
ةــــــة الديمقراطية الشعبيـــة الجزائريـــــالجمهوري  

ي و البــحـث العـلـمــيوزارة التـعـلـيـم العــال  

  جامعــــــــة منتوري قسنطينة

 
  آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  

 
 

 

        
  في العلوم االقتصادية  شهادة الماجستير مذآرة مقدمة الستكمال متطلبات 

 تحليل واستشراف اقتصادي: تخصص
 

 دور وأهمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستديمة
    

  :حت إشرافت                    :الطالبة من إعداد 

  خالد بوجعدار /الدآتور                                                    مـــــــبوعشير مري 
 

 لجنة المناقشة
 
  جامعة قسنطينة  أستاذ التعليم العالي  رئيسا  شرابي عبد العزيز. د.أ

  جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر  مقررا  دــــدار خالـــــبوجع. د

  جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر  عضوا  بــــوعشة مبــــارك. د

  جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر  عصوا  بـــن حسيـن ناجــي. د

  

  

  2010/2011: الجامعية السنة



ةــــــة الديمقراطية الشعبيـــة الجزائريـــــالجمهوري  

ي و البــحـث العـلـمــيوزارة التـعـلـيـم العــال  

  جامعــــــــة منتوري قسنطينة

 
  آلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  

 
 

 

        
  في العلوم االقتصادية  شهادة الماجستير مذآرة مقدمة الستكمال متطلبات 

 تحليل واستشراف اقتصادي: تخصص
 

 دور وأهمية الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستديمة
    

  :حت إشرافت                    :الطالبة من إعداد 

  خالد بوجعدار /الدآتور                                                    مـــــــبوعشير مري 
 

 لجنة المناقشة
 
  جامعة قسنطينة  أستاذ التعليم العالي  رئيسا  شرابي عبد العزيز. د.أ

  جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر  مقررا  دــــدار خالـــــبوجع. د

  جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر  عضوا  بــــوعشة مبــــارك. د

  جامعة قسنطينة  أستاذ محاضر  عصوا  بـــن حسيـن ناجــي. د

  

  

  2010/2011: الجامعية السنة



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمـــــــــةال  
 

 

 أ

  
سواء من حيث  عرفت اقتصاديات التنمية تطورا ملحوظا نهاية الحرب العالمية الثانية مع   

اجتماعية إلى تنمية  تنمية اقتصادية إلىحيث تم االنتقال من نمو اقتصادي  المفهوم أو المحتوى،

هذا االنتقال لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء  ة والتي تعرف بالتنمية المستديمة،اقتصادية اجتماعية بيئي

نمط تنموي يحاول التوفيق ما  ستديمةالتنمية المو غيرات جديدة خاصة بيئية،نتيجة ظهور معطيات ومت

  . بين مصالح الجيل الحالي والمستقبلي

التنمية المستديمة مصطلح جديد لقي قبول العالم والتفافا حوله فهي حسب لجنة بروتالند التي   

دون عرفت ألول مرة هذا المصطلح على أنها التنمية التي تسمح بتلبية احتياجات الجيل الحالي 

فالتنمية المستديمة تحاول  وهي تبدو أكثر عدالة من نظيرتها االقتصادية بمصالح الجيل القادم،اإلضرار 

وتعد الجانب البيئي الجانب األكثر حساسية  االقتصادية واالجتماعية والبيئية،أن توافق ما بين المصالح 

  .ليف إضافيةبالنسبة لعملية التنمية ألن إدراجه ضمن الحسابات االقتصادية يعني تحمل تكا

إن تحقيق تنمية مهما كانت أهدافها يتطلب توفر خدمات الطاقة فهي تعتبر المحرك األول   

ليبقى الجانب البيئي هو حجر الزاوية بالنسبة  ،والدعامة األساسية لتحقيق تنمية اقتصادية اجتماعية

خاصة وأن أنماط  ة والبيئية،األهداف االقتصاديلعملية التنمية المستديمة ألنها تحاول الموازنة ما بين 

نتيجة  منها خاصة األحفوريةف كبير لمصادر الطاقة التقليدية استنزا التنمية التي كانت سائدة أدت إلى

 ومن جهة ثانية أدت إلى  االحتياجات العالمية هذا من جهة، من %80العتماد عليها في تلبية حوالي ل

   .األمر الذي أدى إلى دق ناقوس الخطر ةخيرتلويث شديد للبيئة زادت حدته خالل العقود األ

كونه ظاهرة ال الطبيعي للنظام البيئي بأكمله ول يعتبر التلوث نوعا من أنواع اإلخالل بالتوازن  

أن اإلنسان هو المتسبب الرئيسي  وبالنظر إلى الهتمام العالمي،أصبح من أولويات اتعترف بالحدود 

طرفه خاصة المتعلقة  واالستهالك غير المستدامة المنتهجة من اإلنتاجلهذه المشكلة من خالل أنماط 

التي تؤكد الدراسات أنه في حالة نزاف كبير لهذه الموارد الناضبة أدت من جهة إلى است والتي بالطاقة،

وهو ما سيضع  ،استمرار تزايد إنتاجها بنفس المعدل سينفذ مخزون هذه الموارد خالل عقود قليلة قادمة

ومن جهة ثانية سيؤدي استمرار اإلنتاج  ة تكون وخيمة العواقب هذا من جهة،زمة طاقالعالم في أ

واالستهالك بنفس المعدل إلى إحداث تلويث كبير للبيئة قد يصل حد تدمير األنظمة البيئية ومن ثمة 

وث تربة فقد تعرضت جميعها للتلشمل التلويث الهواء والماء والو يد الحياة على وجه هذا الكوكب،تهد

ه ومخاطره ــومع تزايد حدت ات التقليدية،ـف أنواع الطاقـنتيجة استخراج ونقل وحرق مختل

  األخيرة وتكاليفه في السنوات 
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مهددة أصبح لزاما على المجتمع الدولي  واستمرار حياته في بيئة اإلنسانبصورة واضحة على صحة 

 .التحرك من أجل مواجهة تحدي آخر متعلق بالتغيرات المناخية وآثارها

في ظل هذه المعطيات توجهت جهود البحث والتطوير إلى إيجاد بديل لمصادر الطاقة التقليدية 

ويمكن  ،الخاصيتينين والطاقات المتجددة هي وحدها تتميز بهات ،يكون متجدد وغير ملوث للبيئة

تعريفها على أنها الطاقة التي تولد من مصدر طبيعي ال ينضب وهي متوفرة في كل مكان على سطح 

ينجم  أنويمكن تحويلها إلى مختلف أشكال الطاقة المستخدمة في الحياة اليومية دون  ،الكرة األرضية

  .عن ذلك أي تلويث للبيئة المحيطة

مصادر تخفف الضغط على البيئة وتعمل على تخفيض إن مصادر الطاقة المتجددة هي   

كما أن االنتقال إلى االعتماد عليها بشكل  في المدى القصير والمتوسط، استهالك الطاقات التقليدية

 منها لمدة أطول من تلك المتوقعة، ومنه إمكانية االستفادة واسع سيؤدي إلى استدامة المصادر التقليدية

  . ة تلبية جزء من احتياجاتها باالعتماد على هذه المصادروهو ما سيسمح ألجيال قادم

لألسواق نحو استخدام الطاقات المتجددة  وافعدثالث من خالل ما تم عرضه نجد أن هناك   

يتعلق بتحقيق أمن الطاقة خاصة في ظل الترابط الكبير ما بين عملية التنمية وتوفر خدمات : األول

عوب الدول المتقدمة على مستوى الرفاهية الذي تعيشه مما الطاقة باإلضافة إلى صعوبة تخلي ش

أما الثاني فيتعلق بالتغيرات المناخية ومختلف  ا بالنسبة ألسواق الطاقة الدولية،سيخلق ضغطا متزايد

ويوجد  ية في تلبية االحتياجات العالمية،البيئي الناتج عن االعتماد على المصادر التقليد التلوث أنواع

انخفاض التكلفة نتيجة التطور الحاصل في  يبدو واضحا إال أنه ذو أهمية وهو دافع ثالث ال

  .تكنولوجياتها

تواجه الجزائر كغيرها من الدول تولي اهتماما بالطاقات المتجددة فهي كغيرها من الدول   

يسي في الجزائر يمثل مصدر التمويل الرئوتزيد عليها بكون قطاع الطاقة  التحديات المرتبطة بالطاقة،

ومنه في حالة نضوب البترول والغاز الطبيعي على أراضيها  عمومية واالقتصاد ككل،الللخزينة 

سيؤدي ذلك إلى وقوع االقتصاد الوطني في أزمة حادة قد تؤدي به لالنهيار في حالة عدم تأمين 

  .مصادر تمويل جديدة
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  :أسباب اختيار الموضوع

  :لألسباب التاليةيعود اختياري لهذا الموضوع   

محاولة التعريف والتعرف على مصطلح التنمية المستديمة الذي أصبح العالم بأسره ينادي  

 . بضرورة تحقيقها

أساسي وجوهري لحدوث أي عملية تنموية إال أن ما يميز يعتبر توفر خدمات الطاقة شرط  

لذا حاولت معرفة , ديمومتهاالمصادر المعتمدة اليوم هو تعرضها لالستنزاف بشكل أصبح يهدد 

العالقة الموجودة ما بين الطاقة والتنمية المستديمة كمصطلح جديد يلقى القبول من طرف 

 .المجتمع الدولي ككل

 .األهداف االقتصادية االجتماعية والبيئية الربط ما بين 

ومختلف , ةالتعريف بالطاقات المتجددة واإلمكانات المتوفرة منها عالميا وآثارها اإليكولوجي 

 .األساليب التي يمكن اتبعاها لتشجيع استغاللها

 .معرفة الدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقات المتجددة في تحقيق تنمية مستديمة 

حب اإلطالع الشخصي على موضوع الطاقات المتجددة كحل عالمي مطروح للتحديات  

 .العالمية المرتبطة بالطاقة

 

  : إشكالية البحث

قبال إشكالية هذا البحث حول الطاقات المتجددة والدور الذي يمكن أن تلعبه حاليا ومست تتمحور  

 :التساؤل الرئيسي التالي يمكن طرح ومن هنا في تحقيق التنمية المستديمة،

   الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستديمة؟ ما هو الدور الذي تلعبه 

  من التساؤل الرئيسي تبرز األسئلة الفرعية التالية 

 ما المقصود بالتنمية المستديمة وما هي أبعادها ومؤشراتها؟ 

 ة التنمية؟ ما الدور الذي تلعبه الطاقة بالنسبة لعملي 

 .قيق التنمية المستديمةما هو الدور الذي تلعبه الطاقات المتجددة في تح 
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  :الفرضيات

  :األسئلة المطروحة نضع الفرضيات التاليةلإلجابة على 

 التنمية المستديمة هي عملية يحاول من خاللها تحقيق العدل في توزيع الموارد ما بين األجيال؟ 

تلعب الطاقة دورا مزدوجا فهي ركيزة أساسية بالنسبة لعملية التنمية وكذا عامل تلويث للبيئة  

 .من خالل أنماط اإلنتاج واالستهالك المتبعة

 .التباين الكبير ما بين اآلثار اإليكولوجية لكل من الطاقات التقليدية والمتجددة 

أفضل بديل للطاقات التقليدية الناضبة فهي تسمح بالمزاوجة ما بين الطاقات المتجددة هي  

 .المصالح االقتصادية واالجتماعية والبيئية

ة المستديمة خالل السنوات القليلة يمكن أن تلعب الطاقات المتجددة دورا حاسما في تحقيق التنمي 

 .القادمة

  

  :منهجية البحث

االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في أجزاء  في إطار اإلجابة على األسئلة المطروحة تم

كما سيتم االعتماد على  ،واهر المتعلقة بالطاقة والتنميةالبحث المتعلقة بتحديد المفاهيم ووصف الظ

 ل األبحاث السابقة في هذا المجال،تحليل البيانات والمعطيات المتوفرة عن كال النوعين من خال

باإلضافة إلى إدراج منهج دراسة حالة عند دراسة وضعية الطاقات المتجددة في الجزائر ودورها في 

  .تحقيق تنمية مستديمة بها

  

  :أهداف البحث

  :ث نحاول الوصول إلى األهداف التاليةمن خالل هذا البح  

إبراز الدور الحيوي والجوهري للطاقة في عملية التنمية المستديمة ومن ثّم ضرورة وضع  

 .إستراتيجية واضحة لترشيد استهالك مصادر الطاقة المتاحة

التقليدية من أجل إتاحة فرصة الطاقة مصادر زيادة الوعي بضرورة ترشيد استهالك  

 .ها لألجيال القادمةاالستفادة من

دفع عملية البحث وتطوير الطاقات المتجددة من خالل إبراز حجم المخاطر البيئية التي  

وكذا حجم األزمة التي تنتظر العالم في حالة نضوب  ،البشرية على وجه هذا الكوكب تواجه

 .الطاقات التقليدية وعدم تطوير المصادر البديلة التي تحل محلها في جر قاطرة التنمية
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 .العمل على توسيع استغالل الطاقات المتجددة وإحاللها محل التقليدية 

  

  :خطة البحث

حيث يتم في  ،إلى ثالث فصول رئيسيةمن أجل معالجة اإلشكالية المطروحة تم تقسيم البحث 

 مفهومها مستديمة من حيث جذورها،استعراض بعض األساسيات المتعلقة بالتنمية الالفصل األول 

باإلضافة إلى إطارها النظري وأهم المؤشرات المعتمدة في  وأهم المبادئ التي تقوم عليها،أبعادها و

  .حسابها

المستديمة وتم في بداية ة ما بين الطاقة والتنمية أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة العالق

ليتم في ما  ت التي تواجه استدامة هذا القطاع،الفصل دراسة بعض المفاهيم المتعلقة بالطاقة والتحديا

بعد دراسة العالقة التي تربط الطاقة بعملية التنمية المستديمة بشقيها اإليجابي والسلبي هذا األخير 

كما تم استعراض بعض التحديات التي تواجه وضع , استدعى بذل جهود دولية للتخفيف من حدته

وتأثيرها على السياسة  السياسات واإلستراتيجيات المتبعة لتحقيق ذلك والطاقة في خدمة التنمية 

  .االقتصادية الكلية

آثارها , مفهومها: والذي كان تحت عنوان الطاقات المتجددةأما الفصل الثالث واألخير 

النقطة األولى : فقد تّم فيه دراسة خمس نقاط رئيسية, اقتصادياتها ودورها في تحقيق التنمية المستديمة

أما النقطة الثانية فتناولنا من , عتبارها أساس المشكل المطروحتتعلق بالطاقات التقليدية واقتصادياتها با

ليتم خالل النقطة الثالثة , خاللها اآلثار اإليكولوجية للطاقات التقليدية ودوافع البحث عن مصادر بديلة

استعراض بعض الجوانب المتعلقة بالطاقات المتجددة كالمفهوم واألنواع والخصائص والعيوب التي 

أما النقطة األخيرة فنستعرض فيها . لتخصص النقطة الموالية لدراسة اقتصادياتها, منها تميز كل نوع

  .دور الطاقات المتجددة في خدمة التنمية المستديمة بصفة عامة وكذا دورها في تحقيقها في الجزائر

  

 :الدراسات السابقة

موضوع الطاقات المتجددة موضوع خصب للبحث وحديث العالم اليوم باعتباره الحل  يعد 

  :ومن بين الدراسات التي تناولت هذا الموضوع, المتوفر اليوم لحل مشكلة الطاقة والبيئة

  

  :الدراسة األولى 

حول مصادر الطاقة المتجددة وتطوراتها التقنية واالقتصادية عربيا " هشام الخطيب "  ـل  

وعالميا وقد تناول خالل دراسته أمور الطاقة الجديدة والمتجددة ومستقبلها من منظور الطاقة العالمية 
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تعرض في ختام ليس, وربط كل ذلك باحتياجات التنمية المستديمة في الدول العربية, وإمكانياتها العربية

  .دراسته أساليب تشجيعها ضرائبيا وبيئيا

  

  :الدراسة الثانية

وكانت حول استخدام الطاقات المتجددة ودورها في تحقيق التنمية المحلية " عمر شريف"  ـل  

وقد قسم هذه الدراسة إلى ستة فصول رئيسية , المستديمة مع دراسة حالة الطاقة الشمسية في الجزائر

وفي الثاني اآلثار اإليكولوجية للطاقة التقليدية والمتجددة , ل الطاقات التقليدية والمتجددةتناول في األو

أما في الثالث فخصص لدراسة التنمية المستديمة ومستويات تصنيفها في حين , ودور المجتمع الدولي

, لمستديمةالطاقة المتجددة في تحقيق التنمية ا خصص الرابع لدراسة الجدوى االقتصادية الستخدام

تطور الطاقة الشمسية وتطور مجاالت استخدامها : ليكون موضوع الخامس والسادس على التوالي

  .ودور الطاقة الشمسية في التنمية المحلية المستديمة

  

  :الدراسة الثالثة

وقد " آفاق ومستجدات : الطاقة والبيئة والتنمية المستديمة" تحت عنوان " نجاة النيش" لصاحبتها   

حاولت من خاللها تسليط الضوء على التأثيرات الموجبة والسالبة الستخدام الطاقة على الجانبين البيئي 

 وقد قسمت هذه الدراسة إلى, ألهداف التنمية المستديمة ستهالكاالومتطلبات كفاءة وترشيد , والتنموي

أما الجزء الثاني فيتطرق , دور الطاقة في التنمية والبيئة بشكل عامدراسة سبعة أجزاء خصص األول ل

وينهج الجزء الثالث دراسة تحليلية ومراجعة  إلى أسباب اللجوء والبحث عن الطاقات البديلة النظيفة

ما أ, حدوثهاعنه والمتوقع اآلثار المتولدة و لخاصة بإنتاج البترول في العالملبعض األدبيات والبحوث ا

والسياسات التي الجزء الرابع فيدرس دور االقتصاد في استدامة موارد الطاقة وتحديد اآلثار السلبية 

والخامس يتطرق إلى سياسات واتجاهات الدول العربية بهدف , عصر ثورة الطاقةيجب أن تحكم 

ما بعد البترول واألزمة المتوقع حدوثها أما الجزء السادس فيركز على التنبيه لزمن  ,استدامة الطاقة

ودور البترول رغم توقع شحته في إمدادات العالم من الطاقة مقارنة بعجز الطاقات البديلة في توفير 

, الكميات الكافية لتسيير عجلة القطاعات الصناعية بالقوة والسرعة التي يوفرها الوقود األحفوري

التوصيات الخاصة بالدول العربية لتعزيز استدامة وأخيرا تنهي البحث بخالصة ومجموعة من 

  .ن الطاقةممواردها 
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  : الدراسة الرابعة

قسم دراسته وقد  استهالك وآفاق: وضعية الطاقة في العالم وقد درس" جورج واشل" قام بها   

التقليدية التي تناول في األول قاعدة التغذية بالطاقة وركز فيها على الطاقات , أساسية إلى ثالث بنود

أما , توفرها الطبيعة مقارنة مع الطاقات المتجددة وذلك بهدف التوصل إلى استهالك العالم من الطاقة

البند الثاني فدرس فيه استهالك الطاقة في كل دولة من أجل معرفة اتجاه تطور هذا االستهالك في 

اعدة استهالك الطاقة في العالم لكل الدول المتقدمة والنامية من جهة ومن جهة ثانية محاولة تحديد ق

أما البند الثالث واألخير فخصص لوضع قاعدة االستهالك , لتحكم فيها نتيجة زيادتهاا قطاع من أجل

  .للدول السائرة في طريق النمو

  

  :الدراسة الخامسة

الطاقة الطاقة في ظل التنمية المستديمة مع دراسة حالة " ت حول اروقد د " ذبيحي عقيلة "  ـل  

كان , ة الموضوع قامت بتقسيمها إلى ثالث فصول رئيسيةجومن أجل معال" المستدامة في الجزائر 

الفصل األول بمثابة مدخل إلى التنمية المستديمة أما الثاني فقد كان للتعريف بمختلف أنواع الطاقة 

ث واألخير فقد خصص أما الفصل الثال, وتوضيح اإلستراتيجية المثلى لتحقيق استدامة قطاع الطاقة

  .لدراسة الطاقة المستدامة في الجزائر

  

  :الدراسة السادسة

وقد " لمشروع كهربة السكك الحديدية التقييم االقتصادي " كانت حول " ط سليم فني" لصاحبها   

األول نظري تناول فيه ستة فصول حاول من خاللها توضيح وتحديد  :قسمت إلى قسمين رئيسين

األسس النظرية التخاذ قرار اقتصادي يوصل إلى أفضل نتيجة سواء على المستوى الخاص أو 

  .فيه موضوع تقييم المشروع وآثاره ومخاطره أما القسم التطبيقي فتناول, الوطني

  

  :الدراسة السابعة

" كهربة القرى عن طريق الطاقة الشمسية الفتوفولطية " حول " و ينونعبد المجيد داح" قام بها   

والتقنية األولى حول تحليل المعطيات االقتصادية واالجتماعية , تّم خالها دراسة ثالث نقاط رئيسية

أما النقطة الثانية فكانت حول اإلستراتيجية المطلوب تطبيقها في المنطقة , للمنطقة المعنية بالمشروع

أما النقطة الثالثة واألخيرة , تنطلق من تحليل المحيط المالي واالقتصادي والتقني والمؤسسيوالتي 

  فكانت 
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حول النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق التقنيات الفتوفولطية اعتمادا على التكنولوجيات المحلية 

   .مدعومة بالعالمية ذات الخبرة والتجربة

  

  :صعوبات البحث

  :مجموعة من الصعوبات أهما اعترضتناخالل إنجاز هذا البحث   

لتنمية المستديمة لحداثة نقص المراجع التي تعالج وتربط مابين الطاقات المتجددة وا ♦

   .الموضوع

 .المتجددة خاصة ما تعلق بالجزائر نقص اإلحصاءات المتعلقة بالطاقات ♦

      .األخصائيين في هذا المجال من أجل االستفادة من خبراتهم في هذا المجال نقص ♦
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  :ةــــمقدم

موقا بين الدراسات احتل موضوع التنمية االقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مكانا مر   

على حد  الناميةالمتقدمة والسياسيين في البلدان يستحوذ على اهتمام االقتصاديين وبدأ االقتصادية، و

تها وكاالدولي ظهور منظمة األمم المتحدة وعزز شيوع فكرة التنمية على المستوى ال ، ومماالسواء

تناقضات  إلىتعرض مفهوم التنمية االقتصادية  قدو. وق النقد الدوليصندالمتخصصة كالبنك الدولي، و

م يقتصر هذا االختالف على ل، وومحتواها بين االقتصاديين، حيث برز اختالف فيما بينهم في تعريفها

  .إنما تعداه إلى االستراتيجيات المتبعة في تحقيقها ذلك

أن نماذج التنمية أو نموذج التنمية عالم أن للنمو االقتصادي حدود، ومع بداية الستينات أدرك ال

ما  الهوة  اتساععالم ود عدد الفقراء في الذج غير مستدام، نجم عنه باإلضافة إلى تزايالمتبع هو نمو

خسائر الدولي الزالت المجتمع كلفت و, أضرار بيئية تتفاقم يوما بعد يوم، الناميةو ةبين الدول المتقدم

كل هذا ...رينوع الحيوي، االحتباس الحراخسائر الت: نذكر منها على سبيل المثالفي كافة المجاالت 

أكثر اهتماما بالبيئة بعد ما غيب هذا الجانب ون أكثر استدامة وأدى إلى التفكير في نمط تنموي جديد يك

ل للتنمية االقتصادية  مفهوم التنمية المستديمة كبدي لورتبا ظهر وهنالتنمية االقتصادية، وفي نموذج 

  .أصبحت اليوم الشغل الشاغل للعالم ككلو

بعض  الفصل استعراض أكثر على التنمية المستديمة سنحاول خالل هذالتسليط الضوء و

  :ط التاليةاذلك من خالل النقو بهاالجوانب المتعلقة 

  جذور التنمية المستديمة 

  هداف التنمية المستديمةمفهوم، خصائص وأ 

  مؤشرات التنمية المستديمةمبادئ و 

  نظرية التنمية المستديمة 

  .لتحديات التي تواجههااالبيئة والتنمية المستديمة و 
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  جذور التنمية المستديمة .1.1

 جاء نتيجة لتراكمات معرفية سابقةإنما المستديمة لم يكن وليد الصدفة و لور مفهوم التنميةإن تب

بعد الحرب العالمية الثانية ساد و, لذي اهتم بالجانب االقتصادي فقطاد سيادة مفهوم النمو االقتصادي فبع

هوم التنمية االقتصادية والتي زاوجت بين الجانبين االقتصادي واالجتماعي في مفمفهوم جديد هو 

بخطورة المشاكل  تزايد الوعي العالميو نمويإال أن االنعكاسات السلبية لهذا النموذج الت, اهتمامها

نفس االهتمام تبلور مفهوم التنمية المستديمة والذي أولى , البيئيعنه نتيجة إهماله للجانب  البيئية الناجمة

  .البيئيللجانب االقتصادي واالجتماعي و

تطور لمحتوى التنمية االقتصادية سنحاول أوال  إالأن التنمية المستديمة ما هي  باعتبار

قد ذكرنا أن الجديد هو االهتمام بالجانب البيئي، لكن ض أساسيات التنمية االقتصادية، واستعراض بع

تصاد بالبيئة هي وليدة اليوم؟ أم أن الجديد هو إدراج البيئة في هل أن عالقة االق: السؤال المطروح

  !الحسابات االقتصادية؟

  نذ نهاية الحرب العالمية الثانيةتطور محتوى التنمية االقتصادية م .1.1.1

ر بنا أوال أن نستعرض يجدمحتوى التنمية االقتصادية، قبل استعراض كيف تطور مفهوم و

م الجيد للكيفية التي أثر بها األسلوب سنى لنا الفهذلك حتى يتبالنظام البيئي، واالقتصادي عالقة النظام 

  .كان سببا في إدراج الحسابات البيئية في الحسابات االقتصاديةمنتهج على هذا النظام والتنموي ال

  عالقة االقتصاد بالبيئة.1.1.1.1

  .الخاصة بالبيئةإن دراسة مثل هذه العالقة يتطلب أوال إدراج بعض المفاهيم 

  المفاهيم الحيوية للبيئة .1.1.1.1.1

  عناصرهاتعريف البيئة و :أوال

اختالف ب ن تعددت المفاهيم واختلفتالتوصل إلى مفهوم محدد للبيئة أمر بالغ األهمية، لكيعد 

  .الزاوية التي ينظر إليها منها

  تعريف البيئة -أ

تشمل المياه، األرض، الهواء، وعناصر البيئة ومن عناصر حيوية  باإلنسانحيط البيئة هي ما ي

تخضع هذه العناصر لتوازنات وفقا لدورة حياة محددة تعمل الحيوانية وكذا عناصر البيئة النباتية، و

الذي خلقه اهللا تعالى وفقا لدورة الطبيعي و نلكواستمرار اعلى ضمان استمرار تواجد هذه العناصر مع 
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كما 1 كذا رصيدها المتاحر على جودة أدائها والتأثي إلىد عناصرها حدوث خلل في أحفطرية، يؤدي 

  تضاريسو ة، تربذلك الحيز الجغرافي ذو الخصائص المعينة من مناخ: "يمكن تعريفها على أنها

  :3يليها مانذكر منتعددت التعاريف في هذا المجال و ، عموما2" مجموعة الموارد العائلة للكائن الحيو

  "كل شيء يحيط باإلنسان: "بأنها جازبإييعرفها : تعريف مؤتمر ستوكهولم •

 ي يستجيب لها الفردالخارجية الت لالعوام" يعرفها على أنها  :اعيةمعجم العلوم االجتمتعريف  •

 ...المناخيةية وذلك كالعوامل الجغرافابة فعلية أو استجابة احتمالية والمجتمع بأسره، استجو

، وفقا لهذا التعريف تنقسم "المجتمعالثقافية التي تسود المجتمع وتؤثر في حياة الفرد ومل العواو

البيئة بالمعنى العلمي المتداول  كما تعني. اجتماعيةبيئة ثقافية وبيئة , بيئة جغرافية :البيئة إلى

  :ثالث جوانب رئيسية

 تي تنظم حياة الفرد تشمل الشروط يشمل العديد من األبعاد ال :االجتماعيالجانب االقتصادي و .1

ت السلوكية، الممارسات المواصفات الصحية للسكن، مياه الشرب، تصريف الفضالت، العاداو

  .الثقافي للبشريةاليومية وهي انعكاس للمستوى التعليمي و

 .توزيع األحياء بداخلهالكثافة السكانية في بقعة معينة ويشمل ا :ولوجيالجانب البي .2

 4يشمل ما نقصد به عادة كلمة المناخ  :عيالجانب الطبي .3

  عناصر البيئة -ب

  : 5 ما يليتتمثل عناصر بيئة الكائن الحي في 

  .خالفهومعادن ل الكيان المادي لألرض من تربة ويشم :المجال الصخري 

احات كذا المسبحار الموجودة على كوكب األرض، واليتكون من المحيطات و :المجال المائي 

 .أنهارمن بحيرات والمائية األخرى 

 .يتكون من الغالف الغازي المحيط باألرض :الغالف الجوي 

وهو ليس غالفا مستقال بذاته، بل يتمثل في مجموعة العناصر الحيوية التي  :الغالف الحيوي 

عضوية الالعناصر غير دمها األغلفة الثالثة السابقة، ومجموع التكوين النباتي والحيواني، وتق

                                                       
الدراسات التقييم المحاسبي،مركز تطوير اإلطار المعرفي و:نمية المستدامةالت، البيئة و)2007(أحمد فرغلي حسن،  1

  .)5ص(،العليا والبحوث، مصر
  ).363ص( ،مصر الدار الجامعية، اقتصاديات الموارد البيئة، ،)2004( رمضان محمد مقلد و آخرون، 2
  ).54ص(عربية للتنمية اإلدارية، مصر،المنظمة ال المبادئ و الممارسات،: اإلدارة البيئية,)2003(دي صالح،نادية حم 3
والتوزيع  البيطاش سنتر للنشر رؤية أنثروبولوجية،:تحديات البقاءتلوث البيئة و ،)1999(محمد يسري إبراهيم دعبس، 4

  .)4- 3صص (،مصر
  .)363ص(مقلد و آخرون، مرجع سابق، رمضان محمد  5
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من عناصر  اإلنسانيةكل ما يلزم الحياة وعناصر غذائية وماء وأكسجين، واألخرى من خامات 

 .أساسية ال يمكن الحياة بدونها

  توازنهالنظام البيئي و: ثانيا

يقصد بالنظام مجموعة من األجزاء الفرعية تعمل في نسق معين من أجل خدمة  :البيئيالنظام  -أ

مكونات بيعة بما تحتويه من كائنات حية ومساحة من الطهدف محدد، أما النظام البيئي فيقصد به أي 

ا بأداء وظائفها على أكمل منسق يسمح لهوبعضها البعض وفقا لنظام دقيق  غير حية في تفاعلها مع

  : 1يتكون النظام البيئي من أربع عناصر أساسية وجه، و

 قومات الحياة األساسيةها تضم ميطلق عليها مجموعة األساس ألن :العناصر الطبيعية غير الحية .1

  .المعادن المختلفةالتربة، الصخور والهواء، حرارة الشمس،  شمل الماء،وت

اد على ذلك باالعتمتمد على ذاتها في إنتاج غذائها وتسمى بالمنتجة ألنها تع :العناصر الحية المنتجة. 2

 .تشمل النباتاتو عناصر المجموعة األولى

 إضافةتشمل بالدرجة األولى اإلنسان بما يتمتع به من قدرات تأثيرية هائلة  :العناصر المستهلكة. 3

 .الحيوانات إلى

 نات البيئة الطبيعية المحيطة بهاتشمل كل ما يتسبب في تحليل أو تلف مكو :العناصر المحللة. 4

المنتجة،  د منها العناصر الحيةالتربة لتستفي إلىجزء من المادة  إعادةتساعد عناصر التحليل على و

  .البكتيرياوتتضمن الفطريات و

في عالقات تكاملية تضمن مع بعضها البعض وفق نسق دقيق، و تتفاعل هذه العناصر األربعة

  .حفظ توازن النظام

  توازن النظام البيئي -ب

يقصد بتوازن النظام البيئي قدرة هذا النظام على العودة إلى وضعه األول بعد كل تغيير يطرأ    

 هتار التوازن واستعادلتوازن البيئة ستة مظاهر تعمل على استمرخلل أساسي في تكوينه، وعليه دون 

  . 2 النمو المتوازند، االستقرار، النقاء، التعايش والبقاء، التجد: هيإذا تعرضت لخلل غير جسيم و

بديل  إفرازيقصد بالبقاء أن يكون استعمال الموارد الطبيعية في حدود قدرة البيئة على و

للموارد غير المتجددة، أما التجدد فيقصد به أن يكون استعمال الموارد المتجددة في حدود قدرتها على 

ستعابية للبيئة، أما االستقرار فيعني عدم عدم تجاوز المخلفات القدرة اإل النقاء يعنيالتجدد، في حين 

يعتبر التعايش أهم مظاهر التوازن واستعادة توازنها،  ى قدرتها فيالمحافظة علو تغيير معالم البيئة

                                                       
  ).17ص( مصر، ,الدار الجامعية الطبيعية،إدارة و تنمية الموارد البشرية و، )2003(عدلي أبو طاحون،  1
  ).38ص(التوزيع، مصر ، االقتصاد البيئي والتنمية، دار األمين للنشر و)2006(لبديع،محمد عبد ا  2
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حين يعني النمو أن يكون متوازن المكونات فيما بينها بشكل يضمن بقائها، في الكائنات وحيث تتفاعل 

  .مظاهر توازن البيئة التي سبق ذكرهامتناسق مع سائر محددات وو

من حالة التوازن االنتقال بها اإلضرار بتوازن البيئة و ىلإن اختالل أحد هذه المكونات يؤدي إ

دق ن إلى اآلن، والتي أدت بالبيئيي اليهي الحالة التي بدأت تظهر جلى حالة الالتوازن أو االختالل وإ

ناقوس الخطر، كما أدت باالقتصاديين إلى زيادة اهتمامهم بهذا العنصر الحيوي في الحياة االقتصادية 

  .فال يمكن فصل البيئة عن االقتصاد

  البيئةالتداخل بين االقتصاد و .1.1.1.1.2

ينظر إلى البيئة في علم االقتصاد على أنها الملكية التي توفر مجموعة من الخدمات، فهي من 

كما هو الحال بالنسبة لبقية األصول النظم الضرورية للحياة، واألصول الخاصة جدا حيث أنها توفر 

  .ستفادة من خدماتهااستمرار االجل منع قيمتها من التدهور، وأ يتم السعي من

نهائية من عمل النظام البيئي على تزويد االقتصاد بالمواد الخام التي يتم تحويلها إلى منتجات ي

تلك المواد الخام  الطاقة التي تغذي عملية التحول، في حين يتم بشكل عام إعادةخالل عملية اإلنتاج، و

لك الموارد البيئية اإلنسان باستغالل ت آخر يقومير يئة في شكل مخلفات أو نفايات، بتعبالطاقة إلى البو

للرفع من مستوى رفاهيته دون أن يراعي أدنى الشروط التي تضمن له استمرار االستفادة من هذه 

  .الشكل الموالي يوضح ذلكبيئية، والخدمات ال

  النظام البيئيالتداخل بين النظام االقتصادي و ):(01شكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

 

  ).48ص(, السعودية المملكة العربية ,العبيكان, طبيعية والبيئةاقتصاديات الموارد ال, )2007(,حمد بن محمد آل الشيخ :المصدر

ام ــالنظ
يـالبيئ

امــالنظ
االقتصادي

 منتجات
الرفع من 

  رفاهيةال

سكانأرض و  

 موارد طبيعية حية

طاقة متجددة   ) كغابات، أسما( 
وناضبة            

حية غير موارد طبيعية  

معـادن

تخزيــــ

 أراضي خاليــة

 استهالك

حرارية طاقة  

 غازات ملوثة

 نفايات تلوث الهواء، الماء و األرض



مدخل إلى التنمية المستديمة:الفصل األول  
 

 

7

طبيعي يزود النظام االقتصادي بالخدمات  هذا الشكل يتضح أن النظام البيئي مورد لخال من

الطاقة الالزمة لتحويله إلى سلع استهالكية البشرية، فتمده بالمواد الخام و األساسية التي تدعم الحياة

مخلفات ناجمة عن الطاقة في شكل اإلنسان، ثم تستقبل هذه المواد وتساهم في الرفع من مستوى رفاهية 

  .توفر البيئة خدمات مباشرة للمستهلكين االستهالك، كماعملية اإلنتاج و

الثاني القانون األول و: 1قانونيين هما  إلىالبيئة اد وصيمكن أن تخضع العالقة بين االقت

للديناميكيا الحرارية، حيث يشير القانون األول إلى أن كتلة المادة التي تدخل ضمن النظام االقتصادي 

في حالة توقف دي أو تعود إلى البيئة كنفايات، واالقتصامن البيئة يجب إما أن تتراكم ضمن النظام 

تلة النفايات الخارجة التراكم فان كتلة المواد الداخلة إلى النظام االقتصادي مساوية من حيث الحجم لك

، كما قد تعرض خدماتها تالكلالهاألخيرة أن تعرض األصول البيئية  إلى البيئة ويمكن لهذه

القانون  أما .لقنظر إلى البيئة على أنها نظام مغا القانون يتبين أنه يلالنخفاض، ومن خالل عرض هذ

رارية و يعرف أيضا البيئة فهو القانون الثاني للدنياميكيا الحفسر العالقة بين االقتصاد والثاني الذي ي

ل آخر الذي يبين أنه ليس هناك عملية تحول شكل من أشكال الطاقة إلى شكنثروبيا وباسم قانون اإل

الطاقة خالل  ستهالك الطاقة هي عملية غير عكسية، حيث يتم فقد جزء منأن اتمتع بالكفاءة الكاملة، وت

القانون هذا يشير و. ن يبقى متاحا للمزيد من العملالمتبقي فعند استخدامه ل عملية التحول، أما الجزء

يستخدم مع مرور الوقت  لق يجب أنن أي نظام مغت الطاقة الجديدة فإأيضا إلى أنه في غياب مستلزما

لكن بما أن هذا الكوكب ليس نظام مغلق فيما يخص الطاقة حيث يحصل على الطاقة من  ,كامل طاقته

قدرتنا على و محدودة بتوفر الطاقة الشمسية والشمس فانه في المدى الطويل سوف تصبح عملية النم

  .وضعها في مجال العمل

نما وإ ،القة بينهما ليست وليدة اليومالع، والنظام البيئيال يمكن فصل النظام االقتصادي عن  اإذ

دمات تأثر خعرف تزايدا خاصة مع تزايد وتفاقم المشاكل البيئية و اهتمام االقتصاديين بالبيئة هو الذي

تم االنتقال من التنمية تم إدخال البيئة في الحسابات االقتصادية و عندهاالبيئة باألنشطة االقتصادية و

  .ة إلى التنمية المستديمةاالقتصادي

  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية التنمية االقتصاديةطور مفهوم ومحتوى ت .2.1.1.1 

قبل استعراض التطور التاريخي لمفهوم ومحتوى التنمية سنحاول أوال التفرقة بين بعض 

  .المصطلحات

  و االقتصادي والتنمية االقتصاديةالتفرقة بين النم .1.2.1.1.1

                                                       
  ).45ص(، االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، المركز الوطني للسياسات الزراعية، ايطاليا، )2003(دومانو روماتو،  1



مدخل إلى التنمية المستديمة:الفصل األول  
 

 

8

وخاصة في األدبيات االقتصادية  لتنمية استخدما كمرادفين لبعضهمااي النمو ومصطلحإن 

إال  الل فترة زمنية معينة،ــاألولى فكالهما يشير إلى معدل زيادة الناتج القومي اإلجمالي الحقيقي خ

إعطاء تعريف  سنحاول ت جوهرية بينهما، ومن أجل التعرف على هذه األخيرةهناك فروقاه ـــأن

  .أو مفهوم لكل منهما

  مفهوم النمو االقتصادي: أوال

الفردي الحقيق مع مرور يقصد بالنمو االقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل 

،  1هذا األخير أي متوسط الدخل  الفردي هو ناتج قسمة الدخل الكلي على عدد السكان الزمن،  و

من هنا فان النمو االقتصادي ال فرد من الدخل الكلي للمجتمع، ول هو عبارة عن نصيب ك آخربمعنى 

معيشة الفرد  تحسين مستوى إلىيتعدى ذلك  إنماو يادة في الدخل أو الناتج الكلييقصد به مجرد الز

في الحالة التي يفوق فيها نمو الناتج الزيادة الديموغرافية، أي حدوث زيادة موجبة  إالذلك ال يتحقق و

  .يفردي الحقيقفي الدخل ال

النمو االقتصادي يشير إلى الزيادة المضطرة في الناتج القومي اإلجمالي لفترة زمنية ف إذن

  .2الثقافيةملموسة في الجوانب االقتصادية واالجتماعية وطويلة دون حدوث تغيرات مهمة و

  مفهوم التنمية االقتصادية: ثانيا

متواصل مصحوب من خاللها تغيير شامل و لتي تحدثيمكن تعريف التنمية على أنها العملية ا

تحسن في دخل لصالح الطبقة الفقيرة إضافة إلى تحسن في توزيع الي، وبزيادة في متوسط الدخل الحقيق

نمو  ، بمعنى آخر فان التنمية االقتصادية تعني إضافة إلى 3تغير هيكلي في اإلنتاج نوعية الحياة و

, اعيةاالجتم, ديةواسعة في المجاالت االقتصاكلية مهمة ول تغيرات هيالناتج القومي اإلجمالي حصو

  .هذا المفهوم في النقاط القادمة إلىسنتطرق أكثر في التشريعات واألنظمة والديموغرافية، والسياسية و

  التنمية االقتصاديةالتفرقة بين النمو االقتصادي و: اثالث

 Mrs( هيكسالتنمية في جوانب عديدة حيث تؤكد السيدة يفرق االقتصاديون بين النمو و

Hichs( النمو يشير إلى البلدان المتقدمة كما يفرق شومبيترامية وبأن التنمية تشير إلى البلدان الن 

)Schumpeter(  فجائي في الحالة المستقرة، بأن التنمية هي تغير غير مستمر وبين االثنين بالقول

الذي يحدث من خالل الزيادة العامة في معدل ريجي ومستقر في األمد الطويل وبينما النمو هو تغير تد

                                                       
  )11ص(، رالجامعية، مص رحديثة في التنمية، الدا ت، اتجاها)2003(عبد القادر محمد عبد القادر عطية،   1
نظريات وسياسات وموضوعات، دار وائل للنشر، األردن، : ، التنمية االقتصادية)2007(مدحت القريشي،  2
  ).124ص(
  .)17ص(سابق،  ععبد القادر محمد عبد القادر عطية، مرج  3
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التنمية االقتصادية تتطلب وتتضمن نوعا من  بأن )Bonne(االدخار، في حين يؤكد البروفيسور 

  . 1المحافظة عليها لتوسع وا يم والقيادة لتوليد قوىالتنظالتوجيه و

مقصودة تهدف إلى تغيير البنيان عملية مخططة ومية االقتصادية هي منه نقول بأن التنو

ن أجل لتوفير الحياة الكريمة ألفراد المجتمع بمعنى أنها تنمية م أبعاده المختلفةالهيكلي للمجتمع ب

يهتم بالجانب  الذي أعم من النمو االقتصادي، والتنمية هي عملية أشمل واإلنسان باإلضافة إلى تنميته

يقودنا إلى القول بأنه بالجانب االجتماعي، إال أن هذا ال  باإلضافة إلى هذا الجانبهي تهتم فاالقتصادي 

أن التنمية االقتصادية تعني قبل كل شيء :" التنمية حيث لقول ولنسكيو بين كل من النمو هناك تناقض

فالنمو  ,لخدمات بمعدل أسرع من نمو السكاناالسلع و إنتاجفي  إجمالياالنمو االقتصادي، أي ازديادا 

كان أساسيا  إنأن النمو و  إالهو أساسي لها، ر منفرد في التنمية االقتصادية واالقتصادي هو أهم عنص

  .2" ال يكفي وحده لضمان تحقيقهاادفا تماما للتنمية االقتصادية وفانه ليس مر

 ىلإمحتوى التنمية، بعدما كانت تسعى ل بأن ما حدث هو تغير في مضمون ويمكن القو إذ

العدالة في  إلىذلك  إلى باإلضافةتحقيق زيادة في متوسط الدخل الحقيقي للفرد، أصبحت تسعى 

  .هو ما ستؤكده لنا النقطة المواليةالتوزيع وتحسين األوضاع االجتماعية، و

  محتوى التنمية االقتصادية منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةمفهوم و. 2.2.1.1.1

كذا المبدأ العام للتنمية منذ ى مفهوم ومحتوى التنمية والتي طرأت عليمكن إبراز أهم التغيرات 

  :نهاية الحرب العالمية الثانية من خالل الجدول التالي

  منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تطور مفهوم ومحتوى التنمية االقتصادية): 01(الجدول رقم 

  

  

                                                       
  ).125ص(مدحت القريشي، مرجع سابق،  1
حالة الجزائر، مذكرة ماجستير،كلية العلوم : ، دور التمويل المصرفي في التنمية االقتصادية)2005(جمعون نوال، 2

  ).21ص(االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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  مفهوم التنمية المرحلة
  الفترة الزمنية 

  المبدأ العام للتنمية بالنسبة لإلنسان  أسلوب المعالجة  درجة التركيزمحتوى التنمية و  )بصورة تقريبية(

1  
النمو = التنمية 

  االقتصادي

نهاية الحرب العالمية 
II  منتصف ستينات

  القرن العشرين

رئيسي بالجوانب اهتمام كبير و -
  االقتصادية

  اهتمام ضعيف بالجوانب االجتماعية -
  إهمال الجوانب البيئية -

معالجة كل جانب من الجوانب  -
معالجة مستقلة عن الجوانب 

افتراض عدم وجود (األخرى 
تأثيرات متبادلة بين الجوانب 

  )مجتمعة

تنمية من أجل (اإلنسان هدف التنمية  -
  )اإلنسان

2  
النمو = التنمية 

التوزيع + االقتصادي 
  عادلال

  منتصف الستينات -
  منتصف السبعينات -

  القرن العشرين

  .اهتمام كبير بالجوانب االقتصادية -
  اهتمام متوسط بالجوانب االجتماعية -
  .اهتمام متوسط بالجوانب البيئية -

معالجة كل جانب من الجوانب  -
افتراض (معالجة مسنقلة األخرى 

عدم وجود تأثيرات بين الجوانب 
  )مجتمعة

تنمية من أجل / نسان هدف التنميةاإل -
  اإلنسان

  .تنمية اإلنسان/ اإلنسان وسيلة التنمية -

3  

= التنمية الشاملة 
االهتمام بجميع 

الجوانب االقتصادية 
و االجتماعية بنفس 

  المستوى

  منتصف السبعينات -
  منتصف الثمانينات -

  القرن العشرين

  .اهتمام كبير بالجوانب االقتصادية -
  .بير بالجوانب االجتماعيةاهتمام ك -
  .اهتمام كبير بالجوانب البيئية -

معالجة كل جانب من الجوانب  -
معالجة مستقلة عن الجوانب 

  .األخرى
  

تنمية من أجل / اإلنسان هدف التنمية -
  .اإلنسان

  .تنمية اإلنسان/ اإلنسان وسيلة التنمية -
تنمية بوساطة / اإلنسان صانع التنمية -

  .اإلنسان

4  

= التنمية المستديمة 
االهتمام بجميع 
جوانب الحياة 
االقتصادية و 

االجتماعية و البيئية 
  بنفس المستوى

النصف الثاني من 
ثمانينات القرن 

العشرين و حتى وقتنا 
  الحالي

  .اهتمام كبير بالجوانب االقتصادية -
  .اهتمام كبير بالجوانب االجتماعية -
  .اهتمام كبير بالجوانب البيئية -
اهتمام كبير بالجوانب الروحية و  -

  .الثقافية

معالجة كل جانب من الجوانب  -
معالجة تكاملية مع الجوانب 

افتراض وجود تأثيرات (األخرى 
  ).متبادلة بين الجوانب مجتمعة

تنمية من أجل / اإلنسان هدف اإلنسان -
  .اإلنسان

  .تنمية اإلنسان/ اإلنسان وسيلة التنمية -
تنمية بوساطة / نميةاإلنسان صانع الت -

  .اإلنسان

 
 ).34ص(، التوزيع، األردنور دار صفاء للنش ،)أدوات قياسهافلسفتها وأساليب تخطيطها، و(، التنمية المستديمة )2007(عثمان محمد غنيم، ماجدة أبو زنط، : المصدر     
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  االقتصادية التنمية أساسيات .. 1.12

 للتنمية محدد مفهوم وضع حول المفكرينو للعلماء بالنسبة النظر ووجهات اآلراء تباينت

 فقط يقتصر لم االختالف أن إال  ،يديولوجيةواإل الفكرية هاتهمتوج اختالف إلى راجع هذاو االقتصادية

 هذا لتغطيةو التنمية عملية في  اإلنسانية العالقاتو المتغيرات إلى تعداه إنماو  والمحتوى المفهوم على

 النقطة هذه خالل من سنحاول .االقتصادية التنمية موضوع أي المختلفة جوانبه من الموضوع

 عالجت التي النظريات مختلف ،األهمية ،المفهوم حيت من بها المتعلقة األساسيات بعض استعراض

  تحقيقها أمام تقف كانت  التي وقاتالمع أهم أخيراو  تمويلها سبل ،الموضوع

  االقتصادية التنمية ونظريات أهمية, مفهوم. 1.2.1.1

 سبيل في هذاو اقتصادية، نميةت تحقيق إلى مستوياتهاو توجهاتها اختالف على الدول تسعى

 الدراسات في مرموقا مكانا تحتل ألن أهلها ما وهو للمجتمع ممكنة رفاهية أكبر تحقيق على البحث

  .تصاديةقاال

  االقتصادية التنمية وأهمية مفهوم .1 .1.2.1.1

  االقتصادية التنمية مفهوم: أوال

 التنمية أن على أجمعت أنها إال الكتابو االقتصاديين بين االقتصادية التنمية تعريفات اختلفت

 غلب الذي االقتصادي النمو مفهوم بذلك تتجاوزو المجتمع، في الحياة جوانب جميع تشمل االقتصادية

 االنتقال تجري بمقتضاها التي العملية بأنها البعض عرفها قدو التنمية مجال في األولى كتاباتال على

 البنيان في الجوهريةو الجذرية التغيرات من العديد ذلك يصاحبو التقدم حالة إلى التخلف حالة من

 مرحلة الوطني قتصاداال دخول بمقتضاها يتم التي العملية بأنها اآلخرون يعرفهاو ،االقتصادي

  .1 الذاتي النمو نحو االنطالق

 زمنية فترة خالل الزيادة هذه اضطرادو الحقيقي الدخل زيادة عملية: " بأنها تعريفها تم كما

 اقتصاد هيكلة في تغيير يصاحبهاو السكان عدد زيادة معدل من أكبر الزيادة هذه تكون حيت طويلة

 التي السياسات مجموعة عن عبارة هي االقتصادية التنمية" أيضا ةالمقدم التعاريف ينب ومن ، 2"الدولة

 يسمحو الذاتية، قواه إلى استنادا االقتصادي النمو معدالت زيادة إلى يؤديو معين مجتمع يتخذها

 "االجتماعية العدالة من ممكن قدر أكبر وتحقيق المجتمع، أفراد حاجات بتلبية توازنهو النمو هذا تواصل

                                                       
  .)121ص( سابق، مرجع ،يالقريش مدحت  1  
 األردن للنشر، المستقبل دار العربي، الوطن في التنمية أبعاد ،)2005( بدران، أميةو شفيقة محمد حسين، مصطفى 2  
 ).119 ص(
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 البشرية اإلمكانيات بين وتنسيق تخطيط وفق تبذل منظمة جهود"  أنها على يعرفها من هناك أنه إال ،1

 الفردية لدخولاو القومي للدخل أعلى مستويات قيقتح ،قصد معين اجتماعي وسط في المتاحة الماديةو

 ستوىم أعلى إلى الوصول ثم منو المختلفة، نواحيها في قتصاديةاال الحياةو للمعيشة أعلى ومستوى

 االقتصادية التنمية: " يلي كما عرفها فقد NURKSE نوركس أما.2 "االجتماعية الرفاهية من ممكن

 العوارضو السياسية الظروفو االجتماعية االتجاهاتو اإلنسانية بالقدرات كبير حد إلى ترتبط

  ". التاريخية

 المختلفة بأبعاده علمجتمل يالبنيان التطور ذلك تمثل االقتصادية التنمية نبأ القول يمكن منهو

 المستوى تحسين هو ورائها من الهدف يكون التيو والتنظيمية والفكرية جتماعيةاالو االقتصادية

           التدابيرو اإلجراءات مجموعة هي االقتصادية التنمية آخر بمعنى المجتمع، ألفراد المعيشي

 ا،هذ معين بلد اقتصاد في واالجتماعي ادياالقتص الهيكل تطوير أجل من إتباعها يتم التي الخطواتو

 لفترة الحقيقي الفرد دخل فيو الحقيقي الوطني الناتج في وتحسن ارتفاع يصاحبه أن يجب التطوير

 معيشي مستوى على الحصول من ويمكنهم المجتمع أفراد غالبية يمس أن يجب كما طويلة زمنية

  .االجتماعية النواحي كافة من أفضل

  االقتصادية لتنميةا أهمية: ثانيا

  :3 التاليين العنصرين خالل من االقتصادية التنمية أهمية إبراز يمكن

 والدول النامية الدول بين والتقنية االقتصادية الفجوة لتقليص وسيلة االقتصادية التنمية. 1

 تحقيق ىعل عتمدت المتقدمةو النامية البلدان بين والتقنية االقتصادية الفجوة تقليص نإ :ةــالمتقدم

 الدول بركب اللحاقو الذاتي النمو نحو وطنيال باالقتصاد النهوضب تسمح واجتماعية اقتصادية تنمية

 إلى يتعداه إنماو الفردي، الدخل متوسط في الفجوة تقليص على ينحصر ال الفجوة هذه تقليصالمتقدمة،و

 المجموعتين في صرهاح يمكنو االقتصادية وغير االقتصادية منها األخرى لعواملا من مجموعة

  :التاليتين

  :يلي فيما تتمثلو االقتصادي الجانب العوامل هذه تمس: االقتصادية العوامل مجموعة 

  .للخارج االقتصادية التبعية -

  .الواحد اإلنتاج نمط سيادة -

  .الزراعيو الصناعي البنيان ضعف -

                                                       
 مكتبة االقتصادية، التنميةو للتخطيط الرياضية النماذج ،)1999( ،أحمد الظاهر عبد سهير مصطفى، دحتم محمد 1  

     ).  44ص( مصر، والتوزيع، والنشر اإلشعاع
    ).  10-9 ص ص( سوريا،نشر، دار بدون االقتصادية، التنمية ،)1977( الرحيم، عبد بوداقجي 2
    ).25 ص( سابق، مرجع نوال، جمعون 3
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  .األموال رؤوس نقص -

  .البطالة انتشار -

  .هاحدت تفاهمو الخارجية المديونية استمرارية -

  .االدخار تعبئة في المصرفي الجهاز ضعف -

  :في تتمثلو صادياالقت غير الجانب العوامل هذه تمسو :االقتصادية غير العوامل مجموعة 

  .الهائلة السكانية الزيادة -

  .الصحي المستوى انخفاض -

  .التغذية سوء -

  .األمية نسبة ارتفاعو التعليم مستوى انخفاض -

 هذه تجاوز من تمكنها مدروسةو واضحة إستراتيجية وإتباع وضع النامية البلدان على هومن

 الدول بينو بينها الفجوة لتضييق حقيقية عيةاجتماو صاديةاقت تنمية بتحقيق لها تسمحو بنوعيها العوامل

  .المتقدمة

  االقتصادي لالستقالل أداة التنمية. 2

 عالقة على ذلك إلى باإلضافة تنطوي إنماو الوطنية اإلرادة على قيد مجرد ليست التبعية إن

 من هذا المتقدمة الدول مةخد في التابع البلد مواردو طاقات وضع في االستغالل هذا ثليتمو استغاللية،

 اجتماعي نظام بلورة من النامية البلدان من يكون الغالب فيو التابع البلد حرمان ثانية جهة منو جهة،

 على ليسو للبلد االقتصادي االستقالل على تقوم أن البد الحقيقية والتنمية, للسكان يةالفعل الحاجات بييل

 على الحصول وإنما ية،التبع حالة على القضاء يعني ال السياسي االستقالل على البلدان حصولو, تبعية

 إال التنمية، لخدمة الذاتية مواردها تسخيرو وضع من النامية البلدان يمكن هوحد االقتصادي االستقالل

 التكنولوجي الجانب في إليها جةحا في بقىت والتي المتقدمة البلدان مع التعامل نم يمنعها ال هذا أن

 التبعية حالة من التخلص أجل منو بينهما، التبعية روابط من يعمقو يزيد ما عادة الذي األمر والمالي

 البلد في المتاحة الموارد باستغاللو ذاتال على تعتمد تنمية إحداثو االقتصادي الهيكل تغير من البد

  .عقالنياو صحيحا استغالال

 السياسة تكون أن يجب إنماو عشوائية، تنموية طرق بإتباع تمي ال األهداف هذه مثل تحقيق إن

  .واضحة نظرية أسس على منية المتبعة التنموية

  االقتصادية التنمية نظريات. 2.1.2.1.1

 تهتم فهي بحتة، اقتصادية ظاهرة ليستو شاملة ديناميكية ليةعم هي اديةاالقتص التنمية إن

         االقتصادية الهياكل في جذرية تغيرات تتضمن كما االقتصادي، الجانب إلى إضافة االجتماعي بالجانب
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 تلقائي بشكل تتم أن يمكن ال ذهه مثل شاملة عمليةو الشعبية، المواقف في وكذا والمؤسسية واالجتماعية

  .محدد نظري إطار لىإ تستند مخططة عملية تكون أن يجب إنماو

 هممن محاولة في التنمية عملية على الضوء إلقاءو بدراسة الزمن مر على قتصاديوناال قام قدو

 اقتصادية نظريات عدة بروز إلى أدى ما هوو تحكمها، التي األساسية لعالقاتاو المتغيرات لمعرفة

  .منها بعض استعراض سنحاولو االقتصادية، نميةالت تحقيق روفظ في تبحث أو تعالج

  القوية الدفعة نظرية -1

   النظرية مضمون: أوال

 يعتمد المتخلفة البلدان في تنمية تحقيق أن) Rosentien Rodan( النظرية هذه صاحب يرى

 كسر كذلكو السوق، حجم ضيق ومنها التنمية عملية على المفروضة ودالقي كسر على كبيرة بدرجة

 يسمح الذي ائياإلنم الجهد من أدنى بحد القيام خالل من إال ذلك تحقيق يمكن الو ر،للفق المفرغة قةالحل

