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 : عـــــــــــــــــــــــامة�قدمةم

و�مع�ازدياد�معدالت�.تلعب�الطاقة�دور��ام�����ل�منا���ا��ياة�حيث��عت���من�املقومات�الرئ�سية�للشعوب�املتحضرة

� �املوارد ��ذه �نضوب �معدل �مع�ا �زادت �الطاقوي ��و�الطاقة�.�س��الك �العاملية �للطاقة �الرئ���� ��عت���املورد حيث

  .دل�تد�ور�النظام�البي���زاد����مع و��ذا�ما) غاز�طبي��-نفط�-فحم(�حفور�ة�

ر�ة�و حفإن�إدراك���سان�امل��ايد�ملخاطر�التلوث�البي���الناجم�عن�ز�ادة��س��الك�من�مختلف�مصادر�الطاقة��  

جعلھ�يفكر�جديا����التقليل�من��ستفادة�م��ا�و�ال��وء�إ���.و�نضوب��ذه��خ��ة�من�ج�ة�أخرى�.من�ج�ة) النفط(

  .��ديمومة�و�نظافةمصادر�أخرى�للطاقة�أك�

�ال��� �املخاطر�البي�ية �و�لتقليل �عمره �إطالة �لغرض �حرقھ �يتم �الذي �التقليدي �الوقود �كمية ��و�تقليل ��دفنا ��ان إذا

�.�سب��ا �و�تطو�ر�كفاء��ا �للب�ئة �و�صديقة �غ���ناضبة �مصادر�جديدة �عن �البحث �علينا �يتوجب �أسعار�.فإنھ و�تقليل

  .لطاقة�املتجددة�منظوم��ا�و��ذه�املصادر����مصادر�ا

� �و�الشرق �العر�ي �املغرب �منطقة �تزخر�بھ ���وسطو�بفضل�ما �من �عالية �����سب �تتمثل �مناخية �أشعةمن�مؤ�الت

� � �عن �نا�يك �العليا �و�ال�ضاب �با��قول �الر�اح �سرعة �وت��ة �و�ارتفاع ���ار��ا ��� �الساطعة بحر�ة��إم�اناتالشمس

  . أورو�ا إ��تصدير��تھ�الطاقة��إ�� باإلضافة) �طل���املتوسط�و�املحيط���بيضالبحر�(

  :الدراسة إش�الية

�فاعلية ما �البي���مدى �النظام �توازن �ع�� �و�ا��فاظ �املستدامة �التنمية �تحقيق ��� �املتجددة ��� الطاقات

  ؟) 2017-1988(دول�املينا�خالل�ف��ة�الدراسة�

 : التالية���سئلة�ذه��ش�الية�يمكن�طرح��لإلجابة�ع��و�

  أنواع�ــــــــا؟����؟مـــــــامف�وم�الطاقات�املتجددةما�-

  ���أ�عــــاد�ــــــا�؟ مف�وم�التنمية�املستدامة�؟�مــــــــــــاما�-

 املستدامة؟ التنمية تحقيق �� املتجددة الطاقات تلعبھ الذي الدور  �و ما--

دول�املينا�خالل�ف��ة�الدراسة� ���البي���للتنمية�املستدامة�بعدال�ع���الطاقات�املتجددة�اثر�إنتاج ما��و -

  ؟ ) 1988-2017(

  :  ةــــالدراس اتــــــــفرضي

 :التالية الفرضيات اق��اح تم فقد السابقة سئلة�  ع�� لإلجابة 

 .البعيد املدى ع�� ولو زائلة أل��ا التقليدية للطاقة املستقب�� البديل املتجددة الطاقات �عت��- 

 .حاجا��ا إشباع �� القادمة �جيال حق ضمان خالل�ا من يحاول  عملية �� املستدامة التنمية- 

  .املستدامة التنمية تحقيق �� �اما دورا املتجددة الطاقات تلعب- 

  .إنتاج�الطاقة�املتجددة التنمية�املستدامة�و�ب�ن�  ��تأث �ناك -



 

 :�� املوضوع �ذا�اختيار  إ�� دفعتنا ال�� �سباب إن�أ�م :  وعــــاملوض اختيار أسباب

 كأحد املتجددة الطاقات و�خاصة املستدامة، الطاقة موضوع �� كشافو�ست البحث �� ال��صية الرغبة-

  .العصر تحديات

  :      حيث من البحث أ�مية تكمن : الدراسةة�ـــــــأ�مي

  .املجال �ذا �� املغار�ية و العر�ية الدراسات قلة  -

� وعليھ �حفور�ة، املصادر ع�� املعتمدة لالقتصاديات الوحيد البديل املتجددة الطاقات اقتصاديات �عت��- 

  .�خ��ة �ذه نضوب حال �� �قتصادية التنمية تمو�ل ملصادر التطرق  من البد

  .�تجاه�الدو���امل�سارع�نحو�الطاقات�املتجددة�  -

إ���تطور�مف�وم� باإلضافةقطاع�الطاقات�بال�سبة�لالقتصاديات�املتقدمة�و�النامية�ع���حد�سواء��أ�مية -

  .التنمية�املستدامة

  : الدراسة���ـــــــمن

القياسية���ساليبو�استخدام�,نظرا�لطبيعة�املوضوع�محل�الدراسة�تم��عتماد�ع���املن���الوصفي�التحلي���

الطاقات�املتجددة�و�التنمية�املستدامة�مع�ال��ك���ع���البعد�البي������دول��إنتاجملعرفة�طبيعة�العالقة�ب�ن�

MENA  2017 -1988(خالل�الف��ة�( .  

 : الدراسات�السابقة

 لفروحات�حدة�،جامعة�قاصدي�مر�اح�،ورقلة 2012-11مقال�عل���بمجلة�الباحث�العدد: : �و��الدراسة�

� �،التجار�ة ��قتصادية �العلوم �املستدامة�،�لية �املحلية �و�التنمية �،املؤسسة �ال�سي���،مخ���ا��امعة و�علوم

�عنوان �ا��زائر� تحت ��� �املستدامة �التنمية �لتحقيق �كمدخل �املتجددة �مشروع�–الطاقات �لواقع دراسة

�ان��دف�البحث�دراسة�الطاقات�املتجددة�ع���أ��ا� -الشمسية����ا��نوب�الكب���با��زائر تطبيق�الطاقة

الرئ�سية�للطاقة�العاملية�خارج�الطاقة�التقليدية�فضال�عن��و��ا�نظيفة�و�غ���ملوثة�للب�ئة�و�ل�ا� ادرأ�م�املص

التنمية�املستدامة�و��ذا�ب�سليط�الضوء�ع���أحد�املشار�ع�ال�امة�����ذا�املجال�و� أ�مية�بالغة����تحقيق

قر�ة�11مشروع�ك�ر�ة�(الشمسية�الفوتوفولطية����ا��نوب�الكب���با��زائر� املتمثل����مشروع�تطبيق�الطاقة

  .)بالطاقة�الشمسية

�عنوان�مبار�ي�ابرا�يم� لـــ�تنمية�مذكرة�ماجست������العلوم��قتصادية�تخصص�اقتصاد : الدراسة�الثانية

- 2013" 2030دراسة�مستقبلية�افاق��املستديمةالتنمية� ية�الب�ئة�لتحقيقاقة�وحماالط�استخدام دترشي "

2014.  

�الثا � : ةلثالدراسة �دمشق �جامعة �مجلة �صادر�عن �عل�� ��ول 16 - املجلد�-مقال للدكتور� 2000 -العدد

� ابرا�يم �عنوان �،تحت �جاو�ش �آمنة �و�ب�ئة �أفضل �نحو�اقتصاد �الطاقة �اس��الك �ال�ندسة�ترشيد ،�لية

،�عمل��ذا�املقال�ع���تأكيد�الو���املش��ك�ملثل��ذه�املسائل�ا��يو�ة�دمشق� املي�انيكية�و�الك�ر�ائية�،جامعة

  ��ميع�ال�يئات�و�املختص�ن�،�ل"ضامحر "أن�ت�ون����الوقت�نفسھ�عامال� ال���تتعلق�بنمو�املجتمع�و�ازد�اره�و
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  .ملنتج�أجود�و�ب�ئة�آمنة�تطبيقات�أشمل�،وفق�مقولة�طاقة�أقل ���مجال�عملھ،لدراسات�أعمق�و

 استخدامات�الطاقة�املتجددة�و�دور�ا����التنمية�املحلية��عنوان،�أطروحة�دكتوراه :  الدراسة�الرا�عة

�ا��زائر(املستدامة ��� �الشمسية �الطاقة �حالة � (دراسة ،� �و�2007،سنة ��قتصاد �علوم ��لية �باتنة جامعة

ف��ا�إ���استخدامات�الطاقة�و�أثار�ا��ي�ولوجية�،�م��زا����ال�سي���،لألستاذ�عمر�شر�ف�،حيث�تطرق� علوم

�املستدامة�،و�ا��دوى� دراستھ العالقة�ب�ن�التنمية��قتصادية�و�التنمية�املستدامة�،وصوال�للتنمية�املحلية

�مجاالت� �قتصادية �و �الشمسية �الطاقات �تطور �عرض �تم ��خ�� ��� �و ،� �املتجددة �الطاقة باستخدام

  .���تحقيق�التنمية�املستدامة�با��زائر ،و�مدى�دور�ااستخدام�ا�
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 الفــــــــــــــــصل��ول 

الطاقات�دراسة�نظر�ة�حول�

املتجددة�وتوج�ات�التنمية�

 املستدامة
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  : ــــــــــــــــــــدـــــتم�يــــــــــــ

� �ع�� �بھ �يقتصر���تمام �أمرا �الطاقة �موضوع ��عد �القرارات�لم �وصا��� ��ختصاص �وذوي ��اديمي�ن

�قتصادية�والسياسية،�بل�أنھ��عدى�تلك��طر�ليصبح�ا�تمام�ا��ميع��غض�النظر�عن�مواقع�م�الوظيفية�

وال�غرابة����أن�يتوسع���تمام�بموضوع�الطاقة���ذا�الش�ل،�ذلك�أننا�كأفراد�أصبحنا�معني�ن�. و�جتماعية

  .���مناطق�تواجدنا��ش�ل�خاص�و���العالم��ش�ل�عام�بمستقبل�موارد�الطاقة

� �كمصدر�حيث �املتجددة �الطاقات �بموضوع �العال�� ���تمام �ت�ون� تزايد �بحيث �للطاقة �و�مستقب�� رئ����

�أ��ا �كما �ال�تنضب �مصادر�طاقو�ة ��و��ا ��حفور�ة، �معدالت� بديال�للطاقة �وتخفض �للب�ئة �وصديقة نظيفة

 لألجيال�القادمة،� التقليدية�وتحافظ�عل��ا��احتياطي�اس��اتي��استخدام�الطاقات�

وا��ة��شأن��ثر�الكب���لتخفيض� وقد�نظر�إ����غ���املناخ�ع���أنھ�قضية�عاملية�ناشئة،�و�ناك�ا�تمامات

السياسات�مؤخرا�نحو����يع�توليد� امللوثات����العالم�ع���النمو��قتصادي�،ولذلك�تحول�ا�تمام�صا���

  .املنخفض�الكر�ون  قة�املتجددة�واستخداما��ا�ع�����شطة��قتصادية�لضمان��قتصادالطا

� �إ�� �التطرق �س�تم �الفصل ��ذا ��� �وعليھ �حول �نظر�ة �التنميةادراسة �وتوج�ات �املتجددة  لطاقات

 : و���ثالثة�مباحث� من�خالل  املستدامة

  مدخل�نظري�ملف�وم�الطاقات�املتجددة: املبحث��ول 

  التنمية�املستدامة�و�الب�ئة:الثا�ي��املبحث

ــــــث�الثـــــــــــــــــاملبح   .دور�الطاقات�املتجددة����تجسيد�التنمية�املستدامة  : الثـــــــــــ
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  مدخل�نظري�ملف�وم�الطاقات�املتجددة: املبحث��ول 

   مف�وم�الطاقات�املتجددة�: املطلب��ول 

يذكر�وجود�ا����الطبيعة�ع���نحو�تلقا�ي�و� عل��ا�من�خالل�تيارات�الطاقة�ال�����تلك�الطاقة�ال���نحصل�

  . 1دوري

�الب�ئة ���ماية �املتحدة ��مم �برنامج �مصدر�ا(UNEP):�عر�ف �ال�ي�ون �طاقة �عن �عبارة �املتجددة  الطاقة

� �،و�تظ�ر��� �اس��الك�ا �وت��ة �من �أسرع �دور�ة �بصفة �،تتجدد �الطبيعة ��� �و�محدود �ثابت �ش�ال�مخزون

 .2الكتلة�ا��يو�ة�أشعة�الشمس�،الر�اح�،الطاقة�الك�رومائية�،و�طاقة�باطن��رض:التالية� ا��مسة

�العاملية �الطاقة �و�الة �مسارات (IEA):  �عر�ف �عن �الناتجة �مصادر�الطاقة �من �املتجددة �الطاقة  ت�ش�ل

  ��3ة�أع���من�وت��ة�اس��الك�االطبيعة�التلقائية�كأشعة�الشمس�والر�اح،�وال���تتجدد����الطبيعة�بوت

�الدولية �املتجددة �الطاقة �و�الة �منIRENA): "(�عر�ف �مستمدة �طاقة ��ل �املتجددة املصادر� �عت���الطاقة

السالمة� الطبيعية�املتجددة،�وال����ستلزم�تطبيقات�تكنولوجية�حديثة��سم�باستغالل�ا�بما�يتوافق�مع�قواعد

��� �وتتمثل �: البي�ية �ا��يو�ة، �الطاقة�الطاقة �البحار، �طاقة �الك�رومائية، �الطاقة �ا��يوحرار�ة، الطاقة

  4."طاقة�الر�اح،�باإلضافة�إ���تكنولوجيات�استغالل�الطاقة�ال��ينة الشمسية،

من� وعليھ�فالطاقة�املتجددة�عبارة�عن�مورد�طاقوي�يتولد�و�تجدد�تلقائيا����الطبيعة�بوت��ة��عادل�أو�أسرع

 .وت��ة�اس��الك��ذا�املورد

  : مصادر�الطاقات�املتجددة: الثــا�ي طلبامل

الشمس�ع���أ��ا�كرة��ائلة�من�الغازات�الساخنة،�و��سب���عرف :الطاقة�املستمدة�من�أشعة�الشمس: أوال

�ال�يدروج�ن�ما��س�تھ � 21% الوزن�يمثل�ف��ا ل�ل� %  1.5والكر�ون�والني��وج�ن�و�ك���ن 72%وال�ليوم

�العناصر� �با�� �وتمثل �  .% 0.5م��م، �إ�� �الشمس �حرارة �درجة �وحوا���5000 تصل �السطح �ع�� �مئو�ة درجة

15000� �اللب ��� �مئو�ة �مقداره ،)املركز(درجة �ما ��رض �و��ن �بي��ا �املسافة �كيلوم��� 149.6ومتوسط مليون

�دقائق �ثما�ي ��� �الشمس �ضوء �أن يقطع�ا ��ع�� �و�و�ما ���م� ونصف، ��وكب �مليون ���وا�� �ت�سع الشمس

 .�رض

                                                           
سنة�6،�مجلة�الباحث�،�عدد�،"أملانيا عرض�تجر�ة: الطاقة�املتجددة����حماية�الب�ئة�ألجل�التنمية�املستدامة��أ�مية" محمد�طال���،�محمد�ساحل�،� 1

  .203  ص2008،
  . WWW.UNEP.ORG)  15/02/2020(املوقع�الرس���ل��نامج��مم�املتحدة��نما�ي،�تار�خ��طالع� 2 

  .  WWW.LEA.ORG.  15/02/0202.املوقع�الرس���للو�الة�الدولية�للطاقة�،�تار�خ��طالع�3 
  www.irena.orgالطاقة�املتجددة�الدوليةموقع�و�الة� 4
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سطح� مد�الشمس��رض�بكميات���مة�من�الضوء�والطاقة�دون�مقابل،�فتد���طاقة�الشمس�ا��رار�ةوت

�والبحر�وال�واء �ال�لوروفيل�ف�� �رض �مادة �وجود �مع �ببخار�املاء، �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �يتحد �الطر�قة ذه

اع�الوقود��حفوري�من�ل��صول�ع���الكر�و�يدرات�الالزمة�لنمو�النبات�وإثماره،�ول�س�أنو  ا��ضراء�كحافز

من�املواد�العضو�ة��خرى�ال����غذت���ا،�تراكمت�منذ�مالي�ن�السن�ن�وتحولت�بفعل� الب��ول�والغاز�إال�بقايا

�باطن ��� �والضغط �ا��الية ا��رارة �ومركبا��ا �أنواع�ا �إ�� �عن�. �رض �إما �الشمسية، �الطاقة �استغالل و�تم

ناقل�ما�ل��رارة�ل�ي��س��لك��ذه�ا��رارة�إما�مباشرة�أو�من�أجل�ل����ن� طر�ق�استخدام�ا��رارة�الشمسية

  .5و�الدرجة��و���إ���طاقة�ك�ر�ائية تحو�ل�ا�إ���أش�ال�أخرى�للطاقة

   : مزايا�و�عيوب�الطاقة�الشمسية

�الشمسية- �الطاقة  �و��ا�سلعة�مجانية�أي�باستطاعة�أي�إ�سان��ستفادة�م��ا�دون�دفع�مقابل�كما :مزايا

العديد�من�املم��ات��يجابية� املناطق�النائية�دون�تج���ات�و��ذا�ما�ي��ر�إ��بان�شار�ا�الواسع�ووصول�ا� تتم��

 : أ�م�اال���تصاحب�استغالل�الطاقة�الشمسية�و�من�

عدم�مسا�م��ا����تلو�ث�الب�ئة��ذه�املش�لة�ال���تواجھ���سان�املعاصر�و���دد�حياتھ�و�الناجمة����معظم�ا� -

  .�ستغالل�للطاقة�امللوثة�للب�ئة��النفط�والفحم� من

املستدامة�ال����عتمد� �عت���مصدرا�متجددا�غ���قابل�للنضوب�و�بال�ثمن�مما��س�ل�إم�انية�إ�شاء�املشار�ع -

  . طاق��ا�ع���الطاقة�الشمسية

  .�اكمية�م��أي�لعدم�خضوع�ا�لسيطرة�النظم�السياسية�و�الدولية�ال���تحد�من�مدى�التوسع����استغال -

  . ال�يتطلب�تحو�ل�الطاقة�الشمسية�و�استغالل�ا�ا���تكنولوجيا�معقدة�-

  : ما�ي��تت��ص�في :عيوب�الطاقة�الشمسية

الدول�ذات� يتطلب�إ�شاء�حقول�للطاقة�الشمسية�مساحات�شاسعة�مما�ال�ي�ناسب�مع�خصوصية��عض -

  . املساحة�الصغ��ة�و�املتوسطة

  .محطات�الطاقة�الشمسية�و�تج���ا��ا�با�ظة��عت���ت�اليف�إ�شاء��-

  . �عت���مش�لة�التخز�ن�من�املشا�ل�املطروحة����استغالل�الطاقة�الشمسية�-

  .دوري�و�منتظم تتعرض��لواح�الشمسية�للغبار�مما��ستلزم�معا��ة��ذا�املش�ل�باستمرار�و��ش�ل -

-��� �و�املتمثلة �الشمسية �ا��اليا �مخاطر�تص�يع �إ�� �املخاطر�ال��يةباإلضافة �جملة �املوارد� � �مثل والبي�ية

�مجال ��� �العامل�ن ���ة �ع�� �خطورة �ف��ا �ال�� �الكيميائية �ا��� �ولية �إضافة �الشمسية، �ا��اليا تص�يع

                                                           
 ISES الكتاب��بيض،�تقر�ر�املنظمة�الدولية�للطاقة�الشمسية: اتك�ن�دونالد،�ترجمة��شام�محمود�ال��ماوي،�التحول�إ���مستقبل�الطاقة�املتجددة5

   ،�16ص2005،� 
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الشمسية�املس��لكة�بحاجة�ا���إجراءات�خاصة�لطرح�ا� النفايات�املختلفة�الناتجة�عن�عمليات�تص�يع�ا��اليا

بالب�ئة�و��سان،�و�لعل�إعادة�تص�يع�ما�يمكن��و�أفضل�بكث���من�طرح�ا� مواد�تضرو�ذلك�الحتوا��ا�ع���

  . بال�امل

�الر�اح: ثانيا �املختلفة : طاقة �ازد�ار�ا��ضارات ��� �وفعال �م�م �دور �للر�اح �إدارة� �ان ��� �استخدمت ح�ن

أسرع�القطع�البحر�ة� يةطواح�ن�ال�واء�و�سي���السفن�الشراعية�ع���البحار�واملحيطات،�فظلت�السفن�الشراع

�البخار�ة ��لة �اخ��اع �من ���سان �تمكن �طاقة. ح�� �عن ��ذا �يومنا ��� �يدور �ا��ديث ��ان �فإن� وإذا الر�اح

الت�اليف� �شارة�غالبا�ما��ع���استعمال��ذه�الطاقة����توليد�الك�ر�اء�بواسطة�التور��نات�ال��مة�ذات

  . والتكنولوجيا�الفائقة

�الر�اح �لفرق �و�عت���طاقة �ن�يجة ��� �ال�واء �حركة �أن �حيث �الشمسية، �الطاقة �صور �من �غ���مباشرة  صورة

�أخرى� �إ�� �مرتفع �ضغط �ذات �منطقة �من �ال�واء �تحرك �الضغط �فرق �و�س�ب �ا��وي، �الغالف ��� الضغط

الضغط�و��شأ�فرق�الضغط�ن�يجة�اختالف�التأث��ات�ا��رار�ة�للشمس�ال���تتحكم����درجة�حرارة� منخفضة

كثافة�مما�تولده� حيث�يمكن�ل�بوب�الر�اح�أن�يولد�طاقة�أك��. ت�ون�الس�ب����حدوث�الر�اح ل���رض�وا

�تقدر �الشمس � أشعة ��2م/كيلووات 10بـ �مقداره �وما �الشديدة �العواصف ��بوب��2م/ كيلووات��25 عند

� �عاص��،����ح�ن�أن�ا��د ����2م/ كيلووات �01ق����للطاقة�الناتجة�عن��شعاع�الشم����تقدر�بـ ،�ذا

��سرعة �عليل ��سيم ��بوب �أن �2 ح�ن �الثانية �الساعة18(م����� ��� �مقداره�) كم �ما �يولد �أن �شأنھ من

 .26م/ كيلووات0.075

  : لر�اح�مزايا�و�عيوب�طاقة�ا

  : طاقة�الر�اح�مزايا

التور��نـات�ذات�أ��ـام�تتصف�باملرونة�ألن� -.ال�ي�تج�عن��شغيل�ا�أية�إنبعاثات�لغازات�الدفينة�أو�فضالت -

  .الطاقة�لألماكن�البعيدة�أو�النائية،�كما�يمكن�ر�ط�ا��شبكة�الطاقة�الوطنية مختلفـة،�و�ـي�مالئمـة�لتـوف��

سرعة��ن�شار�يمكن��ن��اء�من�بناء�مزرعة�ف�غضون�أسابيع�مزودة�برفعات�كب��ة��عمل�ع���تركيب�أبراج� -

ديد�جتلقابل�لو ھ�ليل�عو مصدر��ع - .ت����أع���قواعد��سمنت�املس��التور��ن�و�����ات�املحرك�و�الشفرا

كما�ال�تحتاج�للتنقيب�أو�ا��فر�-ري،و حف� �وقودعار�الست�أقلباتتأثر�بت�وال انا�جات�من��ر و التو�ر�ح�لرك�لحم

اقة�الر�اح�و�مع�ارتفاع�أسعار�الوقود��حفوري����العالم�ترتفع�قيمة�ط. الستخراج�ا�أو�لنقل�ا�ملحطة�التوليد

