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:  ملخص

ًتزاًذ الاَخمام بذساظت بالىاكت اإلاخجذدة بر حّخبر مً ؤَم الىاكاث الّاإلاُت خاسج الىاكت 

ألاخفىسٍت، وىنها واكت هٍُفت وغحر ملىزت للبِئت مما ًىعبها ؤَمُت بالغت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت 

ى ما ظىداٌو ببشاٍص مً خالٌ َزٍ الذساظاث ورلً بدعلُي المىء ِلى ؤَم الخجاسب الذولُت في  َو

شك ججشبت )َزا اإلاجاٌ واإلاخمثلت في الذٌو اإلاخلذمت  ىُت ِو ِشك ججشبت الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

 (ظىغافىسة

اح، الخىمُت اإلاعخذامت: كلمات مفحاحية  . الىاكت اإلاخجذدة، الىاكت الؽمعُت، واكت الٍش

 Q44 ؛Q43 ؛JEL :O13ثصييفات 

Abstract:  

L'étude des énergies renouvelables, considérée comme l'une des énergies mondiales 

les plus importantes en dehors des énergies fossiles, s'intéresse de plus en plus à l'énergie 

propre et non polluante, ce qui rend très important le développement durable. Ce que nous 

allons essayer de mettre en évidence à travers ces études en mettant en évidence les 

expériences internationales les plus importantes dans ce domaine, qui est représenté dans 

les pays développés (Présentation de l'expérience des États-Unis d'Amérique et présentation 

de l'expérience de Singapour) . 

Keywords : énergie renouvelable, énergie solaire, énergie éolienne, développement durable. 

JEL Classification codes : O13 ; Q43 ; Q44 
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 : مقدمة. 1

ا ال غنى ِىه في ِاإلاىا اإلاّاـش، فلذ اجطخذ ؤَمُتها في ِملُت  جادي الىاكت دوسا خٍُى

زا ما ولذ لغىوا  الخىمُت واسجباوها الىزُم بمخخلف مجاالث الخىمُت اإلاعخذامت وؤبّادَا، َو

هبحرة ِلى البِئت هدُجت لعُىشة الىاكت ألاخفىسٍت ِلى الىاكت الّاإلاُت التي ًخم اهخاحها 

واظتهالهها بإظالُب جادي الى الالشاس، َزا ألامش الزي خفض ِلى لشوسة البدث ًِ مىاسد 

ذًلت للبِئت للخذ مً الخلىر البُئي مً حهت ولخخفُف المغي ِلى  الىاكت مخجذدة ـو

اظخخذام الىاكت الخللُذًت مً حهت ؤخشي، وبزلً ؤـبدذ الىاكت اإلاخجذدة مً ؤَم اإلافادس 

الشئِعُت للىاكت الّاإلاُت خاسج هىاق الىاكت الخللُذًت وىنها هٍُفت وغحر ملىزت وحّخبر الاكذم 

 .التي اظخخذمها الاوعان هما جخمحز بالخجذد الخللائي وبففت الذًمىمت

 :إشكالية البحث .1.1

ماهي أهم الحجارب الدولية في مجاو : جخمثل بؼيالُت البدث في العااٌ الجىَشي آلاحي

 الاسخثمار بالطاقات اإلاحجددة لححقيق الحىمية اإلاسحدامة؟

 :فرطية البحث. 2.1

جىحذ الّذًذ مً الخجاسب الذولُت الىاجخت اإلااهذة ِلى : جخمثل فشلُت البدث في ؤهه

 .لشوسة الاظدثماس في الىاكاث اإلاخجذدة مً ؤحل جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت اإلايؽىدة

: البحث  دافأه. 3.1

: مً خالٌ َزا البدث هداٌو الىـىٌ لألَذاف الخالُت

 ؛ابشاص الذوس الخُىي والجىَشي للىاكت في ِملُت الخىمُت اإلاعخذامت 

 الّمل ِلى جىظُْ اظخغالٌ الىاكاث اإلاخجذدة وبخاللها مدل الخللُذًت. 

 :مىهج البحث. 4.1

ى الىاكت اإلاخجذدة، هما ؤن َزٍ  جيبْ ؤَمُت الذساظت مً ؤنها حّالج مىلُى العاِت، َو

الذساظت تهخم بىاكّها ِاإلاُا والخدذًاث التي جدىٌ دون الخىظْ في اظخخذامها، مْ بللاء المىء 

 .ِلى بّن الخجاسب الذولُت في ـىاِت الىاكت اإلاخجذدة، وهُفُت الاظخفادة مجها
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  مفاهيم عامة حىو الطاقات اإلاحجددة. 2

حؽيل الىاكاث اإلاخجذدة مفادس معخلبلُت َامت للىاكت بدُث جيىن بذًلت للىاكت   

مثل الذافْ الشئِس ي ألاٌو لالَخمام بهزا الىُى مً الىاكت في الذافْ البُئي للخذ  ألاخفىسٍت، ٍو

مً الغاصاث اإلاىبّثت وخفىـا غاص زاوي ؤهعُذ الىشبىن، وظىداٌو لمً َزا البدث جىلُذ 

ا، وهزا ؤَم بًجابُاتها . مفهىم الىاكاث اإلاخجذدة وخفائفها، ومفادَس

:  الطاقة اإلاحجددةممفهى. 1.2

ا واالحي  :همحز ِذة مفاَُم للىاكت اإلاخجذدة ظىىحَض

 ا : "ِشفها بشهامج ألامم اإلاخدذة لخماًت البِئت بإنها ِباسة ًِ واكت ال ًيىن مفذَس

مخضون زابذ ومدذود في الىبُّت، جخجذد بففت دوسٍت ؤظُش مً وجحرة اظتهالهها، وجٍهش 

اح، الىاكت : في ألاؼياٌ الخمعت الخالُت ت، ؤؼّت الؽمغ، الٍش الىخلت الخٍُى

ذة هىاوي،  )".الىهشومائُت، وواكت باوً ألاسك ( 141، ؿ2016فٍش

  هي الىاكت الىاؼئت مً اإلافادس التي ال جفنى اكخفادًا ؤي غحر كابلت للىمىب فهي جخجذد

بن َزا لشصكىا ماله ): باظخمشاس واإلاا َىان خُاة ِلى ظىذ ألاسك بنها هما كاٌ هللا حّالى