 ما هو مارثستاال من األدنى الحد وهذا الذاتي، النمو مرحلة إلى دالركو مرحلة من باالنطالق لالقتصاد

 الخمس سنواتال خالل القومي الدخل من  %13.2 بنحو قدرها لتيوا القوية بالدفعة  Rodan يسميه

  .1 تدريجيا ترتفع التيو التنمية من األولى

 في التنمية سبيل هو يعالتصن أن مفادها أساسية فرضية على نظرية بناء في Rodan يعتمد

 االستثمار بين ما تتوزع ضخمة باستثمارات القيام يتطلب االقتصادب النهوض فإن وعليه النامية، البلدان

 منو األخرى، االستثمارات لقيام سبةبالن مهمةو ضرورية تعتبر والتي اعيجتماال المال رأس بناء في

 المال رأس في االستثمارات تكون أن النظرية هذه ومؤيد حبذوي اإلنتاجية االستثمارات ثانية جهة

 نأ يرون بحيث .االستثمارات هذه بين التوازن مراعاة دون المتكاملة الصناعات في المباشر اإلنتاجي

 الحدي الميل في زيادة ومنه القومي، بالدخل سريعة زيادة قيقبتح يسمح واسع نطاق على تثماراالس

  .التنمية عملية لتمويل إضافية محلية موارد على الحصولو لالدخار

  2النظرية لهذه الموجهة االنتقادات: ثانيا

  :نذكر النظرية لهذه الموجهة االنتقادات بين من

 الدول إليه تفتقر ما هوو الالزمة باالستثمارات للقيام ضخمة أموال وسرؤ القوية الدفعة تطلبت /1

  .النامية

 لهذه الرئيسي النشاط يعتبر الذيو الزراعي لجانبا إهمال و الصناعي الجانب بتنمية االهتمام /2

 .الدول

                                                       
 ).88 ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت 1
            ).90 ص( المرجع، نفس 2
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 سيةوهند محاسبية ،إدارية اقتصادية، متنوعة كثيرة كوارد يتطلب الضخمة باالستثمارات القيام /3

 .النامية البلدان هذه مثل في تتوفر ال التيو

 مستلزماتو المواردو عالسل من العديد على الطلب مستوى من يزيد النظرية هذه مثل تطبيق إن /4

  .االقتصاد في تضخمية ضغوطا يولد الذي األمر اإلنتاج

 غير العرض جانب في افتراضات على أسس األسلوب هذا أن القوية الدفعة اومنتقد يرى كما /5

 .1 النامية الدول في متوفرة

 حقيقية اقتصادية تنمية تحقيق إمكانية من واثقين غير االقتصاديين بعض جعلت األسباب هذه  

  .لالستثمارات القوية الدفعة طريق عن

  المتوازن النمو نظرية -2

  النظرية مضمون: أوال

 ضعف عن والناجمة للفقر ةالمفرغ الحلقة مشكلة على النظرية هذه صاحب ) Nurkse( يركز

 عريضة بجبهة امالقي يتطلب المشكلة هذه على التغلب أن يرىو السوق، حجم وضيق الدخل مستوى

 بين التوازن يراعى أن يشترط أنه إال واحد، آن في القطاعات كافة تمس التيو االستثمارات من

 الزراعي القطاع بين التوازن ذاكو الرأسمالية، والصناعات االستهالكية الصناعات في ماراتاالستث

 هذا كلو الخارجي، والقطاع الداخلي القطاع بين التوازن رىأخ جهة منو جهة من الصناعي القطاعو

  .الطلب جهةو العرض جهة بين التوازن األخير في تحقيق أجل من

 ةمختلف بمعدالت بل ،واحد بمعدل الصناعات كافة تنمو أن هب يقصد ال اهن وازنالمت النمو إن

 الداخلية الموارد على االعتماد إلى )Nurkse( يدعو كما ، 2 الداخلية الطلب همرون ضوء في تتحدد

  .الزراعي القطاع من تتأتى أن يجب رأيه حسب التي و راتاالستثما لتمويل

 أن من بالرغمو ، Arthur Lewisو Rodan من كل النظرية هذه أيد )Nurkse( جانب إلى

 عدمو اعياالجتم المال رأس أهمية على أجمعوا أنهم إال به الخاص فسيرهت له كان منهم واحد كل

 السوق وضيق السكاني، والفخ يةاالدخار السياسة أهميةو الطلب لتكام علىو ،للتجزئة قابليته

  .التنموية العملية في الخارجية التجارة مشكالتو

 فترة خالل النمو معدل رفع على ساعدها قدو روسيا في طبق تنمويا أسلوبا يةالنظر هذه قدمت  

  .1قصيرة

                                                       
 الدار ستها،سياو نظرياتها مفهومها،: االقتصادية التنمية ،)2004( ثي،يالل على محمد عجمية، العزيز عبد محمد 1

  ). 166 ص( ،مصر الجامعية،
  )  92ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت 2
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  للنظرية الموجهة االنتقادات: ثانيا

  :منها نذكر انتقادات عدة النظرية لهذه قدمت

 معداتال نقص ظل في اإلنتاج تكاليف زيادة إلى يؤدي واحد آن في جميعها الصناعات قيام إن /1

  .المشاريع هذه وديةمرد على سلبا يؤثر ما وهذا الرأسمالية،

 تصبح اإلنتاج واملع عرض محدودية ظل في أنه إال متكاملة، صناعات قيام النظرية هذه فترضت /2

  .تحقيقها المفروض العوائد زيادة على النقص هذا يؤثر كما تنافسية، مهامعظ في العالقة

 اقتصاد فرض إلى يتنته سوف المتوازن النمو نظرية تنفيذ بأن Hirshman االقتصادي يرى /3

  .2باآلخر أحدهما يرتبط ال راكد تقليدي اقتصاد قمة على وحديث ملمتكا صناعي

 ما هوو كفأة، وقيادة ضخمة مالية موارد إلى يحتاج حدوا آن في االستثمارات من كبير حجم تنفيذ /4

  .الدول هذه إليه تفتقر

  .الدولي االقتصاد عن عزلها إلى يؤدي المحلي السوق أجل من التنمية على ارتكازها /5

 قابلة ألنها ناضجة، غير لكنهاو البعض نظر في خاطئة فكرة ليست المتوازن النمو فكرة إن

  .النامية البلدان به تتميز الذي الجمود لكسر مالئمة غير لكنهاو النمو، من الحقة مراحل في للتطبيق

  3المتوازن غير النمو نظرية. 3

  النظرية مضمون:أوال

 في االستثمار أن حيث المتوازن، النمو لفكرة مغايرا ااتجاه المتوازن غير النمو نظرية تأخذ

 يستندو القطاعات، كل على توزيعها من بدال قائدة، تكون معينة لقطاعات يخصص الحالة هذه

 النامية البلدان امتالك عدم في المتمثلو المتوازن النمو لنظرية) Singer( انتقاد إلى ذلك في هريشمان

 نظريته تبني إلى  Hirshman دعا هنا منو القطاعات، كل في ماراتاستث قيقلتح الالزمة للموارد

 النمو لتحقيق طريقة أفضل هي المخططو المقصود التوازن عدم تطبق التي الخطة أن يؤكد حيث

  .النامية البلدان في االقتصادي

 الخارجية الوفرات من ممكن قدر أكبر خلق على قادرة إستراتيجية قطاعات في االستثمار إن  

 ثانية جهة منو جهة، من هذا التنمية عجلة لدفع الطريق يمهدو تابعة، قطاعات في االستثمار إلى يقود

 التنمية أن بريعت حيث الريفية، للتنمية األولوية إعطاء عدمو الكبرى المدن في االستثمارات هذه تركيز

                                                                                                                                                                         
  )26/05/2009( التنمية نظريات  1

http:// ar.wikipedia.org/wiki    
         ). 94ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت 2
  .)96ص( المرجع، نفس  3
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 البلدان إليه تفتقر الذي ياالستثمار القرار اتخاذ في العجز على تتغلب أن هاشأن من المتوازنة غير

 عن بعيدا االقتصاد تقود متتابعة خطوات في Hirshman عند للتنمية المثالي النمط يتمثلو .النامية

 في اختالل إحداث طريق عن نفسه يصحح سوف نالتواز في اختالال تخلق إنمائية خطوة فكل التوازن،

 عملية هي له طبقا فالتنمية هكذاو رى،أخ مرة يخطو أن على االقتصاد تحث تالية لخطوة التوازن

 من أعلى مستوى عند لكنو أخرى توازن ال حالة إلى توازن ال حالة من االقتصاد تنقل ديناميكية

 .الدخلو اإلنتاج

  النظرية لهذه الموجهة االنتقادات: ثانيا

  :ذكرنو النقد من تسلم لم أنها إال واقعية، أنها على البعض طرف من اعتبارها من بالرغم  

 الحجم في إنماو االختالل إيجاد في ليس هنا المطروح السؤال لكن االختالل على النظرية هذه تركز /1

  !مقداره؟ ماو يتم؟ وأين لالختالل؟ األمثل

  .واقعي غير هذاو الموارد عرض في عالية مرونة وجود ريةالنظ هذه افتراض /2

 المحفزات على فقط وتركز التوازن عدم راءج من االقتصاد في تنشأ التي المقاومة تهمل أنها /3

  .التنميةو للتوسع

 ظل وفي إستراتيجية قطاعات في االستثمار تركيز خالل من االقتصاد في التوازن عدم خلق إن /4

  .النامية للدول المدفوعات ميزان في مشكالتو تضخمية ضغوط إحداث إلى يقود قد الموارد، شح

 توفر لعدم المتوازن غير النموو المتوازن النمو تقييم لصعبا من أنه القول يمكن األخير في  

 كنظريتين اعتمادهما يمكن أنه القول يمكن أنه إال لهما، المبسطو السهل التجريبي االختيار كانيةإم

  .االقتصادية التنمية لتحقيق متكاملتين

   1النمو أقطاب نظرية -4

  النظرية مضمون: أوال

 أقطاب نظرية أفكار شرح في السباق هو) F.Perrow( بيرو سوافران الفرنسي االقتصادي كان  

 بخصوص أما المتوازن غير النمو لنظريته كأساس اعتمدهاو Hirshman بعد فيما طورها التيو النمو

 رئيسية صناعة حول عام بشكل تنشأ النمو مراكز بأن بيرو أوضح فقد النمو مراكز أو النمو أقطاب

 آثار لها يكونو مرتفعة دخول توزيع يقبتحق تسمح ومهمة، واسعة تصريف بأسواق تتمتع محفزة

 الذيو المحفز النشاط اختيار على بيرةك بدرجة يرتكز المراكز هذه مثل واستحداث إيجابية، ونتائج

 حجم العاملة، األيدي الطبيعية، الثروات: منها نذكر الشروط من مجموعة توفر على بدوره يعتمد

                                                       
  ).101- 100ص ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت 1  
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 ال المحفز النشاط اختيار إن. الخارجيو الداخلي الطلب حجم استخدمها، بالواج المنتجة الوحدات

 المجال على المسيطر دور المراكز هذه تلعب أن يجب إنماو النمو، لمراكز الوحيد المحدد ريعتب

  :أهمها متعددة آثار لها فان النمو مراكز حركيةو آلية بخصوص أما ،بها المحيط

 في ارتفاع تعرف إذ السكانية الهياكل على مهمة آثار النمو راكزم عن ينجم :الهيكلية اآلثار -أ

 النمو مراكز بين ما السكاني زنالتوا في اختالل ثانية جهة منو جهة، من السكاني النمو معدالت

 هذه تعرفها التي الهجرة جراء الزراعية المناطق في الشيخوخة انتشار إلى إضافة, األخرى المناطقو

 ما بين من هذهو اإلنتاج، وحجم اإلنتاجية معدالت على سلبا ؤثري مما النمو طابأق باتجاه المناطق

  .النظرية هذه على يؤخذ

 إعادة خالل من االقتصادي الواقع على ةالمنفذ لالستثمارات االيجابي نعكاساال :االقتصادية اآلثار -ب

 بمضاعف رفيع ما وهو جديدة تباستثمارا القيام لتاليباو, الطلب زيادة عنه ينجم يالذ الدخول توزيع

 .االستثمار

  النمو مراحل نظرية -5

  النظرية مضمون:أوال

 مراحل كتابه في ذلكو الثالث العالم بلدان في لتنميةا لعملية تاريخية مقاربة بتقديم روستو قام  

 تصنيف خاللها من يتم التنمية لعملية معينة مراحل بتشخيص قام حيث ،1)1960( االقتصادي النمو

 مرحلة, االنطالق قبل ما مرحلة, التقليدي المجتمع مرحلة:2هي مراحل خمس بين فرق وقد المجتمعات

 .االستهالك مرحلة أخيراو النضوج مرحلة, االنطالق

 الحد انخفاض الزراعة، في العاملة اليد ركيزبت المرحلة هذه تتميز :التقليدي المجتمع مرحلة. 1

  .السائدة للتكنولوجيا المتخلفة الطبيعة إلى يرجع ذيالو للفرد المتاح لإلنتاج األقصى

 االقتصادية غير المجاالت في هامة تغيرات بحدوث المرحلة هذه تتميز :االنطالق قبل ما مرحلة. 2

 جديدة نخبة بروز في يةاالقتصاد غير التغيرات هذه تلخيص يمكنو االقتصادية، التغيرات عن فضال

 المجتمع تشكل نخبةال هذه ،3كذلك فيه مرغوب إنماو ممكننا قطف ليس االقتصادي التجديد تعتبر

 الرئيسية االقتصادية التغيرات أما ناعة،الص إلى الزراعة من الفائض توجيه على تعمل و الصناعي

                                                       
 ).157ص(سابق، مرجع الليثي، علي محمد عجيمية، العزيز عبد محمد  1 

  ). 111ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت  2  
    ).  108ص( سابق، مرجع الليثي، علي محمد عجمية، العزيز عبد محمد 3



المستديمة التنمية إلى مدخل:األول الفصل  
 

 

19

 كافي عدد توفر ،1القومي الدخل من  %10 حوالي إلى االستثمار معدل رفع في فتتمثل المرحلة لهذه

  .العمل تقسيم لمبدأ وفقا االقتصادي النظام إدارة نحو التوجهو  المنظمين من

 التي المجتمع حياة في الفاصل طوالخ النمو، عملية في الحاسمة مرحلةال هي :االنطالق مرحلة. 3

 تنطوي المرحلة هذه نإف روستو حسبو عادي، أمر ومستدام مستمر نمو تحقيق خاللها من صبحي

 :2 اآلتية التغيرات على

  .القومي الدخل من  %10 عن يقل ال ما إلى   %5 من الصافي االستثمار معدل ارتفاع - أ

 .الرائدة الصناعات بعض تطوير - ب

 على قادرة مؤسسةو واجتماعية، سياسية دفع قوة وجود بمعنى: التوسع استغاللو الثقافي اإلطار -ج

  .الحديثة القطاعات في التوسع قوى استغالل

 إلى المجتمع لينتقل الزمن من ثالثة أو عقدين ليحوا تدوم المرحلة هذه أن روستو يرىو  

  .الموالية المرحلة

 واستغالله الحديثة للتكنولوجيا المجتمع قبتطبي تتميزو سنة 40 حوالي تدوم: النضج مرحلة -4

 محل الجديدة القائدة القطاعات تحل كما مستدام، نمو يقتحقب له يسمح بما المتاحة االقتصادية لموارده

  .اجتماعية هيكلية تغيرات الصناعة في الهيكلي التغير هذا يرافقو قديمة،ال القطاعات

 وضواحيها المدن في التركز نحو لسكانا باتجاه المرحلة هذه تتميز :الوفير االستهالك مرحلة -5

 من المجتمع اهتمام يتحول المرحلة هذه في بمعنى المعمرة، السلع استخدامو المركبات استعمال انتشارو

  .الطلب جانب إلى لعرضا جانب

  النظرية لهذه الموجهة االنتقادات: ثانيا

 نذكرو حتميته، ومدى مقدمال المرحلي التقسيم حول النظرية لهذه الموجهة االنتقادات تمحورت

  :منها

  .مرحلة كل خصائص وحدانية عدم إلى باإلضافة المراحل بين ما الفصل صعوبة /1

  .االنطالق سبقت ال قد لالنطالق السابقة الشروط/ 2

  المراحل؟ تداخلت لو ماذا) Cairncross( االقتصادي يتساءلو/ 3

 بهذه تمر ولم حرة دتول مثال كنداو المتحدة ياتفالوال للتنمية، ضروريا ليس التقليدي المجتمع /4

  .ضروريا ليس بها المرور فان منهو المرحلة،

                                                       
                                                                                          .سابق مرجع, التنمية نظريات  1
  ).113ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت  2
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 الضوء تلقي يةنظر يعتبرها من هناك أنه إال النظرية، لهذه الموجهة االنتقادات من بالرغمو  

  .النامية البلدان في خاصةو التنمية تحقيق أجل من توافرها الواجب الظروفو الشروط كافة على

 مجملها في حاولت والتي االقتصادية التنمية ظرياتن أهم بعض استعرضنا قد نكون هذاب  

 خاللها من رأينا قدو, االقتصادية التنمية تحقيق أجل من توافرها الواجب الظروفو الشروط صياغة

 لالنطالق تحقيقه المطلوب االستثمار حجم تغطية تسمح التي ماليةال مواردال توفر ضرورة إلى الحاجة

 هذه تأمين خاللها من يمكن التي المصادر هي ما لكن النمو، حالة إلى الركود حالة من باالقتصاد

  التمويل؟ أو الموارد

  عقباتها وأهم االقتصادية تنميةال تمويل مصادر .1.1.2.2

   جوهرها االستثمار يشكل التي االقتصادية، التنمية عملية في ياألساس العامل التمويل يعتبر  

 تحكمـه المال رأس فعرض األجنبية، المدخرات إلى باإلضافة الوطنية المدخرات على أساسا يعتمدو

 الدول في باالنخفاض يتميز والذي كينز حسب لبالدخ يتحدد األخير االدخار،هذا على والمقدرة الرغبة

 عملية تواجه التمويل إلى وباإلضافة ،لالستثمار بالميل المال رأس على الطلب يتحدد حين في النامية،

  .العقبات من مجموعة التنمية

  القتصاديةا التنمية تمويل مصادر. 1.3.2.1.1

 وبذلك اقهانط من الخروجو الحلقة ههذ كسر مراحلها أولى يف تتطلب االقتصادية التنمية إن  

 ىــإل التنمية تمويل مصادر تقسيم نـيمكو لتحقيقها، الالزمة األموال ؤوسر على الحصول ؤمنت

  :قسمين

  .الداخلية التمويل مصادر 

 .الخارجية التمويل مصادر 

  الداخلية التمويل مصادر: أوال

 إلى باإلضافة التضخمي، التمويل الضرائب، رات،المدخ: في الداخلية التمويل مصادر لتتمث  

  .للتمويل كوسيلة الخارجية التجارة حصيلة استخدام

  )المدخرات(  االدخار. 1

 هذا يهتوج وضرورة االقتصادي ضالفائ مفهوم من تنطلق أن البد لالدخار الرشيدة السياسة إن  

 األعمال قطاع ارادخ العائلي، االدخار: من المحلية المدخرات تتكونو التنمية، ألغراض الفائض

  .المحلية التمويل مصادر أهم أحد مجموعها في تشكلو الحكومي االدخار وأخيرا
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 توجيهها بمعنى التنمية، لخدمة توجيهها كيفية في إنماو المحققة المدخرات في ليس لعبرةا إن  

 إنشاء األراضي، استصالح االجتماعي، المال رأس زيادة لغرض المنتجة االستثمارات نحو

  .1اتـــــناعالص

 فإذا االدخار، إلى نظرها وجهات اختلفت قد تصاديةاالق الفكرية المدارس أن إلى هنا اإلشارة جدروت

 الكنزييــن فـإن االستثمار، إلى كامل كلبشو أوتوماتيكيا يتحول االدخار بأن يعتقدون الكالسيك كان

  إلى يتجه أن يمكن كما المضاربة إلى االدخار من جزء يتحول أن يمكن بأنه يؤكدونو معهم ونيختلف

  .االكتناز

 أوجه على اإلنفاقو المتاح الدخل بين الفرق في ئليالعا القطاع مدخرات تتمثل :االدخارالعائلي -أ

 التأمين عقود مثل تعاقدية دخاراتا ،المباشر االدخار: منها عديدة أشكاال أخذيو المختلفة، االستهالك

  .سندات أو أسهم أو راستثما هاداتش شكل على مدخرات

 نذكر أخرى عوامل إلى باإلضافة الدخل هو العائالت  قطاع مدخرات على يؤثر عامل أهم نإ  

 تعتبرو. المحاكاة التقاليد، االستهالكية، العادات لالدخار، الحدي الميل لالستهالك، الحدي الميل: منها

  .المتقدمة الدول مع بالمقارنة وذلك النامية الدول في االدخار مصادر أهم العائلي القطاع مدخرات

 توزيعها وسياسة المحققة األرباح على األعمال عقطا مدخرات تتوقف :األعمال قطاع مدخرات -ب

 هذا القطاع، حجم مع النامية البلدان في أيضا تناسب كما ،2 المدخرات زادت األرباح زادت فكلما

 الصغيرة التجارية المحالت فيضم المنظم غير أما منظم، آخر و منظم غير قطاع إلى ينقسم األخير

 ال لهذا االستثمارية، تياجاتهاح كذاو مدخراته تقدير كان بما الصعوبة منو الصغيرة الخدمية والوحدات

 الخاص األعمال قطاع من تكونفي المنظم األعمال قطاع اأم .الفائض توليد في كثيرا عليه ليعو

 هذا مدخرات تعتبرو ،)األرباح( المتولد الفائض حجم على يعتمد لديه االدخار حجمو والحكومي،

 قطاع فيها نجد التي النامية الدول عكس على المتقدمة الدول في جميعا االدخار مصادر أهم القطاع

  .األهم العائالت

 الجارية، النفقات عن الجارية تاإليرادا زيادة حالة في الحكومي االدخار يتحقق :الحكومي االدخار -ج

  النقدي، اإلصدار إلى أو العجز لسد األخرى القطاعات مدخرات إلى الحكومة تلجأ العكس حالة فيو

 إلى توجهه ئضفا تحقيق بغية نفقاتها على الضغطو مواردها تنمية على دائما كوماتالح تعملو

  .المستهدفة التنميةو االستثمار مجاالت

                                                       
  ) 190ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت  1
  ).24ص،( سابق، مرجع الليثي، علي محمد عجمية، العزيز عبد محمد 2
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 بنصيب يساهم البترولية الدول باستثناء النامية البلدان في الحكومي القطاع فان العموم على  

 الزيادة معدل قصور إلى ذلك يرجعو عجزا القطاع هذا يسجل ما غالبا بل القومي، االدخار في ضعيف

  .1النفقات في الزيادة معدل مالحقة عن اإليرادات في

 تمثلو اتالشركو األفراد دخول من الدولة به تقوم مالي اقتطاع عن عبارة هي الضريبة :الضرائب. 2

 في إما الحكومة طرف من استخدامها يتم الحصيلة هذه الجارية، الدولة إيرادات أهم الضرائب حصيلة

 تحقيق في يساهم الذي وه االستثماري اإلنفاق أي األخير هذاو استثمارية، أوجه في أو الجاري اإلنفاق

  .المال رأس تراكم نموو الناتج نمو معدل من ويرفع التنمية

  :2 إلى تهدف أن البد االقتصادية، التنمية تحقيق في الضريبية السياسة تساهم أن أجل من و

  .التنمية ألغراض توجيهو االقتصادي الفائض تعبئة*  

  .الضروري غير خاصةو االستهالك من الحد* 

  .الجارية االقتصادية للتغيرات يستجيب بحيث مرنا الضريبي الهيكل يكون أن* 

 االستهالك مستوياتو الدخول مستويات تفاوت من الحد كذلكو االستثمار مطن تغيير إلى تهدف أن* 

  .المختلفة

 أو النقدي اإلصدار إلى اللجوء بالعجز ويلالتم أو التضخمي بالتمويل يقصد :التضخمي التمويل. 3

 التنمية عجلة دفع أجل من ذلكو الموازنة، في جزالع تغطية أجل من ادخار وجود دون االئتمان خلق

 قد مما المتاح االدخار حجم يتجاوز االستثمار حجم يجعل التمويل من النوع هذا أن إال القتصادية،ا

  .التضخم من نوعا دــيول

 زيادة إلى تؤدي النقد عرض زيادة أن مفادها حجة على التضخمي التمويل أسلوب يستند  

 حجم يرفع مما األسعار همنو الطلب زيادة إلى يؤدي النقدي المعروض زيادة أن بحيث االستثمار،

 االئتمان في التوسع حالة في أنه إلى باإلضافة االستثمار، زيادة على المستثمرين يشجع ما هوو األرباح

 الحالة هذه في المستثمرون عليها يحصل التي القروض نفإ اإلسمية الفائدة أسعار ثبات مع المصرفي

  .سالبة فوائد ذات تكون

 سلبية آثار عليه يترتب لما نظرا التمويل في األسلوب هذا نجاح في الكتاب من العديد ككيش  

 ضمن بقي إذا النامية للبلدان بالنسبة مجد البعض قبل من يعتبر أنه إال التضخم، بمشكلة عادة ترتبط

  .3 التنمية تشجيعو النامي اداالقتص احتياجات مواجهة :هما معا غرضين يخدم ألنه ضيقة، حدود

                                                       
  ).4ص( سابق، مرجع نوال، جمعون  1
  ).193-192ص ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت  2
 ).195ص( سابق، مرجع, القريشي مدحت  3
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 تجاري ميزان تحقيق إلى الخارجي العالم مع تعامالتها في الدول تسعى :الخارجية التجارة حصيلة. 4

 مع الموجبة الحصيلة أي الفائض هذا للحكومة، تمويل مصدر على لحصولا أجل من ذلكو موجب،

 الذي جزءال هوو االستثمار في استخدامه يتم أو الجارية النفقات لتغطية إما توجيهه يتم الخارجي العالم

 البلدان أغلب في كونها هي لناميةا للبلدان التجارية الموازين يميز ما أن إال التنمية، عملية في هميسا

 البلدان في كثيرا ردالمص هذا على يعول ال منهو عجزا، يسجل أي سالبا يكون منها البترولية ماعدا

  .االقتصادية التنمية لتمويل النامية

 التنمية لتمويل كمصدر الزراعي القطاع الدول بعض في يستخدم المصادر هذه إلى باإلضافة  

 الزراعي القطاع تحميل بمعنى الصناعي، القطاع لتمويل القطاع هذا في المحقق الفائض باستخدام هذاو

  .اليابانو فرنسا في الحال هو كما لتصنيع،ا تكلفة من األكبر النصيب

 البلدان في خاصةو االقتصادية ميةالتن لتمويل فقط المحلية الموارد على االعتماد يمكن ال  

 .الخارجية التمويل مصادر إلى اللجوء يكون هنا منو الموارد هذه شح من تعاني التي النامية

  الخارجية التمويل مصادر: ثانيا

 إلى الدول تلجأ التنموية العملية احتياجات كافة لتغطية المحلية الموارد كفاية عدم حالة في  

 اللجوء يتم إنماو المصادر هذه على كلية االعتماد يمكن ال أنه إال العجز، يةلتغط الخارجية الموارد

 االستثمارات: في الخارجية المصادر هذه حصر يمكنو الداخلية، مصادرها دعم أجل من إليها

  .القروض إلى باإلضافة اإلعاناتو المنح األجنبية،

   األجنبية اإلعاناتو منحال. 1

 لرؤوس انتقال تمثل إنما لها، المستلمة النامية البلدان على زاماتالت أية تمثل ال المنح إن  

 أي بدفع ةملزم ةاألخير هذه تكون أن دون ،)المستقبلة( النامية انالبلد إلى ةالمانح البلدان من األموال

 أخذوت خاصة، ةيائتمان مؤسسات خالل من المنح ههذ بتقديم الحكومات تقومو فوائد، وال أقساط ال شيء

 معايير توجد ال أنه إال للمشروعات، مساعدات شكل يأخذ معظمهاو فنية، مساعدات أو مال رأس شكل

 بأنه البعض يؤكد بحيث عشوائي بشكل منحها يتم إنماو المساعدات هذه منح أساسها على يتم محددة

  .النامية للبلدان الفعلية للحاجات طبقا المساعدات تحدد ما نادرا

  األجنبي االستثمار. 2

 سواقاأل في أو اقتصادية منشات في بالبلدان مقيمة غير أجنبية جهات قبل من استثمار هو   

  :هما نوعين بين األجنبية االستثمارات في نميزو المضيف، البلد في المالية

 البلدان اقتصاديات في األجنبية للموارد استثمار عن عبارة هو :المباشرة األجنبية االستثمارات -أ

 حركة من النوع هذا يفضلو جزئي، بشكل أو تام بشكل سواء اإلنتاجية األنشطة هذه امتالك مع النامية
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 المباشرة األجنبية االستثمارات مثلت قدو األجنبي، المال لرأس المضيفة لالدو قبل من األموال رؤوس

 عام  % 23 كانت ما بعد 1980 عام النامية البلدان إلى الداخلة االدخارات إجمالي من  %11 نحو

1960 1.  

 مصدر فقط يعد ال فهو ة،المتعدد همزايا على للحصول لالستثمار المستقبلة البلدان تسعى  

 نوعية ذات سلع يقية،تسوو إدارية خبرة المتقدمة، نتاجيةاإل الخدمات من جملة أيضا يوفر إنماو للتمويل

 المرجو األهداف أهم أن الإ ,مالئم استثماري مناخ توفر تطلبي المزايا هذه مثل على الحصولو جيدة

 على الحصولو عمل فرص خلق هو النامية لبلدانا في األجنبية االستثمارات هذه من تحقيقها

 الدول ههذ توفق قلّما أنه التجارب أثبتت أهداف وهي األجنبي النقد وتوفير كسب المتقدمة، التكنولوجيا

  .شرحها يطول عديدة ألسباب ذلكو تحقيقها في

 شراء أي المالية األسواق في استثمار عن عبارة هي :المباشرة غير األجنبية اراتاالستثم -ب

 معقول عائد عن تبحث استثمارات عن عبارة هيو الوطنية، المالية السوق في ليةالما لألوراق األجانب

  .األجانب قبل من قرارات اتخاذ أو إشراف عليه يترتب أن دون األموال لرؤوس

 وكذا الدولية المالية األزمات المالية، األسواق اضطرابات االستثمار من النوع هذا يواجه  

 أهميته يف انخفاض إلى الماضي القرن من الثالثينات في به أدى ما هوو األجنبي، الصرف مخاطر

 على للتمويل يسيالرئ المصدر الزمن من عقدين حوالي منذ أصبحت أنه إال ،األول بالنوع بالمقارنة

 حجم صغر بسبب النامية للبلدان بالنسبة التمويل من النوع هذا أهمية تنخفضو ي،العالم المستوى

 .فيها المعامالت حجم انخفاضو  المالية أسواقها

   القروض. 3

 نمت والتي النامية للبلدان دفقةالمت األجنبية المدخرات أنواع أكبرو أهم من القروض تعتبر  

 هيئات طرف من أو الدولو الحكومات من إما التمويل من وعالن هذا على الحصول يتمو سريع، بشكل

  .دولية مالية

 الدولة قدرة على أولى بدرجة يعتمد التنمية خدمة في التمويل من النوع هذا من االستفادة إن  

 بخدمات بالوفاء لها يسمح ما هوو اإلنتاجية، االستثمارية االتالمج إلى توجيهها على لها المحصلة

 فترة بعد إال إنتاجا تحقق ال مشروعات إلى أو االستهالك إلى القروض هذه توجيه حالة في أما الدين

 الحالة هذه في مستقرة غيرو مرتفعة القروض هذه على المطبقة الفوائد لكون نظراو ،طويلة زمنية

  .الزالتو النامية الدول أغلب منه عانت يالذو لمديونية،ا شبح في الدول هذه طتخبت سوف

                                                       
 ).199ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت  1
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 تأمين أن هل: التالي السؤال أذهاننا إلى يتبادر التنمية تمويل مصادر ألهم ااستعراضن بعد  

 دون تحول عوائق ثمة أم! شاملة؟ اقتصادية تنمية ثمة منو اقتصادي نمو لتحقيق كاف الالزم التمويل

  .باقتصادياتها النهوض أجل من إزالتها على العمل النامية الدول علىو ذلك

  االقتصادية ةالتنمي عقبات. 2.3.2.1.1

 حيث من تتفاوت العقبات، من مجموعة النامية البلدان في االقتصادية التنمية سبيل يعترض 

: هيو أقسام أربع إلى تقسيمها ويمكن الواحد، البلد في آخر إلى وقت منو آخر إلى بلد من األهمية

 .دولية عقبات أخيراو حكومية عقبات اجتماعية، عقبات اقتصادية، عقبات

  اقتصادية عقبات :أوال

  :التالية النقاط في إجمالها يمكن  

 المفرغة الحلقة بأن يؤكد الذي ) Nurkse( االقتصادي هو الفكرة صاحب :المفرغة الفقر حلقة. 1

 أن مفادها فكرة إلى يستندو ،1 النامية البلدان في للتنمية المنخفض المستوى إبقاء على تعمل للفقر

 ضعف عن بدوره اجمالن االستثمار مستوى انخفاض بسبب منخفضة النامية ناالبلد في الكلية اإلنتاجية

 أجل منو التخلف، حالة بسبب السوق كمال عدم إلى إضافة الدخل مستوى انخفاضو المدخرات حجم

 حجم أكبر لتعبئة ةالكفيل السبل إيجاد طريق عن الحلقة هذه كسر البلدان هذه على يتعين التنمية تحقيق

  .المطلوب الرأسمالي التراكم تحقيقو المدخرات من

 عواملال من عامل السوق محدودية أن يرى اتجاه اتجاهين بين هنا ونميز :السوق محدوديةو ضيق. 2

 من مظهر الحجم توفرا أن مفادها فكرة إلى ذلك في تندونسيو االقتصادية، التنمية عملية عيقت التي

 توفر يتطلب كبير إنتاج حجم بالتالي و كبير، جمـح تذا صناعات قيام يتطلب تحقيقهاو التنمية مظاهر

 .النامية البلدان تفتقده ما هوو تستوعبه سوق

 يرون حيث التنمية، وجه في عائق السوق محدودية تكون ما نادرا أنه فيرى الثاني االتجاه أما  

 حجمو ة،مجزأ األسواق من مجموعة توجد أنه إال متكاملة، واحدة سوق وجود عدم من غمربال أنه

 الخارج من المحولة الدخول حجم على كذلك بل المنخفضة الدخول على فقط يعتمد ال الداخلي الطلب

  .األخرى البلدان في المقيمين سكانها طرف من

 االقتصاد في واالجتماعية االقتصادية التقسيمات إلى اجيةاالزدو تشير :االقتصادية االزدواجية. 3

 درجة في وكذا واألقاليم القطاعات بين فيما التكنولوجيا مستوى في قاتالفرو في تنعكس التيو الوطني

                                                       
 )152ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت  1 
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 بين فيما المستخدمة التكنولوجيا في فجوة شكل في الفروقات هذه تنعكس ما وعادة ،1 بينها فيما التطور

  .النقدية التعامالت في فجوة كذاو الدخول في ةفجو القطاعات،

 آخرو متطور قطاع عنها ينجم ألنه ميةالتن مليةع على سلبا االقتصادية االزدواجية تؤثر  

 االستفادة من يحرمه مما ،الوطني االقتصاد أجزاء بقية المعو وثيقة ارتباطات بينهما تكون ال متخلف

 القطاع في التوسع أن ذلك إلى أضف القطاع، هذا في المحققة األرباح حجمو والتوسع التطور من

 الميزان على بدوره ينعكس ما هوو الخارج من اإلنتاج عوامل على الطلب زيادة على يعمل المتقدم

  .للبلد التجاري

 أما عائقا يقف مما لها التحتية البني هشاشةو بضعف النامية البلدان تتميز :التحتية البنية ضعف. 4

  .االقتصادية التنمية لعملية األساس حجر تعتبر تيالو االستثمارات وتنفيذ خولد

 إلى ذلك يعودو األجنبي، الصرف في شح من ناميةال الدول معظم تعاني :ياألجنب الصرف قيد. 5

 الخارجي لعالما على انفتاحها من فبالرغم الدول، هذه غالبا منه تعاني الذي التجاري الميزان في العجز

 الصادراته الكبير االعتماد إلى ذلك يرجعو االقتصاد أجزاء تنمية في تساهم مل أنها إال ا،تجارته ونمو

 في األسعار لىع يعتمد الصادرات من النوع هذا معينة، أنواع في انحسارها وكذا األولية المواد على

 هذا كل األسعار، لتقلبات عرضة يجعلها مما لها السعرية المرونة انخفاض كذلكو الدولية األسواق

  .األجنبي النقد من البلد موارد على سلبا ينعكس

 البلدان في االقتصادية التنمية وجه في تقف التي العوائق بين من :2 البشرية الموارد محدودية. 6

 التنمية عملية قيادة على ةالقادر الكوادر إلى تفتقر فهي البشرية، الموارد ئمةمال عدمو كفاية عدم النامية

  اإلنتاجية مستوى انخفاض في كذلك ينعكسو المحققة، النمو معدالت على لباس ينعكس مما نوعاو كما

 بتوسيع يسمح ال خصصاتالت بعض في افتقادهاو المهارات نقص إن. اإلنتاج واملع حركة عفضو

 تنمية تحقيق من يمكن الذيو لمطلوباو الكفء بالمستوى المال رأس غـاللباست الو اإلنتاج،

  .اقتصادية

  اجتماعية عقبات: ثانيا

  :3 التالية قاطالن في التنمية مسار تعيق التي االجتماعية العقبات إدراج يمكن  

 في تكمن المشكلةو السكاني، االنفجار مظاهر من يةالنام البلدان معظم تعاني :السكاني االنفجار. 1

 بينهما تفاوت نجد حيث ,المادية الثروة أو الطبيعية الموارد نمو معدل مع السكاني النمو معدل عالقة

                                                       
 )154 ص( ،المرجع نفس  1  

   ).155ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت   2  
 ).59ص( الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان االقتصادي، التخلف ،)1983( الدوري، أحمد محمد  3  
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 المتطلبات توفير الحكومة على يصعب ما هوو الثروة نمو معدل يفوق السكان نمو معدل أن أي

  .المحدودة مواردها على متزايدة ضغوطا يخلق الذي األمر السكان، لكافة األساسية

  .االقتصادي الجهل كذلكو واإلدارية الفنية المهارات وندرة التدريبو التعليم ضعف. 2

  .له المكونة عناصره بين القومي الدخل توزيع عدالة عدم. 3

  :حكومية عقبات: ثالثا

 الممكن غير من أصبح حتى عشر الثامن القرن منذ مهما تزايدا التنمية في الحكومة دور عرف  

 على الحكومة تلعبها أن يمكن التي المهمة األدوار تتمثلو قوي، حكومي دعم بدون تنمية قيقتح

  :1 يلي فيما التنمية مضمار

 األجنبية أو الوطنية سواء راتستثمالال جذب عامل السياسي االستقرار يعتبر :السياسي االستقرار. 1

 في راالستثما ضعف كانت فالنتيجة النامية الدول معظم في السائد هو السياسي االستقرار عدم أن بماو

 يعد لهذاو المظهري، االستهالك أو جنبية،األ البنوك إلى الشخصية الثروات توجهو المحلي، االقتصاد

  .تنميةال طريق في عقبة السياسي االستقرار عدم

 يسمح ألنه االقتصادية التنمية لتحقيق ضروري أمر السياسي االستقالل يعتبر :السياسي االستقالل. 2

 بشكل الدولة مصلحة تخدمو فيها السائدة والظروف تتوافق التي االقتصادية السياسات برسم للدولة

  .الدولة مصلحة متخد ال قد اقتصادية سياسات فيها تفرض التي التبعية حالة عكس على رئيسي،

 أو صعبة خيارات تضمني االقتصادية التنمية بتحقيق الخاص القرار إن :للتنمية الحكومي الدعم. 3

 تكون الحكومات تلك نفإ الحكم نظام قلب يستطيعون لخيارا هذا من المتضررون كان افإذ مقايضات،

 في التنمية تحقيق فان عليهو النمو، لتشجيع الضرورية لخطواتا اتخاذ في راغبة غير أو قادرة غير

 السياساتو القرارات اتخاذ في الحكومة طرف من أكيدة رغبةو استعدادا يتطلب النامية لبلدانا

  .االقتصادية التنمية تحقيق طريق في حقيقية عقبة مثلي ذلك وعكس للتنمية، مطلوبةال

  دولية عقبات: رابعا 

 ألجنبيةا بالبلدان النامية للبلدان الخارجية القاتالعو الدولية بالظروف المرتبطة قباتالع تلك هي  

 رئيسية عقبة االقتصاديين بعض طرف من تعتبرو وغيرها، والمالية والتجارية االقتصادية جوانبها في

 النامية للبلدان بالنسبة ضغوطا خلقت الطرفين بين ةالمتكافئ غير التجارية فالعالقات التنمية، وجه في

 والدخل لألسعار بالنسبة المرونة قليل طلبا تواجه التي األولية السلع إنتاج على لالدو هذه أجبرت فمثال

 المدفوعات بميزان يتعلق فيما المتقدمة للبلدان بالنسبة السلبية الميزة موقع في البلدان هذه وضع مما

                                                       
 ).158- 157ص ص( سابق، مرجع القريشي، مدحت  1   
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 في التنمية يةعمل على سلبا أثرت التيو التجارة منافع تكافؤ عدم إلى باإلضافةو األجنبي، النقد وتوفر

 الصناعي قطاعها على سلبا أثرت قد عليها المفروضة الحرة التجارة شروط نفإ ومنه النامية، البلدان

  .صناعيا البلدان هذه تأخر في ساهم الذي األمر هوو التقليدي، قطاعها على قضت كما ئالناش

       النامية البلدان على المفروضة الخارجية العوامل أن على يؤكدون االقتصاديين من الكثير إن  

 في التنمية عرقلة على تعمل كلها المتكافئة غير التجارية العالقاتو االقتصادية التبعية في لمتمثلةاو

  .البلدان هذه
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  المستديمة التنمية وأهداف مفهوم. 2.1

 عبر عديدة تطورات يةاالقتصاد التنمية محتوىو مفهوم عرف فقد سابقا إليه تطرقال تم كما  

 التنموي األسلوب عن المترتبة للنتائج أو المكتسبة للخبرات نتيجة كانت إنما التطورات هذه الزمن،

 هذا انعكاسات االعتبار بعين أخذه دون ممكن رفاه أكبر لتحقيق لإلنسان المستمرو الدائم يفالسع المتبع،

 في تغيير إلى وأدت الزمن، مع تتفاقم بدأت بيئية ةمشكل خلق البيئي، النظام على المدروس غير السعي

  .بيئية أو مستديمة تنمية إلى اقتصادية تنمية من التنمية محتوىو مفهوم

  االستدامة ومستويات المستديمة التنمية مفهوم تبلور .1.2.1

 تفترا عبر وأعمال لتراكمات نتيجة جاء إنماو الصدفة وليد يكن لم المستديمة التنمية مفهوم إن 

  .1987 عام التنميةو للبيئة العالمية اللجنة تقرير في مرة ألولو ليتبلور طويلة، زمنية

  المستديمة التنمية مفهوم  .1.2.1.1

  المستديمة التنمية لمفهوم تاريخيال التطور. 1.1.1.2.1

 لبيئيا بالجانب كبير اهتمام يالءإ وعدم التنموية العملية في أهمية البيئة إعطاء عدم من بالرغم  

 بعض قبل من ولةالمبذ الجهودو المحاوالت بعض ناكه كانت أنه إال الماضي، القرن من الستينات قبل

 الهام المورد هذا على الحفاظ بضرورة اديتن كانت والتي بالبيئة، المهتمة والهيئات الجمعيات

 الطبيعية، دورةال صيانة بضرورة البيئة لحماية الكندية الجمعية نادت 1915 عام ففي الضروري،و

 عنه، الناجمة دهـــفوائ إنما و الطبيعي المال رأس ليس هو استعماله يتم ما أن إلى أشارت حيث

 .1 القادمة لألجيال بالنسبة منه االستفادة إمكانيات سيرهن الوتيرة بنفس باستعماله االستمرارو

 استعمالو البيئة حماية بين زنةالموا ةضرور اقترح الذيو الطبيعة لحماية لعالميا المؤتمر عقد 1923

  .2 مواردهاو الطبيعة لحماية العالمية جمعيةال إنشاء 1948 عام في ليتم الطبيعية، الموارد

 الدول اضطر مما حرج موقف في العالم وضع البيئية المشكلة تفاقمو البيئية األضرار تزايد إن  

, البيئي الوضع بشأن لعلماءا تحذيرات تزايد بعد خاصةو المأزق، لهذا مخرج إيجاد إلى يالسع إلى

             الديموغرافي للنمو الحالية االتجاهات في االستمرار حالة في بأنه البيئية التوقعات أوضحت حيث

 نضع ثمة منو للبيئة، اإلستعابية القدرة على سلبا ستنعكس االستهالكية األنماط و االقتصاديو

  .حرج موقف في البيئية المكاسب

                                                       
1D’HUMIERS Patrick,  (2005),  Le  développement  durable  –  le management  de  l’entreprise 
responsable, Editions d’Organisation, France, (P 106). 
2  Loc.cit, (P 106) 
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    مؤتمرات عدة عقد تم البيئية مسؤولياته من طرف كل تهربو الدول مصالح تضارب ظل فيو  

  :منها نذكرو المأزق، هذا من للخروج سبيل ضلأف إيجادو الوضع مناقشة مجملها في حاولت جمعياتو

 كذاو السائد االقتصاديو الديموغرافي النمو عن الناجمة األخطار أوضح الذيو روما اجتماع: 1960

  .1 الموارد استنزاف

 العلمي التطور تخص أبحاث إجراء ضرورة إليه دعا ما جملة من الذي روما نادي إنشاء: 1968

 للمجلس واألربعين الخامسة الدورة انعقاد تم السنة نفي وفي المتقدمة، الدول في النمو حدود لتحديد

 الوطني المستويين على التحرك بضرورة اإلقرار تم أين, )المتحدة األمم( واالجتماعي االقتصادي

 لجنة تشكيل وتم 1972 عام مؤتمر انعقاد إلى المجلس هذا دعا كما البيئية، المخاطر من للحد والدولي

 .2 له تحضيرية

 من مجموعة عرض خالله تم وقد استكهولم، في البشرية البيئة حول المتحدة األمم قمة انعقاد :1972

 دافعت كما االقتصادية، والمشاكل البيئة بين الترابط وضرورة تصاديةاالق بالتنمية المتعلقة القرارات

 لم إذا بيئية تحسينات تحقيق الممكن غير من وأنه خاصة التنمية، في وأولويتها حقها عن النامية الدول

  .3 والفقيرة الغنية الدول بين الفجوة نقلص

"     النمو حدود"  بعنوان" رستورفو جاي"  دراسة بنشر روما نادي قام 1972 أي السنة نفس وفي  

: هي بارزة عالمية اتجاهات أو متغيرات خمس بين العالقة يدرس رياضي نموذج عن عبارة وهي

 الهدف كان وقد البيئة، تدهور وأخيرا التغذية سوء التصنيع، السكاني، النمو الطبيعية، الموارد استنزاف

 إلى تمتد زمنية لفترة المستقبلية واتجاهاتها يراتالمتغ هذه بين المتبادلة العالقة دراسة هو منها

  .4عاما30

 مصداقية ذا كان وقد العالم في البيئة حالة عن تقريرا) UNEP(  المتحدة األمم برنامج وضع :1982

 أشار كما بالعالم، المحيط الخطر أكدت إحصائية وبيانات عملية وثائق على مبينا كان كونه إلى بالنظر

 االنقراض، إلى طريقها في كانت والنباتية الحيوانية الخاليا من ألف 25 من أكثر أن إلى التقرير هذا

                                                       
1HAMEOUM  Khaled,(2007), Développement  durable  &PME :  introduction  du  concept 
de :production plu propre , la conférence de l’industrie et l’ environnemen, anaba , (p3). 
2  SICAULT  Jean  –  Didier,  A.Kiss ,(1972) ,  La  conférence  des  Nations  Unies  sur 
l’environnement , Stokholm, 5‐16 juin, AFDI , (P 607) 

 التنمية تحقيق في االقتصادية المؤسسة لمساهمة مدخل واالجتماعية البيئية ،المسؤولية)2007( خمارة، الطاهر  3
 ).25ص( ورقلة، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ماجستير، مذكرة ،)سونطراك حالة( ةالمستدام

 ).294ص( سابق، مرجع البديع، عبد محمد  4
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 ومدى البشرية األنشطة عن الناتجة والنفايات االنبعاثات من الهائلة الكميات نحو األنظار ولفت

  .1والمناخ البيئة على انعكاساتها

 ويعرف" المشترك مستقبلنا" عنوان حتت والتنمية للبيئة العالمية اللجنة طرف من تقرير نشر :1987

 والبيئية واالجتماعية االقتصادية األسئلة بين ما الخط التقرير هذا أزاح وقد بروتالند، بتقرير أيضا

 أكد كما عنها، كامال فصال تضمن فقد ذلك إلى باإلضافة المستديمة للتنمية دقيق مفهوم بلورت وتمت

 بعين البيئية الجوانب العملية هذه تأخذ لم ما التنمية في راالستمرا يمكن ال أنه على التقرير هذا

  .2االعتبار

 1800و شخص 2000 حوالي حضرها بالبرازيل، ديجانيرو ريو في األرض قمة انعقاد :1992

 التدابير من مجموعة واتخاذ واسع، بشكل المستديمة التنمية مفهوم ومناقشة دراسة خاللها تم منظمة،

 .3 بينهما مالئمة مستديمة تنمية إطار في وذلك يئيةالب األخطار من للحد

 لضمان الالزمة اإلجراءات على المناخي للتغير المتحدة األمم اتفاقية ركزت 1992 أي السنة نفس في

 تغيرات حدوث تفادي محددة زمنية فترة وخالل معه يمكن مستوى في الجو في الدفيئة غازات استقرار

  .4 المستديمة التنمية تحقيق إمكانات وتهدد االيكولوجي النظام راستقرا على تؤثر خطرة مناخية

 حددت وقد الدفيئة الغازات انبعاثات من والتقليل الحد هو منها الهدف وكان كيوتو اتفاقية عقد :1997

 استخدام وتوسيع الطاقة، استخدام كفاءة تحسين في المستديمة بالتنمية المتعلقة البروتوكول أهداف

  .والنظيفة متجددةال الطاقات

 4000( حوالي المؤتمر حضر جوهانسبرغ، في المستديمة للتنمية العالمي المؤتمر انعقاد :2002

 التقدم تقييم خالل من المستديمة، التنمية بتحقيق الدولي االلتزام على التأكيد أجل من وذلك) شخص

 للبيئة المتحدة األمم مؤتمر نع الصادرة) 21 القرن أجندة( 21 القرن أعمال جدول تنفيذ في المحرز

 تحقيق أجل من اتخاذها الواجب واإلجراءات االستراتيجيات وضع خالل من وكذا ،1992 عام والتنمية

  .المستديمة التنمية

 إنما االقتصادية التنمية عن بديل كمصطلح وتبينهما المستديمة التنمية فكرة إقرار أن نقول إذن  

 تواجه أصبحت التي الكبيرة البيئية المخاطر من تحذر متعددة ءاتوندا عسيرة لمفاوضات نتيجة كان

 حلول إيجاد في التفكير وبدأ البيئية بالمشاكل االعتراف تم فقط هنا عليه، الحياة وتهدد األرض كوكب

                                                       
 مصنع على ميدانية دراسة مع الصناعي التلوث أضرار تكاليف وقياس تحليل في مساهمة ،)1997( بوجعدار، خالد  1

 ).88ص( قسنطينة، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ر،ماجستي مذكرة بوزيان، حامة
2HAMEOUM Khaled, Op.cit, (p3).  
3 Loc.cit, (p 4).  

 ).27 ص( سابق، مرجع خمارة، الطاهر  4
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 لكن البيئة، على تحافظ أخرى جهة ومن درجته وتزيد االقتصادي الرفاه بتحقيق جهة من تسمح مالئمة

 بين اختالف هناك كان أم المستديمة التنمية مفهوم حول العلماء طرف من إجماع هناك كان هل

  .الموالية النقطة خالل من معرفته سنحاول ما وهو! االجتماع؟ وعلماء والبيئيين االقتصاديين

  المستديمة التنمية حول المختلفة اآلراء .2.1.1.2.1

 فاالقتصاديين التحليل، ومنهجية المقاربة زاوية باختالف المستديمة التنمية حول الرؤى تختلف 

 االقتصادية الكفاءة على تركز االقتصادية النظرية أن باعتبار االقتصادية األهداف على يركزون

 والمحافظة البيئية النظم تشغيل على التركيز خالل من البيئية النظرية تساهم حين في الموارد، وحقوق

           العدالة نظرية تساهم حين في الطبيعة، حماية أهمية على يؤكدون نالبيئيو نجد لذا البيئي، التوازن على

 ما هوو السياسات، لبدائل التوزيعية قبالعوا على التركيز خالل من بها تحيط التي األخالقية الموافقو

  .الحياة نوعية وتحسين االجتماعية العدالة مبادئ على االجتماعيين تركيز يبرز

  المستديمة للتنمية قتصادياال ظورالمن :أوال

 ألطول االقتصادي الرفاه تعظيم استمرارية االستدامة تعني الكالسيكي االقتصادي المنظور من 

 مقومات من الكثير وتتضمن واالستهالك الدخل بمعدالت عادة فيكون الرفاه هذا قياس أما ممكنة، فترة

 أكبر تحقيق أجل من الموارد الستغالل المثلى ةالكيفي على يركزون إنما نفاالقتصاديو ،1اإلنساني الرفاه

  .ممكن يةرفاه

 الطبيعي المال رأس على اهتمامهم يركزون فهم البيئي واالهتمام الثقافة ذو االقتصاديون أما  

 طرف من المستديمـة التنمية عرفـت وقد االقتصادية، القيمة ذات الطبيعية الموارد به يقصد والذي

 التنمية من الصافية المكاسب تعظيم على تنطوي المستديمة االقتصادية التنمية: " 2منهم البعض

 بيرس" (الوقت ورمر مع الطبيعية الموارد ونوعية الخدمات على المحافظة شريطة االقتصادية

  ).1987 ه،وزمالؤ

             واالقتصادي البيئي: ثالث نظم بين التداخل من األمثل الحد إلى تشير...  المستديمة التنمية"    

 يعرفها التي البدائل وتضم ،)1989 باربيبر" ( للبدائل ديناميكية تكييف عملية خالل من واالجتماعي

 المستقبلية لألجيال يسمح الذي الحد إلى االصطناعي المال برأس الطبيعي المال رأس استبدال باربيبر

  .المال رأس من القدر نفس ةبوراث

  

                                                       
 يعوالتوز للنشر األهلية المستدامة، التنمية على العولمة مخاطرة: للبيع ليس العالم ،)2003(وردم، علي محمد باتر  1

 ).189ص( األردن،
 ).54ص(سابق، مرجع رومانو، دومانو  2
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  المستديمة للتنمية البيئي لمنظورا: ثانيا

 لكل أن تعني التيو" البيئية الحدود" مفهوم على مةالمستدي للتنمية مقاربتهم في البيئيون يركز  

 عيةالطبي القدرة هذه تجاوز أنو واالستنزاف االستهالك في تجاوزها يمكن ال معينة حدودا طبيعي نظام

         البيئية بالنواحي االهتمام تصاداالق علماء على ومنه, 1توازنه واختالل الطبيعي النظام تدهور يعني

  .البيئة حماية نحو االقتصادية التنمية وتوجيه

 أنماط, التلوث, انيالسك النمو, االستهالك أمام حدود وضع تعني البيئي المنظور من فاالستدامة  

  .الطبيعية الموارد استنزافو ةالسيئ اإلنتاج

  المستديمة للتنمية االجتماعي ظورالمن: ثالثا

 النهائي، وهدفها التنمية جوهر هو اإلنسان أن لىع المستديمة للتنمية االجتماعي البعد يركز 

 الخدمات تقديمو الموارد وتوزيع الفقر، مكافحة االجتماعية، بالعدالة اإلطار ذاه ضمن االهتمام يتمو

 في الشعبية لمشاركةا أهمية على التأكيد إلى باإلضافة لها، المحتاجين كل إلى الرئيسية االجتماعية

 موارد على ناإلنسا طلبات نفإ آخر بتغير الثقافة، تحددها يئةالب طلبات أن اعتبار على القرار اتخاذ

 بالبيئة، اإلضرار دون احتياجاته يحقق أن سيحاول فانه بيئية ثقافة له كانت فان ،ثقافته تحددها الطبيعة

  .صحيح العكسو

 الدولي التقسيم هو فعال استدامة يعتبر ما أن يرون حيث كذل من أبعد إلى النقاد بعض يذهبو  

 تزايد حالة فيو والفقيرة، الغنية الدول على متساوية وغير مختلفة بيئية طلبات يفرض مما ،للثروة

 تلك تكون أن المحتمل من نهفإ االستهالك ونمط الموارد توزيع نمط سنف استمرار مع الطلب حجم

  .2مستدامة غير الموارد

             االقتصادية األنظمة في جوهرية تغيرات إلى تحتاج المستديمة التنمية تحقيق فإن نهوم  

 إعادة إلى أيضا تهدف كما البيئي، التدهور من والحد معالجة على تعمل التغيرات هذه واالجتماعية،

 المستوى على واقعية إمكانية المستديمة التنمية تصبح أن يمكن وعندئذ العالم، في للثروة توزيع

  .العالمــي

 البعض بعضها عن مستقلة ليست الحقيقة في هي والرؤى التوجهات هذه أن نقول األخير في

  .المستديمة التنمية تحقيق نقطة تشكل التقائها ونقطة بينها، فيما ومتكاملة معا متداخلة هي وإنما

  ومستوياتها المستديمة التنمية مفهوم. 2.1.2.1

  المستديمة التنمية مفهوم. 1.2.1.2.1

                                                       
 ).190ص( سابق، مرجع وردم، علي محمد باتر  1
 ).55ص( سابق، مرجع روماتو، دومانو  2
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  اللغوي المعنىو األصل :المستديمة التنمية: أوال

 حيث) Ecology( االيكولوجييا علم إلى  Sustainable االستدامة مصطلح أصل يعود  

 نتيجة – عرضة تكون التي الديناميكية النظم وتطور تشكل عن للتعبير االستدامة استخدمت

 هذه وعالقات وعناصرها خصائصها في تغير حدوث لىإ تؤدي هيكلية تغيرات إلى -ديناميكيتها

 يحافظ بمعنى) Sustinere( هو التيني أصل من مأخوذة كلمة واالستدامة ،1البعض ببعضها العناصر

 يمسك بمعنى) Tinere( أسفل أو تحت بمعنى) Sus( هما مقطعين من تتكون وهي الوجود في البقاء أو

 على يدل مصطلح أساسا هي اللغوية الناحية من) Sustainable( االستدامة فان ذلك وعلى تدعيم، أو

 2 هو كما متواصل والجهد الشيء بقاء هي: "آخر بتعبير المتواصل، أو والمستمر األجل الطويل الدعم

 في التأني: منها متعددة لمعان" دوم" جذره الذي و" استدام" الفعل جاء فقد العربية اللغة في أما".      

