية تبني املسامهة يف مشروع خرييثباتية توثيقإو شهادات أصدار صكوك إمث ، له
قل كلفة من تكاليف الترزود أة مشروع الطاقة الشمسية بصيغة صكوك الصناديق الوقفيمتويل  -
 ؛ة الكهربائية بالطريقة التقليديةبالطاق

 ؛جتماعيةالتنمية االقتصادية واملنفعة اإل ىل حتقيقإيهدف تصكيك الصناديق الوقفية  -
من ، جلوانب املالية للمشروعلتمويل مشروع الطاقة الشمسية وجب دراسة املتطلبات التنظيمية وا -

نه ال يوجد مانع شرعي أوذلك بإشراف حكومي عليه السيما و خالل توفري اجلوانب القانونية والشرعية له 
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 ؛قتصادية والفنيةوقفية؛ مع دراسة جدوى املشروع اإلستخدام صيغة الصناديق والصكوك الإمن 
 :أما أهم التوصيات اليت ميكن تقدميها فتتلخص يف

رة العمل على إنشاء قانون تشريعي يتم من خالله تقنني وتشجيع املستثمرين جمال إستغالل ضرو  -
 كوهنا تعود بالنفع العام واخلاص على أفراد اجملتمع؛،  الطاقات املتجددة

 توفري الدعم املايل احلكومي هلذا النوع من املشاريع؛ -
دينية واألوقاف ووزارة البيئة والطاقات العمل على خلق شراكة فعيلة بني كل من وزارة الشؤون ال -

 املتجددة يف إطار قانوين لدعم ومتيل هذا النوع من املشاريع؛
إستغالل كافة الوسائل املتاحة للدولة من أجل نشر ثقافة إستغالل املوارد الطاقوية املتجددة  -

 .املقرتحة مستقبال يف هذا اجملال واملسامهة يف متويلها فيما بني املواطنني لألجل التسريع يف وترية املشاريع
 :قائمة المراجع. 5

الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية االقتصادية من خالل متويل برامج ، (2711)، حممد، إبراهيم نقاسي
 .قطر، النمو املستدام والتنمية االقتصادية، التأهيل وأصحاب املهن واحلرف

قفية خريية كأداة مسامهة للتخفيف من الفقر والبطالة صناديق و ، (2712)، حممد، بن إبراهيم آدم زين
، املعهد العايل للمصرفية واملالية اإلسالمية، يف السودان السعودية والكويت كنماذج يقتدى هبا

 .ماليرزيا، اجلامعة اإلسالمية العاملية
، جههاوأهم العوائق اليت توا، األسس، املفهوم: الصناديق الوقفية، (2715)، صهيب، بن الرزاوي

 .اجلرزائر، سكيكدة 1255أوت  27جامعة ، اإلستثمار الوقفي واقع وحتديات
دراسة –الصكوك الوقفية كآلية لتحقيق التنمية املستدامة ، (2713)، خرية، الداويربيعة؛ ، بن زيد

( فالرزكاة والوق)دور التمويل االسالمي غري الرحبي ، تطبيقية مقرتحة لتمويل املشاريع الوقفية باجلرزائر
 .اجلرزائر، البليدةجامعة ، خمرب التنمية االقتصادية والبشرية يف اجلرزائر، يف حتقيق التنمية املستدامة

جملة البحوث ، -مناذج عاملية إلستثمار الوقف-إحياء نظام الوقف يف اجلرزائر، (2715)، هشام، بن عرزة
 .العدد الثالث، اإلقتصادية واملالية
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دور الصكوك اإلسالمية يف تنمية ودعم قطاع الوقف ، (2712)، صربينة، هشام؛ يونسي، بن عرزة
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 .العدد الثاين، اجمللد األول، إسالمية
نتج كآلية لرتقية الدور التنموي ودعم كفاءة صناديق تصكيك مشاريع الوقف امل، (2713)، حسني، رحيم
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 .األردن، الريموك
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 واقع التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء

Global trend towards green energy 
 4عدالة العجال .د.، أ3 شاشاوة فضلون.د، 1شرقرق سمير.د، 1 قحام وهيبة.د

 hibacos@yahoo.fr، سكيكدة 5511أوت  02جامعة 1
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     01/20/0255 :تاريخ النشر                                                                                         

 :لخصم
هدفت الدراسة اىل تسليط الضوء على أمهية االستثمار يف الطاقة اخلضراء ومدى اهتمام الدول 

صدر للطاقة املستدامة وتشمل مجيع مصادر الطاقة واحلكومات هلذا التوجه باعتبار الطاقة اخلضراء هي م
النظيفة، واليت ال تضر بالصحة والبيئة ، وخلصت الدراسة أنه وألمهية الطاقات املتجددة التزمت العديد من 
الدول عرب العامل بزيادة استثماراهتا يف هذا اجملال، مقابل ختفيض االستثمار يف أشكال الطاقة األخرى غري 

ترليون دوالر بني سنيت  0،0د زادت االستثمارات العاملية يف الطاقات املتجددة املقدرة بــاملتجددة، وق
من االستهالك العاملي للطاقة % 02، وأصبح ما يقارب % 5،50اىل بــ% 0،1من  0250و 0220

من مصادر متجددة، واستنتجنا انه املستقبل االخضر  يقرتب بسرعة حيث تشكل الطاقة املتجددة اآلن 
 .من االستهالك العاملي للطاقة%  02حوايل 

 .قوي، االستثمار، الطاقة اخلضراءالطاقات املتجددة، االمن الطا: الكلمات المفتاحية
 . JEL :O18 ,Q42,P28اتتصنيف

Abstract : 

The aim of this study was to highlight the importance of investing in 

green energy and the interest of countries and governments in this direction  
______________________________________ 
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considering that the Green energy is a sustainable energy source and 

includes all clean energy sources, which do not harm health and the  

environment. 

The study concluded that the importance of renewable energies has 

committed many countries across the world to increase their investments in 

this field, in return for reducing investment in other non-renewable forms of 

energy, global investment in renewable energies, estimated at $ 7.2 trillion 

between 2007 and 2017, increased from 2.5 percent to 1.2 percent, and 

nearly 20 percent of global energy consumption is from renewable sources, 

we concluded that the green future is rapidly approaching as renewable 

energy now accounts for about 20% of global energy consumption. 

Keys word: renewable energies, energy security, investment, green 

energy.Jel Classification Codes:P28, Q42, O18. 

 :مقدمة. 2
الباحثني واخلرباء يف العامل ومستقبله يعترب حتدي العصر، ال يزال موضوع الطاقة حيظى باهتمام 

وختتلف مصادر الطاقة من متجددة وغري متجددة، ومازال العلماء يف حبث دائم عن مصادر أفضل للطاقة 
 .ميكنها من حتقيق الكفاءة والفعالية وجعلها أكثر مالءمة للبيئة

بتطور وتزايد مستمر خالل السنوات حيث حظي االستثمار يف خمتلف مصادر الطاقة املتجددة 
 .األخرية اميانا أن هذه املصادر ستحظى حبصة إنتاجية جد مهمة يف املنظومة الطاقوية املستقبلية

ولعل أهم نوع يف هذه املصادر الطاقات اخلضراء، واليت تتضمن بشكل أساسي عمليات حيوية 
ث أو جتنبه، حيث متثل الطاقة اخلضراء مجيع طبيعية واليت ميكن التحكم فيها من خالل القليل من التلو 

مصادر الطاقة النظيفة اليت يتم توليدها باستخدام املصدر الطبيعي للطاقة املتاحة على هذا الكوكب وهي 
 .قابلة للتجديد أيضا، واليت تكون صديقة للبيئة مع صفر انبعاثات
ة خاصة يف جانب الصحة وعدم تلويث توجه العامل حنو االستثمار يف الطاقة اخلضراء ملزاياها الكثري 

 .البيئة فهي ال متثل عبئا على البيئة، هلذا السبب، فإن الطاقة اخلضراء هي تكنولوجيا املستقبل
 :مما سبق يتبادر اىل اذهاننا التساؤل التايل
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 هل االستثمار في الطاقات الخضراء أفضل ضمان لتحقيق االستدامة عبر الطاقات المتجددة؟
 :الفرعية التساؤالت

 مانقصد بالطاقة اخلضراء؟ -
 ماهي أنواع الطاقات املتجددة؟ -
 ما هي أهم فوائد الطاقة اخلضراء؟ -
 هل االستثمار يف الطاقة اخلضراء أفضل سبل حتقيق االستدامة يف جمال الطاقات املتجددة؟ -

 :الفرضيات
غازات تعمل على  الطاقة اخلضراء يقصد هبا مجيع مصادر الطاقة اليت ال ينتج عنها خملفات أو -

زيادة االحتباس احلراري مثل غاز ثاين أكسيد الكربون أو غازات ضارة مثل أكسيدات النيرتوجني 
 .فهي بالتايل تشمل جزءا من مصادر الطاقة املتجددة

 (.اجلديدة)هناك عدة أنواع من الطاقات املتجددة، الطاقة النظيفة، الطاقة اخلضراء، البديلة -
احلراري وعواقبه  االنبعاثاحملافظة على البيئة الطبيعية، احلد من : ضراءأهم فوائد الطاقة اخل -

 .احلراري االحتباسالكوارث الطبيعية الناجتة عن  اخنفاضاخلطرية، 
االستثمار يف الطاقة اخلضراء يعين الرغبة يف محاية املناخ وتقليل الضغط على البيئة، متثل الطاقة  -

 .ه ميكن استخدامها لتوليد الكهرباء واحلرارة دون تلويث البيئةاخلضراء رصيدا كبريا لكوكبنا ألن
 :أهمية الدراسة
دراسة هذا املوضوع على كافة املستويات خاصة نتيجة تفاقم املظاهر السلبية اليت  ترجع أمهية
اإلنسان الحتياطات مصادر الطاقة من ناحية واألثار والنتائج السلبية اليت قد  استخدامجنمت عن سوء 

 .الطاقة الغري متجددة من ناحية أخرى استخدامجت عن نت
 .تعترب مصادر الطاقة اخلضراء قابلة للتجديد، وهذا يعين أهنا تتجدد بشكل طبيعي وسريع نسبيا