( 29، ؿ2017خىسٍت دؼاؼخت، ) 54ظىسة ؿ آلاًت . (مً هفار

  الّذًذ مً ألاحهضة راث اإلاعاخاث وألاحجام الىبحرة، والىاكْ ؤن َزا َى ؤخذ ؤظباب

اسجفاُ الخيلفت ألاولُت وؤًما هي ِباسة ًِ مفادس وبُُّت دائمت وغحر هالبت ومخىفشة في 

ا الىاكت الؽمعُت  الىبُّت، وهي هٍُفت ال ًيخج ِجها جلىر بُئي وعبُا، ومً ؤَم مفادَس

 .(03، ؿ2013ؤخمذ بخىػ، )بلى آخٍش ...والىاكت اإلاائُت

فاث العابلت وعخيخج ؤن الىاكت اإلاخجذدة هي ِىغ الىاكت ألاخفىسٍت  واظدىادا للخٍّش

فهي واكت ال جىفز، وهزلً ؤن اظخخذامها ال ًخلف ؤلشاسا  (...الفدم، الىفي، الغاص الىبُعي)

للبِئت، وؤًما وحىدَا في الىبُّت دائم وجللائي وهي بزلً ِىغ الىاكت الغحر مخجذدة التي 

. غالبا ما جيىن مخضون حامذ في ألاسك ال ًمىً الاظخفادة مجها بال بّذ جذخل ؤلاوعان

 :  الطاقة اإلاحجددةصخصائ. 2.2

 :جخمحز الىاكاث اإلاخجذدة بّذة خفائق هزهش ؤَمها فُما ًلي

  ،جلّب دوسا َاما في خُاة ؤلاوعان وحعاَم في جلبُت وعبت ِالُت مً مخىلباجه مً الىاكت

لت ألاحل رلً ألنها مشجبىت ؤظاظا بالؽمغ والىاكت اإلاشجبىت ِجها  ؛وهي مفادس وٍى
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  ى ما اظخخذام مفادس الىاكت اإلاخجذدة ًخىلب اظخّماٌ ألحهضة الىاكت اإلاخجذدة َو

ْ ا العَش  .ٌؽيل في هفغ الىكذ ؤخذ الّىائم ؤمام اهدؽاَس

 

 : مصادر الطاقة اإلاحجددة .3.2

الىاكاث اإلاخجذدة والتي حّخبر هبذًل للىاكت ألاخفىسٍت ًىذسج ِجها ِذة مفادس وهي 

 :واآلحي

 مصادر الطاقة اإلاحجددة :1الشكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مً بِذاد الباخثحن:اإلاصدر

الحىمية اإلاسحدامة إطار هظري . 3

خ لُّىغ في ول صمً مً ألاصمىت الىاكْ الزي وان ٌِّؾ  جىىس مفهىم الخىمُت ِبر الخاٍس

فُه ول مجخمْ، ووان َزا الىاكْ اظخجابت لىبُّت اإلاؽىالث التي جىاحهها َزٍ اإلاجخمّاث، 

(. 05، ؿ2016دخماوي ِلي، ) بجمْ إلافهىم الخىمُت اإلاعخذامت

 الىاكت الؽمعُت

واكت الىخلت 

ت  الخٍُى

 الىاكت الىىوٍت الىاكت الهىائُت

واكت خشاسة ألاسك 

 الجىفُت

 الىاكت اإلاائُت 
 مفادس الىاكت اإلاخجذدة
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: ماهية الحىمية اإلاسحدامة. 1.3

فاث واظخخذاماث للخىمُت اإلاعخذامت، فالبّن ًخّامل مْ الخىمُت  للذ ٌهشث ِذة حٍّش

اث الىٍام الّالي الجذًذ، والبّن ًشي ؤن  اإلاعخذامت هشئٍت ؤخالكُت جىاظب اَخماماث وؤولٍى

الح   إـل
ً
الخىمُت اإلاعخذامت همىرج جىمىي وبذًل ًِ الىمىرج الفىاعي الشؤظمالي، ؤو سبما ؤظلىبا

ىان مً ًخّامل مْ الخىمُت اإلاعخذامت . ؤخىاء وحّثراث َزا الىمىرج في ِالكخه بالبِئت َو

ت وجلىُت بدخت للخذلُل ِلى خاحت اإلاجخمّاث ؤو البلذان اإلاخلذمت والىامُت بلى  هلمُت بداٍس

. بداسة بُئُت واُِت وجخىُي فّاٌ الظخغالٌ اإلاىاسد

 :مفهىم الحىمية اإلاسحدامة1.1.3

ش اإلاّىىن  بمعخلبلىا اإلاؽترن والخىمُت " حّشف اللجىت الّاإلاُت للخىمُت اإلاعخذامت في الخلٍش

ثلبية اححياحات الحاطر دون أن ثؤدي إلى ثدمير قدرة ألاحياو : "  بإنها1987لّام " اإلاعخذامت 

عملية ًخىاغم فيها اسحغالو : " وحّشف هزلً بإنها". اإلاقبلة على ثلبية اححياحاتها الخاصة 

اإلاىارد وثىحيهات الاسخثمار ومىاحي الحىمية الحكىىلىحية وجغير اإلاؤسسات على هحى ٌعسز كال 

مضسٍم ِاؼىس، بذون  )  "مً إمكاهات الحاطر واإلاسحقبل للىفاء بحاحيات ؤلاوسان وثطلعاثه

برا فالخىمُت الخلُلُت هي اللذسة ِلى الاظخمشاس والخىاـل مً مىٍىس اظخخذام  (ظىت وؽش

اإلاىاسد الىبُُّت، والتي ًمىً ؤن جدذر مً خالٌ اظتراجُجُت جخخز الخىاصن البُئي همدىس 

لابي لها، ورلً الخىاصن الزي ًمىً ؤن ًخدلم مً خالٌ ؤلاواس الاحخماعي البُئي والزي يهذف 

بلى سفْ مِّؽت ألافشاد مً خالٌ الىٍم العُاظُت والاكخفادًت والاحخماُِت والثلافُت التي 

(. 220، ؿ2000ههى الخىُب، ) .جدافَ ِلى جيامل ؤلاواس البُئي

ت لّام  (P.N.U.D) وبشهامج ألامم اإلاخدذة للخىمُت  ٍش الّالمي بؽإن الخىمُت البؽٍش في جلٍش

