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 مستغامنجامعة 

 :الملخص
ىل االقتصاد إيضاح أمهية االستثمار يف الطاقات املتجددة يف االنتقال إاهلدف من هذا املقال هو 

ضاعفات املخضر وترشيد استغالل املوارد النفطية العربية برصد املشهد الطاقوي العريب وتوضيح األ
والوقوف عند أحسن االستثمارات اليت اعتمدهتا  للسياسة الطاقوية احلالية االجتماعية والبيئية، االقتصادية

لعربية النفطية املتكونة من سبع الدول العربية لتخضري قطاع الطاقة مقتصرة دراستنا على عينة ألهم الدول ا
 (.وليبيا الكويت قطر، العراق، السعودية، االمارات اجلزائر،)دول

االقتصاد األخضر ميثل املسار حنو حتقيق التنمية املستدامة وتعترب  خلصنا يف هذه الدراسة إىل أن   
، لضمان استدامتها يضةعر خضر اخلطوط الهم القطاعات االسرتاتيجية اليت حدد االقتصاد األأالطاقة من 

ذا ما مت مقارنته إذلك ال يزال كافيا  ورغم اجلهود اليت تبذهلا الدول العربية لتخضري قطاع الطاقة إال أن  
والزالت الطاقة املتجددة متثل نسبة ضئيلة من املزيج الطاقوي العريب يف انتظار ما ميكن ، بالدول املتقدمة

  .هذا الشأن أن يتخذه صناع القرار مستقبال يف
  .النفطية الدول العربية الطاقة املتجددة، االقتصاد األخضر، :الكلمات المفتاحية

Abstract :  

The target of this article is study the importance of investing in 

renewable energies in the transition to a green economy and rationalize the 
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exploitation of Arab oil resources through  monitor the Arab scene the 

energy and clarify the economic complications, social, environmental and 

stand at the best investments adopted by the Arab countries to the greening 

of the energy sector, where  limited our study on a sample of the  Arab oil-

producing countries formed from seven countries (Algeria, United Arab 

Emirates, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, Kuwait, Libya). 

We concluded in this study that the green economy represents the path 

towards sustainable development , the  energy is of the most important 

strategic sectors that the  Green Economy identified  the occasional lines to 

ensure  its sustainability, and despite the efforts of the oil Arab countries to 

the greening of the energy sector, but that is still enough if it was 

comparable with the developed countries , and still renewable energy 

represents a small fraction of the energy mix in the oil Arab countries 

Waiting for what will be Issued by  the future decision-makers in this 

regard.  

Key words  :  the green economy, the renewable energy,  the oil arab  state 
 

 :مقدمة 
وحيفظ البيئة ويستثمر يف رأس املال  التحرك حنو اقتصاد تغلب عليه اخلضرة ويقل فيه الكربونإن  

سوف حيقق منافع متعددة لدول العامل ملواجهة خمتلف األزمات  أو ما يسمى باالقتصاد األخضر الطبيعي 
وسيؤدي يف هناية املطاف إىل حتقيق التنمية املستدامة واألهداف وباألخص األزمات الطاقوية العاملية 

 .اإلمنائية لأللفية
طاقة مصدر قلق بالغ يف  مجيع بلدان العامل نتيجة زيادة حادة يف الطلب وانعدام من الأأصبح  فقد

حفوري لتلبية الطلب العاملي وتكاد كل ألالتنوع حيث يعتمد النظام الطاقوي العاملي حاليا على الوقود ا
ضوب النفط ىل دنو نإ باإلضافةاالقتصاديات العاملية تكون عرضة للتأثر بتقلبات أسواق النفط العاملية 

إقليمية ، األمر الذي أدى إىل اإلسراع يف تبين إسرتاتيجيات عاملية، لكونه من املوارد الطبيعية غري املتجددة
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ووطنية بعيدة املدى لزيادة كفاءة الطاقة  واحلد من اهلدر واإلسراف يف استهالكها و تقليص التلوث 
 .البيئي

تعترب الطاقة املتجددة من القطاعات االسرتاتيجية لالقتصاد األخضر وهي طاقة صديقة للبيئة و  
، وخصصت هلا استثمارات ضخمة على املستوى العاملي وذات رصيد متجدد مما جعلها حمط اهتمام كبري،

عديد من الدول يف وميثل االستثمار يف الطاقات املتجددة من أهم االستثمارات البيئية اليت توجهت إليها ال
العامل ملا هلا من أمهية من احملافظة على املوارد الطاقوية التقليدية وتعزيز األمن الطاقوي من جهة واحملافظة 

 . على البيئة من جهة أخرى
االستثمار يف الطاقات املتجددة من شأنه حتقيق التنويع  توجه الدول العربية النفطية حنو إن  

  الذي سوفخضر االقتصاد األ ومن جهة أخرى االنتقال إىل ، ستدام من جهةاالقتصادي والطاقوي امل
العدالة االجتماعية واالستدامة البيئية والذي بدوره يساهم يف ، يعطي وزنا متساويا للتنمية االقتصادية

انعدام ، يلسوء توزيع املداخ، البطالة، اليت تواجهها الدول العربية النفطية من الفقرمواجهة كافة التحديات 
باعتبار أن  االقتصاد ، األمن الغذائي واألمن املائي و استنزاف املوارد الطبيعية وغريها من التحديات األخرى

األخضر اقتصاد له دور حموري يف احملافظة على رصيد املوارد النفطية واحلد من استنزافها واستخدامها 
فاالقتصاد ، االجتماعية والبيئية، ية االقتصاديةاستخداما مستداما من شأنه الرفع من مستويات التنم

 .األخضر ميثل املسار حنو حتقيق  التنمية املستدامة وليس بديال هلا
ما واقع االستثمار في  :انطالقا مما سبق فقد تبلوت إشكالية البحث يف السؤال التايل:اإلشكالية  -أ

 الطاقات المتجددة في الدول العربية النفطية ؟
، سنحاول اإلجابة على إطار تبسيط اإلشكالية من جهة وحماولة لإلملام باملوضوع من جهة أخرى يفو      

 :التالية سئلةاأل
 ما املقصود باالقتصاد األخضر؟ 
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 تعزيز األمن يف يساهم االقتصاد األخضر يف ماذا متثل الطاقة من منظور االقتصاد األخضر ؟ك
 ؟ الطاقوي

  ؟ العربية النفطيةالدول ما واقع قطاع الطاقة يف 
  اليت حيتمل أن تكون أكثر فعالية لالنتقال إىل االقتصاد األخضر يف  الطاقويةما السياسات  

 ؟النفطية  الدول العربية
  للتحديات اليت يواجهها هل ميكن أن يتيح االنتقال حنو االقتصاد األخضر فرصة لالستجابة

 النفط العريب؟
كوهنا احملرك األول لالقتصاد للطاقة   يالدراسة أمهيتها من الدور احملور تستمد هذه  :أهمية البحث -ب

باإلضافة إىل األمهية اليت ، وخصوصا الطاقات املتجددة منهاالعاملي وعنصرا رئيسيا من عناصر التنمية 
 األمثل تسعى مجيع الدول إىلو  البديل التنموي االسرتاتيجي هباعتبار  يكتسيها االقتصاد األخضر  أصبح

وخاصة الدول العربية النفطية ملا اصبح تواجهه موارد نفطية من حتديات  حتقيق أهدافه ومواجهة حتدياته
 .بيئية وحتديات النضوب

 :هندف من خالل هذه الدراسة إىل  : أهداف البحث -ج
  ؛الطاقوية وعالقتها باملوارد وخلفية تطوره االقتصاد األخضرتقدمي إطار نظري حيدد مفهوم 
 أن  االقتصاد األخضر من املفاهيم احلديثة اليت ظهرت مؤخرا؛ وخصوصا 
  ؛السياسات العامة واألدوات اليت ميكن أن تدعم االنتقال إىل االقتصاد األخضرتوضيح 
 االجتماعية والبيئية؛، رصد املشهد الطاقوي العريب وتوضيح مضاعفاته االقتصادية 
  ؛لتخضري قطاع الطاقة الدول العربية اليت اعتمدهتا  االستثماراتالوقوف عند أحسن 

فاملنهج الوصفي من ، الوصفي والتحليلي نياعتمدنا يف دراستنا على كل من املنهج: منهج البحث -د
واملنهج التحليلي يف إعطاء إحصائيات حول ، االقتصاد األخضرخالل عرض اإلطار املفاهيمي اخلاص ب

 العربية النفطية على الطاقة املتجددة وحتليلها حماولة منا معرفة مدى اعتماد الدول الطاقة اخلضراءما خيص 
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مقتصرة دراستنا على عينة واستدامة مواردها النفطية وأثرها على مسارها االنتقايل حنو االقتصاد االخضر 
 اململكة العربية السعودية، اجلزائر، العربية املتحدة،االمارات ) دول ةالدول العربية النفطية املتكونة من سبع

 .(الكويت وليبيا قطر، العراق،
لتحقيق أهداف البحث باإلجابة على األسئلة السابقة فإن خطة البحث اشتملت  :أقسام البحث -ه

 :على احملاور اآلتية
  أمهيته وسياسات االنتقال اليه؛، مفهومه :االقتصاد األخضر 
  ؛والطاقة االقتصاد األخضر 
  حنو ختضري قطاع الطاقة؛التوجه الدويل 
 خضرالنفطية املسار حنو االقتصاد األ االستثمار يف الطاقات املتجددة يف الدول العربية . 

