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 ملخص:

الدول النفطية تبحث عن مصادر أخرى لتمويل مخططاتها التنموية باقي الجزائر على غرار 

للتوجه نحو  ملحةهناك ضرورة و حاجة و بالتالي أصبحت في ضل تدهور سعر النفط 

هائلة مزايا جيو إستراتيجية ب الجزائر ، إذ تتمتع خضراءواستغالل مصادر الطاقة التطوير 

عدان من أسرع مصادر الطاقة نموا وجذبا خاصة في مجالي الطاقة الشمسية و الرياح حيث ي

  لإلستثمارات في الوقت الحالي.

الممكن أن  نمناخية التي ممالية، جغرافية و تحديات يرفع عدة اإلستثمار في هذا المجال إن 

ادة من تجارب الدول المتقدمة في إذ يتطلب اإلستف خضراءتواجه إستخدام مصادر الطاقة ال

  .هذا المجال

ضمن برنامج السياسات الطاقوية  الجزائر بوضع خطط مستقبلية للطاقات المتجددةقامت 

تصبو إلى أن و بذلك ضراء، خدت بها لديناميكية الطاقة الخاصة مع بداية األلفية الثالثة مه  

نموذج تطمح إلى ساسيا في إنتاج الكهرباء إنطالقا من الطاقة الشمسية و بذلك أتكون فاعال 

 ة.اإلقتصادي نميةمحركا للتبه جديد للنمو كي تشكل 

كونها تمثل إحدى أهم بالجزائر خضراء ال ةالطاق واقعإلى دراسة موضوع  مقاليهدف هذا ال

عن الطاقة التقليدية فضال عن كونها طاقة نظيفة  بعيداالمصادر الرئيسية للطاقة العالمية 

    الغة في تحقيق التنمية المستدامة.  وغير ملوثة للبيئة مما سيكسبها أهمية ب

 الكلمات المفتاحية:

 .الجزائرب يةاإلقتصادالتنمية ، ، التنمية المستدامةخضراءال ةالطاق

 

 

 



 اإلطار النظري للتنمية المستدامة: .1

 نظرية الموارد الناضبة: 1.1

 الموارد الناضبة" فيقام اإلقتصادي )هارود هوتلينغ( بنشر  دراسة حول "إقتصاديات 

قام من خاللها ببناء نموذج نظري حول كيفية اإلستخدام الكفء للموارد ، و1931عام 

 .1الطبيعية الناضبة وكيفية إستغاللها و اإلستفادة منها على المدى الطويل

ى ون إلتستند هذه النظرية على فرض أساسي و هو أن مال ك المورد الناضب الذين يهدف

 بد و أنلك الذد بطريقة تعظم قيمته الحالية، و لتحقيق تعظيم الثروة يحاولون إنتاج المور

إال  ورات، تكون القيمة الحالية للعائد الصافي لوحدة المورد الناضب واحدة في كل الفت

 سيكون من مصلحة المنتجين تحويل إنتاجهم من فترة إلى أخرى.

رار نع ق يمو في الحاالت التي تضمن إستخدام منتجات غير متجددة )ناضبة( كالنفط مثال

اج ر اإلنتن قراإنتاج برميل من النفط في الحاضر إمكانية إنتاج آخر في المستقبل. الواقع أ

ة في فتر نتاجاليوم يترتب عليه تكلفة للفرصة البديلة، حيث أن إنتاج الحاضر يمنع هذا اإل

ذا هأخرى في المستقبل، و يجب على مال ك المورد الناضب أن يأخذوا في إعتبارهم 

 لمكون من مكونات النفقة عند اتخاذ قراراتهم باإلنتاج.ا

ي عني فتو على هذا األساس يمكن إعتبار أن فكرة هوتلينغ عن توصيف الموارد الناضبة 

لها ستغالإجوهرها ضرورة مراعاة األجيال القادمة في تلك الموارد عند القيام بعمليات 

لقرن ار من م المتحدة في العقد األخيوهو األساس النظري الذي أنطلق منه فيما بعد األم

 عندما تبنت مفهوم التنمية المستدامة. 20

 . نظرية اإلقتصاد اإليكولوجي:2.1

من جملة اإلنتقادات الموجهة لمقاربة الكل للسوق يبرز تيار جديد يعد بمثابة برنامج عمل 

العلوم اإلجتماعية أكثر منه إطار نظري يدعو هذا التيار إلى التقارب بين علوم الطبيعية و 