عملية ًحم مً خاللها صياغة السياسات الاقحصادًة، : " ٌّشف الخىمُت اإلاعخذامت بإنها1992

ة، الطاقىٍة، السراعية والصىاعية كلها، بقصد إقامة ثىمية ثكىن  بية، الحجاٍر الظٍر

 (13،14، ؿ  2003ـالح الذًً مدمىد الدجاس، ) "اقحصادًا اححماعيا واًكىلىحيا مسحدًمة

وعخيخج مً خالٌ الخٍّشف العابم ؤن بجباُ اإلاىٍماث إلاخىلباث الخىمُت اإلاعخذامت ٌّني 

بدثها لِغ فلي ًِ ألاداء اإلاالي، وبهما هزلً ألاداء الاحخماعي والبُئي، وبالخالي جىَشغ مبذؤ 

.  اإلاعاولُت الاحخماُِت في اإلاىٍماث
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 بن الخىمُت اإلاعخذامت جدلم جىمُت ؼاملت جفي باخخُاحاث الخالش، وجدلم الخىاصن بِىه 

لى لىء مفهىم  وبحن مخىلباث اإلاعخلبل لخمىحن ألاحُاٌ اإلالبلت مً اظدُفاء خاحُاتهم، ِو

 الخىمُت 

ؤظامت اإلاغىلي، )  :اإلاعخذامت جٍهش ؤَمُتها ورلً مً خالٌ جدلُم ألاَذاف اإلاخمثلت فُما ًلبي

 (45، 44، ؿ ؿ1999

  بن الخىمُت اإلاىلىبت ال جلخفش ِلى الخلذم في مىىلت دون ؤخشي، لعىىاث مّذوداث

ت حمّاء ِلى امخذاد اإلاعخلبل البُّذ  ؛وبهما للبؽٍش

  اث اإلاِّؽت التي جخجاوص الخذ ألادوى ألاظاس ي مً الاخخُاحاث ال ًمىً بدامتها بن معخٍى

اث الاظتهالن في ول ميان مخىلباث ؤلادامت ِلى اإلاذي البُّذ  ؛بال ِىذما جشاعي معخٍى

  ًبن الاخخُاحاث الاكخفادًت هما ًخفىسَا ألافشاد جخدذد هزلً احخماُِا وزلافُا، وم

اث الاظتهالن التي ال  زم فةن الخىمُت اإلاعخذامت جخىلب اهدؽاس اللُم التي حصجْ معخٍى

 ؛جخجاوص الخذود اإلاّلىلت

  ًالخىمُت اإلاعخذامت جخىحه ؤظاظا لخلبُت اخخُاحاث الىبلاث الفلحرة، مً ؤحل الشفْ م

 ؛اإلاعخىي اإلاِّش ي لهزٍ الىبلاث، وبالخالي الخذ مً اهدؽاس الفلش

  ش الجىاهب الثلافُت لألفشاد، مْ اإلادافٍت ِلى الخىمُت اإلاعخذامت جدشؿ ِلى جىٍى

 ؛الخماسة الخاـت بيل مجخمْ

  بن إلافهىم الخىمُت اإلاعخذامت ؤبّاد مخخلفت، هدُجت ِالكت َزا اإلافهىم بالبِئت والاكخفاد

    (.22، ؿ1997حمُل واَش، ): واإلاجخمْ، وجخمثل َزٍ ألابّاد فُما ًلي

 :  أبعاد الحىمية اإلاسحدامة2.1.3

ت إلافهىم الخىمُت اإلاعخذامت، فةهه مً المشوسي دساظت ول  ختى جىخمل الذساظت الىٍٍش

 :مً ؤبّادَا وهي

 ت، معإلت : البعد البيئي جىشح الخىمُت اإلاعخذامت بخإهُذَا ِلى مبذؤ الخاحاث البؽٍش

الاهخفاء الفىاعي ؤي الخاحاث التي ًخىفل الىٍام الاكخفادي بخلبُتها، لىً ًجب ألاخز 

خباس الىبُّت، ِىذ البذء بالخفيُْ، والهذف مً وساء ول رلً َى الدعُحر  بّحن الِا

ُف ألاخعً للشؤظمـاٌ الىبُّـي والّمل ِلى ِذم جبزًٍش  ؛والخٌى
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 ٌّحن البّذ الاكخفادي للخىمُت اإلاعخذامت الاوّياظاث الشاَىت : البعد الاقحصادي

ل وجدعحن  واإلالبلت لالكخفاد ِلى البِئت، ومً خالله ًخم وشح معإلت اخخُاس وجمٍى

ُف اإلاىاسد الىبُُّت  ؛الخلىُاث الفىاُِت في مجاٌ جٌى

بن ألاخز بهارًً البّذًً، لِغ مّىاٍ اإلادافٍت ِلى الىبُّت فدعب، بل بخلذًش إلاجمُى 

ت هزلً، وجإهُذ مبذؤ الخأصس بحن ؤلاوعان  الّالكاث اإلالامت بحن الىبُّت وبحن ألافّاٌ البؽٍش

ت الذًمىمت الىبحرة . والبِئت، وألافملُت للخىىىلىحُاث واإلاّاسف واللُم التي جمْ في ألاولٍى

 جخمحز الخىمُت اإلاعخذامت خاـت بهزا البّذ الثالث، بر ؤن : البعد الاححماعي والسياس ي

ش في الاخخُاس  البّذ ؤلاوعاوي ًجّل مً الىمى وظُلت لاللخدام الاحخماعي ولّملُت الخىٍى

العُاس ي، والبذ لهزا الاخخُاس ؤن ًيىن اخخُاس بهفاف بحن ألاحُاٌ بملذاس ما َى بحن 

 ٌ  .الذو

ً ؤظاظُحن  حّخمذ ِملُت الخىمُت اإلاعخذامت في ؤي مجخمْ مً اإلاجخمّاث ِلى مفذٍس

زان َما حىاخا الخىمُت اللزًً بهما (مىاسد وبُُّت ومىاسد ظياهُت)الىبُّت وؤلاوعان : َما ، َو

بما جخمىً مً الخإلم في آفاق الشخاء والشفاَُت، وبما جبلى في مجاٌ العجض والخخلف، وجخخلف 