  
 أهميته وسياسات االنتقال اليه ،مفهومه :االقتصاد األخضر. 1

 تطور مفهوم االقتصاد األخضر .1.1
مرة عرضا ملفهوم االقتصاد قدما ألول  صدر منشوران من البحوث اجلامعية م،2991خالل سنة 

 Blueprint for a Green)األول هو خمطط تفصيلي لالقتصاد األخضر  .األخضر

Economy) الذي سلط الضوء على الرتابط بني االقتصاد والبيئة باعتباره وسيلة للمضي قدما يف فهم،
الذي نظر يف  ،(The Green Economy)والثاين هو االقتصاد األخضر  ،التنمية املستدامة وحتقيقها

 هذين املنشورين طرحا ألول مرة هذا املفهوم ومع أن   العالقة بني البيئة واالقتصاد يف إطار أوسع نطاقا،
شهد العامل  م1002ففي سنة ، خريةاالقتصاد األخضر مل جيتذب االنتباه الدويل إال يف السنوات األ فإن  

أزمة مالية ال سابقة هلا أدت إىل إضعاف وهتديد اجلهود الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية وحتقيق التنمية 
بدأت حكومات كثرية بإعادة النظر يف النماذج واملفاهيم االقتصادية  مث يف أعقاب هذه األزمة،. املستدامة

بشأن املخاطر اليت يثريها تغري املناخ وتدهور النظام  التقليدية اخلاصة بالثروة واالزدهار واالعرتاف
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كتسب وقد ا   ويف هذا السياق ذاته أخذ يظهر جمددا مفهوم االقتصاد األخضر، .اإليكولوجي غري املستدام
ديسمرب سنة  16املؤرخ  يف  46/134شهرة دولية إضافية عندما قررت اجلمعية العامة مبقتضى قرارها 

لذي من شأنه أن يركز على  األمم املتحدة للتنمية املستدامة م مؤمتر1021م أن تنظم سنة  1009
ولقد  1 .املوضوع احملوري اخلاص باالقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر

 :وميكن حتديد مفهوم االقتصاد األخضر يف ما يلي، كتسب صيتا دوليا بارزا منذ فرتة حديثة العهد نسبياا  
االقتصاد الذي :" على النحو التايل األخضر االقتصاد UNEP املتحدة للبيئة األمم برنامجيعرف  -

يؤدي إىل حتقيق رفاهية اإلنسان والعدالة االجتماعية مع احلد بشكل كبري من املخاطر البيئية وندرة 
 2".املوارد الطبيعية

تسبب  اليت الغازات من القليل يبعث الكربون، أي منخفض اقتصاد:"على أن ه كما يعرف كذلك   -
 الطبيعية حيفظ املوارد أيضا لكنه، املناخية التغيريات من حتدي احلد بغية احلراري االحتباس ظاهرة
 ننظر وانطالقا من هذه التعاريف ميكن أن3."البيولوجي  والتنوع واملياه والفضاء والطاقة األولية كاملواد

 املوارد استخدامكفاءة  وتزداد الكربون انبعاث فيه يقل كاقتصاد صورة بسطأيف  األخضر لالقتصاد
 .االجتماعية الفئات مجيع يستوعب كما

 
 

                                                 
، الدورة السادسة (قضايا السياسات العامة الناشئة:قضايا السياسات العامة ) األمم املتحدة، االقتصاد األخضر -1

فرباير  12/16املنتدى البيئي الوزاري العاملي، برنامج األمم املتحدة للبيئة، نريويب، /والعشرون جمللس اإلدارة
 .5-1:،ص ص1022

2
 -The Environment Management Group ,working towards a Balanced and Inclusive 

Green Economy :A United Nations System-wide Perspective  p:31 
، السير نحور إنشاء اقتصاد اخضر و منصف، 1023-1020ومؤشراهتا  املستدمية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية - 3

-02-03: ، تاريخ االطالع www.developpement-durable.gouv.fr/sndd: املوقع االلكرتوين  على
 .01:ص.1026

http://www.developpement-durable.gouv.fr/sndd،%20تاريخ%20الاطلاع%20:%2003-08-2014.ص
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sndd،%20تاريخ%20الاطلاع%20:%2003-08-2014.ص
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 همية االقتصاد االخضرأ. 1.1
 4:خضر يف ما يلي ية االقتصاد األأمهتتمثل 
 بقيمة  خضر ال يقرفاالقتصاد األ :س المال الطبيعي ويستثمر فيهأهمية ر أخضر يدرك االقتصاد األ

 ؛س املال الطبيعي إلحراز تقدم اقتصادي مستدامأر   وإمنا يستثمر يففقط س املال الطبيعي رأ
 كثر صور انعدام العدالة االجتماعية أميثل الفقر املستدمي  :خضر محور إلزالة الفقراالقتصاد األ

الفقر دون توفري الفرص املتنوعة للتنمية االقتصادية والتخلص من ليسعى  خضرالقتصاد األاو  ،وضوحا
يف اجملتمعات  سبل الرزق كرب مكوناتأحد أ ألن هذه األخرية متثلصول الطبيعية للدولة استنفاذ األ

 ؛مان حتمي من الكوارث الطبيعية والصدمات االقتصاديةأشبكة  كما أهنا توفر الريفية الفقرية،
 اليت تتحول حنو تشهد الدول :خضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة االجتماعيةاالقتصاد األ 

حيث ميكن زيادة  ،فرص التوظيف يف ظل السياسات احلاليةيف  ةملحوظ زيادةخضر االقتصاد األ
وتتنوع جماالت االقتصاد  ،االمكانيات عن طريق املزيد من االستثمارات يف القطاعات اخلضراء

 ،الزراعة،املباين ضراء،الطاقة اخل، دارة املخلفات وتدويرهاإ للتوظيف مثل ربكأخضر مما خيلق فرصا األ
 ؛السياحة والصناعة اخلضراء وغريها على خالف االقتصاد التقليدي النقل،

 يشجع االقتصاد  :كثر استدامة وتنقال منخفض الكربونأخضر يعطي معيشة حضرية االقتصاد األ
هنا الزيادة من الكفاءة واالنتاجية حيث تتميز املدن أنشاء املدن اخلضراء واليت من شإخضر على األ

التجارة وتوفري النقل العام بصورة  لى من السكان ومرافق االسكان والتوظيف،أعالبيئية عادة بكثافة 
املياه األراضي،، در املوا استخدام يف الكفاءة زيادة يف يساهم أيضا أن املباين قطاع لتخضري ميكنو  فعالة 
 ؛اخلطرية باملواد املتعلقة واملخاطر النفايات وتقليل

                                                 
مرجع  :مسارات الى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر:نحو اقتصاد اخضر برنامج األمم املتحدة للبيئة،  - 4
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 إن   :سرع من االقتصاد البني ويحافظ على الموارد الطبيعة ويستعيدهاأخضر ينمو االقتصاد األ 
 االقتصادية الرئيسية القطاعات من جمموعة ختضري الذي يدمج اإلسرتاتيجية السياسة أعمال جدول

املوارد على  من ندرة التخفيف طريق عن الطويل املدى على ويشجع النمو اجلهود تضافر يستفيد من
التنوع ف، القطاعات الفردية على فقط تركز اليت السياسات خالف االقتصاد البين الذي يعتمد على 

 املتجددة الطاقة يف استخدام حيث التزايد من قوي مثال االنبعاث غازات وختفيض انبعاثات الطاقوي
 كالنقل واملباين الرئيسية القطاعات الطاقة يف استخدام تدابري كفاءة ذلك اختاذ يعززو  العرض ناحية من

 املعيشة وسبل الزراعي اإلنتاج على ااجيابي تؤثر ميكن أن اإلضافية الغابات مساحات أن   كما،والتصنيع
 التدوير عمليات إدماج فإن   كذلك .املاء احتباس وزيادة الرتبة نوعية حتسني خالل الريف من يف

هذا  يف لالستثمارات يسمح مما النفايات إدارة يف التوسع احلاجة إىل من يقلل أن ميكن التصنيع وإعادة
 بشدة املياه على الطلب ويرتبط إىل طاقة النفايات حتويل مثل أخرى جماالت على بالرتكيز القطاع

 ؛أيضا صحيح والعكس الطاقة باستخدام
 إن   :حفوري بالطاقة المستدامة  والتقنيات منخفضة الكربوناألخضر يستبدل الوقود ألاالقتصاد ا 

 ،املستقرة وغري املرتفعة األحفوري الوقود أسعار من خماطر يقلل املتجددة الطاقة من املعروض زيادة
 الطقس لتغري املصاحبة التكيف تكلفة أن تصل املتوقع ومن، ناخامل تغري مصدر هو احلايل الطاقة نظامو 

 .نصفها من النامية أكثر الدول ستتحمل م واليت1030  سنة مليون دوالر حبلول 270ىل إ 50من 
 سياسات االنتقال الى  االقتصاد األخضر . 1.1
 5 :أهم هذه السياسات جند ما يليمن 
 إجراء حتليل وثيق للعوامل احملددة اخلاصة  إن   :تحديد أولويات إجراءات العمل وفقا للظروف الوطنية

بكل بلد سوف ميكن حكومته من تعيني املنافع والفرص واملخاطر احملتملة اليت ميكن أن تتوقعها يف 
 ؛إقامة االقتصاد األخضر
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 تؤدي املالية العمومية دورا أساسيا يف التحول إىل  :توفير التمويل من القطاعين العام والخاص
واليت تعتمد على التمويل  إعادة تشكيل وتطوير البىن التحتية العمومية، مثال. راالقتصاد األخض

هلا ثقل هام على أمناط التنمية االقتصادية والتأثر البيئي يف املستقبل وميكن أيضا أن يؤدي  العمومي
  ؛التمويل من القطاع العام دورا مهما يف حفز التمويل من القطاع اخلاص

  اإلعانات  فمثال .النتقال إىل اقتصاد أخضرلعامال قويا  تعداإلعانات  :الرشيدةاستخدام اإلعانات
واإلعانات اليت تدعم إدارة  اليت تدعم املمارسات الزراعية املستدامة، اليت تسهم يف األمن الغذائي،

 ؛األحراج املستدمية، اليت تسهم يف احلفاظ على التنوّع األحيائي والنظم اإليكولوجية
  يالحظ أن اآلثار  مثل قطاع النقل، يف عدد من القطاعات االقتصادية :الضرائب والتسعيروسائل

يمكن استخدام الوسائل الضريبية ف كالتلوث أو التأثريات الصحية ال تنعكس يف التكاليف، السلبية
وغريها من الوسائل التسعريية من أجل توفري جمال نشاط تنافسي متكافئ لصاحل االستثمارات 

  ؛اخلضراء
 التحول إىل االقتصاد األخضر يستوجب القيام بقدر من إعادة البناء  إن   :وضع ترتيبات انتقالية

احلكومات بدور أساسي يف إدارة التغيري ويف كفالة تنفيذ تدابري االقتصاد األخضر قيام االقتصادي و 
 ؛على حنو يتسق مع إسرتاتيجية شاملة بشأن االقتصاد األخضر

  من العناصر احلامسة اليت تتكون منها مرحلة االنتقال إىل االقتصاد :التكنولوجيات ونشرهاتطوير
 ؛األخضر تطوير التكنولوجيا السليمة بيئيا وإتاحة سبل احلصول عليها