ة�إلنتـاج�الك�ر�ـاء�أاقات�املتجـددة�النظيفـة�و�الكفـ�عت���الطاقة�املائية�من�الط - .فيما�تراجع�ت�اليف�توليد�ا�

بناء�محطات�التوليد�الك�رومائية�والسدود�فوائـد� إن�- .ومواد�سامة�تنطلق�للب�ئة ف���ال�تخلف�أي�فضالت

 تدفق�املياه�خـالل�املواسـم�املختلفـة،�وري��رض�الزراعيـة وإدارة�معدلكثيـرة�وم��ـا�السـيطرة�علـى�الفيضانات�

ي�سم�إنتاج�الك�ر�اء�من�الطاقة�املائيـة�-  .وتحس�ن�جودة�املياه�و�ستجماماملجاورة،�وإ�شاء�مواقع�للسياحة�

��خـرى��باستمرار�ة �املصـادر�املتجـددة �تقنيـات ��عـض �مـع �أك���مقارنة �بدرجة �عليھ �التعو�ـل �و�مكـن املشـروع

                                                           
  12.��اتة�حسن�أحمد،�التلوث�البي���ومخاطر�الطاقة،�مرجع�سابق،�ص�6
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�الر�اح �وطاقة �الشمسية �فـي� - .�الطاقـة �نظيـر�ل�ـا �ال �التـي �ومرون��ـا �الك�ر�ائيـة �الطاقـة �وتوز�ـع �نقل سرعة

�حس - .�ستخدام �وتقسـيم�ا �الك�ر�ائية �الطاقة ��� �التحكم �أ�ميـةس�ولة �لـھ �ممـا �ا��اجـة �الصناعة� ـب ��

  .ال�تحتاج�إال�إ���عدد�قليل�من�اليد�العاملة�لإلشراف�ع����شغيل�ا�وإدار��ا -  .ا��ديثة

  : سلبيات�طاقة�الر�اح

  .�عد�طاقة�الر�اح�مصدر�متقطع�و�منخفض�الطاقة�-

كمية�الك�ر�اء�املتولدة�عن��استخدام�ا�محدود��س�ب�توافر�الر�اح�بصفة�دائمة�����عض��ماكن�مما�يجعل-

  .طر�ق�ا�محدود�و�ل�س�لھ�مردود�اقتصادي

  .الساعة/ميل�8طاقة�الر�اح�مرتبطة��ليا��سرع��ا�ال���يجب�أن�ال�تقل����املتوسط�عن�حد�مع�ن�و��و�-

  .إن�ي�ون�املوضع�ال���تقام�فيھ�مزرعة�الر�اح�مكشوفا�و�ال�توجد�حولھ�حواجز�جبلية�أو�مرتفعات�-

�ميغاواط�و�بالتا���ف���تتطلب�حق- ول�طاقة�الر�اح�مساحات�كب��ة�من��را����تصل�إ���كيلوم���مر�ع�ل�ل

  .ل�ست�مناسبة�للبلدان�صغ��ة�املساحة

�ا��يو�ة: ثالثا �الكتلة ����ار�امليتة،� : طاقة �مثل �مخلفات، �من �تجميعھ �يتم �ما �ا��يو�ة �بالكتلة يقصد

وقطع�ا��شب�وغ���ا،�حيث�يمكن��ستفادة�من�املخلفات�من��املحاصيل ���ار�وأوراق�ا،�ومخلفات وفروع

و�و�ما�يمكن�أن�يؤدي�إ���تقليل���م�Re-Use أو�إعادة��ستخدام�Recycling  خالل�إجراءات�إعادة�التدو�ر

�والقمامة  .املخلفات

 ح�ن�يقصد�و�قصد�بتدو�ر�املخلفات�إعادة�استخدام�ا�إلنتاج�منتجات�أخرى�أقل�جودة�من�املنتج��ص��،���

   .7بإعادة��ستخدام،�مثال�إعادة�استخدام�الزجاجات�البالس�يكية�للمياه�املعدنية��عد��عقيم�ا

 و�عت���توليد�الطاقة�الك�ر�ائية�وا��رار�ة�وإنتاج�الوقود�من�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة�تحديا�كب��ا����نماذج�تحو�ل

 عاث�غازات�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�الدفيئة�من�خاللالطاقة�ا��ديثة،�ومكسبا�بي�يا��سا�م����التقليل�من�انب

�عملية �كطاقة� استغالل �باستخدام�ا �و�ذا �ا��وي، �الغالف �ع�� �تأث���ا �وكبح �ا��يو�ة �املخلفات ��ذه �عفن

حيث�تحتوي�طاقة�الكتلة�ا��يو�ة�ع���م�انة�خاصة�نظرا�أل�مي��ا�القصوى���اضر�ومستقبل�الطاقة� 2.بديلة

من�الس�ان�ع���الكتلة�ا��يو�ة��ا��شب،�و�قايا�املحاصيل�70%فيعتمد�حوا���. دمةالنامية�واملتق ���الدول 

�للط�� وا��يوانات ��وقود �وخصوصا �إ���. لالستخدامات�امل��لية �يمكن�تحو�ل�ا �طاقة�الكتلة�ا��يو�ة �أن كما

�وسائل �صلب �ا. وغازي  وقود �بواسطة �ا��يو�ة �الكتلة �من �إنتاج�ا �املمكن �من �مثال �الب��ين لتخمر�فبدائل

ا��رار�ة�ل��شب�و�قايا�املحاصيل�الزراعية،�و�مكن��غ���ذلك�من�التفاعالت� والتقط��،�وعن�طر�ق�املعاملة

  .8ا��يو�ة�ع���نطاق�صنا���واسع�أو�ع���نطاق�مح���محدود الكيميائية�أيضا�إنتاج�الوقود�من�الكتلة

                                                           
 .60ص� 2006مصادر�ا،�أنواع�ا،�استخداما��ا،�م�شورات�وزارة�الك�ر�اء�والطاقة،�القا�رة،�،: ا��ياط�محمد�مصطفى�محمد،�الطاقة 7 
  90. 89ص،�ص1988ب��وت،�،1رمضان�محمد�رأفت�إسماعيل،�ع���جمعان�الشكيل،�الطاقة�املتجددة،�دار�الشروق،�ط�، 8
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 : الطاقة�املائية: را�عا

و���كذالك�طاقة�نظيفة�مقبولة� ال�امة�إلنتـاج�الطاقـة�العامليـة�ومـن�أرخصـ�اصادر�املإن�الطاقة�املائية����من�

  . أ�مية�كب��ة�عر�يا�وعامليا خذبي�يا�و�التا���فإن�إم�انيات�تطـور�الطاقـة�املائيـة�تأ

�الداخليـة �وامليـاه �املحيطـات �مـن �كـل �مـن �املائية �الطاقة �ع�� �ا��صول �ثال  و�مكن �إ�� �تنقسم �الطاقة ث�و�ذه

 : فصائل���

�الك�رومائيـة - 1 �مطـرا : الطاقة �ل�سـقط �تتكـاثف �الشـمس �بفعـل �املتبخـرة ����ار،� فاملياه �منھ تت�ون

ـتوليد�الطاقة�املي�انيكية�والك�ر�ائية� مليـاه����ـار�فـي) طاقة�ا��اذبية��رضـية(طاقة�الوضع��واستغلت

�تمث �عـام�املاضـية،�و�ـي �املائـة � حاليـا�لخـالل �فـي�العـالم 18%حوا�� �الك�ر�ائية�املولدة �الطاقة  . من

� وترجـع�أ�ميـة��ـذه�املصـادر �متجددة �طاقة �أل��ا �بـل�باستمرارل�س �نظيفـة�فحسـب �طاقـة ،�وال�أل��ـا

�تمث �أل��ـا �ل �أفضل �مت�امال�من �مـن�استخداماتجزءا ��ـام �جـزء �أل��ـا �وأيضـا ،� نظم� املصادر�املائية

و�بلغ�إجما���. �ش��� ل�ا فـي��عتماديةدرجـة��وارتفاع�ر�ائية�ال��مة�نظرا�ملرون��ـا�توليد�الطاقة�الك

مليون�جيجاواط�و�طاقة�إنتاجيـة�سـنو�ة� 2.2مـا�قيمتـھ��لالستغاللاملصادر�املالية�املستغلة�والصـا��ة�

� �و�ـذا9.70تبلـغ �سـاعة، �ميجـاوات � بليـون �حوا�� �ا�� �يحتاج �الطاقة �مـن�14.6القدر�من �برميـل بليـون

�،أو �أخـرى  الـنفط � �عبـارة �املحطـات40حـوا�� �مـن �إلنتاجـھ �سـنوي �أسـاس �علـى �يوميـا �برميـل  مليـون

  9.ا��رار�ة

�املحيطات - 2 �ملياه �ا��رار�ة �التدرج �فـي�(OTEC) :  طاقة �الفـارق �من �الناتجة �الك�ر�ائية �الطاقة و��

�طبقـات �بـ�ن �ا��ـرارة � درجـات �املحيط �املحيطـاتمياه �مليـاه �ا��ـراري �التـدرج �طاقـة �عل��ـا �يطلق  (وال��

(OTEC ،ocean thernal energy conversionديناميكيـة� �دورة �خـالل �مـن �كفاءة� حرار�ـة وذلك ذات

 .منخفضة�جدا،�وع���أساس�التباين�ما�ب�ن�مياه�السطح�واملياه�العميقة

 وا��زر�عن�التجـاذب�املتبـادل�بـ�ن��رض،�و�ـ�ن�كـل�مـنت�تج�ظا�رة�املد� :  طاقة�املد�وا��زر�و�مواج - 3

�القمـر �كتلـة �مـن �الناتجـة ��و�ا��اذبيـة �الظا�رة �ل�ذه �الرئ���� �والس�ب �والقمر، �سطح� الشمس ع��

ا��ركة،�وتؤثر�الشمس�أيضا� �رض�املوج�ة�ل�ا�إذ�تتأثر�املياه���ذا�التجـاذب�أل��ـا�جسـم�مـا�ع�وسـ�ل

القمر،�وذلك�لقرب�القمر�من�سطح��رض�أك��� من�تـأث�� ،�ولكـن�تأث���ـا�أقـل�بكثيـرع���سطح�امليـاه

 .من�الشمس

   .تتم���الطاقة�املائية��عدة�مم��ات�م��ا : الطاقة�املائية�استخداممم��ات�

�و�الكفـ1- �النظيفـة �املتجـددة �الطاقات �من �املائية �الك�ر�ـاءأ�عت���الطاقة �إلنتـاج � ة �ال�تخلف �فضالت�ف�� أي

   .ومواد�سامة�تنطلق�للب�ئة

                                                           
املحاسبة�،جامعة�ع�ن� الطاقة�الشمسية،�ماجست���قسم�باستخداماملياه��لتحليھ ةالبي�ي لآلثارالتقييم��قتصادي��س����محمود�طلعت�الغزا��، 9

  . 49 ص2006شمس�،�سنة�،�
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�علـى2- �السـيطرة �وم��ـا �كثيـرة �فوائـد �والسدود �الك�رومائية �التوليد �محطات �معدل� لبناء �وإدارة الفيضانات

�الزراعيـة ��رض �وري �املختلفـة، �املواسـم �خـالل �املياه � تدفق �وإ�شاء �املجاورة، �للسياحة �و�ستجماممواقع

   .جودة�املياه وتحس�ن

-3� �املائيـة �الطاقة �من �الك�ر�اء �مـع� املشـروع�و�مكـن�التعو�ـل�باستمرار�ةي�سم�إنتاج �أك���مقارنة عليھ�بدرجة

   10.الشمسية�وطاقة�الر�اح �عـض�تقنيـات�املصـادر�املتجـددة��خـرى��الطاقـة

   .دام�ستخ�سرعة�نقل�وتوز�ـع�الطاقـة�الك�ر�ائيـة�ومرون��ـا�التـي�ال�نظيـر�ل�ـا�فـي4-

   .���الصناعة�ا��ديثة س�ولة�التحكم����الطاقة�الك�ر�ائية�وتقسـيم�ا�حسـب�ا��اجـة�ممـا�لـھ�أ�ميـة5-

  .ال�تحتاج�إال�إ���عدد�قليل�من�اليد�العاملة�لإلشراف�ع����شغيل�ا�وإدار��ا6-

  : الطاقة�املائية�عيوب

� �با�ظـة�استغاللإال�أن �نفقـات ��سـتلزم �الك�ر�ائيـة �الطاقـة �إلنتـاج �املائيـة �السدود القوة �إ�شاء �ع�� ) تصرف

،�ممـا�يجعـل�تكـاليف�)تحو�ل�الطاقة�وغ���ا�من��مور  محطـات�التوليـد�مـد�ا��طـوط�لنقـل�الطاقـة،�محطـات

   يف�إل�شاء�محطـة�حرار�ـة�الك�ر�اء�با�ظة�الت�اليف�مقارنة�بالت�ال إ�شـاء�محطـة�مائيـة�لتوليـد

الواسع�للماء�الساقط�إ���مجرى�ضيق����أناب�ب���ـدف� كما�ي�ب���قبل�إ�شـاء�املحطـة�املائيـة�تحو�ـل�املجـرى  -

�وفـي �سـقوطھ، �يلـزم تركيـز�قـوة �مـا �أمثـال �نحـو�أر�ـع �ك�رومائيـة �محطة �إل�شاء �الالزم �املال �رأس �يبلغ  املعدل

  .�11ستخدم�الفحم�أو�الب��ول�وت�تج�نفس�املقدار�من�الطاقةإل�شاء�محطة�حرار�ة�

 : طاقة�ا��رارة�ا��وفية�أو�حرارة�باطن��رض: خامسا�

��رض ��شأة �زمن �إ�� �ا��وفية �ا��رارة �طاقة �وجود �تار�خ �ا��رار�ة , يرجع �الطبقات� فالطاقة ��� املخ��نة

�رضية�وا��رارة�ال�امنة�ال��ور�املنص�رة�ال��ر�ة�مصدر�ا�التحلل�الطبي���للعناصر�املشعة����القشرة�

ا��يوحرار�ة� و�عت���الطاقة  .الناتجة�عن�تحلل�عناصر�مثل�اليورانيوم�والبوتاسيوم�وغ���ا�من�املواد�املشعة

و�عت��� مصدر�الطاقة�املتجدد�الوحيد�غ���طاقة�املد�وا��زر�ال����عتمد�ع���الشمس�كمصدر�ا��و���للطاقة،

 ا��يوحرار�ة�عمليا�أك������أماكن�حيث�ت�ون�درجة�حرارة��رض�عالية�قر�با�من�السطح،استخدام�الطاقة�

وقد�تم�استغالل��ذا�املصدر�من�الطاقة�بواسطة�. و�ذه�غالبا�ما�ت�ون�قر�بة�من�مناطق��شطة�جيولوجيا

قاد�إ����قديما،�عادة�ع���ش�ل�حمامات�حرار�ة�طبيعية،�لكن�البحث�عن�بدائل�للوقود��حفوري ��سان

متجددة����ال�شاط�ا��يوحراري،�حيث��ستخدم�الطاقة�ا��رار�ة�ا��وفية�مباشرة�لتوف���ا��رارة� ا�تمامات

  .12الصناعية لألب�ية�والعمليات

�البديلة: سادسا �للطاقة �الشمسية  : مصادر�أخرى �الطاقة �إ�� �وطاقة�  باإلضافة �واملحيطات �الر�اح وطاقة

����صل�بالشمس�ز�ادة�ع���طاقة�باطن��رض�وطاقة�املياه� ترتبط�جميع�ا�الكتلة�ا��يو�ة�املتجددة�وال��

حاليا�قيد��ستعمال�أو����مرحلة�البحث�والتجارب�نذكر�م��ا� �ناك�مصادر�أخرى�للطاقة�املتجددة�قد�ت�ون 

                                                           
  .38.ص،�سنة��122مجلة�النفط�والتعاون�العر�ي،�تقر�ر��م�ن�العام�السنوي�،�مرجع�سابق�،�عدد� 10

  81ص. ،عمان كتاب�الطاقة�وتلوث�الب�ئة،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ععبد�ع���ا��فاف�وامل�ندس��اظم�خط��،� 11
  63.مصادر�ا،�أنواع�ا،�استخداما��ا،�مرجع�سابق،�ص�: ا��ياط�محمد�مصطفى�محمد،�الطاقة 12
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للطاقة،��وما�ي�تج�عنھ�من�مواد�يمكن�استخدام�ا�كمصادر  الطاقة�النوو�ة،�طاقة�التمثيل�الضو�ي����النباتات

  .   وال�يدروج�ن�باعتباره�وقود�املستقبل وإم�انية�إنتاج�الوقود�ا��يوي�من�املخلفات�والقمامة

  أسباب�تنامي���تمام�بالطاقات�املتجددة : املطلب�الثالث

العالم،�لكن� من�مجموع�اس��الك�الطاقة���85 %نحو��)النفط،�الفحم،�الغاز�الطبي��(وفر�املحروقات�حاليا�ت

املصادر�عن�طر�ق�ما� غالبا�يمكن�حساب�الكمية�املتبقية�من��عض." م���يمكن�ل�ذه�املصادر�أن��ستمر؟إ���"

استمرار�إنتاج��ذا�املصدر�إذا�ما� الذي��عطي�لنا�أساسا�طول�مدة R/P) (�س���بمعدل��حتياطات�إ����نتاج�

  . R/P) ( استمر�إنتاجھ�بنفس�املعدل

�R/P) ( تقدر�معدالت �سنة �العالم ��� �املحروقات �س�ستمر�2015إلجما�� �النفط �الغاز46أن الطبي��� عام،

املحروقات�����ل� عام،��ذه��رقام�بطبيعة�ا��ال�غ���ثابتة�ف����س�ند�ع���كميات�إنتاج118عام،�الفحم�58

  .العالم ومن�املحتمل�أن�تتغ����ذه��خ��ة�لتكثيف�إنتاج�الطاقات�املتجددة�ع���أرجاء1سنة،�

�ساس� لذلك�يمكننا�القول�أ�م��سباب�ال���دفعت�مختلف�دول�العالم�لال�تمام�بالطاقات�املتجددة��و���

املتجددة�ال� القلق�حول�نضوب�املحروقات،�إال�أنھ����الواقع�توجد�عدة�أسباب�سا�مت����ان�شار�الطاقات

  : و����كما�ي���تقل�أ�مية�عن�القلق�حول�نضوب�املحروقات

  : معدالت�اس��الك�الطاقة�رتفاعا/ 1

ومضاعفة��2010و�ان�النمو��قوى�منذ�عام�. 2018٪����عام�2.9ارتفع��س��الك�العال���للطاقة�ب�سبة�

ز�ادة�الطلب�ع���جميع�أنواع�الوقود�ولكن�النمو��ان�قو�ا�بصفة�خاصة����. عاما�10تقر�با����املتوسط�

�الغاز� �من ��168(حالة �يمثل �و�و�ما �م�ا��، �نفط �طن �العاملية43مليون �الز�ادة �من ومصادر�الطاقة�) ٪

طاقة�،�وز�ادة�الطلب�ع���ال���OECDال�). ٪�من�الز�ادة�العاملية18مليون�طن�نفط�م�ا��،��71(املتجددة�

���). مليون�طن�نفط�م�ا���70(مليون�طن�نفط�م�ا���ع���خلفية�نمو�الطلب�ع���الغاز�قوي��82ب�سبة�

�ان�أك���وزعت�بال�ساوي�) مليون�طن�نفط�م�ا���308(غ����عضاء����املنظمة،�ونمو�الطلب�ع���الطاقة�

مليون�طن�نفط��47(نفط�وال) مليون�طن�نفط�م�ا���85(والفحم�) مليون�طن�نفط�م�ا���98(مع�الغاز�

  .13) 01ش�ل�رقم(يمثل�معظم�النمو�) م�ا��
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  2018إ���سنة��1993تطور�اس��الك�الطاقة����العالم�من�سنة�

 

Source : BP Statistical Review of World

  2018سنة�حسب��ل�منطقة�

  

Source : BP Statistical Review of World Energy 68 Edition.2019 p 
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تطور�اس��الك�الطاقة����العالم�من�سنة��: ) 01(  ش�ل�رقم

BP Statistical Review of World Energy 68 Edition.2019 p 10 

 

حسب��ل�منطقة�تطور�اس��الك�الطاقة��: ) 02(  ش�ل�رقم

BP Statistical Review of World Energy 68 Edition.2019 p 10 

ش�ل�رقم

 

ش�ل�رقم
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�رابطة�الدول� ��سيطر�الغاز�الطبي����� ما�زال�النفط�الوقود�امل�يمن����أفر�قيا�وأورو�ا�و�مر�كت�ن،����ح�ن

�الطاقة �نصف �أك���من �يمثل �و�و�ما ��وسط، �والشرق �كال�املنطقت�ن�مز�ج املستقلة ��و�الوقود�. �� الفحم

انخفضت�حصة�الفحم�من�الطاقة��ولية�إ���أد�ى�����2018عام�. امل�يمن����منطقة�آسيا�واملحيط�ال�ادئ

 .14وأورو�ا مستوى�لھ����سلسلة�البيانات�املتوفرة�لدينا����أمر��ا�الشمالية

 : اختالل�التوازن�البي���ومتطلبات�التنمية�املستدامة/ 2

أدى�التوسع����استخدام�املحروقات�إ���انبعاث�كميات��ائلة�من�الغازات�و�ا��سيمات�ال����عمل�من�

و��ذا�ما�يؤدي�إ���حدوث�خلل����النظام�البي���,حالل�تراكم�ا����الغالف�ا��وي�ع����غي���تركيبة�ال�واء�

س�ا��راري�و�ما�ينجم�عن��ذا��خ����حتبا.تآ�ل�طبقة��وزون�.التقلبات�املناخية�.كتلوث�ال�واء�و�املاء�,

  .من��وارث���دد�ا��ياة�ال�شر�ة�ا��ياة�النباتية�و�ا��يوانية�بالزوال�

��ل��ذه��سباب�مجتمعة�أدت�إ���إدراك�العالم�أنھ�من�الضروري�رفع�كفاءة�استخدام�مصادر�الطاقة

�مم� ألجل�ذلك�قررت�منظمةوالبحث�عن�مصادر�جديدة�للطاقة�ت�ون�أك���أمنا�ع���الب�ئة،�التقليدية�

� �سنة �والثالث�ن �الثالثة �ا�عقاد�ا �دورة ��� �الطاقة1981املتحدة �مصادر �ي�ناول �عال�� �مؤتمر  ت�و�ن

�الطاقة �ع�� �الك�� �عصر��عتماد �من �التحول �إس��اتيجية �إتباع �ع�� �حي��ا �املشار�ون �وأجمع  املتجددة،

  15.املتجددةالتقليدية�إ���عصر�استغالل�مصادر�الطاقة�البديلة�و 

كب��ا����ذلك�الوقت�إال�مع�ظ�ور�مف�وم�التنمية�املستدامة�الذي� لكن�لم�تلق�الطاقات�املتجددة�ا�تماما

 .مختلف�دول�العالم م�د�الطر�ق�لالن�شار�استغالل�ا�ع��

 التنمية�املستدامة�و�الب�ئة:الثا�ي��املبحث

  مف�وم�التنمية�املستدامة�و�أ�داف�ا : املطلب��ول 

  : مف�وم�التنمية�املستدامة- 1

إ���علم��ي�ولوجيا�،حيث�استخدمت��ستدامة�للتعب���عن� (Sustainable) �عود�أصل�مصط����ستدامة 

إ����غ��ات��ي�لية�تؤدي�إ���حدوث�) ن�يجة�ديناميكي��ا(�ش�ل�و�تطور�النظم�الديناميكية�ال���ت�ون�عرضة�

 فاالستدامة�مأخوذة�من�أصل�التي�� ر�مع��عض�ا�البعضه�العناص�غ������خصائص�ا�و�عناصر�ا�و�عالقات��ذ