ُتها ً مً خُث وفشتها وهِى وجإحى ؤَمُت الخىمُت اإلاعخذامت . اإلاجخمّاث في خُاصة َزًً اإلافذٍس

التزاًذ اإلاىشد في ِذد : باليعبت الظخغالٌ اإلاىاسد الىبُُّت مً اسجباوها بّاملحن ؤظاظُحن َما

، 2006ظالمي سؼُذ، )العيان، وصٍادة ِذد الخاحاث جبّا للخىىس الفىشي والخماسي 

( 112،113ؿ

ا مً  لى رلً، فالخىمُت اإلاعخذامت جمشب بجزوسَا في ول حىاهب الخُاة بيل ما ًمحَز ِو

اداث وظلىن وؤظالُب بهخاج وؤولاُ ِمشاهُت واحخماُِت واكخفادًت وهٍم ظُاظُت  كُم ِو

وجلذم ِلمي وجلني وججذد فني وؤدبي، بهذف بؼباُ الخاحاث اإلاخخلفت لألفشاد، والىـىٌ بهم بلى 

 .ولْ ؤفمل

 اسحعراض ثجارب الدوو اإلاحقدمة في مجاو الطاقة اإلاحجددة .4

كية .1.4  :ثجربة الىالًات اإلاححدة ألامٍر

كية 1.1.4 : اإلاىقع الجغرافي للىالًات اإلاححدة ألامٍر
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ىُت ًدذَا مً الؽشق اإلادُي ألاولس ي ومً الؽماٌ هىذا ومً  الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 والًت بما فحها والًتي ؤالظيا وحضس 50الغشب اإلادُي الهادي ومً الجىىب اإلاىعًُ، حؽمل 

 .، وبزلً جدخل اإلاشجبت الشابّت ِاإلاُا²هـلـم 9.363.000َاواي، وجبلغ معاختها 

 

كية 2.1.4  : واقع الطاقة اإلاحجددة بالىالًات اإلاححدة ألامٍر

ىُت مً الذٌو الفىاُِت الهامت في الّالم، بر خىمذ ؤسكاما  وحّخبر الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ىُت  كُاظُت في مجاٌ الىاكت اإلاخجذدة في ظىق الىهشباء، فىفلا إلداسة مّلىماث الىاكت ألامٍش

مً بحمالي الىاكت وجدذًذا في مجاٌ الىاكت ، %10خللذ مفادس الىاكت اإلاخجذدة وعبت 

اح وهي ؤِلى وعبت جدللها اإلافادس اإلاخجذدة ختى آلان  .الؽمعُت وواكت الٍش

صافي ثىليد الكهرباء الشهري مً مجمىعة مخحارة مً شركات إهحاج الطاقة مً : 2الشكل 

اح)إحمالي ثىليد الكهرباء   (الطاقة الشمسية-طاقة الٍر

 

 
 (6، ؿ 2017الىوالت الذولُت للىاكت، ) :اإلاصدر 

 

اح ولذث خىالي   مً بحمالي %8مً خالٌ الؽيل ؤٌهشث بُاهاث ؤلاداسة ؤن واكت الٍش

فإجذ مً الىاكت الؽمعُت ظىاء واهذ  %2الىاكت الىهشبائُت، ؤما اليعبت اإلاخبلُت والتي جمثل 

ِلى ـىسة ؤلىاح ؼمعُت جابّت إلاباوي ظىىُت ؤم ؤخشي جابّت إلااظعاث ومشافم، هما ؤؼاسث 

ً مىظمُحن بلى خذ هبحر، بر جضداد الىاكت  ً اإلاخجذدًً َما مفذٍس ؤلاداسة ؤن َزًً اإلافذٍس
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اح خالٌ الشبُْ، وجفل بهخاحُت ألالىاح الؽمعُت بلى ؤِلى مّذالتها في ففل  التي جىلذَا الٍش

 .الفُف

 : محطة اًفاهباه للطاقة الشمسية في صحراء مىهافي بكاليفىرهيا3.1.4

 :هظام ثىليد كهرباء بالطاقة الشمسية اًفاهباه -ؤ 

ت الؽمعُت  ( هم64) مُال 40والُفىسهُا،   في صخشاء مىَافي  َى مؽشوُ الىاكت الخشاٍس

،ًىدؽش   مُجاواث392حىىب غشب الط فُغاط، مْ اللذسة ؤلاحمالُت اإلاخىىت مً 

ِلى اإلاشاحل التي جلْ  [الىاكت الؽمعُت]ول ازىحن مً اإلاشاًا جلىم بترهحز   َُلُىظخاث173500

احخزب اإلاؽشوُ بّن الجذٌ بعبب مىكّه ِلى اإلاىاكْ  ِلى اإلاشهض مً بشج الىاكت الؽمعُت،

ت والبِئت بلى ؤن جيىن مفذس تهذًذ  ت التي ًىٍش فحها معاولى الخُاة البًر البُئُت الصخشاٍو

ش اإلاؽشوُ مً كبل بشاًذ .2014 فبراًش 13فخدذ اإلايؽإة سظمُا في  .للصخشاء وكذ جم جىٍى

للىاكت،  NRGوؤهبر معدثمش في اإلاؽشوُ َى $ بلُىن  220جيلفت اإلاؽشوُ  وجلذس ظىسط للىاكت

يعخىن، هُىحشس ي، التي ولّذ في  ا في بٍش وكذ جللى  $  بلُىن 300وهي ؼشهت جىلُذ ملَش

جيالُف البىاء اإلالذسة  . مً وصاسة الىاكت الىالًاث اإلاخدذة$  بلُىن 1.6اإلاؽشوُ لماهت اللشك 

 .(دوالس ليل هُلىواه 5.516,00) CSP لهزا اإلاؽشوُ

: الىصف -ب 

مً اإلاعالً ألاساض ي  ًخيىن هٍام جىلُذ الىاكت الىهشبائُت الؽمعُت اًفاهباٍ مً زالزت

اإلاىكْ جخم  .والخذود والُفىسهُا هُفادا في حىىب غشب الىالًاث اإلاخدذة صخشاء باللشب مً الّامت