 االتفاقات والعمليات الدولية ميكن أن تسهل مرحلة  :إعالء فعالية االتفاقات والعمليات الدولية
، ساعدت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري املناخ فمثال فقداالنتقال إىل االقتصاد األخضر 

االقتصادية،ومنها مثال توليد الطاقة املتجددة  على حفز النمو يف عدد من القطاعات، وبروتوكول كيوتو
 .اخل...ة استخدام الطاقةوتكنولوجيات كفاء
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 :والطاقة االقتصاد األخضر . 1
مهية كبرية وخصوصا أخضر والها االقتصاد األأيعترب قطاع الطاقة من القطاعات االسرتاتيجية اليت 

صبحت مهددة بالنضوب فضال عن كمية انبعاثات الغازات الدفيئة يف الوقت احلايل أاملوارد الطاقوية  ن  أ
 6:صبح احملافظة على هذه املوارد مطلبا ملحا وذلك من خالل ما يليألذا ها،الناجتة عن

 إصالح الدعم املستهدف للطاقة وتقدمي دعم أكثر   وذلك من خالل :تقديم مجموعة من الحوافز
تشجيع و  بالطاقة من قبل املستعملني النهائيني كفاءةتوفري حوافز لشراء معدات   ،للربامج الطاقوية

 ؛مصادر الطاقة املتجددةالتحول إىل  
 مع واملتعددة إلسرتاتيجية طاقوية موازنة األهداف املتنوعة هبا اليت تتم الطريقة معرفة إن :إدارة المعرفة 

معرفة متعددة االختصاصات  خللق القابلية توافر والطلبات التنافسية حتتاج إىل هلا املالزمة التوترات
دارة املعرفة جند على إمثلة على خمتلف املستويات ومن األ على املعرفة والقدرة على هذه والقطاعات

شعاع طاقة املتجددة مثل معلومات عن اإلسبيل املثال القيام بإنشاء بنك للمعلومات اخلاصة بال
شدة الرياح وغريها من املعلومات الدورية والضرورية الستخدام الطاقات ، درجات احلرارة الشمسي،

 ؛املتجددة
  من أوجه السلوك املتعلق باستهالك الطاقة   كثري يف والثقافية االجتماعية تؤثر القيم :الجماهيريالوعي

والتوعية احلكومية ضرورية خللق ثقافة خضراء وتعلم اجتماعي مجاعي دعما  الرتبية محالت ن  إلذلك ف
 ؛للكفاءة الطاقوية  ومصادر الطاقة املتجددة

  املواد يف التقدم والتطوير ملتابعة األحباث  على كبري الطاقة بشكل قطاع يعتمد :البحث والتطوير 
وحتتاج صناعة الطاقة اخلضراء بشكل عام إىل قوة عمل ماهرة من التقنيني  والتنفيذ، والتكنولوجيا

 .األحباث واملصممني واملهندسني واملدراء ملتابعة وفحص  املسائل الناشئة ومتطلبات

                                                 
تقرير املنتدى العريب للبيئة  ،االقتصاد األخضر في عالم عربي متغيرحسني أباظة،  جنيب صعب وبشار زيتون،  - 6
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 ير قطاع الطاقة التوجه الدولي نحو تخض .1
 األحفاوري الوقاود أساعار من خمااطر يقلل املتجددة املصادر طريق عن الطاقة من املعروض زيادة إن  

 علاى الوقاود املباين احلاايل الطاقاة نظاام حياث أن   ختفيفياة، فوائاد تقادمي باإلضاافة إىل املساتقرة وغاري املرتفعاة
 احلاراري، االحتبااس غاازات انبعااث ثلثاي عان والؤ مسالطاقة  قطاع ويعد، ملناخا تغري مصدر هو األحفوري

 حبلاول مليون دوالر أمريكي 270إىل  50من  الطقس لتغري املصاحبة التكيف تكلفة أن تصل املتوقع ومن
  .نصفها من النامية أكثر الدول ستتحمل واليت ،م2030  سنة

الطاقات املستمدة من املوارد وهي متثل كل  عليها، املعولتعترب الطاقات املتجددة من الطاقات 
ا وتتميز الطاقة املتجددة على أهن   .املياه والشمس وغريها الطبيعية املتجددة وغري الناضبة مثل الرياح،

طاقات نظيفة ومستدامة وصديقة للبيئة حيث ال ينتج عنها خملفات كثاين أكسيد الكربون أو غازات 
. قابل للنفاذ فهو متجدد ومستمر بصفة دائمة ومستدامةورصيدها غري  ضارة مسببة لالحتباس احلراري،

 .    باإلضافة إىل أهنا ختلق مناصب شغل يف جماالت الصناعة ذات النمو املستدام 
 االستثمارات استبدال الطاقة قطاع ختضري رئيسية  ويتطلب اقتصادية فرصا متثل املتجددة الطاقة إن  

 الكفاءة، حتسني ويف الطاقة النظيفة يف باستثمارات الكربون على بشدة املعتمدة مصادر الطاقة يف
 60م بلغ حجم االستثمار 1006ففي سنة ، شهدت االستثمار  يف جمال الطاقة املتجددة  تزايدا مستمراو 

 يف صدارهتا الصني على حافظت وقدمليار دوالر   179 حوايلم 1022مليار دوالر لريتفع ويبلغ سنة 
مليار دوالر لتليها الواليات املتحدة األمريكية  46.7حيث بلغت إمجايل االستثمارات حوايل  التصنيف
الثالثة  املرتبة حتتل أملانيا، اليت تصنيف واخنفض اليت احتلت املرتبة الثانية مليار دوالر 36.1حبوايل 

مليار دوالر على  26.2و 24لتليهما اليابان وايطاليا حبوايل  مليار دوالر 29.2حبوايل باستثمار يقدر  
 7.التوايل 
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الوقود احليوي  تزايد توجه الدول يف السنوات األخرية إىل إنتاج فقد ،"طاقة الكتلة الحيوية"فبالنسبة لا
مليار لرت سنة  0.2حيث ارتفع إنتاج الديزل احليوي من ، السائل مثل وقود االيثانول والديزل احليوي

وكذلك شهد إنتاج  مليار لرت، 12.7م أي بزيادة تقدر حبوايل 1021مليار لرت سنة  11.5م إىل 1000
م 1021مليار لرت سنة  23.2إىل  م1000مليار لرت سنة  27وقود االيثانول ارتفاع متزايد حيث ارتفع من 

من  إنتاج  % 90مليار لرت،وهناك عشر دول يف العامل مهيمنة على أكثر من  45.2أي بزيادة حوايل 
من إمجايل  %75حيث تنتج الواليات املتحدة األمريكية والربازيل ما يقارب ، الوقود احليوي يف العامل

كما هتيمن كذلك كل من الواليات املتحدة ،  اإلنتاج العاملي للوقود احليوي  لتليهما كل من أملانيا وفرنسا
أما بالنسبة للديزل احليوي فتحتل كل من أملانيا ، يامن إنتاج االيثانول عامل% 27األمريكية  والربازيل على 

من إمجايل اإلنتاج العاملي وذلك  %40وفرنسا املراتب األوىل على التوايل  ويسامهان معا يف إنتاج حوايل 
 8.م1002سنة 

 (االيثانول والديازل الحيوي ) إنتاج طاقة الكتلة الحيوية : 01الشكل 

 
Source: renewable energy policy network for the 21st century , Renewables  2013 

Global Status Report , 2013, p:30 

                                                 
مفهومه وأثاره مع إشارة إلى دولة : الوقود الحيوي السائل بديل النفط حممد راضي جعفر و عقيل عبد حممد،  - 8

        ،1023،  19،  العدد 09قتصادية و اإلدارية،  اجمللد ، جملة الغرى لألحباث االاإلمارات العربية المتحدة
 .33-30 :ص ص

0 
20 
40 
60 
80 

100 

2
0

0
0

 

2
0

0
1

 

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

ر 
لت
ر 

يا
مل

 

 االيثانول 

 الديزل الحيوي 



 بلهادف رحمة . أ
 يوسفي رشيد. د.أ

 االستثمار في الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لالنتقال نحو االقتصاد االخضر

 في اطار االستغالل المستدام للنفط العربي

 

256 

 

كان هلا نصيب من  امجايل االنتاج العاملي للطاقة املتجددة حيث بلغ   "الطاقة المائية" كما أنّ 
 م،1002دولة وذلك سنة  222ئية حوايل امجايل الدول اليت تستغل املصادر املائية لتوليد الطاقة الكهربا

 منها يف دول اسيا، %35جيغاواط توزع  276وقد بلغت القدرة الكهربائية فيها يف هناية السنة حوايل 
جنوب احمليط و يف افريقيا %  3 مريكا اجلنوبية،أيف % 25 مريكا الشمالية،أيف % 29 وروبا،أيف % 15

وىل عامليا بإنتاج يقدر حبوايل احتلت الصني املرتبة األوقد  ،يف الشرق األوسط% 2اهلادئ وحوايل 
جيغاواط وتلتها كندا يف املرتبة الثالثة  99.2جيغاواط لتليها الواليات املتحدة االمريكية حبوايل  267.2

 15.27و 67.36يقدر حبوايل  بإنتاججيغا واط لتليها كل من اليابان وفرنسا  76.4بإنتاج يقدر حبوايل 
 9.جيغاواط

هذا يفسر الطلب املتزايد على الطاقة الكهرومائية وخصوصا يف دول آسيا واحمليط اهلادي حيث و 
م أي 1021مليون طن مكافئ نفط سنة  129بلغ استهالك الطاقة الكهرومائية يف هذه الدول حوايل 

مريكا مث  أ% 11.95من إمجايل االستهالك العاملي لتليها دول أوروبا واوراسيا بنسبة % 36.7بنسبة 
 10.من إمجايل االستهالك العاملي % 29.93الشمالية و اجلنوبية واليت وصل استهالكها حوايل 

خالل السنوات األخرية منوا متزايدا من حيث معدالت اإلنتاج العاملي  "طاقة الرياح"كما شهدت 
ميغاواط  322 237م حوايل 1023لف ميغاواط لتصل سنة أ 276م حوايل 1000حيث بلغت سنة 