و من ثمة يتحول إلى مجال جديد لدراسات متعددة التخصصات للعالقات المترابطة بين 

إعتبار النمو  ، و حسب هذا التيار ال يمكن2األنظمة اإلقتصادية واإلجتماعية و اإليكولوجية

 و اإلقتصاد بجانب واحد بل يخضعان لعوائق تركز على ثالث مبادئ هي:

 ن،لحسباالطبيعة محدودة و على النظام اإلقتصادي أن يأخذها في ا إن حدود إستعاب -

 يجب التنبؤ بإمكانيات التعويض بين المواد القابلة للتجدد و الناضبة، -

 يجب إحترام ظروف إعادة تجديد المواد الطبيعية المتجددة. -
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 . نظرية أرتور بيجو :3.1

( خالل سنوات العشرين من القرن الماضي أن ARTHUR Pigouيقترح أرتور بيجو )

ستهالك بعض الموارد إتصبح التأثيرات التي تحدث خارج السوق من جراء إنتاج و 

ومنها البيئية عن طريق تطبيق بعض األدوات اإلقتصادية مثل الرسوم و المساعدات 

ونها مثل وتمثل هذه الرسوم تعويضات يدفعها المسؤولون عن النفايات الملوثة التي يرم

المياه الصناعية المستعملة و غيرها من الملوثات المضرة بالبيئة، إذ تكلف معالجتها مبالغ 

 .3مالية هامة، و تخصص تلك المساعدات لتسديد مجمل األشغال لتجميل المحيط و بيئته

 بالجزائر: خضراءال ةإستغالل الطاق .2

ارد الطاقوية ، بما في ذلك المو2040يتجه العالم اليوم إلى مرحلة ما بعد البترول في آفاق 

لقدرة اوير المخزنة في القشرة األرضية، و أن المستقبل الحقيقي لألمن الطاقوي مرتبط بتط

ة الشمسي طاقةعلى استغالل الموارد الطبيعية غير القابلة للنفاذ، كما هو الشأن بالنسبة لل

 وطاقة الرياح.

قل عشر مرات إحتياطات حبالجزائر و باألخص الطاقة الشمسية  خضراءال ةتمثل الطاق

ألف  40مثر مكعب حيث يعادل اإلحتياطي  4000بحجم حاسي الرمل سنويا المقدرة بحوالي 

اقات لبحث و اإلستكشاف. كما أن اإلستثمار في الطلمليار متر مكعب، مع عدم حاجتنا 

 وجه نحور التن الناحية اإلقتصادية من خياأقل تكلفة ملرياح االنظيفة المستمدة من الشمس و

 استغالل الغاز الصخري الملوث للبيئة.

واردها مإضافة إلى  المتجددةالخضراء و على الجزائر بثروة هائلة من الطاقة أنعم هللا 

ة، رتفعمالنفطية و الغازية، فهي تمتاز بسطوع شمسي كبير و بسرعات رياحية معتدلة إلى 

لى إضافة إالتراب الوطني قدرة كبيرة على استغالل الطاقة المائية، ولدى كثير من مناطق 

ل هذه تغالكميات ال يستهان بها من طاقة الكتلة الحية، و جميع مناطق الجزائر مؤهلة الس

قل نطوير و الت الموارد الطاقوية المتجددة، لكن رغم الفرص الواعدة إال  أن برامج األبحاث و

 إطارات ر عدةالعملية ال تزال أقل بكثير مما هو مطلوب، و للجزائالتكنولوجيا و التطبيقات 

قة مؤسساتية و تشريعية تحرص على النهوض بمواردها الطاقوية و استغاللها في الطا

 الكهربائية.

 . الطاقة الشمسية:1.2

أعلنت الوكالة الفضائية األلمانية بعد دراسة حديثة قامت بها أن الصحراء الجزائرية هي 

ساعة  3000خزان للطاقة الشمسية في العالم، حيث تدوم اإلشعاعات الشمسية بها أكبر 
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و حسب  ،4إشعاع في السنة، و هو أعلى مستوى إلشراق الشمس على المستوى العالمي 

 5ساعة من الشمس و متوسط  3900و  2000الدراسات المتخصصة تتلقى الجزائر ما بين 

على كامل التراب الجزائري، أي أن القوة  2م1مساحة كيلوواط في الساعة من الطاقة على 

سنويا في الجنوب  2كيلوواط/م 2263في السنة في الشمال و  2كيلوواط/م 1700تصل إلى 

والجدير بالذكر أن الجزائر تمتلك أكبر نسبة من الطاقة الشمسية في حوض البحر المتوسط 

من حاجة الدول األوروبية من  مرة 60إلستهالك العالمي للطاقة و مرات مجمل ا 4تقدر 

تيراواط ساعة/سنة  169400الطاقة الكهربائية، أما إجمالي الطاقة الشمسية بالجزائر تقدر بـ 