ت ت، و ظخِخالًً البًر خيىن . سئٍخه مً اإلاىاكْ اإلاجاوسة مىَافي اإلادمُت الىوىُت، اإلاعىُذ البًر ٍو

ت  مً خلىٌ مً اإلاشاًا الهُلىظخاجُت جشهض ؤؼّت الؽمغ ِلى معخلبالث جلْ ِلى ؤبشاج مشهٍض

ت اإلاىُفت خفُفا  للىاكت الؽمعُت، والتي ًخم بها جىلُذ البخاس لذفْ الخىسبِىاث البخاٍس

بلى حاهب مىلذاث البخاس الخىسبِىاث جضود ؤهٍمت اللُاط والخدىم، خاهم والًت  للمدىت ألاولى،

م مً هباس الصخفُاث ججمّىا  والُفىسهُا ؤسهىلذ ؼىاسصهُغش، وصٍش الذاخلُت هحن ظاالصاس، وغحَر

 27لخدذًذ سظمُا ألاسك اإلالشسة للمؽشوُ، وكذ اهدعبذ اإلاىافلت الجهائُت في  في صخشاء مىَافي

مً الىالًاث اإلاخدذة وصاسة $ ملُىن  1.6 وجللى اإلاؽشوُ لمان اللشوك. 2010ؤهخىبش

، مىدذ اًفاهباٍ مؽشوُ 2012في فبراًش .$ بلُىن  2.18الخيلفت ؤلاحمالُت للمؽشوُ خىالي  .الىاكت

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=NRG_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=NRG_%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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م الىاكت الؽمعُت لخىلُذ الىاكت في الىالًاث  (جشهحز الىاكت الؽمعُت) CSP الّام في ًِ وٍش

 .اإلاخدذة

 :أبراج الطاقة -ج 

الخىىىلىحُا لىص ألبشاج الىاكت  " بن ميؽإة اًفاهباٍ حعخخذم الىاكت بشاًذ ظىسط

لت التي حّمل بها مدىاث الىاكت  LPT 550 الىٍام الؽمس ي" جيخج الىهشباء بىفغ الىٍش

 الخللُذًت ًِ 

 

له بلى الخىسبِىاث م بخذار دسحت خشاسة ِالُت لخدٍى م بوؽاء البخاس ًِ وٍش بشاًذ  .وٍش

لخّىغ ؤؼّت الؽمغ بلى حهاص اظخلباٌ  حعخخذم آلاالف مً اإلاشاًا حعمى الهُلُىظخاث ظىسط

ٍش مً كبل ؼشهت ساًلي الىاكت مملىءة باإلااء الزي بترهض ِلى كمت البرج ىذما . ًجشي جىٍى ِو

خلم دسحت خشاسة ِالُت . ًمشب لىء الؽمغ الخضاهاث التي بذاخلها اإلاُاٍ ًخم حسخحن البخاس ٍو

ؤبشاج "زم ًخم ضخ البخاس بلى الخىسبِىاث الخللُذًت التي جىلذ الىهشباء باإللافت بلى رلً، فةن 

خالٌ . في ؤِالَا ِلى اإلاجاالث التي جشهض مشآة حّىغ لىئَا'وخذاث اظخلباٌ " الىاكت لذيها

الّملُت، َزٍ الىخذاث اإلاخللُت جفبذ ظاخىت للغاًت، بدُث جٍهش وجخىهج وجط يء ِالُا فىق 

زٍ اإلاعخلبالث اإلاخىهجت ظىف جيىن وخذاث مشئُت لألشخاؿ في الّذًذ مً  ظىذ ألاسك، َو

  .هلاه اإلاشاكبت الشئِعُت، بما في رلً الاظخفادة مً اإلاعافٍشً

 :ألاثر الاقحصادي إلاحطة اًفاهباه -د 

  ُفت في رسوة البىاء، و1،000بشاًذ ظىسط ًلذس ؤن مشفم اًفاهباٍ ظدؽمل ِذدا  86 ٌو

ُفت دائمت، ومجمُى الفىائذ الاكخفادًت   ؛بالًحن دوالس 3ٌو

  اإلاؽشوُ ظُخلم "كذ رهش ؤن اإلاؽشوُ الزي ًمثل مٍّم صخشاء مىَافي في والُفىسهُا ؤن

 ".فشؿ ِمل إلاٍّم الط فُغاط والىهشباء ظخخفق إلاٍّم ظان فشاوعِعيى

 :آلاثار البيئية -ٌ 

  بلى ؤهثر مً  ظىف ٌعهم جشهُب اًفاهباٍ بلى جللُل اهبّازاث زاوي ؤهعُذ الىشبىن

ا 400،000  ؛وً ظىٍى

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
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  هما ؤنها مفممت لخللُل الخإزحراث ِلى البِئت الىبُُّت مً خالٌ الىفاءة في اظخخذام

ألاساض ي، وجإزحر مىخفن جخىُي الهُلُىظخاث الزي ٌعمذ إلاجاٌ الىاكت الؽمعُت 

  ؛لخدبْ خىىه مدُي ألاسك الىبُُّت وججىب مىاوم الغىاء الىباحي الشئِعُت

 ًهُلىمتر مشبْ مً  5.5 مؽشوُ اًفاهباٍ ًادي بلى الىشاب في الىاكت الؽمعُت ألهثر م

اث الىوىُت .ألاساض ي الّامت في ؼماٌ ؼشق صخشاء مىَافي في ِام  سابىت خفَ اإلاخجَز

شا ًِ اإلاؽشوُ، مؽحرة الى مخاوف ألالشاس باإلاُاٍ، التي  (NPCA)  ؤـذسث2012 جلٍش

ت الهامت ت، وآزاس رلً ِلى ألاهىاُ الصخشاٍو مً ؤحل الخفاً ِلى . لخلذ اإلاىاسد البفٍش

ت الصخُدت،  ل البخاس مشة ؤخشي بلى  LPT 550اإلاُاٍ الصخشاٍو ذ الهىاء لخدٍى ٌعخخذم جبًر

زا ًادي بلى اهخفاك . اإلاُاٍ ذ، َو  في اإلائت 90باإلالاسهت مْ الىشق الخللُذًت الشوبت للخبًر

 ؛زم ًخم بسحاُ اإلاُاٍ بلى اإلاشاحل في ِملُت مغللت. في اظخخذام اإلاُاٍ

 ت خاسج اإلاىىلت  ؛بشاًذ ظىسط كامذ بترهُب ظُاج ؤًما مً ؼإنها ؤن جبلي الخُاة البًر

  جم جذجُم اإلاؽشوُ مشة ؤخشي بلى الخفمُم، لخجىب البىاء ِلى اإلادمُاث2010في ِام ، .