 العلمي أو االصطالحي بالمعنى مرتبطة معان أنها يعتقد وكلها عليه، المواظبة امه،دو وطلب الشيء

 وبحاجــة المجتمع، في وآثارها مشاريعها في وديمومة سياستها رسم في تأن إلى تحتاج فالتنمية

  .3 مكتسباتها على للمحافظة برامجها تنفيذ في مواظبة إلـــى

 من فهناك العربية اللغة إلى  Sustainable Development االنجليزي المصطلح ترجم وقد  

 البعض طرف من المصطلحان استعمل وقد المستدامة، التنمية وآخرون المستديمة بالتنمية قال

 دقة أكثر هو) الفاعل اسم صيغة( المستديمة التنمية مصطلح أن إلى اإلشارة يجدر أنه إال كمترادفين،

 كال في اللغوي المعنى يعكسه ما منظور من وذلك) مفعول ماس صيغة( المستدامة التنمية مصطلح من

 بأنها التنمية نصف فحين الحدث، ومحدث الحدث على تدل صرفية بنية الفاعل اسم فصيغة الحالين،

 بينما االستدامة، محدثة فهي ذاتها التنمية من نابعة ذاتية قوى إلى راجعة ديمومتها جعلنا فقد مستديمة

 التنمية ديمومة أن يعني وهذا الحدث، عليه وقع ومن الحدث على تدل) لمستدامةا( المفعول اسم صيغة

   Sustainable Development مصطلح واضعي قول ذلك إلى أضف خارجية، قوى إلى راجعة

 تحول أصبحت التي المعاصر، عالمنا في والبيئية واالجتماعية االقتصادية المشكالت من الكثير بوجود

 وفقا ،4معينة آلية وفق العملية هذه تديم ذاتي دفع قوى من البد وبالتالي التنمية ليةعم استمرارية دون

  للمصطلح كترجمة المستديمة التنمية مصطلح على اختيارنا وقع فقد لذلك

Sustainable Development  

                                                       
 ).23ص( سابق، مرجع زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان  1
 ).86ص(مصر، المعرفة، بستان كتبةم والمنهج، األبعاد: المتواصلة التنمية ،)2007(الرسول، اليزيد أبو أحمد  2

 ).51ص(سابق، مرجع, )2007( الشيخ، آل محمد بن حمد 3
 ).24ص(سابق، مرجع زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان 4
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  العلمي المفهوم: المستديمة التنمية: ثانيا

 العالمية اللجنة تقرير إلى الرسمي المستوى ىعل المستديمة التنمية لمصطلح استخدام أول يعود  

 Cro النرويجية الوزراء رئيسة وتعتبر" المشترك مستقبلنا" باسم المعروف ، 1987 لعام والتنمية للبيئة

Harlem  Bruntland  العدالة من نوع لتحقيق السعي عن للتعبير المصطلح استخدم من أول 

  .يةوالمستقبل الحالية األجيال بين والمساواة

 المشترك مستقبلنا تقرير في الوارد التعريف المستديمة للتنمية وضعت التي التعاريف أول من  

 الالزمة والمتجانسة المتناسقة والعمليات اإلجراءات كل هي المستديمة التنمية: "أن على ينص والذي

 بما المؤسسية، تغيراتوال التكنولوجية، التنمية توجهات االستثمارات، توجيه الموارد، استغالل لتغيير

 مبدئيا مبني تعريف وهو ، 1" مستقبال المحتملةو الحالية اإلنسانية واألنشطة الحاجات إشباع يضمن

 تعريفها تم كما ثانية، جهة من البيئة وحماية جهة من االقتصادية األهداف بين الموافقة يمكن أنه على

 مقدرة في التفريط دون الحالي الجيل ياجاتاحت تلبي التي التنمية: " أنها على التقرير نفس ضمن

 مختلفين معنيين على الحصول التعريف هذا خالل من ويمكن, 2" احتياجاتها تلبية على القادمة األجيال

  :3 هما

 هذا نضوب إيقاف طريق عن الطبيعي المـال رأس مخزون سالمة على المحافظة إمكانية 

 غير الموارد استنزفت التي الفعاليات جميع إيقاف بمعنى معينة، سياسات باستخدام األخير

 على تؤثر التي والفعاليات األوزون طبقة استنزفت التي الفعاليات التعدين، مثل المتجددة

  .المشعة المخلقات إنتـاج: مثل المستقبلية األجيال

 والصنـــاعي الطبيعي المــال رأس إجمــــالي من المستوى نفس على المحافظة 

 على نحافظ طالما بالصناعي الطبيعي المال رأس استبدال يمكن وأنه المتعاقبة، ــاللألجي بالنسبة

 هناك أنه منها نذكر اإلشكاليات بعض على ينطوى المعنى هذا أن إال اإلجمـــالي المستوى نفس

 المستقبلية األجيال قبول من ثقة على نكون أن يمكننا ال كما استبدالها، يمكن ال التي األصول بعض

 .ايجابية بطريقة البدائل بشأن الحالي الجيل راراتق

 الفقر مكافحة في تساهم أن يجب المستديمة التنمية فان دائما" المشترك مستقبلنا" تقرير وحسب  

 بين وما, الصناعي العالم في الموارد استخدام بين جديد توازن خلق وفي جهة من النامية البلدان في

                                                       
1 BURGENMIER Beat, )2000( , Principes écologique et sociaux du marché, économica, France, 

(P44). 
 ).51ص( سابق، مرجع الشيخ، آل محمد بن حمد  2
 ).56ص( سابق، مرجع روماتو، دومانو  3
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 عدم إلى تدعوا*  بروتالند ومنهجية تعريف حسب االستدامة فان بالتاليو للبيئة، االستيعابية القدرة

  .1مستدامة وإنتاجية استهالكية بأنماط واستبدالها الحالية االستهالكية األنماط استمرارية

 بعين تأخذ التي التنمية: "أنها على عرفها فقد) 1980( الطبيعة على للحفاظ العالمي االتحاد أما  

  .2 والمجتمع واالقتصاد البيئة االعتبار

 على المستديمة التنمية ويعرف المال، رأس هو االستدامة نمط الدولي البنك يعتبر حين في  

 لألجيال الحالية التنموية الفرص نفس إتاحة يضمن الذي المتصل التكافؤ بتحقيق تهتم التي تلك: " أنها

  .3 الزمن عبر تمرةالمس زيادته أو الشامل المال رأس ثبات بضمان وذلك القادمة

 الموارد قاعدة وحماية إدارة:" أنها على عرفتها فقد) FAO( والزراعة األغذية منظمة أما  

 البشرية الحاجات إرضاء استمرار تحقيق تضمـن بطريقة والمؤسسي التقني التغير وتوجيه الطبيعية،

  " 4 والمستقبلية الحالية لألجيال

 عام ديجانيرو ريو في انعقد الذي والتنمية للبيئة المتحدة مماأل مؤتمر لتقرير الثالث المبدأ عرف  

 متساوي نحو على تتحقق بحيث"  التنمية في الحق انجاز ضرورة: " بأنها المستديمة التنمية 1992

 الرابـــع مبدئــــه في المؤتمر وأشار والمستقبل، الحاضر ألجيال والبيئية التنموية الحاجات

 5 "التنمية عملية من يتجزأ ال جزء البيئية الحماية تمثل أن ينبغي المستديمة تنميةال تحقق لكي"  أنه إلى

 المتاحـــة الطبيعية المـوارد قاعدة وصيانة إدارة توظيف، عملية:" بأنها أيضا وتعرف  .

 الحالية لألجيال البشرية االحتياجات إشباع استمرار يضمن نحو على والمؤسسي التقني التغير وتوجيه

  ." 6 مستقبليةوال

 التي التنمية تلك أنها على المستديمة التنمية عرفت فقد   Webster ويبستر قاموس في أما 

 مدير عرفها حين في كليا، أو جزئيا تدميرها أو باستنزافها تسمح أن دون الطبيعية الموارد تستخدم

 بضرورة تقر التي يةالعمل تلك أنها على  W. Ruckelshans هاوس وليم األمريكية البيئة حماية

                                                       
  .)187ص( سابق، مرجع وردم، على محمد باتر  1

  .بروتالند بتقرير" المشترك مستقبلنا" تقرير يعرف* 
2 GENDRON Corinne,(2006),Le développement durable comme compromis,Québec, France.  
(P 166). 

 ).29 ص(, ابقس مرجع خمارة، الطاهر  3
 ).56ص( سابق، مرجع روماتو، دومانو  4
 الثقافية لالستثمارات الدولية الدار المستديمة، التنمية مبادئ ،)2000(شاهين، بهاء ترجمة موسشيت، دوجالس  5

 ).17ص(مصر،
 ).85ص(سابق، مرجع الرسول، اليزيد أبو أحمد  6
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 على والمحافظة االقتصادية التنمية أن منطلق من وذلك البيئة، قدرات مع يتالءم اقتصادي نمو تحقيق

  .1 متناقضة وليست متكاملة عمليات هما البيئة

 بالرفاهية باالرتقاء يسمح الذي النشاط ذلك بأنها  Edward Barbier باربير ادواردو ويعرف  

 األضرار من ممكن قدر وبأقل المتاحة، الطبيعية الموارد على الحرص من قدر بأكبر االجتماعية

  :2 هي أساسية سمات أربع المستديمة التنمية أي لها حدد وقد البيئة، إلى واإلساءة

 خصوصا تعقيدا وأكثر تداخال أشد كونها في عام بشكل التنمية عن تختلف المستديمة التنمية 

  .التنمية في اجتماعي هو اوم طبيعي هو بما يتعلق فيمـا

  أساسا توجه فهي المنطق هذا ومن العالم، في الفقر انتشار من الحد إلى تسعى المستديمة التنمية 

  .فقرا الشرائح أكثر ومتطلبات حاجات لتلبية

 على والمحافظة والثقافية الروحية الجوانب بتطوير يتعلـق نوعي بعد لها المستديمة التنمية 

  .للمجتمعات ةالحضاري الخصوصية

 الكمية أبعادها تداخل لشدة مؤشراتها وقياس المستديمة، التنمية عناصر فصل إمكانية عدم 

  .والنوعية

 تكنولوجيا مالئمة وتعتبر البيئة، تحترم التي التنمية هي المستديمة التنمية أن القول يمكن ومنه  

 بقدرة اإلضرار دون الحالية األجيال باحتياجات الوفاء إلى تهدف اجتماعيا، ومقبولة اقتصاديا فعالة

 غير بيئة في القادمة األجيال حق االعتبار بعين تأخذ تنمية فهي احتياجاتها، تحقيق على القادمة األجيال

 تحقيق الحالية األجيال حق من كان فإذا أكثر، أو التنمية فرص نفس على بالحصول لها تسمح مستنزفة

 فإن, واإلمكانيات والطاقات المتاحة الموارد استغالل خالل من ةوالرفاهي المعيشة مستوى ورفع تنمية

 وحق الحالية األموال رؤوس في والثقافية واالجتماعية البيولوجية الجوانب مراعاة مع يتم أن يجب ذلك

 من فقط يتم ال القادمــة لألجيــال الحــق هذا وصيــانة والمحافظة فيها، القادمة األجيال

 وتعويض المتاحة الموارد كفاءة رفع خالل من أيضا وإنما المال لرأس العقالني االستغالل خــالل

  .البيئة تفقده ما

 االجتماعية العدالة: الثالثة مبادئها من مستمدة أنها المستديمة التنمية تعاريف من المالحظ إن  

 بالجوانب االجتماعية االقتصادية الجوانب يربط االهتمام نجد هنا االقتصادية، والفعالية البيئة حماية

                                                       
 ).25ص(سابق، مرجع زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان  1
 ).29ص(سابق، مرجع نوال، جمعون  2



المستديمة التنمية إلى مدخل:األول الفصل  
 

 

38

 التنمية مفهوم ليستنتج للتنمية الثالثة المفاهيم بدمج السويدي الفيلسوف قام اإلطار هذا وفي ،1البيئية

  الموالي الشكل يوضحه كما المستديمة،

  التي الرئيسية الثالثة العناصر التقاء خالل من المستديمة التنمية تحقق): 02( رقم الشكل

  .االجتماع وعلماء واالقتصاديين يكولوجييناال نظر وجهات تشمل

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  ).73ص(,سابق مرجع, موسشيت دوجالس :المصدر

 مصطلح أنه إال المستديمة التنمية لمصطلح أعطيت التي التعريفات من الهائل الكم من بالرغم  

 مستديمة تنمية بتحقيق يسمح الذي العلمي الجانب إعطاء أو اإلجماع يتم لم ألنه الغموض يكتنفه الزال

 تسمح التي الكيفية عن التساؤل يزال ال حيث والمستقبلية، الحالية األجيال مصالح بين توافق فعال،

 ونوعية البيئة، حماية يشمل الذي المصطلح هذا وعمومية الغموض هذا ولعل التنمية، هذه مثل بتحقيق

 جاذبيته من زادا اللذان هما المستقبلية، النظرة على تركيزه إلى باإلضافة االجتماعية والمساواة الحياة

  .سواء حد على والباحثين السياسيين لدى

  االستدامة مستويات  .2.2.1.2.1

  .ضعيف واآلخر قوى أحدهما المستديمة للتنمية مستويين بين االقتصاديون يميز 

  القوية االستدامة: أوال

 النشاطـات مجـــال نضم االقتصادية النشاطات حقل وقع إذا قوية االستدامة تكون 

 االقتصادية النشاطات نمو حجم يجعل الذي الشيء البيئية، الدائرة ضمن تكون األخيرة وهذه اإلنسانية

  :ذلك يوضح الموالي والشكل بالبيئة، اإلضرار بحجم مقيد البعيد المدى على

                                                       
 
1 LAHSEN Abdelmalik, Patrick Mundler, (1997), Economie de l’environnement, France,(p45). 
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  القوية االستدامة): 30( رقم الشكل

  

  التنمية              

  

  

  

  

  

  

  

  ).31ص(, سابق مرجع خمارة، الطاهر :مصدرال

 كل األصلي مستواها في المال رأس مكونات على الحفاظ يتطلب االستدامة من النوع هذا إن

  ،1بدائل وليست البعض لبعضهما مكملة تعد المختلفة المال رأس مكونات فان لهذا وفقا حدى، على

 البشري المال رأس أشكال مختلف بين حاللاإل فكرة ترفض القوية االستدامة أن نقول آخر بتعبير

 مقيدة واالجتماعية االقتصادية التنمية في التوسع إمكانية يجعل ما وهو والطبيعي، والتكنولوجي ،المالي

  .البيئية بالحدود

  فةالضعي االستدامة: ثانيا

 األخذ دون األصلي مستواه عند الكلي المال رأس على الحفاظ الضعيفة االستدامة تفترض  

 رأس"  بأن تقر التي  Sollow قاعدة إلى استنادا ذلك و المال، رأس مكونات في التغيرات باالعتبار

 الموالي الشكل و" المالي و التكنولوجي المال برأس الزمن بمرور كليا استبداله يمكن الطبيعي المال

  :ذلك يوضح

  

  

  

  

                                                       
 دار والبيئة، الموارد اقتصاديات ،)2000( غزالن، إبراهيم محمد عزت محمد ربه، عبد على الكريم عبد محمد  1

 ).302ص(مصر، الجامعية، المعرفة

بيئية

 اجتماعية

اقتصادية
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  الضعيفة االستدامة): 40( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).31ص(,سابق مرجع, خمارة الطاهر :رالمصد

    

 رصيد حساب على واالجتماعية االقتصادية األنشطة في التوسع يمكن كيف الشكل يوضح  

 نطاق توسيع يتطلب التنمية عملية في فالتوسع ثابت، الكلي المال رأس بقاء شريطة البيئية الموارد

 بدائل إيجاد المتاحة، للموارد مثلاأل االستخدام خالل من ذلك تحقيق ويمكن المال، رأس مخزون

 لمشكلة تكنولوجية حلول إيجاد آخر بتغيير المتجددة الموارد استخدام تطوير وكذا المتجددة غير للموارد

 إحالل درجة افتراض على تقوم الضعيفة فاالستدامة.  1الطبيعي المال ورأس الموارد مخزون نفاذ

 األقل على البعض لبعضهما بدائل تعد األشكال هذه أن بمعنى المال، رأس أشكال مختلف بين معينة

  . المتاحة والموارد الحالية االقتصادية األنشطة لمستويات بالنسبة

  المستديمة التنمية ونظم أهدافو خصائص.1.2.2

  المستديمة التنمية خصائص .1.2.2.1

  :2 منها نذكر الخصائص من بمجموعة المستديمة التنمية تتميز 

 إجراء من يمكن ما وهو, منه جزء استثمار بإعادة يسمح مرتفع دخل توليد وتتطلب :يةاالستمرار -1

 وعدالة جهة من مرتفعة دخل معدالت تحقيق إلى تهدف تنمية فهي للموارد، والصيانة التجديد, اإلحالل

  .واالستدامة االستمرارية من يمكنها بما استخدامه في عالية وكفاءة توزيعه في

                                                       
 حماية عن والمسؤولية الطبيعية الموارد استغالل في الحق بين المستدامة التنمية ،)2007(الغامدي، جمعان بن اهللا عبد  1

 ).13ص(السعودية، العربية المملكة نشر، دار بدون البيئة،

 ).92ص(سابق، مرجع الرسول، اليزيد أبو أحمد  2

اقتصادية

 اجتماعية

بيئية
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 األجيال بين ما الطبيعي المال رأس تقاسم إن: البيئي التوازن يحقق بما وجيايكول تسيير -2

 يخدم بما ال أم متجددة أكانت سواء الطبيعية الموارد استخدام تنظيم يتطلب والمستقبلية الحاضرة

 سليمة بيئة على الحفاظ أجل من التلوث من التقليل إلى التسيير هذا يهدف أن يجب كما مصالحهم،

 التكامل من نوع إيجاد وإنما البيئة على والمحافظة تحسين فقط ليس الهدف أن إلى هنا إلشارةا وتجدر

 .والتنمية البيئة بين ما واالنسجام

 الدول بين ما الحاصل واالنفالت التفاوت تجاوز عن المستديمة التنمية تبحث :عالمية مقاربة -3

 ما الرؤى اختالف من بالرغم البيئة تلويث لمشكلة العالمي البعد على وتركز, النامية والدول المتقدمة

 للبيئة الملوثة المخلفات من التقليل في اإلشكال يكمن المتقدمة للدول فبالنسبة المشكلة، لهذه بالنسبة بينهم

 في المعضلة فتبرز النامية للدول بالنسبة أما ثانية، جهة من الملوثين عدد من وتقليل جهة من Co2 مثل

 إشكالية لمعالجة المتقدمة الدول خبرات وتكريس عكس يستلزم الذي األمر الديموغرافي، والنم مصفوفة

 جهة من بينهما والتكامل االنسجام من نوع إيجاد طريق عن الديموغرافي والنمو االقتصادي النمو

 ثانية جهة من النمو حجم تزايد مع عددهم يزيد الذين الملوثين ومن المخلفات من بالتقليل أيضا ويسمح

 تغيرات يتطلب بدوره وهو, النمو منهاج في كيفية تغيرات إجراء طريق عن يتحقق إنما هذا وكل

 .1واالستهالك اإلنتاج في تغيرات هيكلة،

 :من بكل يتعلق فيما ةبيئي اعتباراتو أسس على تعتمد المستديمة تنميةال -4

 أو قدرتها يفوق ال بمعدل استغاللها يجب التي المتجددة الموارد من كل تشمل :المدخالت قاعدة -أ

 اإلشارة وتجدر, ممكنة كفاءة وبأكثر بعقالنية استغاللها فيجب المتجددة غير والموارد تجددها، معدل

 Serafian Quasi المستديمة للتنمية كوزي سرفيان قاعدة  إلى هنا Sustainability Rule والتي 

 تلبية في منه جزء استخدام يجب المتجددة غير أو الناضبة الموارد استخدام من الناتج أن على تنص

  .المستقبلية األجيال مصالح تخدم مشاريع في العائد باقي واستثمار الحالية، الحاجات وإشباع

 بها يضر وال للبيئة االستيعابية القدرة المخلفات توليد معدل يتعدى ال أن يجب :المخرجات قاعدة -ب

  .اتهاخدم على يؤثر وال مستقبال

  مشتركة أهداف تحقيق نحو والعمل لإلبداع المختلفة الرؤى وتنسيق العامة الشعبية المشاركة تحفيز -5

  .لالستدامة متكاملة منهجية لتدعيم

 .البيئة وتحسين المحافظة مجال في المحققة التكنولوجيا ومن اآلخرين تجارب من االستفادة -6

                                                       
1  BURGENMIER  Breat,  (2007),  Economie  du  développement  durable,  de  boeck,  Belgique ,     
(p 43). 
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 من لها دعم عامل أو مساعد عامل يشكل لمستديمةا التنمية في الخصائص هذه مثل توفر إن  

  .واالجتماعية االيكولوجية االقتصادية، أهدافها تحقيق أجل

  المستديمة التنمية أهداف .1.2.2.2

 االقتصادي النظام بين ما الموازنة محاولة هو المستديمة التنمية تعريف في بند أول كان إذا 

 عن تتم إنما الموازنة هذه فان البيئي، األمن مراعاة ومع طبيعيةال الموارد استنزاف دون البيئي والنظام

 وهدف وسيلة المستديمة للتنمية بالنسبة أصبح الذي وهو مصالحة، تحقيق وبهدف اإلنسان طريق

  :الموالي الشكل يوضحها التي األهداف من مجموعة تحقيق خالل من إال يتم ال ذلك إلى والوصول

  المستديمة التنمية في دمجها يتعين التي لثالثةا األهداف): 50( رقم الشكل

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ).72ص(سابق، مرجع موسشيت، دوجالس :المصدر

    

 أن الممكن من أنها إال واختالف، تناقض بينهما يكون قد األهداف هذه أن من الرغم على

 واالجتماعية االقتصادية تاالحتياجا بين التوازن إليجاد تهدف المستديمة فالتنمية وتتناسق، تتعايش

 المنهج على تعتمد فهي والمستقبلي، الحالي الجيل حاجيات بتلبية يسمح مما ،)البيئية( وااليكولوجية

  االيكولوجية األهداف
  االيكولوجي النظام وحدة •

 االستيعابية القدرة •

 البيولوجي التنوع •

 العالمية القضايا •

  االقتصادية األهداف
  
  

  النمو •
 المساواة •
 الكفاءة •

  االجتماعية األهداف
  التمكين •
 المشاركة •
 الحراك •

 االجتماعي
 التماسك •

 تماعياالج
 الثقافية الهوية •
 التطوير •

 المؤسسي

المستديمةالتنمية
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 بنفـس والبيئية واالجتماعية االقتصادية النواحي مع تتعامل مجتمعات تطوير في المدى وطويل الشامل

  .األهمية

 في عليها نتعرف معينة بخصائص تتمتع معينة نظم إيجاد يتطلب األهداف هذه مثل تحقيق إن  

 .الموالية النقطة

  المستديمة التنمية لتحقيق لالزمةا النظم .1.2.2.3

 التنمية تحقيق أن) 1987 المشترك مستقبلتا(  والتنمية للبيئة العالمي المجلس تقرير في جاء 

  :هي نظم سبع إيجاد يتطلب المستديمة

 بالجودة المتعلقة الدولية المقايـيس كل ويراعـي البيئة عتباراال بعين يأخذ :إنتاجي نظام 

 من وهذا األخرى، اإلنتاج عوامل شأن شأنه إنتاج كعامل البيئة مع التعامل إلى باإلضافة البيئية

  .للتنمية البيئية القاعدة على المحافظة أجل

  .         ومبتكرة جديدة حلول دإيجا عن المستمر بالبحث له يسمح مما بالكفاءة يتمتع :تكنولوجي نظام 

 .واالستقاللية االستدامة أسس على التقنية والمعرفة الفوائض توليد على قادر :اقتصادي نظام 

 .والتمويل التجارة في االستدامة أشكال و أنماط يراعي :دولي نظام 

 قد يالت المصالح لتضارب نتيجة تظهر التي للتوترات حلول إيجاد على قادر :اجتماعي نظام 

 .التنمية عملية تصاحب

 .القرار صنع في للمواطنين الفعالة المشاركة يؤمن :سياسي نظام 

 .الذاتي والعالج التصحيح على القدرة ولديه بالمرونة يتسم :إداري نظام 

 مستديمة تنمية تحقيق أجل من بينها فيما وتكامل انسجام, تناسق في تعمل أن يجب األنظمة هذه  

 االجتماعي االقتصادي، المختلفة أبعادها ربط إلى تسعى بمعنى والمجتمع والبيئة صاداالقت بين ما تربط

  .التقني وأخيرا والبيئي
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  المستديمة التنمية ومؤشرات أبعاد .1.3

 متعددة أبعاد تتضمن أنها المستديمة بالتنمية يتعلق فيما طرحه تم ما خالل من المالحظ إن  

 التنمية تحقيق في ملموس تقدم إحراز في معالجتها على التركيز يسمح ها،بين فيما ومتكاملة متداخلة

 وضع معايير على التعرف سنحاول والتي مؤشرات إلى نحتاج التقدم هذا تقييم أجل ومن المستديمة،

 التنمية أبعاد أهم استعراض سنحاول ذلك قبل ولكن اليوم، المطبقة أهمها هي وما المؤشرات هذه

  .المستديمة

  المستديمة التنمية أبعاد. 1.3.1

  االقتصادي الجانب إلى إضافة البيئي الجانب على تركز تنمية هي المستديمة التنمية إن 

 أبعاد وهي تقني، بعد وأخيرا اقتصادي،اجتماعي،بيئي: أبعاد أربع ذات تنمية فهي والتقني، واالجتماعي

  .ومتكاملة متداخلة مترابطة،

 واالجتماعي ياالقتصاد البعدين. 1.1.3.1

  1االقتصادي البعد . 1.1.1.3.1

 خالل من الفقر على والقضاء ممكن، حد أقصى إلى المجتمع رفاهية زيادة البعد هذا يقتضي 

  :البعد هذا ضمن ويندرج للموارد، األمثل االستغالل

 يتماشى وجعله االستهالك نمط في جذري تغير إحداث بمعنى :الطبيعية الموارد تبديد إيقاف. 1

 المتقدمة خاصة الدول استهالك منها ونذكر البيولوجي التنوع تهدد التي كتلك البيئية، والمتطلبات

 االستهالك مستويات في متواصلة تخفيضات إجراء تتطلب كما باالنقراض، المهددة الحيوانية للمنتجات

  .الحياة سلوبأ وتغير الكفاءة مستوى تحسين خالل من وذلك الطبيعية والموارد للطاقة المبددة

 حصة في الكبير التفاوت هو اليوم المالحظ إن :الطبيعية الموارد من الفردي االستهالك حصة. 2

 الدول في أنه نجد حيث والنامية، المتقدمة الدول بين ما الطبيعية الموارد من الفردي االستهالك

 النفط من الناجمة الطاقة هالكاست ذلك أمثلة ومن النامية، الدول في استهالكه يتم ما أضعاف المتقدمة

 منظمة بلدان في وهو مرة، 33 ب الهند في منه أعلى األمريكية المتحدة الواليات ففي والفحم والغاز

 مجتمعه، النامية البلدان في منه المتوسط في مرات بعشر أعلى) OCDE( االقتصادية والتنمية التعاون

 والموارد الطاقة استهالك في ومتواصل عميق خفض إجراء المتقدمة الدول على يتعين هنا ومن

 .الطبيعية

                                                       
-28ص ص( مصر الجامعية، الدار العولمة، ظل في المستديمة والتنمية البيئة إدارة ،)2007(قاسم، مصطفى خالد  1
31.( 
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 أصبحت المتشابكة الدولية التجارية والعالقات الدولي االنفتاح ظل في :النامية البلدان تبعية تقليص. 3

 الموارد من استهالكها لحصة الصناعية الدول فتخفيض البعض، ببعضها مرتبطة الدول اقتصاديات

 الحصول من يحرمها الذي األمر النامية، الدول صادرات على وسلبي ةمباشر بشكل يؤثر الطبيعية

 على المعضلة هذه حل أجل ومن واالجتماعية، االقتصادية تنميتها لتحقيق الالزمة المالية الموارد على

 االكتفاء وتأمين الذاتية القدرات لتنمية الذات على االعتماد على يقوم تنموي نمط اعتماد النامية الدول

 استثمارات تحقيق من يمكنها الذي بالقدر والتجارة اإلقليمي التعاون في بالتوسع لها يسمح مما ذاتي،ال

 .المحسنة التكنولوجيا اخذ في والتوسع البشري، المال رأس في ضخمة

 الطبيعية للموارد المفرط االستهالك إن :معالجته كيفيةو التلوث عن المتقدمة البلدان مسؤولية. 4

 والتي العالمي، التلوث مشكالت بروز الزمن مرور مع عنه نجم والالمدروس األحفورية اتالطاق مثل

 – الدول هذه على البد هنا ومن النامية، الدول مساهمة يفوق بشكل المتقدمة الدول فيها تساهم

 ذاوك بروزها، عن المسؤولة أنها اعتبار على المشاكل لهذه حلول إيجاد عاتقها على األخذ -المتقدمة

 الموارد واستخدام أنظف تكنولوجيا الستخدام تؤهلها التي والبشرية والتقنية المالية الموارد تملك ألنها

 الموارد توفير من عليها البد فإنه المسؤولة وكونها الطبيعية، النظم وحماية أكثر وبكفاءة أقل بكثافة

 المستقبلي االستثمار هو ذلك اعتبار على األخرى البلدان في مستديمة تنمية لتعزيز والمالية التقنية

 .للعالم

 مستويات وتحسين الفقر عبء من للتخفيف الناجعة الوسيلة تعتبر :الموارد توزيع في المساواة. 5

 ذاتها حد في غاية الوسيلة هذه وتعتبر والفقيرة، الغنية البلدان من كل مسؤولية أصبحت والتي المعيشة

 داخل األفراد جميع بين فيما والخدمات والمنتجات لمواردا على الحصول فرص جعل في وتتمثل

 االجتماعية والخدمات التعليم على الحصول في المتساوية غير فالفرص. المساواة إلى أقرب المجتمع

 السياسية الحقوق من ذلك وغير ياراالخت حرية وعلى ،األخرى الطبيعية والموارد األراضي وعلى

 االقتصادي والنمو التنمية تنشيط على تساعد المساواة  فهذه ة،التنمي أمام هاما حاجزا تشكل

 .المعيشة مستويات لتحسين الضروريين

 إلى النامية أو المتقدمة سواء بالدول أدى القوة منطق سيطرت إن :العسكري اإلنفاق تقليص. 6

 تخصيص إعادةو االتجاه، هذا إلى يحول المالية مواردها من هام جزء جعل مما التسلح نحو التسارع

 .التنمية عجلة ودفع اإلسراع شأنه من الموارد هذه من صغير جزء ولو

 1)البشري( االجتماعي البعد . 2.1.1.3.1

                                                       
  ).26/05/2009( المستدامة، التنمية أبعاد السالم، عبد أديب  1

http:// www.fao.org/sd/dim en 2/en2 060501 ar htm 



المستديمة التنمية إلى مدخل:األول الفصل  
 

 

46

 خالل من الرفاهية مستوى تحسين وكيفية والبيئة اإلنسان بين ما العالقة البعد هذا يوضح 

 باإلضافة للسكان، الخدمات يرتوف على الحكومات قدرة وتعزيز الديموغرافي، النمو استقرار حصول

 القرار، صنع في الشعبية للقواعد الفعلية والمشاركة التعددية والتنوع، المختلفة الثقافات تنمية إلى

  :اآلتية بعناصره البشري الجانب على البعد هذا ويعتمد

 أمرا ىأضح الحالية المعدالت بنفس الديموغرافي النمو استمرار إن :يموغرافيدال النمو تثبيت. 1

 الخدمات توفير على الحكومات قدرة وعلى الطبيعية، الموارد على الناجمة الضغوط إلى بالنظر مكلفا

 ساكن، كل إلعالة المتاحة الطبيعية الموارد قاعدة من ويقلص التنمية من يحد كما للجميع، األساسية

 على األرض قدرة ألن اني،السك النمو تثبيت مجال في كبير تقدم تحقيق على العمل من البد هنا ومن

 تدمير إلى يؤدي عامل العالم لسكان والالمدروس الكبير والتزايد بدقة معروفة غير البشرية الحياة إعالة

  .الطبيعية والموارد البرية الحياة استغالل في واإلفراط التربة تدهور الخضراء، المساحات

 نحو الحالية االتجاهات كون إلى بالنظر ىكبر أهمية السكان توزيع يكتسي :السكان توزيع أهمية .2

 المدن أي تقوم فهي ضخمة، بيئية عواقب لها منها الكبيرة المدن سيما وال الحضرية المناطق توسيع

 ومن المحيطة، الطبيعية والنظم الصحة على السلبية االنعكاسات ذات الملوثة والمواد النفايات بتركيز

 النشيطة القروية بالتنمية والنهوض جهة، من المدن هذه نسبة من يلالتقل تعني المستديمة فالتنمية هنا

 األدنى الحد من التقليص إلى تؤدي تكنولوجيا واعتماد المدن إلى الهجرة حركة إبطاء على للمساعدة

  .ثانية جهة من السيئة لآلثار

 وتخصيصها الموارد توجيه إعادة تعني المستديمة التنمية إن :البشرية للموارد األمثل االستخدام .3

 والمياه األولية الصحية الرعاية توفير والكتابة، القراءة كتعليم البشرية باالحتياجات الوفاء لضمان

   المستديمة التنمية تعني كما فقرا، األكثر الفئات إلى الخدمات هذه وصول ضرورة على وتركز النظيفة،

 في واالستثمار الثقافي التنوع حماية جتماعي،اال الرفاه تحسين -األساسية االحتياجات وراء فيما -

  .البشري المال رأس

 وذلك المستديمة للتنمية األخرى األبعاد مع قويا تفاعال تتفاعل البشرية التنمية إن :والتعليم الصحة .4

 التنمية وتعزيز دفع شأنه من أمر علميا وتأهيلهم العاملين السكان بصحة االهتمام أن مثال خالل من

 الغابات حماية على القرى سكان من وغيرهم المزارعين يساعد أن شأنه من التعليم أن كما صادية،االقت

  .أفضل حماية البيولوجي والتنوع التربة وموارد

 رعاية على والقائم المنزل، في البيئية للموارد األول المدبر هي المرأة كون من بالرغم :المرأة دور .5

 تلقى ما غالبا أنه إال التنمية، عملية وقيادة تحقيق في مستقبال عليهم العتمادا سيتم الذين األطفال وتربية

 النامية البلدان في خاصة أهمية المرأة ولدور بالرجال، بالمقارنة الصارخ اإلهمال وتعليمها صحتها



المستديمة التنمية إلى مدخل:األول الفصل  
 

 

47

 لية،المنز بالبيئة واالعتناء الصغيرة الصناعات والرعي، الزراعة بشؤون الرئيسي القائم لكونها نظرا

  .متعددة بمزايا التنمية على يعود وتعليمها المرأة صحة في االستثمار فإن هنا ومن

 البشرية للتنمية األساسية القاعدة الحكم في الديمقراطي النمط يعتبر :الديمقراطيةو االختيار حرية. 6

 عامل يمثل تنفيذهاو القرارات اتخاذ في الفعالة المشاركة عن العاجز فالمجتمع المستقبل، في المستديمة

 .التنمية لجهود إخفاق

  والتقني البيئي البعدين. 2.1.3.1

  البيئي البعد .1.3.1.3

 حصة على الحفاظ يضمن بما لها األمثل واالستخدام الطبيعية الموارد بحماية البعد هذا يتعلق 

  :1 خالل من ذلك ويتم منها، القادمة األجيال

 التربة حماية من ابتداء الطبيعية الموارد حماية المستديمة لتنميةا تتطلب :الطبيعية الموارد حماية .1

 األراضي على تحافظ أخرى جهة من جهة، من اإلنتاج حجم من تزيد التي المحسنة التكنولوجيا إلى

 وتبني لها الكفء االستخدام خالل من تتم إنما الحماية هذه  السماك، مصائد وكذا لألشجار، المخصصة

 األغذية سالمة وعلى والبحرية، البرية الحياة على تحافظ والتي النظيفة كنولوجياوالت الممارسات

 عليها تعتمد التي الطبيعية الموارد صيانة في الفشل فان ذلك إلى أضف أخرى، جهة من البشرية

 سكان من كبير لجزء المجاعة تهديد وبالتالي المستقبل في األغذية نقص بحدوث كفيل الزراعة

  .المعمورة

 استغالل في اإلسراف هو اليوم المائية الموارد استغالل يميز ما إن :المائي المحيط صيانةو الحفاظ .2

 للمياه المستمر التلويث إلى إضافة الجوفية، للمياه مستدامة غير بمعدالت الضخ وكذا السطحية المياه

 طريق عن المياه صيانة عنيت المستديمة والتنمية والبشرية، والزراعية الصناعية النفايات طريق عن

 السطحية المياه نوعية تحسين المياه، شبكات كفاءة وتحسين للمياه المبددة االستخدامات حد وضع

 وأخيرا المياه، هذه على تعتمد التي االيكولوجية النظم في اضطرابا يحدث ال بمعدل واستغاللها

  .تجددها معدل يفوق ال بمعدل الجوفية المياه استغالل

 عمليات وإبطاء البيولوجي، وتنوعها األرض ثراء صيانة بذلك يقصد :البيولوجي التنوع ايةحم .3

  .وقفها أمكن وإن االيكولوجية، والنظم المالجئ وتدمير االنقراض

 البيئة في كبيرة تغيرات بإجراء المخاطرة عدم ذلك يعني :الحراري االحتباس من المناخ حماية .4

 على الحفاظ خالل من وذلك المقبلة، لألجيال المتاحة الفرص في غيرت إحداث شأنها من العالمية

                                                       
 .سابق مرجع السالم، عبد أديب  1
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 المحافظة وهذه األوزون، طبقة على المحافظة إلى إضافة والبيولوجية الفيزيائية والنظم المناخ استقرار

 .المتطلبات هذه مع البشري النشاط تكييف خالل من تتم إنما

  1التقني البعد. 2.2.1.3.1

 بشكل تساهم البيئة، على تأثيرا وأقل كفاءة أكثر تكنولوجيا إلى والتحول لبحثبا البعد هذا يهتم  

 من وذلك والمستقبلية، الحالية األجيال لصالح عليها والحفاظ للموارد األمثل االستخدام تحقيق في فعال

 على ةالمحافظ أجل من تدويرها إعادة مع النفايات من والحد والملوثات الغازات انبعاث من الحد خالل

  .للبيئة االستيعابية القدرة

  :مراعاة يجب المستديمة التنمية تحقيق أجل ومن  

  .أنظف تكنولوجيا استخدام *

  .الغازات انبعاثات من الحد *

  .البيئي التدهور من للحد البيئة قوانين استخدام *

 من وغيرها سيةالشم الطاقة مثل الناضبة التقليدية للطاقات بديلة طاقات أو بديلة وسائل إيجاد *

  .والنظيفة المتجددة الطاقات

 .تعويضها يمكن ال البيئي النظام أجزاء بعض أن اعتبار على األوزون طبقة تدهور دون الحيلولة *

  :إذا والبيئة االقتصاد صالح في أو خدمة في التكنولوجي التطور اعتبار يمكن   

  .دائم بشكل البيئي التلوث تكاليف خفض على عمل 

  .الناتجة النفايات تقليل على يعمل هام تقني متقد إحراز 

  .المنافسة تسبق التي المرحلة في للتطبيق قابلة التكنولوجيا تكون أن 

  .واجتماعية اقتصادية فوائد عن التكنولوجية االبتكارات تسفر أن 

 المستديمة التنمية خدمة في أنه الحاصل التكنولوجي التطور اعتبار يمكن ذلك تحقق فإذا  

 مجموعة على والنظيفة الجديدة التكنولوجيا وهذه التطور هذا فوائد تقتصر ال أن يجب أنه إلى افةباإلض

  .الدولي المجتمع عناصر بين ما الخبرات تبادل يجب وإنما الدول، من

 أنها إلى إضافة متنافرة وليست متكاملة أبعاد هي المستديمة التنمية أبعاد أن نقول األخير في  

  .متداخلة أبعاد

  

  

                                                       
 ).37-36 ص ص( سابق، مرجع قاسم، مصطفى خالد  1
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  المستديمة التنمية مؤشرات .1.3.2

 الحاجة هي فيه الرئيسية المعضلة أن إال المستديمة، التنمية لمفهوم الواسع االنتشار من بالرغم  

 وذات جيدة وتكون المستديمة، التنمية تحقيق في الحاصل التقدم وتقييم بقياس تسمح مؤشرات تحديد إلى

 تتبعها يجب التي المراحل هي وما !جيدة؟ مؤشرات ألعداد المعتمدة المعايير هي ما لكن مصداقية،

  !جيد؟ مؤشر بأنه عليه للحكم المؤشر في توافرها يجب التي الخصائص هي ماو !ذلك؟ على للحصول

  !التنمية؟و للبيئة العالمية اللجنة طرف من المعتمدة المؤشرات أهم هي ما أخيراو

  المستديمة يةالتنم مؤشرات إعداد ومعايير مراحل .1.3.2.1

 تطبيق في الحاصل التقدم مدى تقييم على تساعد مؤشرات لوجود الكبيرة األهمية إلى بالنظر  

 وكذا محددة خطوات بإتباع وإنما عشوائية بطريقة المؤشرات هذه إعداد يتم ال فإنه المستديمة، التنمية

 .جيد مؤشر على الحصول أجل من معينة معايير بمراعاة

  المستديمة التنمية مؤشرات إعداد لمراح .1.3.2.1.1

  :1هي عديدة بمراحل المستديمة التنمية لقياس مؤشرات إعداد عملية تمر  

  :التالية الخطوات وتشمل :األولى المرحلة

  .والخاصة الحكومية بشقيها المستديمة التنمية بعملية العالقة ذات الجهات تحديد 

 األولويات ظل في لتحقيقها تسعى التي واألهداف التنمية عملية في جهة كل دور تحديد 

  .الوطنية

  .الجهات هذه أدوار بين والتكامل التنسيق لتحقيق آلية وضع 

  .انجازاتها تقييم في الجهات هذه تستخدمها التي المؤشرات تحديد 

  :التالية الخطوات تضم :الثانية المرحلة

  .المؤشرات لهذه الحالي والوضع اإلقليم أو الدولة في المستخدمة المؤشرات تحديد 

 التنمية لقياس المتحدة األمم أعدتها التي المؤشرات قائمة مع المؤشرات هذه انسجام مدى بيان 

  .المستديمة

  .المؤشرات هذه تستخدم التي الجهات تحديد 

  .المؤشرات هذه تستخدم أجلها من التي األهداف تحديد 

                                                       
 )261-255ص ص(سابق، مرجع زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان  1
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 وإستراتيجية الوطنية األولويات بين العالقة تعكس التي المؤشرات اختيار يجب :األخيرة المرحلة

 األمم أعدتها والتي المستخدمة، المؤشرات قائمة خالل من اإلقليم أو الدولة في المستديمة التنمية

  :يلي ما على التأكيد ضرورة مع المتحدة

  .المؤشرات هذه بيانات توفر مدى 

 .البيانات من متاح غير هو ما جمع إمكانية 

 .البيانات مصدر 

 .البيانات توفر يةاستمرار 

 .واقعيتها ومدى بسهولة البيانات على الحصول إمكانية 

  :1 التالية األسئلة على اإلجابة معدوها يحاول المؤشرات هذه إعداد عملية ولتسهل

  المؤشرات؟ نحتاج لماذا 

  يستخدمها؟ الذي من 

  استخدامها؟ من الغرض هو ما 

  لتحديثها؟ الحاجة مدى ما 

  المحددة؟ لألهداف المناسبة والبيئة واالجتماعية ديةاالقتصا المؤشرات هي ما 

  المستقبل؟ في يحدث لشيء قياس وحدة نضع كيف 

  المستديمة للتنمية جيدة مؤشرات دإعدا معايير .1.3.2.1.2

 أجل من المستديمة للتنمية مؤشرات وضع عند مراعاتها الواجب المعايير إجمال يمكن  

  :2يلي فيما جيدة مؤشرات على الحصول

 طويلة البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية المجتمع لصحة وجوهريا أساسيا شيئا تعكس أن 

  .األجيال مر على األمد

 .ببساطة وتقبلها فهمها المجتمع يستطيع أي تحقيقها ويمكن واضحة تكون أن 

 .بها التنبؤ ويمكن للقياس قابلة تكون أن 

 .متاحة حدية قيمة ولها مرجعية ذات تكون أن 

 .ال أم فيها التحكم يمكن و للقلب قابلة المتغيرات كانت إذا ما توضح أن 

                                                       
 ).169ص(سابق، مرجع دوجالس، موسشيت  1

 التسيير وواقع التطور حتمية بين الجزائر في المستديمة التنمية فطيمة، كديب هاجر، الرحماني بوزيان  2
)13/10/2009.(  

http://www.univ‐chlef.dz/topic/doc/mdm/the DAC Guideline 



المستديمة التنمية إلى مدخل:األول الفصل  
 

 

51

 يتم أنو بوضوح، مؤشر أي إعداد في تخدمةالمس األساليب تحديد ينبغي: الخاصة النواحي 

 .إنتاجها إعادة السهل منو وعلميا اجتماعيا مقبولة تكون وأن بدقة، توظيفها

 .عام كل استخدم إذا نموذجية اتجاهات إلى يشير المؤشر أن بمعنى: للزمن الحساسية 

 

  الجيد المؤشر خصائص .1.3.2.1.3

  :1يلي فيما المستديمة التنمية بقياس المتعلق الجيد المؤشر خصائص حصر يمكن  

  .دراسته المراد والموضوع بالقضية الصلة وثيق 

 .الزمن عبر للتغير حساس 

 .المكان عبر للتغير حساس 

 .معين مجال في الحاصل دمالتق مدى قياس على وقادر حيوي 

 .منتظم بشكل تجمع بيانات على ومؤسس للمقارنة وقابل متكرر 

 .الواقع ويعكس حقيقي 

 .وقتية معلومات يقدم 

 لجأت فقد حقيقي بشكل قياسها ثّم ومن البعض بعضها مع المستديمة التنمية أبعاد ربط ولضمان  

  الحالة - الضغط"  بمؤشرات يعرف ما منها نذكر مؤشرات، تطوير إلى والدول المؤسسات بعض

  .المتحدة األمم في المستديمة التنمية لجنة طرف من تطويرها تم التي" واالستجابة

  "االستجابة و الحالة – الضغط"  مؤشرات .1.3.2.2

 لجنة طرف من تطويرها تم مؤشرات عن عبارة هي "االستجابةو الحالة – الضغط" مؤشرات  

 المستديمة، التنمية مجال في الحاصل التطور حقيقة عكس أجل من المتحدة ماألم في المستديمة التنمية

 التي واالجتماعية واالقتصادية البيئية القضايا معظم وضع على لتدل المؤشرات هذه استنباط تم وقد

 عام أقرت التي 21 القرن أجندة من األربعون الفصول تضمنتها والتي المستديمة، التنمية تعالجها

 الحكومات عمل خطة عن عبارة األجندة وهذه جانيرو، ريودي في" األرض قمة"   لخال 1992

  .العالم كل في المستديمة التنمية اتجاه األهلية والمنظمات

 التنمية تعريف على بناءا رئيسية فئات أربع إلى عادة المستديمة التنمية مؤشرات تنقسم  

  .مؤسسية مؤشرات وكذلك وبيئية اجتماعية اقتصادية، مؤشرات وهي نفسه، المستديمة

  االقتصادية المؤشرات .1.3.2.2.1

                                                       
 ).263-262 ص ص(سابق، مرجع زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان  1
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 اإلنتاج أنماط ومؤشرات االقتصادية البنية مؤشرات بين المجموعة هذه ضمن نميز 

  .1واالستهالك

  االقتصادية البنية مؤشرات: أوال

 عن واضحة فكرة تعطي ال قبل من سائدة كانت التي االقتصادي النمو مؤشرات لكون نظرا  

 في استخدامها يتم التي الطبيعية للموارد المستنزفة القيمة تعكس ال كما الثروات، توزيع في التباين

 بالتنمية مباشرة عالقة ذات تكون مستدامة اقتصادية مؤشرات تطوير من البد فكان اإلنتاج، عمليات

 البيئي التدهور ةحقيق إبراز خالل من الطبيعية، الموارد على االقتصادية السياسات تأثير وتعكس

  .الرأسمالية االقتصادية السياسات تسببه التي واالجتماعي

  :كالتالي هي ما لدولة االقتصادية البنية مؤشرات أهم فان وبالتالي  

 الناتج من االستثمار نسبةو للفرد، القومي الدخل معدل خالل من قياسه يتم :االقتصادي األداء -1

  .اإلجمالي

  .التجاري الميزان اللخ من تقاس: التجارة -2

 المساعدات نسبة وكذلك اإلجمالي، القومي الناتج من الدين نسبة خالل من تقاس :المالية الحالة -3

  .اإلجمالي القومي بالناتج مقارنة عليها الحصول أو تقديمها يتم التي الخارجية التنموية

  واالستهالك اإلنتاج أنماط: نياثا

 السائدة واالستهالك اإلنتاج أنماط أن لكون نظرا المستديمة يةالتنم في الرئيسية القضية وهي  

 للقدرة وإضعاف الطبيعية للموارد كبير استنزاف عنها نجم مستدامة، غير أنماط هي العالم في

 وجعلها واالستهالك اإلنتاج أنماط في جذري تغيير إحداث من البد كان هنا ومن للبيئة، االستيعابية

  :نذكر المستديمة التنمية في واالستهالكية اإلنتاجية األنماط مؤشرات أهم من, ةالبيئ مع تالؤما أكثر

 .اإلنتاج في * المادة استخدام كثافة بمدى تقاس :المادة استهالك -1 

 من المتجددة الطاقات نسبة للفرد، السنوي الطاقة استهالك معدل بنسبة تقاس :الطاقة استخدام -2

 .الطاقة ستخداما كثافة وكذا السنوي استهالك

 النفايات إنتاج المنتجة، والمنزلية الصناعية النفايات بكمية قياسها ويتم: النفايات إدارةو إنتاج -3

 .النفايات تدوير وإعادة المشعة النفايات إدارة الخطرة،

  :2 االجتماعية المؤشرات .1.3.2.2.2

                                                       
  ).219-218ص ص( سابق، مرجع وردم، على محمد باتر  1
 
  ).270ص(سابق، مرجع زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان  2



المستديمة التنمية إلى مدخل:األول الفصل  
 

 

53

 ,االجتماعية مساواةال تحقيق مدى لنا تقيس مؤشرات بين ما المؤشرات هذه ضمن نميز 

  .السكانو األمن السكن، العامة، الصحة اتمؤشر

  

  

  االجتماعية المساواة: أوال

 مع وثيقا ارتباطا وترتبط المستديمة، التنمية في االجتماعية القضايا أهم أحد المساواة تعتبر  

 أنه إلى هنا إلشارةا وتجدر القرارات، واتخاذ الفرص إتاحة, الموارد توزيع في والشمولية العدالة درجة

 االجتماعية والمساواة العدالة مبادئ تتضمن ومعاهدات باتفاقيات العالم دول معظم التزام من بالرغم

 لذا مجتمعاتها، في الفقر ومكافحة الموارد توزيع سوء مواجهة في نجاحا تحقق لم الدول غالبية فإن

 مؤشرين اختيار تم وقد التحقق في صعوبة يمةالمستد التنمية قضايا أكثر من االجتماعية المساواة تبقى

  :وهما االجتماعية المساواة لقياس رئيسيين

 ومعدل الدخل، لتوزيع جيني معامل الفقر، خط تحت السكان نسبة طريق عن يقاس  :الفقر -1

  .البطالة

 .الذكور أجور إلى اإلناث أجور بنسبة تقاس :االجتماعي النوع في المساواة -2

  العامة الصحة: ثانيا

 على فالحصول المستديمة، والتنمية الصحة بين ما وثيق ارتباط يوجد أنه إلى اإلشارة تجدر  

 ويمكــن المستديمة، التنمية مبادئ أهـم من هــو صحية ورعاية صحي وغداء نظيفة شرب مياه

  :يلي فيما الصحة مؤشرات أهــم إجمــال

  .لألطفال التغذية بمستوى تقاس :التغذية حالة -1

 .الوالدة عند المتوقع والعمر سنوات، خمس تحت الوفيات بمعدل تقاس :الوفاة -2

 .الصحي والصرف الشرب بمياه المخدمون السكان بنسبة يقاس :اإلصحاح -3

 السكان نسبة إلى باإلضافة األمراض ضد المحصنون األطفال بنسبة تقاس :الصحية الرعاية -4

 .صحيةال المرافق إلى الوصول على القادرين

  التعليـــم: ثالثا

 توجيهيه إعادة يجب لــذا المستديمة التنميــة لتحقيق رئيسيا متطلبا التعليم يعتبر  

  :نذكر التعليم مؤشرات أهم ومـــن لخدمتهــا،

                                                                                                                                                                         
 .الطبيعية الخام المواد كل بالمادة صديق *
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 التعليم مرحلة في الشباب ونسبة األساسي، التعليم مرحلة في األطفال بنسبة يقاس :التعليم مستوى -1

  .الثانوي

 .المجتمع في المتعلمين غير الكبار بنسبة تقاس :األمية محو -2

  نــالسك: رابعا

 نجد ذلك من وبالرغم المستديمة، التنمية احتياجات أهم بين من المناسب المسكن توفير يعتبر  

 عادة الكبيرة المدن في وخاصة الحياة شروط ارتباط ظل في خاصة لها، مأوى ال محرومة كثيرة فئات

 الهجرة إلى باإلضافة العمراني التخطيط سوء البطالة، الفقر، السكان، نمو نسبة دي،االقتصا بالوضع

 السكن حالة وتقاس العشوائية، المستوطنات وزيادة المدن في الضغط زيادة عنها ينجم والتي العشوائية

  :هو واحد بمؤشر عادة المستديمة التنمية مؤشرات في

  .للفرد مربع بالمتر السكن مساحة -1

  :نـــاألم: ساخام

 ألف 100 لكل الجرائم بعدد عادة ويقاس االجتماعي باألمن المستديمة التنمية في األمن يتعلق  

  .شخص

  :انــالسك: سادسا

 السكان عدد زاد فكلما المستديمة، والتنمية السكاني النمو بين ما واضحة عكسية عالقة هناك  

 المستدام غير والنمو العشوائي، التصنيع نسبة عية،الطبي الموارد استهالك نسبة معه زادت ما منطقة في

 تخفيض نحو االتجاه ويقاس المستديمة، التنمية تحقيق دون تحول متعددة بيئية مشاكل عنه ينجم مما

  :هما بمؤشرين عادة السكان

  .السكاني النمو معدل -1

 .الرسمية وغير الرسمية التجمعات في الحضر سكان نسبة -2

  1 البيئية اتالمؤشر .1.3.2.2.3

  الجوي الغالف: أوال

     الهواء ونوعية األوزون ثقب المناخي، التغيير: اإلطار هذا ضمن تندرج التي القضايا بين من  

 وبالرغم البيئي، النظام وتوازن استقرار إلى باإلضافة اإلنسان، بصحة مباشرة صلة ذات قضايا وهي

 هو أنه إال الجوي الغالف على تطرأ التي تالتغيرا من الرئيسي المتضرر هو اإلنسان كون من

                                                       
 ).218-214ص ص( سابق، مرجع وردم، على محمد باتر  1
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 الملوثة الغازات وانبعاثات الملوثة، الطاقة لمصادر استخدامه خالل من مشاكله في الرئيسي المتسبب

   نشاطاتـه من

  :نذكر الجوي الغالف مؤشرات أهم بين ومن المختلفة،

  .الكربون سيدأك ثاني غاز انبعاثات تحديد خالل من قياسه يتم :المناخي التغير -1

 .لألوزون المستنزفة المواد استهالك خالل من تقاس  :األوزون طبقة قترق -2

  .الحضرية المناطق في الهواء ملوثات تركيز خالل من قياسها يتم :الهواء نوعية -3

  

  األراضي: ثانيا

 التي والكيفية األراضي استخدام طرق المستديمة بالتنمية الدول التزام مدى يميز ما بين من  

 أهم ومن يصيبها، الذي التلوث معالجة كيفية إلى باإلضافة لألرض، الطبيعية الموارد مع بها يتعامل

  :نذكر األراضي باستخدام المتعلقة المؤشرات

 المبيدات استخدام وكذا الكلية، بالمساحة مقارنة المزروعة األراضي بمساحة قياسها يتم :الزراعة -1

  .الزراعية والمخصبات

 .الغابات أخشاب استغالل كثافة وكذا الكلية، المساحة إلى الغابات مساحة بنسبة تقاس: غاباتال -2

 .الكلية األراضي مساحة إلى المتصحرة األراضي نسبة خالل من يقاس :التصحر -3

 .مؤقتة أو دائمة بشرية كمستوطنات المستخدمة األراضي بمساحة وتقاس :الحضرنة -4

  الساحلية المناطقو والمحيطات البحار: ثالثا

 الهائلة مساحتها إلى وبالنظر األرضية، الكرة مساحة من  %75 نسبة المحيطات البحار تشغل  

 البشرية تواجه التي التحديات أكبر من تعتبر مستدامة بطريقة البحرية األنظمة هذه وإدارة تسيير فإن

 بحيث الساحلية، المناطق في لمالعا سكان ثلث من أكثر تركز هو المناطق هذه أهمية من يزيد وما

 المؤشرات بين من لهم، االقتصادية والنشاطات العيش، كسب وسائل أهم البحري النظام يشكل

  :نذكر الساحلية والمناطق للمحيطات المستخدمة

 في الطحالب بتركيز وكذا الساحلية، المناطق في المقيمين السكان بنسبة تقاس :الساحلية المناطق -1

  .احليةالس المياه

 .النوع حسب الصيد بمعدالت تقاس :األسماك مصائد -2

  العذبة المياه: رابعا
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 البد كان ثمة ومن التنمية، لعملية بالنسبة وجوهري حيوي وعنصر الحياة، عصب هو الماء  

 بنوعية الخاصة القضايا أصبحت وقد والتلوث، االستنزاف من الهام المورد هذا حماية على العمل من

 التنمية قياس يتم ما وعادة العالم، في واالقتصادية البيئية األولويات مقدمة في اليوم ياهالم وكمية

  :هما بمؤشرين العذبة المياه مجال في المستديمة

  .المياه في المعوية البكتيريا ونسبة عضويا، المذاب األكسجين بتركيز تقاس :المياه نوعية -1

 مقارنة سنويا واستنزافها ضخها يتم التي والجوفية السطحية المياه كمية بنسبة تقاس :المياه كمية -2