الطاقة الشمسية مع  قمنا بمقارنةمرة إستهالك الكهرباء السنوي في البالد. و إذا  5000أي 

 3مليار م 37000ما يعادل الغاز الطبيعي فإن إمكانات الطاقة الشمسية في الجزائر تساوي 

 .5أضعاف إحتياطات الغاز الطبيعي في البالد 8أي أكثر من 

عها ن نومو على هذا األساس شرعت الجزائر في إنشاء محطة للطاقة الهجينة تعتبر األولى 

 ع تكلفةرتفاإعلى مستوى العالم، و التي تعمل بالمزج بين الغاز و طاقة الشمسية، خاصة بعد 

ين باوح ما يتر نتجة بالغاز الطبيعي علما أن مقدار اإلستهالك الطاقوي بالجزائرالكهرباء الم

لسنة األف ميغاواط في  9,13ألف ميغاواط سنويا، في حين يمكن اإلعتماد على  30و  25

 :زائركطاقة ناتجة عن الخاليا الشمسية. الجدول التالي يبين حجم تلك الطاقة في الج

 

في   2الشمسية الكامنة في الجزائر )الوحدة: كيلوواط/ساعة لكل م(: الطاقة 01الجدول رقم )

 السنة(.

الهضاب  المنطقة الساحلية المناطق

 العليا

 الصحراء

 86 16 4 المساحة

 3500 3000 2650 متوسط قدرة التشميس )ساعة / السنة(

متوسط الطاقة المتوفرة 

 السنة(/2)كيلوواط/م

1700 1900 2650 

 .2018الطاقة و المناجم، دليل الطاقات المتجددة، الجزائر، المصدر: وزارة 

كما ثبتت العديد من دراسات الجدوى في عدة دول من بينها الجزائر أنه يمكن إستعادة رأس 

سنوات تتمكن بعدها  5إلى  3المال المستثمر في الطاقة الشمسية خالل فترة تتراوح ما بين 
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الشمسية من الحصول على طاقة نظيفة منخفضة التكلفة و أن الجهة المنفذة لمشاريع الطاقة 

 .6دينار 12دوالر   أي ما يعادل تقريبا  0,12كيلوواط يكلف حوالي  1إنتاج 

 . طاقة الرياح:2.2

تتميز الجزائر بموقع جغرافي مناسب لإلفادة من الطاقة حيث أن الرياح التي تهب على 

البحري الرطب و كميات كبرى من الهواء القاري الجزائر تحمل معها كثيرا من الهواء 

أمتار في الثانية  7الخاص و بعض األهوية الصحراوية و المحلية بمتوسط سرعة يفوق 

، و أهمية إستعمال طاقة الرياح 2ألف كلم 05خصوصا بالمناطق الشاطئية بمساحة تمتد إلى 

كيلوواط، ما يجعلها أقل  1دينار كل  6إلى  5تكمن في كونها أكثر إقتصادية إذ تكلف من 

كلفة مقارنة بالطاقة الشمسية، كما أنها تتم في الجو و تتوفر على تكنولوجيا بسيطة و غير 

 .7معقدة مقارنة بالمصادر األخرى للطاقة باإلضافة إلى أنها غير ملوثة

 ، حيثمناخيتغير المورد الريحي في الجزائر من مكان آلخر نتيجة الطوبوغرافيا و تنوع ال

 تنقسم الجزائر إلى منطقتين جغرافيتين كبيرتين:

لم ك1200الشمال الذي يحده البحر المتوسط و يتميز بشريط ساحلي يمتد على  -

د وبتضاريس جبلية تمثلها سلسلتي األطلس التلي و الصحراوي، و بينها توج

 لشمالالسهول و الهضاب العليا ذات المناخ القاري، و معدل سرعة الرياح في ا

 .م/ثا 3إلى  2ما بين  جدا ةمرتفعغير 

منطقة الجنوب التي تتميز بسرعة رياح أكبر من الشمال خاصة الجنوب الغربي  -

م/ثا بمنطقة أدرار. و عليه يمكن القول أن  6م/ثا و تتجاوز 4بسرعة تزيد عن 

م/ثا، و هي طاقة مالئمة  6إلى  2سرعة الرياح في بالدنا معتدلة و تتراوح ما بين 

 .8اه خصوصا في السهول المرتفعةلضخ المي

 . الطاقة المائية:3.2

إن كميات األمطار الكلية التي تسقط على اإلقليم الجزائري، هي كميات مهمة و تقدر 

على عكس بعض  % 5سنويا، لكن ال تستغل منها إال  نسبة قليلة تقدر بـ  3مليار م 65بحوالي