م واليت شهدت فيها 1023 – 1002ميغاواط وخصوصا يف الفرتة  261 223أي بزيادة تقدر حبوايل 
ألف  35مستويات اإلنتاج زيادة كبرية مقارنة بالسنوات األخرى حيث قدرت هذه الزيادة  مبا يفوق 

كرب الدول املنتجة لطاقة أاليات املتحدة األمريكية والصني من حيث تعترب كل من الو  ميغاواط كل سنة،
من االنتاج العاملي % 29.1والواليات املتحدة االمريكية % 12.7الرياح حيث بلغ إنتاج الصني حوايل 

                                                 
  226: ص  .1020، 37،  تقرير األمني العام السنوي، العدد  (االوابك ) منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول  - 9

10
 - BP Statistecal Review of Energy , June 2013, p :36 
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على التوايل مشكلة بذلك هذه %4.3و%  7.1اسبانيا واهلند بنسبة  ، % 20.2لتليهما أملانيا بنسبة 
 11 .م1023أي ما يفوق ثلثي اإلنتاج العاملي وذلك سنة %  71.1وىل حوايل الدول اخلمس األ

ضوئية منوا و فلقد شهد اإلنتاج العاملي للطاقة الشمسية الفولت "لطاقة الشمسيةا"اااما بالنسبة لأ
 60جيغاوات ليصل إىل حوايل  0.4م حوايل 1000حيث بلغ سنة  متزايدا خالل نفس الفرتة،

 ،12جيغاوات 200م حيث بلغ حوايل 1021وقد بلغ أقصى مستوياته سنة  م1020جيغاوات سنة 
ايطاليا والواليات املتحدة األمريكية من الدول األكثر إنتاجا للطاقة الشمسية  حيث تعد كل من أملانيا،

تليها  م،1021من اإلنتاج العاملي سنة % 31حيث بلغ نسبة اإلنتاج يف أملانيا حوايل  ضوئية،و الفولت
% 4.4و% 7الصني واليابان بنسبة  ،%7.1، الواليات املتحدة األمريكية بنسبة %24ايطاليا بنسبة 

           13.على التوايل 
م أي 1026ميغاواط سنة  21023ليبلغ  "الطاقة الجيوحرارية"كما ارتفع اإلنتاج العاملي من 

 14، ميغاواط 2200املي فيها حوايل م الذي بلغ اإلنتاج الع1000عن سنة % 6.23مبعدل منو بلغ 
 الفلبني واندونيسيا أكثر البلدان إنتاجا هلذا النوع من الطاقة، وتعترب كل من الواليات املتحدة األمريكية،

من اإلنتاج العاملي % 12.21م حوايل 1009حيث بلغ نسبة إنتاج الواليات املتحدة األمريكية لسنة 
على %  22.22و % 27.72 كل من الفلبني واندونيسيالتليها   ميغاوط، 20720.1الذي بلغ 

 15.التوايل
 

                                                 
11

 - Global Wind  statistics 2013, february 2014 , p:03. 
12

 -  Renewables 2013 Global Status Report ; op cit , p:41. 

13
 –  Renewables 2013 Global Status Report; ibid. 

14
 - Geothermal Energy Association , 2014 Annual U.S. & Global Geothermal Power 

Production Report, April 2014, p: 09. 
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االستثمار في الطاقات المتجددة في الدول العربية النفطية المسار نحو االقتصاد االخضر . 4
  وتحقيق االستغالل المستدام للنفط  

  :االجتماعية والبيئية سياسات الطاقة العربية الراهنة ومضاعفاتها االقتصادية،.1.4
م 1023حيث بلغت االحتياطات املؤكدة سنة  متتلك الدول العربية مصادر ضخمة من النفط،

حسب  من امجايل االحتياطات العاملية املؤكدة% 55.7مليار برميل مشكلة بذلك نسبة  723حوايل 
 ، واالحتياطات النفطيةم1023تقرير االوبك حول تطورات الصناعة البرتولية يف الدول العربية لسنة 

مليار برميل لريتفع  464.2م حوايل 1000املؤكدة من النفط العريب يف تزايد مستمر حيث بلغت سنة 
حسب ما هو  ن  أإال  مليار برميل، 723.2م حبوايل 1009قصاه سنة أحجم االحتياطات النفطية ويبلغ 

-1020النفطية العربية اخنفضت يف السنوات االخرية من الفرتة  االحتياطاتفإن  01مبني يف الشكل 
حداث اليت ىل األإمليار برميل ويعود هذا االخنفاض  109م حوايل 1021م حيث بلغت سنة 1021

 خذ بعني االعتبار أن  مع األ شهدهتا العديد من الدول العربية واليت أثرت على عمليات االكتشاف
 . وبكمن احتياطات النفط يف دول األ%  77ة تشكل ما يقارب االحتياطات النفطية العربي

 م1011-1000 يالنفطي العرب يتطور االحتياط: 01الشكل 

 
  الوبكلعداد خمتلفة من التقرير االحصائي السنوي  أ :المصدر

حتتل مخسة دول عربية نسبة أكرب يف تشكيل هذا االحتياطي تأيت يف مقدمتها اململكة العربية و 
 ،48,5وليبيا  97,8، االمارات 20265، الكويت 26266لتليها كل من العراق   14569السعودية 

         .(03أنظر الشكل ) مليار 2161واجلزائر   1669قطر 
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 م1011سنة العربي حجم االحتياطي النفطي :01الشكل 

 
 .02،20:ص ص، 1023التقرير االحصائي السنوي االوبك، :المصدر

تعترب آبار النفط العريب ذات انتاجية عالية جدا حيث تنتج اآلبار النفطية العربية أضعاف ما و 
نتاج النفط العريب منذ االكتشافات األوىل يف إتنتجه اآلبار النفطية يف مناطق أخرى من العامل وقد بدأ 

العراق وغريها وما تالها من اكتشافات لعدة حقول نفطية عربية واليت تعترب من و الدول العربية  كمصر 
نتاج النفط إولقد مر  نتاج اليومي،احلقوق العمالقة يف العامل حيث حطمت الرقم القياسي يف معدل اإل

نتاج سنة بعدة مراحل حيث بلغ مستوى اإل( 06أنظر الشكل )م 1021-1000العريب خالل الفرتة 
م ويبلغ أدىن مستوياته حبوايل 1001لف برميل يوميا لينخفض بعد ذلك سنة أ 12000م حوايل 1000

نتاجها لعدة أسباب منها إلف برميل يوميا وذلك لتخفيض بعض الدول العربية من مستويات أ 22420
هذا االخنفاض لريتفع جمددا حيث بلغ  ه مل يدم طويالإال أن  ، لطلب العاملياخنفاض األسعار واخنفاض ا

الف برميل يوميا  1069.1ألف برميل يوما حمققا بذلك زيادة قدرها 13069.1م حوايل 1004سنة 
م 1004نتاج النفطي العاملي وذلك لسنة من اإل% 12.3نتاج النفطي للدول العربية نسبة وقد شكل اإل
-1000الف برميل يوميا  خالل الفرتة  16252.6م  ويبلغ أعلى مستوياته با 1021لريتفع سنة 

 . من االنتاج العاملي% 31.2م مشكال بذلك نسبة 1021
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  م1011-1000تطور انتاج النفط العربي : 04الشكل 

 
   الوبكلعداد خمتلفة من التقرير االحصائي السنوي  أ: املصدر
العراق، الكويت، االمارات وليبيا مخس الدول العربية األوىل املسيطرة على وتعترب كل من السعودية، 

أنظر الشكل ) م1021فطي العريب سنة ننتاج المن اإل% 22.25نتاج النفطي العريب مستحوذة على اإل
 (.املوايل

 م1011انتاج النفط في النفطية : 05الشكل 

 
 .30، 12:ص ص  ، 1023التقرير االحصائي السنوي االوبك،: املصدر

 % 43.9وبنسبة النفط، على تقريبا % 53.6 بنسبة الكهربائية الطاقة توليد ارتكز 2008 سنة ويف

 طن 2320.1 العربية املنطقة يف الوقود احرتاق من االنبعاثات جمموع بلغ ومن نفس السنة .على الغاز
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معقولة  نسبة وهي العاملية، االنبعاث من % 4 حوايل ميثل ما الكربون، أكسيد ثاين مكافئ مرتي من
 من كبرية نسبة تعيش العديد من الدول العربية النفطية  ويف .ومساحتها العربية املنطقة سكان بعدد مقارنة

 كلفة خطوط وارتفاع النائية احملليةاملناطق  انعزال بسبب بالكهرباء يزودون ال  الريفية املناطق يف السكان
 احلطب من الطاقة من حاجتها اليت تليب املناطق هذه إىل للوصول استعماهلا ينبغي اليت الطويلة النقل

 وتدهور إزالة األحراج مشكلة تتفاقم، األحيائية الكتلة هلذه العشوائي لالستعمال ونتيجة، والفحم
 .16املدقع الفقر دورة ويسرع الغذائي األمن على مباشرة يؤثر ما، األراضي
 العريب الطاقة قطاع يف احلالية االجتاهات أن يعين النفط على الكبري االعتماد أن "أفد" تقرير الحظ       

 17 :وقد نتج عن هذه السياسات العديد من املضاعفات منها، غري مستدامة هي
ال تقدم  النفطية العربية دولالسياسات الطاقوية الراهنة يف ال :االجتماعيةاالقتصادية و  المضاعفات -

 واستدامتهاإطارا تنظيميا ومؤسسيا أو تدابري حتفز على خلق صناعة تنافسية تتعلق بكفاءة الطاقة 
 دولمليون شخص  يف ال 65 حنو م1001كانت سنة فقد   الطاقة، مبوارد العربية املنطقة غىن رغم علىو 

مليون شخص آخر من  60 ويعاين ءالكهربا إىل الريفية يفتقرون الوصول املناطق يف غالبا النفطية العربية
الطاقة مع ضعف  يف الفقر ويرتافق الفقرية واحلضرية الريفية املناطق يف وذلك اإلمدادات يف نقص حاد

يف النشاطات االقتصادية  التحصيل العلمي  واخلدمات الصحية ويعيق اندماج اجملتمعات الفقرية
 ؛املنتجة

احلقت  الدول العربية النفطيةيف  النفط  احلايل املبين علىسبب نظام الطاقة ب :المضاعفات البيئية -
بيئية حادة على مدى كل مرحلة من سلسلة قيمة الطاقة اليت تشمل التنقيب واالستخراج والنقل  أضرار