  .الكلية المياه بكمية

  الحيوي التنوع: خامسا

 األخيرة بجودة مرتبطا أصبح األولى في توسع وأن بالبيئة، التنمية عالقة ينكر اليوم أحد ال  

 األخرى المتجددة دالموار وكذلك لعناصره المستدام واالستخدام الحيوي، التنوع حماية أصبح بحيث

  :هما رئيسيين مؤشرين خالل من الحيوي التنوع ويقاس التنمية، الستدامة أساسيا شرطا يعتبر

 األنظمة مساحة وكذا الكلية، المساحة من الطبيعية المحميات مساحة بنسبة وتقاس :البيئية األنظمة -1

  .الحساسة البيئية

  .باالنقراض المهددة والحيوانات النباتات أنواع بنسبة قياسها يتم: األنواع -2

  1المؤسسية المؤشرات .1.3.2.2.4

  :يلي فيما إجمالها يمكن  

  .المستديمة للتنمية الوطنية اإلستراتيجية -1

 .باالستدامة الخاصة الدولية المعاهدات تطبيق -2

 :خالل من قياسها ويتم االتصال، ووسائل المعلومات على الحصول -3

  .السكان مجموع إلى تاألنثرني بشبكة المشتركين نسبة 

 .فرد 1000 لكل الهاتف خطوط عدد 

  .العلمي البحث على اإلنفاق نسبة -4

 .الطبيعية األخطار نتيجة واالقتصادية البشرية الخسائر -5

 عددها يختلف مرنة قوائم هي المستديمة التنمية قياس مؤشرات قوائم أن نقول األخير في  

 المستديمة التنمية أهداف اختالف إلى راجع االختالف هذا ومرد ن،والمكا الزمان باختالف ونوعها

 وفرة مدى إلى باإلضافة تحقيقها، المرجو األهداف من اشتقاقها يتم المؤشرات هذه أن اعتبار على

                                                       
 ).272ص(سابق، مرجع زنط، أبو ماجدة غنيم، محمد عثمان  1
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 بعين تأخذ أن إعدادها عند يجب أنه إال اختلفت إن وحتى جمعها، يمكن والتي المطلوبة البيانات

 خصائص على تتوفر أن يجب كما المستديمة، للتنمية والبيئي واالجتماعي قتصادياال البعد االعتبار

  .الذكر اآلنفة الجيد المؤشر

 نتيجة قياسها أدوات وكذا ومحتواها بمفهومها جاءت المستديمة التنمية أن هو يالحظ ما إن  

 التنموي الفكر تطوراتل نتيجة كان الذي النظري لإلطار بالنسبة الحال كذلك السابقة، الخبرات لتراكم

 الفكر علماء حاول والذي سابقا، استعرضها تم التي االقتصادية التنمية لنظريات الموجهة واالنتقادات

 .المستديمة بالتنمية خاص نظري إطار وضع االقتصادي

  المستديمة للتنمية النظري اإلطار .1.4

 توجه من بد ال كان االقتصادية، يةللتنم كبديل المستديمة للتنمية الواسع والقبول البروز بعد  

 تنمية لتحقيق توافرها الواجب والظروف الشروط يحدد نظري إطار وضع نحو االقتصادي الفكر

 صياغة تم االقتصادية التنمية لنظريات الموجهة االنتقادات أنقاض وعلى اإلطار هذا وفي  مستديمة

 إذا التي المبادئ أو المعطيات من مجموعة لىع علمية نظرية كأي تقوم وهي المستديمة، التنمية نظرية

  .التنمية استدامة وهو النظرية هدف تحقق توافرت

  المستديمة التنمية نظرية معطيات .1.4.1

 في خاصة لإلنسان األساسية الحاجات: هي أربع معطيات على المستديمة التنمية نظرية تقوم  

 نمو تحقيق نحو التقنية توجيه وأخيرا الطبيعية اردالمو على الحفاظ السكان، حجم ضبط النامية، البلدان

  .1مستدام

  األساسية الحاجات .1.4.1.1

 المتزايدين للسكان األساسية الحاجات بتلبية أساسي التزام من المستديمة التنمية نظرية تنطلق  

 الفقر فحةومكا المعيشة بمستوى النهوض يعتبر إذ العالم، أنحاء شتى في وللفقراء النامية البلدان في

 الضروري الشرط وكذا معه، يتوافق بما معطياتها صيغت الذي والمطلب النظرية، هذه في البدء نقطة

  .التنمية استدامة أو استمرارية في والمتمثل النظرية هدف لتحقيق

 من التحقيق هذا أي يتم الذي و مواطن، لكل تحقيقها يجب التي األساسية الحاجات تقسيم يمكن  

  :2يلي ما إلى الفقر ةمكافح خالل

  .المسكنو الكساء الغذاء، تشمل: مادية حاجات 

                                                       
 ).222- 217 ص ص( سابق، مرجع البديع، بدع محمد  1
 العلوم كلية ماجستير، مذكرة ة،تقييمي دراسة :الجزائر في المستدامة التنمية يةإشكال ،)2006( ياسمينة، زرنوح  2

 ).116-107ص ص( الجزائر، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية
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 .االتصالو النقل افة،الثق الصحة، التعليم، تشملو: أساسية حاجات 

 الديمقراطية الحقوقو االختيار حرية العدالـة، الذات، احترام مثل: للمواطنين عامة حقوق 

 ).المجتمع أمور مختلف في لرأيا إبداء و السياسية، المشاركة حق( المواطنة حق مثـل

 االحتياجات توفير ضمان يمكنه ال ذاته بحد النمو بأن األساسية االحتياجات إستراتيجية وتقر  

 السلع توفير زيادة خالل من التنمية سياسات ذلك تضمن أن من بد ال ذلك أجل ومن األساسية،

 البد آخر بمعنى األمر، لزم إن المباشر الحكومي التدخل زيادة خالل ومن للفقراء، األساسية والخدمات

 من األساسية االحتياجات تغطية من يمكن الذي االقتصادي النمو من جديد نوع انتهاج أو إتباع من

 تحقيق أجل من النمو توجيه إعادة وكذا االجتماعية القطاعات منض الموارد توزيع إعادة خالل

  .1المحرومين مشاركة

  السكان حجم ضبط .1.4.1.2

 سكاني نمو تحقيق هو يمة،مستد تنمية تحقيق أجل من تحققها من البد التي المتطلبات بين من  

 توفر معدل السكاني النمو معدل يفوق ال أن البد آخر بتعبير ,البيئي النظام قدرة مع ومتالئم مستقر

 إلى فباإلضافة ،دالمتزاي السكاني النمو هايخلف التي السلبية نعكاساتلال نظرا ،البيئي النظام خدمات

 التلوث حجم من ترفع كما الطبيعية الموارد على متزايد ضغط تخلق االقتصادي، النمو معدل تخفيض

  .التنمية لجهود عرقلة عنه ينجم ذلك كلو

 عدم أيضا وإنما سكان،لل الكلي الحجم تزايد جانب من فقط تبرز ال السكاني النمو مشكلة إن  

 التزايد نسبة تعرف التي هي األخيرة هذهف النامية،و المتقدمة الدول نبي ما النمو اهذ توازنو تناسق

 إلى االنخفاض هذا ومرد ، %1 عن يقل يسكان نمو معدل المتقدمة البلدان في نجد بحيث األكبر،

 إلى باإلضافة الرفاهية من المزيد نحو السعيو الدخول مستويات ارتفاع بسبب د،الموالي معدل انخفاض

 نسمة مليار 1,2من المتقدمة الدول في السكان عدد يرتفع أن المتوقع من أنه حيث رأة،الم وضع تغير

 إلى 3.8 من النامية البلدان سكان عدد يزيد بالموازنة ،2025 عام نسمة مليار 1.4 إلى 1975 عام

 الدول بركب الدول هذه للحاق المبذولة لجهودا على متزايد ضغط يشكل ما وهو ،نسمة مليار 6.7

 بين ما الالمتوازن النمو مشكلة هيو الدول هذه في أخرى مشكلة تبرز ذلك إلى باإلضافة متقدمةال

 ومحيطها، المدن في متزايدة ضغوطا تخلق يالت المتزايدة والهجرة الريف، ومناطق الحضر مناطق

 النظام لىع شديدة تهاعتب أن إال التنمية عملية في هام جانبو فيه مرغوب أمر التحضر أن من بالرغمو

                                                       
  ).52ص( سابق، مرجع روماتو، دومانو  1  
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 لمعالجة التلوث مكافحة جهود تكثيف صحية، رعايةو مساكن مرافق، خدمات، من يتطلبه لما البيئي

  .االستهالكو اإلنتاج مخلفات من المتزايد جمالح

 وه البيئي النظامو متوازن نمو يقتحق أجل من بذله يمكن ما بين من أنه إلى نشير األخير في  

 عديد بإتباع وذلك ،البيئة على الضغط تقليل في بارزا دورا تلعب التي االجتماعية الرعاية مستوى رفع

 النسل، ضبط ة،األموم رعاية الشباب، كتعليم السكان بمستوى الرقي تستهدف التي السياسات من

 .خاصة بصفة الفقيرة للطبقات العمل قاعدة توسيعو الصحية، الرعاية

  الطبيعية الموارد على الحفاظ .1.4.1.3

 هوو المستديمة التنمية نظرية فروض من أساسي فرض الطبيعية الموارد على الحفاظ يعتبر  

 على بالحفاظ تقترن لم ما التنمية استدامة يمكن ال أنه اعتبار على ،بديهي متطلب أو فرض عن عبارة

  .الطبيعية الموارد

 التناقص من نوع هناك أنه يجد قد المستديمة التنمية نظرية فروض أو متطلبات في المتمعن إن  

 تلبية أن اعتبار على الطبيعية الموارد على الحفاظ فرضو األساسية الحاجات تلبية فرض ينب ما

 الطبيعية للموارد أكثر تهالكاس منهو والخدمات السلع إنتاج في زيادة يستلزم ةاألساسي الحاجات

 لخال من ذلكو الفرضين، ينهذ بين ما الجمع يةإمكان عدم يعني ال هذا أن إال لها، رأكب واستنزاف

) التقنية( التكنولوجية االبتكاراتو االستثمارات توجيه إعادة وكذا الستخداماتها، الكفء التخصيص

 الدول أو المتقدمة البلدان في سواء استهالكها مستويات في جذرية تغيرات إحداث مع عليها للحفاظ

  .النامية

 سبيل على نذكر المستمرين التلويثو نزافلالست تتعرض التي الطبيعية الموارد بين من  

 تأثير من لمالها عليها المحافظة يجب موارد هيو المائية، والمسطحات الزراعية ضياألرا: المثال

 بتوفر التنمية مدى يتحدد حيث المختلفة، الطاقة لموارد بالنسبة الالح كذلك التنمية، عملية على باشرم

 البالغة  لألهمية نظراو ، األحفورية كالطاقات للنضوب عرضة منها جزء يعتبر التيو الطاقة موارد

 من الجهود تكثيف من البد المستقبلية أو الحالية لألجيال بالنسبة سواء التنمية عملية في الموارد لهذه

 الجزء المتقدمة الدول تتحمل أن البد هنا الناضبة، للموارد بدائل إيجاد على العملو ليهاع الحفاظ أجل

 التلوث عملية في األكبر المتسبب بالتاليو ، الموارد لهذه األكبر لمستهلكا ألنها مسؤولياتها من األكبر

 مباشر تلويث من هالكهااست عن ينجم لما منها، األحفورية وخاصة الطاقة موارد استهالك عن لناجما

  .للبيئة

 يمكن ال التي الموارد بعض توجد نهفإ تعويضها يمكن الطبيعية الموارد بعض كانت إذا  

 وناألوز طبقة منهاو الكوكب هذا وجه على يوجد ما كل تضرر يعني تضررهاو استبدالها أو تعويضها
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 المال برأس يعرف ما أو الموارد من النوع لهذا البالغة لألهمية نظراو المتزايد، للضرر تتعرض التي

 تفوق خاصة حماية النوع هدا ةحماي وجوب على بالتأكيد المستديمة التنمية نظرية تهتم الحدي، الطبيعي

  .األخرى الطبيعية الموارد سائر بهتطلت ما

  التقنية توجيه .1.4.1.4

 يندرجو أكبر، اهتماما البيئية العوامل لتولي التقنية اتجاه تغيير المستديمة التنمية تستوجب 

            االقتصادية الظروف مع تتواءم ال التيو المتقدمة البلدان في المطبقة تالتقنيا أيضا اإلطار هذا ضمن

 االعتبار عينب تأخذ تقنيات هي تطويرها الواجب التقنيات إن النامية، للبلدان والبيئية واالجتماعية

 اآلثار بتقدير تقوم دولية أو قومية مؤسسات إيجاد يتوجب لكذ تعزيز أجل منو البيئية، الجوانب

 األضرار إلى استخدامها وأ إنتاجها يؤدي ال أن ضمانل استخدامها قبل الجديدة للتقنيات المحتملة

  .بالبيئة

 اإلنتاج وأساليب نمط تغيير على تعمل أن االقتصادية السياسات على يجب السياق نفس فيو  

 جهة منو البيئة نوعية بتحسين جهة من هال يسمح بماو النادرة، الموارد وحماية قيتواف بما المتبعة

 يسمح أنه على إليه النظر يمكن الذي الدخول مستوى وتحسين ,االقتصادي النمو على المحافظة ثانية

 مخالفاتال استيعابو الصحي الصرف خدمات بتوفير يسمح المرتفع الدخل نأل البيئة، نوعية بتحسين

 في زيادةو تفاقم عنه ينجم قد الدخول تفاعار أن هيو أخرى زاوية من إليه النظر يمكن أنه إال وغيرها

 تعزيزو التقنية توجيه على العمل يجب هنأ نشير وهنا التلوث، معالجة تكاليف ارتفاع ومنه تالمخالفا

 جهة من البيئة على والحفاظ جهة من ياقتصاد نمو بتحقيق يسمح بما البيئة نحو بالمسؤولية الشعور

  .ثانية

  المستديمة التنمية نظرية نقد .1.4.2

 طرف من واسع إقبال القت كانت إنو حتىو سبقتها التي التنمية رياتنظ من كغيرها 

 الحاجات لتلبية النمو استمرار وجوب من النظرية هذه طرحتها التي الفكرة أيدوا الذين االقتصاديين

 توجيه إلى إضافة, الطبيعية الموارد على الحفاظو السكان حجم ضبط مع الفقر مكافحةو األساسية

 تعرضت أنها إال ،البيئة حماية مصب في مجملها صبت التي افاألهد هذه تحقيق يخدم بما التقنية

  :1 لها الموجهة االنتقادات بين من  المفرط، التفاؤل عنها عيب وقد خاصة االنتقادات لبعض

 لم أنها إال النمو استدامة أجل من تحققها الواجب الفروضو باتالمتطل بينت النظرية هذه كانت إذا -1

  .الفروض هذه تحقيق كيفية تبين

                                                       
 ).328- 327 ص ص( سابق، مرجع ،البديع عبد محمد  1
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 حلول إيجاد أجل من كبيرال االهتمام إعطاؤها يتوجب التي الظواهر أخطر من التلوث ظاهرة إن -2

 من التنمية عملية فقط يعيق ال البيئة تدهور إن خاصة البيئة، على بالمحافظة تسمح يمةمستدو مالئمة

 صحة على شرمبا يرتأث لها أيضا إنماو البيئية، الخدمات وتدهور للموارد الكبير االستنزاف خالل

 من بالرغمو الكوكب، هذا وجه على النباتات إلى باإلضافة الكائناتو المخلوقات وكافة البشر وسالمة

 على باالعتماد اكتفتو الكبير االهتمام المستديمة ميةالتن نظرية توليها لم المشكلة هذله الكبرى األهمية

 التلوث أنو خاصة النظرية هذه على خذأ ما نبي من هوو التلوث من للحد كاف كسبيل قنيةالت توجيه

  .التنمية استدامة تعيق الظواهر طرأخ من

 تحقيق بين ما المزاوجة إمكانية في  األمل بعث في نجحت قد المستديمة التنمية نظرية كانت إذا -3

 يؤكد ام وهذا لذلك، تبعالم المنهجو السبيل تبيان في بعد تنجح لم اأنه إال البيئة، على المحافظةو النمو

.يبذل وميداني نظري علمي جهد إلى تحتاجو بعد يكتمل لم بنائها لكن اسها،أس في سليمة النظرية نأ

 تحقيق بين المزاوجة اهاتج في تسير اليوم المبذولة الجهود كافة أن رأينا النظرية هذه خالل من  

 مختلف هي ماو البيئة بمحيط المستديمة لتنميةا تربط التي العالقة هي ما لكن البيئة، حمايةو التنمية

 .البيئي؟ الموروث هذا على جوهرها في تحافظ مستديمة تنمية تحقيق اليوم تواجد التي التحديات
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  تواجهها التي التحدياتو المستديمة والتنمية البيئة .5 .1

 الكوكب هذا وجه على اإلنسان وجود قدم قديمة عالقة هي بالبيئة االقتصاد عالقة كانت إذا  

 السبعينات بداية ذمن متزايدا اهتماما عرفت عالقة هي بالبيئة التنمية عالقة نفإ مصالحه، لتحقيق وسعيه

  .هذا يومنا إلى

  البيئة محيطو المستديمة التنمية .1.5.1

 بمحيط المستديمة التنمية عالقة جوانب من جانب استعراض النقطة هذه خالل من سنحاول  

 منو البيئية، اإلدارة في للبيئة االستيعابية القدرة دور حول مبسطة نظرة إعطاء خالل من ذلكو البيئة،

  .المستديمة يةبالتنم عالقتهما ندرسو اإلنسان حياة بها المرتبطة امةاله العناصر من عنصرين نأخذ ثمة

   البيئية اإلدارة في االستيعابية القدرة دور .1.5.1.1

 اإلضرار دون والملوثات، المخلفات تحمل على قدرتها بيئةلل يةاالستيعاب بالقدرة المقصود إن  

 القدرة أن نقول آخر يربتعب ذلك، نتيجة تحدث قد التي االختالالت تصحيحو معالجة إعادة على بقدرتها

 الخصائص على بناءا ذلك ويتم أضرار، إحداث دون به المسموح التلوث مقدار تحدد االستيعابية

  .1للبيئة يةوالبيولوج الكيميائية

 بالقدرة اإلضرار إلى أدى أهمية أي البيئي الجانب إعطاء دون الرفاهية لتعظيم الدائم السعي إن  

 االقتصادي النمو محتوى تغيير وحاول له بالنسبة البيئة أهمية اإلنسان أدرك فقط هنا للبيئة، االستيعابية

 أكثر آخر بتعبير البيئية، للموارد مكثفال واالستخدام المادية إلى ميال وأقل عدال أكثر يصبح بحيث

 الموارد من المدخالت بتخفيض الخاصة العريضة األهداف تحقيق خالل من وذلك بالبيئة اهتماما

  .الملوثات من المخرجات وخفض

   المستديمة التنمية في والماء الهواء جودة إدارة دور. 2.1.5.1

  :2 ةالمستديم والتنمية الهواء جودة إدارة .1.2.1.5.1

 وعلى الهواء جودة على البالغ األثر االقتصادي النشاط وتزايد السكان عدد لتزايد كان لقد  

 المنبعثة الملوثة الغازات ومقدار حجم لتزايد نتيجة متزايدا انخفاضا عرفت التي له، االستيعابية القدرة

 بصفة التنمية عملية وعلى اإلنسان صحة على الهواء لجودة المباشرة لالنعكاسات ونظرا الجو في

  .المشكلة هذه معالجة أجل من بذلت وجهود محاوالت عدة هناك كانت فقد عامة،

                                                       
 ).48ص( سابق، مرجع دوجالس، موسشيت  1
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 الرقابة استراتيجيات هي الهواء جودة إدارة مجال في المطبقة االستراتيجيات أول بين من إن  

 معايير إلى وصولال وفي للهواء، الملوثة االنبعاثات خفض في والفعالية التأثير لها كان التي الهندسية،

 والنشاط السكانية الكثافة تزايد بين ما يوافق حل إيجاد في عاجزة وقفت أنها إال الهواء، جودة

 من بمجموعة تدعيمها من البد كان هنا ومن الهواء، لجودة االستيعابية القدرة وضعف االقتصادي

 إدارة النقل، تخطيط يجياتاسترات األرض، تخطيط استراتيجيات: منها ونذكر الهامة االستراتيجيات

 لإلشكالية توافقي حل إيجاد أجل من ومتكامل متناسق إطار في تعمل استراتيجيات وكلها الطاقة،

  .الذكر السابقة الثالثية

 البنية استراتيجيات: منها نذكر االستراتيجيات من مجموعة تتضمن :األرض تخطيط استراتيجيات: أوال

 فيها يحدث التي األماكن تحديد في واإلقليمي المحلي المستويين على ومؤثرة فعالة جد وهي األساسية

 أماكن لتحديد الحوافز استراتيجيات المواقع، تحديد استراتيجيات وأيضا والتنمية، االقتصادي النمو

 المدن، داخل والمفتوحة الخضراء المساحات استراتيجيات إلى باإلضافة والعمرانية، الصناعية التنمية

  .للهواء االستيعابية القدرة تحسين إلى دفته وكلها

 حجم تقليص الفردية، النقل وسائل على االعتماد تقليل إلى تهدف :النقل تخطيط استراتيجيات: ثانيا

 هذه من ونذكر النقل، وسائل مختلف من المنبعثة الملوثات حجم خفض أجل من المقطوعة المسافات

 الطرق استخدام تقييد الخاصة، السيارات ركوب في عام االشتراك األفراد تبادل: االستراتيجيات

 مواعيد ومرونة للدراجات مسارات تحديد الطرق، وعلى السيارات مواقف على رسوم فرض السريعة،

  .العمل

     الوقود كفاية إستراتيجية أنظف، وقود إلى الوقود تحويل تتضمن :الطاقة إدارة استراتيجيات: ثالثا

  .للبيئة ملوثة غير بديلة مصادر من الكهرباء توليد قة،الطا على الطلب وتخفيض

 على المحافظة أجل من وضعها تم التي الهامة االستراتيجيات من جملة أنها نقول األخير في  

 .البيئي النظام توازن على المحافظة ثمة ومن االستيعابية وقدرته الهواء، جودة

  1ةالمستديم والتنمية المياه جودة إدارة .2.2.1.5.1

 تعتمد متغيرة جد استيعابية قدرة لها فهي للمياه بالنسبة الحال كذلك استيعابية قدرة للهواء كما  

 المياه تلوث ومقدار ومزجها، الملوثات تخفيض على تعمل التي والطبيعية البيوكميائية العمليات على

 وألغراض التجاري الصيد المائية، الكائنات ولحياة البشري لالستهالك صالحة كانت إذا ما لنا يحدد

                                                       
 ).54-52ص،ص،( سابق، مرجع دوجالس، موسشيت  1
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 عملية تحقيق على فقط تأثير له ليس المياه جودة على الحفاظ فإن لذا الصناعية، واالستخدامات الترفيه

  .الحياة عصب فالماء الكوكب، هذا وجه على عام بشكل الحياة على أيضا وإنما التنمية

 أن في أولها يتمثل المياه، ةلجود بالنسبة هامين قيدين البيئي النظام يفرض ذلك إلى باإلضافة  

 االستيعابية للقدرة خطيرا أعلى حدا هناك أن كما آخر، إال فصل من حادا تغيرا تتغير األنهار مياه

 أن في فيتمثل ثانيهما أما البشري، االستخدام ألغراض المياه سحب من ذلك يصاحب ما إلى باإلضافة

 من خطيرة بدرجة أيضا يحد الـغذاء سلسلة من متتابعةال العليا المستويات في للملوثات المطرد التراكم

  .المياه في الملوثات من به المسموح التركيز

 تعاني النامية الدول معظم كانت فإذا الدول، كافة منها تعاني ظاهرة المياه تلوث ظاهرة تعد  

 واالتجاه ملوثة،ال الصرف مياه وانتشار السكانية الكثافة ارتفاع بسبب المياه جودة في الشديد النقص

 جودة نقص ظاهرة من الصناعي العصر بداية ومنذ تعاني المتقدمة الدول فإن التضييع، نحو المتزايد

 في السطحية المياه جودة نقص ظاهرة انتشار من تعاني التي األوروبية القارة دول ومنها, المياه

 من التقليل أجل من الجهود وتنسيق فتكثي من البد لذا الدول كافة تمس الظاهرة هذه فإن ومنه. األنهار

  .الظاهرة حدة

 والنشاط السكان كثافة ارتفاع إلى باإلضافة المحيطة للبيئة المقيدة الشروط من المزيج هذا  

 اجتماعية اقتصادية، حماية بتحقيق تسمح والتي المستديمة، التنمية تنفيذ صعوبة من يزيد االقتصادي

 مجموعة القرن هذا في تواجهها أنه إال تحقيقه، إلى اليوم الدول ةكاف تسعى الذي الهدف وهو وبيئية،

 .المستديمة التنمية أهداف تحقيق في قدما المضي أجل من تجاوزها ينبغي التي التحديات من

  العشرينو الحادي القرن في المستديمة التنمية تحديات .1.5.2

     لمراجعة فرصة 2002 عام وهانسبرغج في المستديمة للتنمية العالمي القمة مؤتمر انعقاد كان 

 جانيرو دي ريو بين ما الممتدة الفترة خالل المستديمة التنمية تحقيق مجال في تنفيذه تم ما وتقييم

 أنه إال مقنعة، وتنفيذية سياسية بوثيقة بالخروج المؤتمر فشل من وبالرغم ،2002 وجوهانسبرغ 1992

 قبل المستديمة التنمية مؤسسات من العديد أصدرتها التي والمنشورات التقارير خالل من يمكن  وبعد 

 يمكن والتي والعشرين الحادي القرن خالل المستديمة التنمية تحديات أهم استنباط يمكن جوهانسبرغ

  :1 التالية النقاط في إجمالها

  واالجتماعية االقتصادية التحديات. 1.2.5.1

  استدامة ثرأك وجعلها االستهالك طأنما تعديل. 1.1.2.5.1

                                                       
 ).233-225ص ص( سابق، مرجع وردم، علي محمد باتر  1
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 للموارد استنزاف عنه نجم الصناعية الدول في خاصة الرفاهية لتعظيم الدائم السعي إن

 مختصة مؤسسات بها قامت دراسات بينت وقد لها، والالعقالني المفرط لالستهالك نتيجة الطبيعية

 الرفاهية مستوىال نفس لتوفير األرض كوكب مثل كواكب أربعة إلى بحاجة العالم أن المستديمة بالتنمية

 االستهالكية السلوكيات تغير ضرورة يستلزم ما وهو العالم، سكان لكافة الصناعية الدول في السائد

  .النامية الدول في والحياة المعيشة مستويات رفع في للمساهمة الصناعية الدول في المفرطة

  االجتماعية المساواة وتحقيق الفقر مكافحة. 2.1.2.5.1

 عرف كما األغنياء،و الفقراء بين ما الفجوة اتساع يف الواضح السلبي نعكاساال لةللعما كان  

 التنموية، للسياسات بالنسبة األول الهاجس الفقر مكافحة من جعل مما ملحوظا تزايدا الفقراء عدد

 العالم، في والتجارية االقتصادية السياسات في جوهري تغيير إحداث خالل من إال يتم ال ذلك وتحقيق

 في فقرا األكثر للمناطق التنموية المساعدات تخصيص عند األولوية إعطاء ضرورة إلى ضافةباإل

 التي المساعدات لهذه األمثل االستغالل خالل من وذلك الفقر، دائرة من إخراجها أجل من النامية الدول

    .مستدام بشكل وكفاءاتهم قدراتهم ورفع السكان تدريب في تساهم أن يجب

  االجتماعية العدالةو البيئة ومتطلبات توافقا ثرأك جعلهو العولمة مسار عديلت. 3.1.2.5.1

 اآللية باعتبارها العولمة مسار تعديل القرن هذا خالل المستديمة التنمية تحديات بين من  

 الحادي القرن من األول العقد في العالم في والسياسي االجتماعي, االقتصادي للنشاط الرئيسية

 السابق العولمة مسار إلى فبالنظر بأخرى، أو بطريقة العالم سكان كل حياة على ثروتؤ والعشرون،

 البلدان في أكبر وفقرا أكثر وتهميش أقلية يد في الثروة تركيز في مساهمته وبخاصة السلبية وانعكاساته

 ركيبةوالت بالبيئة رفقا أكثر وجعله االقتصادي، وخاصة المسار هذا تعديل من البد فإنه النامية،

 والتجارية االقتصادية السياسات أن كون إلى راجع الجانب هذا على والتركيز النامية للدول االجتماعية

 كان هنا ومن, االجتماعي التوازن في واختالل البيئية، الخسائر في زيادة عنها نجم العالم في السائدة

 النقد صندوق العالمية، التجارة ظمةمن وهم االقتصادية العولمة ثالثي سياسات في تغير إحداث من البد

 سكان من العظمى الغالبية بمصالح اهتماما أكثر التجارية السياسات تصبح وأن الدولي، والبنك الدولي

  .والمهمشين الفقراء من العالم

  الزراعي القطاع استدامة خالل من الغذائي األمن توفير. 4.1.2.5.1

  :التالية النقاط في نجملها التحديات من مجموعة العالم يواجه المجال هذا في  

 التوزيع سياسات ألن ذلك فقرا، األكثر الفئات إلى وصوله وضمان الغذاء توزيع عدالة على العمل -1

 لتغطية تكفي المنتجة الغذاء كميات أن من بالرغم العالم، في الجياع عدد زيادة إلى أدت حاليا السائدة

  .حاليا العالم سكان ضعف احتياجات
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 الالعقالني واالستخدام لألراضي المكثف االستنزاف مثل السيئة الزراعية الممارسات على القضاء -2

 .الطبيعي والتوازن اإلنسان بحياة والمضرة للبيئة الملوثة والكيماويات للمبيدات

 اوأمن بيئية استدامة تحقق والتي والكيماويات، المبيدات تستخدم ال التي العضوية الزراعة تطوير -3

 .صحيا

 وصحية بيئية مشاكل تسبب أن البيئيون يخشى والتي وراثيا المعدلة األغذية انتشار من التقليل -4

 الزراعــات على القضاء إلى تؤدي أن من التنمويون يخشى بينما البيئية، والطبيعية للمستهلكين

 في الشركات بعض قبل من لمالعا في الغذائية الموارد احتكار وبالتالي النامية، الدول في التقليديــة

  .المتقدمة الدول

  البيئية التحديات. 2.2.5.1

  الطاقة سياسات تغيير خالل من لميالعا المناخ حماية . 1.2.2.5.1

 بالنظر القرن هذا خالل العالم تواجه التي البيئية التحديات أهم من المناخي التغيير ظاهرة تعتبر

 األرض حرارة درجات ارتفاع عن ناجمة ظاهرة وهي المتعددة، السلبية وانعكاساتها حدتها تزايد إلى

 مثل مواجهة فإن وعليه الكربون، وانبعاثات األحفوري للوقود المكثف االستخدام عن بدورها الناجمة

 من التقليل وخاصة الطاقة استخدام وتقنيات سياسات في هيكلي تغيير إحداث يتطلب البيئية الكارثة هذه

  .والنظيفة المتجددة الطاقات وتطوير الكربون انبعاثات

  البيولوجية للموارد المستدام داماالستخو الحيوي التنوع حماية. 2.2.2.5.1 

 المنتهجة الخاطئة التنموية السياسات بسبب مستمر تدمير البيئي والتوازن الحيوي التنوع يعرف  

 قصوى أهمية ذات قضية قراض،االن من الحية الكائنات وحماية الحيوي التنوع حماية من جعل ما وهو

 المرتبطة التنموية القضايا بين ومن فقط، البيئية ال والتنموية االقتصادية المعايير خالل من حتى

 التنوع اتفاقية ذلك على نصت وقد الحيوي، التنوع فوائد توزيع في العدالة قضية الحيوي بالتنوع

  .1992 عام ريو في أقرت التي الحيوي

  التصحر ومكافحة التربة ةحماي .3.2.2.5.1

 االنجراف من التربة حماية هي المستديمة التنمية تواجه التي األخرى التحديات بين من  

 من  %30 حوالي إلى يمتد التصحر أن نجد حيث العالم من واسعة مساحات يهدد بات الذي والتصحر

 معظم في والمحلية الريفية اتللمجتمع اإلنتاجية القاعدة تدمير إلى أدى ما وهو العالم، في األراضي

 في االستصالح في إضافي مجهود بذل يتطلب اإلنتاجية التربة خصائص واستعادة الثالث، العالم بلدان
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 الدول طرف من ماليا دعما يتطلب كما حكوماتها، طرف من حكومي سياسي ودعم النامية الدول

  .الصناعية

  الثالث العالم في النظيفة المياه تأمينو ةالمائي للموارد المستدام خداماالست  .4.2.2.5.1

 تعتبر والتي وتلوثها، المياه شح مشكلة هو القرن هذا في العالم تواجه التي المشاكل بين من  

 أنه إال الصناعية، للدول بالنسبة ما نوعا مؤجلة القضية كانت إن وحتى موقوتة، وسياسية تنموية قنبلة

  .المائية للموارد مستدام استخدام إلى الوصول أجل من رافاألط جميع من الجهود تكثيف من البد

 ونظرا القرن، هذا خالل المستديمة التنمية تواجه التي التحديات بعض استعرضنا قد نكون بهذا  

 المتبقية الفصول خالل من سنحاول التحديات أهم من تعتبر المناخية والتغيرات البيئية التحديات لكون

 ةـطاق وإيجاد الطاقة سياسات تغيير وهي التحديات أهم من واحدة على ضوءال تسليط البحث هذا من

  .الوقت نفس في البيئة على والحفاظ االقتصادية التنمية قاطرة جر بإمكانها للبيئة صديقة نظيفة بديلة
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  :خاتمـــــــة
  

 على وواضح مستمر تطور طرأ أنه واإلقليمي العالمي الصعيد على التنمية لتاريخ المتتبع يجد  

 تواجهها التي المشكالت لطبيعة واقعية استجابة التطور هذا وكان ومحتوى، مفهوما بوصفها التنمية

 يتم عام وبشكل المجال، هذا في الزمن عبر تراكمت التي الدولية للخبرات حقيقيا وانعكاسا المجتمعات،

 االقتصادي للنمو مرادفا التنمية فيها كانت التي رحلةبالم بداية ذكره، سبق كما مراحل أربع بين التمييز

 المفهوم هذا سيادة إلى أدت التي األسباب بين من كان وقد المستديمة، التنمية مرحلة إلى اليوم وصوال

 والمناداة الخطر ناقوس دق إلى البيئة بعلماء أدى الذي األمر وهو البيئية، المشاكل حدة زيادة هو

 اآلخرين الجانبين إلى إضافة البيئي بالجانب اهتماما يولي وجعله التنمية، مسار تعديل بضرورة

  . واالجتماعي االقتصادي

 أي والمستقبلي الحالي الجيل مصالح بين ما المزاوجة تحاول التي التنمية هي المستديمة التنمية  

 األجيال بقدرة سالمسا دون له العام الرفاه مستوى وتحسين الحالي الجيل حاجيات تلبية إلى تسعى

 حجم ضبط الطبيعية، الموارد على المحافظة خالل من إال يتم ال وذلك حاجياتها، تلبية على المستقبلية

 من بالرغم واسع صدى المفهوم هذا القى وقد البيئي، النظام يخدم بما التكنولوجيا توجيه وكذا السكان

 أنه إال مستديمة تنمية أجل من توافرها واجبال والشروط األهداف تحديد تم فإذا يكتنفه، الذي الغموض

  .ذلك تحقيق من تمكن التي العملية الطريقة يحدد لم

 األخير هذا كون إلى بالنظر البيئي بالنظام االقتصادي النظام تربط التي الوطيدة العالقة إن  

 بشكل وبتوازنه هب أضرت ومخلفات نفايات يتلقى بالمقابل يحتاجها، التي والطاقة بالموارد األول يزود

 البيئي النظام على المحافظة هي المستديمة التنمية تواجهها التي التحديات أكبر من جعل ما وهو  عام

 منها ونذكر التنمية، لعملية الضرورية خدماته من االستفادة المتعاقبة لألجيال يضمن بما توازنه وعلى

 هذا خالل التنمية عملية تواجه التي التحديات أكبر من تعتبر وكذلك التنمية، عصب تعتبر التي الطاقة

 االقتصادية الناحية من إيجابيا دورا الطاقة تلعب أن يمكن وهل تربطهما؟ التي العالقة ما لكن  القرن

 قاطرة لجر مستقبال عليها االعتماد يمكن التي الطاقوية البدائل هي وما البيئية؟ الناحية من سلبي وآخر

 الفصول خالل من عليه التعرف سنحاول ما هذا ثانية؟ جهة من البيئة على ظوالحفا جهة من التنمية

  .   البحث لهذا القادمة
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  :ةــــمقدم

 بدور تضطلع كما اإلنسانية، االحتياجات جميع لتلبية وجوهري ضروري عنصر الطاقة تعتبر  

 األهمية هذه المستديمة، بالتنمية المتعلقة والبيئية واالجتماعية االقتصادية الجوانب تحقيق في هام

 تضمنتها التي مجاالت الخمس ضمن لتكون أهلها المستديمة التنمية تحقيق في للطاقة الحاسم والدور

 دفع إلى تسعى التي المبادرة وهي ،"البيولوجي والتنوع الزراعة الصحة، الطاقة، المياه،" مبادرة

 التنمية تحقيق أجل من متماسك دولي منهج مع تتكامل وجعلها المجاالت في الجهود وتركيز وتعزيز

  .المستديمة

 على الحصول وإمكانية الطاقة بتوفر جميعها مرتبطة المستديمة التنمية أهداف تحقيق إن  

 الطاقة خدمات توفر مدى على يعتمد االقتصادية األهداف تحقيق كان فإذا مقبولة، بأسعار خدماتها

 جهة من الدول جميع بين ما الخدمات هذه توزيع في العدالة على يعتمد االجتماعية األهداف وتحقيق

 على قدرتنا مدى  على تعتمد البيئية األهداف فإن ية،ثان جهة من الواحد البلد داخل السكان بين وما

  .البيئية والمتطلبات الطاقوية المصادر تكييف

  :التالية النقاط استعراض سنحاول المستديمة بالتنمية الطاقة لعالقة أكثر توضيح أجل ومن  

 .عليها للطلب المحددة والعوامل أهميتها مفهومها،: الطاقة 

 .الطاقة قطاع امةاستد وتحديات الطاقة أزمة 

 .المستديمة التنمية خدمة في الطاقة 

 .الدولي المجتمع رؤية: المستديمة والتنمية الطاقة 

  .االقتصادية السياسة على وتأثيرها السياسات: مستديمةال والتنمية الطاقة 
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   عليها للطلب المحددة والعوامل أهميتها مفهومها،: الطاقة. 1.2

 القطاع هذا استدامة تواجه التي التحديات وأهم المستديمة بالتنمية الطاقة عالقة استعراض قبل  

 في المتحكمة والعوامل التصنيفات المفهوم، حيث من بالطاقة المتعلقة الجوانب بعض أوال سنستعرض

 هذه فما الطاقة بأزمة يعرف ما عنه نجم األخرى العوامل بعض مع المتنامي الطلب هذا عليها، الطلب

  .األزمة هذه عنها نجمت التي األسباب أو لالعوام

   مصادرها ومختلف الطاقة وأهمية مفهوم. 1 .1.2

  الطاقة وأهمية مفهوم .1 .1.1.2

  الطاقة مفهوم.1.1 .1.1.2

 بصفة والتكنولوجي الصناعي للتقدم الرئيسي والمحرك الحديثة الحياة عصب الطاقة تعتبر  

 وهذا اليوم، البشرية لحياة بالنسبة االرتكاز نقطة هي طاقةفال عامة بصفة االقتصادي والتقدم خاصة،

 لتحويل المختلفة بمواردها الطاقة على الحديثة الحضارة اعتمدت فقد الحياة، في المهم الدور إلى بالنظر

 المتعددة والرغبات الحاجات إشباع على القادر النهائي شكلها إلى األولي شكلها من االقتصادية الموارد

  .لإلنسان واالجتماعية االقتصادية الرفاهية تحقيق في مهما عامال تعد أنها كما عة،والمتنو

 على اإلنسان قدرة فإن لذلك عمل، أو شغل أداء على القدرة بأنها ببساطة الطاقة تعريف ويمكن  

 ةالداخلي حالته حركته، حالة موضعه، على تعتمد جسم ألي الكلية والطاقة طاقته، تحدد معين عمل أداء

 بطبيعته فالجماد الحية، غير الكون لموجودات اآلخر الوجه هي والطاقة ،1وكتلته الكميائية وتركيبته

 عن عبارة الطاقة أنها نقول إذا الطاقة، هو األخير وهذا خارجي مؤثر دون حالته تغيير على قادر غير

 أو بالحركة للقيام المادة ةقدر هي والطاقة حالتها، لتغيير المادية األجسام تتبادلها خارجية مؤثرات

 ومن كامنة، طاقة فتسمى بالوضع صلة لها التي أما حركية، طاقة حركة تصاحبها التي وتسمى العمل

 وتعالى سبحانه اهللا خلق أن منذ تزيد وال تنقص ال ثابتة الكون في الموجودة الطاقة أن القول يمكن ثمة

 من تحويلها يتعدى ال وإنتاجها الطاقة لمصادر كتشافا من اليوم يتم ما وكل القيامة، يوم وإلى الكون

  .الحياة جوانب جميع في منها لالستفادة آخر إلى شكل

 الطاقة مصادر.2.1 .1.1.2 

  :منها نذكر معينة لمعايير طبقا أقسام عدة إلى الطاقة مصادر تقسيم يمكن

  

                                                       
).25( مصر، للكتاب، العربية الدار مكتبة الطاقة، ومخاطر البيئي التلوث ،)2002(شحاتة، أحمد حسن  1  
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  1التجدد على قدرتها معيار ناحية من:أوال

 الزمن عبر للنضوب المعرضة المصادر تلك وهي ):متجددة يرغ( التقليدية الطاقة مصادر ♦

 .والفحم الطبيعي الغاز البترول،: مثل  الالعقالني االستغالل نتيجة

 وتشمل البيئة، في باستمرار تجدد أن يمكن التي المصادر تلك هي :المتجددة الطاقة مصادر ♦

 المائية، والطاقة الحية الكتلة طاقة الجوفية، الحرارة الرياح، طاقة الشمسية، الطاقة: أساسا

 .لها المستمر االستغالل بفعل تنقص ال احتياطاتها ألن متجددة للطاقة المصادر هذه وتعتبر

  مصدرها حسب الطاقة مصادر: ثانيا

  : 2قسمين إلى المعيار هذا حسب الطاقة مصادر تنقسم  

 في توجد أنها نىبمع الطبيعي، األصل ذات المصادر تلك يوه :الطبيعية الطاقة مصادر ♦

  الرياح الشمس،: المصادر هذه وتشمل ذلك في دخل أي لإلنسان وليس صنعها ومن الطبيعة

 .وبترول غاز فحم، من المختلفة بأنواعه األحفوري والوقود

 االستفادة في وذكائه اإلنسان نشاط عن تنشأ التي المصادر تلك وهي :الصناعية الطاقة مصادر ♦

 السدود: المثال سبيل على ونذكر ،معينة تقنيات طريق عن ةالطبيعي الظواهر بعض من

 .الرياح وكذا الكهربائية، الطاقة توليد في عملةالمست والخزانات

   استخدامها درجة معيار حسب: ثالثا

  : 3مجموعتين إلى استخدامها درجة ناحية من الطاقة مصادر تقسيم يمكن  

: مثل أساسية بصفة عليها يعتمد التي ةاألساسي الطاقة مصادر وهي :أساسية طاقة مصادر ♦

 استهالك في كبيرة بنسبة المصادر هذه وتساهم النووية والطاقة الفحم الطبيعي، الغاز البترول،

 .الطاقة من العالم

 طاقة الرياح، طاقة الشمسية، الطاقة: مثل الحديثة الطاقة مصادر وهي :بديلة طاقة مصادر ♦

 .الطاقة من العالم احتياجات تلبية في بنسبة تساهم قليلة مصادر وهي والجزر، والمد األمواج

 .القادم الفصل في التفصيل من بشيء الطاقة مصادر مختلف على أكثر وسنتعرف  

 العصور مر على اإلنسان حضارة لنمو الرئيسي المفتاح الطاقة تعتبر: الطاقة أهمية. 2 .1.1.2  

 قوته على يعتمد كان فبعدما رفاهيته، بمستوى الرقي في دائما طرفه من المعتمدة الوسيـلة وهي

                                                       
 الدار والبيئة، الموارد اقتصاديات ،)2002(عايد، العزيز عبد عفاف اهللا، نعمة مضانر أحمد مقلد، محمد رمضان 1

 ).198_197ص ص( مصر، الجامعية،
  ).38ص( سابق، مرجع شحاته، أحمد حسن 2
 ).96ص(سابق، مرجع الشيخ، آل محمد بن حمد 3
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 بعض استئناس من تمكن بعدما الحيوانات ببعض استعان ثم اليومية، أعماله بجميع القيام في العضلية

 سعيه أن إال النار، اكتشف بعدما والتدفئة الطهي في والفحم الحطب على االعتماد إلى لينتقل منها،

 الثورة بعد خاصة للطاقة متنوعة مصادر إلى حاجته زيادة إلى دىأ معيشته مستوى من للرفع الدائم

 االقتصادية األنشطة جميع في عليها المعتمد الرئيسية الوسيلة الطاقة أي أضحت حيث الصناعية،

  .ككل للمجتمع العام الرفاه مستوى رفع في ثمة ومن والخدمية،

 واستغالل الطاقة في التحكم على قدرته خالل من معين لمجتمع التقدم مستوى قياس يمكن  

 تعتمد استخدامها درجة أن ذلك إلى أضف ، 1النتائج ألفضل تعطي التي المثلى بالطريقة مصادرها

 المجتمع يعمل ما وهي المصادر،  تلك الستغالل التقنية والمهارة مصادرها، توفر مدى على باألساس

 أجل من المصادر لتلك األمثل ستغاللاال تحقيق من يتمكن حتى وذلك تطويرها، على اليوم الدولي

 بات اليوم واالجتماعي االقتصادي التطور وأن خاصة الطاقة، على العالمي الطلب تزايد مواكبة

  .مقبولة وبأسعار بتوفرها كبيرا ارتباطا مرتبطا

 للدول بالنسبة خاصة مالية ووظيفة أهمية للطاقة الحيوي االقتصادي الدور هذا إلى باإلضافة  

 األجنبي بالنقد الدولة خزينة لتمويل أساسي مصدر البترولية الصادرات عوائد تعتبر حيث رولية،البت

 بنسبة البترولية اإليرادات على العمومية الخزينة فيها تعتمد والتي الجزائر المثال سبيل على ونذكر

 بنسبة يساهم رولالبت وخاصة التقليدية الطاقة مصادر فإن الخزينة تمويل إلى باإلضافة ،%60 تفوق

  .والدولية الوطنية البترولية الفوائض استثمار إعادة خالل من الرأسمالي التراكم عملية في كبيرة

 السابقة العقود في احتالل ودافع صراع محل المختلفة الطاقة مصادر تواجد أماكن كانت  

 خاصة الدولية، السوق في لمكانتها الدول تعزيز أجل من الجهود وتنسيق تكامل دافع اليوم وأصبحت

  .الدول اقتصاديات على السلبية وانعكاساتها وتأثيراتها العالم عرفتها التي األزمات ظل في

 أو متقدمة أكانت سواء كافة االقتصاديات في الطاقة تلعبه الذي والحيوي المهم للدور نظرا  

 مستوى على أو الدول، مستوى على سواء والنقاش بالدراسة الطاقة موضوع حضي فقد نامية

 الطاقة أسعار شهدته الذي االرتفاع بعد خاصة األهمية كل أولته التي الدولية والهيئات المؤسسات

 عندها الحقبة، نفس خالل  العربية الدول طرف من كسالح واستغالله السبعينيات، في البترول وخاصة

 مدفوعاتها موازين تأثرت مابعد خاصة عدمه، من الطاقة وتقنيات مصادر امتالك حقيقة العالم أدرك

 على ذلك في معتمدة الطاقوية سياستها في النظر إعادة إلى دفعها مما األسعار، في االرتفاع لهذا نتيجة

 في خاصة - المتقدمة– الدول هذه نجحت وقد كبيرة، مالية وموارد متطورة تكنولوجيا من لديها ما

                                                       
 األردن، والتوزيع، للنشر مسيرةال دار البيئة، وتلوث الطاقة ،)2007( خضير، كاظم ثعبان ،الخفاف علي عبد  1
 ).11ص(
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 منها محاولة في وذلك للبترول بديلة طاقة مصادر وتنويع وتطوير لديها الطاقة استهالك  ترشيد

 .   الطاقة على طلبها تزايد لمجابهة

  له المحددة والعوامل الطاقة على العالمي الطلب. 2.1.2

 الثورة عصر منذ خاصة, الزمن مر على محسوسا تزايدا الطاقة على العالمي الطلب عرف  

 األهمية حيث من تختلف اجتماعية، وأخرى وسياسية اقتصادية عوامل عدة تحكمه الذي هذا الصناعية،

  .آخر إلى وقت ومن أخرى إلى دولة من

  المجال هذا في العالمية واالستثمارات الطاقة على العالمي الطلب .1.2.1.2

 كافة اهتمام طليعة في جعلتها المختلفة لالقتصاديات بالنسبة للطاقة جدا والهام المهم الدور إن  

 بمدى المجتمعات رفاهية ارتباط تزايد وكذا مصادرها، مختلف على طلبال تزايد مع خاصة الدول،

 من المجال هذا إلى االستثمارات من جزء توجيه ضرورة إلى أدى الطلب في االرتفاع هذا توفرها،

  .االرتفاع هذا مجابهة أجل

  الطاقة على العالمي الطلب تطور. 1.1.2.1.2

 كالتدفئة خدمات من تقدمه بما المجتمعات اهيةرف زيادة في إيجابيا إسهاما الطاقة تساهم  

 المستمر السعي ومع الرفاه، تساوي الطاقة أن قيل حتى إلخ،... اآلالت مختلف تشغيل......اإلضاءة

 بالدول دفع الذي األمر محسوسا، ارتفاعا الطاقة على الطلب عرف رفاهته مستوى من للرفع للمجتمع

 في االرتفاع هذا ويرجع  الطلب، في التزايد هذا تغطية أجل من للطاقة جديدة مصادر عن البحث إلى

 السكاني النمو معدالت وارتفاع زيادة إلى العشرين القرن من الستينيات منذ العالمي االستهالك

) 2000( عام الطاقة من العالم احتياجات العالمي الطاقة مجلس قدر حيث الدولي، للمجتمع واالقتصادي

  .20302 عام مكافئ طن مليار) 13525( إلى ليقفز 1نفط افئمك طن مليار) 10259(ب

 الفحم كان فبعدما عديدة تغيرات العشرين القرن خالل المستخدمة الطاقة مصادر عرفت وقد  

 الطاقة مصادر في األكبر المساهم هو البترول اليوم أصبح الستينيات، حتى الطاقة عرش على يتربع

 البترول،: في تتمثل المعاصر عالمنا في الرئيسية الطاقة رمصاد وأصبحت العالمي، المستوى على

 .النووية الطاقة إلى إضافة المائية الطاقة الطبيعي، الغاز الفحم

                                                       
 الطاقة أساس على وذلك, البترول من يعادله بما مصدر كل يقاس الطاقة مصادر أنواع كل بين المقارنة لسهولة  1

 .مثالية ظروف تحت نوع كل من عليها الحصول يمكن التي الحرارية
 ).39ص( سابق، مرجع شحاته، أحمد حسن  2
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 الممتدة الفترة خالل فمثال المستمر االرتفاع هو الطاقة على الطلب ميز ما أن القول يمكن إذا  

 االرتفاع في ليستمر  1مرة 33 حوالي الطاقة من العالمي االستهالك تضاعف 1990-1880بين ما

 القتصادا شهده الذي االنخفاض من بالرغم 10% 2بمعدل 1999- 1992 بين ما الممتدة الفترة اللخ

 من كل طريق عن خاللها الطاقة على الطلب في الزيادة هذه تلبية تم وقد الفترة، نفس خالل العالمي

 الفترة نفس شهدت كما ،)%18( بنسبة النووية اقةالط ومصادر) %75( بنسبة الطبيعي والغاز البترول

 ب مقارنة 1998 سنة) %30( حوالي إلى لها العالمي االستهالك من النامية البلدان حصة ارتفاع

 الفرد حصة على الواضح االيجابي االنعكاس لها يكن لم الزيادة هذه أن إال ،1970 سنة فقط) 13%(

  .المتقدمة البلدان في الفرد عليه يحصل ابم قورنت ما إذا خاصة الطاقة خدمات من

 عن يزيد ما شكل حيث الطاقة مصادر على البترول بسيطرت تميزت إنما الماضية العقود إن  

 الطبيعي والغاز) %25( بنسبة ثانيا الفحم حل حين في للطاقة، العالمي االستهالك مجموع من) 40%(

 األسعار في المنافسة وإلى منهما لكل اإلنتاج محج نمو إلى راجع السيطرة هذه ومرد ،)%20( بحوالي

 إلى الموجه االستثمارات اإلنتاج لحجم المحددة العوامل بين ومن تنافسية، بدائل غياب إلى باإلضافة

  .المجال هذا

  3الطاقة في االستثمار. 2.1.2.1.2

 بليون 430-290 مقداره ما والعشرين الحادي القرن هذا بداية مع الطاقة في االستثمارات تبلغ  

 إلى سترتفع النسبة هذه اإلجمالي، القومي الناتج من) %1,5 و %1( بين ما أي السنة في دوالر

 النهائي باالستهالك المتعلقة الكهربائية والمعدات األجهزة في االستثمارات احتساب تم ما إذا الضعف

  .الطاقة استهالك وترشيد كفاية على المدخلة والتحسينات

 الكلية االستثمارات مجموع من بسيطا جزءا إال المتجددة الطاقات في ستثماراتاال تشكل لم  

 تصل لم ككل الطاقة قطاع في االستثمارات حجم فإن البلدان من كثير في المبذولة الجهود من وبالرغم

 تشجيع من بد ال ذلك تحقيق أجل ومن مستدام، اقتصادي نمو تحقيق يضمن الذي المستوى إلى بعد

 حول الدولية المفاوضات تتضمن أن يتعين كما العالمي، اإلنتاج لزيادة واالستثمار الحرة ةالتجار

                                                       
 ).1ص( سابق، مرجع اب،دي المجيد عبد محمد  1
 ماي 2 -أفريل 30( المستدامة، للتنمية العالمي القمة لمؤتمر التحضيرية اللجنة بوصفها العاملة المستدامة التنمية لجنة   2

  .2009) ‐12‐12(والنقل، الطاقة ،)2001
http :www.un.org /arabic /conferences/wssd/docs/fish/E_CN2001‐PC‐20.pdf 

 .جعالمر نفس  3
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 المالي االستقرار إرساء أجل من مستمر بشكل بالطاقة الخاصة المواضيع والدبلوماسية التجارة

  .1الطاقة لمصادر بيئيا المسؤول التطوير إلى إضافة خدماتها، إلى الوصول في العادلة والفرص

 مجال في وخاصة التقليدية، الطاقات مجال في طويلة ولعقود االستثمارات تركزت بعدما  

 إلى باإلضافة لها نظيفة تقنيات البحث إلى منها جزء توجه اليوم بدأت  واالستخراج، والتنقيب البحث

 تزايدالم الطلب تأمين أجل من تنافسية تجارية وجعلها استخداماتها وتطوير بديلة مصادر عن البحث

 التعرف سنحاول عوامل عدة تحكمه الذي الطلب هذا القادمة، األجيال لحق ومراعاة الحالية لألجيال

  .الموالية النقطة في أهمها على

  الطاقة على للطلب المحددة العوامل. 2.2.1.2

 على القدرة دون الرغبة مجرد وليس الشراء على بالقدرة المقترن الطلب هنا بالطلب يقصد  

 والخدمات السلع أو الصناعات على الطلب من مشتقا طلبا الطاقة مصادر على الطلب ويعد ،الوفاء

 عبر متزايد الطاقة على الطلب منحنى فإن عام وبشكل إنتاجها، مراحل في الطاقة تستخدم التي النهائية

 آلخر توق ومن آلخر مجتمع من التأثير ودرجة األهمية حيث من تتباين عوامل بعدة ويتأثر الزمن،

  :2نذكر العوامل هذه أهم ومن

  الفرد دخل متوسط. 1 

 ومستوى الفرد دخل مستوى بين طردية عالقة هناك أن التطبيقية اإلحصائية الدراسات بينت  

 يمكن ما وهو منها، استهالكه مستوى زاد الفرد دخل ارتفع فكلما, الطاقة من واستهالكه معيشته

 في نجده حيث والنامية، المتقدمة الدول في الطاقة من الفرد كاستهال مستويات مقارنة عند مالحظته

 في ويتفاوت النامية، الدول في الفرد طرف من استهالكه يتم ما أضعاف المتقدمة الدول في أي األولى

  .فقرا األشد الدول في انخفاضا أشد نجده حيث بينها ما في األخيرة هذه

  الطاقة أسعار .2

 أسعار انخفضت فكلما الطلب، لقانون يخضع األخرى السلع أنش شأنه الطاقة على الطلب  

 المطلوبة الكمية بين عكسية عالقة هناك بمعنى صحيح، والعكس منها االستهالك ارتفع كلما الطاقة

 فكلما أخرى، بدائل وجود مدى على يتوقف هنا االستهالك حجم على السعر تأثير أن إال وأسعارها

 نسبيا أرخص تكون التي الممكنة البديلة المصادر إلى التحول يتم للطاقة معين مصدر سعر ارتفع

 منخفضة تكون الطاقة لمصادر السعرية الطلب مرونة لكون ذلك ويرجع الطويل، المدى في وخاصة

                                                       
 والغاز النفط عن يستغني لن العالم ،)2008( أوبك، لقمة المصاحبة الوزارية واتالند لفعاليات الختامية اللجنة تقرير  1

 ).20/10/2009( الطاقة، على الطلب نمو لتلبية
http://www.4egt.com/vb/thread19664.html 

 ).94- 90ص ص( سابق، مرجع الشيخ، آل محمد بن حمد  2
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 يمكن ال مثال األسعار ارتفاع حالة ففي الطويل، المدى في االرتفاع إلى تميل القصير المدى في

  . برفاهيته لها الكبير االرتباط ظل في خاصة السلعة هذه من الستهالكه رالمباش التخفيض للمستهلك

 تعتمد الطلب لتغطية األساسي المصدر اعتباره على البترول سعر أن إلى اإلشارة تجدر كما  

  .الثقيل الخام والزيت الخفيف الخام الزيت أو البترول بين ما فرق هناك نجد حيث مواصفاته، على

    قتصادياال النمو معدل. 3

 الطاقة استهالك ومعدل االقتصادي النمو معدل بين طردية عالقة وجود إلى اإلحصائيات تشير  

 الطاقة مصادر مختلف على الطلب زاد الصناعي النمو معدل ومعه االقتصادي النمو معدل زاد فكلما