واالعتماد على مصادر الطاقة اخلضراء يعين استقالل الطاقة، فمعظم مصادر الطاقة اخلضراء ال  
ل الدول، لذلك فان استخدام الطاقة اخلضراء يساعد يف تقليل اعتماد حتتاج إىل استرياد فهي متوفرة يف ك
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 .الدول على الواردات
  :أسباب البحث عن مصادر الطاقة المتجددة كبديل .1

  :دوافع رئيسية حتفز الدول إىل االجتاه حنو مصادر الطاقات املتجددة وهي ةهناك ثالث
ك العاملي للطاقة يف ارتفاع مستمر مصحوب بتضاؤل أغلبية التوقعات تشري أن االستهال: أمن الطاقة -

احتياطي مصادر الطاقة التقليدية وخاصة البرتول، وهبذا فاالستهالك احلايل وبنفس الوترية سوف يؤدي إىل 
استنزافها واحتمال نضوهبا وهذا ما دفع للتفكري يف إجياد مصادر أخرى بديلة الستدامة الطاقة، باعتبارها 

 (0252قحام و شرقرق، )لكل األنشطة الصناعية والتنموية  احملرك األساسي
هناك كميات كبرية من الغازات املسببة لالحتباس احلراري كثاين أكسيد الكربون وامليثان، : تغيري املناخ -

هذه االخرية تتزايد يف الغالف اجلوي، مما تزيد من ارتفاع درجة احلرارة يف العامل، ما ينذر بنتائج سلبية 
ثية حمتملة، ما يزيد االحلاح على اختاذ إجراءات مناسبة، ومن هذه االجراءات استعمال طاقة متجددة وكار 

خالية من الكربون، كل هذا دفع األسواق العاملية اىل التوجه حنو الطاقات املتجددة، فبإمكان الطاقة 
ملسببة لالحتباس احلراري املتجددة أن تساهم يف تأمني احتياجاتنا للطاقة وختفض من انبعاث الغازات ا

 .(0222آيت زيان و إليفي،)
يعترب اخنفاض تكلفة الطاقات املتجددة أهم حافز للتوجه حنو : اخنفاض تكلفة الطاقات املتجددة -

استخدام الطاقات املتجددة، حيث عرفت السنوات األوىل لبداية االهتمام هبا ارتفاعا خاصة يف انشاء 
تقلصت، وميكن إرجاع سبب تقلص تكاليف الطاقة املتجددة إىل حتسن البىن التحتية املرافقة مث 

عبديل و جريو )تكنولوجيات إنتاج الطاقة املتجددة وسوف يستمر هذا التقلص أثناء نضوج هذه الصناعة 
 ،0254) 
 :نواع المصطلحات المرتبطة بالطاقات المتجددةأالفرق بين مختلف  .3

صادر الطاقة املتجددة بسبب قناعة املسؤولني يف هذا اجملال هناك اهتمام عاملي ببحث يف خمتلف م
بضرورة التوجه اىل هذه املصادر للعيوب الكثرية واخلطرية املتعلقة باملصادر التقليدية، فاحلاجة ملصادر 
جديدة للطاقة ازدادت ليس فقط من منطلق أن الطاقات التقليدية بدأت بالنضوب بل أيضا لو بقيت 
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تقليدية على مستوياهتا احلالية فهي ال تكفي لسد احتياجات البشرية خالل اخلمسني أو مصادر الطاقة ال
 :املائة عاما القادمة، وفيما يلي أهم أنواع الطاقات القابلة للتجدد

جمموعة مصادر الطاقة املستدامة هي جمموعة أوسع تشمل مجيع مصادر الطاقة : الطاقة املستدامة -
 اخلضراء، على سبيل املثال، تعترب النفايات النووية مصدر طاقة مستدام ولكن اخلضراء ومصادر الطاقة غري

ليس مصدرا للطاقة اخلضراء، جيب أن تعتمد ممارسات الطاقة املستدامة على املوارد اليت ميكنها االستمرار 
تصبح غري يف توفري احتياجاتنا، وجيب استخدام هذه املصادر حبذر حىت ال يتم استخدامها أو نفادها أو 

  .صاحلة لالستعمال
وخالف للمشاع أن الطاقات املتجددة هي مستدامة، حىت املوارد املتجددة ميكن أن تصبح غري 

إذا مت استخدام املورد بشكل أسرع مما ميكن جتديده، فسيتم استنفاده بالكامل على الرغم من . مستدامة
ملتجدد مستداما إذا مت استخدامه بشكل إمكانية جتديده، على العكس، ميكن أن يكون املورد غري ا

 .(J.M.K.C. Donev, 2019)معتدل
الطاقة النظيفة بأهنا الطاقة املستمدة من مصادر الطاقة املتجددة NCSEAتعرف: الطاقة النظيفة -

واالنبعاثات الصفرية، وكذلك الطاقة اليت يتم توفريها من خالل مقاييس كفاءة استخدام 
تلوث  استعماهلاأو  استخراجهاوهي الطاقة اليت ال يتنج عند ، ("EE") (NCSEA , 2018)الطاقة

بيئي أو يضر بالبيئة، وميكن التمييز بني الطاقة النظيفة عن الطاقة املتجددة حيث تركز الطاقة النظيفة على 
كهدف رئيسي يف حني أن مصادر الطاقة " امللوثة"احلد من انبعاثات الكربون كوسيلة ملواجهة الطاقة 

 .ملتجددة، حبكم تعريفها، سرتكز على القدرة على إعادة استخدام املورد باعتباره هدفا
تشمل الطاقة اخلضراء كل مصادر الطاقة اليت ال ترتك وختلف خملفات أو غازات تعمل : الطاقة اخلضراء -

يرتوجني على زيادة االحتباس احلراري مثل غاز ثاين أكسيد الكربون أو غازات ضارة مثل أكسيدات الن
فهي بالتايل تشمل جزءا من مصادر الطاقة املتجددة وليس كلها فمثال الغاز احليوي أو الطاقة الناجتة عن 

 (0252مركز البيئة للمدن العربية، ) طريق املخلفات الزراعية ال تندرج حتت هذه املصادر 
ادر الطاقة األحفورية أو تنتج تشمل مجيع املصادر اليت تستعمل بدال من مص(: اجلديدة) الطاقة البديلة -
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وقودا شبيها بالوقود الناتج عن الطاقة األحفورية، إذا فان مصادر الطاقة البديلة اجلديدة تشمل مصادر 
 .الطاقة املتجددة باإلضافة للطاقة النووية كما يعترب الغاز الطبيعي من الطاقات البديلة

صادر اليت هلا قدرة على التجدد وتتميز اهنا ال تنضب، تشمل الطاقة املتجددة مجيع امل: الطاقة املتجددة -
مستمدة من املوارد الطبيعية مبختلف أنواعها، ومن هذا املنطلق تشمل هذه املصادر الطاقة الشمسية  ألهنا

وطاقة الرياح وطاقة احمليط وطاقة املد واجلزر وطاقة باطن األرض والطاقة املأخوذة من املخلفات النباتية 
 .حليوي وطاقة املياهوالغاز ا

  :مجاالت استعمال التكنولوجيا الخضراء .4
التكنولوجيا اخلضراء هي إجياد طرق إلنتاج تكنولوجيا ال تضر بالبيئة وال تستنزف املوارد الطبيعية 
لألرض، وهي املنتجات اليت ميكن أعادة استعماهلا وإعادة تدويرها، ويكون استعمال التكنولوجيا اخلضراء 

مركز البيئة ) كمية النفايات والتلوث الذي ينتج خالل اإلنتاج واالستهالك، وأهم جماالهتا هي لتقليل  
  :هي( 0252للمدن العربية، 

هي طاقة مت انتاجها بطريقة ليس هلا تأثري او هلا تأثري جد حمدود على البيئة، : الطاقة اخلضراء. أ
قدر من التلوث ممكن أن ينتج كمنتج ثانوي،  اهلدف من الطاقة اخلضراء عموما هو خلق القوة مع اقل

 .وتكون التكنولوجيا اخلضراء أساس يف استعمال هذه الطاقات
هتدف اىل توفري جمموعة من اخلدمات  للبيئة واليتهي املباين الصديقة : املباين اخلضراء. ب

ياه باالعتماد على رفع جودة البناء السكين ورفع كفاءة استهالك الطاقة وامل تساهم يفواحللول اليت 
التكنولوجيا اخلضراء، باالستفادة من اسرتاتيجيات الطاقة البديلة وباستخدام األساليب املختلفة الصديقة 

 .بيئيا
تشري تكنولوجيا النانو اخلضراء اىل استخدام منتجات تكنولوجيا : تكنولوجيا النانو اخلضراء. ت

اخل املقياس النانوي واليت جيب التغلب عليها لضمان النانو لتعزيز االستدامة، وتركز على التحديات د
عمليات ومنتجات صديقة للبيئة، تتمثل أهداف تقنية النانو يف إنشاء تصاميم صديقة للبيئة باستخدام 
تقنية النانو واستخدامها لتقليل املخاطر الصحية والبيئية من خالل البحث عن طرق الستبدال التطبيقات 
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 .ة النانو اخلضراءاحلالية مبنتجات تقني
 :تعريف الطاقة الخضراء .2

هي الطاقة اليت تتولد من مصادر طبيعية وبصفة مستدمية وأن معظم مصادر الطاقات املتجددة 
منبعها ومصدرها األساسي هو من الطبيعة كاإلشعاع الشمسي والرياح واملياه ودوران األرض وحرارة 

 .جوفها
طاقة مستدامة وليست ضارة بشكل كبري على صحة إذا فالطاقة اخلضراء، هي أي مصدر لل

اإلنسان أو البيئة، التعريف الصارم يشمل املاء والرياح والطاقة الشمسية فقط، ويشمل التعريف األكثر 
 (Ovy, 2018 )توسعية الطاقة النووية والوقود احليوي والغاز احليوي

وليدها باستخدام املصدر الطبيعي للطاقة متثل الطاقة اخلضراء مجيع مصادر الطاقة النظيفة اليت يتم ت
املتاحة على هذا الكوكب، واليت تكون صديقة للبيئة مع إطالق االنبعاثات الصفرية وهي قابلة للتجديد 