                                                 
 منطقة في المستدامة التنمية وأنشطة اإلنتاجية استعراض، (االسكوا)اللجنة االقتصادية  واالجتماعية لغرب آسيا  - 16

المبادئ والفرص والتحديات : المستدامة  والقضاء على الفقراالقتصاد األخضر في سياق التنمية : اإلسكوا
 30-12:، ص ص 1022العدد األول، األمم املتحدة، نيويورك في المنطقة العربية، 

 .209-203:ص ص   ،مرجع سبق ذكره حسني أباظة، جنيب صعب وبشار زيتون، - 17
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عن معظم التعرض لتلوث اهلواء وتلويث املياه اجلوفية  ولةؤ مس للنفطالتحتية  واملعاجلة والتحويل والبىن
والرتبة واهليدروكربونات واملعادن والتسربات النفطية يف احمليطات واألهنار ومعظم انبعاثات الغازات 

وال تقتصر التكاليف اليت تتكبدها اجملتمعات العربية على النتائج املباشرة للتدهور البيئي ، الدفيئة
ة اليت تؤثر يف الرعاية الصحية ولكنها تستتبع أيضا تكاليف تؤثر يف جممل القدرات والعواقب السلبي

وسوف يهدد تغري املناخ املكاسب االقتصادية واالجتماعية اليت حتققت .اإلنتاجية لالقتصاديات العربية 
 سياسات اعتماد الطاقة واستهالكها إلنتاج استدامة أكثر أمناط حتقيق ويتطلب .يف البلدان العربية

، اهلواء تلوث وختفيض، الطلب كلفة ارتفاع وتلبية، اقتصادية التعرض ألضرار لتقليل خضراء طاقة
  .الكربونية لالنبعاثات والتصدي

 توجه الدول العربية النفطية الى االستثمار في الطاقات المتجددة  .1.4
 همية توجه الدول العربية النفطية نحو الطاقات المتجددة أ. 1.1.4
يومنا هذا  إىل مكنها يتوال ىل جانب ما تتوافر عليه الدول العربية النفطية من موارد نفطية ضخمةإ

 وتعزيزهالريادي  الدور هذا على احلفاظ بإمكاهناف الطاقة العاملي قطاع يف بارزة من احتالل مكانة حمورية
 18:يف ما يلي اليت تربز أمهيتها املتجددة الطاقات لتشمل الطاقة مصادر تنويعب
  هم الفرص املتاحة للدول العربية النفطية واليت ال بد عليها استغالهلا أمتثل صناعة الطاقة املتجددة من

قطاع النفط من القطاعات الرئيسية اليت  ن  أفرغم ، وتوفري الوظائف الالئقةيع الطاقوي جل التنو أمن 
ذلك  إىلضف أ، بشكل كبري يف امتصاص البطالةه ال يساهم ن  أيرتكز على اقتصاد الدول العربية إال 

 واسعة من صنيعت فرص تقليل االعتماد على التقنيات املستوردة من خالل العمل على تطويرها وخلق
 ؛املعرفة على قائم مستدام اقتصاد تطوير يف املسامهة شأهنا

                                                 
جملة بيئة املدن االلكرتونية، العدد األول،  استخدام الطاقة المتجددة في دول الخليج، مركز البيئة للمدن العربية،  - 18

 (بتصرف) 20 -4: ص ص  1021يناير 
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 توجه الدول العربية النفطية حنو الطاقة املتجددة سيساهم وبشكل كبري يف اخلفض من انبعاثات  ن  إ
الغازات الدفيئة ومواجهة التغري املناخي مما سيساهم يف التخفيف من مستويات التلوث وجتنب التدهور 

 البيئي وما يرافق ذلك من ارتفاع يف التكاليف؛
  نتاج الكهرباء مما ميكن الدول العربية إكميات النفط املستهلكة يف ن ختفض من  أميكن للطاقة املتجددة

كثر أرباحا أخرى تدر أطول ويف جماالت أالنفطية من احلفاظ على مواردها النفطية واستخدامها لفرتة 
 . االستفادة من االرتفاع املتوقع حدوثه ألسعار النفط إىل باإلضافة

 توجه الدول العربية النفطية نحو الطاقات المتجددة  متطلبات. 1.1.4
 19:ما يلي  النفطية العربية دولن التوجه حنو الطاقات املتجددة يتطلب على الإ
 من العديد املتجددة ال بد من أخذ الطاقة إسرتاتيجية لوضع:المتجددة  للطاقة إستراتيجية تطوير 

 جيب كما،  التقنية املتجددة وقدراهتا مصادرها تقيم أن احلكومات على ذ جيبإ االعتبار، العوامل بعني
 مشاريع تزويد على قادر صناعي قطاع إجياد عن االقتصادية الناجتة الفوائد االعتبار بعني تأخذ أن

 تبدأ أن احلكومات ىعل جيب كذلك .استريادها بدل الالزمة املعدات  بالقطع الطاقة املتجددة
 يف حتصل اليت احلتمية األخطاء تكون لئال التجريبية الصغرية واملشاريع التكنولوجيا مناذج باستخدام

 .وكفاءهتا فعاليتها النماذج تربهن أوسع حاملا نطاق إىل االنتقال وجيب التكلفة، اجلديدة عالية املشاريع
 فبإمكان: واستخدامها المتجددة الطاقة لتعزيز تطوير تنظيمي عمل وإطار مناسبة سياسة وضع 

 كهذه، خطط يف بالدخول املتجددة ملشاريع الطاقة للسماح التنظيمي العمل خطط وضع احلكومات
 لتوليد الطاقة مركزية ال ملشاريع تروج وأن املتجددة الطاقة استثمارات حمفزات تطلق جيادإ وكذلك

  .املتجددة

                                                 
 .02: ،  صمرجع سابقمركز البيئة  للمدن العربية،  - 19
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 هذين جيب ربط،متقطع الشمسية واملصادر الرياح من الطاقة توليد أن مبا :التقنية التحديات مواجهة 
مام الدول العربية النفطية يف ما مت أتقنيا  حتديا األمر هذا وميثل  ، للطاقة التقليدي التوليد مع املصدرين

 ؛العامل من أخرى يف مناطق جتاوزه بنجاح
 قوة إىل املتجددة الطاقة صناعة حتتاج :المحلية المهارات وصقل والتطوير األبحاث قدرات بناء 

 الطاقة املتجددة قطاع يعتمد ذلك، إىل باإلضافة .واملهندسني التقنيني واملصممني من مؤهلة عاملة
 ما غالبا  .والتنفيذ والتكنولوجيا املواد يف جماالت التقدم إلحراز والتطوير األحباث على كبري بشكل
 ؛العاملية البحوث معاهد من مقربة على املتجددة قطاع الطاقة يف الرواد يكون

 تعىن بشؤون  وذلك من خالل تعيني هيئات :المتجددة للطاقة المناسبة المؤسساتية األطر وضع
 .على وضع السياسات وتعمل على تطبيقها مسئولةالطاقات املتجددة تكون 

 الدول العربية النفطية في المتجددةاستثمارات الطاقة . 1.1.4
بإمكانيات هائلة من موارد الطاقة املتجددة وباألخص الطاقة الشمسية  النفطية تتمتع الدول العربية

ولقد  خرية،فسوق الطاقة املتجددة يف الدول العربية قد شهد تطورا سريعا يف السنوات األ وطاقة الرياح،
من إمجايل الطاقة % 0.1حيث شكلت نسبة  أصبحت الطاقة املتجددة ضمن املزيج الطاقة للدول العربية،

هذا التطور  وإن   م،1020يف كل من العراق وليبيا على التوايل وذلك سنة % 0.2و %2.1جلزائر ويف ا
 .السريع ناتج عن احلاجة إىل تعزيز أمن الطاقة  وتلبية الزيادة الكربى يف الطلب

عن ختصيص مبالغ مالية معتربة لالستثمار يف جمال الطاقة نفطية كما كشفت عدة دول عربية 
 4225حيث خصصت اإلمارات العربية املتحدة ما يقارب  ،م1021- 1009املتجددة خالل الفرتة 

مليون دوالر خالل هذه الفرتة للقيام باستثمارات جديدة يف قطاع الطاقة املتجددة أما السعودية فقد 
مليار دوالر لتطوير تكنولوجيا الطاقة املتجددة بالتعاون مع جامعات  26 خصصت موارد مالية  معتربة حنو

هولندية وأمريكية عن طريق جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا وقد أعلنت سنة  ايطالية، بريطانية،
صدير م قرار جعل الطاقة املتجددة عنصرا رئيسيا من موارد الطاقة وتصدير الطاقة الشمسية  حبجم ت1009
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كما بلغ حجم االستثمارات يف قطاع  20.سنوات من ذلك االعالن 20النفط نفسه حاليا و ذلك خالل 
مليون دوالر سنة  203م أما العراق فقد خصصت 1020مليون دوالر سنة  231الطاقة املتجددة يف ليبيا 

 .م1022مليون دوالر خالل سنة  33م أما اجلزائر فقد استثمرت ما يقارب  1009
 (مليون دوالر) استثمارات الطاقة المتجددة في الدول العربية النفطية: 01الجدول 
 ليبيا العراق السعودية اجلزائر ماراتاإل 

9002 29 / / 301 / 

9030 90 / 32 / 319 

9033 341 11 44 / / 

9039 / / 99 / / 

 p,2013,   MENA renewables Status Report,  . REN21 27::المصدر 

وقد حققت الكثري من الدول العربية النفطية قفزات ال يستهان هبا للتحول حنو الطاقة املتجددة  
ومتكنت من تطوير اسرتاتيجياهتا  وسياساهتا املستقبلية  لتضمن مسامهة الطاقة املتجددة بنسب ترتاوح ما 

ت الدول العربية من م، أما حاليا فقد متكن1010من إمجايل إنتاج الطاقة حبلول سنة  %10و %5بني 
 .زيادة القدرات املركبة  من مصادر الطاقة املتجددة وباألخص من مصادر الطاقة الشمسية  وطاقة املياه

تتوافر الدول العربية النفطية إمكانية هامة من مصادر الطاقة  ،"لطاقة الشمسيةا" افبالنسبة ل
فعلى سبيل املثال  فقد أشار ، الشمسية يعد مكسبا حقيقيا لتشجيع االستثمار يف هذا النوع من الطاقة