 وذلك النامية، لدولا في استهالكه يتم ما أضعاف المتقدمة الدول في لها االستهالك معدل أن نجد حيث

 النمو معدل ارتفاع وكذا) الطبيعي والغاز البترول( ضخمة اقتصادية موارد على توفرها من بالرغم

 الدول في بنظيره مقارنة منخفضا يبقى فيها الطاقة من الفرد استهالك معدل إال بها، الديموغرافي

  .المتقدمة

    الطاقة ماستخدا في الكفاءة ودرجة االقتصادي النشاط هيكل. 4

 في إنتاجي قطاع كل يمثلها التي النسبية األهمية درجة للدولة االقتصادي النشاط بهيكل يقصد  

 كثافة نسبة" وتعكس خدمات، قطاع أو صناعي زراعي، قطاع كان سواء بها المحلي الناتج إجمالي

 كل إلنتاج المطلوبة الطاقة كمية أنها على وتعرف الدولة، لتلك االقتصادي الهيكل ما لدولة" الطاقة

 داخل الطاقة استخدام في الكفاءة مدى أيضا النسبة هذه وتعكس اإلجمالي، المحلي الناتج من وحدة

  .1االقتصادي الهيكل

 تعتمد والتي النامية بالدول مقارنة الصناعية المتقدمة الدول في ملحوظا ارتفاعا الطلب يعرف  

 في نجدها حيث الدول، بين ما تباينا الطاقة كثافة نسبة تعرف كما الزراعي، القطاع على اقتصادياتها

 مصادر على تتوفر التي الدول باستثناء النامية، الدول في منها أعلى المتقدمة الدول أي األولى

           . رخيصة

  الطاقة استخدام وكفاءة وفرة بمدى المستقبلية التوقعات. 5

 التقدم وكذا الطاقة استخدام كفاءة في الحاصل بالتقدم الطاقة على المستقبلي الطلب يتأثر  

 .عليها الطلب انخفض ثّم ومن استخدامها كفاءة زادت التقنية تطورت فكلما اإلنتاج، وسائل في الحاصل

    النفطية السياسات تنسيق على قدرةال. 6

                                                       
 مصر، اإلسكندرية، جامعة والبيئة، الطبيعية الموارد اقتصاديات مبادئ ،)1992( مصطفى، إبراهيم السيدة  1
 ). 323ص(
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 في تكتل أهم م1960 سنة أسست والتي OPEC)( أوبك للبترول المصدرة الدول منظمة تعد  

 في مساهمتها نسبة إلى إضافة واالحتياطات، اإلنتاج إمكانيات من تمتلكه لما وذلك المحروقات، سوق

 وحوالي العالمية، البترول احتياطيات من) %78,4( على يزيد ما تمتلك فهي العالمي، اإلنتاج

 نتاجاإل من) %42,7( بنسبة وتساهم م،2005 سنة الطبيعي للغاز العالمية االحتياطيات من) 49,6%(

 تكتل نجد التكتل هذا جانب إلى. الطبيعي للغاز العالمي اإلنتاج من) %17,6( وحوالي للبترول العالمي

 وتضم م،1968 عام أنشأت والتي OAPEC)( أوابك للبترول المصدرة العربية الدول منظمة هو آخر

 بين من وتعتبر ترولالب من العالمية االحتياطيات من )%50(من أكثر مجتمعة وتمتلك دولة عشر ثالثة

  .العامي اإلنتاج في الرئيسين المساهمين أهم

 عامل أهم للبترول الدولية السوق في والطلب العرض قوى تنسيق على أوبك قدرة تعتبر  

 على والتأثير للنضوب، القابل المورد هذا مقابل الدول لهذه العائد تحديد ثم ومن األسعار لتحديد

  .تربطهما التي العكسية العالقة حسب لطلبا في التأثير معناه األسعار

  البيئي التلوث معدل. 7

 من وبالرغم,  الطاقة من متزايدة كميات استهالك على واالقتصادي الصناعي النمو يعتمد  

 بالمقابل أنه إال, الحياة ونوعية ظروف وتحسين االقتصادية الرفاهية مستوى رفع إلى يهدفان كونهما

  االستهالك أو اإلنتاج عمليات في المخلفة المختلفة النفايات طريق عن ئةبالبي اإلضرار إلى تؤدي

 أخد من البد كان هنا ومن االستيعابية، وقدرتها البيئة على سلبي بشكل تؤثر وكلها السيارات، وعوادم

   . االستهالك تحديد عند االعتبار بعين البيئة

 على بآخر أو بشكل تؤثر التي األخرى العوامل من مجموعة هناك العوامل هذه إلى باإلضافة  

 في التباين الطاقة، الستهالك المنظمة القوانين السكان، عدد المناخ،: منها نذكر الطاقة على الطلب

 الطاقوية المنتجات أو الواردات على المفروضة الضرائب والصناعي، االقتصادي التقدم مستويات

   . المستهلكة الدول في األخرى والسياسات

 إلى إضافة المجتمعات، برفاهية الكبير وارتباطها الطاقة، على الطلب في المستمر االرتفاع إن  

 بالتغيرات تتأثر باتت التي لالقتصاديات بالنسبة حساسية ذات سلعة جعلها بها االقتصادي النمو ارتباط

 هذه فحوى افم الطاقة، بأزمة يعرف ما إلى تؤدي قد التغيرات هذه أسعارها،  في خاصة تطرأ التي

 هي وما الطاقة؟ قطاع استدامة لتحقيق الحل هو وما حدوثها؟ إلى تؤدي التي األسباب هي وما األزمة؟

 ذلك؟ تحقيق أجل من النامية خاصة الدول تواجه التي التحديات مختلف
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  الطاقة قطاع استدامة تواجه التي والتحديات الطاقة أزمة. 2.2

 هذا المحسوس، باالنخفاض تتميز كانت التي الطاقة ارأسع في المنعرج السبعينيات كانت  

  .الطاقة بأزمة يعرف ما حدوث إلى أدت أخرى عوامل إلى باإلضافة االرتفاع

  لها المستدام واالستخدام الطاقة أزمة .1.2.2

  الطاقة أزمة. 1.1.2.2

 ثّم ومن م،عا بشكل لألزمة االقتصادي المفهوم إعطاء أوال منا يتطلب الطاقة أزمة دراسة إن  

 االستخدام مفهوم بروز إلى أدت وكيف حدوثها، إلى أدت التي األسباب ومختلف الطاقة بأزمة التعريف

 الطاقة خدمات من االستفادة القادمة ولألجيال اليوم الشعوب لكافة ضمان أجل من للطاقة المستدام

  .رفاهيتها تحقيق من يمكنها الذي بالمستوى

  لألزمة صادياالقت التعريف. 1.1.1.2.2

 سلعة عرض في طارئ نقص حدوث أنها على االقتصادية الناحية من األزمة تعريف يمكن  

 سلبا تؤثر اقتصادية فعل ردود عنه ينجم االرتفاع هذا أسعارها، في شديد ارتفاع عليه يترتب مما معينة

 السلع من كانت افإذ السلعة، هذه بأهمية ترتبط التأثير هذا حدة والمجتمع، األفراد رفاهية على

 ما التأثير حدة أن إال الكمالية، السلع نحو اتجهنا كلما وتنخفض كبيرة، التأثير حدة كانت الضرورية

 السلوك في النظر وإعادة والتكيف التٌأقلم عمليات من سلسلة خالل من الوقت مع تتضاءل أن تلبث

 األخرى، السلع مع وتكاملها وأهميتها ةالسلع لطبيعة وفقا تقصر أو تطول قد التأقلم ومدة االستهالكي،

  .1األزمة مدة أساسها على تتحدد التي الفترة وهي

 هذه استهالك انخفاض هو معينة سلعة في أزمة حدوث حالة في المتوقعة الفعل ردود بين من  

 قد االنخفاض هذا لها، المكملة السلع باقي وعلى السلعة هذه على الطلب انخفاض آخر بتعبير السلعة

 حق على حفاظا منها المستهلكة الكمية لترشيد الدولة تدخل أو السلعة هذه سعر ارتفاع هو سببه يكون

 وتجدر السلعية، األزمات مع بسرعة التأقلم على قدرتها تقل التي الفقيرة والطبقات الدخل محدودي

 متوقف أسعارها تفاعار فإن السلعة هذه سوق في التامة المنافسة سيادة حالة في أنه إلى هنا اإلشارة

  .طلبها مرونة وكذا منها المعروضة الكمية في النقص مقدار على

 الكمية انخفاض المتوقعة اآلثار بين من فإنه معين إنتاجي مورد في أزمة حدوث حالة في أما  

 ثمة ومن الكلي، العرض انخفاض إلى يؤدي مما اإلنتاجية العمليات في المورد هذا من المستخدمة

 إن بل فحسب هذا وليس القومي، االقتصاد في التضخم من موجة وبعث لألسعار العام المستوى ارتفاع

                                                       
 ).294ص( سابق، مرجع عايد، العزيز عبد عفاف اهللا، نعمة رمضان أحمد مقلد، محمد رمضان  1
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 من جزء عن االستغناء أيضا عليه يترتب قد اإلنتاجية العمليات في المورد هذا استعمال انخفاض

 لدولا عرفتها التي اآلثار وهي التضخم، جانب إلى بطالة حدوث إلى يؤدي الذي األمر العاملة األيدي

  .  واإلنتاج باالستهالك المتعلقة اآلثار أي الطاقة أزمة حدوث عند الصناعية

  الطاقة بأزمة المقصود. 2.1.1.2.2

 في نجاحها بعد وبالضبط أوبك  للنفط المصدرة الدول منظمة إنشاء بعد المصطلح هذا برز  

 اهتمام من زاد الذي راألم ،1973 عام عليه كانت ما أضعاف أربعة 1974 عام البترول أسعار رفع

  .النسبية وفرتها أو نذرتها درجة المتاحة، والكميات الطاقة أسعار أي المشكلة بهذه االقتصاديين

 من المتاحة الكميات في متوقع غير أو مفاجئ تحول هناك كان إذا طاقة أزمة هناك أن نقول  

 أدى رفاهيته مستوى من للرفع رالمستم اإلنسان فسعي ،1 معا العاملين أو أسعارها أو الطاقة مصادر

 أدى ذلك كل السكان، عدد زيادة هو آخر عامل ذلك إلى إضافة الطاقة من االستهالك وزيادة رفع إلى

 أول المجتمعات عرفت فقد الحديثة، المجتمعات وليدة وليست قديمة أزمة فهي طاقة، أزمة حدوث إلى

 األزمات هذه حدة زيادة هو الحالي الوقت في عرف وما الماضي القرن من السبعينيات في طاقة أزمة

 بصفة المجتمعات ورفاهية وحياة الطاقة بين اليوم أضحى الذي والوثيق جدا الكبير االرتباط إلى بالنظر

  .عامة

  الطاقة ألزمة التاريخية األسباب .3.1.1.2.2

 الجزء تغطية في )والفحم الطبيعي الغاز البترول،( األحفوري الوقود أنواع على لالعتماد نظرا  

 أو اإلمدادات في نقص أي حدوث فإن ،)%80( عن يزيد بما الطاقة على العالمي الطلب من األكبر

 السبعينيات في ذكره سبق كما أولها كانت والتي طاقة، أزمة حدوث إلى يؤدي المصادر هذه عرض

    :2يلي يماف األزمة هذه حدوث إلى أدت التي األسباب إجمال ويمكن العشرين، القرن منة

 في شديدا إسرافا السبعينيات لعقود السابقة العقود عرفت:الطاقة استهالك في الكبير اإلسراف. 1

 نتيجة وذلك األمريكية، المتحدة الواليات رأسها وعلى المتقدمة الدول طرف من الطاقة استهالك

  .البترول وخاصة أسعارها يميز كان الذي الكبير لالنخفاض

 كانت التي السياسة بسبب أمريكا في وخاصة مختلفة مناطق في اآلبار من للكثير كبيرال االستنزاف .2

 اآلبار مالكي أن مفادها والتي" اللحاق بقاعدة" يعرف ما وهي طويلة، لفترة النفط صناعة تميز

 كمية بأكبر االستئثار إلى فرد كل يسعى ثّم ومن ألحد، ملكا ليست مشتركة بحيرة من النفط يستخرجون

                                                       
 ).281ص( سابق، مرجع مصطفى، إبراهيم السيدة   1

 ).300-295ص ص( ،سابق مرجع ،عايد العزيز عبد عفاف اهللا، نعمة نرمضا أحمد مقلد، محمد رمضان  2 
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 ساهم والكبير الالعقالني اإلنتاج أن كما اآلبار، من الكثير وجفاف استنزاف إلى أدى ما وهو ممكنة

  .     االستهالك زيادة شجع مما الطاقة أسعار انخفاض في كبير بشكل

 الفرصة تكلفة ارتفاع هو الطاقوي المصدر لهذا الكبير االستنزاف دعمت التي األسباب بين من  

  .بالبترول ظلالحتفا البديلة

 اإلنتاج اقتصار عنه نجم التوازن سعر عن يقل الطبيعي للغاز أقصى سعر األمريكية الحكومة تحديد .3

 في المتواجدة الكميات استخراج بعد جديدة آبار إلى واالنتقال فقط االستخراج سهلة المناطق على

  .األخرى المناطق في المتواجدة وترك السطحية المناطق

 التي الحمائية السياسة اتجاه المنتجة للدول فعل كرد OPEC للنفط المصدرة الدول ةمنظم إنشاء. 4

 األمر السبعينيات، أوائل في االحتكاري موقعها اكتشفت والتي لبترولها، األمريكية الحكومة اتبعتها

 الذي األمر ، الصحيح وضعها إلى المنخفضة البترول أسعار إعادة في حقوقها ممارسة إلى دفعها الذي

  .الطاقة أزمة تفجير في مباشر بشكل ساهم

 إلى الصناعية الدول بادرت حيث المشكلة، بهذه العالمي االهتمام وبداية التلوث مشكلة حدة تزايد .5

 تكاليف على سلبا أثر ذلك  كل السيارات، وقود احتراق من تصدر التي للعوادم وحدود معايير فرض

 بأوروبا استهالكه مناطق في البترول تكرير في التوسع على زالحاف قلل ما وهو التكرير، عمليات

  .الخارج من البترولية المشتقات على الدول تلك اعتماد من وزاد وأمريكا،

 األزمة؟ هذه بدأت كيف لكن طاقة، أزمة عنها تولدت مجتمعة األسباب هذه أن القول يمكن إذن  

 البترول العرب أي استخدموا ائيلإسر ضد العرب حرب وأثناء م1973 عام من أكتوبر في  

 إلى للبرميل دوالر 2,5 من البترول أسعار رفع على وعملت أوبك منظمة استغلته الذي األمر كسالح،

 كان) 400%( نسبة إلى وصل والذي األسعار في والمفاجئ الكبير االرتفاع هذا للبرميل، دوالر 10

 إلى وصلت أن إلى األسعار في االرتفاع هذا لتواص وقد األمريكي، وخاصة للمستهلك الصدمة بمثابة

  .الثمانينات أوائل في أقصاها

 استهالك ترشيد بضرورة الصناعية وخاصة الدول داخل النداءات تعالت األزمة لهذه فعل كرد  

 مختلف هي وما للطاقة؟ المستدام باالستخدام المقصود فما مستدام، استخدام تحقيق أجل من الطاقة

  لها؟ المستدام االستخدام تحقيق خاللها من يمكن التي اإلجراءات

  استهالكها ترشيد إجراءات وأهم للطاقة دامالمست االستخدام. 2.1.2.2

  للطاقة المستدام االستخدام. 1.2.1.2.2
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 مسيرة تأمين إلى تهدف التي العالمية اإلستراتيجية من جزءا للطاقة المستدام االستخدام يمثل  

 الكثير إثارة إلى الطاقة لمصادر والالعقالني المتزايد االستهالك أدى فقد بأسره، العالم لشعوب التنمية

 التزايد عن فضال الطبيعية، الموارد لمحدودية نتيجة العالم في التنمية بمستقبل المتعلقة المخاوف من

 ةثاني جهة ومن جهة من هذا ،1االستهالك من مزيدا بالطبع تعني والتي السكان عدد في المستمر

 بالدول دفع الذي األمر المخاوف، هذه عززت والتي السبعينيات من العالم عرفها التي الطاقة أزمات

 االقتصاد فهذا لها، المستدام االستخدام تحقيق أجل من فيها االقتصاد أو استهالكها ترشيد محاولة إلى

 معرضة طاقوية مصادر رتعب والتي )والفحم الطبيعي الغاز البترول،( األحفوري الوقود استهالك في

  .للطاقة المستدام االستخدام بتحقيق سيسمح ومتجددة جديدة مصادر عن البحث إلى إضافة للنضوب،

   الطاقة استهالك ترشيد ونظم إجراءات. 2.2.1.2.2

     الطاقة استهالك ترشيد إجراءات: أوال

 في اإلسراف قليلوت مدروسا عقالنيا استخداما استخدامها الطاقة استهالك بترشيد يقصد  

 منظومة في الهدر من بالحد تسمح التي اإلجراءات من جملة بإتباع وذلك المختلفة، بأصنافها استهالكها

 المستهلكة الطرفية األجهزة إلى ووصوال الطاقة تحويل محطات من بدءا مراحلها، مختلف في الطاقة

  :2نذكر اإلجراءات هذه بين ومن للطاقة،

 االقتصادي فالتشغيل الطاقة، لتحويل األولية المحطات من تبدأ الطاقة ستهالكا ترشيد خطوات أول .1

 على الحفاظ يعد ذلك إلى إضافة المجال، هذا في فعالية األكثر الوسيلة هو المحطات لهذه األمثل

 في االستهالك لترشيد األساسية الوسائل من الصيانة ببرامج  الصارم والتقيد الطاقة، محطات جاهزية

  .المتكاملة الطاقة منظومات من األولى راحلالم

 مؤسسات في المركزي التحكم إجراءات وهي" األحمال إدارة" بإجراءات يعرف ما هي خطوة ثاني .2

 تستعمل معينة أجهزة طريق عن وذلك ومكانيا، زمنيا األفراد استهالك في بالتحكم تسمح والتي الطاقة

 استهالك في االقتصاد إلى  المستهلك تضطر الئمةم تعريفة فرض طريق عن وكذا الغرض، لهذا

  .الطاقة

                                                       
 التنمية مفاهيم ضوء في األبنية قطاع في الطاقة استهالك ترشيد دياب، المجيد عبد محمد  1 

  ). 15/10/2009(المستدامة،
http://www.unhabitat.org.jo/pdf/Amman%20Conference%20January%2008/wattar.doc 

  ).10/11/2009( الطاقة، اقتصاد الخير، أبو هاشم محمد ،مهنا مقداد  2
http :doc.abhatoo.net.ma/SMG/doc/10oct13.doc 
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 ثّم ومن للبيئة، تلويثا وأقل مردودا وأكثر للطاقة استهالكا أقل وجعلها الكهربائية األجهزة كفاءة رفع .3

 لذلك المؤدية السبل بين ومن األجهزة، من النوع هذا على اإلقبال على يشجع معينة سياسة انتهاج

  .فيها المستعملة الطاقة مصادر أثمان وخفض التأسيسية تكاليفها من جزء المث الدولة تحمل

  .والتدفئة المياه تسخين في الشمسية الطاقة من القصوى االستفادة .4

 توفير على سيساعد والذي للمباني الحراري العزل طريق عن الطاقة استهالك من التقليل يمكن كما .5

  . صيفا والتكييف شتاءا التدفئة في تهلكةالمس الطاقة من) %30و  %25( مابين

 وتفادي العقالني االستهالك تحقيق في مهما دورا اإلعالم يلعب أن يمن ذلك كل إلى إضافة .6

 التعريف إلى إضافة البيئية، الثقافة ونشر التوعية طريق عن وذلك الطاقة، استهالك في اإلسراف

 المتجددة غير الطاقة مصادر نفاذ إلى يؤدي التبذير نأ وكيف التنمية، عملية في للطاقة المهم بالدور

 بأهمية المستهلك تعريف الوسيلة هذه طريق عن فيمكن بالنضوب، المهدد األحفوري الوقود وخاصة

 يسبب قصد غير أو قصد عن سواء المواطن يسببه الذي الفردي الهدر أن وكيف استهالكه ترشيد

  .نوياس القومي الدخل في كبيرة إجمالية خسائر

 كعينة نأخذه أن ارتأينا لذا الصناعي القطاع للطاقة استهالكا القطاعات وأكثر أهم بين من إن  

   مختلف وكذا الطاقة، استهالك ترشيد أجل من انتهاجها الممكن والنظم التقنيات مختلف لدراسة

  .التنمية عملية يف حساسيته إلى بالنظر القطاع هذا أخذ تّم وقد التقنيات، لهذه األساسية الخصائص

  الطاقة استهالك ترشيد ونظم تقنيات: ثانيا

 تم السبعينيات، أزمة بعد خاصة الطاقة استهالك ترشيد بقضايا العالمي االهتمام تزايد مع  

  :1منها ونذكر الطاقة، استهالك ترشيد ونظم تقنيات من العديد تطوير

  التصنيعية بالعمليات التحكم. 1

 أو معينة صناعية لوحدة سواء اإلنتاجية لتحسين التصنيعية العمليات في التحكم أنظمة طورت   

 إلى والمواد الطاقة في التحكم على عادة األنظمة هذه وتعتمد بالمنشأة، التصنيعية العمليات لمجمل

 المنشأة رفع في يساهم بما محددة لمعدالت طبقا بروسيسير المايكرو بواسطة التصنيعية العملية

  .الصناعية

    الحراري الفاقد استرجاع نظم. 2

                                                       
 للتنمية العالمي القمة مؤتمر الصناعة، قطاع في ةالطاق استهالك ترشيد, آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية جنةالل  1

  ).9-7ص ص( ،)2002سبتمبر 4 -أوث 26(  جوهانسبرج، المستديمة،
http://www.escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/wssd/pdf/5.pdf                         
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 كوسيط الساخن الهواء أو البخار استخدام خاللها يتم حرارية عمليات الصناعات أغلب تتضمن  

 من كبيرة كميات غازية أو سائلة أكانت سواء الصناعية العمليات مخرجات تتضمن ما وعادة تسخين،

 في المحملة الطاقة استخالص هدفتست الحراري االسترجاع نظم فإن ذلك وعلى المفقودة، الطاقة

 نوعية تناسب العملية من أخرى مواضع أو مراحل في استخدامها وإعادة الصناعية، العملية مخرجات

  .بها المتوفرة الطاقة ومستويات

  االحتراق كفاءة تحسين. 3

 األفران إلى الداخل والوقود الهواء نسبة في التحكم على االحتراق كفاءة تحسين نظم تعتمد  

 في يساهم مما لالحتراق، القياسية الظروف يناسب بما والضغط الحرارة درجات في التحكم عن فضال

 بانخفاض األنظمة هذه وتتميز األفران، في المستهلك الوقود كميات خفض وبالتالي االحتراق كفاءة رفع

  .تكلفتها

  الطاقة إدارة أنظمة. 4

 استهالك لترشيد محددة أساليب على تعتمد يةمركز تحكم أنظمة هي الطاقة إدارة أنظمة إن    

 القيام وكذا للمنشاة الكفؤ التشغيل مع بالتزامن وتعمل تكلفتها، وخفض الصناعية المنشاة في الطاقة

 تشغيل جدولة: النظم هذه مع باالرتباط اتباعها يتم التي األساليب وتتضمن الدورية، الصيانة بأعمال

  .الكهرباء على الطلب في التحكم في الطاقة تعرفة سياسة من االستفادة وكذا األجهزة وإيقاف

  المشترك يدالتول نظم. 5

 حيث واحد، وقود مصدر من والكهرباء الحرارية الطاقة إنتاج المشترك التوليد نظم تستهدف  

 اماستخد في أو الكهرباء، توليد في الكبيرة الحرارية العمليات) فواقد( مخلفات في الطاقة استخدام يمكن

 ذو بخار إلى تحتاج التي الصناعية المنشآت في األخص على أقل، حرارية مستويات عند آخر حراري

    .المنشأة في المستهلكة الكلية الطاقة حجم من سيقلل الذي األمر وهو منخفضة، جودة

  القدرة معامل تحسين. 6

 مكثفات لتوصي طريق عن الصناعات معظم في الكهربائية القدرة معامل تحسين يؤدي  

  .الصناعة هذه في الطاقة استهالك خفض إلى بالصناعة المركبة بالنظم كهربائية

  الكفاءة عالية المحركات. 7

 الكلية الكهربائية الطاقة من تقريبا %70 حوالي الكهربائية المحركات استخدام يشكل  

 يعتبر السرعة تعديل هزةوأج العالية الكفاءة ذات المحركات استخدام فإن لذا الصناعة، في المستخدمة

  .المحركات إدارة في المستخدمة الطاقة حجم خفض في يساهم واعدا تكنولوجيا خيارا

  الحراري العزل. 8



المستديمــــــــة التنميــــــة ألغراض الطاقـــــة: الثاني الفصل  
 

 

82

 منخفض حراري توصيل بمعامالت تتمتع خصائص ذات مواد من المتقدمة العزل أنظمة تتألف  

 أجل من وذلك والغاليات، ألفرانا التهوية، وفتحات الساخنة، عن الباردة المياه شبكات لعزل تستعمل

 . الصناعات مختلف في العزل تطبيقات الستعمال إمكانية وهناك الحراري، الفاقد من الحد

  الكفأة اإلنارة. 9

 المنشآت من الكثير في الكهربائية الطاقة مجمل من %)15-10( حوالي اإلنارة معدات تشكل  

: منها التدابير من جملة إتباع يمكن لإلنارة الكهربائي االستهالك هذا خفض أجل ومن الصناعية،

 على التحسينات إدخال مع المطلوبة المصابيح عدد تقنين العالية، الكفاءة ذات المصابيح استخدام

 تساهم وكلها التحكم، وأجهزة البصرية االستشعار أجهزة الضوئية، العاكسات استخدام اإلنارة تصاميم

 .الطاقة استهالك خفض في

  : الصناعة قطاع في الطاقة استهالك ترشيد لتقنيات األساسية خصائصال: ثالثا

 قطاع ضمن ولكن الذكر السابقة الطاقة استهالك ترشيد تقنيات خصائص أهم إجمال يمكن  

  :التالي الجدول خالل من التنمية عملية عصب باعتباره الصناعة

 الصناعة قطاع في طاقةال استهالك ترشيد لتقنيات األساسية الخصائص): 02( رقم الجدول

  

  والنظم التقنيات

  

  للتطبيق المستهدفة الصناعات

 )%(الوفر إمكانيات

 الطاقة استهالك في

  االسترداد فترة

 العمليات في التحكم

  التصنيعية

  2-1  15  .والغذائية الكيماويات األدوية،

 الفاقد استرجاع نظم

  الحراري

 األنسجة,الغدائية,اإلسمنت,الكيماويات

  .نوالتعدي

5-45  0.5-2.5  

 كفاءة تحسين

  االحتراق

 األنسجة الغذائية، اإلسمنت، الكيماويات،

  . والتعدين

30  1-3  

  2 من أقل  30- 20  .األنسجة اإلسمنت، الكيماويات،  الطاقة إدارة نظم

 التوليد نظم

  المشترك

 األنسجة الغذائية، اإلسمنت، الكيماويات،

  .والتعدين

5-30  1-5  

 معامل تحسين

  القدرة

 على كثيرا تعتمد التي الصناعات جميع

  .الكهرباء

5-20  1-2  
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  1-0.5  30- 20  .واألنسجة الغذائية الكيماويات،  الكفأة اإلنارة

 عالية المحركات

  الكفاءة

  5-3  10-2  .واألنسجة الغذائية

 متغيرة المحركات

  السرعة

  2-1  35- 30  .واألنسجة الغذائية

 األنسجة لغذائية،ا اإلسمنت، الكيماويات،  الحراري العزل

  .والتعدين

5-20  2-3  

 سابق، مرجع الصناعة، قطاع في الطاقة استهالك ترشيد آسيا، لغربي واالجتماعية قتصاديةاال اللجنة: المصدر

  ).9ص(

 ثّم ومن الطاقة استهالك بترشيد سيسمح التقنيات هذه تطبيق أن الجدول هذا خالل من يتضح  

 هي ما لكن القطاع، هذا استدامة ويدعم سيسمح الذي األمر ممكنة مدة ألطول خدماتها من االستفادة

 ترشيد أجل من مقترح عمل إطار سنستعرض ذلك قبل لكن استدامته، تواجه التي التحديات مختلف

  .الطاقة استهالك
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  الطاقة استهالك لترشيد مقترح عمل إطار): 06( رقم الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).7ص( بتصرف، سابق، مرجع دياب، المجيد عبد محمد:المصدر

  

  

  

  

 لــــالعم
وطـــــــــــالمن

 وىــــمست
لال

  
  
  
  
  
  

ـــــترشي
ـــــــ

  د
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــاسته
  الكـــ

 
 
 
 
 
 
 

ـــــالطاق
ـــــــ

 ةـ

 لمعدات وطنية صناعة تطوير على العمل -
  .الطاقة استهالك ترشيد

 مع الطاقة تسعير تسياسا في النظر إعادة -
  . الفقيرة الفئات مراعاة

 ووسائل الطاقة بقضايا العام الوعي نشر -
 فئات ولكافة التعليم، مراحل جميع في ترشيدها
  .المختلفة اإلعالم وسائل باستخدام المجتمع

 معدات على الجمركية الرسوم إلغاء أو خفض -
  . اإلنارة وخاصة الطاقة استهالك ترشيد

 للمعدات القياسية المواصفات وإصدار وضع -
 المحلي المنتج وإلزام الكفاءة، عالية والنظم

  .البيانات بلوحة والمستورد
    

 
 

ـــــومـالحك
ةـــــــ  

  
 الهيئــات

 ومراكــــز
  األبحـــــاث

 السياسات اتخاذ على الحكومة مساعدة -
  .الطاقة استهالك لترشيد المناسبة والوسائل

 وتعريفهم والفنيين دسينالمهن مستوى رفع -
  المرتبطة بالتقنيات

  
    

الـــــــمسته

  .للطاقة رشيدة استهالك أنماط إتباع -
 ومن, جهة من البيئية الثقافة نشر على العمل -

 الطاقة وأهمية ضرورةب الوعي نشر ثانية جهة
 المحافظة ضرورة ثّم ومن المجاالت شتى في

  . اإلعالم دور يأتي وهنا عليها،

 والطاقة المستديمة التنمية مفاهيم تبني -
  .الدراسة مقررات مختلف في المستديمة

 

 التعليم مؤسسات
   المختلفة العالي
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  الطاقة قطاع استدامة تواجه التي التحديات. 2.2.2

 والتشريعات السياسات في وهامة جذرية تغيرات إحداث يتطلب الطاقة قطاع استدامة تحقيق إن  

 طريق عن وذلك مستدامة، غير أنماط بأنها والمتميزة حاليا السائدة واالستهالك اإلنتاج أنماط في وكذا

  .معينة وسياسات آليات

 الطاقة تقنيات استخدام انتشار عدم في الطاقة قطاع استدامة تواجه التي التحديات تتمثل  

  :1يلي فيما النامية الدول في وخاصة المستدامة

  المحلية التشريعات ضعف. 1

 إلى يؤدي الذي األمر الطاقة، إدارة ريعاتلتش الواضح افتقادها هو النامية البلدان يميز ما إن  

 لقوى تخضع تطوعية عملية المتجددة الطاقات استخدام وتشجيع استخدامها، كفاءة تحسين عملية جعل

 وتتم بالكامل تنافسية غير الزالت الدول تلك في الطاقة أسواق معظم كون إلى وبالنظر السوق،

 في كفاءاتهم بتحسين المستهلكين وإقناع تشجيع عبالص من فإنه الحكومات، بمعرفة عليها السيطرة

  .الطاقة استخدامات

  الطاقة تسعير سياسة .2

 العظمى الغالبية استفادة إلى النامية الدول معظم  في الطاقة أسعار تدعيم إلى االتجاه أدى  

 ستهالكاال زيادة على يشجع مما الحقيقية، أسعارها عن بكثير تقل وبأسعار الطاقة خدمات من للسكان

 الحقيقة بالقيمة يشعر ال المستهلك وأن خاصة الكفاءة، منخفضة المعدات الستخدام نتيجة والتبذير

  . المدعومة لألسعار نتيجة الستهالكه

  القياسية المواصفات ضعف أو غياب .3

 قياسية مواصفات أي النامية الدول من كثير في أيضا يوجد ال فإنه التشريعات لغياب نظرا  

 أو إنتاج عند الحسبان في عالميا المطبقة الجودة معايير أخذ يتم ال حيث للطاقة، المستهلكة تللمعدا

 االستهالك وكثيرة الكفاءة منخفضة واألجهزة المعدات انتشار إلى يؤدي ما وهو المعدات، استيراد

  .منها كل أسعار النخفاض نظرا وذلك للطاقة

   التمويل آليات ضعف. 4

 وعليه عام، بوجه التنمية لمشروعات الالزم التمويل توفير مشكالت من ميةالنا الدول تعاني  

 ارتفاع إلى وبالنظر التمويل، في فرصتها تجد ال الكفاءة عالية والتقنيات المتجددة الطاقة تقنيات فإن

                                                       
 ).3ص( سابق، مرجع دياب، المجيد عبد محمد  1



المستديمــــــــة التنميــــــة ألغراض الطاقـــــة: الثاني الفصل  
 

 

86

 من البد لذا أسعارها، النخفاض نظرا الكفاءة منخفضة التقنيات إلى يتجه المستهلك فإن األولية تكلفتها

  .التقنيات تلك على الطلب تشجيع على تعمل معينة آلية إيجاد على العمل

  االقتصادية الحوافز نظم غياب. 5

 تشجع والتي االقتصادية الحوافز لنظم افتقادها هو النامية الدول في الطاقة أسواق يميز ما إن  

 الجمركية السياسة فإن ذلك من كسالع على بل الكفاءة، عالية والتقنيات المتجددة الطاقة تقنيات استخدام

  .التقنيات هذه استخدام عرقلة على تعمل البلدان بعض في المطبقة

  والتطوير البحث مؤسسات ضعف. 6

 والتقنيات المتجددة الطاقة تقنيات مجال في العاملة البحث ومراكز مؤسسات معظم تتمركز  

 هذا في الحاصل التقدم من االستفادة من ةالنامي الدول يحرم مما الصناعية، الدول في الكفاءة عالية

 الختالف نتيجة صعوبات عدة تواجهه النامية الدول إلى التقنيات هذه وتصدير نقل وأن خاصة المجال

  .المنتجة األسواق في عنها المستهلكة األسواق في واالقتصادية االجتماعية الظروف

    المؤسسية القدرة ضعف. 7

 يحتاجونه بما المستهلكين إمداد على القادرة المؤسسات غياب المؤسسية القدرة بضعف يقصد  

 وتقديم التقنيات تلك وصيانة إلدارة المؤهلة البشرية الكوادر وغياب التقنيات، تلك عن معلومات من

 تكلفة خفض تتم حتى التقنيات تلك لتصنيع الالزمة اإلمكانيات ضعف إلى باإلضافة لها، الالزم الدعم

  .اقتصادياتها وتحسين إنتاجها

 القطاع هذا استدامة تحقيق أجل من الجهود مضاعفة النامية وخاصة الدول جميع على إذن  

 فما التنمية، عجلة توقف معناه الطاقة إمدادات توقف أن وذلك التنمية، لعملية بالنسبة جدا والهام الحيوي

  سلبي؟ آخر شق لها أم فقط ةإيجابي عالقة هي وهل بالتنمية، الطاقة تربط التي العالقة ترى يا هي
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   المستديمة التنمية خدمة في الطاقة. 3.2

 واالستهالك اإلنتاج أسلوب أن إال الطاقة، خدمات بتوفر القدم منذ الشعوب رفاهية ارتبطت  

 إدراج إلى استدعى مما حدتها، وزادت الزمن مرور مع تفاقمت بيئية آثار عنهما نجم المتبعان

 بينهما؟ الروابط هي فما المستديمة التنمية مفهوم وساد االقتصادية، الحسابات ضمن ئيةالبي الحسابات

 والبيئة؟ للتنمية المتحدة األمم منظمة مؤتمرات مختلف في األولوية ذات المجاالت ضمن كانت وهل

  المستديمة؟ والتنمية بالطاقة والمرتبطة عنها المنبثقة الخطط أهم هي وما

  المستديمة والتنمية الطاقة نبي طالرواب. 1.3.2

 جدول من كل في وتعريفها مناقشتها تّم كما المستديمة بالتنمية الطاقة عالقة دراسة سنحاول  

  . جوهانسبرج خطة وكذا للتنمية األلفية وإعالن والعشرين، الحادي القرن أعمال

  المستديمة التنمية وركائز الطاقة. 1.1.3.2

 وكذا واالجتماعية االقتصادية التنمية في للطاقة والحيوي والحاسم اماله الدور اليوم ينكر أحد ال  

  .البيئية

  المستديمة التنمية وأبعاد الطاقة. 1.1.1.3.2

 للركائز بالنسبة قصوى أهمية ذو البشرية االحتياجات لتلبية الالزمة الطاقة خدمات توافر يعتبر  

 األبعاد على الطاقة واستهالك وتوزيع إنتاج بأسلو يؤثر حيث المستديمة، للتنمية الثالثة األساسية

  .محققة تنمية ألي والبيئية واالقتصادية االجتماعية

  المستديمة للتنمية ماعياالجت والبعد الطاقة: أوال

  :1يلي فيما الطاقة باستخدام المرتبطة االجتماعية القضايا أهم إجمال يمكن  

 ذلك وتحقيق المستديمة، التنمية أولويات من الفقر مكافحة تعتبر :الفقر وطأة من التخفيف 

 أو القومي الناتج زيادة على يعتمد والذي الحقيقي، الفردي الدخل مستوى تحسين على يعتمد

 .الطاقة خدمات توفر مدى على بدوره يعتمد األخير هذا الحقيقي، القومي اإلنتاج

 تحسين شأنه من ناطقالم مختلف إلى الطاقة خدمات إيصال إن :المرأة أمام الفرصة إتاحة 

 والتي تشغيلها، في الطاقة على المعتمدة والمعدات األجهزة خالل من المرأة، معيشة مستوى

 .لديها الرفاه مستوى تحسين في مباشرة بصورة تساهم

 الفئات تهميش إلى الطاقة لخدمات المحدود الوصول يؤدي :والحضري الديموغرافي التحول 

 سكان ثلث فحوالي المعيشية، ظروفها تحسين في حاد بشكل افرصه وتقليص وتقليل الفقيرة،

                                                       
  .العربية المنطقة في المستدامة يةالتنم ألغراض الطاقة ،)2003( للبيئة، المتحدة األمم برنامج 1                        

http://www .unep.org.bh/Newsroom/pdf/finalchapeters.doc                                                              
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 سكان اعتماد أن كما ضعيفة، بصورة اآلخر الثلث إلى تصل بينما الكهرباء، تصلهم ال العالم

 البيئة على سلبية تأثيرات له والطهي التدفئة في التقليدية الوقود أنواع على الريفية المناطق

 معدالت في المختلفة الدول بين كبير تباين هناك مازال أنه إلى باإلضافة السكان، صحة وعلى

 مقارنة فرد لكل ضعف 25 يزيد بمعدل الطاقة تستهلك تقدما األكثر فالدول الطاقة، استهالك

 .فقرا األكثر بالدول

              1االقتصادي والبعد الطاقة: ثانيا

 خدمات توافر على الريفية ناطقالم في وخاصة المحلية االقتصادية التنمية تعتمد ما عادة  

 تحسين خالل من المحلي الدخل زيادة على للمساعدة أو اإلنتاجية وتحسين لرفع سواء الالزمة الطاقة

 بدون أنه المعلوم ومن الزراعي، القطاع خارج العمل فرص توفير إلى إضافة الزراعية، التنمية

 وبالتالي اإلنتاجية وزيادة العمل فرص فرتو يصبح حديثة وقود ومصادر الطاقة، خدمات إلى الوصول

 المشروعات إنشاء على يساعد الخدمات هذه فتوفر كبيرة، بصورة محدودة المتاحة االقتصادية الفرص

 فإنه ذلك إلى أضف النهار، ضوء أوقات غير في معينة وأعمال معيشية بأنشطة القيام وعلى  الصغيرة

 قيام يمكن ال كما بدونها، تصنيع قيام يمكن فال الطاقة، خدمات توفر بدون اقتصادية تنمية قيام يمكن ال

 اقتصادية مالية خسائر حدوث في يتسبب الطاقة خدمات فانقطاع الخدمية، األعمال ومختلف النقل

 كافية وبكميات وقت كل في الطاقة خدمات توفر من البد ذلك تفادي أجل ومن فادحة، واجتماعية

  .االقتصادية التنمية أهداف بتدعيم تسمح والتى ميسرة، وبأسعار

 حجم تقليص من النامية للدول بالنسبة خاصة سيسمح معقولة بأسعار الطاقة مصادر توفر إن  

 الدول من الكثير في األجنبية الديون أكبر أحد تعتبر الطاقة واردات وأن خاصة التجاري، ميزانها عجز

  .النامية

  مستديمةال للتنمية البيئي والبعد الطاقة: ثالثا

 نجم السابقة المراحل خالل العالم في والسائدة بالطاقة الخاصة واالستهالك اإلنتاج أنماط إن  

 النمط، بنفس االستمرار تّم إذا خاصة الكوكب، هذا على الحياة تهدد أصبحت خطيرة بيئية أضرار عنها

 إلى إضافة الهواء تلوث الحراري، االحتباس ظاهرة الحمضية، األمطار: األضرار هذه من ونذكر

 السلبي االنعكاس ذو الهواء تلوث مصادر أحد األحفوري الوقود احتراق ويمثل.... المناخي التغير

 انبعاث أن العلمية الدراسات أثبتت قد كما الدفيئة، غازات انبعاثات وخاصة الصحة، على المباشر

 حدوث في كبيرة بصورة تتسبب فةالمختل الوقود وأنواع الفحم احتراق عن الناشئة الدقيقة الجزيئات

                                                       
 .      سابق مرجع العربية، المنطقة في المستدامة يةالتنم ألغراض الطاقة ،للبيئة المتحدة األمم برنامج 1
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 أحد الريفية المنازل داخل والخشب الفحم حرق فإن ذلك إلى أضف لإلنسان، بالنسبة تنفسية مشاكل

  . داخلها الهواء تلوث مصادر

 تنمية وتحقيق التلوث مصادر أهم أحد األحفوري الوقود أنواع استخدام والزال كان فقد  

 وكذا الطاقة كفاءة تحسين خالل من التلوث، على القضاء أو التخفيف على العمل يتطلب مستديمة

  .بالبيئة مضرة غير تكون للطاقة جديدة مصادر عن البحث

              المستديمة للتنمية المختلفة المجاالت مع الطاقة ارتباطات. 2.1.1.3.2

 الطاقة دماتخ توفر بمدى وثيقا ارتباطا يرتبط المستديمة التنمية تحقيق فإن ذكره سبق كما  

 ما وهذا الطاقة عن التنمية مجاالت من معين مجال فصل يمكن فال المناسب، والسعر والكيفية بالكمية

 .الموالي الشكل يوضحه
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  المستديمة التنمية مجاالت مع اقةالط ارتباطات): 07( رقم شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .سابق مرجع العربية، المنطقة في المستدامة يةالتنم ألغراض الطاقة للبيئة، المتحدة األمم برنامج :المصدر

  

  

  :والمياه الطاقة
  .المياه وتوزيع ضخ إمكانات توفير -
 من آمنة شرب مياه توفير إمكانات -

  .ومعالجتها المياه تحلية خالل
  .وتحمضها المياه مصادر  تلويث -
 المائية للمحطات البيئية التأثيرات -

 .للكهرباء

  :البيولوجي والتنوع الطاقة
  
 األرض إلحياء الحيوية الطاقة إنتاج -

  .الجرداء
 على المائية القوى محطات تأثيرات -

  .البيئية والنظم ياءاألح
 

  :والصحة الطاقة
 الرعاية وسائل لتحسين إمكانيات -

  .الصحية
 الوقود الستخدام السلبية التأثيرات -
  .الهواء وتلوث الصحة على حفرياأل
 والبيئة الصحة على السلبية التأثيرات -

 الطاقة عن الناجمة النفايات بسبب
.النووية

  :والزراعة الطاقة
  
 مصادر خالل من اإلنتاجية زيادة -

  .والمتجددة الجديدة الطاقة
  .للوقود جديد كمصدر الحيوية الطاقة -
  .الغابات إلزالة البيئي األثر -
 

  :واستخدامها بالطاقة اداتاإلمد
  .الفقراء احتياجات تلبية على العمل -
  . المناسبة غير االستخدام أنماط تغيير -
 الكبيرة ةيالبيئ التأثيرات من الحد -

  .للقطاع
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 هذا والطاقة، المستديمة التنمية بين الموجود الوثيق الترابط نالحظ المخطط هذا لخال من  

 التأثيرات اللخ من سلبي آخر وشق التنمية، عملية وتعزيز دفع خالل من إيجابي شق شقين ذو الترابط

 األطراف أوال سنستعرض السلبي الشق هذا إلى التطرق وقبل. الطاقة استخدام يخلفها التي البيئية

 عملية وراء من المستفيدين آخر بتعبير المستديمة، التنمية ألغراض الطاقة مجال في المصلحة أصحاب

  .التنمية استدامة بتحقيق يسمح الذي ، الصحيح إطارها في الطاقة ووضع تكييف

  المستديمة التنمية ألغراض الطاقة مجال في المصلحة أصحاب األطراف. 2.1.3.2

 من المستديمة التنمية ألغراض الطاقة مجال في المصلحة أصحاب األطراف أهم إجمال يمكن  

  :الموالي الجدول خالل

  ةالمستديم التنمية ألغراض الطاقة مجال في المصلحة أصحاب األطراف):03( رقم جدول

  الوظيفة/ األنشطة  المصلحة صاحب
 وأشخاص التشريعية السلطات 

  .منتخبون رسميون
 األهداف ووضع الوطني المستوى على السياسية األولويات تحديد

  . القانوني اإلطار وشروط والبيئية واالقتصادية االجتماعية
 مجال في حكوميون موظفون
  .التنمية وتخطيط الكلي االقتصاد

 العامة، االقتصادية والسياسات, الكلية والسياسات لتنميةا أهداف تحديد
  .المستديمة التنمية أهداف, التجارية والسياسة والدعم المتشابكة والقضايا

 الوزارة أو الحكومية الهيئة
  .بالطاقة المعنية

 المهام التكنولوجية، واألولويات, القطاعي المستوى على األهداف وضع
 التشريعي واإلطار المعايير، وتحديد السياسات بوضع المتعلقة

 المستوى على القضائية األحكام نطاق الحوافز، ونظم والتنظيمي،
  .المحلي والمستوى الوالية، ومستوى الفيدرالي،

 المتعلقة األمور وإدارة التنظيمي اإلطار وتطبيق والمراقبة، الرصد مهام  .الطاقة مجال في تنظيميةهيئات
  .والحوافز بالرسوم

 من بالمستثمرين اتصال وسيط العمليات، تنسيق مهام النقل، كيانات  .السوق بتنسيق معنية كاالتو
  .المعلومات وسماسرة الصناعي، القطاع

 غير وزارات/ حكومية هيئات
  .بالطاقة معنية

 سياسات مع البينية العالقات المتشابكة، القضايا القطاعية، السياسات
 الطاقة مدخالت متطلبات العام، قطاعال من الطاقة مستهلكو الطاقة،
  .االجتماعية الخدمات لتوفير

 والشركات العامة المرافقهيئات
  .الطاقة إمدادات لصناعة الخاصة

 بعض تمويل الوقود، ونقل إدارة الكهرباء، وتوليد الطاقة إمدادات إدارة
  .والتطوير البحث أنشطة

 الصناعات وأصحاب مقاولون
  .اإلنتاجية

 عمل، فرص توفير المضافة، االقتصادية القيمة عمال،األ تطوير
  .الخاص القطاع من الطاقة مستهلكو

 وأجهزة الطاقة معدات صناع
  .النهائي االستخدام

 السيارات ذلك في بما األخرى للصناعات الطاقة لصناعة المعدات توفير
 التكنولوجيا، ونشر تعديل للطاقة، النهائي االستخدام كفاءة واألجهزة،

  . والتطوير البحوث أنشطة بعض تمويلو
 صغير، أو كبير بحجم سواء الطاقة لتوليد المطروحة البدائل تمويل  االئتمان مؤسسات

  البدائل تمويل الطاقة، استخدام لمؤسسات األموال رؤوس توفير
  .المنازل في الطاقة مستهلكي أمام المطروحة 

 غير والمنظمات المدني المجتمع
  .الحكومية

 بمراعاة والمناداة والرصد المراقبة الوعي، ونشر المستهلكين ةمشارك
 العدالة بتحقيق المتعلقة االعتبارات واالجتماعي، البيئي البعد

  .واإلنصاف
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 والمكاتب الطاقة أخصائيو
  .االستشارية

 تقديم النظم تطوير المشاكل، وتحليل دراسة االستراتيجي، النصح تقديم
  .المعلومات وتقاسم البدائل تحليل المتخصصة، الفنية الخدمات

 وغير الرسمي التعليم, وتقاسمها المعرفة وتوليد, والتطوير البحث  البحث وهيئات األكاديميون
 وتطبيقها التكنولوجيا وتوفيق تعديل, التقني والتدريب الرسمي
  .وابتكارها

 التحقيقات, المعلومات تقاسم, والتأييد واإلدراك الوعي مستوى رفع  .اإلعالموسائل
 مستوى على الشفافية وتحقيق الرصد, الدائمة المراقبة مهام, الصحفية
  .الجمهور

  .سابق مرجع العربية، المنطقة في ةالمستدام التنمية ألغراض الطاقة, للبيئة المتحدة األمم برنامج :المصدر 

  

 وضع أجل من الجهود وتكثيف بالعمل المعنيين األشخاص أهم لنا يوضح الجدول هذا كان إذا  

 األجيال مصالح يخدم بما استدامتها تحقيق أجل من التنمية لعملية الداعم الصحيح إطارها في الطاقة

 الجانب إلى بالنظر وذلك استدامتها، تحقيق في القادمة األجيال حق في تفريط وال إفراط دون الحالية،

 هذا وجه على الحياة يهدد خطرا ماليو بات الذي األخير هذا البيئة، على وتأثيرها للطاقة اآلخر

  .الكوكب

   التنمية عملية على للطاقة السلبي التأثير .2.3.2

 عمليـة  أي األخيـرة  هـذه  كون وكذلك التنمية، بعملية البيئة تربط التي التبادلية للعالقة نظرا

 التـي  لتلوثوا التدهور آلثار الطبيعي االمتصاص من البيئة معها تّمكن مثلى بمعدالت تسر لم التنمية

  .العالمية البيئية المشاكل حدة زيادة إلى أدى هذا كل االقتصادية، التنمية مشروعات من الكثير تصاحب

 الطاقـة  مصـادر  نـذكر  التنميـة  لعملية بالنسبة القصوى األهمية ذات البيئية الموارد بين من

 نسـق  ضمن لها المتزايد االستخدام عن تنجم والتي األحفورية الطاقة مصادر األخص وعلى المختلفة،

 عنهـا  الناجم التلوث حدة زيادة وكذا جهة، من المصادر هذه استنزاف العالم ميز الذي المتسارع النمو

 إنتـاج  فيهـا  يسـاهم  والتـي  اليوم، العالم يواجهها التي البيئية المشاكل أهم هنا نعّرف أن وسنحاول

 سـبيل  فـي  المبذولة الجهود بعض استعراض سنحاول وكذا كبيرة، بنسبة عام بشكل الطاقة واستهالك

  .والوطني العالمي المستوى على سواء التأثيرات هذه من الحد

  التلوث وأنواع مصادر. 1.2.3.2

 بعـض  استعراض أوال منا يتطلب اليوم العالم تواجه التي البيئية المشاكل بعض استعراض إن

  .واألنواع درالمصا, المفهوم حيث من البيئي بالتلوث المتعلقة الجوانب

  التلوث ومصادر مفهوم. 1.1.2.3.2

  التلوث مفهوم: أوال
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 أن بمعنـى  ،1الطبيعـة  فعل أو اإلنسان نشاط إلى يرجع البيئة مكونات على يطرأ تغير التلوث

 يعـرف  أن يمكـن  كما الصناعي، للتقدم المواكب التكنولوجي بالتقدم ارتبطت حديثة ظاهرة هو التلوث

 التعريفات ومن, البيئية باألنظمة اإلخالل إلى تؤدي التي المستخدمة التغيرات عن ينتج ما كل أنه على

 ما أو البيئة عناصر جميع في بالتأثير سواء سلبا البيئة على يؤثر ما كل هو أيضا البيئة لتلوث المحددة

  . 2الحية غير الطبيعية العناصر تركيب في يؤثر

 ويمكن معيشته، مستوى تحسين أجل من لإلنسان والدؤوب المستمر السعي نتاج هو فالتلوث إذا

 باإلنسان يحيط الذي المحسوس فهو المادي أما والمعنوي، المادي: التلوث من نوعين بين نميز أن

 فهو المعنوي التلوث أما األحيان، معظم في فيه الرئيسي المتسبب هو ويكون بتبعاته ويتأثر به ويشعر

 إلى يؤدي قد أنه إال الطبيعية، الحياة نظام على تأثيره بعدم منه ااعتقاد اإلنسان يهمله وقد مرئي غير

 أننا إال الخ،...األخالقي الثقافي، السمعي، التلوث: منه ونذكر سيكولوجية، أو عضوية أضرار حدوث

 عن الناجم والتلوث المستديمة، والتنمية الطاقة هو موضوعها أن اعتبار على األول النوع على سنركز

  .مادي تلوث هو الطاقة

  التلوث مصادر: ثانيا

 مختلف فتشمل المتحركة أما ثابتة، وأخرى متحركة مصادر إلى التلوث مصادر تقسيم يمكن

 المصادر هذه تلوث ويرجع الخ،...البترول نقل بواخر طائرات، قطارات، سيارات، من النقل وسائل

 طيارة هيدروكربونية مواد وجينية،نيتر كربونية، كبيريتية، غازات من تحتويه وما الوقود حرق إلى

 التجارية، المباني المصانع، الثابتة أو المتحركة غير التلوث مصادر تشمل حين في, ورصاص

 هو األول شقين خالل من البيئة تلوث في تساهم وهي المساكن، وكذا الورش، الكهرباء، توليد محطات

  .تخلفها التي النفايات مختلف في الثاني ثلويتم الذكر، السابقة الغازات من يخلفه وما الوقود حرق

 المبيدات، استخدام أو الوقود، حرق نتاج هو الحاصل التلوث معظم أن القول يمكن إذا،

  .منها كل شرح وسنحاول, الصناعي الصرف إلى إضافة القمامة،

  الوقود حرق .1

 وتحتوي ,عضوي أصل ذات وكلها متجدد أو أحفوري يكون أن إما هو المستخدم الوقود إن 

 جانب إلى ونجد واألوكسجين، الهيدروجين الكربون،: هي عناصر ثالث على العضوية المواد كافة

 األرض باطن في طمرها بعد تكونت مواد إال هو ما والوقود والكبريت، النيتروجين العناصر هذه

  .حموالف والغاز البترول من كل ليتشكل طويلة زمنية أحقاب عبر وذلك طبيعية عوامل بفعل

                                                       
 ).127ص( سابق، مرجع البديع، عبد محمد  1
 ).117ص( سابق، مرجع قاسم، مصطفى خالد  2
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 الوقود من األنواع هذه لحرق كان فقد األحفوري الوقود ألنواع المميزة الطبيعة لهذه ونظرا

 االحتباس بغازات يعرف ما وخاصة الجو، في وتركزها الغازات انطالق في تتمثل سلبية آثار

 تراقاح عن ينتج حيث ،1الماء وبخار النترات وأكسيد الميثان، الكربون، أكسيد ثاني: وهي الحراري

 في والنيتروجين، الكبريت أكاسيد جانب إلى سنويا الكربون أكسيد ثاني غاز من كبيرة نسبة الفحم

 للتلوث مصدر أول جعله اليوم العالم في الواسع استخدامه أن إال منه حدة أقل بترولال يعتبر حين

 في التفصيل من بشيء طةالنق هذه إلى التطرق وسيتم ،2تلويثا أقل الطبيعي الغاز يعتبر حين في ,حاليا

  .التقليدية للطاقات االيكولوجية اآلثار أهم استعراض عند البحث هذا من القادم الفصل

  المبيدات .2

 التي األمراض بعض ومعالجة الحشرات قتل أجل من تستعمل مصنعة كيميائية مواد هي المبيدات

 حين في السامة، الحشرات ىعل القضاء أجل من المنازل في تستعمل كما الزراعية، المحاصيل تصيب

  .طبيا وهذا األمراض لمسببات الحاملة العوائل ضد استخدامها يتم

 ما على يقتصر ال تأثيرها أن كون إلى نظرا وذلك البيئية الملوثات أخطر من المبيدات تعتبر

 على ؤثرفت مستعملها، باعتباره اإلنسان وخاصة األخرى، الكائنات كافة إلى تتعداه وإنما ضده استعملت

 في الموت حد تصل خطيرة أمراض له تسبب قد كما, لجلده مالمستها خالل من أو التنفسي جهازه

 المبيدات تأثير ويرتبط  والخضروات، الغذاء على وتأثيراتها انتقالها طريق عن وذلك الحاالت بعض

 الجوية، الظروف ،الحصاد مرات عدد المبيد، استخدام مرات عدد منها عديدة عوامل على النباتات على

  .المركب طبيعة إلى إضافة

 في وتتمثل بينها فيما تختلف وكيميائية، طبيعية بخصائص تتميز المبيدات أن نقول األخير في

 خصائص وكلها الطبيعة في ثباتها مدى إلى إضافة الدهون أو الماء في للذوبان وميلها للتبخر قابليتها

  .3البيئة على خطورتها حدة من تزيد

 )النفايات( المدن مةقما .3

 استهالكهم زاد معيشتهم مستوى في الدائم التحسن وكذا السكان عدد في المستمر التزايد مع

 كل"  هي تعريفا والنفاية منها، التخلص يجب التي النفايات كميات في زيادة وصاحبه واضحة، بصورة

 من هذا ،4"معينين وزمان مكان في صاحبها عند معدومة أو سالبة االقتصادية قيمته شيء أو مادة

                                                       
 ).56ص( سابق، مرجع الشيخ، آل محمد بن حمد  1
 ).95-89 ص ص( مصر، الحديثة، المعارف مكتبة وملوثاتها، البيئة تلوث ،)1999( العروسي محمد حسين  2
 ).106 ص( المرجع، نفس  3
 االقتصادية العلوم آلية ماجستير، رسالة العالجية، النشاطات لنفايات المستدام التسيير ،)2007( فياللي األمين محمد  4

 ).2 ص( فسنطينة، جامعة التسيير، وعلوم
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 تهديدا يحمل ما كل: "بأنها  Bruno Debray عرفها فقد البيئية الناحية من أما االقتصادية، الناحية