(Sustinere) .16  

�الطبيعية-1-1 �املوارد �ع�� �للمحافظة �العاملي ��تحاد �ع���; �عر�ف �للمحافظة �العال�� صدر�تقر�ر��تحاد

� : ال�����حيث�تم�فيھ�للمرة��و���وضع��عر�ف�محدد�للتنمية�املستدامة�و��1981املوارد�الطبيعية����عام�
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  1. ص2، 1988مصر،�ط�،�-محمد�رأفت�و�ع���جمعان،�الطاقة�املتجددة،�دار�الشروق،�القا�رة 15
   06.ص�1993،دار�ال��ضة�العر�ية�،� )دراسة�����عض��قتصادية�ملشكالت�الب�ئة(عبد�هللا�جعيدي�،�قتصاد�و�الب�ئة�16
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�يحتضن� �الذي �البي�� �النظام ��عتبار�قدرات ��ع�ن ��خذ �مع ���سانية �ا��ياة �لتطو�ر�نوعية �الدائم الس��

  .17ا��ياة�و�إم�اناتھ

حيث�عرف�ا�بأ��ا�. 1989الذي�تم�تب�يھ����عام��: )الفاو(�عر�ف�منظمة��غذية�و�الزراعة�لألمم�املتحدة�-1-2

� �الطبيعية �املوارد �قاعدة �و�حماية �و�استمرار�.إدارة �تحقيق �تضمن �بطر�قة �و�املؤس��� �التغ���التق�� و�توجيھ

�و�املستقبلية �ا��الية �لألجيال �ال�شر�ة �ا��اجات �.ارضاء �املستدامة �التنمية �تلك �و�(إن �و�الغابات �الزراعة ��

و�ال�تضر�بالب�ئة�و�ت�سم�با��ا�مالئمة�من�.تح����رض�و�املياه�و�املصادر�النباتية�و�ا��يوانية�) ةاملصادر�السمكي

  .18ةالناحية�الفنية�و�مناسبة�من�الناحية��قتصادية�و�مقبولة�من�الناحية��جتماعي

�الدو��-3- 1 �البنك �الفرص��: �عر�ف �نفس �إتاحة �يضمن �الذي �الت�افؤ�املتصل �بتحقيق ���تم �ال�� لتنمية

  . 19ا��الية�لألجيال�القادمة�و�ذلك�بضمان�ثبات�رأس�املال�الشامل�أو�الز�ادة�املستمرة�ع���الزمن

عرف�ا�ع���أ��ا�مف�وم��ع���التوفيق�ب�ن�تنمية�اجتماعية�و�اقتصادية�قابلة� : �عر�ف��املشرع�ا��زائري -4- 1

�الب�ئة �و�, لالستمرار�و�حماية �ا��اضرة ��جيال �حاجات �تلبية �تضمن �إطار�تنمية ��� �البي�� �البعد �إدراج أي

  �20جيال�املستقبلية

  : أ�داف�التنمية�املستدامة- 2

  :�س���التنمية�املستدامة�إ���تحقيق�مجموعة�من���داف�يمكن�توضيح�ا����ما�ي��

بز�ادة�نص�ب�دخل�الفرد�من�الناتج�املح����جما���لسد�احتياجاتھ� :تحقيق�نوعية�حياة�أفضل�لألفراد21-

  . وتوف����افة�ا��دمات��جتماعية�لھ�وتحسي��ا�من�الناحية�الكمية�والنوعية��ش�ل�عادل�ومقبول 

��فراد22- �ب�ن �البي�� �الطبيعية�و�عز�ز��شر�الو�� �الب�ئة بتحقيق�الت�امل�و����ام�ب�ن�أ�شطة� :اح��ام

�املوارد���فراد �،است��اف �،الت��ر �الدفيئة �الغازات ��انبعاث �البي�ية �باملشا�ل ���تمام �وز�ادة والب�ئة

�وغ���ا � الطبيعية �ب�ئ��م �اتجاه ��فراد ��� �املسؤولية �روح �يبعث �،مما �املناسبة �ا��لول و�عز�ز�وع��م�وإيجاد

  .ية�املستدامةومتا�عة�وتقييم��افة�برامج�ومشار�ع�التنم ،تنفيذ بمشارك��م����إعداد

�الطبيعية 3 - 2 �واملوارد �لل��وات �العقال�ي ��ستخدام  وذلك�بحصر�املوارد�والتخصيص��مثل�ل�ا :تحقيق

من�موارد�مستقبلية�لضمان�حقوق��إيجادهلصا����جيال�ا��الية�مع�تقدير�مخزون��ذه�املوارد�وما�يمكن�

                                                           
قطر�.الدوحة�,ال��نة�الدائمة�للس�ان�,) �نجازات�و�التحديات(���دولة�قطر�املستدامةالتنمية�. حسن�ابرا�يم�امل�ندي�.نواز�عبد�الرحمن�ال�ي��� 17

  .12ص, 2008د�سم����1ط,
18

مداخلة�مقدمة����امللتقى�.مت�املة�ل��د�من�البطالة�و�تحقيق�التنمية�املستدامة�دراسة�تحليلية�لتجر�ة�تركيا�إس��اتيجيةنحو�بناء�,محمد�بود�سة� 

  .2ص.16/11/2011,ا���ومة�للقضاء�ع���البطالة�و�تحقيق�التنمية�املستدامة�جامعة�املسيلة��إس��اتيجيةالدو���حول�
19

 �ول مداخلة�مقدمة����امللتقى�الوط���,دعم�التنمية�امل�انية� شات�املستدامة�توجھ�اس��اتي���نحو�س�ثمار����امل�,رحمة�بل�ادف�, ن�يلة�ا��بي��ي� 

  .6ص�2013/2014.جامعة�ادرار�,�لية�العلوم��قتصادية�,و�امل�انية����ا��زائر���قليميةالتنمية��أفاق,
20

�سنة��19املؤرخ����. املستدامةالتنمية��إطار املتعلق�بحماية�الب�ئة�����10-03القانون�رقم�,ا��ر�دة�الرسمية�ل��م�ور�ة�ا��زائر�ة�   2003جو�لية

  .4املادة�‘ 2003جو�لية��20.43العدد�,
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�والنظيفة �ا��ديثة �التكنولوجيا �واستخدام �القادمة �التنمية���جيال �مستو�ات �من �الرفع ��� ��سا�م وال��

�وتفادي� �الب�ئة �ع�� �املحافظة �مع �امل�شودة �و�جتماعية ��قتصادية ���داف �وتحقيق �ا��ياة �نوع وتحس�ن

  .�21خطار�ال�����دد�ا

2 -4� �والنامية �املتقدمة �البلدان �ب�ن �املش��كة �بي��ا�،�س�يل�عملي:التنمية  ةبت�شيط�التجارة�ا��ارجية����ما

�شرا�ات� �وإقامة �الب�ئة �حماية �اتفاقيات �،إبرام �ا����ات �وتبادل �النامية �الدول �إ�� �النظيفة �التكنولوجيا نقل

وخارجية����مجاالت�التنمية�املستدامة�وتوطيد�عالقات�التعاون�ب�ن�مختلف��قاليم�ذات���تمامات� داخلية

التنمية�املستدامة�إ���غ���ذلك�من���شطة�ال���ضمان�إشراك�املجتمع�املد�ي����تفعيل�عملية� املش��كة�مع

  . املش��كة�ب�ن�مختلف�دول�العالم تضمن�تفعيل�التنمية

�املستدام2- 5 �يضمن:الع�ش �بما �استمرار���ا �وضمان �ال��وة �لز�ادة �املستدام �الع�ش �سبل �بناء �خالل  من

 ملستدام�وإيجاد�السبل�ال����سمحالتوز�ع�العادل�واملساواة�ب�ن��فراد�وتوف���وظائف�الئقة�تضمن�الع�ش�ا

  .باالستخدام�املستدام�للموارد�الطبيعية�مع�املساواة����توز�ع�ا

 �قتصادي�،�جتماعية�والبي�ية�كما�ي��: و�مكن�إيجاز�أ�داف�التنمية�املستدامة�وفقا�للمجاالت�الثالث�

 أ�داف�التنمية�املستدامة)  03(الش�ل�رقم�:

  

  

  

  

  

  

  

     .7:ص���2000اء�شا��ن�،�الطبعة��و��،�الدار�الدولية�لالس�ثمارات�الثقافية�،�القا�رة،مصر�،�،�: ،�ترجمة�مبادئ�التنمية�املستدامة�،�دوجالس�موسش�ت�.ف: املصدر�

 التنمية�املستدامةفال�بد�من�أن�ت�ون��ذه���داف�متوافقة�مع��عض�ا�البعض�من�أجل�أن�ت�ون�عملية�

                                                           
21

 ،� �أبو�زنط �و�ماجدة �غنيم �محمد �عثمان �املستديمة �ق: التنمية �وأدوات �تخطيط�ا �وأساليب �فلسف��ا �لل�شر�ياس�ا �دار�صفاء ،� ��و�� ،الطبعة

  بتصرف29- 30:.ص�ص�2010والتوز�ع�،�عمان�،�،

التنمية��أ�داف

 املستدامة

�قتصادية���داف  

النمو -  

املساواة -  

الكفاءة -  

 ��داف��جتماعية

التمك�ن�و�املشاركة-  

�التماسك��جتما�-  

ا��راك��جتما��-  

ال�و�ة�الثقافية-  

البي�ية���داف  

وحدة�النظام�البي��-  

قدرة�تحمل�النظام�البي��-  

التنوع�البيولو��-  

القضايا�العال��-  
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نا��ة��ش�ل�فعال�من�خالل�الس�������تجا�ات�الرئ�سية�الثالث،�ل�ذا�يركز��ي�ولوجي�ن�من�خ��اء�الب�ئة�

ا��فاظ�ع���ت�امل�النظم��ي�ولوجية�الالزمة�لالستقرار�الك���لنظامنا�العال��،ب�نما��س����قتصاديون� ع��

دية�وتحسي��ا�كما�يركز�علماء��جتماع�ع����فراد�باعتبار�م�العامل�من�مستو�ات�الرفا�ية��قتصا إ���ز�ادة

��� �والتمك�ن� �سا��� �الرفا�ية �من �تحقيق�ا �يضمن �وما �املختلفة �ومتطلبا��م �املستدامة �التنمية عملية

  .22 �جتما��

  أ�عاد�ومؤشرات�التنمية�املستدامة : املطلب�الثا�ي

 : التنمية�املستدامةأ�عاد�- 1

� �إعطاء�تجمع ��� ��س�م �ر�ائز�أساسية �لتمثل �بي��ا �فيما �تتداخل �رئ�سية �أ�عاد �ثالث �ب�ن �املستدامة التنمية

 : و����كما�ي��  أك���وأشمل�ملف�وم�التنمية�املستدامة توضيح

  : 23يندرج�ضمن��ذا�البعد�ما�ي�� : البعد��قتصادي- 1

1 -2� �املوارد �تبديد � :إيقاف �معدالت �من �التخفيض �خالل �ع���من �وذلك �الطبيعية �للموارد �املبددة �س��الك

  . تحس�ن�مستوى�الكفاءة��ستغاللية�للموارد�وإحداث��غي���جذري�ألساليب�ا��ياة

1 -3 � �النامية �البلدان �تبعية  بالتوسع����التعاون��قلي���ب�ن��ذه�الدول�وتنمية�التجارة�فيما�بي��ا:تقليص

 رأس�املال�ال�شري�مع�استخدام�تكنولوجيا�أك���حداثة�وأقل�إضراراوالذي�سيؤدي�إ���اس�ثمارات���مة����

  . بالب�ئة�مما��ساعد�ا�ع���التحول�من�اقتصاد�قائم�ع���التبعية�إ���اقتصاد�قائم�ع����عتماد�ع���الذات

1 -4 � �ومعا��تھ �التلوث �عن �املتقدمة �الدول �التلوث:مسؤولية �كب����� ��ش�ل ��س�م �املتقدمة �الدول  إن

�من��البي�� �يؤ�ل�ا �ما �،و�ذه�البلدان�لد��ا �الطبيعية �للموارد �امل��اكم�وغ���العقال�ي العال���ن�يجة�اس��الك�ا

 املوارد

 املالية�،ال�شر�ة�والتكنولوجية�ل�ي�ت�ون�كفيلة�بحل�مشا�ل�التلوث�من�خالل�استخدام�التكنولوجيا�النظيفة

  . واستغالل�املوارد�بدرجة�أقل�مع�حماية�النظم�الطبيعية

1 -5 � �املداخيل �تفاوت �من �وا��د �املوارد �توز�ع ��� �املداخيل:املساواة �توز�ع ��� �والتفاوت �املساواة  فعدم

 وال��وات�من�الظوا�ر�ال���تن�شر����الدول�الغنية�والفق��ة�ع���حد�سواء�مع�مراعاة�اختالف�ال�سب�املوجودة

�امل �مستو�ات �الفقر�وتحس�ن �حدة �من �التخفيف �من �البد �،لذا �العدالة�بي��ما �تحقيق �ع�� �والعمل ع�شة

  .�جتماعية

                                                           
��اء�شا��ن�،�الطبعة��و��،�الدار�الدولية�لالس�ثمارات�الثقافية�،�القا�رة،مصر�،�،�: ،�ترجمة�مبادئ�التنمية�املستدامة�دوجالس�موسش�ت�،�.ف:  22

 .72-71:ص�2000
    29-31:.ص�ص�2007،مصر�،،���سكندر�ة،الدار�ا��امعية�،إدارة�التنمية�املستدامة����ظل�العوملة�املعاصرة�خالد�مصطفى�قاسم�،23



16 

 

1 -6 � �العسكري ��نفاق �البلدان:تقليص ��� �سواء ��قتصاد �أولو�ات �من �أصبح �العسكري  فاإلنفاق

 املتقدمة�أو�النامية�،فلذا�ال�بد�من�تحو�ل�ولو�جزء��سيط�من�النفقات�العسكر�ة�وتخصيصھ�لإلنفاق�ع��

  .احتياجات�التنمية

  : 24يندرج�ضمن��ذا�البعد�ما�ي�� :  �البعد��جتما� - 2

2 -1 � �توز�ع�م �وأ�مية �النمو�الس�ا�ي �النمو�الس�ا�ي:تث�يت �تث�يت �ع�� ��ساعد �التداب���ال�� ��افة  باتخاذ

 ألن�مدى�قدرة��رض�ع���إعالة�ا��ياة�ال�شر�ة�غ���معروف�بدقة�كما�أن��ناك�أ�مية�لتوز�ع�الس�ان�وذلك

  .ال���تحد�من�حركة�ال��رة�إ���املناطق�ا��ضر�ةبال��وض�بالتنمية�امل�انية�

2 -2 � �ال�شر�ة �للموارد ��مثل �تخصيص�ا:�ستخدام �وإعادة �ال�شر�ة �املوارد �توجيھ �بإعادة  وذلك

  . واستخدام�ا�استخداما��امال�وتلبية��افة��حتياجات�ال�شر�ة��ساسية

 تمع�حيث��عتمد�الكث���من��قتصاديات�العامليةلدور�املرأة�أ�مية�خاصة�����قتصاد�واملج:دور�املرأة� 3- 2

عل�املرأة����الكث���من�املجاالت��قتصادية�مثل�الصناعات�الصغ��ة�،الزراعة�،ومن�شأن��س�ثمار������ة�

  . و�عليم�ا�أن��عود�ع���التنمية�املستدامة�بمزايا�متعددة املرأة

 ل�افة�أفراد�املجتمع�وتطو�ر�النظم�التعليمية�ال�����تمبتوف���الرعاية�ال��ية�ال�افية�:ال��ة�والتعليم� 4- 2

  .بالكيف�ول�س�بالكم�وتوف���التعليم�ل�افة�الطبقات��جتماعية�دون�است�ناء

2 -5 � �والديمقراطية ��ختيار ��ختيار:حر�ة �حر�ة �أساس �ع�� �قائما �السيا��� �املجتمع �ي�ون �أن  البد

  . �افة�الفاعل�ن����التخطيط�و�دارة شفافية�وإشراكوالتعب���و�املشاركة����ا��كم�واملساءلة�وال

 : 25يندرج�ضمن��ذا�البعد�ما�ي�� :  البعد�البي��- 3

 وتتضمن�صيانة�وحماية�املوارد�الطبيعية�واملحافظة�عل��ا�وذلك�من�خالل�حماية:حماية�املوارد�الطبيعية1- 3

وحماية�مصايد��سماك�مع�استخدام�أنجع�ال��بة�،عدم��سراف����استخدام�املبيدات�و�سمدة�الكيماو�ة�

  . املوارد�الطبيعية�ةدوديومر ال����سمح�بز�ادة��نتاج� السبل

3 -2� �املا�ي �املحيط �ع�� �من:ا��فاظ �وا��د �نوعي��ا �وتحس�ن �املياه �صيانة �ع�� �العمل �من �بد  فال

  . �ستخدامات�املبددة�لل��وات�املائية�وتحس�ن�كفاءة�شب�ات�إمداد�املياه

�ص4- 3 �البيولو�� �التنوع �لإلتالف:يانة �تتعرض �الفر�دة �املال�� �من �والعديد �والغابات ��ي�ولوجية  فالنظم

�وتدم��� �إتالف �عملية �من �وا��د �البيولو�� �التنوع �صيانة �إ�� �املستدامة �التنمية ��س�� والتدم���السر�ع،لذا

  . والنظم��ي�ولوجية املال��

                                                           
 2012،الطبعة��و���،دار�أسامة�لل�شر�والتوز�ع�،عمان�،�ردن�،،�( نظر�ات�،نماذج�واس��اتيجيات(اقتصاد�التنمية�إسماعيل�محمد�بن�قانة،� 24

  .32-33: .ص�ص�
25

  14مرجع�سبق�ذكره�ص�. مصطفى�قاسم�،إدارة�التنمية�املستدامة����ظل�العوملة�املعاصرةخالد� 
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3 -5� �ا��راري ��حتباس �من �املناخ �ي�ون :حماية �والذي �الضارة �الدفيئة �الغازات �انطالق �عن �ي�تج  والذي

 ل�ا�ا�ع�اسات�سلبية�ع���استقرار�املناخ�والنظم��ي�ولوجية�وتدم���طبقة��وزون�،لذا�ال�بد�من�تجنب��ذه

  . �خطار�املضرة�بال�ائنات�ا��ية

��ش� ��س�م �،فالتكنولوجيا �التكنولو�� �و�و�البعد �را�عا ��عدا �يضيف �من ��نتاجيةو�ناك �ز�ادة �كب�����  ل

 وتحقيق�الرفاه��قتصادي�و�جتما���،وإن�آخر�ما�توصل�إليھ�التطور�التكنولو���من�تكنولوجيا�أك���حداثة

وأقل�تلو�ثا�للبي�ية�سا�م��ش�ل�كب������خفض�معدالت�التلوث�و���أك���استخداما�من�قبل�الدول�املتقدمة�

 ،لذا

�الن �ع���الدول �من�املستحسن �معظم�أصبح ��� �واستخدام�ا �التكنولوجيا �من �النوع ���ذا �باألخذ امية��سراع

�أن�26الصناعية م�شآ��ا �،حيث �الثالث ���عاد �ب�ن �الر�ط �كب����� �دور �للتكنولوجيا �فإن �ذلك �إ�� ،أضف

�دائما �و�جتما��� �ستدامة ��قتصادي �التقدم �بتحقيق ��سمح �الذي �التكنولو�� �التطور �إ�� بحاجة

تختصر�التنمية�املستدامة����ثالث�أ�عاد�رئ�سية�و���البعد��قتصادي�،�جتما��� ���الب�ئة�،لذاواملحافظة�ع

  . والبي��

 : مؤشرات�التنمية�املستدامة- 2

�زمنية �ف��ات �خالل �معينة �ظا�رة ��غ��ات �ع�� �التعرف �خاللھ �من �يمكن �الذي ��س�ل  �عت���املؤشر�املقياس

املقارنة�ب�ن�عدة�ظوا�ر�وال�يمكن�التقييم�ال�امل�والك���لظا�رة�معينة�إال�معينة�كما�يمكن�كذلك�من�خاللھ�

 .خالل�مجموعة�من�املؤشرات�ال���ل�ا�عالقة���ذه�الظا�رة من

 : ���27مؤشرات�تتعلق�با��انب��قتصادي�للتنمية�املستدامة�،وم��ا�ما�ي��  : املؤشرات��قتصادية1-2

 وع���الرغم�من�أنھ�ال�يق�س�التنمية�املستدامة�قياسا��امال:نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما���1-1- 2

�عدد� �ع�� �املح����جما�� �الناتج �املؤشر�بتقسيم ��ذا �،و�حسب �عناصر�ا��ياة �من �قو�ا �عنصرا إال�أنھ�يمثل

  . الس�ان

�ضافات�إ��� املقصود���ذا�املؤشر��و��نفاق�ع��:�سبة��س�ثمار��جما���إ���الناتج�املح����جما��� 1-2- 2

الناتج�املح��� �صول�ك�سبة�مئو�ة�من�الناتج�املح����جما���،و�ق�س��ذا�املؤشر��سبة��س�ثمار��جما���إ��

  .�جما��

قدرة� يب�ن��ذا�املؤشر�مدى:صادرات�السلع�وا��دمات�ك�سبة�مئو�ة�من�واردات�السلع�وا��دمات�1-3- 2

  . بلد�ع����ستمرار����است��اد�السلع�وا��دماتال

                                                           
 املجلد01،العدد�،� (�ردن(،مجلة�املنارة�،�جامعة�آل�الب�ت�دراسة�نظر�ة����املف�وم�واملحتوى�:التنمية�املستدامةجد�أبو�زنط�وعثمان�غنيم�،ما 26

  2006��،12،�ص�ص :163،164.
27

 � �ال��نة �آسيا �لغر�ي �و�جتماعية � (�س�وا(�قتصادية ،� ��س�وا �بلدان ��� �املستدامة �التنمية �مؤشرات �النتائج:تطبيق �املتحدة�تحليل ��مم ،

 11-15: .ص�ص�2001،نيو�ورك�،،�
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بلد� حيث�يق�س��ذا�املؤشر�نص�ب�الفرد�من�الطاقة���:نص�ب�الفرد�من�اس��الك�الطاقة�التجار�ة� 1-4- 2

  . مع�ن

 �ساعد�املؤشر�ع���تقييم�مدى�قدرة:مجموع�الدين�ا��ار���ك�سبة�مئو�ة�من�الناتج�املح����جما���1-5- 2

� �ع�� �يب�ن�الدولة �ما �املوارد �بقاعدة �الدين �معينة�حيث�ير�ط �املديونية�لدولة �و�و�يق�س�درجة تحمل�الدين

  .ع���نقل�املوارد�إ���إنتاج�الصادرات�قصد��عز�ز�قدر��ا�ع����سديد��ذه�الديون  قدرة�البلد

2 -1-6� ��جما�� �املح�� �الناتج �من �مئو�ة �ك�سبة �الرسمية ��نمائية �املساعدات �امل:صا��  ساعداتوتتمثل

��ي�ت�ن� �ب�ن �،وت�ون �بالتنمية �ال��وض ���دف �م�سرة ��شروط �املقدمة �والقروض �املنح ��� �الرسمية �نمائية

�،أو �و�قليمية ح�ومت�ن �الدولية �وال�يئات �املنظمات �تمنح�ا �ال�� �مستو�ات��28.تلك �املؤشر ��ذا و�ق�س

مستو�ات�التنمية�وا��دمات��جتماعية�امل�سرة�ال���تتلقا�ا�دولة�ما�من�أجل�ز�ادة� املساعدة�ذات�الشروط

  . الناتج�املح����جما�� و�ع���عنھ�ك�سبة�مئو�ة�من

 و�مثل��ذا�املؤشر��سبة�من�مجموع:رصيد�ا��ساب�ا��اري�ك�سبة�مئو�ة�من�الناتج�املح����جما��� 1-7- 2