ضعف احتياجات  200الشرق األوسط ميتلك قدرة كامنة لتوليد  تقرير الوكالة الدولية للطاقة إىل أن  
ويف حسابات أخرى حيصل كل   وبا والشرق األوسط معا من خالل الطاقة الشمسية املركزة،الطاقة يف أور 

، مليون برميل نفط 2.5كيلو مرت مربع  من األراضي العربية على أشعة الشمس توازي يف طاقة إنتاج 
ملتحدة وعمان اإلمارات العربية ا وفيما خيص الدول العربية النفطية تعترب كل من اململكة العربية السعودية،

                                                 
مركز االمارات  جملة آفاق املستقبل،الطاقة المتجددة في العالم العربي فرص واعدة، باتر حممد علي وردم،  - 20

 (بتصرف) .37-35: ،ص ص 1022،  22للدراسات و البحوث االسرتاتيجية،  العدد 
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الدول أفضل  فيما خيص القدرة الكامنة إلنتاج الطاقة الشمسية أضف إىل اجلزائر اليت هلا خيار إضايف 
 إال أن   ،21باالعتماد على طاقة الرياح  نظرا إىل هبوب الرياح ذات سرعة مالئمة  على سواحلها الطويلة 

ل العربية املنتجة للنفط وذلك نظرا لبطء تطوير استعماالت الطاقة الشمسية ال يزال حمدودا يف بعض الدو 
، التكنولوجيا  املتعلقة هبا واستعماالهتا احملدودة حيث ال تزال مقتصرة على تدفئة املياه ويف اخلاليا الفولطية

وتعد اإلمارات من أكثر الدول العربية النفطية اهتماما باستخدام الطاقة الشمسية حيث بلغت القدرة 
باستخدام كل من املركزات  م1023ميغاواط خالل سنة  233ا النوع من الطاقةحوايل املركبة من هذ

ميغاواط سنة  15أما اجلزائر فقد بلغت القدرة املركبة من الطاقة الشمسية ، الشمسية واخلاليا الكهروضوئية
ما أ، م1020ميغاواط باستخدام اخلاليا الكهروضوئية سنة  7.2م باستخدام املركزات الشمسية و1021

حيث بلغت القدرة املركبة من الطاقة الشمسية باخلاليا ، السعودية فقد اقتصرت على اخلاليا الكهروضوئية
وكذلك احلال بالنسبة لباقي الدول العربية ، م1009ميغاواط وذلك خالل سنة  29الكهروضوئية حوايل 

ميغاواط على  5و 2.1ليبيا حوايل النفطية حيث بلغت القدرة املركبة من الطاقة الشمسية يف كل من قطر و 
 م 1009ميغاواط سنة  3.5أما العراق والكويت فقد بلغت القدرة املركبة  م1021التوايل خالل سنة 

 .م على التوايل 1020ميغاواط خالل سنة  2.2و
فاستعماهلا يف الدول العربية النفطية  يعترب حمدودا ويف تراجع  "الكتلة الحيويةطاقة "ويف ما خيص 

حيث يقتصر استخدامها على الفئات الريفية وبشكل تقليدي يف الطبخ والتدفئة حيث تعترب ، مستمر
حيث  ،22املخلفات الزراعية واألخشاب وخملفات احليوانات املصدر الرئيسي للكتلة احليوية يف هذه الدول

 .م1021ميغاواط سنة  60بلغت القدرة املركبة من طاقة الكتلة احليوية يف قطر حوايل 
تعد املصدر األكثر استثمارا من بني مصادر الطاقة املتجددة األخرى  "طاقة المياه"ا وبالنسبة ل

يعد استثمارها حمدودا وذلك حملدودية املياه املتوفرة يف الدول العربية  وبالرغم من هذا عامليعلى املستوى ال

                                                 
 .34 -35:ص ص باتر حممد علي وردم، مرجع سابق،  - 21
 .272:، ص 1023، 60، العدد تقرير االمين العام السنوي ،(االوبك)منظمة االقطار العربية املصدرة للنفط  - 22
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أما يف اجلزائر  ،م1021ميغاواط سنة  1523حيث بلغت القدرة املركبة من هذا النوع من الطاقة  النفطية،
استهالك الطاقة الكهرومائية بلغ  كما تشري البيانات االحصائية إىل أن  ،  ميغاواط خالل نفس السنة 112
 23 .م1022ترياواط ساعة سنة  0.6وا رتفعت إىل  م 1020ترياواط ساعة سنة  0.1

 (ميغاواط) 2012القدرات المركبة من مصادر الطاقة المتجددة : 01الجدول
طاقة  الطاقة الشمسية 

 الرياح
طاقة الكتلة 

 الحيوية
الطاقة 

 الجيوحرارية
الطاقة 
 خاليا كهروضوئية مركزات شمسية المائية

 0 0 0 0 33*** 100*** االمارات

 228 0 0 0 7.1** 25 الجزائر

 0 0 0 0 19* 0 السعودية

 2513 0 0 0 3.5* 0 العراق

 0 0 40 0 1.2 0 قطر

 0 0 0 0 1.8** 0 الكويت

 0 0 0 0 5 0 ليبيا

 1023بيانات *** ، 1020بيانات **  ، 1009بيانات *
IRENA , Arab Renewabla Energy Strategy 2030 , June 2014, p :29 المصدر:  

وقد حددت العديد من الدول العربية النفطية أهدافا تتعلق بالطاقة املتجددة وذلك لرفع نسبة 
 حيث تعترب طاقة الرياح  املصدر األكثر جدوى اقتصاديا،، تغلغل الطاقة املتجددة يف مزيج الطاقة الوطين

إىل الرواد  كما كشفت بعض الدول العربية النفطية كذلك عن أهداف طموحة متكنها من االنضمام
من الطاقة املتجددة من جمموع  %10فاجلزائر تسعى إىل الوصول إىل نسبة  العامليني يف الطاقة املتجددة،

وذلك من خالل  %70م باالعتماد على الطاقة الشمسية املركزة بنسبة 1030الطاقة الكلي حبلول سنة 
سنة  ميغاواط وذلك خالل 1000حوايلبإنتاج  %20 ميغاواط وطاقة الرياح بنسبة20000انتاج ما يقارب 

  :املوايل دولكما هو مبني يف اجل 24.م1030
                                                 

 .244:،  ص مرجع سبق ذكره  ،(االوبك)لعربية املصدرة للنفط منظمة االقطار ا - 23
 .37-35: باتر حممد علي وردم، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 24
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 (ميغاواط) هداف الطاقة المتجددة في بعض الدول العربية النفطيةأ :01الجدول

 ، الطاقة المتجددة ليلى رياحي و رومان زيسلر، كريستني لينس،  :المصدر 
 .40:ص  1023 تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية،

ميغاواط من الطاقة الشمسية  2129وكذلك احلال بالنسبة إىل ليبيا اليت تعتزم إنتاج حوايل 
وكذلك احلال بالنسبة لكل من العراق  ،م1030ميغاواط من طاقة الرياح وذلك حبلول سنة 2000و
التوايل من الطاقة  ميغاواط على 6400ميغاواط و 310الكويت اللتان تعتزمان مستقبال إنتاج ما يقارب و 

م على التوايل أما يف ما خيص طاقة الرياح فتسعى العراق إىل 1030م و1024الشمسية وذلك حبلول سنيت 
أما قطر فقد  ،م1030ميغاواط حبلول سنة  3200والكويت  م1024ميغاواط حبلول سنة  20إنتاج 

سعودية فهي للوبالنسبة  م1010ة ميغاواط حبلول سن 460اكتفت بالسعي لزيادة الطاقة الشمسية بإنتاج 

 السنة الدولة
 الطاقة الشمسية

 طاقة الرياح
الطاقة املائية وطاقة /الطاقة اجليوحرارية 

خاليا   الكتلة احليوية
 كهروضوئية

مركزات 
 شمسية

 اجلزائر
 

1025 221 315 50 / 
1010 232 2500 170 / 
1030 1200 7100 1000 / 

 السعودية
1011 27350 

 
/ 
 

الطاقة /من طاقة املياه  4500
 طاقة الكتلة احليوية/ اجليوحرارية

1031 
24000 

 15000 9000 
 من طاقة الكتلة احليوية 3000

 جيوحراريةطاقة  2000
 / 20 20 160 1024 العراق
 / / 460 1010 قطر

 / 3200 2200 3500 1030 الكويت

 ليبيا
 

1025 219 / 140 / 
1010 366 215 400 / 
1030 266 375 2000 / 
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ميغاواط  62000تسعى إىل تنويع مزيج الطاقة مبختلق مصادر الطاقة املتجددة حيث تزعم إنتاج حوايل 
ميغاواط من خمتلف  4500و م1031ميغاواط من طاقة الرياح حبلول سنة  9000من الطاقة الشمسية  و

وذلك حبلول سنة ( طاقة الكتلة احليوية والطاقة اجليوحرارية طاقة املياه،) مصادر الطاقة املتجددة األخرى 
 .م1031ميغاواط من طاقة الكتلة احليوية واجليوحرارية حبلول سنة  6000م و1011

ولتحقيق هذه األهداف فقد وضعت الدول العربية النفطية العديد من املشاريع منها ما اجنز فعال 
 166.2مشاريع بقدرة  ستةشاريع قيد اإلجناز يف الإلمارات اإلجناز حيث بلغ عدد امل قيدومنها ما هو 

أنظر . )ميغاواط 223.2ميغاواط حيث كانت للطاقة الشمسية النصيب األكرب بثالث مشاريع بقدرة 
 (.06اجلدول 

 (ميغاواط )عداد في مجال الطاقة المتجددة مرحة اإلقدرات مشاريع في : 04الجدول 
 

. 