 المواد بعض تعتبر التعريف هذا وحسب" المعالجة جراء أو مباشرة سواء بالبيئة اتصاله من انطالقا

 إعادة احتمال انعدم أو كليا قيمتها فقدت التي فاياتالن مثل مثلها ملوثات تحمل التي أو الخطرة الثانوية

  .1استعمالها

 المدارس الورش، المصانع، المتاجر، نفايات المساكن، نفايات على المدن قمامة تشتمل

 النفايات هذه تجميع يتم ما وعادة المدينة، في الموجودة المرافق من وغيرها والنوادي والمستشفيات

 األماكن هذه وتعرف السكانية، التجمعات أماكن عن نسبيا بعيدة تكون هال مخصصة أماكن إلى ونقلها

 الناتجة بالغازات الهواء لتلوث مصدرا تعتبر اليوم أصبحت منخفضة أماكن عن عبارة وهي بالمقالب،

 األماكن أصبحت كما واألمونيا، الهيدروجين كبريتيد الميثان، غازات: منها نذكر والتي التحلل عن

  .الضارة والميكروبات والحشرات الفئران كاثرلت المفضلة

  الصناعة عن الناتج التلوث .4

 1980 بين الممتدة الفترة خالل مرة70 تضاعف حيث مذهال تزايد الكيميائية المركبات عدد عرف

 الكيميائية المركبات هذه الفترة، نفس خالل الحاصل الهائل التكنولوجي للتطور نتيجة وذلك ،1990و

 مضرة أغلبها كيميائي مركب ألف 35 بحوالي وقدرت الصناعية، النفايات تشكل ما الغالب في هي

  .اإلنسان بصحة

 سائلة كانت فإذا المختلفة، لتأثيراتها نتيجة البيئية المشاكل أهم أحد الصناعية النفايات تعتبر  

 أما الجوفية، لمياها تلوث في تساهم كما للمصانع، المجاورة العميقة اآلبار تلوث في عادة تتسبب  فإنها

 النفايات هذه إلى إضافة, الستعمالها المياه تلك تنقية يصعب فإنه المائية المجاري في صبها تم إذا

  إلخ... السامة الغازات الدخان، منها الصناعة عن ناتجة أخرى ملوثات هناك السائلة

 والغازات فاياتالن مختلف على فقط يقتصر ال بالبيئة الصناعة أضرار أن نقول األخير في  

  .النهائية المنتجات إلى أيضا يمتد قد وإنما منها، المنبعثة

  التلوث أنواع. 2.1.2.3.2

 التربة وتلوث الماء تلوث الهواء، تلوث: وهي التلوث من أنواع ثالث بين هنا نميز أن يمكن

 وذلك فيها، يسيالرئ المتسبب هو اإلنسان أن هو فيها المشترك العامل أن إال ملوثاتها، منها ولكل

  منها األكبر المتضرر كونه من بالرغم

  الهواء تلوث: أوال

                                                       
 ).3 ص( المرجع، نفس  1
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 بمكونات أو اإلنسان بصحة مضر الجو في الغازات تركيز أصبح إذا ملوث الهواء أن نقول

 الهائل التكنولوجي للتطور كان فقد أخطارها، تتعدد كما الهواء ملوثات وتتعدد عامة، بصفة البيئة

 الكبير السلبي االنعكاس األحفورية خاصة الطاقة لمصادر الالعقالني الستخداما إلى إضافة الحاصل

 من ألوانا وتجر التلوث من شتى أنواعا تحدث والتي الهواء، في المنطلقة العديدة للغازات نتيجة

 وبالبيئة جهة، من اإلنسان بصحة مباشرة بصورة المضرة والحيوية والكيميائية الطبيعية الظواهر

 استعراض وسنحاول, اإلطالق على التلوث أنواع أسوأ الهواء تلوث يعتبر لذا ثانية، جهة من اوتوازنه

  :يلي فيما الهواء ملوثات أهم

  الكربون أكسيد ثاني .1

 ضرورية نسبة وهي% 0.03 ب فيه نسبته وتقدر الهواء، مكونات أحد الكربون أكسيد ثاني

 إال ،1والحيوان اإلنسان عليها يتغذى التي هيدراتيةالكربو للمواد مصدرا يعتبر كما الحياة، الستمرار

 الغاز هذا تركيز فارتفاع البيئة، على سلبي انعكاس له يكون المذكورة القيمة عن النسبة هذه ارتفاع أن

 ومخاطر أضرار من يصاحبها وما الحراري، االحتباس بظاهرة يعرف ما حدوث إلى يؤدي الهواء في

 نمو تأخير إلى إضافة العالمية، البيئية المشاكل أهم استعراض عند اليةالمو النقطة في عليها نتعرف

  .عام بوجه الحية الكائنات

  :إلى الهواء في الكربون أكسيد ثاني نسبة زيادة أسباب وترجع

 سواء طبيعي وغاز وفحم بترول من األحفوري الوقود أنواع حرق في الكبير التوسع 

 في الداخلي االحتراق محركات إلدارة أو الكهرباء توليدل أو التعدينية أو الصناعية لألغراض

  .والسفن والقطارات السيارات

 والفواكه كالحبوب التقليدية الزراعات في استغاللها بهدف الغابات من شاسعة مساحات إزالة 

 .والخضر

 التي األحفوري الوقود من الهائلة الكميات هو الزيادة هذه في الرئيسي السبب أن نقول ومنه

  .خاصة بصفة والنقل الصناعة قطاعي في تحترق

  الكربون أكسيد أول .2

 الفحم( األحفوري الوقود أنواع لمختلف التام االحتراق عن أساسية بصورة) co( الغاز هذا ينتج

 الكيميائية العضوية المركبات لبعض التام غير االحتراق عن ينتج كما...) البترولية والمنتجات

  .2واأللكانات والكيتونات كاأللدهيدات

                                                       
 ).129 ص( سابق، مرجع البديع، عبد محمد  1
 ).122- 121 ص ص( سابق، مرجع قاسم، مصطفى خالد  2
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 كاربوكس" تسمى صلبة مادة الدم هيموغلوبين مع يشكل ألنه سام غاز هو الكربون أكسيد أول إن

 التركيز وضعف بالخمول الشخص فيصاب الدم أنسجة إلى األكسجين وصول تمنع" هيموغلوبين

 المادة فإن سمالج في الغاز هذا تركيز ارتفاع حالة وفي العقل، ووظيفة البيضاء الدم كرات واضطراب

  .والوفاة الدموية األوعية انسداد إلى تؤدي الهيموغلوبين مع يكونها التي الصلبة

  1والنيتروجين الكبريت أكاسيد. 3

 إلى الهواء في يتحول وبالتفاعل األحفوري، الوقود احتراق من الكبريت أكسيد ثاني غاز ينتج

 المعدنية المركبات وتآكل والربو للسعال مسببال والعيون، المخاطية لألغشية المهيج الكبريتيك حامض

  .البيئة على السلبية التأثيرات ذات الحمضية األمطار أخرى أحماض مع الحامض هذا يشكل كما

 إلى الجو في ويتحول ومشتقاته البترول احتراق عن فينتج النيتروجين أكسيد ثاني غاز أما

 نمو يمنع كما التنفسي، الجهاز لحساسية سببوالم لألنف المخاطي بالغشاء  الضار النيتريك حامض

  .الحمضية األمطار مكونات من أيضا ويعتبر أوراقها ويتلف النباتات

  الرصاص بيروميد .4

 أجل من السيارات لمحركات كوقود المستعمل الجازولين إلى الرصاص إيثيل رابع مادة تضاف

 يتأكسد حين في الماء، وبخار الكربون أكسيد ثاني إلى الوقود يتأكسد االحتراق عند فعاليته، تحسين

 غير قصيرة فترة بعد ليجعله المحرك جدران على يترسب الذي الرصاص أكسيد إلى الرصاص

 الرصاص رواسب من للتخلص كيميائية مادة تضاف ذلك حصول تفادي أجل ومن لالستعمال، صالح

" الرصاص بيروميد" هي العادم مع تخرج متطايرة أخرى مادة إلى الرصاص أكسيد ثاني بتحويل

 .2الحية الكائنات على خطرا ويشكل ساما يعتبر والذي الضباب يشبه ما الهواء مع تشكل والتي

  العالقة الشوائب أو الجزيئات .5

 واألبخرة الجزيئات من كثير على المصانع مداخن من المنطلقة الغازات تحتوي ما عادة

 المعادن بعض على تحتوي كما والكبريت، الفسفور الزرنيخ، مركبات مثل سام بعضها العالقة والمواد

 نقله يتم خفيف ضباب صورة على الهواء في معلقة الجزيئات هذه وتبقى والرصاص، كالزئبق الثقيلة

  .بالبيئة الضارة تأثيراتها مساحة من ليوسع آخر إلى مكان من بالرياح

  الماء تلوث: ثانيا

 صالحيته معها يفقد التي بالكيفية طبيعته أو خواصه تغيرت إذا تلوث قد الماء أن نقول

 من كثير على تحتوي والتي الصحي الصرف بمياه للتلوث العذب الماء يتعرض ما وعادة لالستعمال،

                                                       
 ).130 ص( سابق، مرجع البديع، عبد محمد  1
 .الصفحة نفس المرجع، نفس  2
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 وما الصناعي الصرف بمياه تلوثه إلى إضافة فيه، الحية بالكائنات وتضر تفسده التي والجراثيم المواد

 التلوث يعد حين في الهالوجينية، العضوية والمركبات الثقيلة دنالمعا أخطرها كثيرة ملوثات من تحتويه

 الصرف بمياه تلوتها إلى إضافة والمحيطات، البحار مياه له تتعرض الذي التلوث أنواع أخطر بالنفط

  .1بنوعيها

  الصحي الصرف. 1

 االستخدام إلى إضافة للمياه، المنزلي االستخدام مخلفات على الصحي الصرف مياه تحتوي

 مياه أي وهي وغيرها، السيارات غسيل ومحطات العامة والمرافق والمدارس المستشفيات في لها العام

 عن فضال للشرب صالح غير وتجعله الماء طبيعة تفسد وبكتيريا مواد على تحتوي الصحي الصرف

  .الكائنات لحياة صالحيتها عدم

 كثير في اليوم حتى تستقبل التي يراتوالبح األنهار مياه فإن استيعابية قدرة للمياه لكون نظرا

 الصحي الصرف مياه نسبة تفق لم إذا الحاصل التلوث هذا معالجة يمكنها الصرف مياه العالم دول من

 حيث معالجة، كانت إذا 70/1 تفوق ال وأن المعالجة، غير الصرف مياه حالة في 40/1 النهر مياه إلى

 الخطورة مكمن ويعد, المياه تلك بها تأتي التي المخلفات ليلبتح الماء في الموجودة البكتيريا هنا تقوم

 بكتيريا: مثل األمراض من العديد تسبب كثيرة بكتيريا من تحتويه ما على الصحي الصرف المياه في

 اإلسهال، تسبب التي" الشيجال" وبكتيريا المعوية، والحمى التيفوئيد مرض تسبب التي" السالمونيال"

 إما البكتيريا هذه انتقال ويتم, الكلى و الكبد التهاب تسبب التي" اللبتوسبيرا" بكتيرياو الكوليرا بكتيريا

 عند بها الموجودة األسماك طريق عن أو بها، الملوثة المياه في السباحة عند الفم أو الجلد طريق عن

  .تناولها

 لبكتيرياا جميع على تقضي ال أنها إال أضرارها من تقلل الصحي الصرف مياه معالجة إن

 المناطق في تسريبها هي المياه هذه من للتخلص طريقة أفضل فان لذا بها، المتواجدة الضارة والمواد

 لزراعة صالحة غير تكون المواد هذه فيها تصرف التي التربة أن إال العمران، عن البعيدة الصحراوية

  .الزراعية المحاصيل من الكثير

  الصناعي الصرف .2

 في المصانع تسربها التي الصناعي الصرف بمياه للتلوث ألنهاروا البحار مياه تتعرض

  :منها نذكر الملوثات من كثير على تحتوي مياه وهي المائية، المسطحات

                                                       
 )..140-135 ص ص( ،المرجع نفس  1
 



المستديمــــــــة التنميــــــة ألغراض الطاقـــــة: الثاني الفصل  
 

 

99

 كالزئبق السامة الثقيلة المعادن بعض على الصناعي الصرف مياه تحتوى :الثقيلة المعادن •

 أن كما موتها، حد إلى تصل قد المائية بالكائنات بالغة أضرارا تلحق والتي والكادميوم، والرصاص

 أجسام في الزئبق يتركز فمثال تناولها عند باإلنسان تضر األسماك أجسام في المواد هذه مثل تركز

 هذه تناول عند اإلنسان إلى وينتقل ،"الزئبق فنيل ثنائي" يسمى عضوي مركب هيئة على األسماك

  الهضمي الجهاز في شديد اضطراب إحداث كذاو والمخ الجسم خاليا إصابة إلى فيؤدي األسماك

 .الوفاة إلى يؤدي فإنه بالزئبق  الشديد التسمم حالة وفي

 العضوية المركبات على الصناعي الصرف مياه تحتوي ما عادة :الهالوجينية العضوية المركبات •

 عديد الفنيل يثان ومركبات والدايوكسين، والفريون والالندين ، DPT مادة: منها ونذكر الهالوجينية

 اإلصابة إلى وتؤدي األنسجة في تختزن السمية شديدة مادة وهي ، PCB باسم تعرف والتي الكلور

 الجلدية بالتقرحات اإلصابة إلى ويؤدي السمية في PCB مادة فيفوق الدايوكسين أما بالسرطان،

 إلى المركبات ذهه بمثل المحملة الصناعي الصرف مياه تسرب ويؤدي الخبيثة، واألورام الشديدة

 إصابته إلى وتؤدي اإلنسان عليها يتغذى التي المائية بالكائنات اإلضرار إلى المائية المسطحات

 .الذكر السابقة األمراض بهذه

 الـذي  األمر مفاعالتها لتبريد المياه من كبيرة كميات النووية المحطات تستخدم :الحراري التلوث •

 إلـى  تؤدي القريبة المائية المسطحات في تصريفها وعند ،المياه هذه حرارة درجة رفع إلى يؤدي

 نسـبة  أن لكـون  نتيجـة  لالخـتالل  البيئي النظام يعرض الذي األمر وهو حرارتها، درجة رفع

 الكثير وموت األسماك هجرة إلى يؤدي ما وهو الساخن، المياه في تقل الماء في الذائب األكسجين

 .النباتات أنوع بعض وانقراض المائية األحياء من

 مـن  النوع وهذا بالبترول، التلوث إلى خاصة بصفة والمحيطات البحار تتعرض: بالبترول التلوث •

 مـن  يوميـا  كبيرة بكميات ونقله الطاقة، من األساسي المصدر هذا باستخدام مباشرة يرتبط التلوث

 حوادث من رولالبت ناقالت له تتعرض فيما وذلك االستخدام، مواقع إلى وتكريره استخراجه مواقع

 البحـار  قـاع  فـي  الموجـودة  أو للشـواطئ  المجاورة اآلبار بعض من البترول تسرب نتيجة أو

 نتيجة أو الموانئ، إلى منابعه من نقله أنابيب بعض تلف عن ناتج التلوث هذا يكون أو والمحيطات،

 التفصـيل  من بشيء هذا وسنستعرض والمحيطات، البحار في الناقالت من النفطية المخلفات إللقاء

 .التقليدية للطاقات اإليكولوجية اآلثار دراسة عند

  التربة تلوث:  ثالثا
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 تلوث إلى تعرضت والتي التربة، وهي البيئي النظام ركائز أحد يصيب التلوث من آخر نوع

  .الصلبة المخلفات وأخيرا الحشرية المبيدات الكيماوية، األسمدة: األساسية مصادره تعد خطير

   كيماويةال األسمدة .1

 إنتاجية رفع بغرض الكيماوية لألسمدة كثيفا استخداما العشرين القرن من الثاني النصف عرف

 بداية في  لألسمدة المكثف االستخدام هذا بالفعل سمح وقد ممكن، حد أقصى إلى الزراعية األراضي

 جهة فمن التربة، ىعل سلبي أثر له كان  أنه إال ملحوظ، بشكل الزراعية الوحدة إنتاجية برفع األمر

 في النترات من كبيرة كميات تراكم إلى إضافة النبات، في الغذائية العناصر اضطراب إلى أدى

 بعدة فتصيبه الغذائية السالسل عبر اإلنسان جسم إلى المركبات هذه وانتقال والجذور، األوراق

  .والمثانة البلعوم سرطان الدم، فقر: المثال سبيل على منها نذكر أمراض

 مسامية غير طبقة تكوين إلى يؤدي األسمدة هذه استخدام في اإلسراف فإن ثانية جهة من أما  

 النباتات جذور على سلبا يؤثر مما التربة، مسامات خالل من األمطار مياه تصريف عدم على تعمل

  .األسمدة هذه أجله من تستخدم الذي الغرض مع يتنافى وهذا إنتاجيتها من ويقلل

  حشريةال المبيدات .2

  .السابقة النقطة في شرحها تم وقد

  الصلبة النفايات .3

 عدد تزايد ومع والغازات، السوائل غير مواد من واالستهالك اإلنتاج عن يتخلف ما كل وهي

 بقايا من وتنوعت النفايات حجم تزايد واالستهالك اإلنتاج من كل حجم تزايد من رافقه وما السكان

 المخلفات اللعب، الصغيرة، األجهزة بقايا معدنية، علب ،زجاج بالستيك، قماش، ورق، غذاء،

 للتزايد ونظرا إلخ،..والطبية والزراعية الصناعية المخلفات القديمة، السيارات األثاث، المعدنية،

  .لها الذاتية المعالجة على وقدرتها للبيئة االستيعابية القدرة فاقت فقد لحجمها المستمر

 ناسيا باستمرار للتلوث يعرضها أنه إال لإلنسان بالنسبة للخير مصدرا التربة كون من بالرغم

 وسر الحياة أساس أنها وكذا االيكولوجي النظام حلقات من واألساسية األولى الحلقة أنها متناسيا أو

  .ديمومتها

 من ككل البيئي النظام تدمير في األول المتسبب هو اإلنسان أن نالحظ عرضه تم ما خالل من

 وحدها منطقة وليس ككل العالم تهدد أصبحت بيئية مشاكل عنه نجم والذي له لالعقالنيا االستغالل

 نذكر والتي الطاقة باستغالل المباشرة الصلة ذات العالمية البيئية المشاكل على التركيز هنا وسنحاول

  .األوزون طبقة تراجع إلى إضافة الحمضية، األمطار الحراري، االحتباس: منها
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   العالمية البيئية لمشاكلا . 2.2.3.2

 للدول، الجغرافية الحدود تعدت مخاطره فان بالحدود يعترف ال التلوث كون إلى بالنظر

  .ككل الكوكب هذا وجه على الحياة تهدد عالمية مشكلة وأصبح

  1الحراري االحتباس. 1.2.2.3.2

  الظاهرة تعريف: أوال

 وهي واحدة، لظاهرة أسماء الكوني تسخينوال ،االستنباتية الدفيئة غازات الحراري، االحتباس

 تعالى اهللا حباها التي وهي مستمر ارتفاع في األرض حرارة درجة متوسط أن مفادها كونية ظاهرة

 ∗ 60F أو C °15.5 حدود في حرارتها درجة متوسط على الحفاظ على يعمل متناسق طبيعي بنظام

 البيت أو الحراري االحتباس غازات انبعاثات ةلزياد نتيجة كان االرتفاع هذا, للحياة صالحة  لتبقى

 غازات الغازات هذه كون من وبالرغم ،)النيترات أكسيد الميثان، الكربون، أكسيد ثاني( الزجاجي

 باالعتماد المناسب المعدل عند األرض حرارة درجة على والحفاظ تدفئة في مهما دورا تلعب طبيعية

 التركز هذا أن إال الجو، في الغازات هذه تركز زيادة على هاأساس في ترتكز معقدة طبيعية طريقة على

 غاز تركيز ارتفع حيث العشرين، القرن في الصناعية الثورة بعد خاصة ملحوظا وارتفاعا تغيرا عرف

 زاد فقد النيترات أكسيد أما ،%100 بنسبة الميثان تركز زاد بينما %30 بنسبة الكربون أكسيد ثاني

  .المسجلة الحرارة درجات وعلى عملها على سلبا اثر ذيال األمر ،%15 بنسبة

 الذي األمر قرون إلى تصل قد طويلة لمدة البيئي النظام في بقائها هو الغازات هذه يميز ما إن  

 وهو طويلة، لمدة البيئي النظام في استمرارها بقاء مع تركيزها فتزايد السلبية آثارها تضخم على ساعد

 مساهمة الغازات أكثر بين ومن الحراري، االحتباس ظاهرة أو مشكلة بروز في ملحوظ بشكل ساهم

 أن على العلماء بين اتفاق شبه هناك حيث الكربون أكسيد ثاني غاز العلماء بإجماع الظاهرة هذه في

 بين يتراوح بمقدار األرض سطح حرارة درجة متوسط ارتفاع إلى سيؤدي الجو في حجمه مضاعفة

 درجة متوسط  في االرتفاع معدل أن العلم مع فهرنهيت درجة 8و 3 بين أي يةمئو درجة 4.5و 1.5

 هذا فهرنهيت، درجة) 1-0.8( أو مئوية درجة)  0.6-0.45( بـ يقدر الماضي القرن خالل الحرارة

  .الموالية النقطة في عليها نتعرف األخرى الظواهر من جملة معه يجر االرتفاع

  الحراري باسلالحت المصاحبة الظواهر: ثانيا

 أو ظهرت التي الظواهر من عدد هناك أن الحراري باالحتباس المتعلقة الدراسات أوضحت  

  :منها ونذكر األرض، حرارة درجة في االرتفاع لهذا نتيجة مستقبال ستظهر
                                                       

 ).60-56 ص ص( سابق، رجعم الشيخ، آل محمد بن حمد  1
∗ .C  :مئوية، درجة F  :فهرنهيت درجة. 
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 األمطار سقوط زيادة •

 يستمر أن ويتوقع الماضي القرن خالل %1 بنحو قدر ارتفاعا األمطار سقوط متوسط عرف 

 األمطار من أكبر كميات مرتفعة عرض خطوط على الواقعة المناطق تشهد أن يتوقع كما االرتفاع،ب

  .بها الهطول معدل في انخفاضا ستشهد التي االستوائية المناطق عكس على

  البحر مياه مستوى ارتفاع •

 ىإل أخرى جهة ومن جهة، من والمحيطات البحار مياه تمدد إلى الحرارة درجات ارتفاع يؤدي

 ينجم الذي األمر والجنوبي، الشمالي القطبين في الجليدية والطبقات الجليدية الجبال من أجزاء ذوبان

 المدن بعض انجراف إلى سيؤدي االرتفاع هذا والمحيطات، البحار في المياه منسوب ارتفاع عنه

) سم20- 15( بـ قدر ارتفاعا الماضي القرن خالل سجل فقد الدول، من عدد في الساحلية والمناطق

  .الخطر دائرة من سيوسع االرتفاع هذا واستمرار

 الحية والكائنات المناخ على اآلثار •

 على سلبا ينعكس الذي األمر المناطق، من العديد مناخ تغير إلى الحرارة درجة ارتفاع يؤدي

 من اناألطن آالف أيضا تتعرض كما باالنقراض، ويهددها بها المتواجدة والنباتات الكائنات مختلف

  .الباردة المناطق في نفسه للخطر األسماك

 تكثيف على العمل إلى الدول البيئية الجماعات نادت فقد الظاهرة لهذه العديدة للمخاطر نتيجة

 بما خرج الذي" كيوتو" مؤتمر السياق هذا في عقد وقد المحدق، الخطر هذا مواجهة أجل من الجهود

 ظلت أنها إال الجو في المنبعث الكربون أكسيد ثاني غاز اوئمس بخفض المتعلقة كيوتو باتفاقية يعرف

 األحفورية الطاقات استخدام من التخفيف إلى النداء بقي كما ورق، على حبر وبقيت ملزمة غير

 اعتبار على صاغية آذان بال نداء مجرد الحراري لالحتباس المسببة للغازات أساسيا مصدرا باعتبارها

  .شعوبها رفاهية مستوى عن ليالتخ على الدول قدرة عدم

  الحمضية األمطار .2.2.2.3.2

 االستخدام أدى فقد التقليدية، الطاقات الستخدام السلبية األوجه من جديد وجه الحمضية األمطار

 غاز مثل الجو في الحمضية الغازات من كبيرة كميات انطالق إلى األحفوري الوقود ألنواع المفرط

 غازات لتشكل الجو في تتفاعل غازات عن عبارة وهي النيتروجين، دوأكاسي الكبريت أكسيد ثاني

 حمض هو قوي حمض فيعطي الماء مع الكبريت أكسيد ثاني غاز يتفاعل حيث ,1خطيرة حمضية

 نبات من األخرى الحية والكائنات لإلنسان بالنسبة الهواء تلوث عناصر أخطر من يعد والذي الكبريتيك

                                                       
 ).132 ص(  سابق، مرجع البديع، عبد محمد  1
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 والبحيرات واآلبار المائية المجاري يلوث كما والصخور، والمعادن بانيالم تآكل يسبب كما وحيوان،

 النتريك حمض بالماء اتحادها عند النيتروجين أكاسيد تشكل حين في للشرب، صالحة غير ويجعلها

 المباني تآكل إلى أيضا يؤدي كما  والحيوان، اإلنسان على كبير سلبي تأثير ذو قوي حمض أيضا وهو

  .1الكبريتيك حمض ذلك في يشبه وهو وروالصخ والمعادن

 درجة بذلك وتغير األمطار مع لتسقط الجو في رذاذ شكل على تبقى األحماض هذه إن

 في الموجود الكالسيوم إذابة الجرانيتية، والتربة الصخور تفتيت: منها جسيمة أضرار مسببة حموضتها

 باألحماض المياه تلويث إلى تؤدي كما ية،القلو التربة تعادل األنهار، مياه إلى معها وحمله األراضي

 إلى إضافة المائية، المجاري في وتجرفها التربة في تذيبها التي والزئبق كالرصاص الثقيلة والفلزات

  .كبيرة بكميات تساقطها حالة في والغابات الزراعية المحاصيل تلف في تتسبب أنها

  األوزون طبقة تلوث. 3.2.2.3.2

 سطح من) كم40-10( بحوالي تبعد وهي االستراتوسفير طبقة من األوزون طبقة تتكون  

 أشعة لحجم تعديلها بفضل وذلك الكوكب، هذا وجه على للحياة بالنسبة هاما دورا تلعب وهي األرض،

  .األرض إلى الواردة الشمس

 فوق األشعة بفعل الجزيئات هذه تحليل يتم حيث األكسجين، جزيئات من األوزون يتكون  

 جزيئات مكونة البعض بعضها مع سريعا تتحد بل منفردة البقاء تستطيع ال نشيطة ذرات إلى البنفسجية

 األشعة طاقة من كبير قدر امتصاص على العملية هذه وتساعد ،O3 األوزون جزيئات هي الذرة ثالثية

  . 2رضاأل إلى طاقتها بكامل وصولها حالة في الحية المادة على سلبي بشكل تؤثر التي البنفسجية فوق

 األشعة أنواع كافة من الكوكب هذا يحمي واقيا درعا تشكل األوزون طبقة أن نقول ومنه  

 إلى يؤدي الطبقة هذه في نقص أي وحدوث الحمراء، تحت أو بنفسجية فوق أكانت سواء المضرة

 سرطانات وبعض شمسية حروقا الحية للكائنات تسبب قد التي الضارة األشعة من كبيرة كميات وصول

 الوراثية العوامل تغير إلى تؤدي قد كما المناعة، جهاز وإضعاف األجنة تشوه العيون، أمراض الجلد،

 خسائر األخير في يسبب هذا وكل الضوئي، التركيب عمليات في تأثيرها إلى إضافة الحية، للكائنات

  .البيولوجي التنوع في

 في ليتناقص جزيئاته تتفكك الشوائب بعض وجود وفي النهار ساعات خالل األوزون يتكون  

 زاد إذا أما والمتكونة، المتفككة الكميات تتساوى العادية الظروف في أنه إال االستراتوسفير، طبقة

 كمية فإن الطبقة بهذه جدا المضرة" كربون الكلوروفلورو" مركبات وخاصة والمركبات الشوائب تركيز

                                                       
 ).52-51 ص ص(  مصر، العربي، الفكر دار ئة،يالب وتلوث الطاقة ،)1999( إسالم مدحت أحمد  1
 ).54- 52 ص ص( سابق، مرجع إسالم، مدحت أحمد  2
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 والذي القطبية القارة فوق العشرين القرن نم الثمانينات في اكتشف ما وهو تتناقص، سوف األوزون

" فيينا" اتفاقية توقيع 1985 عام تم فقد الظاهرة لهذه الكبيرة للمخاطر وبالنظر األوزون، بثقب عرف

 عالميا يوما عام كل من ديسمبر 16 يوم اعتبار 1994 ديسمبر في تم كما األوزون، طبقة لحماية

  .األوزون طبقة لحماية

 إمكانية عدم إلى وبالنظر يتفاقم، بدأ قد للطاقة السلبي الشق أن نالحظ طرحه تم ما خالل من  

 الدولي المجتمع بدأ فقد منها، يتوفر ما على األخيرة هذه وارتكاز التنمية عملية في الطاقة عن التخلي

 مؤتمرات عدة عقدت فقد اإلطار هذا وفي الصحيحة، السكة على الطاقة قاطرة وضع أجل من بالتحرك

  .النقطة هذه تبحث المتحدة لألمم جمعياتو
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  الدولي المجتمع رؤية: المستديمة والتنمية الطاقة.  4.2

 السائدة، المفاهيم بعض تغيير في الواضح األثر التنمية عملية على للطاقة السلبي للشق كان

 في الطاقة موضوع أي الموضوع هذا مناقشة حاول حيث الدولي المجتمع توجهات تغيير وكذا

 مؤتمر خالل البداية كانت وقد الحالي، القرن وبداية الماضي القرن نهاية خالل المنعقدة المؤتمرات

 والمعروفة 21 القرن خطة عن أسفر والذي ،1992 عام المنعقد والتنمية بالبيئة المعني المتحدة األمم

  .21 القرن أعمال بجدول

  21 القرن أعمال جدول خالل من يمةالمستد يةموالتن الطاقة. 1.4.2

 الجهود إطار وفي الواقع، أرض على مستديمة تنمية تجسيد ترسيخ على العمل إطار في

 والتنمية بالبيئة المعني لمتحدة األمم مؤتمر خالل 1992 عام تم الدولي المجتمع طرف من المبذولة

 ،21 القرن أعمال جدول باسم رفتع والتي والعشرين الحادي للقرن شاملة عالمية عمل خطة إقرار

  .التنمية استدامة تحقيق أجل من إتباعها يجب التي السياسات و اإلجراءات مجموعة عن عبارة وهو

 بكافة وثيق بشكل ترتبط والتي التنمية لعملية الطاقة قطاع يقدمها التي الخدمات لطبيعة ونظرا  

 قضايا تناول تم فقد القطاعات هذه من كل ةلطبيع طبقا وتتنوع واالجتماعية، االقتصادية القطاعات

 وأهداف عمليات في ضروري كمدخل وقيمتها ألهميتها كانعكاس الخطة من عديدة أجزاء في الطاقة

 يتضمن األول: التنمية مجاالت من رئيسيين بمجالين الطاقة ربط البداية في تم وقد المستديمة، التنمية

 وإدارتها الطبيعية الموارد على الحفاظ يشمل والثاني واالجتماعية، االقتصادية بالتنمية المتعلقة المسائل

  .1التنمية أجل من

   المستديمة للتنمية واالجتماعية االقتصادية باألبعاد المتعلقة واألنشطة األهداف. 1.1.4.2

 االجتماعية األبعاد حول فصوله ضمن تضمن أنه تجد 21 القرن أعمال جدول تصفح خالل من  

  .منها جزء استعراض سنحاول الطاقة، بقطاع تتعلق وأنشطة أهدافا المستديمة للتنمية يةواالقتصاد

  الفقر مكافحة مجال في .1.1.1.4.2

 معيشية ظروف توفير خالل من إال يتم ال وذلك الفقر مكافحة المستديمة التنمية أهداف بين من  

 توفير مع, المتاحة للموارد لمستدامةا اإلدارة على باالعتماد منهم الفقراء وخاصة للسكان مستدامة

 هذه في االقتصادي النمو تعزيز أجل من المالئمة والتعليمية الصحية والظروف المناسبة العمل فرص

 توفر ضرورة إلى تحقيقها أجل من تحتاج وأنشطة بإجراءات القيام يتطلب الذي األمر وهو المناطق

                                                       
 في المحرز التقدم و هدافاأل: 21 القرن أعمال وجدول الطاقة ،)2002( آسيا لغربي جتماعيةاال و االقتصادية اللجنة  1

           ).23/11/2010( تنفيذها،
                      http://www.escwa.un‐org/arabic/information/meeting/events/wssd/pdf/2.pdf          
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 ومن المتوفرة، المحلية الموارد على اإلمكان قدر ادباالعتم و ومنتظمة، كافية بصورة الطاقة خدمات

  :نذكر األنشطة هذه بين

  .المناطق هذه في لالستخدام المالئمة والتقنيات للتنمية المناسبة األساسية البنية تطوير 

 األساسية باالحتياجات بالوفاء يسمح بما عليها والحفاظ المصادر إلدارة الالزمة المعايير إدخال 

 .للسكان

  االستهالك اطمأن تغيير مجال في. 2.1.1.4.2

 مصادر ومنها الطبيعية للموارد كبير هدر إلى واالستهالك اإلنتاج في السائدة األنماط أدت

 خدماتها من االستفادة استمرارية يهدد مما المستمر لالستنزاف تتعرض والتي, األحفورية خاصة الطاقة

 من للبيئة، متزايدا تلوثا تسبب أنها إلى إضافة نضوبها، وحتى القادمة لألجيال بالنسبة المستوى بنفس

 األهداف وضع تم حيث ،21 الفرن أعمال جدول لها تعرض التي القضايا بين من كانت ذلك أجل

  :األهداف بين من ونذكر الطاقة، مصادر على الحفاظ أجل من بها التقيد الواجب واألنشطة

 أنماط تغيير على وتشجع للطاقة األساسية تياجاتباالح تفي قومية واستراتيجيات سياسات وضع 

  .السليمة غير االستهالك و اإلنتاج

 .المستديمة التنمية تحقيق في االستهالك ودور المستدام االستهالك مفاهيم تنمية 

  :على المقترحة األنشطة ركزت حين في

 االهتمام مع لإلنسان األساسية االحتياجات تلبي التي المستدام واالستهالك اإلنتاج أنماط تشجيع 

  .عليها الضغط وتقليل البيئة بنوعية

 للموارد األمثل االستغالل على والتركيز االستهالك، أنماط في وتغييرا اإلنتاج في كفاءة تحقيق 

 :خالل من واألفراد واألسر الحكومات توجهات في تغيير يستلزم مما المتاحة،

 .المتاحة والموارد الطاقة استخدام كفاءة زيادة تشجيع •

 .التلوث من للحد ممكن حد أدنى إلى العوادم تقليل •

 .بيئيا وسليمة رشيدة الشرائية قراراتهم جعل على واألسر األفراد مساعدة •

 الظروف تراعي بيئيا السليمة أو النظيفة الطاقة لمصادر تسعير سياسة تطبيق •

 .الفقيرة للفئات االجتماعية

 استخدام عن جديدة مفاهيم استحداث االستهالك، ويمتق مجال في والتطوير البحث أنشطة دعم 

 .مستدام اقتصادي نمو بتحقيق تسمح التي بالكيفية الموارد

 .لالستهالك مستدامة أنماط تحقيق إلى الهادفة واإلقليمي الدولي التعاون برامج تنمية 
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  البشرية للمستوطنات المستديمة التنمية. 3.1.1.4.2

 والبيئية االقتصادية بالنوعية النهوض البشرية مستوطناتلل المستديمة بالتنمية يقصد  

 وضع تم حيث الفقراء، وخاصة كافة للسكان والعمل المعيشية الظروف وكذا البشرية، للمستوطنات

  :وهما الطاقة بمجال يرتبطان برنامجين ضمنها ومن  ذلك أجل من برامج

  "المكان في األساسية المرافق توفير في التكامل تحقيق" برنامج: أوال

 مرافق فيها بما التحتية البنية مرافق من يلزمها بما المستوطنات تزويد برامج تضمن وقد  

 الجوانب استراتيجياتها وضع عند النامية البلدان أخذ ضرورة إلى باإلضافة ،2025 عام بحول الطاقة

 عام بحلول البيئي التخطيط و حتيةالت البنية بين التكامل لتحسين الالزمة البشرية والموارد والمالية الفنية

2000.  

  "البشرية المستوطنات في النقل و للطاقة مستدامة نظم توفير" برنامج: ثانيا

  :التالية األنشطة البرنامج هذا ضمن نجد

  .الطاقة استخدام كفاءة لتحسين الالزمة العملية والحلول التقنيات توفير 

 .البشرية المستوطنات لخدمة اتهااستخدام ونشر المتجددة الطاقة تقنيات تطوير 

 وعلى اإلنسان صحة على الطاقة إنتاجو استهالك عن الناجمة الضارة ئيةالبي اآلثار من الحد 

 .المياه مصادر وتلوث المدن في الهواء بتلوث منها يرتبط ما األخص

  لمستديمةا التنمية لخدمة وإدارتها الموارد على بالحفاظ المرتبطة واألنشطة األهداف. 2.1.4.2

 خدمة في وإدارتها الموارد على المحافظة" 21 القرن أعمال جدول من الثاني الجزء هذا ضمن  

 في المستديمة التنمية تعزيز الجوي، الغالف حماية: هما الطاقة بقطاع يرتبطان فصالن نجد" التنمية

  .1الريفية والمناطق الزراعة

  الجوي الغالف حماية. 1.2.1.4.2

 للحياة وإنما التنمية، لعملية بالنسبة فقط ليس قصوى أهمية ذات الجوي لغالفا حماية تعتبر  

 المتحدة األمم لجنة في ممثال الدولي المجتمع دعا ذلك أجل ومن, عام بشكل الكوكب هذا وجه على

 القاعدة تطوير على كافة الدول عمل ضرورة إلى 21 القرن أعمال جدول خالل من والبيئة للتنمية

 التخاذ كأساس واالجتماعية، االقتصادية األنشطة عن الناشئ التلوث من الجوي الغالف حمايةل العملية

 أساسية أنشطة بأربع التقرير هذا في ربط التعزيز وهذا المستديمة، التنمية تعزيز أجل من القرارات

   :هي

                                                       
 تنفيذها، في المحرز التقدم و األهداف: 21 القرن أعمال وجدول الطاقة: آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة  1

 .سابق مرجع
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  .االستهالك وكفاءة الطاقة قطاع يةتنم •

 .النقل قطاع •

 .الصناعية التنمية •

 .األراضي واستخدامات البحرية صادرالم تنمية •

  ).1992( المناخي للتغيير اإلطارية االتفاقية في الواردة واألهداف تتوافق أنشطة وهي

 الجوي للغالف حماية بتحقيق كفيل االستخدام كفاءة رفع على العمل مع الطاقة قطاع تنمية إن

 الطاقة مصادر توزيع في العدالة مراعاة شريطة لكن ثانية جهة من التنمية عملية وتعزيز جهة، من

  :على العمل من البد ذلك تحقيق أجل ومن

  .المختلفة للفئات المستديمة التنمية لعمليات الالزمة الطاقة وإمدادات مصادر توفر تعزيز ♦

 بربط وذلك المختلفة، االقتصادية والقطاعات الطاقة قطاع سياسات بين التكامل تحقيق ♦

 .للمشروعات البيئي األثر دراسات وإتمام ية،واالقتصاد البيئية السياسات

 تأهيل إعادة على التركيز مع الطاقة استخدام كفاءة لرفع الالزمة والتطوير البحث برامج دعم ♦

 .كفاءتها لرفع الكهرباء توليد محطات

 وعلى بيئيا أنظف مصادر إدخال على العمل و المستخدم، الطاقة مصادر خليط مراجعة ♦

 .استخداماتها ونشر تقنياتها نقل على العمل مع المتجددة ةالطاق تقنيات األخص

 وعلى تلويثا األقل والتقنيات المصادر استخدام وتنمية الطاقة، لقطاع البيئية التأثيرات من الحد ♦

 .الدفيئة غازات بانبعاثات يتعلق فيما األخص

 الطاقة منظ وتشغيل بتطوير المختصة والتطبيقية العلمية المؤسسات قدرات تطوير دعم ♦

 .الطاقة لنظم المختلفة تالمجاال في الوطنية القدرات تطوير إلى إضافة المستدامة،

 ترشيدو المتجددة الطاقة مجالي في خاصة الطاقة، مجال في والدولي قليمياإل التعاون دعم ♦

 .الطاقة استهالك

 .الطاقة نظم مجال في الجودة معايير اعتماد وتشجيع تطوير ♦

 .الطاقة استهالك ترشيد مجال في لعاما الرأي وتطوير نشر ♦

 النقل قطاع -أ

 النبعاثات األساسية المصادر أحد أنه إلى إضافة النقل قطاع يلعبه الذي الهام الدور إلى بالنظر

 هذا في الدولية الجهود تكثيف من البد كان ذلك أجل من الهواء، لتلوث المسببة الدفيئة غازات
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 به توجت ما بين ومن البيئة، على القطاع هذا آثار من تخفيفلل السبل أفضل عن والبحث المجال

  :منها ونذكر ،21القرن عمل خطة في جاء ما المجال هذا في الجهود

 النقـل  نظـم  األخـص  وعلـى  تلويثا، وأقل وأمنا كفاءة أكثر للنقل نظم تقنيات وتطوير تنمية 

  .اتلويث األقل النقل استخدام تشجيع مع والمدن، القرى في الجماعي

 لنقلا قطاع بين العالقة عن والمعلومات البيانات وتحليل تجميع إلى الرامية الجهود تقويةو دعم 

 .قلنال قطاع عن الصادرة االنبعاثات عن البيانات قاعدة تطوير مع والبيئة،

 .والبيئة والطاقة النقل حول إقليمية اجتماعات عقد على العمل 

 :الصناعة قطاع -ب

 المحرك يعتبر الصناعي القطاع فان التنمية لعملية بالنسبة األساس حجر وه االستثمار كان إذا

 له كان السابقة للعقود المتبع الصناعي المنهج أن إال واالجتماعية، االقتصادية التنمية لعجلة الرئيسي

 تيال السابقة الغازات أنواع مختلف إلى إضافة القطاع، هذا لنفايات نتيجة البيئة على سلبية تأثيرات

 وضرورة المتبع الصناعي النهج تغيير أجل من الخطر ناقوس دق إلى أدى ذلك كل, المصانع تخلفها

 إلى إضافة الطاقة استهالك وكفاءة اإلنتاجية العمليات بكفاءة تتمتع التي الصناعية بالتنمية إحالله

  :من بد ال ذلك أجل ومن البيئة، على محافظتها

 مع جويال الغالف على وتأثيره الصناعي التلوث من للحد مةالالز والبرامج السياسات تطوير 

  .االعتبار في االقتصاديةو االجتماعية العوامل وضع

 في كفاءة أكثر ونظم تقنيات نقل أو الستحداث قدراتها ودعم الوطنية، الصناعات تشجيع 

 .البيئة تلوث وال مقبولة كلفة ذات تكون أن على الطاقة مصادر استخدام

 االستخدامات وكذا للبيئة تلويث األقل التقنيات استخدام في كفاءتها ورفع المحلية دراتالق تنمية 

 .المتجددة الطاقة ونظم الطاقة استهالك ترشيد لمعدات الصناعية

  الريفية والمناطق للزراعة مةيالمستد التنمية تعزيز .2.2.1.4.2

 األكبر النسبة تعرف التي النامية نالبلدا في وخاصة للسكان المتسارعة الزيادة مواجهة أجل من  

 التنمية عملية تعزيز أجل من الزراعة قطاع تطوير مجال في المبذولة الجهود تكثيف من بد ال منها،

 الالزمة الطاقة لمصادر النامية أي البلدان هذه في الريفية المناطق أغلب بافتقاد تتميز أنها خاصة بها

 وذلك الالزمة، الطاقة لتوفير الالزمة السياسات وضع من البد لذا ،بها المتزايدة التنمية عملية لتدعيم

 وغير مقبولة كلفة ذو الخليط هذا يكون أن على والمتجددة التقليدية المصادر من خليط على باالعتماد

 ذلك كل ولتحقيق الزراعة، لقطاع المستديمة التنمية تحقيق في إسهامه إمكانية عن فضال للبيئة، ملوث

  :على العمل من البد
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 غير المصادر على باالعتماد وذلك الريفية، للمناطق الطاقة إمدادات في نوعية نقلة إحداث 

 كفاءة رفع مع منها، المتجددة وخاصة متنوعة مصادر لىع االعتماد جانب إلى التجارية

  .التقليدية الطاقات استخدام

 وللصناعات المنزلي للقطاع الالزمة خدماتها لتوفير الريفية المناطق إلى الطاقة إمدادات زيادة 

 .التكنولوجيا وتوطين لنقل برامج وضع على باالعتماد وذلك الزراعية،

 والعمل الريفية، للمناطق والمناسبة المختلفة المتجددة الطاقة لنظم ريادية مشاريع وتنفيذ وضع 

 .المناطق هذه في بها المرتبطة التطبيقات استخدام نشر على

 الجديدة التقنيات على تدريب برامج طريق عن الريفية المناطق في حليةالم القدرات دعم 

 .لنظمها مناسبة تمويل وسائل وإيجاد

 إلى تسعى 21 القرن أعمال جدول في المحددة واألهداف األنشطة هذه أن نقول األخير في

 التنمية حقيقت في إسهامه زيادة إلى إضافة استدامته، تحقيق على الطاقة قطاع قدرات وتقوية تدعيم

 تخفيض هدف وخاصة للتنمية األلفية أهداف تحقيق أجل من وذلك األخرى، القطاعات في المستديمة

 ضوء على وتطبيقها تطويرها تم واألنشطة األهداف هذه ،2015 عام بحلول النصف إلى الفقر نسبة

 والمجتمع الدول هذه فإن لذا المطلوب المستوى إلى بعد ترق لم أنها إال دولة، كل في السائدة الظروف

  .المستديمة التنمية خدمة في الطاقة وضع أجل من التحديات من مجموعة تواجهه ككل الدولي

 المستقبلية والتحديات الراهنة الحالة: المستديمة التنمية خدمة في الطاقة .2.4.2

 التنمية عملية في عنها التخلي إمكانية لعدم ونظرا البيئة، على للطاقة السلبي الشق إلى بالنظر  

 تحقيق تم وقد أضرارا، أقل وجعله الجانب هذا تعديل أجل الجهود بعض بذل الدولي المجتمع حاول

 وأقل التنمية لعملية خدمة أكثر الطاقة لجعل كافية ليست أنها إال المجال هذا في اإلنجازات بعض

  .  اإلستيعابية وبقدرتها بالبيئة إضرارا

  البيئة لحماية الطاقة مجال في ققةالمح اإلنجازات. 1.2.4.2

 ينذر بشكل البيئية المخاطر وتزايد التنموية العملية في الطاقة خدمات توفر ألهمية نظرا  

 بعض تحقيق تم وقد لها، السلبية اآلثار من التقليل أجل من معينة سبل إيجاد الدول حاولت بالخطر،

 تواجهنا، التي البيئية بالمخاطر مقارنة يفةوضع قليلة لكونها نظرا محتشمة كانت وإن  االنجازات

 في األساسي المصدر باعتباره البترول وباألخص التقليدية الطاقة أنواع بعض على القتصارها وكذلك

  .عليها العالمي الطلب تلبية

  العالمي المستوى على البيئة مجال في الطاقة صناعة انجازات. 1.1.2.4.2
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 وحماية الطاقة كفاءة لرفع مهمة انجازات تحقيق األخيرة العقود خالل الطاقة صناعة عرفت  

 على للدول فعل كرد جاءت االنجازات هذه العشرين، القرن من األخيرين العقدين مدى على البيئة

 لنتائج وكاستجابة جهة، من الكوكب هذا وجه على حياتهم تهدد أصبحت التي البيئية المخاطر

 يعرف بما بدءا الصدد هذا في جاءت التي االتفاقيات مختلفل وتنفيذا المؤتمرات مختلف وتوصيات

 مجموع بتخفيض وتتعلق ،1997 عام اليابانية كيوتو مدينة في االتفاقية هذه تمت وقد كيوتو، ببوتوكول

 وذلك ،19901عام عليه كانت مما أقل بنسبة 2014-2008 الفترة خالل الدفيئة غازات من االنبعاثات

 وكذا الطاقة استخدام كفاءة ورفع تطوير على العمل: منها نذكر اآلليات من مجموعة إتباع خالل من

 الطاقة لتكنولوجيات العالمية األسواق وتوسيع نظيفة، متجددة مصادر من الطاقة توليد مشاريع تطوير

 حاولت 21 القرن أجندة في فإنه ذلك إلى أضف النظيفة، األحفورية التقليدية الطاقة وتقنيات المتجددة

 الدول على يتعين التي والسياسات اإلجراءات من مجموعة وضع والبيئة للتنمية المتحدة األمم لجنة

  .والتنمية الطاقة مشكلة على التغلب أجل من إتباعها

 إضافة الحكومية، غير والمنظمات الدولية والمنظمات الدول اتخذتها التي اإلجراءات أدت لقد  

 بانعدام الوعي زيادة إلى أدت الحالي القرن وبداية الماضي القرن نهاية في الخاص القطاع إلى

 الصلة ذي البيئة وبتدهور استخدامها، في وبالتفاوت الطاقة خدمات إلى الشاملة الوصول إمكانيات

 هذا المستديمة، غير واالستهالك اإلنتاج بأنماط وكذا المناخ، تغير عليه ينطوي الذي وبالتهديد بالطاقة

 إلى إضافة والعالمي، الوطني المستويين على الطاقة استخدام تقييم إعادة في ساهم عيالو في التزايد

 والتبريد والتدفئة والنقل اإلنارة في وكذلك الطاقة وتوليد الصناعة في الطاقة استخدام فعالية تحسين

  .المنزليين

  :التالية النقاط في نلخصها االنجازات بعض تحقيق تم فقد ذلك إلى إضافة  

 والغاز البترول نحو هوالتوج الطاقة على الطلب تلبية في الفحم على االعتماد معدل فاضانخ 

 أقل البيئية تأثيراته كون إلى بالنظر أكثر الطبيعي زاالغ صناعة تدعيم على العملو الطبيعي،

  .األخرى التقليدية الطاقة بمصادر مقارنة

 قدر حيث مريكية،األ المتحدة اتالوالي في خاصة الكبريت أكسيد ثاني انبعاثات انخفاض 

 المنخفض الكبريتي المحتوى ذو قودالو الستخدام نتيجة وذلك الثلث، بمقدار بها ضاالنخفا

 .المداخن غازات لتنقية مغاسل إلقامة نتيجة وأيضا

                                                       
 ).419ص( صر،م العربية، النهضة دار سياسية، اقتصادية دراسة: العربي البترول ،)2003( اهللا عبد حسين  1
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 لالحتباس المسببة الغازات بين من لكونه نظرا"  CFC كربون الكلوروفلورو" استخدام حضر 

 .CFCS بـ يعرف معدل آخر بنوع هواستبدال الحراري

 األخيرة السنوات خالل) الحقيقية بالقيمة عنها معبرا( وتوزيعه الطبيعي الغاز ضخ تكلفة خفض 

 الصناعة تلك على مفروضة كانت لتيا القيود تحرير عقب المنافسة حدة لزيادة نتيجة وذلك

 األنابيب خطوط وتصميم فقياأل الحفر مجاالت في المحققة التكنولوجية التحسينات إلى إضافة

 استخدام في التوسع على شجع التكلفة في االنخفاض الفواتير،هذا واستخراج العدادات وقياس

 .الطبيعي الغاز

 أوروبا عرفت فقد األنابيب خطوط من النفط تسرب عن الناتج التلوث نسبة في كبير انخفاض 

 األنابيب، من التسرب دثحوا عددل بالنسبة% 5 بمعدل قدر قرن ربع مدى على انخفاض

 وتحسين المتقدمة التحكم نظم وإدخال ،األنابيب ومواصفات لتصميم بالنسبة% 3.5 بمعدلو

 .األنابيب على الكشف في الذكية المكاشط استخدام في المطردة والزيادة التسرب رقابة

 كمية يأ الطاقة كثافة وتحسين النخفاض نتيجة العمليات في المستهلك الوقود حجم انخفاض 

 الحرارة استرجاع في البترول مصافي لنجاح وكذا المنتجات من وحدة لكل الالزمة الطاقة

 .اإلنتاجية العمليات في المفقودة

 واالتجاه هيكلتها وإعادة الطاقة أسواق تضبط التي النظم إلغاء هو أيضا تحقيقه تم ما بين من 

 انبعاثات جانب إلى واإلقليمي المحلي التلوث حضي كما الطاقة، وتبادل اإلقليمي التكامل نحو

 هذه خلق في الطاقة تطوير مساهمة وتخضع واسع، سياسي باهتمام الحراري الحتباسا غازات

 إثارة إلى األمر هذا أدى دوق الدقيقة، للمراقبة امع بشكل والرفاهية الصحة وفي المشاكل

 ضريبة مثل معينة بضرائ فرض منها الطاقة، أسعار في ثانوية قيود إلدراج مبادرات

 .الكربون

 التجربة على بناءا اتضح ألنه الطاقة بأسعار االهتمام من مزيد بإيالء القرارات صانعو بدأ كما        

 والنمو التطور في تؤثر أن ويمكن وسلوكه، المستهلك خيارات في تؤثر أن يمكن الطاقة أسعار أن

  .االقتصاديين

  الوطني المستوى على البيئة مجال يف الطاقة صناعة انجازات. 2.1.2.4.2

 لعالمية ونظرا حولها، من يجري بما وتتأثر تؤثر الكوكب هذا على الدول ككافة الجزائر إن  

 يتعين فإنه األرض حرارة درجة الرتفاع نتيجة سنويا المسجلة الطبيعية الكوارث وحجم التلوث مشكلة

 التقليل أجل من الجهود من مزيد بذل متقدمة أو نامية كانت سواء الدول كافة مثل مثلها الجزائر على

  .التلوث حدة من
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 مواردها لتسيير محددة وأنظمة قوانين تبني إلى الوطني الصعيد على الجزائر عمدت فقد  

  :1منها نذكر البيئي، بالتوازن اإلخالل دون الطبيعية

 جميع ويشمل طاقةال في بالتحكم والمتعلق ،1999 جويلية 15 في المؤرخ 09-99 رقم القانون ♦

 آثار من لتقليلاو ،الشمسية السيما المتجددة الطاقات وتطوير باستعمال المتعلقة اإلجراءات

  .البيئة على التقليدية الطاقات

 على القضاء ومراقبة بتسيير والمتعلق 2001 ديسمبر 12 في المؤرخ 19- 01 رقم القانون ♦

 .السامة النفايات

 إطار في البيئة على بالمحافظة والمتعلق ،2003 جويلية 19 في المؤرخ 10-03 رقم القانون ♦

 .المستديمة التنمية

 الخاصـة  الظـروف  المتضمن 2003ديسمبر 1 في الصادر 452-03 رقم التنفيذي المرسوم ♦

 .الخطرة للمواد البري بالنقل المتعلقة

ـ  القواعد يضع والذي ،2005 جانفي11 في الصادر 409-04 رقم التنفيذي المرسوم ♦  ةالخاص

 .البترولية والمواد والغاز بالكهرباء تعمل التي اآلالت على المطبقة الطاقوية بالفعالية

 قانوني من حصته أخذ البيئة موضوع أن نجد التنفيذية والمراسيم القوانين هذه إلى إضافة

 وىالمست على أما الوطني، المحلي المستوى على هذا الجديد المحروقات قانون وكذا والغاز الكهرباء

 تحت الدول اتخذتها التي االتفاقيات معظم إلى واالنضمام المصادقة إلى الجزائر عمدت فقد الدولي

 على صادقت كما المناخ، تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية منها المتحدة األمم إشراف

  .2005 فيفري 16 في كيوتو برتوكول

 بتعديل قامت وإنما فقط الدولية االتفاقيات إلى مواالنضما القوانين بإصدار تكتف لم الجزائر إن

 الجزائرية الطاقوية السياسة تمحورت وقد البيئة، حماية ومبدأ تتوافق أن أجل من الطاقوية سياساتها

  :حول الجديدة

  .الطاقة في االقتصاد ترقية ♣

 .الملوثة المناطق تأهيل وإعادة تطهير ♣

                                                       
ــؤتمر 1 ــة م ــي الطاق ــامن، العرب ــة الث ــة الورق ــة القطري ــة للجمهوري ــةا الجزائري ــعبية لديموقراطي   .الش
                                                                                                          lwww.ville.ma/+breve2851+.htm        
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 المتجددة للطاقات السامية المحافظة 1982 عام أنشأت ذلك أجل ومن المتجددة، الطاقات تطوير ♣

 وضع مهام إليه أوكلت والذي ،1988 مارس 22 في المتجددة الطاقات تنمية مركز أنشأت كما

 بالطاقات الخاصة المواد وانجاز باستغالل المتعلقة الوسائل بتطوير الخاصة البحث برامج

 تدعيم على تعمل والتي1998 عام في دةالمتجد الطاقات مديرية بإنشاء ذلك وتدعيم المتجددة،

 .التطوير هذا

 الطاقة قطاع التزم لها وتدعيما البيئة على المحافظة إلى الهادفة الطاقوية السياسة هذه إطار في

 محتشمة تبقى الجهود هذه أن إال النفايات، ومعالجة وإزالة اإلنتاج في الدولية بالمعايير الجزائر في

 أكبر بين تفرق ال التي الجسيمة أضراره إلى بالنظر وكذا العالم، في الحاصل التلوث حجم إلى بالنظر

 من التحديات من مجموعة تواجهها األخرى الدول شأن شأنها الجزائر فإن لذا وأقلهم، به المتسببين

  . المستديمة التنمية خدمة في وجعله الطاقة قطاع تعديل أجل

  المستديمة التنمية ألغراض اقةالط الستخدام الرئيسية التحديات. 2.2.4.2

 الصحيح إطارها في الطاقة وضع أجل من التحديات من مجموعة اليوم الدولي المجتمع تواجه  

 لظروفها وفقا تحقيقها محاولة دولة كل على يتوجب التحديات وهذه المستديمة، التنمية لعملية بالنسبة

 في المنعقدة التاسعة دورتها في المتحدة لألمم التابعة المستديمة التنمية لجنة حددت وقد وخصوصيتها،

 :1يلي فيما التحديات هذه 2001 عام أفريل

 الطاقة وخدمات إمدادات تعزيز. 1.2.2.4.2

  المرحلة خالل النامية الدول األخص وعلى الدولي المجتمع تواجه التي التحديات أكبر بين من

 أن خاصة للجميع، ميسرة وبأسعار متنوعةو كافية طاقة إمدادات على الحصول تأمين هي القادمة