 .أيضا
تأيت الطاقة اخلضراء من مصادر طبيعية مثل أشعة الشمس والرياح واألمطار واملد واجلزر والنباتات 

وعلى . موارد الطاقة هذه قابلة للتجديد، وهذا يعين أهنا تتجدد بشكل طبيعي. والطحالب واحلرارة اجلوفية
النقيض من ذلك، فإن الوقود األحفوري هو مورد حمدود يستغرق تطويره ماليني السنني وسيستمر يف 

  .(Rogers, 2018)التقليل من استخدامه
ء العامل، مبا يف ذلك املناطق تستخدم الطاقة اخلضراء مصادر الطاقة املتاحة بسهولة يف مجيع أحنا

الريفية والنائية اليت ال تتوفر لديها الكهرباء، وقد أدت التطورات يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة إىل 
خفض تكلفة األلواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وغريها من مصادر الطاقة اخلضراء، مما وضع وجعل 

 .ي الناس بدال من شركات النفط والغاز والفحم واخلدمات العامةالقدرة على إنتاج الكهرباء يف متناول أيد
ميكن للطاقة اخلضراء أن حتل حمل الوقود األحفوري يف مجيع املناطق الرئيسية لالستخدام مبا يف 

 .ذلك الكهرباء واملاء وتدفئة الفضاء والوقود للسيارات
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 :فوائد الطاقة الخضراء .2
يعود بفوائد كثرية على املستوى الكلية واجلزئي ولعل ان االجتاه حنو الطاقات اخلضراء 

 :(Residential & Commercial Energy Services, 2018)أمهها
يكون مصدر الطاقة األخضر أكثر موثوقية عندما يتعلق األمر بالظروف اجلوية : موثوقية الطاقة اخلضراء -

تم ختزين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على القاسية اليت قد تسبب تداعيات كارثية، على سبيل املثال، ي
حد سواء حبيث يكون لديهم دائما احتياطي من الطاقة املتاحة لالستخدام على الرغم من أي نوع من 

 .الظروف اجلوية الضارة
تكنولوجي يعين أنه يتم توفري املزيد أن التوجه والطلب املتزايد للطاقة اخلضراء وتطويرها ال: خلق وظائف -

، (IRENA) من الوظائف يف صناعة الطاقة املتجددة يوميا، ووفقا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة املتجددة
، إذا 0254مليون وظيفة جديدة حول العامل يف عام  0.0أوجد إنتاج الطاقة اخلضراء ما يقدر بنحو 

مليون وظيفة حبلول عام  52فع هذا العدد إىل أكثر من أن يرت IRENAاستمر هذا االجتاه تتوقع
0232. 

تسبب مصادر الطاقة غري : الطاقة املتجددة ختفض تكاليف الرعاية الصحية بسبب حتسني صحتنا -
هذه امللوثات . املتجددة العديد من املخاطر الصحية اخلطرية حيث تستمر يف تلويث اهلواء واملاء والرتبة

. السرطان ومشاكل التنفس والنوبات القلبية وغريها من املشكالت الصحية اخلطريةضارة ميكن أن يسبب 
يساعد استبدال الوقود األحفوري مبصادر الطاقة اخلضراء على تقليل االنبعاثات الضارة وتنظيف نوعية 

ه أن يؤدي اهلواء واملاء، مما حيسن الصحة العامة ويقلل من تكاليف الرعاية الصحية اإلمجالية، هذا من شأن
 .إىل حتسني الصحة العامة بني مواطين العامل

من خالل استخدام املزيد من مصادر الطاقة اخلضراء، : استعمال الطاقة اخلضراء تعين استقالل الطاقة -
ميكن للعديد من الدول أن تقلل بشكل كبري من حاجتها إىل إنفاق األموال على استرياد الفحم والنفط 

 .د أو من دول أجنبية، مما يؤدي إىل مزيد من االستقالل يف جمال الطاقةمن مجيع أحناء البال
ال تصدر املصادر اخلضراء للطاقة سوى القليل من  :(GPM, 2019) تقليل االنبعاثات الضارة -



 

 واقع التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء
 

262 

االنبعاثات الضارة، تنطلق األشكال غري املتجددة من الطاقة من االنبعاثات اليت حتبس احلرارة وتزيد من 
رجات احلرارة يف العامل مما يؤدي إىل ارتفاع حرارة األرض، ان استمرار االنبعاثات من املصادر متوسط د

  .غري املتجددة سيؤدي إىل مزيد من التغريات املناخية اليت ستكون ضارة بصحة اإلنسان والبيئة
هولة، الطاقة اخلضراء متاحة بسهولة، ويتم جتديدها بس :(GPM, 2019) مصادر الطاقة متجددة -

تعترب الشمس واحلرارة واملياه والنباتات املصادر الرئيسية للطاقة اخلضراء، وهي مجيعها يسهل الوصول إليها 
 .وجتديدها مقارنة باملصادر احلالية للوقود األحفوري غري املتجدد اليت تستخدمها معظم املنازل والشركات

غري املتجددة احلالية يف حالة تذبذب مستمرة  تكلفة موارد الطاقة :(GPM, 2019) أسعار الطاقة ثابتة-
مما يؤدي إىل عدم اليقني وبناء ميزانيات عليها عرب أحناء العامل، وميكن أن تساعد الطاقة اخلضراء يف 
احلفاظ على استقرار األسعار ألنه بعد التكلفة األولية لبناء مصدر للطاقة املتجددة، تكون تكلفة صيانة 

 .بتة وغالبا ما تكون منخفضة جدا مقارنة بالوقود األحفوريوتشغيل هذا املصدر ثا
  :(صديقة البيئة)أهداف إستخدام الطاقة الخضراء  .7

  :(0252جرعتلي، )هناك أهداف الستخدام الطاقة اخلضراء نلخصها يف النقاط التالية 
 .اية صحة اإلنسانمح - 
 .حتسني معيشة اإلنسان واحلد من الفقر - 
 مل جديدةتأمني فرص ع - 
 .احملافظة على البيئة الطبيعية - 
 .به اخلطريةقاحلراري وعوا االنبعاثاحلد من  - 
 .عدد وشدة الكوارث الطبيعية الناجتة عن اإلحتباس احلراري اخنفاض - 
 .عدم تشكل األمطار احلامضية اليت تلحق الضرر بكافة أشكال احلياة - 
 .الغازية والسائلة والصلبة) الضارة بكافة أشكاهلا احلد الكبري من تشكل وتراكم النفايات  - 
 .محاية كافة الكائنات احلية وخاصة املهددة باإلنقراض - 
 .محاية املياه والثروة السمكية من التلوث - 
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 .املسامهة يف تأمني األمن الغذائي - 
 . غازيةزيادة إنتاجية احملاصيل الزراعية نتيجة ختلصها من امللوثات الكيميائية وال - 

 :مصادر الطاقة الخضراء .8
 :إن املصادر املتجددة املستخدمة يف صناعة الطاقة اخلضراء تشمل

 .يتم تسخريها عادة بواسطة توربينات الرياح -طاقة الرياح -
تنتج عندما يتم امتصاص أشعة الشمس بواسطة األلواح الشمسية وحتويلها إىل  -الطاقة الشمسية  -

 .طاقة
 .حيث تتحول التوربينات بكميات كبرية من املياه املتدفقة إىل طاقة منتجة -رومائية الطاقة الكه -
هذه املوجات ناجتة يف . مت التقاطها من أمواج احمليط وكذلك األهنار والبحريات والقنوات -قوة املوجة -

 .الغالب عن الريح
والذي حيدث نتيجة لسحب القمر تنتجها الطاقة املنتجة مع تغري املد واجلزر،  -قوة املد واجلزر  -
 .لجاذبيةل

 .عندما تستخدم املواد البيولوجية مثل املواد النباتية كمصدر للوقود -الوقود احليوي  -
أصبحت الطريقة اليت ننتج هبا الطاقة اخلضراء أكثر فاعلية، مما يعين أنه ميكننا توليد طاقة أكثر من 

ميجاوات توليد ما  0.1توربينات الرياح اليت تبلغ سرعتها أي وقت مضى، على سبيل املثال، ميكن اآلن ل
منزل متوسط لسنة واحدة، يف حني أن األلواح الشمسية احلديثة  5422يكفي من الكهرباء لتشغيل 

 قبل بضعة عقود فقط% 02، مقارنة مبعدل كان أقل من %42لديها معدالت كفاءة تزيد على 
(Energy Guides, 2018). 

 :في الطاقة الخضراء االستثماركة المتحدة في تجربة الممل .9
وهو  املتحدة،من الكهرباء يف اململكة %  05.4أنتجت مصادر الوقود املتجددة  0250 يف سنة

طن واط ساعي، واملصدر الوحيد للوقود احلاصل على حصة أعلى من السوق هو 52.5رقم قياسي بلغ 
فقط %  00، واليت كانت  0252تجددة مقارنة بــ وهي زيادة يف مسامهة الطاقة امل%(.  35.0)الغاز 
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  .(Energy Guides, 2018) من حصة السوق
وحتسنت أيضا حصة الطاقة املتجددة يف إنتاج احلرارة، بفضل حوافز الطاقة املتجددة، مع زيادة 

 .مقارنة بالعام السابق 0252يف توليد احلرارة املتجددة سنة %  50بنسبة 
من %  50من الكهرباء و %  32املتمثل يف  0202االقرتاب من هدف  وتتطلع بريطانيا إىل

الطاقة اخلضراء أكثر تنافسية أيضا بسبب -تكلفة -قد تكون تعريفات  . توليد احلرارة من الطاقة املتجددة
زيادة االهتمام العام بقطاع الطاقة املتجددة، حيث ارتفعت النسبة املئوية لألشخاص الذين يؤيدون 

، كما ذكرت وزارة الطاقة وتغري  0252يف %  21الطاقة املتجددة يف اململكة املتحدة إىل استخدام 
 .0250يف %  05ارتفاعا من  -املناخ للمملكة املتحدة 

 1027سنةاالستثمارات العالمية في الطاقة الخضراء في  .20
الطاقة املتجددة، بينما  التزمت العديد من الدول يف مجيع أحناء العامل بزيادة استثماراهتا يف جمال

