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Abstract:

The emergence of the concept of sustainable development which based on the idea the development
is a process that seeks to achieve integration between the economy, society and environment. this led
to the need of reconsidering the increased consumption of fossil depleted energies that harm the
environment, through working to rationalize their use, or searching for alternative, renewable and
environmentally friendly energies. That will ensure the future of energy and preserve it for future
generations. So when we rely on renewable energy we’ll make the future of our children and
grandchildren more secure, and this is reflected directly on the achievement of sustainable
development.
This paper aims to clarify the role of renewable energies in achieving the sustainable development
with reference to the Algerian experience and investment opportunities that abound in the area
Renewable energy.
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:امللخص
ضرورةاستدعى، والبيئةاتمع،االقتصاد،بنيالتكاملحتقيقإىلتسعىليةعمالتنميةأنّعلىيركّزوالذياملستدامةالتنميةمفهومإن ظهور

بديلة طاقاتعنالبحثأواستعماهلاترشيدعلىبالعملوذلكالبيئية،الناحيةمنوالضارةالناضبةاألحفوريةللطاقاتاملتزايداالستهالكيفالنظرإعادة
فعندما نعتمد على الطاقة املتجددة سنجعل مستقبل أوالدنا . القادمةلألجيالعليهاوحتافظالطاقةمستقبلتؤمنأنشاامنللبيئة،وصديقةومتجددة

و دف هذه الورقة البحثية إىل توضيح دور الطاقات املتجددة يف حتقيق . وأحفادنا أكثر أماناً، و هذا ينعكس بصورة مباشرة على حتقيق التنمية املستدامة
. مة مع اإلشارة إىل التجربة اجلزائرية، و فرص االستثمار اليت تزخر ا يف جمال الطاقات املتجددةالتنمية املستدا

:الكلمات املفتاحية
.التنمية املستدامة ، الطاقات املتجددة، اجلزائر

:ةاملقدم
اقتصادية وتنميةلتحقيقالدعامة األساسيةواألولاحملركتعتربفهيقةالطاخدماتتوفريتطلبأهدافهاكانتمهماتنميةحتقيقإن

البيئية،واالقتصاديةاألهدافبنيمااملوازنةحتاول،ألااملستدامةلعملية التنميةبالنسبةالزاويةحجرمبثابةالبيئياجلانبليبقىاجتماعية، 
يفعليهانتيجة لالعتمادمنهااالحفوريةاستغالال جمحفا، خاصةالتقليديةالطاقةستغالل مصادراأدتسائدةكانتالتنمية اليتأمناطأنوخاصة

األخرية،العقودخاللحدتهازدادتللبيئةشديدإىل تلويثأدتثانيةجهةمنوجهة،منهذاالعامليةاالحتياجاتمن%80حوايل تلبية

.اخلطرناقوسدقإىلأدىالذياألمر
فالطاقات " اخل، ...رب الطاقات املتجددة طاقات غري ناضبة، وهي تشمل الطاقة املستمدة من الطبيعة كالطاقة الشمسية والرياح والطاقة املائيةو تعت

على الذين املتجددة كما وصفها وزير البيئة األملاين زجيمار غابريل هي وسيلة لنشر املزيد من العدالة يف العامل بني دول العامل، وهي ليست حصراً
يعيشون اليوم، فاحلد األقصى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من فرص األجيال القادمة بل على العكس، فعندما نعتمد على الطاقة 

، و هذا ينعكس هذا اظافة إىل ما توفره الطاقة املتجددة من مناصب عمل مستدامة للبشر. املتجددة سنجعل مستقبل أوالدنا وأحفادنا أكثر أماناً
: ويف هذا السياق تتمحور إشكالية حبثنا واليت تتمثل يف السؤال التايل. بصورة مباشرة على حتقيق التنمية املستدامة

كيف تساهم الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر؟
ستدامة، كون أن الطاقات املتجددة ثروة غري ناضبة، كما توفر مناصب عمل دف هذه الدراسة إىل توضيح دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية امل

.وسنشري يف هذه الورقة البحثية إىل إمكانيات اجلزائر يف الطاقات املتجددة ال سيما الطاقة الشمسية و طاقة الرياح. كثرية
:بغية اإلملام باملوضوع حمل الدراسة، فقد مت تقسيمه على النحو التايل

؛عموميات حول الطاقات املتجددة: األولاملبحث-

الطاقات املتجددة وأبعاد التنمية املستدامة؛: املبحث الثاين-

.التجربة اجلزائرية يف جمال الطاقات املتجددة من أجل حتقيق التنمية املستدامة: املبحث الثالث-
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:املبحث األول
:املتجددةالطاقاتعموميات حول

:املتجددةةالطاقمفهوم: املطلب األول
جوهريا عن الوقود ومصادر الطاقة املتجددة ختتلف. الطبيعية اليت تتجدد أو اليت ال ميكن أن تنفدهي الطاقة املستمدة من املوارد

ي وه.ال حتتوي على غازات وملوثات أخرى كما يف احتراق الوقود األحفوري، حيث أن خملفاا...األحفوري من بترول وفحم والغاز الطبيعي
النامية، كما أن وسائل إنتاج الكهرباء باستخدام عن الرياح واملياه والشمس، وتستخدم على نطاق واسع يف البلدان املتقدمة وبعض البلدانتنتج

د األحفوري، الوقواآلونة األخرية، وذلك لتجنب التهديدات الرئيسية لتغري املناخ بسبب التلوث واستنفادمصادر الطاقة املتجددة أصبح مألوفا يف

i.النوويةباإلضافة إىل املخاطر االجتماعية والسياسية للوقود األحفوري والطاقة

ii):البديلة(املتجددةالطاقةمصادر: املطلب الثاين

:املائيةالطاقة.أ
ر هياملستمرة، واليت ال ميكن أن تنفد، وهي من أهم مصادر الطاقة املتجددة، ومبعىن آخالطاقة املائية هي الطاقة املستمدة من حركة املياه

توفر الطاقة الكهربائية التجارية، وذلك يف الري وطحن فقد كان استخدام الطاقة املائية قبل انتشار. االستفادة من حركة املياه ألغراض مفيدة

.عن تشغيل املناشرياحلبوب، وصناعة النسيج فضال
:احليويةطاقة الكتلة.ب

والنباتات. باتات، وعظام وخملفات احليوانات، والنفايات واملخلفات الزراعيةالنوهي الطاقة اليت تستمد من املواد العضوية كإحراق
حبوباً، أو زيوتاً نباتية، أو خملفات زراعية، وهناك أساليب خمتلفة ملعاجلة املستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة احليوية كأن تكون أشجاراً سريعة النمو، أو

:الوقود احليوي، منهاأنواع

:اشراحلرق املب-1
البخار، غري أن هذه العملية هلا مردود حراري ضئيل؛ويستعمل للطهي والتدفئة وإنتاج