ة سىغافىرة في مجاو الطاقة اإلاحجددة. 2.4  ثجٍر

:  اإلاىقع الجغرافي لسىغافىرة1.2.4

ففلها ًِ بهذوهِعُا  شة ٍو جلْ حمهىسٍت ظىغافىسة ِىذ الىشف الجىىبي مً وشف الجٍض

ت  ا ممُم حىَش وال ٌّخبر فاـال هبحرا رلً ؤن اإلاىاـالث البًر ً مالحًز ممُم ظىغافىسة، ِو

ذ ِىذ سؤط ؼبه  ، ولعىغافىسة مىكْ حغشافي فٍش ا ِبٍر والخذًذًت جشبي بحن ظىغافىسة ومالحًز

شة اإلاالًى خُث حؽشف ِلى ممُم مللا الىاكْ بحن اإلاالًى وظىمىشة، حمهىسٍت ظىغافىسة ال  حٍض

بلغ ِذد ظيانها/ ولم719جخجاوص معاختها   ملُىن وعمت، هي واخذة مً ؤهثر الذٌو 5.6 مشبْ، ٍو

ت  جلذما مً خُث اليؽاه الاكخفادي وحىدة الخُاة في البالد، خُث ؤنها حّذ ؤَم اإلاىاوئ الخجاٍس

م اإلاالحي الزي ًشبي غشب ؤوسوبا ودٌو خىك  ها ِلى الىٍش في مىىلت حىىب ؼشق آظُا لىكِى

.  البدش اإلاخىظي بالؽشق ألاكص ى

: سىغافىرة ثبني أكبر مسرعة عائمة لأللىاح الشمسية في العالم 2.2.4

ت  حّتزم ظىغافىسة بوؽاء ؤهبر مضسِت ِائمت لأللىاح الؽمعُت في الّالم، فالذولت ألاظٍُى

ذ مً ؤلىاح ؼمعُت لخلبُت  اليؽىت اكخفادًا حععى للخدىٌ بلى اإلاُاٍ بذال مً ألاسك لترهُب مٍض

ًإحي َزا الخىحه في ٌل هذسة ألاسك في ظىغافىسة التي حّذ  .اخخُاحاث اإلاىىلت مً الىاكت

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ىسن، فلِغ َىان هثحر مً اإلاعاخت الُابعت في َزا البلذ الزي  بإهملها ؤـغش مً مذًىت هٍُى

جدُىه اإلاُاٍ مً ول حاهب، ختى ؤهه ال ًىحذ ما ًىفي لالظخغالٌ ما ٌّادٌ معاخت ملّب هشة 

ت الّمالكت للفىاِاث الهىذظُت " ؤي بي بي"وحؽاسن ؼشهت . اللذم في مؽشوُ مهم عٍش العَى

ىذ الاهتهاء مً بىاء َزا  ىسٍخ في جىفُز ودِم َزا اإلاؽشوُ اإلاهم بخبرتها الخلىُت، ِو ا ٍص وملَش

 .اإلاؽشوُ، فةن مدىت الىاكت الجذًذة ظخيىن ؤهبر مضسِت ؼمعُت ِائمت في الّالم

وختى اللخٍت، ًىحذ ؤهبر مشفم للىاكت الفىلخُت المىئُت الّائمت في الفحن، وجم خالٌ 

لها بؽبىت الىهشباء اإلادلُت، وجفخش بُىحن بمشفلها َزا باِخباٍس ؤخذ 2017ؼهش ماي   ـو

ؤلاهجاصاث ألاخحرة التي خللتها بمبراوىسٍت الىظي في حهىدَا للُادة الّالم في مجاٌ جبني الىاكت 

اإلاخجذدة، وهي التي واإلاا لّىذ مً كبل الّالم بعبب سجلها الّالي في اهبّازاث الىشبىن، وضر 

، ؤن ألالىاح "ؤي بي بي"، ححن سون اإلاعاوٌ ًِ كعم الّالكاث في ؼشهت "الاكخفادًت"ٌ 

ت اإلاداوت باإلاُاٍ، مّخبرة ؤهه ًمىً ؤن جيىن  الؽمعُت الّائمت بذًل ـالر لهزٍ الذولت ألاظٍُى

ت ِلى ؤسك الُابعت(%10)ألالىاح الّائمت ؤهثر هفاءة بيعبت  .  مً ألالىاح اإلاىلِى

ؤلافذ سون ؤن ؼشهخه الشائذة في مجاٌ جلىُاث الىاكت، ؤن اإلايىهاث الخاظمت لدؽغُل 

بلغ كُاط اإلاىفت َىخاس واخذ ؤو  مىفت ِائمت لخىلُذ مُغاواه واخذ مً الفىلخُت المىئُت، ٍو

زٍ الىاكت اإلاىلذة جذِم الىاكت الىوىُت  ما ٌّادٌ كُاط ملّب وهفف ملّب لىشة اللذم، َو

 .ؤظشة250بدُث جىفش الىهشباء هدى 

في بُان " ؤي بي بي"سئِغ ؼّبت مىخجاث الىهشباء بؽشهت " جاسان محهخا"ومً حهت ًلىٌ 

ى خىىة مهمت في (زىسة الىاكت)الؽشهت بن َزا اإلاؽشوُ مخىائم جماما مْ اظتراجُجُدىا خىٌ  ، َو

ج الىاكت،  ذ مً مفادس الىاكت اإلاخجذدة في معخلبل مٍض الخّاون مْ الؽشواء لخدلُم مٍض

ا، بل ختى بلذسة 3.3فاإلاؽشوُ ًىلذ   مُغاواث 4 مُغاواث في العاِت مً الىاكت الؽمعُت ظىٍى

ت ِلى الُابعت، ففي ظىغافىسة  في العاِت بد جبحن ؤهه ؤهثر هفاءة مً ألالىاح الؽمعُت اإلاىلِى