 وهو السكان، من كبير لعدد األساسية االحتياجات تلبية على مباشرة بصورة ينعكس اإلمدادات ضعف

 مستوى: المثال سبيل على منها نذكر والتي الفقر مؤشرات من بالعديد وثيقا ارتباطا يرتبط الذي األمر

  . والطفل المرأة معاناة لمالئمة،ا غير الصحية الرعاية المنخفض، التعليم

 نحو اليوم السائد االتجاه من بالرغم وذلك الريفية، المناطق في حاليا تتمثل التحديات أكبر ولعل       

 العشوائية المجتمعات في متزايدة بصورة تظهر ذاتها المشكلة أن إال النامية، البلدان في المدن بناء

 أمر ميسرة طاقة خدمات إلى الوصول قدرة تعزيز يعتبر الوقت نفس في المدن، أطراف على الفقيرة

 دخل على يحصلون الذين الفقراء نسبة تخفيض في المتمثل التنموي األلفية هدف تحديات لمواجهة الزم

  .2015 بحلول النصف إلى اليوم في واحد أمريكي دوالر من أقل

                                                       
     .سابق مرجع, العربية المنطقة في المستديمة التنمية ألغراض للبيئة،الطاقة المتحدة األمم برنامج  1
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 االقتصادية التنمية لتحقيق يوضرور هام أمر الطاقة خدمات وتوفير تعزيز أن نقول ومنه   

 مقبولة وتكون ميسرة وبأسعار مستقرة طاقة خدمات وتقديم فتوفير الفقر، ومكافحة واالجتماعية

 أن يجب السياق هذا وفي المستديمة، التنمية تحقيق ضروريات من يعتبر وبيئيا واجتماعيا اقتصاديا

 خدمات إلى الوصول تسهيل في المتمثل تحديال بمواجهة يتعلق فيما باألولوية الريفية المناطق تحظى

 التقليدية الطاقة موارد ذلك في مستخدمين للطاقة مركزية ال نظم تطبيق على التركيز مع الطاقة

 . والمتجددة

  الطاقة استخدام كفاءة تحسين .2.2.2.4.2

 ظل في خاصة االستخدام هذا عن الناتجة السلبية اآلثار من الحد الطاقة كفاءة بتحسين دصيق  

 إنتاج في الحالية الكفاءة مستوى يميز فما التقليدية، أو األحفورية الطاقة مصادر على المتزايد االعتماد

 والممكن المطلوب المستوى إلى الدول بين متفاوتة وبدرجات وصوله عدم هو اليوم الطاقة واستهالك

 القطاعات معظم في كفاءة ثرأك استخدام فرص تطوير في يتمثل واضح تحدي فهناك وبالتالي تحقيقه،

 عدم: منها نذكر ذلك تحقيق دون تحول التي المعوقات ببعض االعتراف هنا تجدر أنه إال االقتصادية،

 المؤسسية القضايا إلى باإلضافة المالية الموارد نقص المطلوبة، التكنولوجيا على الحصول أمكانية

  .بالسوق المتعلقة

 فمن واستهالكها، إنتاجها جانبي من تكون أن يجب الطاقة داماستخ كفاءة تحسين إلى الحاجة إن  

 بأسلوب الطاقة توليد يضمن بما األداء تحسين على اإلدارة في التركيز يجب اإلنتاج أو اإلمداد جهة

, المفقودة الطاقة استعادة ونظم المشترك التوليد نحو واالتجاه الصناعية، العمليات وتحسين كفاءة أكثر

 فيما خاصة الكبيرة القدرات ذات الطاقة إنتاج كفاءة رفع على العمل يجب دائما نبالجا نفس وفي

  . الكهرباء وتوليد التكرير بعمليات يتعلق

 رفع على للطاقة المستهلكة القطاعات في التركيز ينصب أن بد فال االستهالك جهة من أما  

 األجهزة ومختلف الهواء مكيفات محركات،ال التدفئة، أجهزة مثل لها المستهلكة والمعدات األجهزة كفاءة

  .الخ...اإلضاءة أجهزة الكهرومنزلية،

 إلى إضافة الطبيعية الموارد على والحفاظ التكلفة خفض على االستخدام كفاءة رفع يساعد  

  .البيئة على المحافظة

  1المتجددة الطاقات .3.2.2.4.2

                                                       
 26( افريقيا جنوب البيولوجي،جوهانسبرغ، تنوعوال والزراعة والطاقة المياه المستدامة، للتنمية العالمي القمة مؤتمر 1

).                                                                  11/05/2009(  ,)2002 سبتمبر 4-أوت
http://www.un.org/arabic/cinferences/wssd/pdf                                                                                
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 ولدعم األساسية االحتياجات لتلبية لةهائ طاقات بتوفير تعد المتجددة الطاقات تكنولوجيات إن  

 المتجددة للطاقة متعددة تكنولوجيات وتطوير ابتكار تم وقد المستديمة، والتنمية الفقر حدة تخفيف عملية

 القدرات مجال في خاصة, تطبيقيا وتطويرها ميدانيا اختبارها تم ما منها الماضيين، العقدين خالل

 مازال بينما اقتصادية، فعالية المتجددة الطاقة أثبتت حيث ئيةالنا األماكن في والمتوسطة الصغيرة

 والمجربة تجاريا المتوفرة المتجددة الطاقة تكنولوجيات بين ومن, والتطوير البحث حيز اآلخر بعضها

 الكتلة تستخدم حديثة طرق توفر إلى إضافة المائية، والطاقة ،الريحية الشمسية الطاقة: نذكر ميدانيا

 للغاية واعدة الطرق وهذه الطاقة، من الريف احتياجات لمواجهة والكهرباء الوقود فيرلتو الحيوية

 في واسع نطاق على بعد تستخدم لم أنها إال النامية، البلدان إلى التكنولوجيا لنقل خصبا مجاال وتشكل

 إلى يرجع إنما االحتياجات هذه تلبية في عليها االعتماد وعدم الطاقة، خدمات من االحتياجات تلبية

  .الموقع طبيعة على اقتصادياتها اعتماد

 الحصول على كبيرة بصورة يعتمد واعتمادها المتجددة الطاقات نظم إدخال في اإلسراع إن  

 خالل من إال يتم ال وذلك تكاليفها، وتخفيض الطاقات من النوع لهذا المتنوعة التكنولوجيات على

 .المجال هذا يف والدولي اإلقليمي التعاون وتوسيع تحسين

  األحفوري للوقود المتطورة التكنولوجيات .4.2.2.4.2

 العقود خالل الطاقة خليط على مسيطرا سيضل األحفوري الوقود أن عتباراال في أخذنا إذا  

 المستويات على البيئية التأثيرات وتقليص الكفء االستخدام في عندئذ يتمثل التحدي فان القادمة،

 للوقود نظافة وأكثر متطورة تكنولوجيات نحو االتجاه فان ذلك وعلى لعالمية،وا واإلقليمية المحلية

 البد شرطا ويعتبر الوقود حرق عن الناجمة البيئية اآلثار تقليل مجال في الزاوية حجر يمثل األحفوري

 ا،متزايد ديموغرافيا نموا تعرف التي النامية الدول في الخصوص وعلى المستديمة، التنمية لتدعيم منه

 الجهود فإن لذلك الطاقة، خدمات على الطلب زيادة إلى يؤدي مما لديها النمو معدل رفع منها ومطلوب

 وكذا والتطوير، البحث نطاق توسيع مع الكهرباء توليد محطات في الكفاءة تحسين على تركز أن ينبغي

  .والوقود للطاقة المتطورة النظم مجال في اإلمدادات تطوير

 تم قد األحفوري للوقود النظيفة التكنولوجيات مجال في السريع التقدم أن االعتبار في أخذنا وإذا  

 اإلسراع أجل من قصوى أهمية ذا سيصبح المعلومات وتبادل التكنولوجيا نقل فان المتقدمة، الدول في

 تقبالمس وصناعتها تجميعها ثم المعدات وصيانة خدمة على قادرة تجعلها النامية الدول في نقلة بإحداث

 الدول على البد فإنه ذلك إلى إضافة الطاقة، مجال في والسالمة الذاتي االكتفاء تحقيق بهدف وذلك

 أكثر تكنولوجيا نحو واألسواق االبتكارات دفع أجل من سويا تعمل أن متقدمة أو نامية أكانت سواء

  . األحفوري للوقود نظافة
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 المتحدة األمم لجنة خالل من الدولي المجتمع وضع التحديات هذه وتخطى تحقيق أجل من  

 الطاقة قطاع استدامة تحقيق على تساعد أن المفترض من التي السياسات من جملة وضع والتنمية للبيئة

  .أخرى جهة من التنمية استدامة وكذا جهة، من

 االقتصادية السياسة على وتأثيرها السياسات:المستديمة والتنمية اقةالط. 5.2

 مختلف وكذا المستديمة، والتنمية للطاقة المشتركة القضايا بعض اضاستعر هنا سنحاول

 السياسات هذه تحقيقها، في للطاقة فعالة مساهمة تحقيق أجل من المتحدة األمم وضعتها التي السياسات

 على انعكاس له يكون قد الذي األمر وهو البيئة، على المحافظة إلى جوهرها في تهدف أن يجب

  .الكلية االقتصادية األهداف علىو الوطني االقتصاد

  تحقيقها سياسات وأهم المستديمة والتنمية للطاقة المشتركة القضايا. 1.5.2

 المستديمة للتنمية المشتركة والقضايا الطاقة .1.1.5.2

 ومتواصلة كبيرة جهود يتطلب المستديمة التنمية وقواعد للطاقة العالمي النظام بين التوفيق إن

 ونشر تقاسم التكنولوجيا، نقل القدرات، بناء والتطوير، البحث مثل مشتركة قضاياو مجاالت عدة في

 المنهج انتهاج المستديمة، التنمية تحقيق أجل من للعمل األسواق دفع المالية، المواد تعبئة المعلومات،

  .والدولي اإلقليمي التعاون وأخيرا العامة، والمشاركة المصلحة أصحاب تعدد يعتمد الذي

 من الطاقة أهداف لتحقيق إليها الحاجة تشتد هامة قضايا ثالث ومناقشة دراسة هنا حاولوسن

  .المستديمة التنمية أجل

  1المستديمة التنمية لخدمة واالبتكار التكنولوجيا ونقل القدرات بناء. 1.1.1.5.2

 الخصوص على النامية الدول دعم يتطلب المستديمة التنمية ألغراض الطاقة استخدام تعزيز إن  

 التعاون وتساند تشجع تدابير خالل من وذلك بيئيا، واآلمنة السليمة التكنولوجيا على الحصول في

 بناء على أيضا وتساعد معرفة، من بها يتعلق وما الضرورية التكنولوجيا نقل من وتمكن التكنولوجي،

 لها، الكفء االستخدام تحقيقو التكنولوجيات تلك لتطوير الالزمة والمالية واإلدارية التقنية القدرات

 الوطنية المستويات على سواء المكثفة الجهود وبذل التعاون خالل من إال يتم ال ذلك كل وتحقيق

  .والدولية واإلقليمية

 أجل من للغاية هاما أمرا يعتبر بها وتعجل االبتكار عملية تقود التي السياسية اإلرادة توافر إن  

 يؤدي الذي التكنولوجي االبتكار أن إال المستديمة، التنمية تدعم بحيث ةالطاق نظم وتشكيل صياغة إعادة

 بالسرعة يسيران ال التكنولوجيات هذه إلى والتحول وميسرة، نظيفة طاقة تكنولوجيات تطوير إلى

                                                       
 .سابق مرجع العربية، المنطقة في المستديمة التنمية ألغراض الطاقة والتنمية، للبيئة المتحدة األمم برنامج 1
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 االبتكارات هذه أن كما النامية، الدول في الطاقة على المتزايد الطلب لمواكبة الالزم وبالمعدل الكافية

 المتجددة الطاقات واستخدام الطاقة كفاءة ورفع التقليدية التكنولوجيات تكلفة في تحققه أن يمكن وما

 األهداف، هذه لتحقيق الصناعية الدول تضعها التي واالستثمارات السياسات على كبيرة بصورة يعتمد

 التكنولوجيات هذه على الحصول في النامية الدول تساعد أن المتقدمة الدول على ينبغي فإنه ذلك وعلى

  .بها المتعلقة المجاالت في الوطنية قدراتها بناء وفي

  العامة والمشاركة المصلحة أصحاب تعددية نهج إتباع. 2.1.1.5.2

 من البعض بعضها مع وتنسيقها الجهود تكاثف تتطلب المستديمة التنمية تحديات مواجهة إن  

 خالل من للدول السياسية االلتزامات ترجمة لىع وتعمل تسمح وعالمية، إقليمية شركات إقامة خالل

 ألعمال احتياجا هناك أن واضحا بات فقد. عملية أنشطة إلى جوهانسبورغ وخطة القرن أعمال جدول

 وكذا الدولية، والهيئات المنظمات المدني، المجتمع األعمال، رجال الحكومات، من كل بها تقوم تعاونية

  .سابقة نقطة في استعراضهم تم ينوالذ اآلخرين المصلحة أصحاب جميع

 من) متعارضة اهتماماتها أطراف بين( شراكة بناء فكرة تحويل كيفية في تكمن هنا المشكلة إن  

 المستوى على واقعية وأعمال فعلية خطط إلى العالمي أو اإلقليمي المستوى على مناقشات مجرد

 األطراف  من مجموعة تضم رةومبتك جديدة شراكات تكوين يلزم ذلك تحقيق أجل ومن المحلي

 العالمي القمة مؤتمر خالل تسجيلها تم المبادرات من مجموعة هناك كانت وقد المصلحة، أصحاب

  . 2002 عام جوهانسبورغ في المنعقد المستديمة للتنمية

  والدولي اإلقليمي التعاون. 3.1.1.5.2

 في خاصة المستديمة الطاقة نظم تطوير في هاما دورا يلعب أن والدولي اإلقليمي للتعاون يمكن  

  .المالية الموارد تعبئة وكذلك المعلومات وتقاسم التكنولوجيا ونقل والتعليم القدرات بناء مجاالت

  اإلقليمي التعاون: أوال

 الطاقة خدمات حجم في ووفرات كبيرة اقتصادات تحقيق في هاما دورا اإلقليمي التعاون يلعب  

 حددتها التي تلك منها نذكر اإلجراءات من جملة إتباع خالل من لكوذ المستديمة، التنمية ألغراض

  :1التاسعة دورتها خالل المتحدة لألمم التابعة المستديمة التنمية لجنة

 اإلقليمي التعاون تعزيز أجل من للطاقة إلقليميةاو الوطنية األجهزةو المؤسسات وتدعيم تقوية 

 المساعدة تقديم الخصوص وجه وعلى ستديمة،الم التنمية ألغراض الطاقة مجال في والدولي

  .القطاعات لجميع للطاقة متطورة خدمات توفير إلى الرامية المحلية جهودها في النامية للدول

                                                       
 .سابق مرجع العربية، المنطقة في المستديمة التنمية ألغراض الطاقة والتنمية، للبيئة المتحدة األمم برنامج  1
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 البحث مجاالت في والخبرات المعلومات لتبادل البحث لمراكز اإلقليمية الشبكات وتدعيم تقوية 

 وكذا المحسن األحفوري والوقود الطاقة كفاءة بتكنولوجيات المتعلقة والتطبيق والتطوير

 .المتجددة الطاقات

 االعتبار في آخذين اإلقليمي المستوى على الريفية المناطق كهربة مشروعات وتعزيز دفع 

 الطاقات تكنولوجيات ذلك في بما المتوفرة المصادر كافة باستخدام وذلك الوطنية الخصوصيات

 بتنمية الخاصة الشاملة االستراتيجيات ضمن الطاقة سياسات إدراج على العمل وكذا المتجددة،

 .الدخل لزيادة جديدة فرص توليد على بالتأكيد منها يتعلق فيما خاصة الريفية المناطق

 .جنوب -جنوب التعاون ذلك في ماب القدرات وبناء التدريب مجالي في اإلقليمي التعاون تشجيع 

  الدولي التعاون: ثانيا

 التعاون ويوجه يتمحور أن يجب المستديمة التنمية تحقيق في قةالطا دور تعزيز أجل من  

  :نحو الدولي

 مبتكرة حلول وإيجاد لزيادتها، سبل الكتشاف المتاحة المالية الموارد لتعظيم محددة تدابير اتخاذ ♦

  .المستديمة التنمية ألغراض الطاقة استخدام تدعيم بهدف للتمويل

 بأسعار الطاقة توفير سبل حول الخاصو العام طاعينالق بين الدولية كةالشرا برامج تعزيز ♦

 .المتجددة الطاقة تكنولوجيات وحول والكفء، المتطور األحفوري الوقودو ميسرة

 الطاقة تكنولوجيات مجال في العاملة البحث مراكز بين تربط التي الشبكات نظم وتعزيز دفع ♦

 القدرات بناء مجال في هودالج وتدفع تدعم أن يمكن والتي المستديمة، التنمية ألغراض

 .المعلومات وتوضيح تنقيح في مهما دورا تلعب أن يمكنها كما التكنولوجيا، نقل وأنشطة

 تطوير تكاليف في بالمشاركة يسمح بما ميسرة وبشروط النامية للدول القروضو المنح تقديم ♦

 مؤسسات مع نبالتعاو وذلك ،والنائية ةيالريف المناطق في خاصة للطاقة األساسية البنية

 .الخاص القطاع استثمارات ومع المعنية الدولية اإلقراض

 المستديمة التنمية خدمة في الطاقة وضع سياسات .2.1.5.2

 رئيسية تغييرات إجراء يتطلب المستديمة التنمية تحقيق في اإلسهام من الطاقة قطاع تمكين إن  

 يصبح بحيث الحالي الطاقة إمداد نموذج في لةنق بإحداث وذلك الطاقة، خدمات لتقديم الحالية النظم في

 دفع أجل من للطاقة العامة السياسات ضبط إلعادة شاملة عملية يتطلب مما الطاقة خدمات على مّركزا

 سلمية تحليالت إجراء ذلك ويتضمن المستديمة، الطاقة أهداف تحقيق إلى الرامية السياسات واعتماد

  وجيدة مناسبة قرارات واتخاذ سياساتال صانعي قبل من المطروحة للخيارات
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   المستديمة التنمية خدمة في الطاقة وضع سياسات. 1.2.1.5.2

 الطاقة قطاع تعديل في اعتمادها يساهم أن يمكن التي واالستراتيجيات السياسات أهم إجمال يمكن

  : 1يلي فيما المستديمة للتنمية خدمة أكثر وجعله

 إطار داخل المستديمة التنمية ألغراض الطاقة بقضايا ةالمتعلق السياسات تكامل على العمل 

 أنماط وبتغيير الفقر وطأة من بالتخفيف صلة لها التي تلك خاصة ،الوطنية التنمية برنامج

  .للطاقة المستهلكة الرئيسية القطاعات في المستدام غير واالستهالك اإلنتاج

 الطاقة احتياجات لتلبية وذلك الريفية المناطق في الطاقة وخدمات مداداتإل الوصول قدرة زيادة 

 اختيار خالل من الزراعي التصنيع وأغراض الزراعية واألغراض المنزلية لالستخدامات

 استخدام كفاءة ورفع التكنولوجيا وتوطين استيعاب وبرامج الطاقة، لمصادر مناسب خليط

 .الطاقة

 المتاحة والمتجددة التقليدية المصادر من كل من يتكون الطاقة لمصادر متوازن خليط اعتماد 

 لكل الطاقة لخدمات المتزايد الطلب لتلبية مناسبا يكون أن يجب الخليط هذا ومثل دولة، كل في

 .مستدام وبشكل البعيد المدى وعلى السكان

 الكفاءة عالية الطاقة ونظم المتجددة الطاقةو نظافة األكثر األحفوري الوقود مشاركة نسبة زيادة 

 واالجتماعية االقتصادية النواحي من ومقبوال وميسرا ممكنا ذلك كان كلماف ,اقةالط خليط في

 .دولة كل وأحوال ظروف يناسب الذي وبالشكل والبيئية،

 بالطاقة الصلة ذات بالقضايا المعنية الوطنية والتطبيق البحوث مؤسسات ودعم تطوير 

 وتدعيم تقوية أجل من لكوذ والمؤسسي المالي الدعم شامال مةالمستدي التنمية غراضأل

 المواطنين لجميع الطاقة لخدمات الوصول إمكانات لزيادة االقتصاديةو المؤسسية وضاعاأل

 .الفقيرة الحضرية والمناطق الريفية المناطق في خاصة

 الفرص وزيادة للقطاع، االقتصادية اإلدارة بمراعاة وذلك الطاقة تسعير سياسات مراجعة 

 ظل في وذلك النظيف، األحفوري الوقود استخدام واعتماد الطاقة كفاءة رفع أمام المتاحة

 .النامية الدول في السائدة الوطنية الظروف

 ربط خالل من خاصة الحدود، عبر الطاقة تجارة خالل من اإلقليمي التكاملو التعاون تحقيق 

 بين الشراكات ةزياد إمكانية دراسة إلى باإلضافة هذا اإلقليمية، الغاز وشبكات الكهرباء شبكات

 .الطاقة مشروعات في والخاص العام القطاع

                                                       
 .سابق مرجع العربية، المنطقة في المستديمة التنمية ألغراض الطاقة والتنمية، للبيئة المتحدة األمم برنامج  1
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 كل في الطاقة بأسواق المتعلقة المعلومات مجال في الشفافية توفير إلى الرامية الجهود تدعيم 

 الخدمات ّنأ وضمان األسواق تلك توازن تحقيق أجل من وذلك والطلب، العرض جانبي من

 .واجتماعيا يئياب ومقبولة مسيرة بشروط المستهلك إلى تصل

 أنواع استخدام زيادة خالل من الدفيئة غازات من هعاثاتانب وتقليل النقل، قطاع استدامة تحقيق 

 المرور لنظم سليمة وإدارة السيارات، مجال في متقدمة تكنولوجيات وتطبيق نظافة أكثر وقود

 .والجماعي العام النقل لوسائل أوسع واستخدام

 بكفاءة يتعلق فيما خاصة عمليا، هاوتطبيق مستدامة طاقة تكنولوجيات رلتطوي مواتية بيئة توفير 

 جهودا الحال بطبيعة ذلك يتطلب وسوف المتجددة، والطاقة نظافة األكثر والوقود الطاقة،

 تحقيق أجل من البحث ومراكز الخاص والقطاع الحكومة بين األمد طويلة وشراكة ركزةم

 .أفضل نتائج

 على الحصول في الصغيرة األعمال وأصحاب األسر تساعد بحيث جديدة تمويل آليات إنشاء 

 كما للطاقة، الكفاءة مرتفع استهالك ذات جيدة وآالت أجهزة شراء من تمكنهم ائتمانية تسهيالت

 .اآلالتو األجهزة هذه مثل وصيانة تصنيع مجال في صغيرة مشروعات إنشاء على تساعدهم

 مما ميسرة، بتكاليف المستدامة الطاقة كنولوجياتت على للحصول المرأة أمام الفرص توفير 

  .الريفية المجتمعات تطوير يدعم

  المستديمة التنمية لخدمة القدرات ببناء والتوعية التكنولوجيات نقل. 2.2.1.5.2

    :خالل من ذلك تحقيق يمكن  

 للنقل مستدامة نظم تعزيز على النامية الدول لمساعدة مناسبة استثمار ومصادر شراكات تطوير ♦

 بما للنقل متعددة ووسائل نظافة، أكثر وقود أنواع وعلى للطاقة، الكفء االستخدام على تعتمد

  .والجماعي العام النقل ذلك في

 :نحو الجهود ودفع تعجيل ♦

 .النامية الدول إلى بيئيا والسليمة الكفاءة عالية الطاقة تكنولوجيات نقل 

 تدريب برامج خالل من المستدامة الطاقة بتكنولوجيات مرتبطة وطنية قدرات بناء 

 .مقبولة وتسعير تمويل وتسهيالت

 تمويل في الوطني اإلسهام وزيادة الطاقة مجال في المتخصصة الوطنية المؤسسات دعم 

 .المستدامة الطاقة نظم
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 مجال في المستويات كافة على العامة التوعية وبرامج التدريب وفرص التعليم مناهج تطوير ♦

 وكفاءة نظافة، األكثر األحفوري بالوقود يتعلق فيما خاصة المستدامة لتنميةا ألغراض الطاقة

 منتجي بين فيما دراسية وحلقات ندوات تنظيم إلى باإلضافة وذلك المتجددة، والطاقة الطاقة

 الوطني المستويين على وذلك والمعرفة المعلومات تبادل تسهيل بغرض الطاقة ومستهلكي

 .واإلقليمي

 خالل من نظافة أكثر إنتاجية بعمليات القيام على قدراتها وتعزيز الوطنية اتالصناع تشجيع ♦

 الدولي التعاون طريق عن التكنولوجيات ونقل مستدامة، طاقة تكنولوجيات استخدام زيادة

 .بالموضوع الصلة ذات المواصفات وإنفاذ تطوير وكذا واإلقليمي،

 إقامة وفي مستديمة، طاقة ولوجياتتكن على الحصول في الريفية المناطق قدرات تعزيز ♦

 .لها والصيانة والتركيب والتسويق التصنيع مجاالت في صغيرة أعمال مشروعات

 الطاقة استخدام تحقيق أجل من إتباعها يجب التي والتدابير السياسات هذه أن نقول األخير في

 األولويات كأحد البيئة ةحماي مبدأ على جوهرها في تحتوي الحقيقة في هي المستديمة التنمية ألغراض

 السياسة في البيئة حماية إلدراج يكون ترى يا هل لكن السياسات، هذه وضع عند مراعاتها يجب التي

  .الكلية االقتصادية األهداف على تأثير االقتصادية

  الكلية االقتصادية والسياسة البيئة حماية بين العالقة. 2.5.2

 األهداف هذه وتتمثل واالستقرار، التطور قوانين من ليةالك االقتصادية األهداف تتبع ما عادة

 الخارج، مع اقتصادي توازن األسعار، مستوى في استقرار للتشغيل، مرتفع مستوى: في الرئيسية

 هذه على البيئة حماية سياسة تأثير دراسة هنا وسنحاول مستمر، اقتصادي نمو تحقيق إلى إضافة

 والسياسة البيئية السياسة من كل بين المتبادل التأثير ضسنستعر ذلك وقبل عام، بشكل األهداف

  .االقتصادية

  االقتصادية والسياسة البيئية السياسة بين المتبادل التأثير. 1.2.5.2

  االقتصادية السياسة على البيئية السياسة تأثير. 1.1.2.5.2

 التأثير يمكن البيئية السياسة خالل فمن االقتصادية، األهداف على واضح تأثير البيئية للسياسة

 بعض وتنفيذ إقامة تعيق أن البيئة بحماية تتعلق ألسباب يمكن جهة فمن والعمالة، التشغيل على

 توقف قد كما النووية، الطاقة محطات أو صناعية منشآت بناء مثل محددة مجاالت في االستثمارات

 من يمكن ثانية جهة ومن مالة،والع التشغيل على سلبي تأثير لذلك وسيكون العمل، عن المنشآت بعض

 عمل فرص تخلق أن البيئية التكنولوجيات أي البيئية والتجهيزات المعدات على المتزايد الطلب خالل

  .والتجهيزات والمعدات السلع هذه بتقديم تقوم التي الصناعات في جديدة
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 على التأثير لىإ يتعداه وإنما التشغيل مستوى على فقط يقتصر ال البيئية السياسة تأثير إن  

 بشكل تؤثر إضافية تكاليف الملوثة الصناعات على تفرض البيئة فحماية األسعار، مستوى استقرار

 تطوير نحو لالتجاه نتيجة وذلك دائما، الحال هو هذا ليس أنه إال سلعها أسعار ارتفاع على مباشر

 نحو األسعار ومعها لتكاليفا تتجه بحيث اقتصاديا ومجدية البيئة، مع متالئمة إنتاج وأساليب طرق

 للصناعة التنافسية المقدرة على مباشرة يؤثر األسعار في االنخفاض أو االرتفاع هذا. االنخفاض

 عن الناجمة األسعار وبالتالي التكاليف الرتفاع نتيجة التنافسية المقدرة هذه تضعف أن فيمكن الوطنية

 للصناعة التنافسية المقدرة ارتفاع أي عكسيا لتأثيرا يكون أن يمكن أنه أو البيئة، حماية نفقات زيادة

 أسبقية أو تفوق هناك يكون أن يمكن البيئة لحماية جديدة تكنولوجيا تطوير خالل فمن الوطنية

 أو سلبي بشكل يؤثرا أن يمكن االتجاهين كال للتصريف، واسعة أسواق كسب وبالتالي تكنولوجية،

  .1مباشرة المدفوعات ميزان على أي ارجالخ مع االقتصادي التوازن على ايجابي

: شقين إلى ينقسم التأثير هذا البيئية بالسياسات االقتصادي النمو كذلك يتأثر ذلك كل إلى إضافة  

 استثمارات هي البيئة حماية استثمارات أن حيث القصير األمد في فيكون السلبي أما ايجابي، و سلبي

 حماية تكنولوجيا تطور في فيتمثل االيجابي أما االقتصادي، موالن عملية يعرقل الذي األمر إنتاجية غير

  .الطويل األمد في النمو على اإلنفاق تأثير إلى إضافة اقتصاديا، نموا طياتها في تحمل التي البيئة

 وغير العشوائي االقتصادي النمو نتاج هي إنما اليوم العالم يعرفها التي البيئية المشاكل إن  

 اإلنسان وعلى الدولي المجتمع على حتم الذي األمر وتلويثها، البيئة إثقال إلى أدى الذي فيه المتحكم

 وتحمله التلويث هذا معالجة إلى السعي عليه حتم منه األول والمتضرر بالضرر األول المتسبب لكونه

  .الكلية االقتصادية األهداف بعض في تنعكس التي وهي البيئة، حماية تكاليف هي إضافية تكاليف

  البيئية -االقتصادية الروابط. 2.1.2.5.2

 معرفة السياسات هذه واضعي على يجب البيئة على المنتهجة االقتصادية السياسة لتأثير نظرا

 والجدول كلية، اقتصادية سياسة أي وضع عند االعتبار بعين وأخذها البيئية – االقتصادية الروابط

 االقتصادية السياسة تأثير جعل أجل من توفيرها الواجب والشروط الروابط هذه أهم يلخص الموالي

  . ايجابي تأثير البيئة على

  

  

  

   

                                                       
 ).73-71 ص ص(  سوريا، الثقافة، وزارة منشورات دراسات، البيئة اقتصاديات ،)1997( خضور رسالن  1
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  البيئية االقتصادية الروابط): 04(رقم جدول

    
 لتسهيل السياسات وتداخل شروط  المحتملة البيئية االنعكاسات  الكلي االقتصاد سياسات

  االيجابية البيئية االنعكاسات
  :النقدية السياسة

 أسعار وتعديل خمالتض استقرار

  الصرف

 للموارد أكثر مستدام استخدام+ 

 معدل النخفاض نظرا الطبيعي

  .االستثمارات وزيادة التضخم

 الطبيعية الموارد على ضغط -

 المنافسة على القدرة لزيادة نظرا

  .التصديرية

 لحقوق المناسب التنظيم* 

 وامتيازات والتبعات الملكية

 وإجراءات جيد بشكل منظمة

 ديدجوت والمتابعة بةالمراق

  .المناطق

  :المالية السياسة 

 الحكومي اإلنفاق تخفيض 

 النظام إصالح/ الشفافية وزيادة

  الضريبي

 استرجاع على الضغط+ 

 الخدمات في المرتفعة التكاليف

 جمع آلية تحسين إلى إضافة

  .الضرائب

 على اإلنفاق في انخفاض -

 وحماية البيئية التحتية البنية

  .وتعزيزها لطبيعيةا الموارد

 للموارد كفاءة أكثر استخدام+ 

  .التلوث وتخفيض الطبيعية

 استبدال بسبب التلوث زيادة -

  تلويث األكثر الوقود

 والمؤسسية التنظيمية الظروف *

 لنفقات المناسب والتطبيق

  .المستخدم وضرائب ورسوم

 االجتماعية النفقات حماية *

  .الحساسة والبيئية

 واعتماد للدعم التام اإللغاء *

 تعكس التي الحقيقية األسعار

  .االقتصادية التكلفة

  .الفقراء حماية *

  :الصرف سعر سياسات

  .التجاري الميزان تحسين

 المستلزمات أسعار ارتفاع+ 

, األسمدة(  المستوردة

  ..).المبيدات

 الطبيعية الموارد على الضغط -

 المنافسة على القدرة لزيادة نتيجة

  .التصديرية

 لحقوق المناسب لتنظيما *

 وامتيازات والتبعات الملكية

 وإجراءات جيد، بشكل منظمة

 وتجديد والمتابعة المراقبة

  .المناطق

 لحقوق المناسب التنظيم * واستخدام الكفاءة تحسين+   :التجارية السياسات
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 التصدير ضرائب إلغاء

 والقيود االستيراد وحصص

  .األخرى التجارية

 بيئية وإدارة نظافة أكثر تقنيات

  .أفضل بشكل

 الموارد استنزاف زيادة -

  .الطبيعية

  .واالمتيازات والتبعات الملكية

  :المؤسسي اإلصالح

 إعادة – التحرير – الخوصصة

  .التنظيم – الهيكلة

 واإلدارة الكفاءة تحسين+ 

 وزيادة للحوافز واالستجابة

 التقنيات في االستثمار

  .النظيفة والممارسات

  .وتطبيقها البيئة ينقوان تفعيل *

  
  إيجابية انعكاسات وجود إلى(+)  العالمة تشير

  سلبية انعكاسات وجود إلى)  - (               

    ). 68- 67ص ص(, سابق مرجع, روماتو دومانو :المصدر

 القائمة السوق مؤسسات على كبير بشكل تعتمد االقتصادية للسياسات البيئية االنعكاسات إن

 أو ضعيفة األسواق تكون فعندما لذا االقتصاد، من البيئي والجانب الموارد قاعدة تخدامباس تتحكم والتي

 بشكل منتظمة غير الموارد قاعدة استخدام على القدرة تكون عندما أو معينة، مجموعة لخدمة مكرسة

 يجب لذا خطيرة، بيئية انعكاسات اقتصادي نمو لتحقيق المتخذة الكلي االقتصاد لسياسات يكون مناسب

 للدولة المالئم غير التدخل بسبب أو مؤسسية، ألسباب إما تظهر أن يمكن التي اإلخفاقات تلك تصحيح

  .  المعنية القطاعات في

 الكلية االقتصادية األهداف بعض على البيئية السياسة تأثير .2.2.5.2

 وىكمست الكلية االقتصادية األهداف بعض على البيئة حماية سياسات تأثير دراسة هنا سنحاول

  . لألسعار العام المستوى واستقرار والتشغيل العمالة

  والتشغيل العمالة ومستوى البيئة حماية. 1.2.2.5.2

 يكون قد وإنما واحد اتجاه على يقتصر ال والتشغيل العمالة مستوى على البيئة حماية تأثير إن    

 إجراءات خالل من أنه إذ العمل، لفرص قاتلة أنها على إليها ينظر جهة فمن متعاكسين، اتجاهين في

 تنفيذ على قادرة وغير عالية تكلفة ذات جزئي بشكل ولو المنشآت بعض تصبح قد البيئة حماية

 أو أجزائها بعض غلق إلى المنشآت ببعض تؤدي قد اإلضافية التكاليف هذه البيئة، والمتطلبات الشروط

  .لعم ومناصب فرص خسارة عنه ينجم الذي األمر كاملة، غلقها إلى
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 والمحافظة جديدة عمل مناصب خلق إلى البيئة حماية إجراءات تساهم قد ثانية جهة من أما    

 التي فالنفقات البيئة، حماية ونفقات البيئية االستثمارات خالل من وذلك, القائمة العمل مناصب على

  .عملال قوة من المزيد تشغيل إلى ستقود البيئة حماية عل األعمال وقطاع الحكومة تنفقها

 فتتمثل المباشرة اإليجابية أما سلبية، وأخرى إيجابية أثار التشغيل مستوى على البيئة لحماية إذا    

 غير االيجابية اآلثار أما جديدة، عمل فرص خلق وتشجيع القائمة العمل أماكن على المحافظة في

 التلوث ومعالجة البيئة على المحافظة أجل من المنشأة بها تقوم التي لالستثمارات نتيجة فتكون المباشرة

 نشاطها عن الناتجة الملوثة المياه لمعالجة محطة ببناء منشاة أي قيام عند فمثال نشاطها، عن الناتج

 العمالة على تأثير له سيكون ما وهو أخرى، منشآت من ومواد وتجهيزات معدات بشراء ستقوم فإنها

 الطلب إلى سيوجه منها جزء جديدة لدخو توزيع هذا يعني كما, المنشآت هذه في والتشغيل

  .االستهالكي اإلنتاج قطاع في التشغيل مستوى على بدوره سيؤثر ما وهو االستهالكي،

 فتكون المباشرة أما مباشرة، غير وأخرى مباشرة آثار إلى بدورها فتنقسم السلبية اآلثار أما    

 قدرتها عدم أو البيئية، والشروط اتالتعليم  لمخالفاتها منها أجزاء أو مصانع أو منشآت غلق نتيجة

 المباشرة غير السلبية اآلثار تكون حين في العمل، فرص من المزيد خسارة يؤدي مما بها االلتزام على

 عدم نتيجة  كلي أو جزئي بشكل منشأة أي غلق عند فمثال االقتصادية، القطاعات لتشابكات نتيجة

 العاملة اليد أيضا تتأثر وإنما فقط المنشاة هذه في العاملة يدال تتأثر ال البيئة حماية بإجراءات التزامها

  .المنشاة لهذه األولية المواد وكذا االستثمارية للسلع الموردة المنشآت في

 بين التبادل تشابكات بمدى يرتبط التشغيل على البيئة حماية تأثير درجة أن نقول األخير في    

  .الوطني االقتصاد فروع مختلف

  لألسعار العام المستوى واستقرار البيئة حماية .2.2.2.5.2

 تؤثر مدى أي إلى لكن إضافية، تكاليف تحمل يعني البيئة بحماية المنشأة أو الحكومة التزام إن    

  والجزئي؟ الكلي المستويين على لألسعار العام المستوى استقرار على البيئة حماية إجراءات

 البيئية السياسة أدوات وبقية البيئية والضرائب الرسوم وكذلك البيئة حماية وقيود تعليمات إن    

 فمثال إضافية، بتكاليف تتسبب البيئة حماية مجال في المنشآت تقوم التي اإلجراءات كافة إلى إضافة

 حقيقتها في هي إضافية باستثمارات القيام منها يتطلب نشاطها عن الناتج التلوث بمعالجة منشأة قيام

 فائدة هي وإنما اقتصادية ليست فائدتها وأن خاصة المنشاة تتحملها إضافية تكاليف وتمثل إنتاجية، غير

 أسعار رفع على سيعمل مما منتجاتها أسعار في بعكسها المنشاة تقوم اإلضافية التكاليف هذه اجتماعية،

 هي للبيئة إثقاال األكثر الصناعات ستكون وهنا األخرى، من أكثر االقتصادية الفروع بعض منتجات

 مبدأ اعتماد تّم ما إذا خاصة الحاصل، التلوث معالجة في أكبر تكاليف تحملها نتيجة ضررا األكثر
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 تشمل والتي التلوث معالجة وتكاليف أعباء يتحمل الذي هو بالتلوث المتسبب أن أي الدافع، الملوث

 ثّم ومن التنافسية قدرتها خفض إلى سيؤدي ذلك كل الحاصل، التلوث ومعالجة وإزالة الوقاية تكاليف

 هذا اإلضافية، التكاليف هذه تحمل على قدرتها عدم حالة في التوقف أو باالنخفاض إنتاجها على التأثير

 ارتفاع وبالتالي المنتجات بعض عرض في نقص شكل على يظهر قد البيئة حماية إلجراءات التأثير

  . جهة من هذا أسعارها

 تطورا ستعرف التي البيئة حماية تكنولوجيات على اتاإلجراء هذه تؤثر ثانية جهة من أما    

 يجب وبالتالي األسعار، ثمة ومن التكاليف على إيجابي تأثير له يكون أن يمكن التطور هذا, ملحوظا

 البيئة حماية إلجراءات األجل قصيرة أو مؤقتة كنتائج واألسعار التكاليف ارتفاع بمقوالت النظر إعادة

 المتشددة البيئية السياسة وشروط تعليمات وأن خاصة بحث، موضوع مجالال هذا مازال اآلن وحتى

 منتجو مراعاة معها تزداد وسوف متطلباتها، مع فشيئا شيئا تتكيف المنشآت تجعل سوف والمستمرة

  .اإلنتاج بعملية القيام عند البيئة بحماية المتعلقة والتعليمات للقيود واالستهالكية االستثمارية السلع

 عمليات في البيئة حماية بتوجهات فأكثر أكثر وااللتزام البيئة حماية تكنولوجيات طورت إن    

 استقرار ثّم ومن البيئة حماية تكاليف انخفاض إلى الزمن مرور مع سيؤدي المنتجات ونوعية اإلنتاج

  . اإلنتاج عمليات خالل من للبيئة وقائية حماية ذاته بحد يعتبر وهذا لألسعار، العام المستوى

 للدول المدفوعات ميزان على تؤثر األسعار مستوى على بتأثيرها البيئة حماية إجراءات إن    

 حالة في والتحسن باالنخفاض أو االرتفاع سواء وذلك العالمية، السوق في التنافسية قدرتها لتأثر نتيجة

 وبالتالي وتطويرها منها أنواع إنتاج في السبق حالة في أو البيئية التكنولوجيات في الجيد التحكم

  جديدة أسواق اكتساب

 دون الدول كافة بالنسبة رئيسيا متطلبا تبقى والمتعددة المختلفة بتأثيراتها البيئة فحماية إذا    

 عملية استمرار وضمان جهة، من الكوكب هذا وجه على الحياة أسس دعم أجل من وذلك استثناء

  .لتحقيقه الدول جميع تسعى ما وهو لسكانل بالنسبة الرفاه مستوى تحسين ثّم ومن التنمية

 وتكاثف دعم من البد جوهريان عنصران البيئة على والمحافظة التنمية واستدامة استمرار    

 الحالي للجيل بالنسبة أفضل حياة لضمان تحقيقها من ومستوياتها توجهاتها باختالف الدول كافة جهود

  .عينيه نصب الدولي معالمجت وضعه الذي الرهان وهو القادمة، واألجيال
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  :خاتمـــة

 هذا وجه على للحياة كذلك وإنما التنمية لعملية بالنسبة فقط ليس وحيوي جوهري مدخل الطاقة    

 فال بها، المستديمة التنمية ركائز ارتباط من  التنمية لعملية بالنسبة وحيويتها مكانتها تأخذ فهي الكوكب،

 بيئيا وكذا واجتماعيا اقتصاديا مقبولة تكون والتي الطاقة خدمات وفرت دون اقتصادية تنمية تحقيق يمكن

 بين وما جهة من الدول بين ما الخدمات هذه توزيع بعدالة فيرتبط االجتماعية الركيزة تحقيق أما

 االستخدام من ضررا أكثر باعتباره أهمية األكثر وهو البيئي الشق أما الواحدة، الدولة داخل األفراد

  .المصادر لهذه والالمدروس نيالالعقال

 مستدامة غير واستهالك إنتاج أنماط سيادة هو الماضي القرن من األخيرة العقود ميز ما إن    

 الطاقة مصادر على الكبير االعتماد ظل في خاصة استنزافها إلى أدى الذي األمر الطاقة، لمصادر

 مهددة أصبحت فقد متجددة غير صادرم كونها إلى وبالنظر طبيعي، وغاز فحم بترول، من األحفورية

 جهة، من هذا القادمة لألجيال بالنسبة التنمية مستقبل سيرهن ما وهو قادمة قليلة عقود خالل بالنضوب

 عالمية البيئية المشاكل أصبحت حيث للبيئة، شديد تلويث إلى المتبعة األنماط هذه أدت ثانية جهة ومن

 طبق وتلف الحمضية واألمطار الحراري االحتباس فمخاطر لمواجهتها، دولية جهود بذل يستدعي مما

 مستقبل وترهن, عام كل باهظة خسائر الدول خزائن تكلف أصبحت الحيوي التنوع وخسائر األوزون

 جدول بإقرار لها سمح مما المجال هذا إلى الدولية الجهود وجهت فقد لذا الكوكب، هذا وجه على الحياة

 على التقليدية للطاقات بديلة مصادر عن البحث ضرورة على واالتفاق نوالعشري الواحد القرن أعمال

  . للبيئة ملوثة وغير متجددة تكون أن

 بدور تضطلع أنها كما اإلنسانية االحتياجات جميع لتلبية جوهري عنصر الطاقة لكون نظرا    

 المجتمع على فإنه ستديمة،الم بالتنمية المتعلقة والبيئية واالجتماعية االقتصادية الجوانب تحقيق في هام

 أنماط توافق إمكانية تواجه التي والتحديات القضايا مواجهة أجل من مستدامة جهود توجيه الدولي

 .واستهالكها إنتاجها
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  :ةــــمقدم

 هي فالطاقة نموه، ومعدالت االقتصادي النشاط بمستوى وثيقا ارتباطا الطاقة على الطلب يرتبط  

 دراستنا عند بوضوح مالحظته يمكننا ما وهو الحياة، أشكال بكافة الرتباطها نتيجة االقتصاد عصب

 أضعاف األولى في نجده حيث والنامية، المتقدمة البلدان في للطاقة الفرد استهالك لمستويات ومقارنتنا

 ما أن إال الدول مابين حجمه في االختالف من وبالرغم النامية، البلدان في نظيره يستهلكه ما مضاعفة

 االستهالك أنماط إلى إضافة األخير هذا المستمر، االرتفاع هو الطاقة على الطلب يميز ومازال ميز

 الطاقة أمن يهدد بات الذي األمر الطاقوية، مواردال استنزاف إلى أدت العالم في السائدة واإلنتاج

 أمن تحقيق يتسنى حتى متجددة تكون بديلة مصادر عن البحث إلى اليوم العالم يدفع ما وهو العالمي

  .العالمي المستوى على الطاقة

 أيضا عرف وإنما التقليدية، الطاقوية المصادر نفاذ إمكانية فقط ليس هو اليوم العالم يهدد ما إن  

 حدته زادت الذي البيئي، التلوث وهو بالطاقة المرتبطة التهديد أشكال من آخر شكل األخيرة العقود في

 البحث في وجادة فعلية خطوات اتخاذ يتم لم إذا الكوكب هذا وجه على الحياة يهدد وبات  ملحوظ بشكل

 الطاقة واستهالك إنتاج أنماط أدت فقد أصال، البيئة تلوث ال أو تلويثا أقل تكون بديلة مصادر عن

 أصبح فقد الناجمة المخاطر لحجم ونظرا اإلستعابية، لقدرتها وإضعاف للبيئة تلويث إلى المنتهجة

 وتوحيد تكثيف ضرورة إلى دفع ما وهو عالميا أصبح بل دوال على ينحصر ال المشكلة بهذه االهتمام

 البيئة وحماية جهة من الطاقة أمن تحقيق أجل من المتجددة الطاقات تطوير إلى الرامية الدولية الجهود

  .ثانية جهة من

 التنمية تحقيق في مساهمتها وإمكانية المتجددة الطاقات على أكثر الضوء تسليط أجل ومن  

  :التالية النقاط استعراض سنحاول المستديمة،

 .التقليدية الطاقات اقتصاديات 

 .بديلة مصادر عن البحث ودوافع اإليكولوجية آثارها: التقليدية الطاقات 

 .وعيوبها خصائصها أنواعها، مفهومها،: المتجددة الطاقات 

 .واستخداماتها المتجددة الطاقات اقتصاديات 

  .المستديمة والتنمية المتجددة الطاقات 
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  التقليدية الطاقات اقتصاديات. 1.3

 احتياجاتها، من  %80 من أكثر تلبية في التقليدية الطاقات على اليوم العالمي االقتصاد يعتمد  

 هذه استغالل بها يتم التي الكيفية معرفة أجل من اقتصادياتها استعراض سنحاول المنطلق هذا من

  .نوع كل من المعروفة االحتياطيات معرفة وكذا المصادر

  التقليدية الطاقات واستهالك إنتاج. 1.1.3

 العمر المحدودة الطاقات كتل هي السابق الفصل في تعريفها تم كما التقليدية الطاقات إن  

 في عليها االعتماد يتم التي األساسية المصادر وهي الالعقالني، لالستغالل نتيجة للنضوب والمعرضة

  .النووية والطاقة الفحم الغاز، البترول،: في وتتمثل الالزمة، بالطاقة العالمي االقتصاد تمويل

   الطبيعي والغاز البترول وتجارة إنتاج. 1.1.1.3

  الطبيعي والغاز للبترول العالمي اإلنتاج. 1.1.1.1.3

 زيادة حقق إنتاجه أن إال بالفحم، قورن ما إذا تجاريا اإلنتاج حديثة الموارد أحد البترول يعد  

 عدد زيادة وكذا الدول، بعض في النمو معدالت الرتفاع نتيجة كانت الزيادة هذه منتظمة، تدريجية

 األخيرة، اآلونة في استخدامها زاد التي الحديثة الطاقة مصادر أحد فهو الطبيعي الغاز أما. السكان

 من منفصال ستخرج أصبح البترول، حقول في المتواجدة الكميات على مقتصر استخراجه كان فبعدما

  .تدريجيا تزايدا الطاقوية االحتياجات تلبية في مساهمته نسبة عرفت كما به، خاصة حقول

  .الموالي الجدول يوضحه ما وهو التزايد هو الطبيعي والغاز بترولال من كال إنتاج ميز ما إن  

  )2005-1984( الفترة خالل الطبيعي والغاز البترول إنتاج تطور): 05( رقم الجدول

  للبترول العالمي اإلنتاج  السنة
 برميل مليون: الوحدة(

  )يوميا

 في البترول إسهام نسبة
  المستهلكة العالمية الطاقة

 يالعالم اإلنتاج
 الطبيعي للغاز

  ) 3م مليون: الوحدة(

 في إسهامه نسبة
  العالمية الطاقة

1984  53  39,1  1.697.201  20  

1985  52  37,9  1.759.152  20,1  

1986  55  38,2  1.806.385  19,6  

1987  55  37,6  1.891.804  19,9  

1988  57  38,9  1.970.796  20,9  

1989  58  38,8  2.041.480  21,3  

1990  59  39,9  2.081.040  22,5  

1991  59  40  2.117.118  22,8  



المستديمة التنمية تحقيق في ودورها دةالمتجد الطاقات اقتصاديات: الثالث الفصل  
 

 

130

1992  59  40,4  2.116.012  22,6  

1993  59  39,7  2.166.389  23,3  

1994  60  39,9  2.184.280  23  

1995  60  39,8  2.213.711  23,2  

1996  61  39,5  2.310.715  23,5  

1997  63  39,9  2.306.050  23,5  

1998  65  40  2.350.671  23,7  

1999  63  39,3  2.412.201  23,7  

2000  66  38,9  2.497.435  24,2  

2001  65,4  38,6  2.551.025  24,2  

2002  64  37,6  2.599.325  24,2  

2003  67,3  37,2  2.691.474  23,9  

2004  57  36,9  2.769.768  23,6  

2005 71,7  36,4  2.836.888  23,5  

  ).87- 76ص ص( سابق، مرجع الشيخ، آل محمد بن حمد :المصدر

  

) 2005-1984( الفترة خالل تزايدا عرف للبترول العالمي اإلنتاج أن الجدول خالل من يتضح  

 أي يوميا، برميل مليون 18,7 قدرها إجمالية ة بزياد يوميا، برميل مليون 71,7 إلى 53 من تزايد فقد

 النمو معدالت الرتفاع نتيجة الطلب زيادة إلى الزيادة هذه وترد ،%35,5 ب قدرت زيادة بنسبة

 كالهند الدول بعض تعرفه التي الذي المتسارع النمو إلى إضافة السكان، عدد زيادة وكذا االقتصادي

 نفس خالل ملحوظا تزايدا الطبيعي الغاز إنتاج عرف البترول إنتاج تزايد إلى إضافة وكوريا، والصين

 ، %67,1 قدرها زيادة بنسبة أي مكعب متر مليون 1.139.687 اإلجمالية الزيادة غتبل حيث الفترة

  .ارتفاعا الطاقة من العالمية االحتياجات تلبية في الطبيعي الغاز مساهمة نسبة عرفت كما

 أكثر تغطية في معا يساهمان الطبيعي الغاز البترول من كل أن نجد اإلحصاءات هذه خالل من  

 عام %59,9 إلى 1984 عام %59,1 من نسبتهما زادت فقد العالمية، تياجاتاالح من %55 من

 مناطق في تركزه هو اإلنتاج هذا يميز ما أن إال منهما، كل إنتاج زيادة إلى الزيادة هذه وترجع 2005
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 للتجارة موجه اإلنتاج هذا من األكبر فالجزء لذا اإلنتاج، لهذا الرئيسي المستهلك ليست األساس في هي

  .المحلي لالستهالك ليسو

  الطبيعي والغاز للبترول الدولية التجارة. 2.1.1.1.3

 توفر بمدى االقتصادي الرفاه الرتباط وذلك النمو معدالت ارتفاع مع البترول أهمية تزايدت  

 القرن خالل الريادة مركز احتل فقد العالم في للطاقة الرئيسي المصدر ألنه وكذا الطاقة، خدمات

 عشر، التاسع القرن خالل األساسي المصدر كان الذي الفحم استخدام تراجع بعد اصةخ العشرين،

  .عليه الحديثة للتكنولوجيات الكبير االعتماد إلى باألساس ذلك ويعود

 التبادل تنشيط في وجوهري كبير دور لها المنتجات أو الخام بصورتها البترولية السلع إن  

 أن سيجد مستهلكة أو منتجة أكانت سواء للدول التجارية ازينللمو المتصفح ولعل الدولي، التجاري

 للبترول التحويلية الصناعات تركز عدم هو ذلك يدعم ومما ،1البترول هي التبادل لهذا الرئيسية السلعة

 إلى بتحويله تقوم ثم الخام البترول باستيراد الصناعية الدول تقوم حيث له، المنتجة الدول في الخام

 تبادله أن كما ،%50 من أكثر بنسبة للتبادل موجه إنتاجه أن نقول إذا تصديرها، يتم الكيةاسته منتجات

 لهذا حاجة في هي نامية أو متقدمة أكانت سواء الدول كل وإنما كاإلنتاج، معنية بدول خاص ليس

  .به الخاصة الدولية التجارة كبير بشكل ينشط ما وهو باستيراده، وتقوم الطاقوي المصدر

 وأسعار وطلب عرض من سوق لكل األساسية القواعد تحكمها عالمية سوق له البترول كان إذا  

 أهم أن مثال نجد حيث الدول من مجموعة على تقتصر تجارته وإنما ذلك، إلى يفتقد الطبيعي الغاز فإن

 قاساب السوفياتي اإلتحاد:  1996 عام الصادرات حجم من %90 على تستحوذ والتي له المصدرة الدول

 دول تسع في الواردات من %80 تتركز بينما وماليزيا، اندونيسيا النرويج، والجزائر، هولندا كندا،

 جانب في التركز هذا أن غير ،2وفرنسا إيطاليا اليابان، ألمانيا، األمريكية، المتحدة الواليات: أهمها

 الحال هو كما والمعلومات ةالخبر بتبادل األقل على أو السياسات بتنسيق اآلن حتى يحظى لم التصدير

  .3للمستهلكين بالنسبة

                                                       
 ،)2004-1975( فترةال لخال النفطية والعوائد األسعار تقلبات بين الجزائري االقتصاد ،)2006( حليمي، حكيمة  1

 ).15ص(, قالمة جامعةالتسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية ماجستير، مذكرة
 ).79ص( لبنان، العربية، الوحدة دراسات مركز العربي، النفط مستقبل ،)2000( اهللا، عبد حسين  2
 المركز ويقع الطبيعي، الغاز مجال في التقنية تالمعلوما لتبادل دولي مركز بإنشاء للغاز المستهلكة الدول قيام  3

 منها دولة،11 خدماته من واالستفادة يلهتمو في ويشارك ،وواشنطن كوبنهاكن من كل في واألمريكي األوروبي بجناحيه
 .  واليابان وروسيا األمريكية المتحدة والواليات األوروبي اإلتحاد في أعضاء ثمانية
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 خالل %12,4ب قدر سنويا نموا عرفت بل الطبيعي الغاز تجارة أمام عائقا يكن لم هذا إن  

 المحققة التقنية التحسينات: نذكر ذلك على ساعدت التي األسباب بين ومن ،1 1998-1975 الفترة

 تخفيض إلى إضافة خاصة، بصفة الكهرباء توليد في أو عموما الغاز استخدام كفاءة حيث من سواء

  .المسال الغاز وناقالت اإلسالة معامل وتشغيل إقامة تكلفة

 في عالميا، منه يستهلك ما نصف تتجاوز للبترول العالمية التجارة أن إلى هنا اإلشارة وتجدر  

 عالميا منه المستهلكة تالكميا من %20 الحالي القرن بداية حتى الطبيعي الغاز تجارة تتعدى لم حين

  .العالمية االحتياجات من %20 من أكثر بتلبية له سمح والذي المحقق، النمو معدل رغم

   النووية والطاقة الفحم واستهالك إنتاج. 2.1.1.3

 تلبية في مساهمتهما ألن نظرا معا الطبيعي والغاز البترول اقتصاديات من جانب دراسة تم لقد  

 عرفت حين في الماضي، القرن خالل تراجعا عرف فقد الفحم أما ، %50 تتجاوز العالمي الطلب

  .للجميع متاحة وليست الدول بعض على يقتصر استعمالها أن إال تطورا، النووية الطاقة

  فحمال وتجارة واستهالك إنتاج . 1.2.1.1.3

 الفحم احتل البخارية واآلالت البخار قوة اكتشاف فبعد للطاقة عالمي مصدر أول الفحم يعتبر  

 أخذ حيث الثانية العالمية الحرب نهاية حتى ذلك دام وقد المستخدمة، الطاقة مصادر بين الصدارة مكانة

  .الطبيعي الغاز ثمة ومن مكانه البترول

         للفحم العالمي واالستهالك اإلنتاج: أوال

 التاسع القرن بداية وحتى عشر الثامن القرن طوال مطردا تزايدا الفحم واستهالك إنتاج عرف  

 تلبية في مكانته عن تدريجيا يتخلى أخد أين الثانية، العالمية الحرب نهاية إلى وبالضبط عشر

 حوالي إلى نصيبه تراجع االستهالك من %62 نحو يلبي كان أن فبعد الطاقة من العالمية االحتياجات

 الكلي اإلنتاج حجم على تأثير له يكن لم التراجع هذا إن. 2م1999 عام %22 وحوالي 1975 عام33%

 مليون 1178 يتجاوز ال كان فبعدما مستمرا، ارتفاعا العالمي اإلنتاج مستوى عرف بالعكس بل منه،

 خالل متري طن مليون 1901 بلغ الثانية العالمية الحرب سبقت التي الفترة خالل سنويا متري طن