.)بدون أوكسجني(إلنتاج الفحم :املباشراحلرق غري-2
:الرياحطاقة.ج

أو (الرياح بواسطة حمركاتويتم إنتاج الطاقة الكهربائية من . بأماكن مرتفعة بفعل اهلواءوهي الطاقة املتولدة من حتريك ألواح كبرية مثبتة
فعندما متر الرياح على األذرع تنتج . للرياح إىل طاقة كهربائيةذات ثالثة أذرع دوارة حتمل على عمود، تعمل على حتويل الطاقة احلركية) توربينات

.دفعة هواء ديناميكية تتسبب يف دوراا، وهذا الدوران يشغل التوربينات فتنتج طاقة كهربائية

العاملي من االستخدام% 1ميغاواط، مبا يعادل 74,223بـ 2006الكهربائية من الرياح للعام بلغ إمجايل إنتاج الطاقةوقد 

وذا يكون اإلنتاج العاملي . يف أملانيا% 7يف اسبانيا و% 9الدامنارك ويف% 20للكهرباء، وبالتفصيل فقد بلغت نسبة اإلنتاج إىل االستهالك حوايل 

.2006و2000مرات خالل الفترة الواقعة ما بني عامي 4ولة من الرياح قد تضاعف احملللطاقة
:الشمسيةالطاقة.د

املتولدة من تفاعالت االندماج النووي - على وجه األرض، وتتوزع هذه الطاقة تعد الشمس من أكرب مصادر الضوء واحلرارة املوجودة
والطاقة احلرارية . بأكرب نصيب من تلك الطاقةاالستواء، وهذا اخلط هو املنطقة اليت حتظىعلى أجزاء األرض حسب قرا من خط -الشمسداخل

: طريقتان لتجميع الطاقة الشمسية، األوىلوهناك. )اخلاليا الشمسية(بواسطة ) طاقة كهربائية(عرب حتويلها إىل املتولدة عن أشعة الشمس يستفاد منها
حرارة مرايا حمدبة الشكل، ويتكون امع عادة من عدد من األنابيب ا ماء أو هواء، تسخنبواسطةبأن يتم تركيز أشعة الشمس على جممع

امع ذو اللوح املستوى حرارة الشمس، وتستخدم احلرارة لتنتج هواء ساخن أو أما الطريقة الثانية، ففيها ميتص.الشمس اهلواء أو حتول املاء إىل خبار

.احليوياملشاريع الكهرومائية، ومنو النباتات املستخدمة يف يئة الوقودمسؤولة أيضا عن توزيع األمطار، وميتد تأثريها إىلوالطاقة الشمسية ،خبار
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:واجلزرطاقة املد.ـه
ناجتة بطبيعة احلالاحلركية اليت تكون خمزنة يف التيارات الناجتة عن املد واجلزر، الطاقة املد واجلزر أو الطاقة القمرية، هي نوع من الطاقة

الكثري من الدول الساحلية بدأت باالستفادة من هذه .متجددةعن جاذبية القمر و الشمس ودوران األرض، وعليه تصنف هذه الطاقة على أا طاقة

.الصادر عن هذه املعاملختفيف التلوثالطاقة احلركية لتوليد الطاقة الكهربائية من أجل ختفيف الضغط عن معامل الطاقة احلرارية و بالنتيجة
: مزايا الطاقات املتجددة: املطلب الثالث

قبل التطرق ملزايا الطاقات املتجددة، نعرض خلفية التفكري فيها بتناول موضوع التغيري املناخي كسبب مباشر للتفكري يف الطاقات املتجددة كبديل 
.مستدام

iii:التغيري املناخي كسب للتفكري يف الطاقات املتجددة-أ

وحسب . من الناتج الداخلي اخلام آلثار التغري املناخي%21إلمجالية ومن صادراا ا%50تتعرض الزراعة يف إفريقيا، اليت متثل 

.2050، باإلضافة إىل اخنفاض عدد األراضي الصاحلة للزارعة يف أفق %50التوقعات سيسجل اخنفاض يف العوائد الزراعية يقدر بـ 

250باإلضافة إىل ما ذكر أعاله، سيعاين . مليون شخص50ويف غياب تدخالت فعالة، سريتفع عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية بـ 

خاصة يف إفريقيا الشمالية، 2050مليون سنة 600-350، وسريتفع هذا الرقم إىل ما بني 2020مليون شخص يف إفريقيا من ضغط مائي سنة 
يادة العبء الصحي على إفريقيا نتيجة تنقل األفراد، حيث كما سيسهم التغيري املناخي يف ز. وهلذا الضغط املائي آثار وخيمة على الزراعة والصناعة

.2030يف أفق Plaudismeمليون شخص إضايف إىل خطر  املالريا 90سيتعرض 
إمجايل التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب املنطقة كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج الداخلي اخلام خالل وميكن أن نعرض

:يف اجلدول التايل2050-2010من الفترة املمتدة 

إمجايل التكاليف السنوية للتكيف لكل القطاعات، حسب املنطقة كقيمة مطلقة أو كنسبة من الناتج الداخلي اخلام خالل الفترة ): 1(اجلدول

2050-2010املمتدة من 

:منافع الطاقة املتجددة-ب
iv:د منافع الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة، وأنظمة الطاقة الالمركزية يف ما يليميكن أن نور

تعتمد هذه األنظمة على مصادر الطاقة احمللية املتوافرة يف سائر الدول، ما يضمن بالتايل أمن الطاقة؛-1

لعاملية؛موارد الطاقة مستدامة، ما يعين أا لن تستنفد أبداً أو تلحق الضرر بالبيئة احمللية أو الوطنية أو ا-2
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فالنظام املوزع لتوليد الطاقة من جمموعة متنوعة من املصادر املتجددة، يوفِّر نظام طاقة أكثر متانة وأقل عرضة النقطاع . هي موارد موثوقة-3
من الطوارئ؛إمدادات الطاقة مقارنة باألنظمة املركزية، فبتعطل نظام واحد منها، لن تعيش املدينة بأكملها أو أحياناً الدولة ككل حالة

ال تلوث هذه املوارد اهلواء أو اليابسة أو البحر، يف حني أن تلوث اهلواء بفعل قطاعي النقل والطاقة قد حول العديد من املدن إىل مصدر خطر -4
يهدد صحتنا؛

ادر الطاقة احمللية املتجددة ميكن أن حيمي تقي االقتصاديات من األزمات اليت حتدثها التقلبات يف أسعار الوقود التقليدية، فاالعتماد على مص-5
االقتصاديات احمللية من مظاهر الفوضى االقتصادية العارمة اليت تنشأ عن تقلبات يف األسواق العاملية للسلع األساسية؛

افاً عسكرية، لكن حىت وإن حدث النظام املوزع من أنظمة توليد الطاقة املتجددة يبقى مبأمن عن أي هجوم، مبعىن أنه لن يشكل على األرجح أهد-6
يف املقابل تطرح مصانع الطاقة النووية والوقود األحفوري الالمركزية الكبرية مشاكل هامة يف ما يتعلق باألمن . ذلك ستكون النتيجة ضرراً بيئياً طفيفاً

الوطين؛

احلس بالقيمة وامللكية اجلماعية املشتركة ويعزز التنمية املستدامة؛ تتميز هذه األنظمة بوجودها على مقربة من اتمعات اليت تستخدمها، ما يوفِّر-7