 املح����جما���،حيث�يو��،صا���الدخل�وصا���التحو�الت�إ���الناتج�) السلع�وا��دمات(صا���الصادرات�

  . �ذا�املؤشر�فائض�أو���ز�ومدى�سرعة�تأثر��قتصاد�سلبا�،و�ع���عنھ�ك�سبة�مئو�ة

���مؤشرات�تخص�ا��وانب��جتماعية�البارزة����معظم�دول�العالم�،ومن�أبرز�  : جتماعيةاملؤشرات�� 2-2

 : �29ذه�املؤشرات�نذكر�ما�ي��

 : رئ�سي�ن�و�ماحيث�يوجد�مؤشر�ن�:الفقر�1- 2-2

2-2 -1 -1� �:مؤشر�الفقر�ال�شري �سنة �،1997ففي �ال�شر�ة �تقر�ر�التنمية ��� �الفقر�ال�شري �مف�وم �ادخل  م

و�عت����ذا�املف�وم�أن��فتقار�ال�يقتصر�فقط����ا��صول�ع���ما��و�ضروري�،بل��و�ذو�أ�عاد�متعددة،�فلذا�

  : 30الذي�يجمع�ب�ن��وجھ�الثالث�ل��رمان�و���مؤشر�الفقر�ال�شري�من�أ�م�مؤشرات�التنمية�ال�شر�ة �عد

  . وال���تقاس�بالعمر�املتوقع:حياة�مديدة�و��ية� -

- � �التعليم�:املعرفة �من ��ل ��� �القيد �و�سبة �البالغ�ن �ب�ن �والكتابة �القراءة �معرفة �بمعدل وتقاس

 . والعا�� �بتدا�ي�الثانوي 

 يقاس�بحصة�الفرد�من�الناتج�املح����جما���واملع���عنھ�بالدوالر��مر��ي�:مستوى�مع�شة�الئق�  -

�ذه���عاد�الثالث��ناك��عد�آخر�و�و�الشمول��جتما���إال�أن��فتقار�إ���بيانات�خاصة���ذا� إضافة�إ��

  . دون�اح�سابھ�ضمن�أ�عاد��ذا�املؤشر البعد�حال

                                                           
28

  238:.ص�2004،�الطبعة��و���،�الوراق�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،�ردن،�،� التمو�ل�الدو��ليح�حسن�خلف�،ف 

  29    16ال��نة��قتصادية�و�جتماعية�لغر�ي�آسيا�،مرجع�سبق�ذكره،�ص   
30

عمان� ،الطبعة��و���،دار�جر�ر�لل�شر�والتوز�ع�،مؤشرات�ظا�رة�الفقر����الوطن�العر�ي�دنان�داود�محمد�العذاري�و��دى�زو�ر�مخلف�الدم���،  

  .: ص2010،��ردن�،،�
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الذين� �ستخدم��ذا�املؤشر�لقياس��سبة�الس�ان:ر�الوط���الس�ان�الذين��ع�شون�تحت�خط�الفق2- 1- 2-2

  .ك�سبة�مئو�ة �ع�شون�تحت�خط�الفقر�،حيث�أن�التقديرات�تختلف�من�بلد�إ���آخر�و�ع���عنھ

  . �ع����ذا�املؤشر�عن��سبة����اص�العاطل�ن�عن�العمل�إ���إجما���القوة�العاملة:البطالة�2- 2-2

  :و�ضم�ما�ي��:نوعية�ا��ياة� 3- 2-2

2-2 -3 -1� �املتوقع �العمر ����اص:توسط �املؤشر��سبة �ل�ذا �كبديل �و�ستخدم �مئو�ة �ك�سبة  �ع���عنھ

  .الذين�ال�يتوقع�ل�م�أن�يبلغوا�سن��ر�ع�ن�مع�اف��اض�أن�الظروف�السائدة�ثابتة�طوال�حياة�الفرد

�يت�سر�ل�م��ستفادة�من�املياه�املأمونة�وا��دمات�ال��ية�ومرافق�الصرف� 2- 3- 2-2 الس�ان�الذين�لم

 يق�س��ذا�املؤشر��سبة�الس�ان�الذين�ل�س�بإم�انم��ستفادة�من�ا��دمات�ال��ية�واملياه�العذبة:الص���

  .باإلضافة�إ���مرافق�الصرف�الص��

  : و�ضم�ما�ي���من�املؤشرات :التعليم� 4- 2-2

2-2 -4 -1�  يحدد��ذا�املؤشر��سبة��مي�ن�من�البالغ�ن�والذين�يمثلون����اص :معدل��مية�ب�ن�البالغ�ن

  .سنة�و�و�أميون 15الذين�تتجاوز�أعمار�م�

2-2 -4 -2� يب�ن��ذا�املؤشر�مستوى�املشاركة����التعليم�الثانوي�:املعدل��جما���لاللتحاق�باملدارس�الثانو�ة

  .رس�الثانو�ة�ك�سبة�مئو�ة�من�عدد�الس�ان�الذين��م����سن�التعليم�الثانوي بقياس�امللتحق�ن�باملدا

 يق�س��ذا�املؤشر�معدل�النمو�الس�ا�ي�خالل�سنة�معينة�مع�ايضاح�متوسط�معدل:النمو�الس�ا�ي� 5- 2-2

  .التغ���السنوي������م�الس�ان

2-2 -6 � �ا��ضر�ة �املناطق ��ك��� :س�ان �املؤشرات �املؤشر�من ��ذا �التوسع�عد �درجة �لقياس  استخداما

  .ا��ضري�،حيث�يق�س��سبة�الس�ان�الذين�يقيمون����املناطق�ال���توصف�أنا�حضر�ة

 : املؤشرات�البي�ية�2-3

 :  31 ���مجموعة�من�املؤشرات�ال����غطي�ا��انب�البي���للتنمية�املستدامة�،وال���نذكر�من�أ�م�ا

  :رئ�سية�تخص�الغالف�ا��وي�و���ناك�ثالث�مؤشرات� :الغالف�ا��وي�3-1- 2

  .يتم�قياس��ذا�املؤشر�من�خالل�تحديد�انبعاثات�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون :التغ���املنا���1- 3-1- 2

  .و�تم�قياس�ا�من�خالل�املوارد�املس��لكة�واملست��فة�لألزون:اس�نفاذ�طبقة��زون� 2- 3-1- 2

  .ملوثات�ال�واء����ال�واء�����ماكن�ا��ضر�ةحيث�يتم�قياس�ا�من�خالل�تركز�:نوعية�ال�واء��3- 3-1- 2

                                                           
31

 � �و�حسن �ال�ي�� �الرحمن �عبد �،وزاد �امل�ندي �قطر�إبرا�يم �دولة ��� �املستدامة �: التنمية �والتحديات �الدائمة�نجازات �،ال��نة ��و��  ،الطبعة

  30- 26: . ص�ص�2008للس�ان�،الدوحة�،قطر�،�،�
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ـــــ�راض 3-2- 2 �ــ �الدولة:ي �ال��ام �مدى �رئ�سية �بصورة �تحدد �ال�� ��� ��را��� �استخدام �ووسائل �طرق  إن

�سواء� �املختلفة �من�القرارات �مجموعة ��را����اتخاذ �استخدامات �وتتطلب �ل�ا �املستدامة�وتطبيق�ا بالتنمية

   ،وع���العموم��ناك�أر�ع�مؤشرات�رئ�سية�تتعلق�باألرا����و����قلي��ح���،الوط���أو�ع���املستوى�امل �انت

قطع� تقاس�من�خالل�مساحة�الغابات�مقارنة�باملساحة�ال�لية�لألرض�باإلضافة�إ���معدالت:الغابات�1- 3-2- 2

  .الغابات

2 -3-2 -2 � �باملساحة :الزراعة �مقارنة �املزروعة ��را��� �مساحة �خالل �من �واستخدام�تقاس  �جمالية

  .املخصبات�الزراعية�واملبيدات

  . و�قاس�بحساب��سبة��را����املتأثرة�بالت��ر�مقارنة�باملساحة��جمالية :الت��ر� 3- 3-2- 2

�بصفة :التحضر� 4- 3-2- 2 ��انت �سواء ��شر�ة �كمستوطنات �استخدام�ا �يتم �ال�� ��را��� �بمساحة  و�قاس

  .دائمة�أو�مؤقتة

من�مساحة�الكرة��رضية�70 %تمثل�البحار�و�املحيطات��سبة�:حيطات�واملناطق�الساحلية�البحار�وامل�3-3- 2

وإن�إدار��ا�بطر�قة�مستدامة�تمثل�من�أك���التحديات�ال���تواجھ�العالم�و�يتم�قياس�التنمية�املستدامة����

  :�ذا�املجال�من�خالل�املؤشرات�التالية

2 -3-3 -1 � باإلضافة�إ���.من�خالل��سبة�الس�ان�املتمركز�ن�����ذه�املناطق�و�تم�قياس�ا�:املناطق�الساحلية

  . ترك���الطحالب����املياه�الساحلية

  .وتقاس�بوزن�الصيد�ألنواع��سماك�التجار�ة�سنو�ا:مصائد��سماك� 2- 3-3- 2

  :مايتم�قياس�التنمية�املستدامة����مجال�املياه�العذبة�بمؤشر�ن�أساسي�ن�و�:املياه�العذبة� 4- 3-3- 2

  .وتقاس�ب��ك����ك���ن����املياه�و�سبة�البكت��يا�املعو�ة����املياه:نوعية�املياه� 4-1- 3-3- 2

  .تقاس�بحساب�كمية�املياه�السطحية�وا��وفية�املستعملة�مقارنة�باملياه�ال�لية�سنو�ا:كمية�املياه� 4-2- 3-3- 2

2 -3-3 -5 � �ا��يوي �:التنوع �من �رئ�سيا �عنصرا �ا��يوي �ارتباط��عت���التنوع �و�ناك �املستدامة عناصر�التنمية

�آثار�اقتصادية� وثيق �إ�� �يؤدي �قد �ا��يوي �التنوع ��� ��غي��ات �أي �حدوث �وإن ��قتصادي �ال�شاط �و��ن ب�نھ

  :  يتم�قياسھ�من�خالل�املؤشر�ن�التالي�نو�وثقافية�خط��ة� ،اجتماعية

املحمية�مقارنة�باملساحة��جمالية�باإلضافة�وال���تتمثل�����سبة�مساحة�املناطق�:ألنظمة�البي�ية�5-1- 3-3- 2

  .إ���مساحة��نظمة�البي�ية�ا��ساسة

  .وتتمثل�����سبة�ال�ائنات�ا��ية�امل�ددة�باالنقراض:�نواع�البي�ية� 5-2- 3-3- 2

  تحديات�التنمية�املستدامة�وسياسات�تحقيق�ا : املطلب�الثالث
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  :ي���يوجد�عدة�تحديات�للتنمية�مستدامة،�ومن�أ�م�ا�ما

   : للتنمية�املستدامة��قتصاديةالتحديات�- 1

 �عد�املش�لة�الس�انية�أحد�املشكالت�ال����عرقل�ج�ود�التنمية�املستدامة،�و�رجع�سب��ا�إ���حالة : الس�ان

بأنھ�ل�ي�يحدث���قتصاديون ،�و�ش����قتصاديعدم�التوافق�ب�ن�معدالت�النمو�الس�ا�ي�مع�معدالت�النمو�

�النمو��واجتما�� اقتصادي نمـو �أمثال �ثالثة �إ�� �ليصل �الوط�� �نمو�الدخل �معدل �ز�ادة �من �فال�بد ملموس

  .32الس�ا�ي

والسياسية�وال���تتمثل�����و�جتماعية �قتصاديةإن�خطورة�تلك�املش�لة�ال�ترجع�فقط�إ���أثار�ا� :البطالة

��ستقرار ،�إ���جانب�تأث���ا�السل���ع����جتماعيةإ�دار�للموارد�ال�شر�ة�و�عمق�للفقر�وز�ادة�حدة�التوترات�

 .33والتنمية�كما�وكيفا��س�ثمار السيا���،�حيث�إن�تفاقم�مش�لة�البطالة��و�الوجھ��خر�ل��دي�معدالت�

 .حيث�إن�أي�ز�ادة����ال��ز�من�شأنھ�أن��عرقل�سبل�تحقيق�التنمية�املستدامة :��ز�م��ان�املدفوعات

 �قتصاديمؤشرا�من�أ�م�املؤشرات����التحليل���قتصادي�ش�ل�النمو� :�قتصاديضعف�معدل�النمو�

� �يتعلق �النمو��بارتفاعالذي �لقياس �كأداة �ا��ام �املح�� �الناتج �و�عد ��مة، �وثروة �واملداخيل مس���لإلنتاج

 .34ومن�أجل�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�البد�من�تحس�ن�الناتج�املح���ا��ام ،�قتصادي

  :للتنمية�املستدامة��جتماعيةالتحديات� - 2

 ال�امة�املحددة�لكفاءة�رأس�املال�ال�شـري�����جتماعيةبالتعليم�من�القضايا����تمام�عد�  :مش�لة�التعليم -

    .تمعات،�و�التا����عز�ز�التنمية�املستدامةملجوتقدم�ا��زد�ار الدولة�ومن�ثم��سا�م����

�ال��ة�- �ما�بنص  :مش�لة �ع�� �والتنمية �ر�و�للب�ئة �إعالن �من ��ول �صميم�:"ي�� املبدأ �ال�شر��� يقع

،�ولكن�"املتعلقة�بالتنمية�املستدامة�و�حق�ل�م�أن�يحيوا�حياة���ية�ومنتجة����وئام�مع�الطبيعة ��تمامات

�التنمية �تحقيق �يتعذر�ا��ف ال�يمكن �كما �كب��ة، �بدرجة �امل��كة ��مراض �تف��� �مع ���ة�املستدامة �ع�� اظ

    .مستدامة�من�الناحية�البي�ية الس�ان�دون�وجـود�تنميـة

�الفقر - �حدة �ال��  :تفاقم �و�جتماعية ��قتصادية �املشكالت �أبرز استقرار�الدول،� ��دد �عت���الفقر�من

�بالنمو� وللتقليل �الت��يل �ضرورة �مع ��قتصادي ���عاش �وتحقيق ��س�ثمار، ����يع �يجب �حدتھ، من

   �ذا�النمو�لصا���الفقراء،�بحيث�يؤدي�إ���ز�ادة�فرص�العمل�و�جور�بال�سبة�إ���الفقراء و�عز�ـز �قتصادي،

                                                           
�املصري ز��ب�فؤاد�عبد�اللطيف�إبرا�يم،� -32 ��قتصاد ��� �املستدامة �التنمية �تطبيق �تفعيل التجارة،�جامعة�ع�ن�،�رسالة�ماجست��،��لية�آليات

  169.ص� 2010شمس،�القا�رة،�مصر،�،

  
 ..68ص2002،�مصر،�ورقة�عمل�ماي�،�قتصاديةومش�لة�البطالة����مصر،�املركز�املصري�للدراسات���س�ثمار سميحة�فوزي،�سياسات� 33
�وتحديا 34 �املستدامة �التنمية �،��ناصر�مراد، �العدد �اقتصادية�عر�ية، �بحوث �مجلة �ا��زائر، ��� �،46ا �لبنان، �العر�ية، �الوحدة �2009مركز�الدراسات

  .115ص
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  : التحديات�البي�ية�للتنمية�املستدامة - 3

من�ب�ن�املشا�ل�ال���تواجھ�العالم�����ذا�القرن��و�مش�لة����املياه�وتلو��ا،�وال����عت��� :مش�لة�املياه  -

تنمو�ة�وسياسية�موقوتة،�وح���إن��انت�القضية�مؤجلة�نوعا�ما�بال�سبة�للدول�الصناعية،�إال�انھ�البد� قنبلة

    .35مستدام�للموارد�املائية�استخداما���ود�من�جميع��طراف�من�أجل�الوصول�إ��� من�تكثيف

�عود�مصدره��ول�أساسا��تب�ن�النتائج�الرئ�سية�ال���أفضت�إل��ا��بحاث�أن�تلوث�ال�واء :مش�لة�ال�واء  -

حركة�مرور�السيارات،�و�درج�ثانية�إ���إحراق�النفايات����ال�واء،�ومما�يز�د��ذا�التلوث�خطورة�تبعث�ع��� إ��

    .�س�شفائية�و�أن�النفايات�املعنية�خليط�ب�ن�النفايات�امل��لية�والصناعية� القلق

�البحر�ة - من�النظم�البي�ية�شديدة�ا��ساسية�للتغ��ات�املناخيـة���عت���الشعاب�املرجانية����البحر  :الب�ئة

 ملتوقع�أن�تفقد�الشعاب�املرجانية���درجة�حرارة�سطح�البحر�فإنھ�من�ا�لالرتفاعاملدى�الطو�ل،�فن�يجة� علـى

ال���تزود�ا�باملواد�الغذائية�واللون�املم���ل�ا،�و�ذا�سيؤدي�إ���ت�يض��ذه�الشعاب،��ـذا�إ���جانـب� الطحالب

��ـذهأ �البحار،� ن �إ�� �الصرف �مياه ��سرب �مثل �ال�شر�ة ���شطة �تدم���ن�يجة �إ�� �بالفعل �تتعرض الشعاب

   .وأ�شطة�الغطس

 ثـا�ي�أكسـيد( ا��راري���حتباس�عت���التغ��ات�املناخية�املحتملة،�ن�يجة�ز�ادة�تراكم�غازات�  :�غي���املناخ-

 مش�لة�عاملية�تتعاون�دول�العالم�ع���ا��د�م��ا�من�أجل�حمايـة���سـان�)...الكر�ون،�امليثان،�أكسيد�الني��وز 

    .والب�ئة�من��ثار�السلبية�ل�ذه�التغ��ات����املستقبل

�والنفايات- � :املخلفات �مرتبطة �و��ية �بي�ية �مشا�ل �اليوم �تواجھ �البلدان �ونقل��باستخدامجميع وتخز�ن

دد�ال��ة�نظرا�ملا��� النفايات��س�شفائية�من�أخطر�النفايات�ال��وإزالة�النفايات�واملخلفات،�و�عد� ومعا��ة

  .بقايا�ومواد�غالبا�ما�يتم�التخلص�م��ا�بطرق�غ���سليمة تحتو�ھ�مـن

ــــــث�الثـــــــــــــــــاملبح   .دور�الطاقات�املتجددة����تجسيد�التنمية�املستدامة  : الثـــــــــــ

 العالقة�ب�ن�التنمية��قتصادية�املستدامة�والطاقات�املتجددة :  املطلــــــــب��ول 

�بمصدر�مو  �ا��ا�� �التنمية �نظام �إمداد �ضمان ��� �املتجددة �للطاقات ��سا��� �الدور �ومستدامثيتج��  وق

�القا ��س�ثمارات �أمد �إطالة �ت�يح �متنوعة �اقتصادية �قاعدة �ع�� ��عتماد �خالل �من �موارد�ئللطاقة �ع�� مة

از�وز�ادة�مسا�مات�القطاعات�املتجددة����الناتج�املح����جما���وا��فاظ�ع���م�انة�الدول����والغ �النفط

�الطاقة �املح�� أسواق �و�عز�ز�نمو��قتصاد �ألبحاث�. العاملية ��ملا�ي �املع�د �����اء �حسا�ي �نموذج وحسب

�س�ب�التوسع����3% س�ش�د�ز�ادة����الناتج��قتصادي�ألملانيا�ب�سبة�2030 عام� فإن" دي�آي���"�قتصاد�

�����م�3.5% عن��سبة�النمو�بدون�التوسع����الطاقات�املتجددة�وز�ادة�ب�سبة� الطاقات�املتجددة�مقارنة

�ورة�ع���اف��اض�أن�نص�ب�الطاقات�املتجددة�����س��الك�س��تفع����الف��ة�املذ �س��الك،�و�عتمد�الدراسة

  . العامليةاملتوقع�لوزارة�الب�ئة� حسب�الس�نار�و32% إ���

                                                           
  -233.ص. 2003مخاطرة�العوملة�ع���التنمية�املستدامة،���لية�لل�شر�والتوز�ع،��ردن،�،: باتر�محمد�ع���وردم،�العالم�ل�س�للبيع 35
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ع���دول�العالم�وخاصة� دث��غ��ات�موجبة����معدالت�النمو��قتصادية�املستدامةحو�و�ما�من�شأنھ�أن�ي 

�باألخذ��ع�ن��عتبار�للتأ �البي�ية�ثالنامية�م��ا�و�ذا وانخفاض���ات�السلبية�والبي�ية�من�حيث�ارتفاع�ت�لف��ا

دفع�التوجھ� �س�ثمارات����محطات�الطاقات�التقليدية،�نا�يك�إ���أن�ندرة�املياه�����عض�الدول�من�شأنھ

��لة�النمو� تاج�إ���الطاقة،�و�التا���أصبح�دور�الطاقات�املتجددة����دفعحنحو�تحلية�مياه�البحر��مر�الذي�ي

�حيو�ا �أمرا �املستدامة �النمو��. والتنمية �يؤدي �اس��الككما ��غ���مز�ج �إ�� �التق�� �والتقدم الطاقة� قتصادي

 وقة�ومتواصلة�مستقبال،�حيث�انتقل�اعتمادثواتجا�ھ�نحو�الكفاءة��ستخدامية�ل�ا�و�عتماد�ع���مصادر�مو 

 من�إجما����س��الك�العال���من�الطاقة��ولية�بداية�القرن�العشر�ن85% العالم�ع���الفحم�من�ما��س�تھ�

   وازدادت�حصة�الب��ول�باملقابل�من� 1970 بحلول�عام�، %31وإ��� 1950سنة�% 56ه�امللوث��ول�إ���باعتبار 

�إ�� %10 �املا��� �القرن � 29%  بداية � 1950 سنة �إ�� � 45%ل��تفع �تز�د1970سنة �ال �أن �املتوقع  ،ومن

� �والغاز�بأك���من �النفط �ع�� �العاملية ��عتماد �، 50%�سب �سنة �  2035بحلول �املصادرو�تم �جل  إحالل

التقليدية��خرى�بمصادر�الطاقات�املتجددة�و�سا�م�حاليا�اقتصاديات�الطاقات�املتجددة�بأنواع�ا����إنتاج�

� �الك�ر�ا 20%ما�س�تھ �الطاقة �ئيمن ��س�تھ �ما �بلوغ �ل�ا �املتوقع �ومن ��نتاجية، �للعملية �املحركة  عام80%ة

.2030  

  .التنمية�املستدامة�أ�عاددور�الطاقات�املتجددة����تحقيق� :  الثا�يب�ــــــــاملطل

  :�قتصاديدور�الطاقات�املتجددة����تحقيق�البعد�- 1

�الطاقة� توز�ع�إ��أدى�تزايد�الطلب�ع���الطاقة�استجابة�للتصنع�و�التمدن�و�ثراء�املجتمع� عال���الس��الك

� �من �الواحد �الفرد �فاس��الك �التفاوت �شديد �توز�عا ����ولية ��عادل� الطاقة �الصناعية �السوق اقتصاديات

التنمية��قتصادية�ع���توافر�خدمات�الطاقة�الالزمة�سواء� ثالث�أر�اع�الطاقة��ولية����العالم�ك�ل�و��عتمد

للمساعدة�ع���ز�ادة�الدخل�املح���من�خالل�تحس�ن�التنمية�الزراعية�و�توف��� لرفع�و�تحس�ن��نتاجية�أو

خدمات�طاقة�و�مصادر�وقود�حديثة��إ��و�من�املعلوم�انھ�بدون�الوصول�.36 قطاع�الر���خارج�ال فرص�عمل

  .املتاحة�محدودة�بصورة�كب��ة �قتصاديةيصبح�توفر�فرص�العمل�و�ز�ادة��نتاجية�و�بالتا���الفرص�

مع�شية�و�أعمال�  إذا�أن�توفر��ذه�ا��دمات��ساعد�ع���إ�شاء�املشار�ع�املصغرة�و�ع���القيام�بأ�شطة

� �تحتاج �ال�� �للعمليات �ضرور�ا �كذلك �و��عت���الوقود �من� حرارة�إ��خاصة، �وللعديد �النقل وألعمال

حاليا�من�منظور�م��ان�املدفوعات�أحد� ��شطة�الصناعية،�و�يضاف�ا����ذا�أن�واردات�الطاقة�تمثل

�الدول  �من �العديد ��� ��جن�ية �باإل  أك���مصادر�الديون ��ك���فقرا، �الطاقات��إ��ضافة �مشار�ع دور

�الوظائف �استحداث ��� ���� املتجددة �بارزا �دورا �املتجددة �الطاقات �مشار�ع �تلعب �حيث ا��ضراء

  : و�ال���يمكن�عرض�ا�فيما�ي�� استحداث�فرص�العمل�،

املستدامة�عن� تتما����مع�التنمية�اقتصاديةال�لية�بروز�مبادرات���قتصاديةيمكن�أن����ع�السياسات�-

       .الصعيد�الوط�� و�نتاج�ع����س��الك�ق�ا��وافز�ال����عزز�أنماط�أك���استدامة�من�طر 

                                                           
36

  98.ص�" الدول�العر�ية �شارة���الة�ا��زائر�و��عضالطاقات�املتجددة�كمدخل�لتحقيق�التنمية�املستدامة�،�مع�" ع���فالك�،�رشيد�سال��� 
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املوارد�الطبيعية� وإدارة بال�سبة�للبلدان�النامية�فإن�البحوث����مجال�التكنولوجيا�والسياحة��ي�ولوجية -

   . مة�توفر�فرص�عمل�جديدة�ومستدا

- � ��سا�م����تحض���ال�شاط �املتجددة �من�مصدر�للطاقة �الر�ف �س�ان �عنھ� �قتصاديتمك�ن �ي��تب الذي

  .37 تحسن�مستوى�املع�شة�بتوازي�مع�اح��ام�الب�ئة

  : الطاقات�املتجددة�و�البعد�البي���للتنمية�املستدامة- 2

الواحد�والعشر�ن�إ���العالقة�ب�ن�الطاقة�و��عاد�البي�ية�للتنمية�املستدامة� لقد��عرض�جدول�أعمال�القرن  

� �عن �الناجم �التلوث �من �ا��وي �الغالف �حماية �بجانب �املتعلقة �تلك ����استخدام،خاصة  مختلف الطاقة

ا��صوص،�حيث�دعت��جندة� و���قطا���الصناعة�والنقل�ع���وجھ��جتماعية و��قتصاديةال�شاطات�

�بحماية21 �املرتبطة ���داف �من �مجموعة �تجسيد �لقطاع� إ�� �السلبية �التأث��ات �من �وا��د �ا��وي الغالف

�توز�ع ��� �العدالة �مراعاة �مع �مصادر� الطاقة �ع�� �القومي �دخل�ا ��عتمد �ال�� �الدول �وظروف مصادر�الطاقة

  .تلك�ال���يصعب�عل��ا��غي���نظم�الطاقة�القائمة���ا أوالطاقة��ولية�

� �تطو�ر�مز�جوذلك �ع�� �العمل �خالل �من �املستدامة �الطاقة �و�برامج �مصادر�الطاقة� بتطو�ر�سياسات من

�لقطاع �غ���املرغوب �البي�ية �التأث��ات �من �ل��د �تلو�ثا ��قل � املتوفرة �غازات �انبعاث �مثل  �حتباسالطاقة،

�من �للرفع �الالزمة �البحوث �برامج �الط ا��راري،ودعم �استخدام �وأساليب �نظم �تحقيق�. اقةكفاءة �إ�� إضافة

  .�38خرى�وخاصة�قطاع�النقل�والصناعة��قتصاديةوالقطاعات� الت�امل�ب�ن�سياسات�قطاع�الطاقة

  : للتنمية�املستدامة��جتما��الطاقات�املتجددة�و�البعد�3-

املرأة�وإتاحة�الفرص�أمام� املرتبطة�باستخدام�الطاقة�التخفيف�من�وطأة�الفقر��جتماعيةتتضمن�القضايا�

��دمات�الطاقة�إ�����م�ش�الفئات�الفق��ة�وإ��� والتحول�الديمقراطي�وا��ضري،�إذ�يؤدي�الوصول�املحدود

ظروف�ا�املع�شية�فحوا���ثلث�س�ان�العالم�التصل�إليھ�مصادر�الطاقة� تقليل�قدرا��ا��ش�ل�حاد�ع���تحس�ن

     .تصل�إ���الثلث��خر�بصورة�ضعيفة الضرور�ة�ب�نما

- � �تطبيقات �شأن �وا��اليا��عتمادمن �الشم��� ��ال��ان �ا��ديدة �مصادر�الطاقة �وعمليات� ع�� الضوئية

   .الفقر واجتثاثتدو�ر�املخلفات�الزراعية�أن��سا�م����القضاء�ع���البطالة�

املناطق�فك�عزلة� �� الطاقة�الشمسية����املناطق�النائية�للتدفئة�ا��رار�ة�أو�توليد�الك�ر�اء�استعمال�سا�م� -

   .و�التا���تحقيق�التنمية�املحلية

- � �مشار�ع ��الب��تحتاج ��املدارس �...التحتية � مصادر�تمو�ل�إ�����املناطق�املعزولة صممت��إذا��مة�و�لكن

�الطاقة �ت�اليف �من �التقليل �شا��ا �من �ا��ضراء �البنايات � بتقنية �يحفز�ع�� �كما ��ذا���س�ثمار التقليدية ��

                                                           
  9.مرجع�سابق،�ص" ع���فالك�،�رشيد�سال��� 37
38

�فروحات�،�  �ا��زائر�دراسة" حدة ���ا��نوب�الكب��� لواقع�مشروع�الطاقة�الشمسية" الطاقات�املتجددة�كمدخل�لتحقيق�التنمية�املستدامة���

  .151ص�2012سنة�،11مجلة�الباحث،�العدد�،" با��زائر�
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 .املجال

 .39 الطاقة�املتجددة�فرص�عمل�جديدة�و�نظيفة�و�متطورة�تكنولوجياتوفر�أنظمة�-

  .أ�مية�الطاقات�املتجددة�ألجل�التنمية��قتصادية�املستدامة : املطلـــــــــــــب�الثـــــــــــــــــالث

 وحسن�إدار��االطاقة����الرك��ة��ساسية�للتنمية��قتصادية�و�جتماعية،�لذا��عت���موارد�الطاقة��ولية�

واستخدام�ا�من�أ�م�سياسات�واس��اتيجيات�التنمية�املتواصلة�واملستدامة،�غ���أن�إش�الية��رتفاع�الكب������

� نمو �قد �للطاقة �املصادر�التقليدية �ومحدودية ��مداد، �ت�لفة �وارتفاع �الطاقة �ع�� �تلبية��يؤولالطلب دون

�جيال�املقبلة،�ومنھ��ان�ال�بد�من�اعتماد��قاومة�ع���ح�قتصادية�و�جتماعية�دون�املس حاجات��فراد

�السليم ��نتاجية� التخطيط ��م�انية �وز�ادة �ومقدار��س��الك �س�نضب �ما �م��ا �و�خاصة �البي�ية للموارد

ل��ميع�ع���حد�سواء�من�خالل�إدخال�التكنولوجيا����مجال�تطو�ر�مصادر�الطاقة� وتأم�ن�الفرص�امل�ساو�ة

� ��ست��افالتقليدية �عن �و�قتصادي� �عيدا �القرار�السيا��� �صا��� �ومشاركة �للطاقة �مصادر�بديلة وإيجاد

�شر�القيم�ا��ديدة����أنماط��س��الك�ضمن�حدود��م�انات�ووا��ماعات� والقانو�ي����رسم�سلوك��فراد

  .40تحقيق�ا البي�ية�ال���يتطلع�ا��ميع�إ��

 ; صادر�الطاقات�املتجددةالو���العام�بضرورة��عتماد�ع���م-

خطى� مع�ارتباط�تلوث�ال�واء�بمصادر�الطاقة��حفور�ة�وأيضا�باإلنتاج�والتص�يع،�سلكت�الكث���من�الدول 

وتكنولوجيات� نا��ة����مجاالت�التقن�ن�وال��شيد�ا��اص�باإلنتاج�و�س��الك�للطاقة�وذلك�بإدخال�أساليب

فاتخذت�العديد� �قتصادية�ا��افزة�ل��شيد��س��الك�وا��د�من�التلوث،نظيفة�لإلنتاج،�واستخدام��دوات�

� ��قتصادية �م��ا ��جراءات �من �عددا �الدول ��سعار(من ��� �)التدخل �وال��شيدية ،�)�ستخدام ترشيد(،

� ��نظف(والتكنولوجية �الوقود �)استخدام �والقانونية �البي�ية�قتطبي(، �الطاقا)معاي���وقوان�ن �أن �و�ما  ت،

البديلة�لن�توفر�ما��ستلزمھ�العالم�من�الب��ول�املستخدم�حاليا،�حيث�يصعب��عو�ض�الكميات�املس��لكة�

الب��ول�حاليا�ع����قل����املستقبل�القر�ب،�فإنھ�من�املحتمل�أن�أغلب�الدول�س��جع�الستخدام�مز�ج� من

  .و�ةتقليدي�ومتجدد�و�مكن��عتماد�����ذا�ع���مصادر�الطاقة�النو  طاقوي 

ل�ئالبدا وع���الرغم�من�تكرار�الكث���من�النداءات�نحو��عظيم��عتماد�ع���املصادر�البديلة�للطاقة،�إال�أن

 – �تاحة�التكنولوجية: ة،�أول�اثالثال���يمكن�إضاف��ا�إ���حزمة�الطاقة�لبلد�ما�تظل�مر�ونة�بتوافر�شروط�

  .الكفاءات�ال�شر�ة،�وأخ��ا�ا��دوى��قتصاديةتوافر�: ان��اثق��سبة�مشاركة�محلية�مقبولة،�و قأو�تح

التطور� حيث�أن�التوقعات�ا��الية�ل�ل�من�النفط�والغاز��عتمد�ع���التكنولوجيات�املتاحة�حاليا،�بمع���أن

�و�و�ما ��حتياطيات، �من �مز�د �إ�� �ت��جم �والتكر�ر�سوف �و�ستخراج �التنقيب �تكنولوجيات ���  املستقب��

                                                           
مقارنة�ب�ن�ا��زائر�،�املغرب�،� دراسة: املستدامة����الدول�املغار�ية���قتصاديةدور�اقتصاديات�الطاقة�املتجددة����تحقيق�التنمية�" أحالم�زواو�ة، 39

�2013،�،��قتصاديةالتجار�ة�و�علوم�ال�سي���،�قسم�العلوم� و�العلوم��قتصاديةمذكرة�ماجست���،�جامعة�فرحات�عباس�،��لية�العلوم�)،�"تو�س

  ) 144-143ص�ص2012،
 �موم�عالم�وا�تمامات�أمة،�جامعة... ا��ياط�محمد�مصطفى،�الطاقة�البديلة�وتأم�ن�مصادر�الطاقة،�بحث�م�شور����مؤتمر�الب��ول�والطاقة� 40

  . 13ص2008،أبر�ل�3إ���2املنصورة�بمصر،��لية�ا��قوق،�املنعقد�بتار�خ�
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 اد�ع���املصادر��حفور�ة،�وتتج���أ�مية�الطاقات�املتجددة�ألجل�التنمية�املستدامة����ع���مز�دا�من��عتم

 : النقاط�التالية

���املباشر�للطاقة�املتجددة����إيجاد�مصدر�متجدد��ستطيع�توف���الطاقة�وقت�الطلب،��غض�ثيرتبط�التأ: أوال

���ل�من�الكتلة�ا��يو�ة،�والوقود�ا��يوي،�،�و�و�ما�يتوافر��)الظوا�ر�الطبيعية(رات�خارجية�شعن�مؤ  النظر

   .خاليا�الوقود�املعتمدة�ع���ال�يدروج�ن وتكنولوجيا

 إن�التحول�من�تكنولوجيا�إ���أخرى��ستغرق�ف��ة�زمنية�قد�تمتد�من�أر�ع�ن�إ���ست�ن�عاما،�و���الف��ة: انياث

 من�الن���تصبح�معھ�بديال�لھ�نفس�الالزمة�لتصل�ف��ا�التكنولوجيات�البديلة�للوقود��حفوري�إ���مستوى 

  .�داء�باإلضافة�إ���توافره�محليا�و�جدوى�اقتصادية كفاءة

�: ثالثا �محليا �و�ستخدم �املتجددة �مصادر�الطاقة �والر�اح(تتواجد �الكتلة�) الشمس �مثل �نقلھ �يمكن و�عض�ا

 .جد�مصدر��نتاجو�التا���ال�يخ����عل��ا�من�عمليات�النقل�ألنھ�حيث�يوجد�املس��لك�يتوا ا��يو�ة

  : ئيةـــــــذارات�البيــــــــــــ�ن-

�املجتمع �إمداد ��� �كفاء��ا �ومدى �املتجددة �الطاقة �مصادر �إم�انيات �عديدة �سنوات �منذ �العلماء  أيقن

�غ���ا �حثمللو بالطاقة �متوازي �خط �وع�� �للب�ئة، �املتجددة�دثة �الطاقة �تكنولوجيات ��� �كب��ة �تطورات ت

ر�العاملية�الناجمة�عن�ئبأن�ا��سا 2002حيث�توقع�تقر�ر��مم�املتحدة�الصادر����أكتو�ر�من�سنة� وأسواق�ا،

مليار�150الطبيعية�تتضاعف��ل�عشرة�أعوام�وتصل�الت�اليف�ال���تنجم�عن�التغ��ات�املناخية�إ��� ال�وارث

وشر�ات�التأم�ن�ا��اصة�إ���حد�وتؤدي��ذه�التغ��ات�املناخية�القاسية�إ���ضغوط�ع���البنوك� دوالر�سنو�ا،

�إ�� �التقر�ر�أيضا�أن��ذه��حتماالت�سوف�تصبح�أشد�خطورة�ع���الدول�النامية� يؤدي���ا �فالس،�وت�بأ

و�رجع��ذا�إ���الضعف�الشديد�اتجاه��ذا�التحدي�1م�سوب�مياه�البحار�وتجف��مطار�، وذلك�عندما�يرتفع

�ضعف �وكذلك � التنموي �التكيف، �ع�� �سيؤ قدر��ا ��قتصادية�ثحيث �القطاعات �جميع �ع�� ر��غ���املناخ

�وسيعرض�ا �الزرا�� ��نتاج �مصادر� وخاصة �إ�� �والوصول �املياه �اس��الك ��� �ال�امنة �الضغوط �من للمز�د

�تقو�ض ��� �بدأ ��غ���املناخ �أن �فا��قيقة ��ش الطاقة، �عقود �مدى �ع�� �تحققت �تنمو�ة �نفس��قم�اسب

 .41للت��يل�بالتصدي�ل�ذا�التحدي�التنموي�العال�� بذل�ج�ود�م�سقة�وم�سقةو�التا���تدعو�ا��اجة�إ���

و�ذا�ل�س� ضرورة�تحول�العالم�نحو�مسار�اقتصادي��عتمد�ع���مصادر�الطاقات�املتجددة، يو���ا��دول�

مقداره� فقط�ألن�املصادر�التقليدية�س�نضب�بل�لوصول�قدرة�النظام�البي���ذرو��ا�ع���التحمل�حيث�أن�ما

الكر�ون� مليون�طن�من�غاز�را�ي�أكسيد 28999ة�املنتجة�عامليا�ي�تج�عنھ�ئيت��ا�وات�من�الطاقة�الك�ر�ا 18456

�التد�ور  �ت�اليف �عن �نا�يك �الناشئة، �الدول �بروز�اقتصاديات �مع �مستمر�خاصة �تزايد ��� �الرقم  و�عت����ذا

 .البي���والص���و�جتما���الناجم�ع��ا

                                                           
�يئة� در�عنمفوضية��تحاد��فر�قي،�تقر�ر�عن��غ���املناخ�والتنمية����أفر�قيا،�املجلس��قتصادي�و�جتما���ل��نة��قتصادية�ألفر�قيا�الصا  41

  . 1ص�2010مم�املتحدة،�ليلو�غوي،�مالوي،�مارس�،
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  ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�املنبعثة�من�اس��الك�الطاقة�الك�ر�ائية�ع���العالم�سب�غاز�) 01(جدول�رقم�

  املنطقة
 اس��الك�الطاقة�الك�ر�ائية

  ت��ا�وات

 انبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون 

 CO2) مليون�طن�من(

 12045 9813 دول�منظمة�التعاون�والتنمية

 1509 638 الشرق��وسط

 6877 3545 الص�ن

 3153 1637 آسيا

 975 850 أمر��ا�الالتي�ية

 928 566 أفر�قيا

 2497 1407 با���دول�العالم

 28999 18456  مجموع�العالم

  : المصدر

International Energy Agency, 2011 Key World Energy Statistics, www.iea.org, P 48 
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  خالصـــــــة�الفصـــــــــل��ول�

�من �قياس�ا��درسنا �أدوات �و�كذا �و�محتوا�ا �بمف�وم�ا �جاءت �املستدامة �التنمية �أن �ع�� �الفصل ��ذا خالل

ل��اكم�ا����ات�السابقة�و�تطورات�الفكر�التنموي�و�أيضا�جاءت�للمزاوجة�ب�ن�مصا���ا��يل�ا��ا��� ن�يجة

�تنموي  �نمط �،ف�� �القادمة ��جيال �بحق �املساس �تتعام دون �الرشد �و �ال�شاطات�يمتاز�بالعقالنية �مع ل

   .الطبيعية �قتصادية�الرامية�و�مع�إجراءات�املحافظة�ع���الب�ئة�و�املوارد

�الطاقات� ��� �و �أال �النظيفة �الطاقة �لتوليد �بديلة �مصادر �ع�� ��عتماد �من �بد �ال �سبق �ما �لتحقيق و

�دكما�أ��ا�تتجد.��عل��اف���طاقات�صديقة�للب�ئة�ل�س�ل�ا�اثر�سل� .حيث�تم�تناول�ا����املبحث��ول�.املتجددة

  . باستمرار�أي�أن�مصادر�ا�ال�تنضب

 : تتمثل�أ�م��ست�تاجات�املتوصل�إل��ا�����ذا�الفصل�فيما�ي��

�و- �الطبيعة ��� �و�متوفرة �وغ���ناضبة �دائمة �مصادر�طبيعية ��� �املتجددة �باستمرار�و���� الطاقات متجددة

 .نظيفة�ال�ي�تج�ع��ا�أي�تلوث�بي��

بقدرة�أجيال�املستقبل� املستدامة����تنمية�تل���احتياجا��ا�املجتمعات����الوقت�ا��ا���دون�املساسلتنمية�ا-

 .ع���تحقيق�أ�داف

�املستدامة- �التنمية �أن �حيث �املستدامة، �والتنمية �املتجددة �الطاقات �ب�ن �وطيدة �عالقة  �ناك

  .�عتمد�ع���الطاقات�املتجددة����تحقيق�أ�داف�ا
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  ا�يـــــــــــل�الثـــــــــــــــــالفص

لطاقات�لتأث���ا دراسة�قياسية

�التنمية�املستدامة�ع��املتجددة�

 باستخدام�بيانات�بانل�
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  : تم�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد

� �ب�ن �و�تحدید�العالقات�السب�یة �بدراسة �مجاالت�القیاس��قتصادي ��� �الباحث ��قتصادیة���تم املتغ��ات

�اتجا�ا��ا� �تحدد �وال�� �بالظا�رة �املتعلقة ��قتصادیة �النظر�ة �بجوانب �ا��ید ��ملام �باألساس �یتطلب الذي

�ملام�بأدوات�التحلیل�الر�ا����و��حصا�ي�وال����سا�م���� كما�یتطلب�مجال�البحث�����ذا�املیدان،. العامة

 .تصمیم�النموذج�

�النظر�ة �الدراسة �لل��عد �املتجددة �املستدامةو�الطاقات �و��تنمية �عامة �البي��بصفة �����البعد �خاصة بصفة

�القياس� الفصل ��عملية �القيام ��س�ل �ر�اضية �نماذج �صور �إ�� �العالقة �ل��جمة �املرحلة ��ذه ��� �نأ�ي �ول،

  .الك��

العالقة�التوازنية�طو�لة��جل�من� من�خالل�التعر�ف�بنماذج�بانل�وطرق�تقدير�ا،�دراسة��ستقرار�ة�ثم�،

ا�ي��� ح���نتمكن�من�تقدير تحليل�العالقة�السب�ية�ب�ن�املتغ��ين�إ��خالل�عالقات�الت�امل�امل��امن،�إضافة�

 .للنموذج�املالئم

� �إ�� �التطرق �س�تم �الفصل ��ذا ��� �وعليھ �قياسية �لتأث���ادراسة �املتجددة �املستدامة�ع��لطاقات �التنمية

 : �نمبحث من�خالل�باستخدام�بيانات�بانل

  الطر�قة�و��دوات�املستخدمة����الدراسة�: املبحـــــــــث��ول 

 : عرض�نتائج�الدراسة�و�مناقش��ا: املبحث�الثا�ي
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  الطر�قة�و��دوات�املستخدمة����الدراسة�: املبحـــــــــث��ول 

   .الدراسة��� الطر�قة�املتبعة : املطلب��ول 

 : مجتمع�الدراسة: الفرع��ول 

�إفر�قیا �وشمال ��وسط �الشرق �دول �تقارب��(MENA)  تقع �مساحة �ع�� �ت���ع �الشمالیة، �الكرة �نصف ��

 ،أي�قرابة�عشر�مساحة�العالم،�و���بذلك���یمن�ع���مساحة�تفوق�مساحة�الوالیات�²كم العشر�ن�ملیون 

كم�ومن�الشمال�إ���9000 أورو�ا،�یبلغ�طول�ا�من�الشرق�إ���الغرب�حوا��املتحدة��مر�كیة�وتز�د�ع���مساحة�

 . كم3000ا��نوب�ما�یقارب�

ذلـك�حسـب�تـوفر�املعطیـات�ا��اصـة�بـاملتغ��ات�و�  دول�من�دول�الشرق��وسط�و�شمال�إفر�قيا�10 اختيارتم�

� الداخلـة �مـــــن �تمتــــــد �التـــــي �الدراســــــة �فتــــــرة �حســـــب �و�كــــــذلك �الدراســــــة ��ل�)  2017 -1988(فـــــي �نجد حيث

    .�ردن�،�تركيا. ،��مارات�العر�ية�املتحدة،�العر�ية�السعودية�،�إيرانا��زائر�،املغرب،�تو�س،�مصر:  من

  : الدراسة�متغ��ات: الثا�يالفرع�

يمكن�اق��اح�املتغ��ات�التالية� ،و�اعتمادا�ع���قاعدة�بيانات�البنك�الدو���،�طبيقيةبناءا�ع���عدة�دراسات�ت

 .القياسيةا��اصة�بالدراسة�

��النمو��قتصادي: ملتغ���التا�عا1/ الذي��ع���عن���م�. و��ش���إ���معدل�الناتج�املح����جما���ا��قيقي

� �لالقتصاد �الك�� ��نتا��(�نتاج �ال�شاط �ب�) .��م �و�يرمز�لھ �و�النمو��قتصادي �لإلنتاج �عت���كممثل

LINGDP. 