REN21 , op.cit ,2013,  p :13 :المصدر   

ميغاواط حيث خصصت منها مخس  295أما اجلزائر فقد بلغ عدد املشاريع سبع مشاريع  بقدرة 
لسعودية فقد كان تركيزها لميغاواط والباقي لطاقة الرياح أما بالنسبة  275مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة 

ويف ليبيا كذلك ، ميغاواط 215فقط على الطاقة الشمسية من خالل ختصيص أربع مشاريع بقدرة 

 
 طاقة الرياح الحيويةطاقة الكتلة  الطاقة الشمسية

عدد 
 المشاريع

قدرات 
 المشاريع

عدد 
 المشاريع

قدرات 
 المشاريع

عدد 
 المشاريع

قدرات 
 المشاريع

 30 . .0. 2 311.. 3 االمارات

 20 2 / / 75. 5 الجزائر

 / / / / 25. 4 السعودية

 / / / / / / العراق

 / / / / / / قطر

 / / / / / / الكويت

 0.0 5 / / / / ليبيا
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ميغاواط والكويت كشفت عن  420اقتصرت املشاريع على طاقة الرياح من خالل مخس مشاريع بقدرة 
 .ميغاواط  10مشروع  حمطة ذات دورة مشسية موحدة مشرتكة قدرهتا 

 بعض المشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في بعض الدول العربية النفطية . 4.1.4
 مارات مبادرة رائدة عامليا يف جمال قامتها اإلأتعترب مبادرة مصدر اليت  :مارات العربية المتحدةاإل

مستخدمة مناذج استثمارية خمتلفة لتعزيز  م1004واليت بدأت سنة  الطاقة املتجددة  والتقنيات النظيفة،
 ىل توسيع مكانتها الرائدة يف الطاقة املتجددة،إوهتدف هذه املبادرة ، حناء العاملأالطاقة املستدامة يف مجيع 

 ،ىل اقتصاد قائم على املعرفة واالبتكار وتطوير التقنيات املتطورةإعم عملية التنويع االقتصادي واالنتقال د
مصدر مبادرة مشولية تعمل من خالل مخس وحدات متكاملة هي معهد مصدر للعلوم  وتعد مبادرة

 .مدينة مصدرو الكربون  إلدارةمصدر  ،مصدر لالستثمار مصدر للطاقة، والتكنولوجيا،
بالتعاون  تأسيسهس املال البشري حيث مت أىل بناء ر إ "معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا"ويهدف       

ول جامعة حبثية مستقلة للدراسات العليا يف جمال الطاقة أمع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليكون 
وىل من جناز مباين املرحلة األإوقد مت ، وسطاملتجددة والتقنيات النظيفة على مستوى منطقة الشرق األ

وهو يف صدد استقبال م 1009الطلبة سنة  ول دفعة منأومت تلقي ، العمل يف املرحلة الثانية أاملعهد كما بد
 25.حناء العامل أالدفعة الثالثة من الطالب من خمتلف 

يف عدد من  املشاريع العاملية مبا فيها مصفوفة لندن لتوليد الكهرباء من "مصدر للطاقة"كما تشارك      
توريسول يف اسبانيا لتوليد الكهرباء وهناك مشروع ، نتاجية قدرها ميغاواط واحدإطاقة الرياح البحرية بقدرة 

لواح الشمسية الرقيقة الكهروضوئية لتصنيع األ لأللواحىل جانب شركة مصدر إمن الطاقة الشمسية املركزة 
هم هذه املشاريع أطورا رائدا ملشاريع الطاقة املتجددة ومن توحققت مصدر للطاقة منوا كبريا و .انيا أمليف 

كرب حمطة للطاقة الشمسية املركزة يف العامل ذات قدرة تبلغ أد اليت تع" 02مشس"مشروع حمطة 
                                                 

، جملة افاق املستقبل، مركز االمارات مصدر مطور رائد لمشروعات الطاقة المتجددةسلطان امحد جابر،  -25
 .22: ص  ،1022، 22للدراسات و البحوث االسرتاتيجية،  العدد 
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م 1023مليون كلم مربع وقد مت افتتاح احملطة يف مارس  1.5ميغاواط حيث متتد على مساحة 200

مشس "و "01مشس "يليها انشاء حمطة  أنمليون دوالر ويتوقع  400سنوات بتكلفة   03 واستغرق بناءها
وحدة جتميع حاشدة لتوليد الطاقة  742لف مرآة مركبة علىأ 125 "02مشس"وتضم حمطة  ،"03

لف طن من ثاين اكسيد الكربون أ 275مارات وهي تستعيض لف بيت يف اإلأ 10الكهربائية تغذي 
 26.سنويا 

بناء حمفظة تضم كربى شركات الطاقة املتجددة والتقنيات  يف "مصدر لالستثمار"كما تعكف 
طلق النظيفة الواعدة حيث تستثمر يف هذه الشركات من خالل صندوق مصدر للتقنيات النظيفة الذي اُ 

مليون دوالر يف ثالث صناديق  65مت استثمار  ،مليون دوالر 150والذي تقدر قيمته حوايل  م1004سنة 
ا أماستثمارا مباشرا يف ذات اجملال  21يف مت استثماره ( مليون دوالر 205)للتقنيات النظيفة واملبلغ املتبقي 

فيدار بالشراكة مع  ،م1009طلق سنة مصدر لتقنيات الطاقة النظيفة الذي اُ -صندوق دوتشيه بنك
 .شركة سيمنز ترأسها وليةأ اتدوتشيه بنك ولديه جمموعات استثمار 

ىل خفض انبعاثات إدارة املشروعات اهلادفة إ وىلفهي تت"الكربون إلدارةصدر م"اما بالنسبة لأ
 27.الكربون وختزينه  ا لتقاطىل إضافة إاد احلرارة املفقودة داسرت و الكربون  وتعزيز كفاءة استهالك الطاقة  

كرب مدينة خالية من الكربون والنفايات يف العامل واليت يتم تشييدها أفهي تعد  "مدينة مصدر"ما أ
صبحت مدينة مصدر أباستخدام مواد صديقة للبيئة وبعد مرور مخس سنوات على اطالق مبادرة مصدر 

حدث احللول والتقنيات وتطبيقها أجراء التجارب وعرض إبرام الشركات و إبالفعل منصة عاملية للتعاون و 
ن يكون مقرها االقليمي مدينة مصدر،كما أ من املرجح من الشركات العاملية مثل سيمنز اليت ومثة العديد

                                                 
 (بتصرف)262:ص ماهر عزيز بودروس، مرجع سبق ذكره،  - 26
 .22:سلطان امحد جابر،  مرجع سبق ذكره، ص  - 27
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لة الدولية للطاقة املتجددة مع توفري مبىن حديث هلا جمانا اقدمت االمارات مدينة مصدر لتكون مقر الوك
 28.مليون دوالر ملساعدة الوكالة يف فرتة بدايتها  532مبلغ  يقدر  فضال عن تقدمي

 لفعالية الطاقوية ويتمحور الربنامج اطلقت اجلزائر برناجما طموحا لتطوير الطاقة املتجددة و ألقد  :الجزائر
 -1022ميغاواط وهذا خالل الفرتة  11000صول متجددة  مقدرة حبوايل أحول تأسيس قدرة ذات 

ويشتمل الربنامج ميغاواط للتصدير  2000ميغاواط موجهة لالستهالك احمللي و 21000منها  م1030
طاقة الرياح  وحمطات  مشسية حرارية، حمطة  مشسية كهروضوئية، 40م على اجناز حوايل 1010ىل غاية وإ

 :جل حتقيق ذلك وضعت خطة للربنامج حتتوي على ثالث مراحل رئيسية وهي أخمتلطة  ومن 
املشاريع حيث خصصت هذه املرحلة الجناز  ،م1023-1022خالل الفرتة  :ولىالمرحة األ -

 الختبار خمتلف التكنولوجيات املتوفرة؛( النموذجية )الريادية 
  ؛املباشرة يف نشر الربنامج خالهلا وسيتم  ،م1025-1026خالل الفرتة : المرحة الثانية -
 .نشر الربنامج على نطاق واسعا وسيتم خالهل ،م1010-1024خالل الفرتة : المرحلة الثالثة -

ساسيا قصد احلفاظ على املوارد أدماج الطاقة املتجددة يف املزيج الطاقوي اجلزائري رهانا إويشكل 
نتاج الطاقة املتجددة إوسيتم ، خرىأالنفطية والتنويع الطاقوي من جهة وحتقيق التنمية املستدامة من جهة 

 :من خالل هذا الربنامج وفق الرزنامة التالية
 ميغاواط؛ 450الية تقارب قدرة امج تأسيسيتم  ،م1015فق أفي  -
ميغاواط للسوق الوطين واحتمال  1400قدرة امجايل حبوايل  تأسيسينتظر  ،م1010فق أفي  -

 ميغاواط؛ 1000ما يقارب  تصدير
ميغاواط للسوق الوطين ومن احملتمل  21000قدرة حبوايل  تأسيسمن املرتقب  ،م1010فق أفي  -

 ؛ميغاواط 20000يقارب  اتصدير م

                                                 
دراسة حالة مدينة مصدر الخالية من الكربون في :سياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج دانيال رايش،  - 28

 (بتصرف) 02:، ص 1022منتدى األحباث والسياسة حول تغري املناخ والبيئة يف  العامل العريب، ماي   ،ابو ظبي



 بلهادف رحمة . أ
 يوسفي رشيد. د.أ

 االستثمار في الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لالنتقال نحو االقتصاد االخضر

 في اطار االستغالل المستدام للنفط العربي

 

273 

 

ن اجلزائر قامت إساسية اليت يقوم عليها هذا الربنامج فالبحث والتطوير الركيزة األ نأوباعتبار 
طري نوعي للموارد البشرية أير يف جمال الطاقة املتجددة لضمان تو العديد من مراكز البحث والتطبإنشاء 

 29:هداف وطموحات هذا الربنامج ومن بني هذه املؤسسات واملراكز جندأحسب مستوى 
وهو مكلف بإعداد وتطبيق برامج البحث والتطوير  :CDERير الطاقة المتجددة مركز تطو  -

الطاقة  زمات الطاقوية املستعملة يف استغالل الطاقة الشمسية،يالعلمي والتكنولوجي للميكان
 ؛طاقة الرياح وطاقة الكتلة احليوية اجليوحرارية،

مال البحث العلمي واالبداع أعجراء إتتمثل مهمتها يف  :وحدة تطوير تكنولوجيا السيلسيوم -
ىل التقييم والتكوين ملا بعد التدرج يف ميادين العلوم وتكنولوجيات املواد إالتكنولوجي باإلضافة 

كما تساهم وحدة تطوير  ختزين الطاقة وغريها،، واألجهزة يف ميادين  عدة منها الكهروضوئية
تجات ضرورية وباألخص يف جمال الطاقة ىل منإتكنولوجيا السيلسيوم يف تطوير املعرفة وحتويلها 