توفّر أنظمة الطاقة املتجددة فرص عمل جديدة ونظيفة ومتطورة تكنولوجياً، فالقطاع يشكل مزوداً سريع النمو للوظائف العالية اجلودة، وهو -8
.م توافر رأمسال كبرييتفوق يف هذا السياق على قطاع الطاقة التقليدية، الذي يستلز

املرتبطةللمشاكلحلإجياديفيسهمماوهوللطاقات املتجددة،والناجعالرشيداالستعمالبتطبيقالطاقةمنأكربكمياتتوفريميكنكما

هذاويف.اجلغرايفلمجاللمتوازناستغاللبدونيتحققأن)التنمية(األخرياملكونميكن هلذاوال. تنمية– بيئة– طاقة:الثالثيةبالواجهة
جلميع متاحةالكهربائيةالطاقةواملنسجمة للمجال، وجعلاملتجانسةللتغطيةالضامنةالوحيدةهيألامركزييعترب دور احلكومةاخلصوص،

املقبلة،لألجيالأفضلحياةيفلألملحامالهاما،واقتصاديااجتماعياحتديايزال ميثلوالدائماهذا اهلدف كان .الناميةالبلدانيفالسكان
v.بالسكانبازدياداملكتظةواملدنالسكانية،الكثافةضعيفةالريفيةبني النطاقاتمنشودلتوازنوضامنا

عرض جتارب دولية: دور الطاقات املتجددة يف خلق فرص عمل: املطلب الرابع

2.7القوي جتاه الطاقات املتجددة قد خيلق أن التحول تقرير جلماعة السالم األخضر املهتمة بشؤون البيئة والس األورويب للطاقة،ذكر

االتفاق على معاهدة جديدة لألمم املتحدة، ملكافحة ودعا التقرير احلكومات إىل. 2030يف توليد الطاقة يف كل أحناء العامل حبلولمليون فرصة عمل
.جزئياً حلماية العمالة" بكوبنهاغن"االجتماع الذي سيعقد يف ديسمرب تغري املناخ خالل

املناخية واالقتصادية، وبانتهاج سياسات قوية للتحول التقرير أن صناعات الطاقة النظيفة واملتجددة أساسية لعالج كل من األزمتنيويثبت

رير إىل أن وأشار التق.2030مليونا يف 3.11مليونني إىل املتجددة، يتوقع التقرير أن يزيد عدد الوظائف يف توليد الطاقة منإىل مصادر الطاقة

vi.2010مليون يف0.5مقابل 2030توليد الطاقة يف مليون شخص يف2.03ميكن أن يوظف -على سبيل املثال-قطاع طاقة الرياح مبفرده 

، أي 2030العامل حبلول مليون فرصة عمل يف توليد الطاقة يف كل أحناء2.7كما كشف التقرير أن التحول القوي جتاه الطاقات املتجددة، قد ينتج 
التحول من الفحم إىل توليد الكهرباء من الطاقة املتجددة، لن "وأشار التقرير إىل أن ، مما لو مت االستمرار يف االعتماد على الوقود األحفوريأكثر من

أكثر من مواصلتنا للعمل 2030يتجنب فحسب عشرة مليارات طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، ولكن سينتج أيضا فرص عمل حبلول 

.تادكاملع
ميثل ديدا إن احلكومات كثريا ما كانت خمطئة لتخشى من أن التحول إىل الطاقة اخلضراء:"جرينبيس"يف " سفني تيسك"وقال 

حول آفاق الطاقة " لرويترز"وقال . "وأن صناعة الطواحني اهلوائية كانت بالفعل ثاين أكرب مستهلك للصلب يف أملانيا بعد السيارات... للوظائف

.وطاقات متجددة أخرى ميكنها إنشاء الكثري من الوظائف)مثل اخلشب ونفايات احملاصيل(ية وطاقة الرياح واملد واجلزر، والكتلة احليوية الشمس
الطاقة يثبت هذا البحث أن"األمني العام للمجلس األورويب للطاقة املتجددة، الذي ميثل صناعات الطاقة النظيفة " كريتسني ليرت"وقالت 

.ددة أساسية لعالج كل من األزمتني املناخية واالقتصاديةاملتج

11.3وبانتهاج سياسات قوية للتحول إىل مصادر الطاقة املتجددة، تتوقع الدراسة أن يزيد عدد الوظائف يف توليد الطاقة من مليونني إىل 

-وأشار التقرير إىل أن قطاع طاقة الرياح مبفرده . مليون1.9مليون عوض 6.9، مبساعدة الزيادة يف وظائف الطاقة املتجددة إىل 2030مليون يف 
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أما على املستوى األورويب فيمكن vii.2010مليون يف 0.5، مقابل 2030ميكن أن يوظف مليون شخص يف توليد الطاقة يف -على سبيل املثال
viii:ذكر احلقائق التالية اليت تبني دور الطاقات املتجددة يف إنشاء فرص العمل

، ال )الشمس(ة للبيئة، حيث تستعمل طاقة ال تنفذ تعترب الطاقة الشمسية من بني مصادر الطاقة األكثر توفريا ملناصب الشغل وتقدم مزايا متعدد-

فالنمو السريع لسوق الصفائح الضوئية يف ). صيانة واستغالل(سنة وتنتج تكاليف ضعيفة لتحويل للطاقة 25حتدث ضجيجا، هلا مدة حياة أكثر من 

لوجيا عالية؛منصب عمل جديد سنويا، عدد كبري منها مرتبط بتكنو4000إىل 3000أوروبا، سيسمح بتوفري 

Laتعترب حرارة األرض- Géothermique ا من خالل حركة املياه اجلوفية، وهيمن املصادر الطاقوية املهمة يف العامل، حيث تشكل احتياطا

، Postes sur siteفأغلبية مناصب الشغل اليت ينتجها هذا النوع من الطاقة، هي مناصب يف املوقع . مورد لإلنتاج املباشر للحرارة والكهرباء
حيث تنتج هذه األخرية، وحتول وتستهلك مباشرة حمليا؛

الطاقة املائية هي من املصادر التقليدية للكهرباء، وتوفر مناصب شغل مرتبطة بتحسني وصيانة التجهيزات املوجودة، باإلضافة إلنشاء منشآت -
.جديدة

:املبحث الثاين
:دامةاملستالتنميةوأبعاداملتجددةالطاقات

:املستدامةالتنميةمفهوم: املطلب األول

الناحيةمنأما. إىل القابلية للدوام واالستمراريةSustainabilityيشري مفهوم االستدامة من الناحية اللغوية حسب املصطلح االجنليزي 

:ما يلياملستدامة، نذكر منهاللتنميةتعاريفقدمت عدة االصطالحية فقد 
لوحده على ستة تعاريف ملفهوم التنمية املستدامة، والتعريف " بروند تالند"ة املستدامة منتصف الثمانينات، وقد أحتوى تقرير ظهر مصطلح التنمي

ix".تنمية احتياجات احلاضر دون التخلي عن األجيال املستقبلية يف تلبية احتياجاا اخلاصة : " هو أن التنمية املستدامة هياألكثر تداوالً