خفضت االستثمار يف أشكال الطاقة األخرى، وتشري الدراسات احلديثة ان الطاقة الشمسية وّلدت قدرة 
أكثر من طاقة الوقود األحفوري، حيث متثل الصني أكثر من نصف الطاقة الشمسية  0250أكرب يف 

 522.2ليصل إىل % 52اقة الشمسية بنسبة اجلديدة يف العامل،  وامجاال قفز االستثمار العاملي يف الط
، 0224تريليون دوالر منذ  0.5مليار دوالر ، يف حني بلغ االستثمار الرتاكمي يف الطاقة املتجددة 

مشروع الرياح يف الصني والالقطات الشمسية الصغرية على سطوح أوروبا رفعت االستثمارات العاملية يف 
بليون  055مبلغًا قياسيا بلغ  0252قد ضخ املستثمرون عام العام املاضي، ف%  30الطاقة اخلضراء 

، وبزيادة 0225بليون دوالر مت استثمارها  522دوالر يف الطاقات املتجددة، أي أكثر بنحو الثلث من 
جيجاوات يف  13،  كما أضافت الصني من تلقاء نفسها (0252افاد، ) 0224منذ العام % 142

ار دوالر على املبادرة، كانت الصني أكرب بلد مستثمر يف العامل يف ملي 22.1العام املاضي واستثمرت 
  .0252عن %مليار دوالر  بزيادة  502.2جمال الطاقة املتجددة، حيث بلغت 

زادت املكسيك استثماراهتا . 0250سرتاليا واملكسيك والسويد بزيادة استثماراهتا يف عام قامت أ
مليار دوالر  2.1إىل % 540ني ارتفعت أسرتاليا بنسبة مليارات دوالر ، يف ح 2إىل % 252بنسبة 
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 ,Bloomberg New Energy Finance) مليار دوالر 3.0إىل %  500وارتفعت السويد بنسبة 

2018).  
 0250إىل  0220تريليون دوالر من  0.0زادت االستثمارات العاملية يف الطاقة املتجددة البالغة 

ة من الرياح والطاقة الشمسية والكتلة احليوية والنفايات إىل الطاقة والطاقة من نسبة الكهرباء العاملية املولد
  .% 50.5إىل % 1.0احلرارية األرضية والبحرية والصغرية من 

جيجا طن  5.2إن املستوى احلايل للكهرباء املتولدة من مصادر الطاقة املتجددة يعادل حوايل 
ادل تقريبا تلك اليت ينتجها نظام النقل األمريكي بأكمله وهو ما يع -من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون 

(KENNY , 2017.)  
 االستثمار العالمي في الطاقات الخضراء والنظيفة: 2الشكل 

 
 
 
 
 
 

 

Source:https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-

billion-2018 

من بني قطاعات الطاقة اخلضراء ارتفع االستثمار يف الكتلة احليوية والنفايات وحتويلها إىل الطاقة 
 3إىل %  40مليار دوالر ، يف حني ارتفع ذلك يف الوقود احليوي بنسبة  2.3اي %  52بنسبة 

مليار دوالر ، بينما اخنفض حجم  5.2إىل % 52اقة احلرارية األرضية بنسبة ارتفعت الط. مليارات دوالر
إىل %52مليار دوالر ، بينما ارتفعت الطاقة البحرية بنسبة  5.0إىل % 12الطاقة املائية الصغرية بنسبة 

  .مليون دوالر 522

https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018
https://about.bnef.com/blog/clean-energy-investment-exceeded-300-billion-2018
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  :الخاتمة .22
ر بيئية وصحية خطرية على ساعد االستخدام املكثف ملصادر الطاقة التقليدية يف احداث أضرا

مجيع الكائنات احلية وعلى رأسها اإلنسان، يصعب حصرها او معاجلتها هنائيا، مما دفع الباحثني والعلماء 
للبحث عن مصادر طاقة بديلة نظيفة حتافظ على البيئة وصحة االنسان وتدعم التنمية وتطورها املتسارع، 

 .املستدامة واليت هي باتت مسؤولية عاملية خاصة مع ظهور احلاجة اىل دعم حتقيق التنمية
فزاد االهتمام والتوجه حنو مصادر الطاقة املتجددة الىت تتولد من موارد طبيعية وتضمن استمرارية 
وجودها، دون أن ينتج عنها أي نوع من النفايات الضارة، ومتثل الطاقة اخلضراء خيار مثايل ورصيدا كبريا 

  .لتوليد الكهرباء النظيفة واحلرارة دون تلويث البيئة لكوكبنا ألنه ميكن استخدامها
كما تلعب التكنولوجيا املستخدمة اليوم لتسخري مصادر الطاقة اخلضراء املتوفرة على هذا الكوكب 

 .دورا بارزا يف دعمها واحلصول على كفاءة هلا منخفضة التكلفة
 تزايد مستمرة، ما يثبت جناعتها توجهت العديد من الدول اىل االستثمار يف هذه الطاقات وهي يف

   .وامهيتها وأكيد بلوغ مستوى مميز يف التحكم فيها
 :النتائج

التوجه اىل االستثمار يف األحباث والتطوير وبناء القدرات يف جمال الطاقة اخلضراء بات ضرورة وليس  -
 .خيار
نتشار استعمال الطاقة االستثمار يف تكنولوجيات اخلضراء وهو أضمن وسيلة لنجاح وتطبيق وا  -

 .املتجددة خاصة اخلضراء
 .ضرورة ترشيد استهالك الطاقة والتحول اىل تنمية قليلة الكربون -
الطاقة اخلضراء واحدة من أكثر القطاعات االستثمارية أمهية، لكنها كانت أيضا واحدة من أكثر  -

 .القطاعات ترددا
من االستهالك العاملي %  02دة اآلن حوايل املستقبل يقرتب بسرعة حيث تشكل الطاقة املتجد -

 .للطاقة
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 GPL-c دراسة حالة منتوج السيرغاز

The role of green marketing in guiding consumers' behavior towards 

environmental protection, Sergaz Product GPL-C Case Study 
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 : ملخص
سلوك  يهتوجاألخضر يف  یقدور التسو  یده الورقة البحثية هو حتدذإن اهلدف األساسي من ه

توزیعها على عينة مكونة و  مت تطویر استبانة ،من أجل حتقيق أهداف الدراسة البيئة، یةحنو محا نیاملستهلك
صائص من خ ميزوهو من املنتوجات الصدیقة للبيئة ملا یت ریغازبس ریتس ياراتس میلكونعميل  077من 

األخضر  یقتسو المستقل متمثل يف مزیج  ریهذه الدراسة متغ ، مشلتالطبيعة تساهم يف احلفاظ على البيئة
البيئي واحلالة  مها الوعيمن خالل بعدین  ياسهتابع فقد مت ق ریأما بالنسبة لسلوك املستهلك األخضر كمتغ

استبانة وقد مت استخدام عدّدا من األساليب اإلحصائية يف  027مت اسرتجاع . االقتصادیة للمستهك
لعرض وحتليل نتائج الدراسة مث اختبار  (SPSS ver 19) الجتماعيةابرنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم 

 .املوضوعةفرضيات البحث 
 .قيیالتسو  ، املزیجالسریغاز ، منتوجالبئية ، محایةاالخضرالتسویق : يةمفتاحكلمات 
 .JEL :M310 ، Q4 تصنيفات
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Abstract: 

The purpose of this paper is to determine the role of green marketing in 

guiding consumer behavior towards environmental protection. In order to 

achieve the study objectives s, a questionnaire has been developed and 

distributed to a sample of 800 customer who own LPG cars. The study 

included two variables, an independent variable represented by the green 

marketing mix, and the behavior of the green consumer as a dependent 

variable. This latter was measured through two dimensions: the 

environmental awareness and the consumer's economic situation. A 796 

questionnaires was retrieved, its results were analyzed using  a number of 

statistical methods of  ( SPSS ver 19) program. 

Keywords: Green Marketing, Environmental Protection, LGP Product, 

Marketing Mix 

Jel Classification Codes : M310, Q4. 
 :مقدمة.1

خضر واحدا من اكثر املواضيع حداثة يف حقل ادارة التسویق ولكنها اقل یعد موضوع التسویق اال
لذلك اصبحت أغلب املنظمات حباجة اىل تبين هذا  ،تناوال يف االدبيات املختصة يف العلوم االداریة

 جتاه واألخالقيةاملفهوم كوهنا حتقق هلا ميزة تنافسية فضال عن التعبری باهتمامها مبسؤولياهتا االجتماعية 
من  ،یضا تبين اسرتاتيجية تصنيع نظيفة وتقدمي سلع ومنتجات خالية من عوامل التلوث البيئيأو  ،زبائنها

هذا املنطلق أصبحت معظم املنظمات العاملية تسعى جللب املستهلك  التقليدي من املنتجات املضرة 
قتناء هذا ال حلثهم العمالءبالبيئة اىل املنتجات اخلضراء عن طریق وضع مزیج تسویقي یتالءم مع متطلبات 

بالتايل فإن و اجتاهات املستهلكنی و  كسب والء  إىلوهتدف عناصر املزیج التسویقي . النوع من املنتوجات
ومع  .اهلدف األساسي للتسویق التقليدي والتسویق األخضر هو التأثری على القرار الشرائي للمستهلك

اهتمت  .لبيئةلصدیقة الواالجتاه حنو املنتجات  وعي املستهلكنی باملنتجاتتطور منظمات األعمال و 
الشركات بالتسویق األخضر وأصبحت متارس كافة اسرتاتيجياته وفق مزیج تسویقي و  العدید من املنظمات

على  أثر أكرب لتحقيق املخططة من األنشطة جمموعة على یطلق األخضر التسویقي املزیج .متكامل
 .ومنو ومنافسة استمراریة من سسةأهداف املؤ و ، املستهلك وحتقيق الربح
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 یقدم تسویقي كمنهج األخضر بالتسویق عرف، التسویق جدید يف بنمط االهتمام بدأ هنا ومن
 عن وذلك الطبيعية البيئة حتسنی أو محایة على تعمل بيئي اليتالوعي الاملنتجات ذات  أو البيئية املنتجات
 أو من االنبعاث میكن ما أقل وإنتاج الضارة املواد استعمال خفض أو ومنع واملوارد الطاقة حفظ طریق