من هذا المورد في توليد الطاقة الكهرمائية، إن  %70البلدان األوروبية التي تستغل حوالي 

عدد األيام التي تهطل فيها األمطار تتجه نحو اإلنخفاض، كما أن هذه األمطار تتركز في 

مناطق محدودة باإلضافة إلى تبخر هذه المياه بفعل الحرارة، ناهيك عن تدفقها بسرعة نحو 

خفض مصادر المياه السطحية كلما إتجهنا تن البحر، أو  نحو حقوق المياه الجوفية، جغرافيا  
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، ثلثا هذه 3مليار م 25من الشمال نحو الجنوب، و تقدر حاليا كمية المياه النفعية والمتجددة بـ 

. 9سد في طور اإلنجاز 50و  سد منجز  103في ضل الكمية هي عبارة عن مياه سطحية 

 ة في الجزائر.الجدول التالي يلخص لنا أهم مراكز توليد الطاقة الكهرمائي

 (: أهم مراكز توليد الطاقة الكهرمائية في الجزائر02جدول رقم )ال

قدرة التوليد  المركز

 بالميغاواط

قدرة التوليد  المركز

 بالميغاواط

 7000 غريب 71,5 درقينة

 4458 تيري مدن 24 أغيل مدى

 6425 قوريت 100 منصورية

 5700 بوحنيفة 16 أرقان

 15000 الفضةواد  8085 سوق الجمعة

 3500 بني باهد 2712 أقزر شبال

 .234المصدر: ذبيحي عقيلة، مرجع سابق، ص

 . الطاقة النووية:4.2

ألف طن من اليورانيوم، و قد رصدت الحكومة الجزائرية لهذه  30تخطط الجزائر إلستغالل 

كما أنها تعتزم اإلعتماد على مادة اليورانيوم الحيوية في  ،مليون دوالر 150العملية حوالي 

مضاعفة توليد و إنتاج الطاقة الكهربائية مع فتح المجال أمام المستثمرين األجانب من خالل 

الشراكة مع المؤسسات الجزائرية، ال سيما في منطقتي تمنراست و تندوف، و حتى تتم ترقية 

رفع إستغالل  و في حالبضعة آالف من األطنان، حجم اإلنتاج الحالي الذي لم يتعدى 

أن يكون له آثار إيجابية على دعم إحتياطي الصرف الجزائرية، مع اليورانيوم  من شأنه 

ضرورة األخذ بكل اإلحتياطات الالزمة إزاء هذه الطاقة المفيدة و الخطيرة جدا في الوقت 

موجهة إلنتاج الطاقة الكهربائية و مفاعالت نووية جديدة  10نفسه، كما قررت الجزائر بناء 

ذلك بالتعاون مع دول رائدة في إتقان هذا النوع من التكنولوجيا، و في مقدمتها الو.م.أ، فرنسا 

ألف طن من مادة اليورانيوم المخصب في مضاعفة توليد و  30و الصين. و إمكانية إستغالل 

المياه يوميا، و اإلسهام في دفع من  3م 120إنتاج الطاقة الكهربائية، و سيضمن ذلك تحلية 

   .10الطاقات البديلة كطاقة الرياح و الطاقة الشمسية

 . طاقة الحرارة الجوفية:5.2

يشكل كلس الجوراسي في الشمال الجزائري إحتياطا هاما لحرارة األرض الجوفية، و يؤدي 

أساسا في مناطق شمال شرق و شمال  منبع مياه معدنية حارة واقعة 200إلى وجود أكثر من 
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بع االمن أكثر م، و°40غرب البالد، و توجد هذه الينابيع في درجة حرارة غالبا ما تزيد عن 

م، و هذه الينابيع الطبيعية التي هي على العموم تسربات °96هو منبع المسخوطين  رارةالح

انات موجودة في باطن األرض تدفق لوحدها أكثر من  الماء الحار و هي جزء م/ثا من 2لخز 

انات، كما يشكل التك انا كبيرا من حرارة صغير فقط مما تحويه الخز  ون القاري الكبيس خز 

ان طبقة ألبية،  األرض الجوفية، و يمتد على آالف الكيلومترات المربعة و يسمى هذا الخز 

ستغالل الطبقة م، و لو تم  جمع التدفق الناتج من إ°57حيث تصل حرارة مياه هذه الطبقة إلى 