وقد تضمن التقرير الصادر عن معهد املوارد العاملية عشرين تعريفا، واسعة التداول للتنمية املستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعريفات وفق 
فمن خالل البعد االقتصادي، فالتنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة هي إجراء خفض بيئية وتكنولوجية، ) بشرية(اعية تماقتصادية، اج: أربعة أبعاد

.أما بالنسبة للدول النامية، فهي تعين توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة واحلد من الفقر. يف استهالك الطاقة واملوارد
اعي البشري، فهي تعين السعي من أجل استقرار النمو السكاين، ورفع مستوى اخلدمات الصحية، والتعليمية، أما فيما خيص البعد االجتم

.أما على مستوى البعد البيئي، فهي تعين محاية املوارد الطبيعية، واالستخدام األمثل لألرض الزراعية واملوارد املائية،خاصة يف الريف
التكنولوجي، على أا نقل اتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة، وترى التنمية املستدامة من البعد 

وذكر تقرير املوارد الطبيعية أن القاسم املشترك هلذه التعريفات، x.وتنتج احلد األدىن من الغازات امللوثة، واحلابسة للحرارة، والضارة بطبقة األوزون
هو أن التنمية لكي تكون تنمية مستدامة جيب أال تتجاهل الضغوط البيئية، و أن ال تؤدي إىل دمار واسترتاف املوارد الطبيعية، كما جيب أن تحدث 

.والت يف القاعدة الصناعية والتكنولوجية السائدةحت
وجوهر مفهوم التنمية املستدامة هو وجوب أال تقوض املمارسات احلالية مستويات املعيشة يف املستقبل، أي ينبغي للنظم االقتصادية احلالية 

xi.مستويات أفضل لألجيال القادمةأن حتافظ على املوارد والقاعدة البيئية، أو حتسنها لضمان نفس املستويات املعيشية أو

:املستدامةالتنميةوأبعاداملتجددةالطاقة: املطلب الثاين
:البيئيةواألبعاداملتجددةالطاقة-أ

حيدثهملانظرااملستدامة،التنميةمتغرياتمنأساسياومتغرياللموارد،العقاليناالستغاللعناصرمنعنصراليوماالبيئةأصبحت
قواعدوفقاستغالهلاحيتممماأخرى،جهةمنمتجددةغريالطبيعيةاملواردمنالكثريولكونجهة،مناملناخعلىسلبيةانعكاساتمنالتلوث
xii.النموكبحأواالختاللوال تؤدي إىلالبقاء،علىحتافظ

الطاقةأوللبيئة،الصديقةبالطاقةعنهاالتعبرييتمماعادةونظيفةطاقةأااملتجددةالطاقةاتتميزاليتاخلصائصأهممنإن
خفضيفتساهم،األحفوريةالطاقةعكسوعلىألااملتجددةالطاقةإىلاللجوءيتماإليكولوجيطابعهايفاملستدامةالتنميةولتحقيق.اخلضراء

ضعيفةاملتجددةالطاقةمصادرأنالعلميةوالتقديراتالدراساتأثبتتفلقد. املناخيةالتغرياتيفواملتسببةاحلرارياالحتباسغازاتنسبة
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، وهو ما أكدته التقليديةالطاقاتباقياستعمالعنالناجتةبتلكمقارنةالنهائي،االستهالكأواالستغاللمرحلةيفسواءللبيئةامللوثةاالنبعاثات

xiii.2001مارس 23حتاد األورويب يف قرارها الصادر بتاريخ حمكمة العدل التابعة لإل

:االقتصاديةعادواألباملتجددةالطاقة-ب
:يليماخاللمناالقتصاديةاألبعادحتقيقيفاملتجددةالطاقةتساهم

واليتواالستهالك،اإلنتاجأمناطتتنوع االيتالقطاعاتمنواحداالطاقةقطاعميثل:  املستدامغريواالستهالكاإلنتاجأمناطتغيري-1
استخدامكفاءةتشجيعيتطلباألمرالسكان، فإنللنمونتيجةاالستهالكاملطردة يفالزيادةظلويف.مرتفعههدرمبعدالتمعظمهايفتتميز

تطبيق موارد الطاقة، من خالل وضع سياسات تسعري مالئمة من شأا إتاحة حوافز زيادة كفاءة االستهالك، واملساعدة علىاستمراروقابلية
وتنمية موارد الطاقة املتجددة، إضافة إىل تسهيل احلصول ضرورة االستغالل املستدام للموارد الطبيعيةاإلصالحات القانونية والتنظيمية، اليت تؤكد على

xiv.على التجهيزات املتسمة بالكفاءة يف استهالك الطاقة، والعمل على تطوير آليات التمويل املالئمة

التدرجييةاملسامهةاستخدامااخالل تطويرمنميكناملتجددة، الطاقاتمندائمةمصادرعلىالعامليتوفر: الطاقةمصادرتنويع-2
للطاقة،التقليديةاملصادراستهالكيفوفرةحتقيقإىليؤديممامصادرها،املختلقة، وتنويعللقطاعاتالطاقةاحتياجاتتوفرييفمتزايدةبنسب

الوفرة متثلأنميكنكما.والغازللنفطاملنتجةالدوليفالتقليديةاملصادرخمزونعمرإطالةيفتساهمكماالتصدير،فائض يفتسمح بتوفري
اإلمكانياتفإنذلكعنفضالوالغاز،للنفطاملنتجةغريللدولبالنسبةالتقليديةاملصادراستريادتكاليفيفخفضااالستهالك،مناحملققة
xv.املتجددةالطاقةمصادرمناملنتجةالكهربائيةالطاقةتصديرحنوللتوجهفرصةمتثللتوليد الكهرباء،الكبريةاملركزيةللنظمحاليااملتاحة

اليتالصغريةبالتجمعاتخاصة، للمياهاالحتياجمواقعيفاملتجددةالطاقةمصادرتوفرإن: البحرمياهلتحليهالطاقةمصادرتوفري-3
التقليديةاملصادرتوفرايتعذراليتاملناطقيفهامليالتحليهوالتقيناحلل االقتصاديتكونأنميكنالعذب،املاءمنحمدوداستهالكإىلحتتاج
xvi.اقتصاديةبكلفة

: االجتماعيةواألبعاداملتجددةالطاقة-ج
: يليماخاللمناالجتماعيةاألبعادحتقيقيفاملتجددةالطاقةتساهم

خدمات حتسنييفتأثريهاعن طريقالبشرية،التنميةحتسني مؤشراتيفهامادورااملتجددةالطاقةمصادرمنالفرداستهالكيؤدي-1
يفللطاقةآخرمبصدراستبدالهال ميكنمصدرامتثلإذذلك،حولصورة واضحةالكهرباءوتعطي.املعيشةمستوى،وبالتايلوالصحةالتعليم

xvii.وغريها... كاإلنارة، التربيدكثريةاستخدامات

يوفرماوهذااحتياجاا،يف تلبيةكذلكويساهموالريفية،النائيةاملناطقيفالتنميةواقعمعويتالءمحملي،املتجددةالطاقةمصدر-2
xviii.الناميةالدوليفاملناطقملختلفاحملليةالتنميةشروط

xix.والنوويةاألحفوريةبالطاقةمقارنةاخلطورةقليلةالطاقةهذهاستغاللعنالناجتةالنفاياتوكذابالصحة،مضرةغرياملتجددةالطاقة-3