 .االفرتاضي عمرها هنایة بعد ریالتدو  إلعادة وقابلة طویلة حياة لفرتة تدوم اليت النفایات
ة صدیقال املؤسسات تتبناه ناجح نظام بصفته األخضر التسویق عن سابقا ذكرناه ما ظل يف :اإلشكالية

املستقبل من خالل طرح منتوجات جدیدة وخلق  يف استغالها جیب بریةك تسویقية فرصة من له وملا للبيئة
 :اآليت التساؤل لطرح البحثية الورقة هذه جاءتفرص تسویقية 

سيرغاز نحو اقتناء طاقة  نمستهلكيالاألخضر في توجيه سلوك  يتسويقالمزيج ال ما مدى مساهمة
 ؟زائرفي الج

 :ئلة الفرعية التاليةارتأینا وضع األس السؤال السابقلإلجابة على 
 ماذا نعين بالتسویق األخضر؟ 
  األخضر؟ التسویقيماهي أهم احملددات املزیج 
 حمفزات القتناء الطاقة اخلضراء؟ ماهي أهم 

وضعت هذه  األهداف،يف ظل حتدید مشكلة البحث ومعرفة أمهية الدراسة ولتحقيق  :الدراسةالفرضيات 
 :الفرضية على النحو التايل

الوعي البيئي لدى و  متغریات املزیج التسویقيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بنی  :ولىاالالفرضية 
 .املستهلك األخضر
 قتصادیةاحلالة االاملزیج التسویقي األخضر و یوجد عالقة ذات داللة إحصائية بنی  :الفرضية الثانية

 .كهستللم
قتناء سلع أو دفع العمالء ال وراء بألسبا تعميق حماولة يف الدراسة هذه أمهية ىتتجل :البحث أهمية

مبزیج تسویقي یالئم  يف خلق سلع حمفزة النظر إلعادة نظماتوالدعوة امل، ةخدمات صدیقة للبيئ
حصتها السوقية  على للحفاظ االقتصادیة املؤسسات تتبعها أن میكن وتعترب أهم حلول اليتاملستهلكنی 
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 من إذ، اجلزائریة للمؤسسات التطبيقي املستوى على أمهية أیضا هناك .جراء التقدم العاملي يف هذا اجملال
 على وكذلك املستهلك سلوك على ذلك وأثر األخضر التسویق فلسفة تطبيق إبراز ضرورة حناول خالله
 للمؤسسات مزایا من حیققه ملا األخضر التسویق أمهية یؤكد تسویقيا توجها البحث یعتمد .البيئة

 .واملستهلكنی
 :منها نذكر أهداف عدة للبحث: البحث أهداف
 التسویقي واألداء األخضر التسویق مبدخل النظریة باملفاهيم اإلملام. 
 الشركات اجلزائریة يف األخضر التسویق مدخل تطبيق مدى. 
 سلوك على األخضر التسویقي املزیج تأثری مدى. 
 املؤسسات مساعدة شأهنا من واقرتاحات نتائج استخالص. 

اخلوض اىل  دون ،الداخليمتغریات املزیج التسویقي   التطر  يف هدا البحث إىللقد مت :حدود الدراسة
 احل ...املنافع املدركة من املنتج األخضر ،منتجلل هلكملستا إدراك ةالبيئياملعرفة )عناصر أخرى مثل 

  .منتوج واحد ومتمثل يف السریغازتقتصر الدراسة التطبيقية على 
 :األخضر التسويقحول  ميهامف.1

 منظمات كذلكو  ككل اجملتمع طرف من واضح بيئي اهتمام هناك أصبح الثمانينات بدایة من
 صدر 1200 سنةففي  بالبيئة متخصصة دوریات لعدة صدور هناك فكان ينیمیكادواأل األعمال
 املخصصة واألماكن ءااخلضر  املنتجات یعرف الذي األخضر بالدليل مایعرف األمریكية املتحدة بالوالیات

 ورجال الدول قادة مبشاركة دويل مؤمتر عقد 1222 سنة اما (2770 ، النوري) تواجدها وأماكن يعهالب
 انعقد 1225 عام يف .زیلابالرب  التلوث وایقاف االنسان افسده ما إلصالح سریعة خطة إلجیاد األعمال
 اصدرت 1227 امع ويف .البيئية الروابط طریق عن التجاریة للعالمة لإلخالص یدعو بنيویورك مؤمتر
 البيئي لألداء كبری اسهام مبثابة أصبحت اليت اخلاصة الدولية املواصفات بإصدار للقياس العاملية مةظاملن

 .ISO والتبادل
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 :األخضر التسويق مفهوم 2.1
 ، عمر) للبيئة الصدیقة السلع مع للتعامل األعمال ماتظمنام التز  حول األخضر التسویق ویتمحور

 لضمان حمددة بوابة وضمن البيئية باملسؤولية القوي االلتزم اطار يف التسویقية شطةباألن والقيام (2717
 Henion andكلمن عرف.(2717 ، القرم) هبا الضرر احلا  وعدم الطبيعية البيئة على احملافظة

Kinnear يف سامهت اليت التسویقية األنشطة بكل االهتمام "  عن عبارة بأنه االیكولوجي التسویق 
اما  (ken ، 1225) املشكالت هلذه عالج إجیاد يف تساهم أن میكن واليت البيئية ملشكالتا خلق

Menon and    Menon التسویقية األنشطة وتنفيذ صياغة عملية بأنه البيئي االتسویق عرف فقد 
      هكما عرف.(Menon ، 2770) القيم سلسلة مراحل كل يف املوارد على واحلفاظ بيئيا واملسؤولة النافعة

Pride &Ferrell أي تلحق ال منتجات وترویج وتسعری تطویر عملية" أنه على األخضر التسویق 
 .(Dominique Marguerat, 2002) الطبيعية بالبيئة ضرر

هتدف إىل  املعایری اليت ومصٌنع وفق للمجموعة من ،وج مصمماملنتج األخضر على أنه أي منت
إىل  ، ویشری هذا التعریف .مع احلفظ على اخلصائص واألداء ارد الطبيعيةوتقليل استنزاف املو  ،محایة البيئة

  :ثالث نقاط رئيسية هي
  .للبيئة ا ذات منافعء بأهناتتميز املنتجات اخلضر  •
 .تكلفةو  اقل أضرارا تعد املنتجات اخلضراء •
 .للموارد الطاقات املتجددة جات أكثر استخدامختتص املنتجات اخلضراء بأهنا منت •
 .اقل استخدام ان ملوارد اخلطرة كاملوارد الكيمياویة  نتجاتتعد م •
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 المعنى المختلف لمصطلح األخضر :2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 51ص ، سابقمرجع ، األخضرالتسویق ، امحد نزار النوري ، ثامر البكري:المصدر
 :سلوك المستهلك األخضر1.1

ك املعين باملشاكل املستهلك األخضر على انه ذلك املستهل Shrunعرف  1225يف سنة 
عرف  1227يف سنة و  ، أیضا بانه أي شخص یتأثر سلوكه الشرائي باالهتمامات البيئيةو  البيئية

Robert  اخلدمات اليت و  املستهلك األخضر او الواعي بيئيا بانه املستهلك الذي یقوم بشراء السلع
سلوك املستهلك األخضر بانه جمموعة و عليه یعرف .یدرك بان هلا اثر إجیايب او اقل اثر سليب على البيئة

النابغة من و  من التصرفات اليت تدفع الفرد حنو تفضيل منتج الذي یتميز باخلصائص البيئية عن غریه
اليت تدفعهم حنو ذلك و  اآلراء اليت حیملها أولئك االفرادو  يف مقدمتها االفكارو  جمموعة من املتغریات

 .2011 )مراد( السلوك
 ، النوري) املستهلك األخضر عن مستهلك اخر يف جمموعة من النقاط تتمثل يفوبصفة عامة خيتلف 

2770) 
 .دمیومتهاو  االدراك بأن البيئية الطبيعية تعاين جمموعة من املشاكل املؤثرة على سالمتها -
 .هذه املشاكل جیب التعامل معها بأسلوب من شانه ان حیافظ على البيئة -
ليسری يف حل تلك املشاكل عرب التوجهات االستهالكية لو بشكل او  بإمكان الفرد ان یشارك -

الرتكيز على 
اجلوانب 
 االنسانية

دعم و تعزیز 
 التجارة احلرة

توجه ذا بعد 
 سياسي

تعبری عن 
املسؤولية 
 االجتماعية

التوجه حنو محایة 
 البيئة

املساواة بنی  األخضر
 األفراد

دعم احلركة 
االستهالكية و محایة 

 املستهلك

القدرة على إبقاء 
التعامل ألطول 

 ةمد

نشاط غری 
 هادف للربح
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 .ما هو ابعد من ذلكو  للحفاظ على البيئة
مواصفات بيئية افضل سيساهم بشكل أساسي يف احلفاظ و  استعمال منتجات ذات خصائص -

 .اجملتمع ككلو  على صحة الفرد
 :خصائص المستهلك األخضر 3.2

األخضر حددها املعهد الدويل للتنمية املستدامة  هناك جمموعة من اخلصائص اليت متيز املستهلك
 :(2712 ، البكري)وهي( IISD)األمریكي

 .أمناط احلياة اخلضراءو  الواضح بأساليبو  االلتزام الذايت -
 .توجيه ممارساته حنو عدم االضرار بالبيئةو  رفض أي ممارسات سلبية تلحق الضرر بالبيئة -
اليت تدمج ما بنی مبادئها اخلضراء اليت و  خضرالبحث للتعامل مع املؤسسات ذات التوجه األ -

 .عرب منتجاهتا املقدمةو  ممارساهتا التسویقية الفعليةو  تؤمن هبا
ان یكون و  ذلك من خالل سلوكه الشرائي االستهالكيو  ، السعي للعمل على حتقيق محایة للبيئة -