 : )املستقلة(املتغ��ات�املفسرة�/ 2

    RE  ـــــالطاقة�املتجددة�و�رمز�ل�ا�ب�نتاجا-

 CO2  انبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون -

 NRE   الك��الطاقة��انتاج-
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 �دوات�املستخدمة����الدراسة: طلب�الثا�ي�ــــــامل

 �شتمل�إطار�الدراسة�ع����عر�ف�بيانات�السالسل�الزمنية�املقطعية،�وال���نختصر�ا�ب�لمة : رع��ول ـــــــــالف

�دراس�نا، "بانل" �� � �إ���والنماذج �إضافة �بي��ا، ��ختيار�فيما �طرق �وكذا �تقدير�ا ��� �املستخدمة �ساسية

  . العالقة�السب�ية اختبارات�الت�امل�املش��ك�و

 : اذج�بانلـــنم/1

�البيانات� �من ��ل �خصائص �ب�ن �تجمع �ال�� �البيانات �بمجموعة �املقطعية �الزمنية �السالسل �بيانات �عرف

فالبيانات�املقطعية�تصف�سلوك�عدد�من�املفردات�أو�الوحدات�املقطعية�عند�والسالسل�الزمنية،� املقطعية

  42ب�نما�تصف�بيانات�السلسلة�الزمنية�سلوك�مفردة�واحدة�خالل�ف��ة�زمنية�معينة ف��ة�زمنية�واحدة،

�ن �مثل ،� �املقطعية �املشا�دات �بانل �بيانات ��سر�(قصد �الشر�ات، �الواليات، �ع���ف��ة�)...الدول،  املرصودة

  .زمنية�معينة،�أي�دمج�البيانات�املقطعية�مع�الزمنية����آن�واحد

 : البانل�اذجـــنمأ�میة�/2

�و�عد�فردي،�جعل�دراس��ا ���املیدان��ك���فعالیة� إن��ون�معطیات�البانل�تتمتع�ببعد�مضاعف،�عد�زم��

 :43التالیةنوجز�ا����النقاط� و�شاط����القیاس��قتصادي،�و���بذلك�تك�����أ�میة�بالغة

والذي�یف����إ���نتائج� التحكم����التباین�الفردي،�الذي�قد�یظ�ر����حالة�البیانات�املقطعیة�أو�الزمنیة،.1

    .متح��ة

�املقطعیة2. ��� �ال�� �تلك �أك���من �معلوما�ي، �محتوى �البانل �معطیات �إم�انیة� تتضمن �و�التا�� أو�الزمنیة،

� �أن �كما �أع��، �ثقة �ذات �تقدیرات �ع�� �من� مش�لةا��صول �حدة �أقل �ت�ون �املتغ��ات �ب�ن �املش��ك �رتباط

�ومن �الزمنیة، �السالسل �ا��ر�ة� بیانات �درجات �أك���من ��عدد �غ���ا �عن �البانل �آخر�تتم���معطیات جانب

  .بكفاءة�أفضل وكذلك

�تحقق�ا3.  �قد �ال�� �إم�انیة�أفضل�لدراسة�دینامیكیة�التعدیل � توفر�معطیات�البانل �كما�البیانات املقطعیة،

�ا��االت ��عت���مناسبة�لدراسة�ف��ات �أیضا �البطالة�و  أ��ا �من��قتصادیة،مثل �أخرى�یمكن الفقر،ومن�ج�ة

   .الر�ط�ب�ن�سلوكیات�مفردات�العینة�من�نقطة�زمنیة�أخرى  معطیات�البانل خالل

ملفردات�غ���املشا�دة،�الناتجة�عن�خصائص�ا. �م����ا��د�من�إم�انیة�ظ�ور�مش�لة�املتغ��ات�امل�ملةا�س4.

   .����نحدارات�املفردة تقود�عادة�إ���تقدیرات�متح��ة وال��

                                                           
  .272ة�العراقية�للعلوم��حصائية،�العدد�،�صجلالطولية�الثابتة�والعشوائية،�املكر�ا�ي���ا��مال،�اختيار�النموذج����نماذج�البيانات�ز  42
43
  إسالمیة، عابد�بن�عابد�العبد��،محددات�التجارة�البی�یة�للدول��سالمیة�بإستخدام�من���تحلیل�البانل،مجلة�دراسات�اقتصادیة 

  .17،ص2010عدد،16مجلد،
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التجا�س�أو��ختالف�غ��� �عدم"ما�یوصف���عتبار وت��ز�أ�میة�استخدام�معطیات�البانل����أ��ا�تأخذ����5.

  . بمفردات�العینة�سواء�املقطعیة�أو�الزمنیة ا��اصة امل��وظ

 : لتحلیل�معطیات�البانلالنماذج��ساسیة�.3

 :44بالش�ل�التا��Greene,1993)  ( یق��ح�املن���ا��دیث�الصیغة��ساسیة�النحدار�معطیات�البانل�كما�وضع�ا

i=1.2............N      t =1.2............T            ………………. (1)                   yit i  ' it it  

 : حيث�أن

i=1.2..............N         ع���عن�الوحدات�املفردة�      - t =1.2..............T        ع���عن�فتــرات�الزمن�  

yit   : تمثل�قيمة�متغ����ستجابة����املشا�دة� iعند�الف��ة�الزمنية (t)  

i   :التقاطع����املشا�دة تمثل�قيمة�نقطة i )ثر�الفردي�( ، قيمة�ميل�خط��نحدار�تمثل. 

 : ' itاملشا�دة� قيمة�املتغ���التفس��ي��تمثل���i الف��ة�الزمنية� عند.t 

it : املشا�دة�العشوا�ي�تمثل�قيمة�ا��طأ����i عند�الف��ة�الزمنية  .t  

��ثر� �يمثل ��ول �البعد ��عدين، �حسب �العموم �ع�� �النماذج �من �النوع ��ذا ��� �املعطيات �ترت�ب  الفردييتم

البعد�زم��،� البعد�الثا�ي��و و ، i=i,…N،�و�و�يتغ���من���iوالذي��ع���عن�الدول����بحثنا،�و�رمز�ل�ا�بـاملؤشر

ومنھ�نحصل�ع���ما� فرد؛Nيتم�مالحظة�tأي�املرتبط�بالزمن�ال���يتم�فيھ�مشا�دة��فراد؛�وعليھ�����ل�ف��ة�

�يفو  ��قل �ع�� �الزمن �ي�ون �ملا �بانل �بنموذج ��س�� �ف��ت�ن �مقطعT2ق �لدينا � أي �لـ �أي���Nظي مشا�دة؛

Tمقطع�و�NTمشا�دة��لية.  

 :تأ�ي�نماذج�البيانات�الطولية����ثالثة�أش�ال�رئ�سية��� و�منھ

  .نموذج��نحدار�التجمي���-

  .  نموذج�التأث��ات�الثابتة-

  . نموذج�التأث��ات�العشوائية-

  :  Pooled Regression Model  ( (PRM (( نموذج��نحدار�التجمي��3 -1

                                                           
44

 Isabelle Cadoret et all, économétrie appliquée,1er édition, édition de boeck université, paris,october 2004,p199 . 
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معامالت�ميل��نحدار�و� αi  �ثر�الفردي�ون�ي�عت����ذا�النموذج�من�أ�سط�نماذج�البيانات�الطولية�حيث�

βi  ع���الزمن��ةثابتt ب�ل�وحدة�مقطعية�ةو�خاص i، الفردية�و�كذلك�الزمنية�،�أي�انھ��ثار  إ�مالبحيث�يتم� 

كالسي�ي� فإن�النموذج��عامل�كنموذج كما����حالة�السالسل�الزمنية�الفرديةالنموذج��عت����انحدار�متعدد�

ا��الة��عطي� و�قدر�بطر�قة�املر�عات�الصغرى�العادية�و����ذهY  X    : مدمج،�يأخذ�الش�ل�التا��

  .α  ـ�مقدرات�م�سقة�وكفؤة�لOLS     طر�قة�

 : (Fixed Effects Model  (FEM)) نموذج�التأث��ات�الثابتة3 -2 

� �القطع �معلمة �جعل �خالل �من
ً
�حدا �ع�� �مقطعية �بيانات �مجموعة ��ل �سلوك ��و�معرفة �منھ   αiال�دف

  . ثابتة�ل�ل�مجموعة�بيانات�مقطعية  βiتتفاوت�من�مجموعة�إ���أخرى�مع�بقاء�معامالت�امليل�

 تتغ���خالل�الزمن�وإنمال�ل�مجموعة�بيانات�مقطعية�ال�  αiيقصد�بمصط���التأث��ات�الثابتة�بان�املعلمة�

�لغرض�تقدير�معلمات�النموذج � والسماح�ملعلمة ي�ون�التغ���فقط����مجاميع�البيانات�املقطعية   βiالقطع

 ثم ميع�املقطعية�عادة�ما��ستخدم�متغ��ات�و�مية�ل�ي�نتجنب�حالة�التعددية�ا��طية�التامةملجابالتغ���ب�ن�ا

 .لتقدير�النموذج�ستخدم�طر�قة�املر�عات�الصغرى�العادية�

  Y  D  X                                                :وعليھ�فإن�نموذج�التأث��ات�الثابتة�ي�ون�بالصيغة��تية

   . i 45 مجموعة�من�املتغ��ات�الصور�ة�ال����ش���إ���الوحدة Dحیث�تمثل�املصفوفة�

   (Random Effects Model (REM) ) :نموذج�التأث��ات�العشوائية 3 -3

مع��ثار�املقطعیة�والزمنیة� REM) (یتعامل�نموذج��ثار�العشوائیة�FEM)  (ع���خالف�نموذج��ثار�الثابتة

 وتضاف�كم�ونات�عشوائیة����حد�ا��طأ �ساوي�صفر�وتباین�محدد� ع���أ��ا�معالم�عشوائیة�مستقلة�بوسط

العشوائیة�مع�متغ��ات� و�و�عدم�ارتباط��ثار: لنموذج�ع���اف��اض�أسا���العشوا�ي�للنموذج،�و�قوم��ذا�ا

�التفس��یة �. النموذج �مع ��ثار FEM)( و�مقارنتھ �نموذج �تأخذ� فإن �سنة �أو��ل �دولة ��ل �أن �یف��ض الثابتة

. العشوا�يالعشوائیة�یف��ض�أن��ل�دولة�أو��ل�سنة�تختلف����حد�ا� قاطعا�مختلفا����ح�ن�أن�نموذج��ثار

م�ونات� كال��ثار�الزمنیة�واملقطعیة����نموذج��ثار�العشوائیة،�ف�شار�إلیھ�أحیانا�كنموذج و���حالة�وجود

العشوائیة�یتم�تضمی��ا�داخل�ا��طأ� أو�م�ونات�التباین،�نظرا�ألن��ثار (Error Components Model)  ا��طأ

  .46العشوا�ي

 : ي�ون�بالصيغة��تية�يةلعشوائوعليھ�فإن�نموذج�التأث��ات�ا

 i,t  a  i,t  i,t  

                                                           
  . 9-5،ص 2012،� 21،�عدد�حصائيةزكر�ا�ي���ا��مال،�اختيار�النموذج����نماذج�البيانات�الطو�لة�الثابتة�والعشوائية،�املجلة�العراقية�للعلوم� 45
  19. البی�یة�للدول��سالمیة�باستخدام�من���تحلیل�البانل،مرجع�سبق�ذكره،صعابد�بن�عابد�العبد��،محددات�التجارة� 46
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t  1,2,..., T و     i  1,2..., N.     ،     i,t  i  t  i,t         :مع 

�ذه��ثار�ل�ا�خصوصية�وم��ة� tو�ثر�املحدد�للزمن�،�  iيضم����آن�واحد��ثر�املحدد�الفردي� εi,tا��طأ�

   .العشوائية

   اختبارات�تحليل�الدراسة: �يالفرع�الثا

  :لتحليل�دراساتنا��ذه�ن�بع�ا��طوات�التالية

  : اختبارات�تحديد�النموذج�املالئم- 1

و��ثار�� PRMللمفاضلة�ب�ن�النموذج�التجمي�����Fisherستخدم�اختبار��ف�شر F  Fisher :   اختبار�ف�شر��1- 1

 ; حيث�أن�  FEMالثابتة�

- H0 :الفرضية�الصفر�ة�النموذج�التجمي���PRM  و��املالئم��.  

- H1 :نموذج��ثار�الثابتة الفرضية�البديلة�FEM و�املالئم���.  

  �ذا��ختبار�اق��حھ�: REM و�نموذج��ثار�العشوائية �Pooledختيار�ب�ن�نموذج��نحدار�التجمي���1-2

Breusch(1980) و � � ��لتوز�ع� LMحيث�تخضع�إحصائية  أك���LMانت�إحصائية��فإذا df=1بدرجة�حر�ة

�ا� �ا��دولية �القيم ��من �حر�ة �درجة �عند �و�ف1رجة �آثار�عشوائية �وجود �أي �العدم �فرضية �رفض ��ع��  ذا

��ثر�العشوا�ي ��عت���نموذج �REM بالتا�� �املعلمات، �لتقدير �إحصائية�إذا أما�فضل  أصغر LM �انت

 فرضية�العدم�أي�أن�النموذج�ال�يتضمن�آثار�عشوائية�و�����ذه�ا��الةمن�القيم�ا��رجة�ا��دولية�فنقبل�

 :47و�عطى�عبارتھ�بالعالقة�التالية أفضل�لتقدير�املعلمات Pooledمي���ج�عت���النموذج�الت

LM =
��

(���)�
�

� (���)��

���

∑�
��� ∑ ���

��
���

1�
�

~��(df = 1)�  

   :حيث�ت�ون�الفرضيات�كما�ي��

:H0نموذج��نحدار�التجمي����و�النموذج�املالئم�.   

 :H1نموذج�التأث��ات�العشوائية��و�املالئم.   

 FEM :48تنموذج��ثر�الثاب و REMللمفاضلة�ب�ن�نموذج��ثر�العشوا�ي�Hausman   اختبار�2- 1

يرتبط�فيھ��ثر�و�و�املدى�الذي� �ستخدم����حالة�وجود�اختالف�جو�ري�ب�ن�التأث��ات�الثابتة�و�العشوائية

��رتباط �ذلك �وجود �عدم �ع�� �العدم �فرضية �ف�س�ند �املستقلة، �باملتغ��ات �من� الفردي ��ل �ت�ون وعند�ا

                                                           
�2011مجدي�الشور���،�أثر�تكنولوجيا�املعلومات�ع���النمو��قتصادي،�ملتقى�دو���حول�رأس�املال�الفكري����منظمة��عمال،�جامعة�الشلف،�، 47

 .9ص�
48

،�مجلة�دراسات�اقتصادية�واسالمية،املع�د��سالمي�للبحوث�المية�باستخدام�تحليل�بانلمحددات�التجارة�البي�ية�للدول��سعابد�العبد��،� 

  25.ص1والتدر�ب،جدة،�العدد�،
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�ك���كفاءة،�و��بع� مقدرات�التأث��ات�الثابتة�و�العشوائية�م�سقة�ولكن�مقدرة�التأث��ات�العشوائية�ت�ون���

 . توز�ع��اي�تر�يع�ذو�درجة�حر�ة

 :بالعالقة�التالية�Hausmanعطى�اختبار�

H =( β� MCG - β� LSDV )′ [ var(( β� MCG  β� LSDV )) ]��( β� MCG - β� LSDV ) 

 : حيث�أن

: β� MCG - β� LSDVلفرق�ب�ن�متيھ�مقدرات��ثر�العشوا�ي�و��ثر�الثابتا.  

:var (( β� MCG - β� LSDV)) التباينا� �مصفوفة �ب�ن �التأث��ات-لفرق �ملقدرات �املش��ك �و� التباين العشوائية

  .الثابتة�ع���التوا��

� ��حصائية ��انت �ا� Hاذا �ا��دولية �القيم �لـــ�أك���من � �� رجة �العدم �فرضية �رفض �يتم و�قبول� H0فانھ

� � �نموذج H1الفرضية �أن �أي �املستقلة �و�املتغ��ات ��ثار�الفردية �ب�ن �ارتباط �وجود ��ع�� �ثر�الثابت� و��ذا

FEM نموذج��ثر�العشوا�ي مقدراتھ�م�سقة�و�تتم���بالكفاءة�مقارنة�بمقدرات��و�النموذج��فضل�و��عت��.  

� ��انت��حصائية �ا��رجة�لـــ��Hاذا �ا��دولية �العدم�، ��أصغر�من�القيم �قبول�فرضية و��ذا� H0فانھ�يتم

��ثر�العشوا�ي �نموذج �أن �أي �املستقلة، �و�املتغ��ات ��ثار�الفردية �ب�ن �ارتباط �وجود �عدم �و�REM �ع��

  .  FEM الثابت� النموذج��فضل�و��عت���مقدراتھ�م�سقة�و�تتم���بالكفاءة�مقارنة�بمقدرات�نموذج��ثر

  :اختبارات�جذر�الوحدة�و�عالقات�الت�امل�امل��امن�لبيانات�البانل -2

�جذر�الوحدة1--2 �   :اختبارات �استقرار�السلسلة �ملعرفة �أساسيا �اختبارا الزمنية��عت���اختبار�جذر�الوحدة

�نتا موضوع �إ�� �للوصول �قصوى �أ�مية �من �ل�ا �ملا �ت�امل�ا �درجة �وتحديد �لظا�رة�الدراسة �وتجنبا �سليمة ئج

  .ب�ن��ساليب�املستعملة الزائف�ومن �نحدار

 حيث��عتمد�ع�� DFين�ثق�من�اختبار� و 2002طور��ذا��ختبار�سنة� Levin,Lin,Chu (LLC)49:اختبار�2-1-1

 :فرض�ت�ن

:H0بيانات�بانل�تحتوي�ع���جذر�وحدة.  

:H1بيانات�بانل�ال�تحتوي�ع���جذر�وحدة. 

 LLCينطلق�من�نفس�فرضيات� و 2003طور��ذا��ختبار�سنة�، IPS ( Shin : (وPesaran ,Imختبار�إ2 -2-1

 حالت�ن��سمح�باختالف�جذر�إ��حيث�أبقى�ع���فرضية�العدم�كما����باملقابل�تم�تجزئة�الفرضية�البديلة�

  . �نحدار�الذا�ي

  

  

  

                                                           
49

 Andrew Levin, Chien-Fu Lin, Chia-Shang James Chu(2002) , Unit root tests in panel data:asymptotic and "nite-sample properties " 

Journal of Econometrics 108 1–24. 
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 ���مرحلتھ��و���إال�أنھ�ال LLCو�و�ي�شابھ�مع�اختبار� 2000ظ�ر��ذا��ختبار�سنة� 50Breitung:اختبار� 1-3- 2

�أجل� �من �السابقة �للف��ة �الزمن �التغ����� �مع �ا��ا�� �الزمن �التغ����� ��ستخدم �حيث �ثابت، �حد �ع�� يحتوي

  .البوا��ع��� ا��صول 

مت�املة�من�نفس� ��اأ �عد�التأكد�من�استقرار�السالسل�الزمنية�للمتغ��ات�و : اختبارات�الت�امل�املش��ك 2-2

�اختبار�وجود �يتم �اختبارات� الدرجة، �طر�ق �عن �الطو�لة ��جال �ع�� �الزمنية �السالسل �ب�ن �توازنية عالقة

��ذه �تختلف �حيث �املش��ك، �مثيال الت�امل �عن �عالقات����خ��ة �و�عرف �العادية، �الزمنية �السالسل ��� ا

  .باختبار�فرضية�جذر�الوحدة�لبوا���الت�امل Pedroni الت�امل�امل��امن�من�قبل�

اختبارات�جزئية� 7حيث�قسمھ�إ���2004وطوره�سنة��1999ذا��ختبار�سنة��اق��حPedroni : إختبار 2-1- 2

�واثبات ��ستد�� لكشف �حيث �امل��امن، �الت�امل �الطو�ل��فرضية �املدى �ع�� �للعالقة �مسبقا �تقديرا تطبيق�ا

   :النحو�التا�� وتصاغ�فرض�تھ�ع��

:H0عدم�وجود�ت�امل�مش��ك.   

:H1وجود�ت�امل�مش��ك.   

ل�ل��P(value(رفض�فرضية�العدم�أو�تقبل�من�خالل�نتائج�أغلبية��ختبارات�ا��زئية،�فإذا�تجاوز�احتمال�

  .�التا���وجود�ت�امل�مش��ك،�والعكس�بالعكسترفض�الفرضية�الصفر�ة�و  5 %اختبار�

2 -3 � يتطلب�اختبار�اتجاه�العالقة�السب�ية�ب�ن�متغ��ين�أن�ت�ون�املتغ��ات� : causality estاختبار�السب�ية

وجود�ت�امل�مش��ك�ب�ن�متغ��ين��ع���وجود�عالقة�سب�ية���� ع���أن Grangerاملستعملة�مستقرة،�و�دلل�

  51مش��ك��ع���عدم�وجود�عالقة�سب�ية�بي��ما وعليھ�فإن�عدم�وجود�ت�املاتجاه�واحد�ع����قل�

 : عرض�نتائج�الدراسة�و�مناقش��ا: املبحث�الثا�ي

�املبحث�السابق�سنحاول�����ذا�املبحث�معرفة�أثر الطاقات� �عد�التعرف�ع���متغ��ات�الدراسة�وطرق�ا���

  )2017-1988(و�ذلك�للف��ة�� MENA لبيانات�دول �التنمية�املستدامة�ع���املتجددة�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
50 Badi H BELTAGI , (2005) , Econometric Analysis of Panel Data, Third edition , P 243 

�ا��زائري محمد�شي��،�أحمد�سالمي،� 51 �و�الت�امل�املش��ك�ب�ن��دخار�و��س�ثمار�����قتصاد ،�مجلة�الباحث،�عدد�اختبار�العالقة�السب�ية

  14.ص. 13،2013



38 

 

  : عرض�النتائج�املتوصل�إل��ا: املطلب��ول 

 : �حصاء�الوصفي�للمتغ��ات�التفس��ية-) 03(ش�ل�1-

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max 

years 300 2002.5 8.669903 1988 2017 

LinGDP 300 25.09867 1.260436 22.14878 27.58034 

CO2 300 128.2795 138.2918 3.09084 567.1233 

NRE 300 121.4419 163.1762 0.02 741.76 

RE 300 2.8605 4.249088 0 17.74 

  stata 15  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب :املصدر

  :�رتباط�ب�ن�املتغ��ات�التفس��ية - 2

�ب�ن ��رتباط �مصفوفة �اختبار�فحص ��ذه��سمح �ب�ن �املمكنة ��رتباط �أزواج �بتحديد �التفس��ية  املتغ��ات

 املتغ��ات،�و�التا���التأكد�من�خلو�النموذج�من�أ�م�املشا�ل�ال���يـمكن�أن�تـحدث�عند�تقدير�نموذج�بيانات

�بال�سبة �متغ���مستقل �ب�ل �باالنحدار�ا��اص �صلة �ذات �ت�ون �املتعدد ��رتباط �معامالت �أن �بحيث  البانل،

�حسالبا �يتم �وال�� �التفس��ية �املتغ��ات �القيا������� �لالقتصاد �املختلفة �ال��امج �استخدام �طر�ق �عن  و�عد. ا

  :تحصلنا�ع���ا��دول�التا�� STATA 15 �عتماد�ع���برنامج�

  معامالت��رتباط�املتعدد) 04(ش�ل�
  . stata 15  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب :املصدر

�نتا �خالل �تقدير�مصئمن �ب�ن�فج �ا��طي ��رتباط وفة

  : �عض�متغ��ات�الدراسة�يت���لنا�ما�ي��

الناتج�الداخ���  �linGPDناك�ارتباط�طردي�ب�ن��سبة�

�من ��ل � �و �  CO2ا��ام �ثا�ي �غاز  أكسيدانبعاثات

الطاقات��إنتاج REارتباط�طردي�ضعيف�ب�ن�و�) 0.55(ر�ب�يقدالطاقة��إنتاج  NREو�) 0.78(الكر�ون�يقدر�ب�

  .ايجا�ي�ع���با���املتغ��ات��تأث�� لھ�  linGDP أن أي)  0.11(املتجددة�يقدر�ب�

� �طردي�ب�ن �  �CO2ناك�ارتباط �غاز�ثا�ي ��أكسيدانبعاثات � الكر�ون ��إنتاج  NREو� �ر�بيقدالطاقة  )0.73( ـ
  . ) .- 0.0147(إنتاج�الطاقة�املتجددة�يقدر�بـ��  REارتباط�عك����ب�ن�و 

  .) -0.34( ـ�ر�بيقد املتجددة�الطاقة�إنتاج  REالطاقة�و���إنتاج  NREب�ن��عك����ناك�ارتباط�

  البانل�ذج�اج�تقدير�نمئنتا -3

    F : ف�شر�نتائج�اختبار 1-1- 3

p-value نوع��ختبار 

0.0000   Fisher اختبار فیشر   
  )01(انظر�امل��ق�stata 15  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب                                 

 .�و�املالئم��التأث��ات�الثابتةنموذج� H0نتائج�ا��دول�أعاله�تقودنا�إ���رفض�فرضية�العدم�

 
lnGDP CO2 NRE RE 

lnGDP 1.0000  
   

CO2 0.78 74 1.0000  
  

NRE 0. 5570 0.7338 1.0000  
 

RE 0. 1186 -0.0147 -0.3435 1.0000  
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 LMنتائج�اختبار�مضاعف�الغرانج�- 1-2- 3

p-value نوع��ختبار قيمة��ختبار 

0.0000 1302.80 LM Breusch-Pagan 
  )04(انظر�امل��ق�stata 15  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب

 �و�املالئم�و�التا���النموذج�العشوائيةالتأث��ات�نموذج� H0نتائج�ا��دول�أعاله�تقودنا�إ���رفض�فرضية�العدم�

  .املالئم�للبيانات�املدروسة��و�ا��يار�ب�ن�نموذج�التأث��ات�الثابتة�أو�نموذج�التأث��ات�العشوائية

  

  

 Hausmanنتائج�اختبار�- 1-3- 3

 

 Hausmanاختبار�  

Prob Chi-Stat  Test summary 

0.1434 5.42  Cross-section 

  )05(انظر�امل��ق�stata 15  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب

� �اك���من ��حتمال�نجد�ا � �قيمة ��prob=0.1434   5 %بالنظر�ا�� �نقبل�فرضية�العدم و�نرفض� H0و�عليھ

  .�و�املالئم����التقدير��REMبمع���إن�نموذج�التأث��ات�العشوائية� H1 الفرضية�البديلة�

  

 

  م��ص��ختبارات�- 1-4- 3

 . stata 15  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب :املصدر

نموذج األثر 

  REMالعشوائي

نموذج األثر الثابث 

FEM 

 Pooledنموذج 

OLS 
  GDP المتغیر التابع

Prob Coefficient Prob Coefficient Prob Coefficient المتغیرات التفسیریة 

0.000 1.86e+09 0.000 1.89e+09 0.000 1.25e+09 CO2 

0.001 -4.52e+08 0.001 -5.20e+08 0.061 -1.25e+08 NRE 

0.000 2.04e+10 0.000 2.98e+10 0.000 1.09e+10 RE 

0.014 -8.13e+10 0.127 -1.04e+11 0.127 -1.25e+09 constant الثابث 

300 Number of observations 

 عدد الدول            10

(prob>F=0.0000 0.05)   رفض فرضیة العدمH0  نموذجFEMاالفضل ھو  (POLS vs FEM) F اختبار 

1302.80 (Prob>chibar2 =0.0000)   رفض فرضیة العدمH0  نموذجREMاالفضل ھو (  POLS vs RE)  LM اختبار 

5.42(Prob> chibar2 =0.14340.05)   قبول فرضیة العدمH0  نموذجREMاالفضل ھو 
 (FEM vs REM ) اختبار

Hausman  



40 

 

�التأث��ات� �نموذج ��و �للدراسة ��ك���مالئمة �النموذج �أن �إ�� �التوصل �تم �السابقة ��ختبارات �خالل من

  REM عشوائيةال

  :)جذر�الوحدة�وعالقات�الت�امل�امل��امن( نتائج�اختبارات��ستقرار�ة-2- 3

   �ختبارات  

Prob (5%) LLC  Breiting  ADF  PP  IPS  

الناتج�

املح���

  �جما��

LINGDP 0.9780  0.9996  0.9524  0.3134  0.9271  مستقرة�عند�

 I(1) املستوى 
D (LINGDP) 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

انبعاثات�

ثا�ي�اكسيد�

  الكر�ون 

CO2 0.0164  0.8118  0.0616  0.3262  0.1262  مستقرة�عند�

 I(1) املستوى 
D (CO2) 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

انتاج�

الطاقة�

  الك��

NRE 0.7463  0.4650  0.0113  0.3480  0.0469  مستقرة�عند�

 I(1) املستوى 
D (NRE) 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

انتاج�

الطاقة�

  املتجددة

RE 0.7878  0.9670  0.7423  0.9001  0.9805  مستقرة�عند�

 I(1) املستوى 
D (RE) 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  

 . eviews 10  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب :املصدر

�قيم- �أن �إ�� ��ختبارات �نتائج �أغلب ��أشارت �أك���من ��حتمالية �5 %�ا �املستوى �نقبل� .(Level)عند و�التا��

  .�ل�السالسل�تحتوي�ع���جذر�الوحدة�و�التا���ف���غ���مستقرة�أنأي�� الفرض�العدمي�،

و�التا��� 5 %أقل�من���ات�عد�إجراء�الفروقات�من�الدرجة��و����انت�نتائج�اختبارات�جذر�الوحدة�للمتغ�-

   I )(1 عند�الدرجة��و���رةمستق���ايدل�ع���أ مما نرفض�الفرض�العدمي�ونقبل�الفرض�البديل

 : نتائج�اختبارات�الت�امل�املش��كتحليل�-3- 3

يتم�اختبار�وجود�عالقة�توازنية�ب�ن�.من�نفس�الدرجة��مستقرة�عد�التأكد�من�استقرار�سالسل�البانل�و�ا��ا�

  . pedroniحيث��ستخدم�اختبار�.املتغ��ات�ع����جال�الطو�لة�عن�طر�ق�اختبارات�الت�امل�املش��ك�

  : حيث�حصلنا�ع���النتائج�التالية

 

  �ختبارات�املر��ة  �ختبارات

  �حتمال  �حصائية  �حتمال  �حصائية  �ختبارات�ا��زئية

  V stat 1.326714  0.0923  2.024183  0.0215  داخل�الدول 
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Rho  -2.717180  0.0033  -0.921635  0.1784  

PP  -4.492610  0.0000  -1.972428  0.0243  

ADF  -2.224741  0.0130  -0.929198  0.1764  

  ب�ن�الدول 

Rho  0.005386  0.5021    

PP  -1.873663  0.0305  

ADF  -1.249660  0.1057  

  . eviews 10  باالعتماد�ع���نتائج�برنامج�من�إعداد�الطالب :املصدر

� �من�ب�ن �إ���انھ ���11ش���ا��دول �جزئيا �.اختبارا �ستة �) 06(�ناك �من �احتمال�م�اقل و�عليھ�� %5اختبارات

مما�يؤكد�وجود�.أي�وجود�ت�امل�مش��ك�ب�ن�متغ��ي�الدراسة�.ترفض�فرضية�العدم�و�نقبل�الفرضية�البديلة�

  .عالقة�توازنية�طو�لة��جل�

 .تحليل�نتائج�اختبار�السب�ية��4- 3

  CO2 : وLINGDP بال�سبة�للمتغ��ين�

ا��ام�ال�يؤثر����انبعاثات�ثا�ي�اكسيد�الكر�ون��و�نقبل�فرضية�العدم��و���و�الثانية�أي�أن�الناتج�الداخ���

    0.05اك���من� Fإلحصائية��Pيؤثر����الناتج�الداخ���ا��ام�الن�قيمة�  انبعاثات�ثا�ي�اكسيد�الكر�ون�ال

  : CO2 وNRE بال�سبة�للمتغ��ين�

قيمة�و�ذلك�الن��الكر�ون يؤثر����انبعاثات�ثا�ي�اكسيد� ك��قة�الالطا�نتاجانرفض�فرضية�العدم�الثالثة�أي�أن�

Pإلحصائية��F� 0.05من��اصغر.   

�Pالن�قيمة� ك��الطاقة�ال�نتاجاؤثر����ت  نقبل�فرضية�العدم�الرا�عة�اي�ان�انبعاثات�ثا�ي�اكسيد�الكر�ون�ال�

  . 0.05اك���من��Fإلحصائية�

   CO2 : وRE بال�سبة�للمتغ��ين�

� �العدم �فرضية ��سادسةو�ال�ا��امسةنقبل �أن �الطا�نتاجاأي �قة �اكسيد�املتجددة �ثا�ي �انبعاثات ال�يؤثر���

اك���من� Fإلحصائية��Pالن�قيمة�املتجددة�قة�الطا�نتاجايؤثر����  الكر�ون��و�انبعاثات�ثا�ي�اكسيد�الكر�ون�ال

0.05  .  

   LINGDP: وNRE بال�سبة�للمتغ��ين�
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� �العدم �نقبل�فرضية ��ثامنةو�الالسا�عة �الطا�نتاجاأي�أن �قة �و�الناتج�ال�الك�� �الداخ���ا��ام يؤثر����الناتج

  .  0.05اك���من� Fإلحصائية��Pالن�قيمة�الك���قة�الطا�نتاجايؤثر����  الداخ���ا��ام�ال

   LINGDP : وRE بال�سبة�للمتغ��ين�

� �العدم �فرضية ��التاسعةنقبل �أن �الطا�نتاجاأي �قة �املتجددة �قيمة �الن �ا��ام �الداخ�� �الناتج �يؤثر���  Pال

  .  0.05اك���من� Fإلحصائية�

�Pقيمة�و�ذلك�الن�يؤثر����الناتج�الداخ���ا��ام� املتجددةقة�الطا�نتاجاأي�أن�عاشرة�نرفض�فرضية�العدم�ال

   .0.05من��اصغر �Fإلحصائية�

  NRE : وRE بال�سبة�للمتغ��ين�

و�الك���قة�الطا�نتاجاال�يؤثر����املتجددة�قة�الطا�نتاجاأي�أن��ثانية�عشر و�الا��ادية�عشر�نقبل�فرضية�العدم�

 .  0.05اك���من� Fإلحصائية��Pالن�قيمة�املتجددة�قة�الطا�نتاجايؤثر����  الالك���قة�الطا�نتاجا

  النتائج�املتوصل�ال��ا : املطلب�الثا�ي

الكر�ون��أكسيدانبعاثات�غاز�ثا�ي�  CO2الناتج�الداخ���ا��ام�و���ل�من  linGPDارتباط�طردي�ب�ن��سبة�-

الطاقات�املتجددة��إنتاج REارتباط�طردي�ضعيف�ب�ن�و�) 0.55(ر�ب�يقدالطاقة��إنتاج  NREو�) 0.78(يقدر�ب�

  .ايجا�ي�ع���با���املتغ��ات��تأث�� لھ�  linGDP أن أي)  0.11(يقدر�ب�

� �طردي�ب�ن �  �CO2ناك�ارتباط �غاز�ثا�ي ��أكسيدانبعاثات � الكر�ون ��إنتاج  NREو� �ب�ر يقدالطاقة  )0.73( ـ
  . ) .- 0.0147(إنتاج�الطاقة�املتجددة�يقدر�بـ��  REارتباط�عك����ب�ن�و 

  .) -0.34( ـ�ر�بيقد املتجددة�الطاقة�إنتاج  REالطاقة�و���إنتاج  NREب�ن��عك����ناك�ارتباط�

  �و�املالئم����التقدير�REMنموذج�التأث��ات�العشوائية� -

  .I )(1 عند�الدرجة��و���رةمستقاملتغ��ات�-

  .مما�يؤكد�وجود�عالقة�توازنية�طو�لة��جل�.وجود�ت�امل�مش��ك�ب�ن�متغ��ي�الدراسة� -
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  :خالصة�الفصل�

و�ذلك�باتباع� MENAتناول��ذا�الفصل�الدراسة�القياسية�ألثر�الطاقات�املتجددة�ع���النمو��قتصادي�لدول�

  .الدراسة�للتعرف�ع���متغ��ات�.التحليل�القيا����لبيانات�بانل�

و�) .بانل(حيث�بدأنا�بمدخل�نظري��عرضنا�فيھ�ا����عض�املفا�يم�املتعلقة�بتحليل�السالسل�الزمنية�املقطعية�

  .النماذج�امل�ونة�ل�ا�و�البحث�عن�أفضل�ا�ل�ذه�الدراسة�عن�طر�ق�اختبارات�املفاضلة�ب�ن�النماذج

و�.ود�عالقة�توازنية�طو�لة��جل�ب�ن�املتغ��ات�ثم�تطرقنا�����خ���إ���اختبارات�الت�امل�املش��ك�لفحص�وج

  و����و�خلصنا�����خ���إ���عرض�النتائج�و�تحليل�ا�و�مناقش��ا�.العالقة�السب�ية�بي��ما

  �و�املالئم�ل�ذه�الدراسة،� REMعشوائية�أن�نموذج�التأث��ات�ال" بانل"دلت�اختبارات�املفاضلة�ب�ن�نماذج�-

  .وجود�عالقة�توازنية�طو�لة��جل�ب�ن�متغ��ات�النموذج���املش��كأظ�رت�نتائج�الت�امل� -

يؤثر����انبعاثات�ثا�ي�اكسيد� ك���حيثقة�الالطا�نتاجا ب�ن� أشارت�نتائج�اختبارات�السب�ية�إ���وجود�عالقة� -

  . يؤثر����الناتج�الداخ���ا��ام املتجددةقة�الطا�نتاجاأن�و��الكر�ون 
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  امةـــــــــــاتمة�عـــــــــــــــــــــخ

جاءت��ذه�الدراسة�إلبراز�و�تقدير�دور�الذي�تلعبھ�الطاقات�املتجددة�و�مدى�تأث���ا�ع����البعد�البي���للتنمية�

ت�العديد�من�الدراسات��قتصادية�التطبيقية�نماذج���� .املستدامة����عينة�من�دول�املينا�
ّ
�ذا��طار�تب�

�مخت �لتقدير�أثر�القياسية �ع����طاقات�املتجددةلفة �املستدامة �حيث�نوعية��البعد�البي���للتنمية من

 .بيانات�مقطعية ا�سالسل�زمنية�أو��استخدام�املتغ��ات�التفس��ية،�أو�من�حيث�نوعية�البيانات��و 

  . عرضنا�����ذه�الدراسة�إ���فصل�ن���دف�تحقيق�الغاية�من�الدراسة��قد�

� �املستدامة �التنمية �و� �املتجددة �الطاقات �ب�ن �للعالقة ��طار�النظري ��ول �الفصل �بتعر�ف�. تضمن بدءا

مخزون�ثابت�و�محدود����الطبيعة�،تتجدد�بصفة� عبارة�عن�طاقة�ال�ي�ون�مصدر�االطاقات�املتجددة�و����

ملستدامة�مف�وم�ا�و�أ�عاد�ا�مع�ال��ك���ع���ثم�تناولنا�التنمية�ا.و�إبراز�أ�مي��ا�. دور�ة�أسرع�من�وت��ة�اس��الك�ا

  .و�كذا�العالقة�ب�ن�الطاقات�املتجددة�و�التنمية�املستدامة�.البعد�البي����

ل��انب�النظري�ع���املجتمع�املدروس�خالل�ف��ة�زمنية�معينة�تم�استخدام��اطبيقتأما�الفصل�الثا�ي�ف�ان�

ف��ا�أساليب�إحصائية�حديثة�تمثلت����بيانات�بانل��داتا�و�نماذج�ا�ثم�عرض�نتائج�ا�مع�التحليل�و�املناقشة�

  : توصلنا�إ���النتائج�التالية

- � �التنمية �أ�عاد �ترجمة ��� ��اما �دورا �املتجددة �الطاقات ����تلعب �التنمو�ة �مشار�ع�ا �و�سا�م املستدامة،

  .امل�اسب��قتصادية�وتحس�ن��وضاع��جتماعية�وا��فاظ�ع���املوروث�البي���لألجيال�القادمة تحقيق

- � �نماذج ��� �متمثلة �ا��ديثة ��حصائية ��ساليب �تلع��ا �ال�� �القصوى �دراسة"بانل"��مية ��س�ل �مما ، 

  .واحد�مع�إم�انية�إظ�ار�الفوارق�بي��ا�وكذا��ثار�ا��اصة�ب�ل�مقطعمجموعة�من�املقاطع����نموذج�

�و�املالئم�ل�ذه�الدراسة،�� REMعشوائية�أن�نموذج�التأث��ات�ال" بانل"دلت�اختبارات�املفاضلة�ب�ن�نماذج� -

�ال�� ����ا تتم�� وذلك�ل��صوصية ،� � ��ل�دولة �نذكر�مثال �و�من �مظا�ر��ختالف �تصدير�النفط�و�الغاز �أ�م

�الس�ان �عدد �مقارنة �ال�يمكننا �حيث �الس�انية � الكثافة �العر�ية��مصر �� ��مارات �من �ب�ل و�ا��زائر�و�إيران

  ،�تو�س�و 

  .وجود�عالقة�توازنية�طو�لة��جل�ب�ن�متغ��ات�النموذج���أظ�رت�نتائج�الت�امل�املش��ك -

يؤثر����انبعاثات�ثا�ي�اكسيد� ك���حيثقة�الالطا�نتاجا ب�ن� ة�أشارت�نتائج�اختبارات�السب�ية�إ���وجود�عالق -

  . يؤثر����الناتج�الداخ���ا��ام املتجددةقة�الطا�نتاجاأن�و��الكر�ون 
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�املستقبل ��� �و�ديلة �نظيفة �كطاقة �املتجددة �بالطاقة �الكب�� �العال�� ���تمام ��ل �من  و�الرغم

� � �املتجددة �الطاقة �بأن �تو�� �الدالئل �جميع �فإن ��حفور�ة، �ل�اللطاقة �ي�ون ��سوف �دور ���حاسم  ح��

العالم�ح�����اية�القرن�ا��ا��،��احتياجاتتوفر�الطاقة��حفور�ة�بكميات�كب��ة�تكفي�رغم� قر�بال املستقبل

  .مار�ة�العاليةلصعو�ات�التكنولوجية�والفنية�للطاقات�املتجددة�وت�لف��ا��س�ثا كذاو 

  املق��حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

 توسيع�ا��د�الزم���إلعطاء�نظرة�أوسع�ألثر�الطاقات�املتجددة 

 م��� �تأث����ل �مدى �ملقارنة �التفس��ية �املتغ��ات �أك���من ��عدد �قيا��� �نموذج �ال�ابناء تنمية�ع��

 .املستدامة�

 التطرق�للتحليل�الدينامي�ي�لنماذج�بانل. 
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 قـــــــــــــــــــــــاملالح
  ةيراسة�القياستطورات�متغ��ات�الد) 01(م��ق�رقم�

  lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   السنوات

 1,03 1,47 18,0 23,969963  املغرب 0,03 90,98 49,5 24,802312 الجزائر 1988

 1,07 1,41 19,4 23,993375 املغرب 0,03 94,79 49,5 24,742015 ا��زائر 1989

 1,1 1,45 19,7 24,130449 املغرب 0,02 100,11 51,2 24,851127 ا��زائر 1990

 1,18 1,53 20,6 24,197881 املغرب 0,05 102,59 54,7 24,5457 ا��زائر 1991

 1,17 1,52 22,1 24,241092 املغرب 0,04 104,21 55,0 24,594536 ا��زائر 1992

 1,14 1,51 22,8 24,178177 املغرب 0,07 104,93 56,7 24,634217 ا��زائر 1993

 1,19 1,58 25,0 24,295728 املغرب 0,05 100,61 54,6 24,473771 ا��زائر 1994

 1,19 1,57 26,1 24,387604 املغرب 0,05 106,72 55,3 24,455302 ا��زائر 1995

 1,33 1,63 25,7 24,488214 املغرب 0,05 112,66 54,9 24,572168 ا��زائر 1996

 1,35 1,6 26,9 24,390611 املغرب 0,06 121,64 56,0 24,598165 ا��زائر 1997

 1,34 1,53 27,5 24,456311 املغرب 0,08 127,09 57,5 24,598371 ا��زائر 1998

 1,27 1,39 29,1 24,452136 املغرب 0,07 136,98 60,9 24,607694 ا��زائر 1999

 1,3 1,35 29,6 24,383161 املغرب 0,06 142,23 61,5 24,726702 ا��زائر 2000

 1,32 1,37 32,2 24,398543 املغرب 0,06 136,78 63,0 24,72592 ا��زائر 2001

 1,33 1,38 33,3 24,466559 املغرب 0,08 143,14 68,1 24,762064 ا��زائر 2002

 1,4 1,44 33,1 24,675741 املغرب 0,08 155,32 72,0 24,940803 ا��زائر 2003

 2,4 2,52 36,6 24,811358 املغرب 0,08 157,89 73,4 25,169731 ا��زائر 2004

 2,2 2,3 39,2 24,855918 املغرب 0,12 166,67 77,5 25,35992 ا��زائر 2005

 2,1 2,16 40,5 24,952153 املغرب 0,08 164,94 80,8 25,485704 ا��زائر 2006



47 

 

 1,9 2,04 41,3 25,093236 املغرب 0,09 164,3 84,9 25,628383 ا��زائر 2007

 1,76 1,89 43,2 25,250553 املغرب 0,07 162,05 88,1 25,864915 ا��زائر 2008

 1,75 1,86 43,2 25,254761 املغرب 0,08 153,06 94,4 25,644814 ا��زائر 2009

 1,79 1,92 46,4 25,258193 املغرب 0,07 150,53 95,5 25,805943 ا��زائر 2010

 1,6 1,76 50,8 25,342048 املغرب 0,06 145,85 102,8 26,02166 ا��زائر 2011

 1,54 1,69 52,2 25,310947 املغرب 0,07 143,78 112,2 26,065901 ا��زائر 2012

 1,66 1,83 51,5 25,394464 املغرب 0,05 137,69 115,7 26,069205 ا��زائر 2013

 1,6 1,76 53,5 25,424485 املغرب 0,03 143,22 123,2 26,088348 ا��زائر 2014

 1,68 1,82 55,4 25,340165 املغرب 0,03 142,78 130,4 25,835124 ا��زائر 2015

 1,75 1,89 55,3 25,361016 املغرب 0,03 153,28 127,6 25,798645 ا��زائر 2016

 1,75 1,87 58,1 25,421146 املغرب 0,06 152,85 130,5 25,843594 ا��زائر 2017

  lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   السنوات

 1,81 51,69 72,1 24,278046  مصر 0,62 6,06 10,8 23,035434 تو�س 1988

 1,87 53,59 75,8 24,406034 مصر 0,63 6,11 11,7 23,036007 تو�س 1989

 1,91 54,87 77,9 24,483975 مصر 0,64 5,73 12,2 23,232098 تو�س 1990

 1,97 55,53 77,3 24,344611 مصر 0,66 6,36 12,5 23,293951 تو�س 1991

 1,97 56,56 80,1 24,457501 مصر 0,67 6,6 13,3 23,463931 تو�س 1992

 2,07 59,78 81,9 24,564408 مصر 0,68 5,73 13,7 23,4049 تو�س 1993

 2,18 59,2 76,6 24,672546 مصر 0,72 5,47 13,8 23,472616 تو�س 1994

 2,19 59,81 81,5 24,820261 مصر 0,75 5,33 14,0 23,615351 تو�س 1995

 2,23 58,67 86,0 24,937313 مصر 0,79 5,91 14,8 23,698148 تو�س 1996

 2,29 57,69 92,8 25,085556 مصر 0,83 6,35 15,4 23,755637 تو�س 1997

 2,33 57,2 97,8 25,163901 مصر 0,87 6,78 16,1 23,80533 تو�س 1998

 2,56 59,32 102,1 25,230941 مصر 0,9 6,73 16,9 23,856309 تو�س 1999
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 2,51 53,09 100,1 25,32682 مصر 0,94 6,63 17,6 23,790071 تو�س 2000