واث ليل متر مشبْ، /هُلى 1.5000مخىظي ؤلاؼّاُ الؽمس ي العىىي لها مشجفْ ًفل بلى هدى 

ى ما ًجّل الىاكت الؽمعُت مفذس حزابا للىاكت اإلاخجذدة . َو

واث مً مدىالث الىاكت الؽمعُت مً / هُلى100حهضث اإلاؽشوُ ب " ؤي بي بي"فؽشهت 

ل الخُاس اإلاباؼش اإلاىخج مً  trio-50هُى  الشائذة في ألاظىاق، وجخىلى َذٍ اإلايىهاث ألاظاظُت جدٍى

الوة بلى رلً، فةن  ألالىاح الؽمعُت بلى جُاس مخىاوب الظخخذامه في الؽبياث الىهشبائُت، ِو
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الؽشهت جىفلذ بخإمحن وحؽغُل كىاوْ الذوائش الىهشبائُت الفغحرة التي جدمي الذوائش الىهشبائُت 

ذ اإلاىفاث الؽمعُت الّائمت باإلاُاٍ  ِلى اإلااء، وؤفادث الؽشهت بىبُّت الخاٌ ؤهه ظِخم جبًر

ذ مً هفاءة غلت الىاكت بذسحت هبحرة، ممُفت ؤن الخجاسب ؤزبدذ ؤن جإزحر  اإلادُىت بها، ما ًٍض

ذ الىبُعي للماء جدذ الخالًا الؽمعُت ًجّلها ؤهثر هفاءة بيعبت  مً ألالىاح  (%11)الخبًر

الؽمعُت التي جىلْ ِلى ألاسك، وظخلىم ألالىاح الؽمعُت واإلاُاٍ في الىاكْ بمعاِذة بّمها 

ى ما ٌّشف ب  خُث جلىم اإلاىفت والهىاء بخملُل اإلاُاٍ " الخإزحراث اإلاخىاغمت"البّن َو

وحعاِذاوي بالخالي في الخذ مً الخبخش، في خحن ظدعاِذ اإلاُاٍ في الخفاً ِلى بشودة ألالىاح 

لت ؤهثر هفاءة هما ؤن الهىاء الباسد ِلى ظىذ البدش  الؽمعُت ما ظِعاِذ بدؽغُلها بىٍش

ٌعاِذ ؤًما في الخللُل بلى ؤدوى خذ مً خىش لمىس ؤداء الخالًا الؽمعُت، فلذ ؤـبدذ 

ذ  الخالًا الؽمعُت الّائمت جدٍى بؽّبُت متزاًذة في حمُْ ؤهداء الّالم ألن جفمُمها الفٍش

زٍ ألاخحرة الّائمت جدشس ألاساض ي في اإلاىاوم  ٌّالج معائل الىفاءة اإلاخّذدة وجخىُي اإلاذن، َو

 .اإلاإَىلت بالعيان، وجللل ؤًما مً جبخش اإلاُاٍ

جام وىن، سئِغ الىفذ الخجاسي العىغافىسي لذي مىٍمت الخجاسة ؤهه " الاكخفادًت"وؤوضر ٌ 

ِىذ اهخماٌ الىٍام، فةن بالدٍ جإمل ؤن ًخم اظخخذامه هىمىرج للبذان ألاخشي راث اإلاعاخت 

اإلادذودة، ممُفا ؤن ظىغافىسة بالفّل واخذة مً اإلاشاهض الشئِعُت للمىفاث الّائمت 

ت والىفىُت، وهزٌ ؤؼاس وىن، بلى ؤن الجمْ بحن جلً الخبرة مْ الىاكت  للفىاِاث البدٍش

الؽمعُت ًمىً ؤًما في نهاًت اإلاىاف مً بكامت الجضس الّائمت التي جىلذ الىاكت مً مفادس 

اح وألامىاج، وهزلً ؤلاف ؤن فىشة اإلاضاُس الؽمعُت  وبُُّت مخخلفت مثل الؽمغ والٍش

الّائمت لِعذ حذًذة، لىً آلان فلي زبذ ؤن جيلفت جلىُت الىاكت الؽمعُت مىخفمت بما 

( www.aleqt.com ،23/03/2018)ًىفي لجّلها فىشة كابلت للخُاة خلا 

  خاثمة.5

ش واظخخذام الخىىىلىحُاث التي مً ؼإنها العماح  ٌععى الّالم الُىم خذًثا لخىٍى

بةهخاج الىكىد ألاخفىسي بىشق ؤهٍف وؤهثر مالءة مْ الاؼتراواث البُئُت الشاَىت مً حاهب، 

ومً حاهب آخش جدعحن هفاءة اظخخذام الىاكت والخىظْ في مجاٌ اظخخذام مفادس الىاكاث 

ج الىاكت الّالمي خالٌ الّلىد  اإلاخجذدة، ًيخٍش ؤن جلّب الىاكاث اإلاخجذدة دوسا ؤظاظُا في مٍض

الللُلت اللادمت، وحّذ الىاكاث اإلاخجذدة جلً الىاكاث التي ًخىشس وحىدَا في الىبُّت ِلى هدى 
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اح، الىاكت الؽمعُت، واكت  مىما حؽمل الىاكت الىهشومائُت، واكت الٍش جللائي ودوسي، ِو

ت الفلبت وؤخحرا واكت اإلاذ والجضس واإلادُىاث، حّذ  الخشاسة الجىفُت، واكت الىخلت الخٍُى

ت  اح وواكت َُذسولُىُت وواكت ِمٍى الىاكت اإلاخجذدة بإهىاِها مً واكت ؼمعُت وواكت ٍس

ا مً الىاكاث الىبُُّت، ألامل في جىفحر الىاكت في اإلاعخلبل مً هاخُت ألنها واكاث ال  وغحَر

ت . جىمب، ومً هاخُت ؤخشي ألنها غحر ملىزت للبِئت لُه فةن الىاكاث البذًلت حّذ الفـش ِو

ِلى الشغم مً غنى الذٌو الّشبُت في مجاٌ الىاكت . الىخُذة لتزوٍذ الّالم بالىاكت في اإلاعخلبل

اح، بال ؤن اظخخذامها ٌّذ لُّفا لعبب حىَشي َى اِخماد مٍّم الذٌو  الؽمعُت وواكت الٍش