احلياتيةوانباجلمنعليها العديدتتوقفاليتاألساسيةاملواردأحدتشكلأاإذاملستدامة،التنميةجوهراملتجددةالطاقةتعترب-4
حنوعلىاملستقبليةاالحتياجاتوكذااحلالية،احتياجاتهلتلبيةوالكايف منهاالضروريالقدرواستمراريةاستدامةضمانمنبداللذلكلإلنسان،

.نظيفةبيئةظلويفمتكافئ
املتجددة حول العامل، سيساهم يف إمداد العامل بربع ما حيتاجه لقد أشار برنامج البيئة التابع لألمم املتحدة، أن تزايد االستثمارات يف جمال الطاقة 

35، فقد وضح التقرير إىل أنه يف قطاع طاقة الرياح والوقود احليوي والطاقة الشمسية مت استثمار أكثر من 2030من الطاقة النظيفة حبلول العام 

، يليها الوقود %40طاقة الرياح أغلب االستثمارات بنسبة ، حيث جذبت 2005عن عام %43أي أكثر بنسبة 2006مليار دوالر يف عام 

فهناك اجتاه يف شىت دول العامل املتقدمة والنامية يهدف إىل تطوير سياسات االستفادة من . %16، مث الطاقة الشمسية بنسبة %26احليوي بنسبة 
فرة يف الطبيعة ومتجددة باستمرار ونظيفة، وذلك كسبيل للحفاظ صور الطاقة املتجددة واستثمارها، لكوا مصادر طبيعية دائمة وغري ناضبة ومتو

على البيئة من ناحية، و إجياد مصادر وأشكال أخرى من الطاقة تكون هلا إمكانية االستمرار والتجدد من ناحية أخرى، فضال عن تقليل التكاليف، يف 
xx.أن حيسن نوعية حياة الفقراء فضال عن حتسني البيئة العاملية واحملليةمواجهة النمو االقتصادي السريع واملتزايد، وهو األمر الذي من شأنه 
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:املبحث الثالث
:أجل حتقيق التنمية املستدامةالتجربة اجلزائرية يف جمال الطاقات املتجددة من 

سنتناول من خالل هذا اجلزء السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة وواقعها، باإلضافة إىل مسامهتها يف تقليل معدالت البطالة من خالل توفري 
.مهن جديدة، تتطلب بدورها تكوين جديد، ومن مث وظائف تابعة

:ير الطاقات املتجددة يف اجلزائرالسياسات الوطنية لتطو: املطلب األول
قانون : وضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات املتجددة ضمن إطار قانوين ونصوص تنظيمية، حيث متثلت النصوص الرئيسية يف

.*ومي للغازالتحكم يف الطاقة، قانون ترقية الطاقات املتجددة يف إطار التنمية املستدامة، إىل جانب قانون الكهرباء والتوزيع العم
. قتصادية، حبيث تم كل واحدة منها يف حدود اختصاصها بتطوير الطاقات املتجددةوترتكز هذه السياسات على جمموعة من اهليئات واملؤسسات اال

xxi:وهي1988وهناك ثالث هيئات تابعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي تنشط منذ 

؛CDERاملتجددة مركز تطوير الطاقات -

؛UDESوحدة تطوير التجهيزات الشمسية -

.UDTSوحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيوم -
أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط املتعلق بترقية الطاقات املتجددة من طرف وزارة الطاقة واملناجم، وكذا وكالة ترقية وعقلنة 

يف اجناز وصيانة التجهيزات الشمسية اليت CREDEGدخل مركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز من جهة أخرى يت. UPRUEاستعمال الطاقة 

، اليت HCDSأما يف قطاع الفالحة، فتجدر اإلشارة إىل وجود احملافظة السامية لتنمية السهوب . مت اجنازها يف إطار الربنامج الوطين لإلنارة الريفية
أما على مستوى املتعاملني . املياه والتزويد بالكهرباء، عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة املناطق السهبيةتقوم باجناز برامج هامة يف ميدان ضخ

.االقتصاديني، فهناك عدة شركات تنشط يف ميدان الطاقات املتجددة
تجددة، قامت وزارة الطاقة واملناجم وبغرض وضع إطار تثمن فيه كل جهود البحث، وإعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة وطنية حول الطاقات امل

واليت تأسست سنة " نيو اينارجي أجلرييا"NEALبـبإنشاء شركة مشتركة بني كل من سوناطراك، سونلغاز وجمموعة سيم، ويتعلق األمر 

:ييف ما يلNEAL، وتتمثل مهمتها يف تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر على املستوى الصناعي، وتتلخص مهام 2002

تطوير املوارد الطاقوية املتجددة؛-1

:اجناز املشاريع املرتبطة بالطاقات املتجددة، ومن أهم املشاريع-2

ميغاواط جني مشسي يف حاسي الرمل؛150مشروع §

ميغاواط يف منطقة تندوف؛10مشروع اجناز حظرية هوائية  بطاقة §

).مرتل ريفي1500مشروع إيصال الكهرباء إىل (نوب الغريب استعمال الطاقة الشمسية يف اإلنارة الريفية يف متنراست واجل§

:إن أهداف إستراتيجية تطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر هي كالتايل

استغالل أكرب للقدرات املتوفرة؛-1

مسامهة أفضل يف ختفيض انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون؛-2

وطنية؛ختفيض حصة الطاقات األحفورية يف احلصيلة الطاقوية ال-3

تطوير الصناعة الوطنية؛-4

.توفري مناصب العمل-5
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:واقع الطاقات املتجددة يف اجلزائر: املطلب الثاين
:سنتعرض لواقع الطاقات املتجددة يف اجلزائر على النحو التايل

:واقع الطاقة الشمسية يف اجلزائر-أ

على إجياد موارد وطاقات بديلة عن 1986الصدمة النفطية لسنة عملت اجلزائر بعد ما ترتب من إختالالت هيكلية يف اقتصادها، بعد 

.1986احملروقات لتحقيق استقرار دائم يف االقتصاد اجلزائري، إذا ما اارت أسعار البترول مرة أخرى كما حدث سنة 
د أكرب مصادر الطاقة الشمسية يف العامل، فاجلزائر تتوفر على إمكانيات طبيعية هائلة يف جمال الطاقات البديلة عن احملروقات، بامتالكها ألح

احلقل وهي تعتزم االستثمار بكثافة يف حمطات الطاقة الشمسية، خاصة و أا تتمتع بإمكانيات هائلة إلنتاج و تصدير الطاقة الشمسية، باعتبار وجود 

Gisement (الشمسي  solaire ( ساعة مشسية سنويا3000وأزيد من2كلم2.381.743االستثنائي الذي يغطي مساحة.xxii وهو

كيلو 1700ويصل املعدل السنوي للطاقة الشمسية املستقبلة إىل . ساعة سنويا/تيتراواط169440األهم يف حوض البحر املتوسط كله حبجم 

xxiii.يف الصحراء2650ا يصل إىل س للمتر املربع الواحد سنويا باملناطق الساحلية ويف مناطق اهلضاب العليا، بينم/واط