 ؛املتجددة
 .ساسي تطوير الطاقة املتجددة يف اجلزائراأل هودور  :IAERالمعهد الجزائري للطاقة المتجددة -
 خرى مشروعا رائدا يف جمال طلقت اململكة العربية السعودية هي األألقد  :المملكة العربية السعودية

ملكة العربية السعودية وهتدف امل، الطاقة املتجددة واملتمثل يف مدينة امللك عبد اهلل للطاقة الذرية واملتجددة
املتجددة وذلك و من القدرة املركبة للطاقة من مصادر الطاقة النووية  %50نتاج إمن خالل هذا املشروع 

مما سيمكنها من خفض استهالك املوارد اهليدروكربونية يف كل من  ،م1031بشكل تدرجيي اىل غاية سنة 
مجالية اليت فقدرة التوليد اإل، القادمة سنة 10خالل  %50توليد الكهرباء وحتلية املياه وذلك بنسبة 

 9 جيغاواط من مصادر الطاقة الشمسية،62جيغاواط تشكلها  56يستهدفها هذا املشروع ما يعادل 

                                                 
،  17-02:،  ص ص 1022، اجلزائر، مارس برنامج الطاقة المتجددة والفعالية الطاقويةوزارة الطاقة واملناجم،  - 29

 (بتصرف)



 بلهادف رحمة . أ
 يوسفي رشيد. د.أ

 االستثمار في الطاقات المتجددة خيار استراتيجي لالنتقال نحو االقتصاد االخضر

 في اطار االستغالل المستدام للنفط العربي

 

274 

 

جيغاواط من مصادر الطاقة 2جيغاواط من مصادر حتويل املخلفات و 3 اقة الرياح،جيغاواط من مصادر ط
  30.اجليوحرارية

 

 :اتمةـــــخ

االقتصاد األخضر يعمل على إعادة توجيه األنشطة االقتصادية لتكون أكثر مساندة للبيئة  إن  
كبري يف احملافظة على مصادر ه يساهم بشكل  ن  أكما ،  وحمققة لكل من التنمية االقتصادية واالجتماعية

الطاقة واستغالهلا بشكل كفء ورشيد واستخدامها كمصادر طاقة فعالة تعمل على التخفيف من حجم 
 .االنبعاثات واحملافظة على البيئة

ويف هذا السياق فقد ساهم التعاون الدويل يف صياغة سياسات الطاقة العاملية، فهناك حاليا اهتمام 
الستثمار اجلاد يف كفاءة الطاقة وترشيد استغالهلا من خالل تطوير برامج وتنافس متزايد حنو ا

واليت ستشكل يف ، وتكنولوجيات الطاقة البديلة وتبين التكنولوجيا اخلضراء واستخدامها يف جماالت عدة
وتكمن أمهية الطاقة املتجددة يف سياق االقتصاد األخضر بأن تصبح املصدر  .جمموعها طاقة املستقبل

هذه املناطق السيما الدول العربية العربية  أن   االرئيسي للطاقة يف البلدان الفقرية واملناطق النائية، خصوص
رغم ضخامة االستثمارات واإلعانات يف البىن التحتية للطاقة خالل  إال أن   تتوافر فيها إمكانيات هائلة 

على خدمات الطاقة  احلديثة املعقولة بني األخرية فان هناك تباينات واسعة  بالنسبة للحصول  العقود
 . الدول يف كل دولة 

ت ختطو أبدا هن  إف املتجددةالدول العربية النفطية ومن خالل اجلهود االستثمارية يف جمال الطاقة  ن  إ
خضر من البداية بقطاع الطاقة باعتباره من القطاعات االسرتاتيجية يف وىل حنو االقتصاد األخطواهتا األ

ذا ما مت مقارنتها باالستثمارات إا ال تزال ضئيلة هن  أ إالولكن رغم كل هذه اجلهود االستثمارية ، الدولهذه 

                                                 
التوقعات، التحديات  :الطاقة املستدامة:تقرير حول البيئة العربية مستقبل الطاقة  في السعودية، خالد السليمان،  - 30

 .70: ص  1023 واخليارات،  املنتدى العريب للبيئة والتنمية،
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تزال الطاقات املتجددة متثل نسبة ضئيلة من املزيج الطاقوي يف  العاملية وخصوصا يف الدول املتقدمة وال
 . الدول العربية النفطية 

االسرتاتيجية املستدامة اليت تضمن  هم اخلياراتأقة املتجددة من االستثمار يف الطا ن  أب منا وإميانا
 :ه ميكن اإلشارة إىل بعض التوصيات منها ما يلين  إضر فخىل االقتصاد األإاالنتقال 
 إصالح اإلطار التشريعي والتنظيمي لالنتقال إىل االقتصاد األخضر؛ 
 ية الناجحة يف االستثمار يف يتوجب على الدول العربية النفطية رصد كافة التجارب الدول

ووضع مؤشرات من شأهنا  خضر واستنساخها حسب امكانيات وظروف كل بلد،االقتصاد األ
ختاذ كافة ا  و جل تسهيل عملية قياس هذا التقدم أخضر وذلك من رصد التقدم حنو االقتصاد األ

 التدابري لدعم هذا التحول؛
  العمل على التخطيط للقيام مبشاريع رائدة وطنيا وعربيا وحىت عامليا يف جمال الطاقة املتجددة

واحلرص على عدم تكرار هذه املشاريع بل العمل على تنويعها بالشراكة مع الدول املتقدمة الرائدة 
 يف هذا اجملال لالستفادة من خرياهتا؛ 

  مبا يف ذلك انعدام االستثمار  ل إىل نظام طاقة خضراءإزالة العوائق احلالية اليت حتول دون التحو
 وبناء القدرات وصنع السياسة املتكاملة؛ األحباث والتطويريف 

 توفري نظام حوافز يشجع االستثمار يف تكنولوجيات كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة؛ 
 لسياسة طاقة  تبين كفاءة الطاقة وإدارة اجلانب املتعلق بالطلب على الطاقة املتجددة كركن

  ؛جديدة
 ؛العربية النفطية برامج إقليمية ضخمة بعيدة املدى لزيادة استعمال الطاقات املتجددة تبين الدول 
 الكربون املنخفضة للصناعات مواتيا وتنظيميا مؤسسيا إطارا توفر وطنية صناعية سياسة وضع 

 .والتطويرية البحثية والقدرات
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 :قائمة المراجع
 :العربيةباللغة المراجع 

 ؛1020،  37العدد   تقرير األمني العام السنوي، ،منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول .1
السير نحور إنشاء اقتصاد   ،1023-1020ومؤشراهتا  املستدمية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية .1

  ؛www.developpement-durable.gouv.fr/sndd : املوقع االلكرتوين  ، علىاخضر ومنصف

 ،(قضايا السياسات العامة الناشئة:قضايا السياسات العامة )االقتصاد األخضر األمم املتحدة، .1
، برنامج األمم املتحدة للبيئة، املنتدى البيئي الوزاري العاملي/الدورة السادسة والعشرون جمللس اإلدارة

 ؛1022فرباير  12/16، نريويب
مركز  جملة افاق املستقبل، ،الطاقة المتجددة في العالم العربي فرص واعدة باتر حممد علي وردم، .4

 ؛22،1022العدد  االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
مسارات الى التنمية المستدامة والقضاء على :نحو اقتصاد اخضر ، برنامج االمم املتحدة للبيئة .5

 ؛ 1022،مرجع لواضعي السياسات: الفقر
تقرير املنتدى  ،االقتصاد األخضر في عالم عربي متغير جنيب صعب وبشار زيتون،، حسني أباظة .6

 ؛ 1022العريب للبيئة والتنمية 
التوقعات : الطاقة املستدامة :تقرير حول البيئة العربية ،مستقبل الطاقة  في السعودية خالد السليمان، .7

 ؛التحديات واخليارات، املنتدى العريب للبيئة والتنمية
دراسة حالة مدينة مصدر الخالية من :سياسات الطاقة المتجددة في دول الخليج  دانيال رايش، .8

ماي  السياسة حول تغري املناخ والبيئة يف العامل العريب،و حباث منتدى األ ،الكربون في ابو ظبي
 ؛1022

مركز  فاق املستقبل،آجملة  ،مصدر مطور رائد لمشروعات الطاقة المتجددة ،سلطان امحد جابر .9
 ؛22،1022العدد  االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
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 التنمية وأنشطة اإلنتاجية استعراض، (االسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  .10
االقتصاد األخضر في سياق التنمية المستدامة  والقضاء على :اإلسكوا  منطقة في المستدامة

نيويورك  األمم املتحدة، العدد األول، ،المبادئ  والفرص والتحديات في المنطقة العربية :الفقر
 ؛1022

 .1022مارس  اجلزائر، ،برنامج الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية ،وزارة الطاقة واملناجم .11

 ؛1021جويلية  ،04العدد  جملة مصدر تاميز، .11
 جملة بيئة املدن االلكرتونية، ،المتجددة في دول الخليجاستخدام الطاقة  مركز البيئة للمدن العربية، .11

 ؛1021يناير  ول،العدد األ
 تقرير املنتدى العريب للبيئة والتنمية، ،الطاقة المتجددة ليلى رياحي ورومان زيسلر، كريستني لينس، .14

 ؛ 1023
مفهومه وأثاره مع :الوقود الحيوي السائل بديل النفط  حممد راضي جعفر وعقيل عبد حممد، .15

، 09اجمللد  جملة الغرى لألحباث االقتصادية واإلدارية، ،إشارة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة
 ؛1023، 19العدد 

 ،60العدد  ،تقرير االمين العام السنوي ،(االوبك)منظمة االقطار العربية املصدرة للنفط  .16
 ؛1023

 .1023، التقرير االحصائي السنوي، وبكاأل .17
 

 :المراجع باللغة األجنبية
1.  BP Statistecal Review of Energy, June 2013; 

2.  REN21 , MENA renewables Status Report, 2013 ; 

3.  Renewables 2013 Global Status Report; renewable energy policy network 

for the 21
st
 century 2013; 
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4.  Geothermal Energy Association, 2014 Annual U.S. & Global Geothermal 

Power Production Report, April 2014;  

5.  Global Wind  statistics 2013, february 2014; 

6. The Environment Management Group, working towards a Balanced and 

Inclusive Green Economy: A United Nations System-wide Perspective; 

7. IRENA , Arab Renewabla Energy Strategy 2030, June 2014; 
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