 .توجهه حقيقي يف تعامله مع املنتجات اخلضراء
 ، منری)اليت تقوده الن یكون سلوكه أخضرو  خيص القضایا البيئية لدیه الرغبة يف التعلم ما -

2773). 
املنتجات يف توافقها مع و  الثقافة اليت تقوده اىل تقييم االعمالو  میتلك مستوى معنی من املعرفة -

 .محایة البيئة
 :و بصفة عامة يختلف المستهلك األخضر عن مستهلك اخر في مجموعة من النقاط تتمثل في

 دمیومتهاو  بأن البيئية الطبيعية تعاين جمموعة من املشاكل املؤثرة على سالمتها االدراك. 
 لو بشكل اليسری يف حل تلك املشاكل عرب التوجهات االستهالكية و  بإمكان الفرد ان یشارك

 .ما هو ابعد من ذلكو  للحفاظ على البيئة
 سي يف احلفاظ مواصفات بيئية افضل سيساهم بشكل أساو  استعمال منتجات ذات خصائص

 .اجملتمع ككلو  على صحة الفرد
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 :األخضر المستهلك سلوك أبعاد 2.2 
 :الوعي البيئي لدى المستهلك 2.4.1 

حيث ینبغي رفع مستوى الوعي البيئي لتفادي خماطر اجلهل بأمهية احلفاظ على البيئة ومواجهة  
م يف املدارس واجلامعات واستخدام إدخال محایة البيئة ضمن برامج التعلي: حاالت التلوث وذلك عن طریق

 .املعلومات لرجال األعمال عن التقنية السلمية بيئية وتقدمي، العصریةأجهزة اإلعالم 
 املنتوج اختيار يف الرئيسة ملاو الع أحد وهو املستهلك دخل اي :للمستهك االقتصادية الحالة 1.4.1

 .مكلفة عموما تكون اخلضراء الطاقة أن عروفامل ومن
 : يج التسويقي األخضرالمز . 3

میكن االختالف يف و  ي التقليديقاملزیج التسویقي األخضر هو إمتداد ملفهوم املزیج التسوی
محایتها فضال عن التوجهات الفلسفية و  البيئيةاىل احلفاظ على التوجهات التسویق األخضر يف ظل احلاجة 

 .(2772 ، .النوري ث)مفهوم التسویق االجتماعيو  للمسؤولية االجتماعية
 :األخضر المنتج 1.3

 وباجتاه، مستقبال املشرتي احتياجات ملقابلة جوهریة حتسينات عليه أجریت الذي املنتج هو ذلك
: اسرتتاجیيات التسویق األخضر ، البكري) البيئية الستدامة معا متوافقا یكون وأن التلف مستوى تقليل

املنتج األخضر ( Peattie 1992)رفه عو  (2717 ، دراسات سابقة ، حاالت دراسية ، تطبيقات
 التعدیالت اليت یتم إجراءها على املنتج العادي لضمان محایة الزبائنو  تشكيلة واسعة من النشاطات'':بأنه
جامعة  ، 2712/ 27العدد  ، 0جملد  ، موسى) عدم إحلا  الضرر هباو  احملافظة على البيئة الطبيعيةو 

 إعادة تستعمل( اسرتاتيجياته، إنتاجه) وخصائصه/أو تصميمه منتجو وه.(االقتصادو  كلية اإلدارة  ، تكریت
 من تقلل أو البيئي األثر من حتسن واليت( البيولوجي التحلل ذات، السامة غری، املتجددة)املوارد  تدویر
 األخضر للمنتج النظر ومیكن( Sentot Suciarto A ، 2712) حياهتا طوال دورة السمي الضرر
 :(Durif, 2010)  وجهتنی من

 مها ملبادئ اواحرت ، احليوانات على جتریبها بعدم راءاخلض املنتجات تلتزم: املؤسسة نظر وجهة من
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 .االستعمال إعادة، التدویر االنقاص اعادة
 على سليم، البيئة على قليل أثر ذو، البيولوجي للتحلل قابل منتج: املستهلك نظر وجهة من 

 .الكوكب
 :التسعير األخضر 2.3

ذلك یعود إىل التكاليف اإلضافية إلنتاجها وفقا و  ، ما حتمل املنتجات اخلضراء إضافة سعریةغالبا 
 ، التطویرو  محایة البيئة ألن املنتجات اخلضراء عادة ما تتطلب تكاليف مرتفعة يف جمال البحث العتبارات

الضياع و  ليل التلفتقو  الكفء للطاقة االستخدامالتعدیل يف األساليب االنتاجية مبا ینسجم مع هدف و 
 .(2772 ، النوري ث) يف استعمال املواد األولية

 :النقاط التالية يف غریها مع مقارنة اخلضراء املنتجات أسعار زیادة سبابأ جممل نورد ان نستطيع
 احيانا نقلها وتكون صعبفي بعيدة أماكن من تكون قد اليت الضارة غری االولية املواد تكاليف

 أیضایشمل  مبا االولية للمواد االمثل االستخدام یضمن مبا اإلنتاج خطوط تعدیلو  نعةاملص للشركة مكلفة
 من عليهما یرتتب وما املستمرین والتطویر البحوث واخریا  .وأجهزته للمصنع الطاقة استهالك من التقليل
 .اضافية تكلفة

 ، تسویق األخضراسرتاتيجيات ال ، البكري)هناك عدة طر  لتسعری املنتجات اخلضراء أمههاو 
2712): 

قد تظهر تكاليف أخرى تتعلق و  تكاليف تتحملها املؤسسة: التسعری على أساس التكلفة البيئية
 :على هذا األساس یكون السعر كاآليتو  حباالت إحداث ضرر بالبيئة

 
 

نافع بالقيمة املدركة هنا هي مدى إدراك الزبون حلزمة امل دیقص: املدركةالتسعری على أساس القيمة 
 .أهنا ذات قيمة اعلى من املنتجات املنافسةو  مدى إدراكه لقيمتهاو  اليت یقوم بشرائها

، األعمالالنمو يف و  تستخدم هذه الطریقة يف حالة االزدهار: التسعری على أساس حتقيق الربح

 هامش الربح+ الكلفة البيئية ( + تسويق+ إنتاج )الكلفة الكلية = التسعير األخضر 
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اجتاه املؤسسة إىل إعادة تقييم السعر على أساس حتقيق الربح يف حالة ظهور حساسية املستهلك  وتلجأ
 .(2712 ، اسرتاتيجيات التسویق األخضر ، البكري) السعر املتعامل به

 :التوزيعاألخضر  3.3 
 وصوال یضمن التوزیع حبيث، والزمانية املكانية املنفعتنی وفق یتم األخضر التسویق نضم اتباع إن

 اعتبار اخذ یضمن لذياملناسب ا والسعر اجلودة ثبات عنمی املناسب واملكان الوقت يف راءاخلض منتجاتلل
 عدة على الرتكيز من هلا البد التوزیعي النشاط حمور هي النقل عملية فإن وكذلك، احلسبان يف البيئة

 GPL-C و البيو دیازل( 2712 ، صاحلي) كاستعمال جوانب
 :األخضر التسويق لمدخل التوزيعية القناة مستويات3.3.2

 :التسویقية القناة من نوعنی فهناك، أعضائها عدد باختالف حجمها يف التوزیعية القنوات ختتلف
 .مباشرة الزبون إىل املنتج من تكون، املباشرة التسویقية القناة

  .الزبون إىل املفرد باعة إىل املنتج من :التالية األشكال أحد وتأخذ، املباشرة غری التسویقية القنوات
 باعة مث الوكالء إىل اجلملة باعة إىل املنتج من أو نالزبو  إىل املفرد باعة إىل اجلملة باعة إىل املنتج من

 من، املوردة املنظمة خملفات لتدویر وحدات خبلق التجزئة بائعو یقوم الدول بعض ويف .الزبائن وإىل املفرد
 املنظمة تعمل املقابل ويف. بيئتهم حبمایة جدا یهتمون الذین، اخلضر انتباه املستهلكنی ولفت تلبية أجل
 .(jaquelyn, 1998) اخلاصة مصداقيتهم ومحایة الزبائن هؤالء .مبثل لالحتفاظ وسعها يف ام املوردة
 :األخضر الترويج 4.3

 سلوك على االجیايب التأثری يف هاما دورا یلعب والذي، التسویقي املزیج عناصر أحد الرتویج یعترب
 الرتوجیي املزیج عناصر تطویر لخال من املستقبل يف أو احلايل الوقت يف ذلك كان سواء أصحاب املصاحل

عرف  لقد األخضر الرتویج .العامة والعالقات، الشخصي والبيع، املبيعات تنشيط، اإلعالن يف املتمثلة
McDonagh  میكن الذي سلوك العزلة على القضاء تستهدف اليت االجتماعي التفاعل عملية»بأنه 

 ken, Environmental Marketing) املصاحل وأصحاب ومجهورها املنظمة بنی حیدث أن
Management ,Meeting The Green Challenge , 1995). 
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 :مواصفات الترويج األخضر3.4.2
 الكهاست وثقافة قيم ترویج لىع الرتكيز: (2712 ، ، العيسى) الرتویج األخضر مبا یلي ویتصف

راء اخلض املنتجات واستخدام راءاشه قناعو  كهلمستلل الصحية البيئةمهية امن خالل براز  بيئةلل صدیقة
 كهلاملست محایة مجعيات مثل(  رمسية والغری ) احلكوميةاجلهات (الرمسية الرقابية اتهجواالعالن عليها من 

 النزاهة، الصراحة، االعالن فكرة وضوح: لإلعالن مثل يدیةلالتق باخلصائصزام الت،  البيئة ىلع واحملافظة
 .املصداقية و 
 :خضريجي األمكونات المزيج الترو  3.4.1 

 :یتكون املزیج الرتوجیي االخضر من العناصر التالية
  احلقائق عن املزایا البيئية و  بأنه اإلعالم الذي یهتم بتقدمي املعلومات فیعر : األخضراإلعالن

دیقة صو  غری احملددة يف األعمال على املنتج آمنو  اخلدمات مع جتنب االدعاءات املطلقةو  للمنتجات
 .(2712 ، جنم)للبيئة
  مسعتهاو  يف اجلهود اليت تبذهلا املؤسسة االقتصادیة من أجل حتسنی صورهتا لتتمث: العامةالعالقة 
 ، اسرتاتيجيات التسویق األخضر ، البكري) یليهذه اجلهود ما  ، ومنخضراءتقدمیها كمؤسسة و 