لقد بدأت اجلهود األوىل الستغالل الطاقة الشمسية يف اجلزائر مع إنشاء أول حمافظة للطاقات اجلديدة يف الثمانينيات، و اعتماد خمطط 

، 2001و 1999ورغم الترسانة القانونية املعتمدة ما بني سنيت . املدن الكربى بتجهيزات لتطوير الطاقة الشمسية، مع جتهيز 1988اجلنوب سنة 

، احملطة األوىل 2011يوليو 14كما دشنت اجلزائر يف ئر، وغري مستخدمة بالشكل املطلوب، إال أنه ال يزال نصيب الطاقة الشمسية حمدودا باجلزا

150 "تيغلمت"مبنطقة للطاقة الكهربائية" حاسي الرمل"أيضا تبلغ الطاقة اإلنتاجية حملطة. ة للطاقة الشمسية والغازمن نوعها للطاقة اهلجين

.ميغاوات من الطاقة الشمسية30 ميغاوات، منها
قال املسؤول ميغال سيباستيان،وخالل حفل تدشني احملطة الذي أشرف عليه وزير الطاقة واملناجم يوسف يوسفي ونظريه اإلسباين

وأضاف أن احملطة . "مثاال بليغا للتعاون وجتربة رائدة للمنطقة املتوسطية ككل"مليون أورو يعد 350 إن إاء املشروع الذي تبلغ كلفته: اإلسباين
القروية واجلبلية، بعيدا عن الشبكات منوذج حي لتوليد الطاقة يف املناطق"و شركة أبينري اإلسبانية هي الشركة اجلزائرية للطاقة اجلديدةاليت شيدا

. "الكهربائية التقليدية

25 واختري موقع احملطة على بعد. يف جمال الطاقة املتجددة" شريكا استراتيجيا للجزائر"وأكد الوزير اإلسباين رغبة بالده يف أن تصبح 

.ساعة يف السنة3000 مس اليت تتمتع ا املنطقة واليت تقدر ـبكلم مشال حاسي الرمل، بسبب قرب املوقع من املرافق الغازية، وحجم أشعة الش

شخصا من 70 من متويل املشروع، وسيشرف على تشغيل حمطة الطاقة فريق يضم80% وسامهت جمموعة من البنوك  احلكومية اجلزائرية ـب

اظ على البيئة، حيث سيخفض بشكل كبري انبعاثات ثاين إىل جانب إنتاج الطاقة، سيساهم املشروع يف احلف. جزائريا ومخسة إسبانيني65 بينهم

xxiv.مليون متر مكعب من الغاز سنويا7 أوكسيد الكربون، ويوفر أزيد من

وبالنظر إىل أمهية السوق اجلزائرية وخصوبتها، تتسابق بلدان أوروبية عديدة لنيل فرص شراكة مع اجلزائر يف جمال تطوير واستثمار 
ا مذكرة تفاهم مع اجلانب األملاين حول الطاقة الطاقات املتجددة، حيث أبرمت اجلزائر العديد من عقود الشراكة مع اجلانب األورويب، من بينه

."أبينري اإلسبانية"، باإلضافة إىل مشروع بناء حمطة الطاقة اهلجينة مع شركة 2009املتجددة ومحاية البيئة يف سنة 

قبل الطرفني، من أهم من 2011اليت انضمت إليها اجلزائر من خالل مذكرة تفاهم أبرمت يف ديسمرب " ديزرتيك"وتعد املبادرة األوروبية 

56حيث مت التأسيس هلذا املشروع يف أملانيا ويشمل شراكة بني . املقترحات الدولية الستغالل الطاقة الشمسية كمصدر أساسي إلنتاج الكهرباء

الكربى يف مشال إفريقيا ويهدف الربنامج إىل استحداث سوق للطاقات املتجددة على الصعيد الصناعي انطالقا من الصحراء دولة،15مؤسسة متثل 

إضافة إىل عقد الشراكة اجلزائري األملاين األخري القاضي . مليار دوالر560مليار يورو مبا يعادل 400وتقدر قيمته اإلمجالية بـ والشرق األوسط، 
ئرية، ومفوضية اإلحتاد األورويب دف بإنشاء وحدة إنتاجية بروبية إلنتاج الصفائح الشمسية، وكذا مذكرة تفاهم ممضاة بني مؤسسة سونلغاز اجلزا

إىل تعزيز مبادالت اخلربات التقنية، و دراسة سبل و وسائل اقتحام األسواق اخلارجية، والترقية املشتركة لتطوير الطاقات املتجددة يف اجلزائر ويف 

حنو ) 2030-2011(ي اجلزائر تطويرها خالل الفترة كما ينتظر أن يبلغ إنتاج الكهرباء انطالقا من خمتلف الطاقات املتجددة اليت تنو.اخلارج
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ميغاواط من 10.000من إنتاج الكهرباء اإلمجايل، كما تتطلع اجلزائر إىل تصدير %40، أي ما يعادل 2030ميغاواط يف أفق 22.000

.على الكهرباءميغاواط لتلبية الطلب الوطين12.000ميغاواط مت برجمتها خالل العقدين املقبلني، حيث ستوجه 22.000

100كما ستكون السياسة الطاقوية اجلديدة مرفوقة جبهود للدولة لدعم تطوير صناعة حملية للمناولة، مما سيسمح بإنشاء ما ال يقل عن 

.ألف منصب شغل
:واقع طاقة الرياح يف اجلزائر-ب

الشمال الذي :، حيث تنقسم اجلزائر إىل منطقتني جغرافيتنييتغري مورد الرياح يف اجلزائر من مكان آلخر نتيجة الطبوغرافية وتنوع املناخ

كلم وبتضاريس جبلية متثلها سلسليت األطلس التلي و الصحراوي، وبني هايت 1200حيده البحر املتوسط، ويتميز بساحل ميتد على مسافة 
ومنطقة اجلنوب اليت تتميز بسرعة رياح أكرب . مرتفع جداالسلسلتني توجد اهلضاب العليا والسهول ذات املناخ القاري، ومبعدل سرعة يف الشمال غري

وعليه ميكن القول أن سرعة الرياح يف اجلزائر تتراوح ما " أدرار"ثا يف منطقة /م6ثا وتتجاوز /م4منها يف الشمال، خاصة يف اجلنوب  الغريب بسرعة 

xxv.تفعةثا، وهي طاقة مالئمة لضخ املياه خصوصا يف السهول املر/م6إىل 2بني 

لقد أتاح وضع خارطة لسرعة الرياح وقدرا يف إنتاج الطاقة املولدة يف اجلزائر، حتديد مثاين مناطق شديدة الرياح، قابلة الحتضان 
وقد . ثالث مواقع أخرى يف الصحراءمنطقتان على الشريط الساحلي، ثالث مناطق يف اهلضاب العليا، و: وهي. جتهيزات توليد الطاقة من الرياح