 2,67 57,03 111,7 25,304471 مصر 0,98 6,64 18,5 23,817308 تو�س 2001

 2,5 59,01 113,5 25,198904 مصر 1,02 6,71 18,5 23,864928 تو�س 2002

 2,55 62,07 117,8 25,141196 مصر 1,06 6,45 18,3 24,035744 تو�س 2003

 2,56 62,33 128,5 25,090752 مصر 1,1 6,81 19,0 24,163143 تو�س 2004

 2,59 78 145,0 25,219577 مصر 1,14 6,68 19,5 24,197497 تو�س 2005

 2,65 80,99 152,1 25,400608 مصر 1,17 6,63 20,2 24,260695 تو�س 2006

 2,91 85,36 163,6 25,594478 مصر 1,21 7,9 21,0 24,384468 تو�س 2007

 2,88 89,16 170,9 25,8159 مصر 1,25 7,55 21,1 24,526736 تو�س 2008

 2,77 88,01 174,4 25,96492 مصر 1,28 7,69 21,1 24,49499 تو�س 2009

 2,86 84,5 176,4 26,111828 مصر 1,1 8,33 23,3 24,508612 تو�س 2010

 2,89 83,66 182,7 26,187106 مصر 1,11 7,64 22,2 24,547782 تو�س 2011

 2,92 82,15 189,1 26,355813 مصر 1,13 7,57 23,5 24,530908 تو�س 2012

 2,98 77,29 189,2 26,38826 مصر 1,15 7,31 23,6 24,55735 تو�س 2013

 3,07 73,96 193,3 26,445313 مصر 1,17 6,74 25,0 24,586777 تو�س 2014

 3,13 69,54 199,5 26,530501 مصر 1,17 6,39 25,6 24,488492 تو�س 2015

 3,16 70,17 204,1 26,531192 مصر 1,18 6,04 25,2 24,456226 تو�س 2016

 3,24 78,27 209,2 26,184421 مصر 1,19 5,52 26,2 24,407469 تو�س 2017

  lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   السنوات

 10,83 24,8 108,7 25,232507  تركيا 0,88 141,11 147,5 25,53592 ايران 1988

 9,88 25,64 120,7 25,397433 تركيا 1,85 165,55 162,7 25,514885 ايران 1989

 9,66 24,83 128,8 25,7384 تركيا 1,74 187,84 171,2 25,550085 ايران 1990

 9,64 24,62 131,8 25,734087 تركيا 1,83 200,47 191,3 26,435341 ايران 1991

 10 24,72 136,5 25,788763 تركيا 1,07 214,91 206,4 24,623682 ايران 1992
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 10,62 25,71 142,5 25,917165 تركيا 1,11 227,86 208,9 24,878135 ايران 1993

 10,38 25,85 140,3 25,596095 تركيا 0,93 231,34 238,3 24,997728 ايران 1994

 10,78 26,06 154,0 25,856036 تركيا 0,89 237,66 244,6 25,291971 ايران 1995

 11,23 26,93 170,7 25,924387 تركيا 0,91 235,24 251,3 25,514118 ايران 1996

 11,23 27,67 178,3 25,969419 تركيا 0,84 237,98 263,6 25,458755 ايران 1997

 11,48 28,57 178,4 26,342828 تركيا 0,8 241,21 266,1 25,42626 ايران 1998

 10,7 27,14 178,1 26,267991 تركيا 0,6 244,35 298,6 25,458134 ايران 1999

 10,1 26,4 201,2 26,332662 تركيا 0,47 253,67 312,3 25,420028 ايران 2000

 9,38 24,56 182,7 26,022842 تركيا 0,58 248,37 327,4 25,566498 ايران 2001

 10,04 24,3 192,6 26,197334 تركيا 0,81 253,99 343,1 25,580182 ايران 2002

 10,02 24,38 203,1 26,465702 تركيا 1,05 281,16 357,4 25,757258 ايران 2003

 10,78 24,09 207,4 26,726626 تركيا 1,01 292,69 385,9 25,970518 ايران 2004

 10,13 23,71 215,9 26,940703 تركيا 1,97 310,67 417,8 26,145799 ايران 2005

 10,36 26,22 240,3 27,037696 تركيا 2,16 322,74 449,3 26,307885 ايران 2006

 9,6 27,5 266,2 27,239119 تركيا 2,17 337,4 480,1 26,580861 ايران 2007

 9,31 28,69 262,4 27,362273 تركيا 1,07 337,78 487,3 26,729794 ايران 2008

 9,92 29,63 261,3 27,191958 تركيا 1,26 334,19 504,3 26,749275 ايران 2009

 11,63 31,63 267,8 27,372123 تركيا 1,45 342,27 498,6 26,911673 ايران 2010

 11,22 31,02 287,2 27,447728 تركيا 1,56 245,69 507,8 27,092311 ايران 2011

 12,1 30,7 298,4 27,496326 تركيا 1,6 297,43 512,3 27,118283 ايران 2012

 12,73 29,37 285,2 27,580338 تركيا 1,79 297,97 536,0 26,870483 ايران 2013

 11,98 28,94 307,2 27,562941 تركيا 1,74 316,37 556,7 26,797403 ايران 2014

 15,66 31,66 319,0 27,479962 تركيا 1,74 322,7 553,3 26,678778 ايران 2015

 17,13 36,1 338,9 27,484516 تركيا 1,94 391,24 554,4 26,761081 ايران 2016
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 17,74 36,88 378,6 27,471646 تركيا 1,84 422,78 567,1 26,841391 ايران 2017

  lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   lingdp CO2  NRE mto RE mto  الدول   لسنواتا

 0 83,7 45,5 24,314413  �مارات 8,5 8,5 4,4 23,457579 السودان 1988

 0 101,08 52,0 24,448115 �مارات 8,64 8,64 4,0 23,450563 السودان 1989

 0 110,2 51,9 24,64922 �مارات 8,78 8,78 5,3 23,241659 السودان 1990

 0 127,29 59,2 24,66586 �مارات 8,9 8,9 4,7 23,155055 السودان 1991

 0 133,97 56,6 24,716669 �مارات 9,03 9,03 4,4 22,674053 السودان 1992

 0 131,29 59,6 24,741902 �مارات 9,15 9,15 3,1 22,907268 السودان 1993

 0 133,57 65,6 24,805961 �مارات 10,3 10,3 4,6 23,272257 السودان 1994

 0 137,04 69,7 24,909029 �مارات 10,4 10,4 4,3 23,350088 السودان 1995

 0 140,02 72,7 25,02152 �مارات 10,68 10,79 4,1 22,922515 السودان 1996

 0 147,25 76,7 25,090674 �مارات 10,76 11,02 5,1 23,181272 السودان 1997

 0 150,51 78,4 25,049705 �مارات 10,84 11,35 4,6 23,143663 السودان 1998

 0 142,34 80,6 25,159372 �مارات 10,92 14,43 5,1 23,09183 السودان 1999

 0 153,89 79,9 25,370895 �مارات 10,97 19,98 5,5 23,229397 السودان 2000

 0 155,17 92,5 25,361016 �مارات 11,69 22,27 6,0 23,302192 السودان 2001

 0 148,27 94,6 25,422074 �مارات 12,24 24,5 7,5 23,418108 السودان 2002

 0 162,31 98,8 25,546337 �مارات 11,98 25,47 7,6 23,593804 السودان 2003

 0 170,07 105,0 25,719291 �مارات 11,73 27,05 8,4 23,789339 السودان 2004

 0 175,4 111,1 25,919647 �مارات 11,49 27,02 9,9 24,001336 السودان 2005

 0 185,18 115,0 26,126468 �مارات 11,63 29,19 12,4 24,301839 السودان 2006

 0 183,32 124,2 26,2759 �مارات 10,75 34,98 13,3 24,549708 السودان 2007

 0 185,57 146,5 26,477344 �مارات 10,63 34,15 14,4 24,721954 السودان 2008

 0 171,8 148,5 26,258816 �مارات 11,09 35,25 14,7 24,696388 السودان 2009
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 0 177,75 154,6 26,392413 �مارات 11,58 35,1 15,1 24,907361 السودان 2010

 0 197,44 158,2 26,5831 �مارات 11,68 34,72 14,2 24,932831 السودان 2011

 0 204,82 168,5 26,6491 �مارات 11,67 16,72 13,9 24,944619 السودان 2012

 0,02 212,26 176,8 26,689688 �مارات 11,9 17,87 13,1 25,000847 السودان 2013

 0,07 214,62 176,4 26,722543 �مارات 12,04 18,22 14,0 25,131832 السودان 2014

 0,07 229,64 186,6 26,604176 �مارات 12,08 17,96 16,4 25,295311 السودان 2015

 0,08 236,65 192,1 26,601128 �مارات 12,14 17,67 18,9 25,283002 السودان 2016

 0,11 229,36 196,5 26,657369 �مارات 12,35 17,42 18,8 25,535884 السودان 2017

  lingdp CO2  NRE  RE  الدول   lingdp CO2  NRE  RE  الدول   السنوات

 0 0,02 8,4 22,560189  �ردن 0 297,53 138,4 25,203508 السعودية 1988

 0 0,05 8,5 22,163325 �ردن 0 299,54 138,0 25,280762 السعودية 1989

 0,06 0,16 9,2 22,148782 �ردن 0 368,44 151,1 25,490812 السعودية 1990

 0,06 0,16 9,2 22,192119 �ردن 0 463,66 157,3 25,607758 السعودية 1991

 0,06 0,17 10,6 22,407939 �ردن 0 477,2 170,7 25,643888 السعودية 1992

 0,06 0,19 10,8 22,461235 �ردن 0 741,76 180,8 25,613374 السعودية 1993

 0,06 0,27 11,4 22,568 �ردن 0 461,86 193,0 25,629835 السعودية 1994

 0,06 0,28 12,2 22,643417 �ردن 0 464,25 191,7 25,688506 السعودية 1995

 0,06 0,27 12,5 22,672628 �ردن 0 469,07 203,5 25,790045 السعودية 1996

 0,06 0,29 13,1 22,717636 �ردن 0 464,49 205,7 25,835034 السعودية 1997

 0,07 0,29 13,6 22,805623 �ردن 0 478,66 220,2 25,71217 السعودية 1998

 0,07 0,29 13,6 22,835165 �ردن 0 442,38 226,1 25,809113 السعودية 1999

 0,07 0,29 14,2 22,872616 �ردن 0 475,84 234,6 25,967734 السعودية 2000

 0,07 0,28 14,1 22,9317 �ردن 0 464,01 238,3 25,938948 السعودية 2001

 0,07 0,26 15,0 22,997129 �ردن 0 434,75 255,3 25,968214 السعودية 2002
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 0,07 0,29 14,8 23,059163 �ردن 0 506,45 266,3 26,097653 السعودية 2003

 0,08 0,29 16,7 23,171804 �ردن 0 542,6 282,1 26,279098 السعودية 2004

 0,08 0,26 17,9 23,26999 �ردن 0 570,93 298,0 26,51768 السعودية 2005

 0,1 0,29 18,3 23,449028 �ردن 0 565,3 316,6 26,655246 السعودية 2006

 0,11 0,28 19,2 23,576888 �ردن 0 572,97 333,2 26,753866 السعودية 2007

 0,12 0,28 18,5 23,826951 �ردن 0 519,29 364,3 26,976704 السعودية 2008

 0,13 0,29 19,3 23,907716 �ردن 0 531,46 379,5 26,784951 السعودية 2009

 0,14 0,27 18,8 24,011515 �ردن 0 592,7 419,2 26,992754 السعودية 2010

 0,14 0,28 19,8 24,098962 �ردن 0 592,7 434,6 27,232391 السعودية 2011

 0,15 0,27 22,7 24,169152 �ردن 0 625,02 463,4 27,324462 السعودية 2012

 0,16 0,27 22,3 24,251533 �ردن 0 614,5 471,1 27,338859 السعودية 2013

 0,16 0,26 24,0 24,31589 �ردن 0 622,44 506,7 27,351771 السعودية 2014

 0,18 0,28 23,8 24,361995 �ردن 0,01 648,64 531,6 27,206786 السعودية 2015

 0,27 0,35 23,8 24,391858 �ردن 0,01 670,6 526,9 27,192416 السعودية 2016

 0,31 0,39 25,6 24,429714 �ردن 0,01 646,75 532,2 27,257906 السعودية 2017

www.worldbank.org -   

www.iaea.org 
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F test that all u_i=0: F(9, 287) = 44.82                     Prob > F = 0.0000

                                                                              

         rho    .77089763   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .49877898

     sigma_u     .9149381

                                                                              

       _cons      23.7343   .1413715   167.89   0.000     23.45604    24.01255

          RE     .1900865   .0390615     4.87   0.000     .1132032    .2669698

         NRE     .0001379   .0010672     0.13   0.897    -.0019627    .0022385

         CO2     .0062667   .0006701     9.35   0.000     .0049478    .0075856

                                                                              

      linGDP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, Xb)  = -0.3916                        Prob > F          =     0.0000

                                                F(3,287)          =      98.81

     overall = 0.4468                                         max =         30

     between = 0.4423                                         avg =       30.0

     within  = 0.5081                                         min =         30

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Cid                             Number of groups  =         10

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        300

                                                                              

       _cons     24.04168   .0706519   340.28   0.000     23.90264    24.18073

          RE     .0449618   .0118929     3.78   0.000     .0215564    .0683672

         NRE     .0004944   .0004558     1.08   0.279    -.0004027    .0013915

         CO2     .0067691   .0005052    13.40   0.000     .0057749    .0077633

                                                                              

      linGDP        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    475.020637       299  1.58869778   Root MSE        =    .76173

                                                   Adj R-squared   =    0.6348

    Residual    171.749181       296   .58023372   R-squared       =    0.6384

       Model    303.271456         3  101.090485   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(3, 296)       =    174.22

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       300

. reg linGDP CO2 NRE RE

 FEMاختبـــــــــــــــار�) 02(م��ق�رقم�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POLSاختبـــــــــار��) 03(م��ق�رقم�
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         rho    .67954595   (fraction of variance due to u_i)

     sigma_e    .49877898

     sigma_u    .72633115

                                                                              

       _cons     23.82549   .2634354    90.44   0.000     23.30916    24.34181

          RE     .1422653   .0328715     4.33   0.000     .0778383    .2066923

         NRE     .0004407   .0009597     0.46   0.646    -.0014403    .0023217

         CO2     .0063355   .0006441     9.84   0.000     .0050731    .0075979

                                                                              

      linGDP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(3)      =     303.24

     overall = 0.5422                                         max =         30

     between = 0.5655                                         avg =       30.0

     within  = 0.5051                                         min =         30

R-sq:                                           Obs per group:

Group variable: Cid                             Number of groups  =         10

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        300

                          Prob > chibar2 =   0.0000

                             chibar2(01) =  1302.80

        Test:   Var(u) = 0

                       u     .5275569       .7263312

                       e     .2487805        .498779

                  linGDP     1.588698       1.260436

                                                       

                                 Var     sd = sqrt(Var)

        Estimated results:

        linGDP[Cid,t] = Xb + u[Cid] + e[Cid,t]

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

  REMاختبــــــــار�) 04(م��ق�رقم�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LMاختبار�) 05(م��ق�رقم�
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Hausman اختبـــــــار�) 06(م��ق�رقم�

 

 LINGDP  للمتغ���اختبار��ستقرار�ة) 07(م��ق�رقم�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Prob>chi2 =      0.1434

                          =        5.42

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg

                                                                              

          RE      .1900865     .1422653        .0478212        .0211012

         NRE      .0001379     .0004407       -.0003028        .0004669

         CO2      .0062667     .0063355       -.0000688        .0001849

                                                                              

                     fe           .          Difference          S.E.

                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))

                      Coefficients     

. hausman fe
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متغ���للستقرار�ة�اختبار���  )10(م��ق�رقم�
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  جذر�الوحدةاختبار�� )11(م��ق�رقم�
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Pedroni السب�يةاختبار�� )12(م��ق�رقم�
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  السب�يةاختبار�� )12(م��ق�رقم�
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 : قـــــــــــــــائمة�املــــــــــــــــــراجع

 : الـــــــــــكتب

 � �محمود�ال��ماوي، �دونالد،�ترجمة��شام �املتجددة التحول "اتك�ن �الطاقة �مستقبل الكتاب�: إ��

  ،�ISES  �،2005،�تقر�ر�املنظمة�الدولية�للطاقة�الشمسية�"�بيض

 � �محمد، �مصطفى �محمد �استخداما��ا: الطاقة"ا��ياط �أنواع�ا، �وزارة�"مصادر�ا، �م�شورات ،

 .2006،الك�ر�اء�والطاقة،�القا�رة،�

 ،الشكيل� �جمعان �ع�� �إسماعيل، �رأفت �محمد �املتجددة "رمضان �ط��،"الطاقة �الشروق، دار

 ،1988ب��وت،�1،

 �،دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع�"كتاب�الطاقة�وتلوث�الب�ئة"عبد�ع���ا��فاف�وامل�ندس��اظم�خط���،

 . 2007 ،عمان

 � �ال�ي�� �الرحمن �.نواز�عبد �امل�ندي �ابرا�يم �". حسن �قطرالتنمية �دولة ��� �و�"املستدامة �نجازات

 . 2008سم���د��1ط,قطر�.الدوحة�,ال��نة�الدائمة�للس�ان�,) التحديات

 ،فلسف��ا�وأساليب�تخطيط�ا�وأدوات�: التنمية�املستديمة�"عثمان�محمد�غنيم�و�ماجدة�أبو�زنط�

 .2010شر�والتوز�ع�،�عمان�،�،،الطبعة��و���،�دار�صفاء�لل� "قياس�ا

 اء�شا��ن�،�الطبعة��و��،�الدار�: ،�ترجمة� "مبادئ�التنمية�املستدامة"دوجالس�موسش�ت�،�.ف��

 . 2000الدولية�لالس�ثمارات�الثقافية�،�القا�رة،مصر�

 1،� �قاسم �مصطفى �املعاصرة"خالد �العوملة �ظل ��� �املستدامة �التنمية ،الدار�ا��امعية� "إدارة

   29-31:.ص�ص�2007،�سكندر�ة�،مصر�،،�

 � �قانة، �بن �محمد �واس��اتيجيات"إسماعيل �،نماذج �نظر�ات �التنمية �،دار�" اقتصاد ��و�� ،الطبعة

 .2012 ة�لل�شر�والتوز�ع�،عمان�،�ردن�أسام

 مجلة�املنارة� "دراسة�نظر�ة����املف�وم�واملحتوى :التنمية�املستدامة"جد�أبو�زنط�وعثمان�غنيم�،ما،

 ،��2006. 01،�املجلد �ردن(،�جامعة�آل�الب�ت�

 مؤشرات�ظا�رة�الفقر����الوطن�العر�ي"دنان�داود�محمد�العذاري�و��دى�زو�ر�مخلف�الدم���" 

 2010،�لل�شر�والتوز�ع�،�عمان�،��ردن�،الطبعة��و���،دار�جر�ر�

 ،ال�ي���و�حسن�إبرا�يم�امل�ندي�� �قطر�"وزاد�عبد�الرحمن �دولة ��� �املستدامة �نجازات�: التنمية

 30-26: . ص�ص�2008،الطبعة��و���،ال��نة�الدائمة�للس�ان�،الدوحة�،قطر�،�،� "والتحديات

 �،لية�لل�شر�"مخاطرة�العوملة�ع���التنمية�املستدامة: العالم�ل�س�للبيع"باتر�محمد�ع���وردم���،

 . 2003والتوز�ع،��ردن،�،

ـــــــــائل�ا��ــــــــــــــــالرس   : امعيةــ

 � �الغزا��، �طلعت �الطاقة"س����محمود �باستخدام �املياه �لتحليھ �لآلثار�البي�ية ��قتصادي  التقييم

 .  2006،�ماجست���قسم�املحاسبة�،جامعة�ع�ن�شمس�،�سنة��"الشمسية
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 ،زواو�ة� ����" حالم �املستدامة ��قتصادية �التنمية �تحقيق ��� �املتجددة �الطاقة �اقتصاديات دور

� �املغار�ية �املغرب: الدول �ا��زائر�، �ب�ن �مقارنة �جامعة�فرحات� ،"تو�س دراسة �ماجست���، مذكرة

�،� ��قتصادية �العلوم �قسم �ال�سي���، �و�علوم �التجار�ة �و�العلوم ��قتصادية �العلوم ��لية ،� عباس

2012�،2013 . 

 � ��عض�"نذير�غانية �حالة � �دراسة � �املستدامة �التنمية �الجل �للطاقة �ال�سي����مثل اس��اتيجية

 .2016رسالة�دكتوراه��لية�العلوم��قتصادية�جامعة�ورقلة��سنة��"�قتصاديات

 � �حمزة �الرزاق �النفطية�"عبد �للطاقات �كبديل �املتجددة �تطو�ر�الطاقات �ا��زائر��� اس��اتيجية
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  ; ـــــــــصـــــــامل��

 MENAلتنمية�املستدامة����دول�املينا�البعد�البي���ل��دفت��ذه�املذكرة�ا���دراسة�اثر�الطاقات�املتجددة�ع��

�ع���.  �اشتملت �و�ال�� �و�املتجددة ��حفور�ة �الطاقات �استخدام �لتمثيل �املؤشرات �من �مجموعة باستعمال

� �و� NREمتغ��ين �الك�� �الطاقة � RE انتاج �املتجددة �الطاقة �متغ����انتاج �ع�� �اشتمل �الذي �البي�� و�البعد

� �الكر�ون �اكسيد �ثا�ي �املح�.  .CO2انبعاثات �الناتج �استخدام �ا�� �باإلضافة ��جما�� �GDP للنمو��� � كممثل

و�.دول��10شملت�عينة�الدراسة�.و��ذا�اعتمادا�ع���الدراسات�النظر�ة�و�التطبيقية�السابقة��.�قتصادي�

�جذر�الوحدة� �اختبارات �ع�� �اشتملت �و�ال�� �بانل �بيانات �تحليل �طر�قة �استخدام �تم �الدراسة �غاية لتحقيق

  .بانل�الساكن�باستعمال�نموذج��ثر�الثابت�و�العشوا�ي�اختبار�العالقة�السب�ية�و�تقدير�نموذج�.

أن�و��يؤثر����انبعاثات�ثا�ي�اكسيد�الكر�ون  ك��قة�الالطا�نتاجاأن�حيث�توصلنا�من�خالل�اختبار��السب�ية�

  . يؤثر����الناتج�الداخ���ا��ام املتجددةقة�الطا�نتاجا

  بيانات�بانل. البعد�البي���. انبعاثات�ثا�ي�اكسيد�الكر�ون�. انتاج�الطاقة�املتجددة�� : ال�لمات�املفتاحية

Abstract : 

This research aims to examine the impact of  Renewable energy on Sustainable development  in 

MENA countries . The study considers a number of measures of production of fossil energy NRE 

and renewable  energy  RE  and  The environmental dimension  as CO2 emission . We also take 

growth rate of real GDP as dependent variable . This study employs panel time series data over the 

10 countries .in order to measure the impact, this study analyze the data by applying panel unit 

root  test , tests of homogeneous, static panel models (e.g. fixed and random effect) . We  find  

Through the test of Causality that production of fossil energy influence The co2 emission and 

Renewable energy  production influence real GDP. 

 

Key words : prodoction renewable  energy . CO2 emission . environmental dimension  .panel data 

series  

 

 

 

  

  