2712): 
 .األخضر السالم، ألرضااملنظمات البيئية مثل أصدقاء و  التعاون مع اهليئات

يف جمال األنشطة البيئية اخلاصة  الم الصحافة دائما بكل املستجداتعقد مؤمترات صحفية الالزمة إلع
 .باملؤسسة
  املؤسسات االقتصادیة إىل وضع عالمات أو أشكال على أغلفة منتجاهتا تؤكد  أتلج: البيئيةملصقات

من أجل خلق مكانة  ، وهذااالجتماعيةو  عایری البيئيةتتطابق مع املو  بأن هذه املنتجات منتجات خضراء
 إعطائهم فكرة حوهلا قبل القيام بعملية الشراءو  ذهنية متميزة هلذه املنتجات لدى الزبائن

  جمال الرتویج األخضر تسعى املؤسسات االقتصادیة إىل تعریف الزبائن بأفضلية  يف: املبيعاتتنشيط
 .غریها من األساليبو  عينات استخدام، ختفيضاتو  تقنيات تنشيطاملنتجات اخلضراء من خالل استعمال 
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 حنی یتعلق األمر باملنتجات و  مهارات القائمنی على البيعو  یعتمد على قدرات: البيع الشخصي
 ، قدري)اخلضراء هناك ثالث جماالت أساسية من املعلومات البيئية جیب أن یكون رجل البيع ُملما هبا هي

 ISO 14001الدولية  ةاملواصفو مع النظم البيئية  التوافق ، للمنتجية املنافع البيئ: (2712
 التغليف ألهنما یعتربان و  األمور املهمة اليت یعتمد عليها التسویق األخضر التعبئة نم: التغليفو  التعبئة

من أهم مصادر النفایات املوجودة يف البيئية حيث یركز على تعبئة املنتجات بأسلوب یقلل من املواد 
تصميمها بشكل ال یؤثر على صحة و  یسعى إىل استخدام مواد قابلة إلعادة التدویرو  املستخدمة
 .مستخدميها

 :الصديق للبيئة GPLلممي غاز البتروالدراسة حالة  . .4
هو عبارة  GPLیرمز له بالفرنسية بـو  (Gaz de Pétrole Liquéfié)ملميع غاز البرتوال

من یتشكل  فهو، كربونذرات   2او  3سالسل فحمية حتتوي على خليط من الفحوم اهليدروجينية ذات ال
اللذان حنصل عليهما بعد معاجلة احملروقات  و  ، بنسب متغریة(C4)غاز البوتان و  (C3)غاز الربوبان 

 :كتايل
 .الغازات املشاهبةو  معاجلة الغاز الطبيعي -
 .تكریر البرتول -
 .متييع الغز الطبيعي -

 Riverside Oil)ن طرف شركة النفط االمریكية م البرتول املميعمت اكتشاف غاز 
Company )يف الوالیات  1220 السو  سنةعدة جتارب طرح ألول مرة يف  ، وبعد1217يف عام

 اما، 1232سر سنة االستخدام األ إطاريف  GPLأول من استخدم  ففرنساأوروبا  اما يف . املتحدة
 .1202وقود الغاز املميع مسح باستعماله اول مرة سنة 

 :GPLدراسة المزيج التسويقي للمنتوج 1.4
 :GPLc منتوج 2.1.4

مصفاة سكيكدة  2و 1رقم  بارزیو GPLمركب فصل  يف اجلزائر GPLغاز البرتول املميع  إلنتاج
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 غاز وقود .حباسي رمل GPLفصل  وحدة بأدرارGPLمصفاة اجلزائر العاصمة وحدة فصل ( مصفاة ارزیو
 مستوى خالل من للبيئة وصدیق ملوث غری وقود منه جتعل اليت اخلصائص من جمموعة له املميع البرتول

 االنبعاثات

 
 فسعر النهائي املستهلك یتحمله الذي GPLc سعر هيكلة :GPLc هيكل السعري لل 1.1.4
 عرب الربح هامش اليه یضاف مث النهائي سعره من % 73نسبة ومیثل 56772 بـــ یقدر املصفاة من خروجه
 الضریبية الرسوم اليه ویضاف النهائي سعر من %  32ب اهلامش نسبة تقدر هو توزیع مراحل خمتلف
 .النهائي سعر من % 5 نسبة ومتثل

 :GPLc للسياسة توزي  3.1.4
 % 50611حمطة بنسبة  211فيأيت يف املرتبة األخریة حيث یتواجد يف ( GPLc)وقود سریغاز 

د األخرى لكن على مؤسسة نفطال العمل على توفریه بنسبة نظرا الخنفاض الطلب عليه مقارنة بأنواع الوقو 
 .اكرب ألنه تواجده يف اغلب احملطات یشجع على استعماله من طرف املستهلكنی

 الرتویج اىل اهلادفة نفطال االقتصادیة املؤسسة سياسة ظل يف:GPLcسياسة الترويج لل 4.1.4
 على التأثری هبدف عناصر عدة من تكون تروجیيي مزیج اعتمدت للبيئية والصدیق النقي الوقود الستعمال
 :يف العناصر هذه متثلت، GPLc وقود استعمال على لتحفيزه املستهلك

 من املضافة القيمة على الرسم بتخفيض وذللك GPLc جهاز لرتكيب خفض من سعر اعتماد
 املزدوج بنزین ریالس اىل البنزین بوقود السری من السيارات التحویل مركز 20 وانشاء %70 اىل%  10
/GPLc(conversion.)بوقود تسيری اليت السيارات كذا اعفاء GPLc السيارات قسيمة من 
(vignette ) الطاقة استعمال وترشيد لرتقية الوطنية الوكالة مع اتفاقية امضاء (APRUE  )لدعم 

 وكالء مع تفاقيةا امضاء النقي اهلواء بربنامج االتفاقية هذه مسية%  57  بنسبة GPLcجهاز تركيب
 . املستوردة اجلدیدة السيارات على GPLcجهاز لرتكيب السيارات
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%  37و للخواص%  07) اخلواص مع GPLc وقود بيع الربح هامش تقسيمإعادة 
 ( .للمؤسسة
 اولتجربة وكانت GNC ومنتوج GPLc  منتوج تسو ( stations vertes) خضراء حمطات انشاء
 وطنية ملتقيات عقد الوطن مناطق مجيع على تعميمها قبل 2712 فيفري 71 بتاریخ النعامة والیة يف

 االوراسي بفند  2772 جوان 23و 22 بتاریخ املنعقد الدويل امللتقى مثل GPLc منتوج حول ودولية
 حيث، استعماله وتعميم تسویقه وافا  GPLc منتوج خصائص حول فعالياته وكانت العاصمة باجلزائر

 يينباإلضافةالىممثلينمنمختلفاهليئاتواإلداراتواجلمعياتاملهتمةحبمایةالبيئةحضرخرباءدوليينوحمل
 :مجتم  الدراسة والعينة.5

فقد اقتصرت الدراسة عناألفراد  منتوج سریغازالزبائن حمطات الوقود مستعملنی الدراسة في هدهجمتمع
 مالكنی سياراتفقط

 :عينة الدراسة2.5 
استبانة على عينة الدراسة حيث  077اإلختبار مت توزیع  ةبعد التأكد من صد  وسالمة اإلستبان

، املستجوبنیاستبيانات لعدم جدیة اإلجابة من قبل  32مت استبعاد  وقد، استبانة 027مت احلصول على 
 % . 25.25 استبانة بنسبة اسرتداد 072عدد االستبيانات النهائية  ليصبح
 :االستمارة 1.5

ویق األخضر يف توجيه سلوك املستهلكنی حنو محایة البيئة حسب مت إعداد استبانة حول دور التس
 التسویقي األخضر وحمددات سلوك املستهلك األخضر ومتمثل يف فقرات املزیج
 الوعي البيئي لدى املستهلك 
 كهستللم قتصادیةاحلالة اال 
 حمددو لكل( 7.22، 7.23) بنی وترتاوح مرتفعة كانت كرونباخ ألفا أن معامل :الستبانةا ثبات 3.5
 .7.23 فقرات مجيع ألفال معامل قيمة كانت

 : الدراسة العينة لبيانات االحصائي والتحليل الوصف.9
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 % 27 بنسبة 257 عددهم بلغ حيث سنة] 57 37[ العمریة الفئة من هم الّعينة أفراد معظم أن: السن
 : التعليمي املستوى

 اليت بالنتائج ثقة ذلك ویعطي ثانوي الثالثة و یف أو یساوي مستوى من الدراسة عينة أفراد من %70أن
 الدراسة هلا توصلت
 %30.2بنسبة  اخلاص القطاع یليها مث القطاع ونفي موظف العينة أفراد من %51.0 نسبة أن: الوظيفة

 أخرىف وظائ يف% 17.0و
 ونسبة 22 بنسبة دج 37.777 من أكثر راتب یتقاضون العينة أفراد غالبية أن: الشهري الدخل
 الشهریة الدخول متوسط ومتثل دج 77.777 اىل 37.777 من شهري دخل یتقاضون% 07.2
 .الوالیة يف السائدة

من أفراد العينة  میلكون سيارات یستعملون فيها وقود   %72نسبة أن : السریغازلسنة األوىل يف استعمال 
 .السریغاز 

 :للبيانات تحليل اإلحصائي.7
 :الشخصية للبيانات تحليل اإلحصائي 2.7

الفرو  بنی إجابات املبحوثنی تعزى ملتغریات  الختبارباستخدام اختبار حتليل التباین األحادي 
، الدخل الشهري، املستوى التعليمي: "قيمة مستوى الداللة للبيانات التالية أن :التوصلالبيانية العامة مت 

يف إجابات العمالء حول هده  اجلدولية مما یدل على عدم وجود فرو  Fقيمة اقل من  وهي العمر
یدل على وجود فرو  يف إجابات العمالء " السریغازالسنة االوىل يف استعمال "بينما ملتغری.  البيانات
 .املبحوثنی