الّشبُت ِلى البتروٌ وهزا كلت الىعي بإَمُت الىاكت اإلاخجذدة، هٍشا لغنى اإلاىىلت الّشبُت 

بالىفي والغاص واظدىادا لىلّها الخلني غحر الىاضج في الفترة الشاَىت، فّلُه فمً غحر اإلاخىكْ ؤن 

جيىن مفادس الىاكاث اإلاخجذدة مدل اظخخذاماث هثُفت في اإلاعخلبل باظخثىاء الذٌو غحر 

 .الىفىُت

بىاء ِلى َزٍ الذساظت التي كمىا بها جم الخىـل بلى بّن الاظخيخاحاث التي ًمىً 

:   بحمالها ِلى الىدى الخالي

  جبني العُاظاث البُئُت لمً العُاظاث الاكخفادًت ألي دولت البذ ؤن ًداه بّىاًت

جامت، باِخباٍس رو جإزحر َام ِلى بّن اإلاخغحراث الاكخفادًت اليلُت، ولً ًخإحى رلً بال 

مً خالٌ دساظت آلازاس الاكخفادًت والبُئُت لهزٍ العُاظاث مً خالٌ مخابّت جىفُزَا 

ِلى ؤسك الىاكْ مْ جدلُل وجلُُم هخائجها، هٍشا للفشؿ والخدذًاث التي ًمىً ؤن 

 ؛ًفشلها جىبُم العُاظاث البُئُت في بواس الععي هدى جدلُم جىمُت معخذامت

  ،بن معخلبل الىاكت اإلاخجذدة ومعاَمتها في مفادس الىاكت ًخىكف ِلى ِاملحن سئِعحن

ؤخذَما الخلـذم في جىىىلىحُاث َزٍ الىاكت وجخفُن جيلفتها، وألامش آلاخش مخّلم 

باألمىس البُئُت والمشائب اإلاتزاًـذة الـتي جفشك ِلى الىكىد ألاخفىسي والذِم اإلاالي 

عي للىاكت اإلاخجذدة، بال ؤن َزٍ الّىامل لً حُّم مً جىحه الذٌو بلى جبني  والدؽَش

 ؛اظتراجُجُت الىاكاث اإلاخجذدة

  ًخمثل الذوس اإلاخىٌ للىاكاث اإلاخجذدة في بواس العُاظت الىاكُت الىوىُت في الىكذ

الشاًَ ؤظاظا في جلبُت الىلب ِلى الىاكت في ألاماهً اإلاّضولت والبُّذة ًِ ؼبياث 
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الىهشباء والغاص الىبُعي، وكذ جم جبني ِذة بشامج في َزا ؤلاواس، ظىاء ِلى معخىي كىاُ 

 .الىاكت ؤو في كىاِاث ؤخشي مً الاكخفاد الىوني

 اإلاراحعقائمة . 6

  ذة وافي ، الىاكاث اإلاخجذدة بحن جدذًاث الىاكْ ومإمىٌ اإلاعخلبل دساظت خالت (2016)فٍش

، ولُت الّلىم 75-74الخجشبت ألاإلااهُت همىرحا، بدىر اكخفادًت ِشبُت، الّذدان 

لىم الدعُحر، حامّت باجي مخخاس، ِىابت  .الاكخفادًت ِو

  مزهشة ماظتر "، الىاكت اإلاخجذدة في الجضائش دساظت في الخدذًاث(2017)خىسٍت دؼاؼىت ،

في الّلىم العُاظُت والّالكاث الذولُت، جخفق ِالكاث دولُت واظتراجُجُت، ولُت 

 .الخلىق والّلىم العُاظُت، حامّت مدمذ خُمش، بعىشة

 الىاكت اإلاخجذدة هبذًل للىاُ الىفي دساظت خالت (2013)ؤخمذ بخىػ، صساسة بىاػ ،

مزهشة لِعاوغ، -"غشداًت-ARAERبىخذة البدث الخىبُلي في مجاٌ الىاكت اإلاخجذدة 

لىم الدعُحر، جخفق اكخفاد وحعُحر بترولي،  ت ِو ولُت الّلىم الاكخفادًت والخجاٍس

 .حامّت كاـذي مشباح، وسكلت

 واكْ اإلاعاولُت الاحخماُِت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت خالت (2016)دخماوي ِلي  ،

، وسكت بدثُت ملذمت في اإلالخلى الذولي خىٌ واكْ اإلاعاولُت "ماظعت الاظمىذ ومؽخلاجه

 .، الؽلف2016 هىفمبر28-26الاحخماُِت 

  مضسٍم ِاؼىس،  ؤلاداسة البُئُت ودوسَا الفّاٌ في خلم ؤلاهخاج ألاهٍف وجدلُم الخىمُت

 .اإلاعخذامت في الذٌو الّشبُت ، وسكت بدثُت

 اكخفادًاث البِئت والخىمُت ، مشهض دساظاث واظدؽاساث ؤلاداسة، (2000)ههى الخىُب ،

2000. 

 اإلاؽيلت، ألازش، الخل ، داس الفىش : ، السخابت الذخاهُت(2003)ـالح مدمىد الدجاس

 .الّشبي، مفش

 مفهىم الخىمُت اإلاعخذامت ، مشهض دساظاث واظدؽاساث ؤلاداسة(1999)ؤظامت الخىلي ، . 

 الىفي والخىمُت اإلاعخذامت في ألاكىاس الّشبُت ، اإلاّهذ الّشبي (1997)حمُل واَش ،

ذ  .للخخىُي، اليٍى



 :اسخثمار الطاقات اإلاحجددة في ثحقيق الحىمية اإلاسحدامة "                                       شهيد هدي، بلحاج فراجي

 "                                                                                         اسحعراض ثجارب بعع الدوو 
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 ؤزش جلىر البِئت في الخىمُت الاكخفادًت فــي الجضائــش، (2005/2006)ظاإلاــي سؼُــذ ،

ؤوـشوخت ملذمـت لمً مخىلباث الخفىٌ ِلى ؼهادة دهخىساٍ في الّلىم الاكخفادًـت 

 .فــُش الدعُِـــش

    https://mostaqbal.ae ،25/03/2018 12:00 ِلى العاِت. 

  ،ْاظم اإلاىكwww.aleqt.com ،23/03/2018 14:58، ِلى العاِت. 
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