اإلستطاعة أكثر األلبية و التدفق الكلي لينابيع المياه المعدنية الحارة فهذا يمثل على مستوى 

 .11ميغاواط 700من 

 . طاقة الكتلة الحيوية:6.2

تحويل  واشي إن آفاق تطوير  هذه الطاقة قائمة في الجزائر و ال سيما في مزارع تربية المو

ليد يع تومخلفات صناعة زيت الزيتون ما يوحي إلى قيام مشارمخلفات التمور في الجنوب و 

توفر يعا لما ة تبالطاقة الكهربائية تعمل بالبقايا الجافة، و سيتم حساب قوة المحطة الكهربائي

 البذور ة من، وفي حالة بقايا صناعة زيت الزيتون فإن متوسط الكميمن وقود الكتلة الحيوية

م البقايا طن في الجزائر، و إلى حد اآلن تستخد 70000بـ  أو النوى المطروحة سنويا تقدر

قة ذه الطاها هالجافة من صناعة زيت الزيتون كوقود منزلي، أما المزايا األخرى التي تمتاز ب

 فإنها ذات طابع إجتماعي و إقتصادي بيئي.

 و بالنسبة لموارد الجزائر لهذا النوع من الطاقة فهي:

د البال لغابات اإلستوائية و التي تتمركز في شمالموارد غابية، إذ تتمثل في ا -

مورد هذا المن المساحة اإلجمالية للبالد، و تقدر الطاقة اإلجمالية ل %10بمساحة 

ادل ميغاطن مع 3,7ميغاطن معادل نفط/السنة، بقدرة إسترجاع تقدر بـ  37بـ 

 .%10أي  نفط/السنة

مليون طن  5التي تقدر بـ  موارد طاقوية، من النفايات الحضرية و الزراعية و -

مليون طن معادل  1,33معادل نفط، و الذي يمثل حقال قادر على إستعاب 

 .12نفط/السنة

 

 .2030إلى  2015في الجزائر من  خضراءال ةالجدول التالي يلخص لنا  إمكانيات الطاق

 2030إلى  2015(: برنامج الطاقات المتجددة في الجزائر من 03الجدول رقم )

 المجموع  المرحلة الثانية المرحلة األولى  الفترة
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إلى  2015من 

2020 

إلى  2021من 

2030 

 )الميغاواط(

 13575 10575 3000 الطاقة الشمسية

 5010 4000 1010 طاقة الرياح

 400 250 150 الطاقة المشتركة

 1000 640 360 طاقة الكتلة الحية

 15 10 05 الطاقة الحرارية

 20000 15475 4525 المجموع

، وزارة الطاقة و المناجم لمتجددةالبرنامج الوطني لتطوير الطاقات الجديدة و االمصدر: 

2016. 

 نتائج و إقتراحات:

يبرز دور الطاقات المتجددة في مدى مساهمته الفعلية في تحقيق أبعاد إجتماعية، بيئية و 

مناطق النائية البعيدة إقتصادية مستهدفة من إنتاج للكهرباء من مصادر متجددة خاصة في ال

ذات تكلفة عالية إليصال إمدادات التيار الكهربائي و اإلستغناء النسبي عن المصادر التقليدية 

 باألخص الغاز الطبيعي المولد للطاقة الكهربائية و من تحقيق فرص عمل جديدة.

 و عليه نقترح جملة من التوصيات للنهوض بهذا القطاع اإلستراتيجي:

غالف مالي لإلستثمار  في هذا المجال في ضل إنخفاض مداخيل يجب تخصيص  -

 ،البالد بفعل إنخفاض سعر البرمبل في اآلونة األخيرة

العمل على تكوين و تدريب الموارد البشرية و اكتساب الخبرات للنهوض بهذا  -

 القطاع،

أهمية دعم التكنولوجيا و البحث العلمي خاصة في مجال البحث عن بدائل طاقوية  -

 ،خضراءال ةالطاقإستعمال و تطوير 

و ترشيد استعمال الطاقة الخضراء تفعيل القوانين و التشريعات لتشجيع استعمال  -

 الطاقة األحفورية،

المجال من أجل عقد ندوات و لقاءات دورية و التعاون مع البلدان الرائدة في هذا  -

اإلستفادة من تجاربهم و خبراتهم و عقد شراكات عمومية أو خاصة مع الشريك 

ن خالل مبالجزائر  خضراءال قةاألجنبي لدعم مسار  التحول إلى إقتصاديات الطا

 تحسين اإلنتاجية و المساهمة في خفض تكاليف اإلنتاج.
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