 :األخضر ويقيللمزيج التستحليل البيانات المتعلقة بتقييم الزبائن  1.7
 اجليد من القریبة املوافقة ضمن كانت السعر ،املنتوج) التالية دداتاحمل حنو العّينة أفراد اجتاهات أّنّ 

، التوزیع)احملددات  باقي أما لعاهتمتط وفق حاجتهم تليب أهناّ  على، یّدل ما وهذا (2.05-3.05)بنی  ما
 .ةمتوسط قيمهم فكانت( االتصال
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 GPL/Cالمزيج التسويقي لمنتوج  سقيا: 1الشكل 

 
 اعداد الباحثنی نم: المصدر 

من العينة الدراسة موافقون على املزیج ( %50)ائج أنه على االقل نسبة نقول من خالل النت
على االقل  غری موافقون على املزیج التسویقي ( %17) ونسبة.التسویقي ملؤسسة نفطال املوزعة للسریغاز

عزز دلك قيمة الوسط احلسايب الكلي للمزیج التسویقي .بنی املوافقة وعدم املوافقة( %27)ملؤسسة وتبقى 
بإمجاع أفراد عينة الدراسة كما یدل عليه تدين االحنراف املعياري و ،  أي قریب من اجليد 3.50ؤسسة مل

 1.71الذي  
أّن غالبية أفراد عّينة  :السيرغاز لطاقة بسلوك المستهلك األخضرتحليل البيانات المتعلقة  3.7

مستوى ، لوعي البيئي لدى املستهلكامجيع الفقرات  قریبة من اجليد   يف سریغاز منتوجیقّيمون الدراسة 
عزز دلك قيمة الوسط احلسايب الكلي ملؤشرات جودة  كهستللم قتصادیةاحلالة اال، كهستلمم للالتع

أفراد عينة الدراسة كما یدل عليه تدين االحنراف املعياري الذي  ، وبإمجاعاجليدأي  2.2تأمنی اخلدمات 
1.75. 
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 لمفترضةالدراسة والعالقات ا جنموذ  :3الشكل 

 
 اعداد الباحثنی نم: المصدر

 :الفرضياتاختبار  .9
 :االولىالفرضية  اختبار 9.2

الوعي البيئي لدى املستهلك و  متغریات املزیج التسویقيتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بنی 
 األخضر

 االرتباطمعامل بمعامل ستودنت و  الفرضية االولىاختبار : 2الجدول 
 
 
 

 اعداد الباحثنی نم :المصدر

اىل وجود عالقة موجبة  SPSSخمرجات مت اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل بریسون فدلة 
 وقویة بنی كل  متغریات ملنتوج سریغاز املوزع من قبل نفطالوباستعمال اختبار ستودنت  دلة خمرجات 

 املزیج التسویقي األخضر

املنتج 
 األخضر 

التسعری 
 األخضر

الرتویج 
 األخضر

التوزیع 
األخض

 ر

 متغيرات الفرض األول   
 الثانييرات الفرض امتغ  

  

 :كهستللمقتصاديةالحالة اال الوعي البيئي لدى املستهلك

سلوك المستهلك 
 األخضرلطاقةالسيرغاز
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SPSS  ان قيمةT  احملسوبة أكرب من قيمةT  العالقة ولتبيان، لكل متغری 1.27لية املساویة ل اجلدو 
 :التايل النموذج على وحتصلنا املتعدد االحندار ستخدمنا األخضر التسویقي املزیج بنی

 
اجلدولية املساویة ل  Fاحملسوبة أكرب من قيمة  Fتبنی باستعمال اختبار فيشر أن قيمة 

 املزیج بصفة متجمعة جلميع متغریات2.21
 :ضية الثانيةالفر  اختبار 1.9

 .كهستللم قتصادیةاحلالة االاملزیج التسویقي األخضر و یوجد عالقة ذات داللة إحصائية بنی 
اىل وجود عالقة موجبة وقویة بنی  SPSSخمرجات مت اختبار هذه الفرضية باستخدام معامل بریسون فدلة 

 SPSS خمرجات لةاد ستودنت اختبار وباستعمال ملنتوج سریغاز املوزع من قبل نفطال كل متغریات
 متغری لكل 1.27 ـــل املساویة اجلدوليةT  قيمة من أكرب احملسوبة T قيمةال

 الثانية بمعامل ستودنت واالرتباطالفرضية اختبار : 1الجدول 
 
 
 

 اعداد الباحثنی نم: المصدر

 :على النموذج التايلاالحنداراملتعدد وحتصلنا بنی املزیج التسویقي األخضر ستخدمنا  العالقةلتبيان 



 

 GPL-c سة حالة منتوج السيرغازدرا ،يئةالب يةنحو حما ينسلوك المستهلك يهاألخضر في توج يقدور التسو 
 

287 

 
اجلدولية املساویة ل  Fاحملسوبة أكرب من قيمة  Fتبنی باستعمال اختبار فيشر أن قيمة 

 .متجمعةاملزیج بصفة  جلميع متغریات2.21
 :الفرضياتنتائج .9

هناك عالقة ارتباط  سة، أناملدرو قبول الفرضية االوىل حيث تضح وذلك تبعا لآلراء افراد العينة 
 ووعي والرتویج السعر، االتصال، خضرألا توجاملن (التسویقيمتغریات املزیج  احصائية بنیت داللة ذا وتأثری

 املزیج متغریات بنی إحصائية داللة ذات عالقة لوجد الثانية الفرضية قبولو  البيئي لدى املستهلك
 .املستهلك ودخل والرتویج السعر، االتصال، أخضر املنتوج ( التسویقي

 :الخاتمة.20
املهمة بالنسبة ملنظمات االعمال  و  االخضر من املوضوعات املعاصرة یقتعد فلسفة التسو 

 االنتقادات يهتوجو  يئيةالب یااالهتمام العاملي بالقضا یادةخصوصا بعد ز  يئةللمحافظة على الب تسعىكوهنا
 يسيةاملؤدیةالسباب الرئاليت تعد احد او  يئةملنتجاهتم على الب يةبسبب االثار السلب نیاىل املسوق ریكب  بشكل

من خالل تطبيقاالبعاداالربعةللتسویقاألخضر تضمن  املنظمة حصتها السوقية .التلوث یاتاىل ارتفاع مستو 
بيئيا  توجها یهملد ینخاصة الذو  من زبائنها یبقر الت املؤسسات على جیباذ  ارباحها زیادة عن فضال
تتحقق هذه .للمستهلكنی الالزمة املعلومات دميوتق وتنویعهاذات جودة عالية  خضراء منتجات طویروت

 محایة مجعيات، احلكومية اهليئاتمن  املعنيةخمتلف   اجلهات جهود تكاثفالنتائج من خالل تضافر  و 
 على من خالل احلرصو  السليمة  االستهالكية الثقافة نشر أجل من البيئة محایة مجعياتو  ،املستهلك

 .اجلزائریة البيئة هتدد اليت األخطار وحجم تتفق البيئية والقواننی التشریعات جعل
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 :المراج قائمة . 22
 .دار اليازوري للنشر والتوزیع: عمان .اسرتاتيجيات التسویق األخضر(. 4102. )ثامر البكري
. دراسات سابقة ، حاالت دراسية ، تطبيقات: اسرتتاجیيات التسویق األخضر(. 4101. )ثامر البكري

 .150صفحة ،  طبعة األوىلال ، مكتبة اجلامعة
دار اليازوري للنشر : األردن ، عمان .التسویق األخضر(. 4112. )امحد نزار النوري ، ثامر البكري

 .والتوزیع
 .الطبعة العربية ، دار اليازوري: عمان .التسویق األخضر(. 4112. )أمحد نزار النوري ، ثامر البكري

مؤسسة الورا  للنشر : عمان .منظمات األعمال احلدیثة املسؤولية البيئية(. 4104. )جنم عبود جنم
 .والتوزیع
األسس العلمية (. 4101. )إیهاب علي القرم ، بشری العال  ، حممود الصميدعي ، محيد الطائي

 .اليازوري للنشر والتوزیع. دار: األردن ، عمان .للتسویق احلدیث
 .4101 ، اجلزائر ، دار اخللدونية ، سرتاتيجيالتسویق اال ، بلحيمر إبراهيم ، لعالوي عمر ، حیه عيسى

 .4111 ، اجلزائر ، دیوان املطبوعات اجلامعية ، سلوك املستهلك املعاصر ، منری نوري
معوقات تبين التسویق األخضر من قبل املنظمات العاملة يف مشال الضفة الغربية يف (. 4100. )أبو مراد

 .05صفحة . فلسطنی ، نابلس ، نيةجامعة النجاح الوط ، مشروع خترج ، فلسطنی
دور املسؤولية االجتماعية ملنظمات و  التسویق البيئي(. 4104. )، مصطفى جعفر عيسى حسن العيسى
 ، اجمللد السابع ، املاليةو  جملة الدراسات حماسبة. دراسة استطالعية' االعمال اجتاه املستهلك العراقي

 .480 ، ، جامعة بغداد ، الفصل الثاين ، 02العدد 
(. االقتصادو  كلية اإلدارة  ، جامعة تكریت ، 4104/ 41العدد  ، 8جملد . )كسرا عنرت عبد اهلل موسى

جملة تكریت . اثر توجهات املنتج األخضر على البيئة االقتصادیة يف ظل العوملة يف بلدان نامية
 .50صفحة ،  االقتصادیةو  للعلوم اإلداریة
التسویق األخضر كاجتاه حدیث ملنظمات االعمال ،  (.4104) .شهلة قدري ، حليمة السعدیة قریشي
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(. 122صفحة ) ، احلكوماتو  امللتقى الدويل حول األداء املتميز للمنظمات. يف حتقيق التنافسية
 .جامعة ورقلة

. بنی األداء التسویقي واألداء البيئي للمؤسسات اإلقتصادیة: التسویق األخضر(. 4104. )مسریة صاحلي
منو املؤسسات : الطبعة الثانية ، لدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكوماتامللتقى ا

 .جامعة ورقلة(. 41 44صفحة ) ،واالقتصادیات بنی حتقيق األداء املايل وحتدیات األداء البيئي
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