ساعة سنويا قابلة لالستغالل من /تيتراواط37ساعة سنويا، منها /تيتراواط172قدرت القدرة التقنية للطاقة املولدة من الرياح هلذه املناطق حبوايل 

xxvi.2007من االحتياجات الوطنية لسنة % 75الزاوية االقتصادية، وهو ما يعادل 

ميغاواط بأدرار، ولقد أوكلت مؤقتا للمجمع 10ومن خالل هذه املستجدات، تقرر تشييد أول مزرعة رياح باجلزائر بطاقة تقدر بـ

CEGELECشروعاملشترك بني فرنسا واجلزائر، الذي اقترح أفضل عرض يف املناقصة املفتوحة خبصوص امل.xxvii

، والذي يقوم يف أساسياته على )2014-2010(كما سطرت اجلزائر برناجما طموحا لتطوير الطاقات املتجددة برسم املخطط اخلماسي 
حيث أن استثمار اجلزائر لطاقتها من الرياح من املتوقع حسب اخلرباء، أن يدر على اجلزائر أرباحا . حمللية لتوليد طاقة الرياحدعم أنشطة الوحدات ا

تربو عن الثالث مليارات يورو سنويا، فضال عن قدرة هذا القطاع الواعد على استحداث آالف مناصب الشغل وتوفري طاقة نظيفة، ضف إىل ذلك 

مصطفى : الذي من شأنه حسب نائب رئيس الس الوطين االقتصادي واالجتماعي اجلزائري السيد) 2019-2015(ي القادم املخطط اخلماس
.مقيدش، تشجيع بروز اقتصاد متنوع و تنافسي

:واقع الطاقات املتجددة األخرى يف اجلزائر-ج
بالفعالية اليت تنتج ا الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويف هذا هناك طاقات متجددة أخرى يف طور االستغالل يف اجلزائر، ولكنها ال تنتج

فبالنسبة للطاقة املائية، فحصة قدرات الري حلظرية اإلنتاج الكهربائي . الطاقة املائية، طاقة احلرارة اجلوفية، وطاقة الكتلة اجلوفية: اال سنتحدث عن

ويف هذا اإلطار فقد مت . عدد الغري كايف ملواقع الري، واىل عدم املواقع الري املوجودةوترجع هذه االستطاعة لل. جيغاواط286أي حوايل % 5هي 

.ميغاواط100تأهيل احملطة الكهرومائية بزيامة لوالية جيجل بقدرة 
ض اجلوفية، حيث أما فيما خيص طاقة احلرارة اجلوفية، ففي اجلزائر ميثل الكلس اجلوراسي يف الشمال اجلزائري احتياطيا هاما حلرارة األر

وتوجد هذه الينابيع يف درجة حرارة غالبا ما تزيد . منبع مياه معدين حارة واقعة أساسا يف مناطق مشال شرق ومشال غرب البالد200ينتج أكثر من 

نات موجودة يف باطن مئوية، وهذه الينابيع الطبيعية اليت هي تسربات خلزا° 96مئوية، واملنبع األكثر حرارة هو منبع املسخوطني بـ °40عن 

.من املاء احلار، وهي جزء صغري فقط مما حتويه اخلزانات3م2األرض، تنتتج لوحدها أكثر من 
طبقة "كما يشكل التكون القاري الكبري خزانا كبريا من حرارة األرض اجلوفية، وميتد على آالف الكيلومترات املربعة، ويسمى هذا اخلزان 

مئوية، ولو مت مجع التدفق الناتج عن استغالل الطبقة األلبية والتدفق الكلي لينابيع املياه املعدنية °57هذه الطبقة إىل حيث تصل حرارة مياه ". ألبية

.ميغاواط700احلارة، فهذا سيمثل مستوى استطاعة بأكثر من 
:تنيوباحلديث أخريا عن طاقة الكتلة احليوية يف اجلزائر، فاجلزائر يف هذا اال تنقسم إىل منطق

من املساحة اإلمجالية للبالد؛% 90واليت تغطي :املنطقة الصحراوية اجلرداء-
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1,8من مساحة البالد، وتغطي الغابات فيها حوايل % 10مليون هكتار، أي حوايل 2,5اليت تغطي مساحة قدرها :منطقة الغابات االستوائية-

مليون هكتار، ويعترب كل من الصنوبر البحري والكاليتوس نباتني مهمني يف 1,9يف اجلبال مليون هكتار، يف حني متثل التشكيالت الغابية املتدرجة 

.من الغابات اجلزائرية% 5االستعمال الطاقوي لكنهما ال ميثالن إال 
ن أن يعترب كحل وجتدر اإلشارة إىل أن استغالل النفايات واملخلفات العضوية خاصة الفضالت احليوانية من أجل إنتاج الغاز الطبيعي، ميك

:اقتصادي من شأنه أن يؤدي إىل تنمية مستدامة خصوصا يف املناطق الريفية، وتتمثل هذه املخلفات يف

النفايات املرتلية؛-1

أوحال حمطات تطهري املياه القذرة احلضرية أو الصناعية؛-2

النفايات العضوية الصناعية؛-3

).اخل...اناتاجللود، فضالت احليو(نفايات الفالحة وتربية املواشي -4

xxviii:برنامج الطاقات املتجددة كجوهر إستراتيجية اجلزائر حملاربة البطالة: املطلب الثالث

طاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية، يشكل جوهر إستراتيجية الدولة أكد رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن الربنامج الوطين لل
ويف رسالة بعث ا إىل املشاركني يف لقاء اموعة العلمية للتفكري حول برنامج الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقوية أوضح . حملاربة البطالة واهلشاشة

إنشاء الكثري من مناصب الشغل املباشرة "، الفتا إىل أن برنامج الطاقات املتجددة سيتيح "لأوىل أولوياتنا هي بطبيعة احلال إحداث مناصب الشغ" أن 
إحداث عدد من اآلليات املساعدة على التشغيل، وكذلك إحداث منظومة فعالة لدعم -يضيف الرئيس-ومت هلذا الغرض ". وغري املباشرة

وأكد أن املساعدات ". ذلك أنه من املتفق عليه أن ال تناقض بني النمو و الطاقات اخلضراء. امةاالستثمارات املرجو منها أن تكون حمركا للتنمية املستد
اليت تقدمها الدولة للمقاولني يف إطار تنفيذ الربنامج الوطين للطاقات املتجددة، مشروطة بإلزامية تطوير القطاع تنسيقا مع اجلامعات، ومراكز البحث 

.زائردف إحداث مناصب الشغل يف اجل
مفتوح للعاملني العموميني واخلواص، و "وأفاد بأن تنفيذ هذا الربنامج الذي يكتسي بعدا وطنيا ويعين أغلب قطاعات النشاط، و أن تنفيذه 

هذا الصدد وأشار يف". يقتضي إجياد شبكة مناولة وطنية من أجل تصنيع التجهيزات الالزمة لبناء احملطات الشمسية، وحمطات توليد الطاقة من الرياح
الدعم الضروري للبحث و ستمد اجلسور بني مراكز البحث ورجال الصناعة، لتمكني مجيع الفاعيلن من املشاركة يف خمتلف "إىل أن الدولة ستقدم 

ولوجيات اجلديدة  بفضل إحداث تفاعالت حقه بني عامل املؤسسة وعامل البحث، سيتسىن لنا التحكم يف التقنيات والتكن"، معتربا أنه "مراحل اإلبداع
".وتطويرها

كما طالب الرئيس بإدماج الطاقات املتجددة ضمن اإلستراتيجية الطاقوية على املدى البعيد، دف احملافظة على احتياطات احملروقات، 
تاج ذات طابع متجدد، تقارب أن برنامج الطاقات املتجددة يهدف إىل إنشاء قدرة إن"وذكر السيد الرئيس يف رسالته . ومحاية البيئة يف نفس الوقت

ميغاواط موجهة للتصدير 10.000ميغاواط، موجهة لتلبية الطلب الوطين على الكهرباء و12.000منها 2030ميغاواط يف آفاق 22.000
".إذا ما أتاحت الظروف لذلك

عمال القدرات الشمسية اهلائلة اليت كفاءات وطنية حقه وملتزمة، تتوخى تقليص است" وشدد على ضرورة أن تقود هذا املشروع امللموس
تتمتع ا بالدنا، وكذا اكتساب وتطوير التكنولوجيات اليت تستخدم الطاقة الشمسية، واحلرارة اجلوفية وطاقة الرياح، وهذا بتعبئة قدراتنا يف جمال 

، )مليون أورو383(مليار دينار 40 ية بكلفة تقاربالنظم واأللواح الضوئ" الرويبة"باإلضافة إىل ما سبق، سينتج مصنع ". البحث العلمي والتقين

xxix.عاملحوايل500 ميغاوات يف السنة وسيشغل116 بطاقة إنتاجية تصل إىل

:اخلامتة

املوارد،حملدوديةمراعاة(مستداماتعامالطبيعيةالاملواردمعالتعاملعلىتؤكدواليتاملستدامةالتنميةحتقيقإىلالراميةاجلهودإنّ

الطاقة النظيفة، بدالًإنتاجيفالطاقات املتجددة األملتعتربهناومن.للبيئةوصديقةبديلةطاقةمصادرعنالبحث، تتطلّب)البيئةتلويثوعدم
املتجددةالطاقةاإلطار تعتربهذاويف.التدرجييباالخنفاضمهددااليومأصبحالذياألحفوريالوقودمقدمتهاويفامللوثة والناضبة،املصادرمن

التنميةلتحقيقأساسيةركيزةإذنفهي.املستقبلنظيفة ألجيالبيئةيفالعيشيفاألملوكذلكوالتنمية،البيئةبنيالصراعحللكوسيلة
ا وسيلة لنشر املزيد من العدالة يف العامل بني دول العامل الغنية ودول العامل الفقرية، وصفها وزير البيئة األملاين زجيمار غابريل على أاملستدامة، واليت 
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وهي ليست حصراً على الذين يعيشون اليوم، فاحلد األقصى من استعمال الشمس والرياح اليوم لن يقلل من فرص األجيال القادمة بل على العكس، 
.ل أوالدنا وأحفادنا أكثر أماناًفعندما نعتمد على الطاقة املتجددة سنجعل مستقب

:من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل مجلة من النتائج سنوردها كالتايل

القادمةاألجيالميكنكمابني األجيال،ماكذاوالواحد،اجليلأفرادبنيماللمواردعادلبتوزيعسيسمحاملستدامةالتنميةحتقيقإن-1
مسترتفة؛غريوملوثةغريببيئةبالتمتع

علىاملعتمدالعامل،يفالسائدالطاقةهليكلنظراوالكايف،بالشكلالطاقةخدماتتوفرإىلحيتاجمستدامةاقتصاديةتنميةحتقيقإن-2
العواقب،دةحمموغريطاقةأزمةسيخلقمما.املتزايدالعامليالطلبتلبيةقادمة يفقليلةعقودخاللبالنضوبهددةاملاالحفوريةالطاقات
العاملية؛البيئيةاملشاكلصورةيفاالحفورية،للطاقةالسلبيةاآلثار االيكولوجيةإىلباإلضافة

و املناخية،التغرياتمنواخلوفالعاملي الطاقةأمن: يفتتمثلاملتجددةالطاقاتاستعمالحنواألسواقتدفعرئيسيةدوافعثالثهناك-3
احملقق؛التكنولوجيللتطورنتيجةلفتهاتكباخنفاضيتعلقالثالث

منواحداًاجلزائرمتتلكإذالشمسية،الطاقةسيماوالاملتجددة،الطّاقةمنهائلةإمكانياتعلىاجلزائرتتوفراجلغرايف،موقعهاإىلنظرا-4

تسمحاهلائلةاإلمكانياتسا سنويا، وهذه3000تتعدى الوطينالترابكاملعلىالشمسإشراقفمدةالعامل،يفالشمسيةالقدراتأهم

مرة من االستهالك الوطين للكهرباء، 5000العاملي، كما تسمح بتغطية االستهالكمنمراتوأربعةأوروبا الغربية،احتياجاتمرة60بتغطية
فهي متتلك أكرب نسبة من الطاقة الشمسية يف حوض البحر املتوسط؛

منانطالقاالكهرباءإنتاجيبلغأنينتظرحبيثاملتجددة،الطاقةلتطويرطموحبرنامجبإطالقاملتجددة،لطّاقةالديناميكيةاجلزائرمهدت-5

من إنتاج %40ميغا واط، أي ما يعادل 22000حنوى 2030-2011خالل الفترة تطويرهااجلزائرتنوياليتاملتجددةالطاقاتخمتلف
الكهرباء اإلمجايل؛

بالطاقةمقارنةأقلالتشغيلتكلفةوتبقىلواحق،منيتبعهاوماالشمسيةبالطاقةيتعلقفيماخاصةإشكالية، اجلزائر أهم يف التكلفة-6
حدعلىواملستهلكاملنتجلدىاملاليةالناحيةمنمتاحةكانتإذاإالفيهاملرغوباملستوىإىلتصللناملتجددةالطاقةفإنولذلكالتقليدية،

.سواء
:ى ضوء ما ورد يف البحث والنتائج السابقة ميكننا تقدمي التوصيات التاليةعل

تكريس وتدعيم التوجه حنو استخدام الطاقات املتجددة والبديلة يف االستراتيجيات الوطنية، نظرا للمزايا اليت تتصف ا، كما أا تطرح نفسها -1
ى األسواق الدولية، والذي جعل العديد من الدول املنتجة تسطر استراتيجيات القتصاد ما بعد بقوة يف ظل االيار املالحظ يف أسعار النفط على مستو

البترول؛

تكثيف وتدعيم البحوث والدراسات املتخصصة يف دراسة كل آثار استخدام الطاقات املتجددة، لضمان االستغالل الفاعل واآلمن هلذه الطاقات؛-2

قات املتجددة، كون أن استخراجها مكلف كثريا مقارنة بالطاقات التقليدية، مع احملافظة عليها من االستخدام غري االستغالل العقالين ملوارد الطا-3
.الرشيد و غري اآلمن ضمانا حلق األجيال القادمة وحتقيقا ملطلب التنمية املستدامة
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