 طن مليون 2367 ،2141 ،2047 بلغ حيث التزايد هذا استمر ثم م،1960-1958 الممتدة الفترة

 عام 3260,9 إلى اإلنتاج حجم ليقفز الترتيب، على 1975 ،1970 ،1966 السنوات خالل متري

                                                       
  ).79ص(ً السابق، المرجع  1
 ).218ص( سابق، مرجع اهللا، بدع حسين  2
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 م1997 ،1992 ،1991 السنوات خالل متري طن مليون 5202 ،3199,7 ،3166,99 ثم م،1980

  .1الترتيب على

 من نصيبه وتراجع جهة من الفحم من العالمي اإلنتاج تزايد استمرار هو المالحظ إن  

 من اإلجمالي العالمي االستهالك أن إلى بالنظر تناقضا ليس وهذا ثانية، جهة من العالمي االستهالك

  :  2التالية لألسباب يعود التراجع هذا ويعود مستمرا، نموا عرف الطاقة

 سجـــل حيث الغربية أوروبــا في فمثال االستهالك مناطق في السائدة الظروف 

 مواجهة عن الثانية العالمية الحرب أعقبت التي الفترة في المتاحة  مصادرالطاقة ــورقص

 أي الحرب، دمرتها التي اقتصادياتها بناء وإعادة التعمير لحركة نتيجة عليها المتزايد الطلب

 استيراده شكل ذلك إلى باإلضافة التزايد، هذا مواكبة عن األوروبية الفحم صناعة تستطع لم

 على االعتماد زاد الظروف هذه ظل في الدول هذه لموازين بالنسبة كبيرا عبئا ريكاأم من

 الشرق في منه الهائلة االحتياطيات ذلك على شجع ومما االحتياجات، هذه لمواجهة البترول

  .ضئيلة بنفقات وإنتاجه تطويره إمكانية إلى إضافة األوسط،

 الماضي القرن من الستينيات مطلع تىوح الخمسينيات خالل البترول أسعار انخفاض لعب 

 الفحم نصيب تقليص في محوريا دورا وتسعيره إنتاجه على العالمية الشركات لسيطرة نظرا

  .الطاقة من

 في العاملين سالمة وتأمين البيئة حماية قصد الصناعية الدول سنتها التي القوانين أدت 

 دخول على الحافز تثبيط وإلى ،الصغيرة المناجم من المئات غلق إلى الفحم منـــــاجم

  .جديدة استثمارات اجتذاب على قدرته ضعف إلى إضافة الفحم صناعة

 كبديل الفحم لصناعة دافعة قوة أعطت التي أكتوبر حرب بعد البترول أسعار ارتفاع بعد حتى  

 عيالو لنمو كان وأيضا م،1982 عام مجددا األسعار انهيار بعد تالشى ما سرعان ولكن للبترول،

  .الحقا سنراه كما الكبيرة البيئية أضراره تأكيد بعد خاصة الفحم استهالك على السلبي التأثير البيئي

     للفحم الدولية التجارة: ثانيا

 ال إذ الغاية، محدودة للفحم الدولية التجارة وتعتبر الفحم من والواردات الصادرات بذلك يقصد  

 الفحم لعبها التي األهمية ظل في خاصة جدا ضئيلة نسبة هيو العالمي اإلنتاج إجمالي من %5 تتعدى

  : 1نذكر الدولية سوقه صغر إلى أدت التي األسباب بين ومن عقود، خالل للطاقة أساسي كمصدر

                                                       
 مصر الجامعية، المعرفة دار مول،والمأ الواقع بين الطاقة مصادر: الطاقة جغرافية, )2001( الزوكة، خميس محمد 1
 ).23ص(
 ).219-218ص ص( سابق، مرجع اهللا، عبد حسين  2
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 عامة أو خاصة كانت سواء محلية شركات في يتركز إنتاجه جعلت والتي الفحم صناعة طبيعة ♦

 بعضها عن منفصلة تعمل الشركات هذه وكانت يكية،األمر المتحدة الواليات في الحال هو كما

 ولذا والتسويق، والتسعير اإلنتاج عمليات في بينها فيما تنسيق وجود عدم يعني مما البعض

 .إنتاجها لتسويق المحلي السوق غير أمامها تجد ال الشركات هذه فإن

 أهم نفسها هي ةالمنتج الدول أهم أن بمعنى استهالكه مراكز في الفحم إنتاج معظم تركز ♦

 هي سابقا السوفياتي واإلتحاد وأوروبا والصين األمريكية المتحدة الواليات أن فنجد المستهلكة،

 اإلنتاج من األكبر الجزء كان طالما فإنه ومنه, الفحم من األكبر للجزء والمستهلكة المنتجة

 ينعكس ما وهو صغير جزء إال يمثل ال للتصدير والموجه الفائض الجزء فإن محليا يستهلك

 .الدولية التجارة حجم عل

 المستهلكة للجهة فحم طن تسليم سعر ثلثي إلى تصل حيث كبير بشكل الفحم نقل تكاليف ارتفاع ♦

 ومنه دوليا، أو محليا أكان سواء السوق حجم تحدد السلعة نقل تكاليف حجم أن المعروف ومن

 .سوقه حجم من تحد نقله تكاليف ارتفاع فإن

 ثانية جهة ومن جهة، من هذا للفحم الدولية الحركة حصر في ساهمت مجتمعة وفالظر هذه كل

        . العالمية الطاقة في مساهمته حصة تقليص على عملت

  النووية الطاقة اقتصاديات. 2.2.1.1.3

 تكسير عن ونتج النواة، مكونات بين تربط التي الطاقة أنها على النووية الطاقة تعريف يمكن  

 األمثل الحل أنها ما لوقت عدت وقد نواتين، لدمج نتيجة أو أكثر أو نواتين بين لموجودةا الرابطة

 التي الكارثية الحوادث بعد منها العالمي الموقف تراجع ما سرعان أنه إال العالم في الطاقة القتصاد

 ءبنا توقف حيث أمريكا في إيالند ميل ثري وحادث أوكرانيا، في تشرنوبيل حادثة مثل حدثت

 زالت ال والذي) م2011( اليابان في فوكوشيما حادث وآخرها الدول، من العديد في المفاعالت

  .المنطلقة اإلشعاعات لحجم المستمر للتزايد بعد تحدد لم الحقيقية مخاطره

  النووي الوقود دورة: أوال

 التي رةالشهي معادلته خالل ومن النسبية بالنظرية المعروفة نظريته خالل من أنشطاين وضح  

 إال النووية، بالطاقة يسمى ما إلى األنظار لفت وبذلك ذراتها تفكك عند طاقة إلى تتحول المادة أن تقر

 م1939 عام" شتراسمان فرتيز"و" أتوهان" العالمان تمكن أن إلى النظرية حبيسة ظلت الفكرة هذه أن

                                                                                                                                                                         
 ).246-245 ص ص( سابق، مرجع عايد، العزيز عبد عفاف اهللا، نعمة رمضان أحمد مقلد، محمد رمضان  1
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 الطاقة عالية النيترونات عضبب قذفها عند نصفين إلى الثقيلة اليورانيوم ذرة انشطار اكتشاف من

  .النووي باالنشطار العملية هذه وتسمى

 ذلك تحقيق من العلماء يتمكن فلم النووي االندماج عملية من الطاقة توليد يخص ما في أما    

 التريتيوم ذرتي دمج في مرة ألول نجحوا حيث م،1995 عام وبالضبط الماضي القرن أواخر إال

 العالم حددها التي الحدية الفيزيائية الشروط في الهيدروجين لذرة نظيران عنصران وهما والدوتيريوم

 عليه االعتماد الصعب فمن العلمية الجدوى عتبة يتخطى لم النووي االندماج لكون ونظرا ،"الوسون"

 مواد على باالعتماد زهيدة وبكلفة هائلة طاقة لتوفير واعد بمستقبل تبشر أنها إال الطاقة إنتاج في

  .1الطبيعة في رةمتوف

 وإنتاج المفاعالت إقامة إلى الدول لتوجه دافعا السبعينيات خالل البترول أسعار ارتفاع كان لقد

 الدول بدأت حيث م،1973 حرب خالل كسالح للنفط العرب استخدام بعد خاصة النووية الطاقة

 سلبياتها اتضحت التي التالمفاع من العديد وإقامة النووية الطاقة تطوير نحو جهودها توجه المتقدمة

 التي واالجتماعية السياسية األسباب بين ومن اقتصادياتها، على سلبا انعكس ما وهو الخدمة دخولها مع

  :2نذكر تطورها وجه في عائقا تقف

 .السيطرة عن لخروجه المرافقة واألخطار النووي المفاعل تشغيل مشاكل 

 .وتخزينها معالجتها وصعوبة الطاقة إنتاج تكاليف وارتفاع النووية النفايات تصريف صعوبة 

 من العديد في الكهرباء توليد في كبير نطاق على اليوم النووية الطاقة تستخدم ذلك كل رغم 

% 35 تلبية في وتساهم المستهلكة، الطاقة من% 16ب عالميا النووية الكهرباء نسبة قدرت وقد الدول

 طاقتها من %77 على تحصل وحدها فرنسا أن رةاإلشا وتجدر األوروبي، اإلتحاد احتياجات من

 منها استهالكها من %33 على فتحصل اليابان أما لتوانيا، ومثلها النووية المفاعالت من الكهربائية

 فتعتمد وأوكرانيا وسلوفينيا وسويسرا والسويد الجنوبية وكوريا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا بلجيكا بينما

 محطات سوى تمتلك فال أستراليا أما األقل، على الطاقة من احتياجاتها ثلث لتزويد النووية الطاقة على

  .3فقط أبحاث

   النووية الطاقة مستقبل:ثانيا

                                                       
 . سابق مرجع الطاقة، اقتصاد الخير، أبو هاشم محمد مهنا، مقداد  1
 
 .سابق مرجع ير،الخ أبو هاشم محمد مهنا، مقداد  2
 قةالطا حالة دراسة( المستدامة المحلية التنمية تحقيق في ودورها المتجددة الطاقات استخدام ،)2007( شريف، عمر  3

 ).31ص( باتنة، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم كلية دكتوراه، ذكرةم ،)الجزائر في الشمسية
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 بين العالمي العام الرأي انقسام اعتبار على بعد معالمه تتضح لم النووية الطاقة مستقبل أن يبدو  

 استعمالها، عن التوقف إلى ويدعوا تهابسلبيا يأخذ وآخر وترويجها تطويرها إلى يدعوا مؤيد فريق

  : 1التالية الحجج المؤيد الفريق ويقدم

 عن البيئة تلويث في خطورة يقل ال نصيب لها األحفوري الوقود من الكهرباء إنتاج في بدائلها أن. 1

  .النووية الطاقة

 ذلك ومن التشغيل، منظ وتحسين التنميط بتشجيع الغربية وأوروبا األمريكية المتحدة الواليات قيام. 2

 كما الخفيف، الماء لمفاعالت الجديد للجيل بناء من المشترك األلماني الفرنسي المشروع به يقوم ما

 األوروبي الطاقة بميثاق يلحق النووية للطاقة بروتوكول بإعداد األوروبي اإلتحاد مفوضية تقوم

  .األمان مستوى تحسين ويستهدف

 التصميم في التنميط أسلوب على واالعتماد األمان مستوى حسينلت تسعى المفاعالت صناعة أن. 3

 فنيا األداء تحسين يمكن ثمة ومن األمان واشتراطات لنظم متجانسة معايير ووضع والتشغيل،

  .واقتصاديا

  : يلي ما في تتلخص والتي سلبياتها أهم النووية للطاقة المعارضون يردد بالمقابل

 اقتصادية غير يجعلها مما المشعة والنفايات المفاعل ودفن تفكيك ثناءاست عند حتى التكلفة ارتفاع. 1

  .األحفورية الطاقة لمصادر بالنسبة

  . العالم احتياجات لمواجهة اليورانيوم احتياطيات كفاية مدى حول الشكوك تثار. 2

 مما أكثر الوقود من يولد الذي المفاعل وهو, السريع المولد مفاعل تطوير إلى الدول بعض اتجهت. 3

 يلقى النوع هذا أن إال مرة، 70- 60 بنحو النووي الوقود من المستخدم كفاءة يرفع إذ منه يستهلك

 التوسع يجعل مما النووي، السالح مكونات أهم يمثل والذي البلوتينيوم على العتماده شديدة معارضة

  .النووية األسلحة انتشار مخاطر على منطويا استخدامه في

 األثر كوارث من سببته وما المفاعالت بعض عرفتها التي والخطرة المختلفة وادثللح كان كما. 4

 مما البيئة عن المدافعين قوة ازدياد إلى إضافة الطاقة، من النوع لهذا المعارض الرأي نمو في اإليجابي

  .وسلبياتها إيجابياتها بين المفاضلة محك على جعلها

 انتشارها حظر األمريكية المتحدة الواليات بقيادة ويةالنو الدول تحاول ذلك كل إلى باإلضافة  

 نووية صارت التي الدول على نموها حصر كما سياسية، العتبارات يخضع انتشارها جعل ما وهو

  .فعال

                                                       
 ).216-210ص ص(, سابق مرجع, اهللا عبد حسين  1



المستديمة التنمية تحقيق في ودورها دةالمتجد الطاقات اقتصاديات: الثالث الفصل  
 

 

137

 في والتوسع وتطورها النووية الطاقة بمستقبل التنبؤ الصعوبة من يصبح المعطيات هذه ظل في  

 أمانا وأكثر البيئة على وتأثيرا تكلفة أقل وجعلها المفاعالت تطوير ىبمد يرتبط والذي عليها، االعتماد

 .العسكرية لألغراض تسخيرها وعدم الطاقة لهذه اإليجابي الشق على اقتصارها وكذا

  المخزون كفاية ومدة االحتياطات:  التقليدية الطاقات. 2.1.3

 المستمر االرتفاع ومع المختلفة ةالطاق مصادر توفر بمدى التنمية لعملية الكبير لالرتباط نظرا  

 البد كان ثمة ومن نضوبه، باحتمال والمعروف الطاقة من النوع هذا نفاذ من المخاوف زادت للطلب

 تقدير ثم ومن نوع، لكل الموجودة االحتياطات حجم معرفة أجل من والتنقيب البحث جهود تكثيف من

 عليها المحافظة تستهدف طاقوية خطط وضع بضرورة العالم توعية ومحاولة لها افتراضي عمر

  .عاقبتها تحمد ال طاقة أزمة في العالم وقوع وتفادي

  التقليدية الطاقات احتياطات. 1.2.1.3

      الطبيعي والغاز البترول احتياطات. 1.1.2.1.3

 االهتمام فإن التنمية، عملية في عليه االعتماد بداية مع بدأ البترول بمخزون االهتمام كان إذا  

  .األخيرين العقدين خالل إال جديا يكن فلم الطبيعي الغاز بمخزون

  للبترول العالمية االحتياطيات: أوال

 يقسم والذي, األرض باطن في الموجود البترول مخزون أو الحتياطيات متعددة مقاييس توجد

 لدراساتا تؤكد الذي منه المؤكد هو يهمنا ما أن إال ممكن، ومخزون ومتوقع, ثابت أو مؤكد إلى

 ومستويات السائدة التكنولوجيا أساس على وذلك المستقبل، في استخراجه إمكانية الجيولوجي والمسح

  .الحاضر الوقت في السائدة واألسعار والتكاليف الطلب

 للعوامل كنتيجة بالنقصان أو بالزيادة سواء وتغيره ثباته عدم هو المخزون هذا يميز ما إن

  : 1التالية

 .منه استخراجه يتم ما بمقدار المخزون ينخفض حيث جاالستخرا معدل ♦

 االكتشافات بين طردية عالقة تسجل حيث لالحتياطات إضافة تعتبر التي البترولية االكتشافات ♦

 .األخرى العوامل ثبات ظل في المؤكد المخزون وحجم

 ذلك يؤدي بحيث, الحديثة التكنولوجيات واستخدام المكتشفة الحقول في التوسعات وإجراء تنمية ♦

 .الكلية االحتياطيات حجم ثمة ومن المخزون حجم زيادة إلى

: منها االحتياطيات حجم تقدير تغيير إلى تؤدي أخرى عوامل هناك العوامل هذه إلى إضافة

  .السياسية وكذا واإلنتاجية الفنية االعتبارات
                                                       

 ).73-72 ص ص( سابق، مرجع الشيخ، آل محمد بن حمد  1
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 أنه لوجدنا) 2005- 1984( الفترة خالل البترول من العالمية االحتياطيات تطورات تتبعنا لو

 م1984 عام كان بعدما برميل بليون 1.153.962 حوالي م2005 عام بلغ حيث مستمرا تطورا عرف

 قدرها زيادة بنسبة أي برميل، بليون 412.154 ب تقدر إجمالية بزيادة برميل بليون 714.808

 الدول مخاوف نم عزز ما وهو الخليج منطقة في مركزة مجملها كانت الزيادة هذه أن إال 55,6%1

 من %70 حوالي على تستحوذ والتي أوبك منظمة إطار في الدول هذه تتخذها خطوة أي من المتقدمة

 .    العالمي باالقتصاد اإلضرار إلى وتؤدي االحتياطيات

  الطبيعي للغاز العالمية االحتياطيات: ثانيا

 القابلة احتياطاته بتقدير هتماماال إلى واستهالكه  الطبيعي الغاز بإنتاج المتزايد االهتمام أدى  

 توزيع نمط عن يختلف الغاز احتياطيات توزيع نمط أن إلى هنا اإلشارة وتجدر لالستخالص،

 ،)األوبك دول( إنتاجها من ضئيلة نسبة إال تستهلك ال دول في أغلبه يتركز والذي البترول احتياطيات

 %37 يتجاوز ال كان بعدما 2005 عام %46 الطبيعي الغاز احتياطيات من نصيبها يتجاوز ال حين في

 يجعل مما البترول حقول في يوجد النسبة هذه من األكبر الجانب فإن ذلك إلى باإلضافة م،1984 عام

 اإلحصاءات تشير المثال سبيل فعلى عليه، ومتوقفا البترول إنتاج في المتبعة بالسياسة مرهون إنتاجه

 حين في إيران في %65 وتبلغ للبترول، مصاحبا يستخرج يوالعراق السعودي الغاز من %78 أن إلى

  .% 40 فيبلغ عالميا النسبة هذه متوسط أما األمريكية، المتحدة الواليات في %27 تبلغ

 تأخر اعتبار على الواقع يمثل ال حاليا المكتشف الطبيعي الغاز مخزون أن إلى اإلشارة وتجدر  

 2005 عام المؤكدة احتياطاته قدرت وقد الماضي، القرن صفمنت إلى احتياطاته وتقدير عنه البحث بدأ

 1984 عام مكعب متر مليار 98.281 تتجاوز ال كانت بعدما مكعب متر مليار 180.238 بحوالي

 وكذا النسبية لنظافته نتيجة استهالكه لزيادة نتيجة المعدل هذا حقق وقد ،2%83,4ب قدر زيادة بمعدل

  .الكهرباء إنتاج مجال في خاصة العالية كفاءته

  الفحم احتياطيات. 2.1.2.1.3

 من معقول بقدر والهندسية الجيولوجية المعلومات تؤآد التي الكميات تلك بأنها تعريفها يمكن

 احتياطيات وتترآز ،3السائدة والتقنية االقتصادية الظروف ظل في مستقبال استخراجها إمكان اليقين

 البترول، احتياطيات توزيع عكس على وذلك الرئيسية تهالآهاس مناطق حيث الصناعية الدول في الفحم

 المؤشرات تشير حيث الجنوبي الكرة نصف في عنه البحث لعدم نتيجة يكون قد للفحم الترآز هذا أن إال
                                                       

 .1 رقم الملحق إنظر  1
 .1رقم الملحق أنظر  2
 ).220ص( سابق، مرجع اهللا، عبد حسين  3
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 التي استراليا في فعال تحقق ما وهو المناطق، هذه في لتواجده آبيرة احتماالت وجود إلى الجيولوجية

 المرتبة في وضعتها احتياطيات على العثور إلى التنقيب تكثيف بفعل تمكنت ثم الفحم تستورد آانت

 حسب للفحم العالمية االحتياطيات يوضح الموالي والجدول اإلنتاج، حجم حيث من عالميا الرابعة

  .م2001 لعام المناطق

 )تريم طن مليار: الوحدة( م2001 لعام الفحم من العالمية االحتياطيات): 06( رقم الجدول

 احتياطات من النصيب  الفحم احتياطات  الدولـــــــــــــــــة
  العالم

  25,4  250  األمريكية المتحدة الواليات
  16,0  157  روسيــــــــــــــا

  7,4  73  السوفياتي اإلتحاد باقي
  11,6  114  الصيــــــــــــــــــــن
  8,3  82  أستــــــــــــــــــراليا

  8,6  83  ــــــــــدالهنــــــــــــ
  6,7  66  ألمانيـــــــــــــــــــا

  5,0  50  إفريقيــــــا جنوب
  10,9  107  العالـــــم باقــــــي

  100  984  المجمــــــــــــوع
  ).491ص(, سابق مرجع, اهللا عبد حسين :المصدر

 

 رئيسية مناطق ثالث في تتركز للفحم العالمية االحتياطات أن نالحظ الجدول هذا خالل من  

 ورغم). %12( والصين ،)%23( سابقا السوفياتي واالتحاد ،)%25( األمريكية المتحدة الواليات: هي

 آثاره من للحد كجهود المعايير لبعض استهالكه إخضاع العالم يحاول االحتياطات من الكبير الحجم هذا

  .الخطيرة البيئية

 بها التصريح يتم ما نادرا فإنه رانيوماليو واحتياطات النووية الطاقة يخص ما في أما  

 يخضع -  النووية األسلحة بصناعة الخاص – السلبي وبشقه الطاقة من النوع فهذا سياسية، العتبارات

 ضرب ذلك على األمثلة ومن النووية التكنولوجيا المتالك الساعية للدول بالنسبة خاصة الدولية للمراقبة

 وكوريا اليوم إيران لها تتعرض التي والمضايقات العقوبات وكذا النووية، لجهوده كردع العراق

  .الشمالية

  المخزون كفاية مدة: التقليدية الطاقات. 2.2.1.3

 هذه أن إال التقليدية، للطاقات العالمية االحتياطات حجم السابقة النقطة في استعراض تم لقد  

 نظرا وذلك الفحم باستثناء قصيرة تبرتع فترات سوى تغطي ال الواقع في هي كبيرة تبدوا التي الكميات
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 المشكل إلى باإلضافة المنظور للمستقبل بالنسبة الطاقة مشكلة يطرح ما وهو الحالية، اإلنتاج لمعدالت

  .بالبيئة والمتعلق بها المرتبط اآلخر العالمي

  الطبيعي والغاز البترول مخزون كفاية مدة. 1.2.2.1.3

 وهذه المعينة، الفترة في اإلنتاج إلى المخزون نسبة اببحس المخزون كفاية مدة تحديد يتم  

 االستخراج معدل في التغير على وتتوقف لإلنتاج المؤكد المخزون كفاية سنوات عدد تحدد النسبة

  .الحالي المخزون ومستوى

) 2005-1984( بين ما الممتدة الفترة خالل البترول مخزون كفاية مدة تطور تتبعنا لو  

 إنتاج لتغطية يكفي ال عالميا المتوافر المخزون أن بمعنى 1سنة 47و 38 بين ما تتراوح لوجدناها

 معدل من أكبر بمعدل األخيرة هذه زادت إذا أما الحالية، اإلنتاج معدالت حسب وذلك مقبل قرن نصف

 في وشيكة طاقة أزمة في الوقوع يعني مما ذلك من أقل إلى ستتقلص أكيد المدة هذه فإن المخزون نمو

 الطبيعي الغاز مخزون كفاية مدة يخص ما في أما المشكلة، هذه لحل عملية خطوات اتخاذ عدم الةح

  . أيضا قصيرة فترة كذلك وهي 2سنة 69و 58 بين ما تراوحت فقد السابقة الفترة نفس خالل

 المحافظة أجل من واالستهالك اإلنتاج مسار تعديل العالم على بد ال المعطيات هذه إلى بالنظر  

  .النضوب من المصدرين هذين على

  الفحم كفاية مدة. 2.2.2.1.3

 كفاية لمدة بالنسبة الحال وكذلك والغاز البترول احتياطيات أضعاف الفحم احتياطيات تعد  

 العراقيل من العديد تواجه الفحم صناعة لكون ونظرا أنه إال سنة، 200 تتجاوز التي مخزونه

 يوضح الموالي الجدول لنا ويوضح لكلفته، بالنسبة سلبي تأثير لها يكون قد التي والشروط  والضغوط

  .م2001 لسنة المناطق حسب موزعة الفحم مخزون كفاية مدة

  

  

  

  

  

  

 

                                                       
 .2 رقم حقالمل نظرأ  1
 .الملحق نفس أنظر  2
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    )بالسنوات(المناطق حسب موزعة م2001 لعام الفحم احتياطيات كفاية مدة): 07( رقم الجدول

  االحتياطات كفاية مدة  الدولـــــــــــــــــة
  246  األمريكية المتحدة الواليات

  500  روسيــــــــــــــــــــــا
  420  السوفياتي اإلتحاد باقي

  105  الصيــــــــــــــــــــــن
  261  أستــــــــــــــــــــراليا

  246  الهنــــــــــــــــــــــــد
  326  ألمانيــــــــــــــــــــــا

  -  إفريقيــــــا جنــــوب
  -  العالـــــم ـــيباقــــــ

  216  المجمــــــــــــــــوع
  ).491ص( سابق، مرجع اهللا، عبد حسين :المصدر            

    

 تبعا تختلف  عليه العالمي الطلب توقعات أن إال للفحم نسبيا الكبير الحجم هذا من بالرغم

 من والتقليل التخفيف أجل من ليةالدو االتفاقيات حددتها التي األهداف بتحقيق المتقدمة الدول اللتزامات

  . كيوتو بروتوكول معروف هو كما االتفاقيات هذه أهم ومن الجوي، للغالف الملوثة الغازات انبعاثات

 المجتمع على أنه تبين األحفورية الطاقة لمصادر العالمية االحتياطات أهم عرض خالل من  

 خاصة النضوب من المصادر هذه حماية أوال أجل من وذلك واالستهالك، اإلنتاج مساري تعديل الدولي

 ظل في خاصة البيئة على الحفاظ أجل فمن ثانيا أما التنمية، لعجلة الرئيسي المحرك تعتبر الطاقة وأن

 عالقة الدراسات أثبتت والتي – السابق الفصل في شرحها سبق – العالم يعرفها التي البيئية المشاكل

  .الموالية النقطة في أكثر عليه فسنتعر ما وهو المشاكل بهذه الطاقة
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    بديلة مصادر عن البحث ودوافع اإليكولوجية آثارها: التقليدية الطاقات. 2.3

 شهدت فقد للتقدم، مؤشرا استهالكها معدل وأصبح الحديثة الحياة عصب الطاقة أصبحت لقد  

 الطاقة مصادر استهالك في امضطرد تزايدا والعشرين الحادي القرن وبداية العشرين القرن نهاية

 الطاقة على تشغيلها في تعتمد والتي العصر سمات إحدى أصبحت التي التقنيات تلك بسبب المختلفة،

 بشكل انعكاساتها تتضح بدأت سلبية بيئية آثار ورائه من خلف والالمدروس الكبير االستهالك هذا

 وكيفية المختلفة الطاقة نوع على أساسا ديعتم) المخلفات أو الملوثات(  السلبي التأثير هذا كبير،

  .استخدامها

 من بداية الطاقة استخدامات عن الناتجة المخاطر وتصنيف حصر في مؤخرا اإلنسان نجح لقد  

 علمي تصور وضع على يساعد قد الذي األمر وهو المختلفة، استخداماتها وحتى استخراجها مراحل

  .القادمة األجيال وكذا اليوم بأسره العالم يواجهها التي يئيةالب المخاطر تلك لمواجهة فعال وعملي فاعل

           التقليدية للطاقات اإليكولوجية راآلثا. 1.2.3

 ونظرا الطاقوية، االحتياجات من %70 من أكثر تلبية في التقليدية الطاقات على العالم يعتمد  

 عملية وهي نقلها، يتطلب الذي األمر استهالكها مناطق عن بعيدة مناطق في المصادر هذه لوجود

 عملية عن الناجم التلوث ننسى أن دون للبيئة تلويث تصاحبها االستخراج عمليات إلى إضافة

  .االستهالك

 التقليدية الطاقات ونقل استخراج عن الناتج البيئة تلوث. 1.1.2.3

 التقليدية الطاقات استخراج عن الناجم البيئي التلوث. 1.1.1.2.3

 وبترول وفحم طبيعي غاز من األحفورية الطاقات مصادر استخراج عملية صاحبي ما عادة  

 اليورانيوم خامة استخراج عملية تصاحب كما آخر إلى نوع من يختلف األخير هذا للبيئة، تلويث

 .ملوثة مخلفات

  األحفوري الوقود استخراج عن الناجم التلوث: أوال

   الطبيعي الغاز  - أ

 لذلك الميثان، غاز من %90 من أكثر من يتكون وهو الوقود أنواع أنظف من الطبيعي الغاز يعد

 حدث إذا أو ،الهيدروجين كبريتيد من القليل على احتوى إذا إال للبيئة يذكر تلويثا يسبب ال فاستخراجه

  . وقوعها تفادي يمكن حالة وهي االستخراج بئر واشتعلت

 1البترول  - ب
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 تصل قد التي الهيدروكربونات من خليط من نيتكو االشتعال سريع كثيف أسود سائل البترول

 األكسجين على تحتوي والتي العضوية المركبات بعض وكذا ،%97 إلى أنواعه بعض في نسبتها

 الرسوبية الصخور طبقات في خاصة مكامن في الغالب في يتواجد والفسفور، والكبريت والنيتروجين

 والبيوتان والبروبان الميثان: مثل روكربونيةالهيد الغازات بعض األحيان من كثير في وجوده ويصحب

 يكون الذي الملح الماء بعض يتواجد ذلك إلى إضافة البترول، سطح على تطفو عليا طبقة تشكل والتي

  .تحته طبقة

 وبغض تواجده مكان إلى تصل رأسية آبار حفر طريق عن مكامنه من البترول استخراج يتم  

 والتنقيب االستكشاف عمليات تتطلبها التي العالية والتكنولوجيا عمليةال لهذه المرتفعة التكلفة عن النظر

 تلويث االستخراج عملية تصاحب ما عادة السابقتين، العمليتين نجاح حالة في االستخراج ثمة ومن

 نقله قبل فصلهما يتطلب مما الملح الماء من بكميات مصحوبا المستخرج البترول يكون ما عادة  .للبيئة

 الماء في عالقا البترول من جزء دائما يبقى الزيت عن للماء التام الفصل الستحالة ونظرا وتقطيره،

 بهذه االستهانة يجب وال الملوثة، المياه فيها ستلقى التي والمحيطات البحار مياه يلوث الذي الجزء وهو

 الملح الماء من براميل عدة يصاحبه المستخرج البترول من برميل كل ألن العالق البترول من الكميات

 بعض تسبب قد فإنه ذلك إلى باإلضافة يوميا، تستخرج البترول من البراميل بماليين بالك فما  الملوث

 اندفاع ذلك على األمثلة ومن المحيطة، للبيئة كبيرا تلويثا االستخراج عملية أثناء تحصل التي الحوادث

 تلوث إلى الحادثة هذه أدت وقد م1977 عام الشمال بحر آبار في االنفجار تشبه شديدة بقوة البترول

  . البحر سطح إلى الخام البترول من طن 2500 نحو الندفاع نتيجة البحر لمياه شديد

 الفحم  - ت

 فهو ثابت، تركيب له ليس فهو لذلك العضوية والمواد النباتات بقايا بعض لتفحم نتيجة الفحم ينشأ

 والجزء حرقها، عند مدخن بلهب تشتعل والتي ايرةالمتط بالمواد يعرف ما أهمها أشياء عدة من خليط

 عند الطاقة من كبيرا قدرا ويعطي بالحرارة يتوهج الذي الجزء وهو الثابت بالكربون المعروف المتفحم

  .الحرق انتهاء بعد رماد هيئة على المتبقي الجزء وهي المعدنية المواد بعض إلى إضافة الحرق

: هما الستخراجه طريقتين تستعمل لذا األرض قشرة تحت رواسب هيئة على عادة الفحم يتواجد

 طبق إزالة تتم حيث السطح، من بالقرب الفحم تواجد حالة في وتستعمل السطحي التعدين طريقة

 صغيرة كتل إلى تكسيرها ثمة ومن الرواسب هذه كشف أجل من المغطية والتربة الصخور

 تخلف ألنها شديدا ضررا بالبيئة تضر أنها إال قةالطري هذه تكاليف انخفاض من وبالرغم. الستخراجها

 تالل عن عبارة تصبح لكونها البناء، في وال الزراعة في ال لالستخدام صالحة غير منطقة ورائها من

 القانوني وإلزامها الدول تبدلها التي الجهود كل من بالرغم وذلك والحفر، التعرية ألعمال نتيجة
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 هذه تكاليف ارتفاع بسبب غالبا التهرب يتم أنه إال األعمال من تهاءاالن بعد األرض بتسوية للشركات

  .العملية

 رواسب فيها تكون التي الحالة في وتستخدم األرضي التعدين طريقة فهي الثانية الطريقة أما    

 إلى للوصول رأسية أنفاق حفر في الطريقة هذه وتتلخص األرض، سطح من كبير عمق على الفحم

 العملية هذه تتطلب وقد الخاصة، اآلالت بعض باستعمال واستخراجها تكسيرها ثمة منو الرواسب هذه

 هذه كل وفي الرواسب، لتكسير الماء ضغط يستخدم كما المضغوط الغاز وأنابيب المتفجرات بعض

 متفجر خليط يكون بحيث الفحم تفتيت عن الناتج الميثان غاز اشتعال خطر فهناك مخاطر تنشأ الحاالت

 حالة في ألنه كبيرا خطرا يشكل حيث الحفر سطح عند الخليط هذا تركيز ويزداد بالهواء، ختالطها عند

 التلوث إلى أضف المحيطة، بالمنطقة كبيرا ضررا وإلحاق المنجم انهيار إلى سيؤدي انفجار حدوث

  .المتطاير الفحم وغبار الميثان لغاز نتيجة سيصيبها الذي الكبير

 وبعض الفحم غبار من كثيرا الماء هذا يحمل الرواسب لتفتيت الماء ضغط استعمال حالة في  

 أحيان في يؤدي قد كبيرا تلويثا فيها يلقى التي والبحار المائية للمجاري يسبب مما األخرى الشوائب

 غير المنجم سطح على الواقعة المنطقة أن إلى باإلضافة حية، كائنات من بها ما على للقضاء كثيرة

  .األرضية للقشرة حركة أبسط عند لالنهيار عرضة ألنها ماللالستع صالحة

 يكون ألنه المنجم من به المستخرج بالشكل استخدامه عدم هو للفحم بالنسبة المعروف إن  

 كتل تمرير يتم لالستخدام تهيئته أجل ومن وأتربة، شوائب على احتوائه إلى باإلضافة مختلفة بأحجام

 وهذه الزوائد، كل من وخالية الحجم متجانسة كتل إلى فصله يتم ذلك بعد ومن كسارات، على الفحم

 عدم حالة في بالمصنع المحيطة للمناطق ضررا تسبب ورمال وأتربة غبار تخلف ذاتها حد في العملية

  . ذلك بمنع الكفيلة الوسائل اتخاذ

     اليورانيوم خامة استخراج عن الناجم التلوث: ثانيا

 هيئة على الطبيعة في األخير هذا ويتواجد اليورانيوم وجود إلى نحتاج النووية الطاقة إلنتاج   

 الشروط توفر عند االنشطار ذراته تقبل الذي هو األول, 238 ويورانيوم 235 يورانيوم: هما نظيرين

  .لذلك المناسبة

 ال التي النفايات من كبيرة كميات تتكون النووي الوقود لتحضير اليورانيوم خامة استخراج عند  

 الخامة حجم من %86 نحو إلى األحيان بعض في النفايات هذه حجم يصل وقد لالستخدام، تصلح



المستديمة التنمية تحقيق في ودورها دةالمتجد الطاقات اقتصاديات: الثالث الفصل  
 

 

145

 50000 حوالي  واط ميغا 1000 قدرتها إنتاج محطة في حجمها يصل وقد المنجم، من المستخرجة

  .1السنة في مكعب متر

 على احتواءها أن إال نسبيا ضعيفة تعتبر النفايات هذه عن الناتجة اإلشعاعات كون من بالرغم  

 وهو التقريب، وجه على سنة 1600 نحو إلى يصل اإلشعاعي نشاطها يجعل 226 الراديوم عنصر

  .كبرى مشكلة النفايات هذه تراكم يجعل الذي األمر

      األحفوري الوقود نقل عن الناجم التلوث. 2.1.1.2.3

   الطبيعي الغاز -أ

 حالة وفي المسال، الغاز لنقل مهيأة ناقالت في أو خاصة أنابيب عبر الطبيعي الغاز نقل يتم

  .للبيئة يذكر تلوث أي تخلف ال النقل عملية فإن األمان احتياطات اتخاذ

 البترول -ب

 نقل ويتم نقله يجب فإنه االستهالك مناطق عن بعيدة مناطق في البترول حقول لتواجد نظرا  

 يتطلب النقل هذا البترول، ناقالت باسم تعرف خاصة سفن بواسطة البحار عبر مقطراته أو البترول

  .تلوثا األماكن أكثر من تعتبر والتي الشحن، بموانئ تعرف مجهزة موانئ األخيرة هذه إلى باإلضافة

 في خاصة والمحيطات البحار لمياه شديد تلوث إحداث في القارات عبر البترول نقل يتسبب  

 ما ومقدار الناقلة حجم مع الحاصل التلوث شدة ويتناسب الناقالت، هذه إلحدى حادث حدوث حالة

 كبير جزء يتدفق الحادث وقوع حالة في ألنه وذلك وكثافته، نوعه إلى إضافة بترول من منها ينسكب

 محدثة البحر سطح من واسعة مساحة تغطي كبيرة بقعة مشكلة البحر إلى الناقلة حمولة كل تكون وقد

 حركة البقعة هذه اتساع على يساعد ومما الحادث، مكان نتستوط التي البحرية للكائنات شديدا ضررا

  .التلوث مكان من يوسع مما والرياح األمواج

 كما توضيحها يمكن بليغة أضرارا تلحق أنها إال يوم كل تقع ال الحوادث هذه كون من بالرغم  

 مشكلة البحر في البترولي محتواها من هائلة كميات تنسكب الناقالت إلحدى حادث وقوع حالة في: يلي

 األمواج، وحركة الرياح ذلك في ويساعدها كبيرة مساحة وتغطي تنتشر ما سرعان الحادث بمكان بقعة

 أبخرتها وتحمل الخفيفة، المقطرات تكون والتي البترول مكونات بعض تطاير االنتشار هذا عن وينتج

 كريهة رائحة ورائها من تاركة والمدن الشواطئ بعض إلى تصل وقد بالحادث المحيطة المناطق إلى

 مكونا بالماء الزيت اختالط على األمواج وحركة  الرياح تعمل كما الكبريت، مركبات عن ناتجة

 الماء مع الدقة المتناهية البترول قطرات فيه تنتشر الذي فهو األول النوع أما المستحلبات، من نوعين

 الرصاص كالزئبق البحر بمياه ودةالموج الثقيلة الفلزات بعض بامتصاص المستحلب هذا ويقوم
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 الحية للكائنات بالغة أضرار مسببة بالحادث المحيطة المنطقة في تركزها على يساعد مما والكاديوم

  .هنالك الموجودة

 هذا ويتشكل البترول في للماء الدقيقة القطرات فيه فتنتشر المستحلبات من اآلخر النوع أما

 في الشوكوالطة تشبه سميكة رغوة شكل على ويظهر عالية، مواجواأل هائجا البحر يكون عندما النوع

 في منه التخلص ويصعب يقابله ما لكل شديد تلوث ويسبب الثبات شديد مستحلب وهو ولونها، مظهرها

 لتلويثها إضافة التلوث منطقة توسيع على عملها هو المستحلبات هذه يميز ما إن. األحيان من كثير

 األجزاء تتبخر الوقت مرور مع بحيث الثبات، شديدة أنها كما السطحية عن فضال العميقة للمياه

 إلى تدريجيا تتحول التي الطيارة غير الثقيلة األجزاء تبقى وبذلك الماء في المستحلبات وتذوب الطيارة

 السطح على تطفو الكرات هذه ،"القار كرات"  اسم عليا يطلق األحجام متفاوتة سوداء صغيرة كتل

 في تترسب أكبر حجم ذات كرات مشكلة بعضها مع تتجمع أو يقابلها ما بكل وتلتصق لطوي لوقت

  .بالمنطقة المتواجدة الحية للكائنات بالغة وأضرارا العميقة للمياه تلوث محدثة القاع

 حجم من %10 يتعدى ال الحقيقة في أنه إال الحوادث عن الناجم الشديد التلوث هذا من بالرغم  

 الكميات هذه فإن ثمة ومن األطنان، بماليين يقدر والذي البحار في البترول سكب عن الناجم التلوث

  .1يوميا تتكرر التي األحداث من تأتي

 النفايات أو المخلفات بالبترول البحار لمياه الهائل للتلوث الرئيسية األسباب بين من أنه تبين لقد  

  إلى عودتها أثناء الناقالت اعتادت حيث لبحر،ا عرض في سيرها أثناء رميها على الناقالت دأبت التي

 محتواها تفريغ إمكانية لعدم ونظرا التوازن، على حفاظا بالماء خزاناتها من جزء تمأل أن الشحن ميناء

 يسبب محتواها، من %1 عن نسبته تقل ال خزاناتها في منه جزء يتبقى فإنه %100 بنسبة البترولي

 بكميات االستهانة يمكن ال الشحن، ميناء إلى الوصول عند البحر يف تلقى والتي التوازن مياه تلوث

 بمختلف الناقالت من المئات هناك أن عرفنا إذا خاصة التوازن مياه مع البحر في الملقاة البترول

 الحجم لنا يتبين الزمن من عقود مر على الصغيرة الكميات هذه جمع وعند يوميا ذلك تفعل األحجام

 فيها بما الحية الكائنات كل على كبيرة خطورة يشكل البترولي التلوث إن  . التلوث من الهائل

 المواد بعض مثل الكائنات هذه بحياة تضر التي المركبات من كثير على يحتوي فهو اإلنسان

 على جزيئاتها المحتوية المركبات وبعض والفنانثرين، األنثراسين مثل الحلقات متعددة األروماتية

 أجسام في السرطانية منها األورام بعض تسبب المركبات هذه من وكثير يتروجين،الن أو الكبريت

 اآلخر بعضها أما والبنكرياس الكبد في أو الذهنية أنسجتها في المركبات هذه تتجمع كما الحية، الكائنات

  .  األعصاب على فيؤثر

                                                       
 .)38- 23ص ص( سابق، مرجع إسالم، مدحت أحمد  1
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 الوقود وخاصة التقليدية الطاقات ونقل استخراج عن الناجم التلوث أن نقول األخير في  

 يذكر تلوث عنه ينجم ال الطبيعي الغاز ونقل استخراج كان فإذا آخر، إلى نوع من يختلف األحفوري

 هذه استخدام أن أم الحد هذا عند التلوث يتوقف ترى يا هل لكن كبيرا، تلوثا تخلف األنواع باقي فإن

 عليه والحياة األرض وبكوكب ةبالبيئ كبير وبشكل يضر زال وال أضر كبير تلوث عنه ينجم المصادر

  . عام بشكل

  التقليدية الطاقات استخدام عن الناجم التلوث. 2.1.2.3

 األحفوري الوقود أنواع حرق عن الناجمة السلبية البيئية اآلثار ببعض التعريف هنا سنحاول  

  .النووية الطاقة استخدام عن الناجمة تلك وكذا

      ةاألحفوري الطاقات عأنوا حرق عن الناتج لتلوثا. 1.2.1.2.3

 من %80 من أكثر الحاضر الوقت في والبترول الطبيعي والغاز الفحم من كل حرق يوفر

 المناخ تغيير حد تصل قد خطرة بيئية آثار عنها ينجم العملية هذه أن إال العالم، يستهلكها التي الطاقة

 لعملية مباشران أثران المدن ندخا وكذا الحمضية فاألمطار للحياة، الكوكب هذا صالحية وتهديد

 بظاهرة يعرف ما أو األرض حرارة درجة ارتفاع هو خطورة واألشد الثالث األثر أما الحرق

 عوامل وكلها األوزون طبقة على النيتروجين أكاسيد تأثير نجد ذلك إلى باإلضافة الحراري االحتباس

  .المناخ تغير في تساهم

 في أسبابها بعض وكذا عنها الناجمة واألخطار العالمية يةالبيئ المشاكل بهذه التعريف تم لقد

  .األحفورية الطاقات بحرق أساسا المتعلقة بأسبابها التعريف هنا سنحاول لذا السابق، الفصل

   األوزون طبقة على النيتروجين أكاسيد تأثير: أوال

 هذه وبالرغم الكوكب هذا وجه على للحياة بالنسبة وحيويا هاما دورا األوزون طبقة تلعب  

 المتضررة البيئي النظام عناصر أحد كانت أنها إال بها، خلل أي إحداث عن ينجر وما القصوى األهمية

 على المحتوية العضوية المركبات بعض على يحتوي األخير هذا األحفوري، الوقود حرق جراء من

 أكسيد: أهمها أكاسيد عدة نامكو األكسجين مع النيتروجين يتحد االحتراق وعند تركيبها في النيتروجين

 تفكيك على تعمل والتي ،NO 2 النيتروجين أكسيد ثاني إلى الهواء في يتحول والذي NO النتريك

 الجزيء هذا ينحل 3O األوزون جزيء مع النتريك أكسيد جزيئات أحد اصطدام فعند األوزون جزيئات

  .  النييتروجين أكسيد ثاني ويتكون األكسجين من جزيئا مكونا

       +  O2                                2                                          NO 3O  NO  +            
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 لجزيئات فقط اختفاء وإنما النيتروجين أكاسيد اختفاء عدم هو التفاعل هذا من المالحظ إن  

 الضرر من مزيد إلى تؤدي فاعلالت هذا خالل من المتكونة النيتروجين أكاسيد فإن لذلك األوزون،

  .طويلة ولفترة األوزون لطبقة

  الحمضية األمطار: ثانيا

 التلوث أنواع أشد من الحمضية لألمطار المكونة والنيتروجين الكبريت بأكاسيد التلوث يعد  

 النيتروجين أكاسيد وتنتج ،- شرحها سبق – األمطار هذه عن الناجمة األضرار اعتبار على خطورة

 الكبريتية، المركبات من خالي ألنه الطبيعي الغاز هنا ويستثنى والفحم البترول من كل تراقاح عند

 ثالث مكونا الشمس ضوء وجود في األكسجين مع ليتحد الكبريت أكسيد ثاني ينطلق االحتراق فعند

  .الماء بخار مع إتحاده عند الكبريتيك حمض يعطي الذي الكبريت أكسيد

SO2  +   1 /2O2                           SO3 + H2O                           H2SO4                            

 النشادر بعض مع يتحد وقد رذاذ هيئة على الهواء في الحمض يظهر جافا الجو يكون عندما  

 هيئة على الجو في معلقا أيضا الملح هذا يبقى النشادر، كبريتات مكونا الجو في موجودة تكون قد التي

 الجو فيها يصبح التي الحالة في أما. العيون والتهاب التنفس في ضيقا ويسبب الجو في رقيق ضباب

 األرض على لتسقط األمطار مياه في يذوبان النشادري وملحه الحمض هذا فإن األمطار لسقوط مهيئا

 من% 2 أو %1,5 إلى تصل الكبريت نسبة أن إلى هنا اإلشارة وتجدر حمضية، أمطار هيئة على

 من ماليين تستعمل أنه العلم ومع الفحم أنواع بعض في %3 إلى تصل وقد للبترول الصافي الوزن

 حرق عن الناتجة الكبريت أكسيد ثاني كمية تصور يمكن ثمة ومن المصدرين هذين من سنويا األطنان

  .عام كل الكميات هذه

 الماء بخار مع تتحد بحيث الجو في دةالمتصاع النتروجين ألكاسيد بالنسبة يحدث الشيء نفس  

 أمطار هيئة على األمطار مع لينزل الهواء في معلقا يبقى والذي النتريك حمض هو قوي حمض مكونا

  .حمضية

  الحراري االحتباس: ثالثا

 ويرجع الكوكب حرارة درجة متوسط في ارتفاع أنها على سابقا الظاهرة هذه تعريف تم لقد  

 وذلك الجو في الكربون أكسيد ثاني تركيز زيادة هو أهمها أن إال أسباب، عدة إلى االرتفاع هذا العلماء

 أنواع كل احتراق لعملية الرئيسية النواتج أحد الكربون أكسيد ثاني ويعتبر للحرارة، حابس غاز ألنه

 ثاني من غرام 3 -1,5 نحو يعطي الهواء في يحترق العضوية المادة من غرام فكل األحفوري، الوقود

  .الهواء إلى يوميا يتصاعد الذي الغاز هذا حجم ضخامة معرفة يمكن ومنه الكربون، أكسيد
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 أنحاء مختلف في األحفوري الوقود أنواع من األطنان مليارات احتراق هو اليوم يميز ما إن  

 سنويا الكربون ثاني غاز من طن مليار 20 نحو الجوي الغالف إلى نضيف أننا يعني ما وهو العالم،

 الغاز هذا تركيز يتعزز وبذلك ،1الهواء في طبيعيا الموجود الغاز كمية من %0,7 نحو تمثل كمية هيو

 من نتائجه بعض يعرف اليوم العالم أصبح وقد الكوكب، حرارة درجة رفع في يساهم والذي عام كل

  . الكائنات لفمخت على أخرى تأثيرات إلى إضافة الفيضانات وكثرة األمطار في وزيادة المناخ في تغير

     النووية الطاقة استخدام عن الناجم التلوث. 2.2.1.2.3

 باإلضافة نفاياتها عن والناجمة المفاعالت حوادث عن الناجمة المخاطر بين هنا نميز أن يمكن  

  .2الحراري بالتلوث يعرف آخر نوع إلى

  المفاعالت حوادث عن الناجم التلوث: أوال

 النووي التلوث مصادر وأخطر أهم من النووية المفاعالت لبعض تحدث قد التي الحوادث تعد  

 التي الطريقة وعلى الحادث نوع على التلوث شدة وتعتمد العشرين، القرن من الثاني النصف في للبيئة

 التكتم يتم ما وعادة بالسكان، بالمفاعل المحيطة المنطقة ازدحام على وكذلك المشعة السحابة بها تنتشر

 وذلك ضعيف الحادث عن الصادر اإلشعاع حجم فيها يكون التي الحاالت في خاصة ادثالحو هذه على

  .لإلزعاج تفاديا

 سيالفيلد مفاعل وحادث بألمانيا ويستفاليا حادث: نذكر النووية المفاعالت حوادث أشهر من  

 التلوث كان الذي أيالند مايلز ثري مفاعل وحادث الشديد، بالتكتم الحادثين هذين أحيط وقد ببريطانيا

 من أما تقريبا، السكان من وخالية منعزلة منطقة في مشيدا كان لكونه حدة أقل عنه الناتجة واألضرار

 في تشرنوبيل في المقامة القوى محطة في 4 رقم للمفاعل وقع الذي ذلك اإلطالق على الحوادث أكبر

 وفاة إلى أدى مما المشع الغبار من كبيرة كميات دفع إلى الحادث هذا أدى وقد م،1982 عام أوكرانيا

 ويمكن اإلشعاع، من الخالية المناطق إلى منهم كبيرة أعداد ترحيل تم حين في الحال، في شخص 32

 المشعة السحابة انتشار بسبب األوروبية خاصة الدول من كثير سادت التي الشديد الذعر حالة تصور

 بعض تلوث وكذا المحيطة، زراعيةال األراضي تلوث إلى أدت والتي أراضيها من جزء داخل

 وحتى القريبة المناطق هواء تلوث إلى باإلضافة باإلشعاع، األلبان منتجات وبعض الزراعية المحاصيل

  .الرياح بفعل السحابة النتشار نتيجة البعيدة

 التكتم مع عنها اإلعالن تم أو اإلعالن يتم لم كثيرة أخرى هناك الحوادث هذه إلى باإلضافة  

 عرفه الذي الكبير الصدى بعد خاصة خلفته الذي التلوث وحجم عنها الناجمة األضرار حول دالشدي

                                                       
 .)42 ص( سابق، مرجع إسالم، حتمد أحمد 1
 ).95-72ص ص( المرجع، نفس  2
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 المفاعالت إقامة فكرة يرفضون الناس أصبح إذ األفراد مواقف إثره على وتغير تشرنوبيل، حادث

 مفاعل حادث جاء وقد بيئية، كوارث إلى تؤدي قد بشرية أخطاء حدوث إمكانية تالفي ظل في خاصة

 بسبب ألن الطاقة من النوع هذا من المخاوف حدة من زاد والذي العام هذا اليابان في كوشيمافو

  .فقط البشرية األخطاء بسبب تكون الحوادث أن نفى مما زلزال كان الحادث

  المفاعالت نفايات عن الناجم التلوث: ثانيا

 من شاسعة مساحات ىوعل السريع انتشاره إمكانية هو النووي للتلوث بالنسبة ميزة أهم إن

 المواد عمر طول من الميزة هذه ويكتسب طويلة لفترة دوامه وكذلك السواء على والماء اليابسة

 اإلنسان إلى الخطر لينتقل األسماك ومنها الحية الكائنات أجسام إلى حتى تدخل األخيرة هذه المشعة،

  .تناولها عند

 إلقاء عن أو والمحيطات البحار قيعان في ةالنووي التجارب عن الناتجة المشعة النظائر تشكل  

 إضافة اليورانيوم، لقضبان الكيماوية المعالجة عن الناتجة الضعيفة اإلشعاعات ذات النووية النفايات

 اإلنسان على كبيرا خطرا يشكل هذا كل الطاقة من النوع بهذا تعمل التي الغواصات غرق احتمال إلى

  . 1األطفال لدى خاصة العظام وهن وأ بالسرطان إصابته احتمال خالل من

 قضبان صورة في مضغوط اليورانيوم أكسيد عن عبارة الحقيقة في هي اليورانيوم قضبان  

 هذه تصف مليمترات، ثمانية عن قطرها يزيد وال سنتمتر 13 - 12 نحو إلى طولها يصل صغيرة

 إلى اليورانيوم ذرات وتتحول يا،تدريج لتقل الكفاءة عالية البداية في وتكون المفاعل قلب في القضبان

 الوقود ذرات انشطار عن الناتجة النيترونات من كثير امتصاص على القدرة لها أخرى عناصر ذرات

 ذات االنشطار نواتج بعض تكون الحالة هذه في مستهلكا، أصبح الوقود أن نقول وعندها األصلي

  .المرتفع اعياإلشع بالنشاط فيتّصف اآلخر بعضها أما نسبيا ضعيف إشعاع

 عسكريا أو سلميا استخداما أكان سواء النووية الطاقة استخدام تواجه التي المشاكل أهم بين من  

 بذل تم فقد لذا البيئة، عناصر جميع على الشديدة خطورتها اعتبار على النفايات من التخلص مشكلة

 الطرق أحدث بين من هنا ونذكر منها، التخلص لطرق أكبر تأمين من المجال هذا في معتبرة جهود

 العازل، الزجاج من مصنوعة أوعية في وضعها بعد كبير عمق على النفايات دفن ذلك في المستخدمة

 إال يتم ال عازلة إسمنتية خزانات في دفنها أو البحر في كإلقائها وغيرها الطريقة هذه على الحكم أن إال

 من التخلص عند تؤخذ قد التي حتياطاتاال كل ورغم. كافية تكون طويلة زمنية فترة مرور بعد

 البيئة على كبير خطر مصدر تبقى ألنها الدفن مواقع على مستمرة رقابة فرض يجب أنه إال النفايات

 العظام إلى تذهب المشعة واالسترونشيوم الكالسيوم نظائر فمثال اإلنسان، ومنها الحية الكائنات وعلى

                                                       
 ). 62ص( سابق، مرجع ير،خض كاظم ثعبان الخفاف، علي عبد  1
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 اإلنسان مخ إلى والزرنيخ النحاس نظائر تتجه حين في قية،الدر الغدة في المشع اليود يتركز وكذلك

  .شديدا دمارا به وتحدث

 يعرف آخر نوع هناك النووية الطاقة الستخدام المميز التلوث من النوعين هذين إلى باإلضافة  

  .الحراري بالتلوث

  الحراري التلوث: ثالثا

 مناطق إحدى بين لحرارةا درجة في ملحوظ فرق وجود عند الحراري التلوث ظاهرة تنشأ  

 إحدى مياه في وآخر عمق بين الحرارة درجة في فرق حدوث عند أو مجاورة، أخرى ومنطقة المياه

 تلك وباألخص النووية للمفاعالت المجاورة المناطق في يحدث التلوث من النوع وهذا المائية، المجاري

 أجل من المياه من كبيرة كميات إلى اجيحت المحطات من النوع هذا ألن الكهرباء توليد في المستخدمة

 والمجاري البحيرات بجوار أو البحار شواطئ على تقام نجدها ذلك أجل ومن المفاعل، أجزاء تبريد

  .المائية

 والمياه األجزاء هذه بين حراري تبادل يحدث المفاعل أجزاء لتبريد الماء استخدام عملية أثناء  

 المجرى في الساخنة المياه هذه وإلقاء العملية لهذه اليومي رللتكرا ونتيجة حرارتها، درجة فترتفع

 المجرى، باقي مياه حرارة درجة متوسط من أعلى حرارة درجة ذو مياهه من جزء يصبح المائي

 الكثير في أنه إال درجات، ثالث أو درجتين يتعدى ال الحرارة درجة في الفرق هذا كون من  وبالرغم

 إلى أدى فقد الطبيعي، الماء المجرى مياه في المتوازن البيئي بالنظام لاإلخال إلى تؤدي الحاالت من

 لعدم إما وذلك البحرية األحياء من كثير قتل إلى المقفلة البحيرات في أدى كما األسماك بعض هجرة

 الذائب األكسجين نقص بسبب أو الحرارة، درجات في التغيرات هذه مع بسهولة التكيف على قدرتها

 حياة على سلبيا تأثيرا يؤثر النقص هذا الماء، حرارة درجة ارتفعت كلما كميته تنقص حيث الماء في

  . الحيوية بعملياتها القيام في األكسجين على وتعتمد المكان ذلك في تعيش التي الحية الكائنات

 أنواع إلى يمتد وإنما البحرية الحية الكائنات على فقط يقتصر ال التلوث من النوع هذا تأثير إن  

 البيئي التوازن في كبير خلل إحداث إلى يؤدي الحراري التلوث فإن وبذلك البحرية، النباتات من كثيرة

 أشكال كل من خالي المجرى ويصبح بأكمله النظام هذا ينحل وقد المختلفة البيئة عناصر بين القائم

 تجبر قوانين سن طريق عن ةالمشكل لهذه حلول إيجاد إلى الدول سعت فقد المخاطر لهذه ونظرا الحياة

 القيام تم اإلطار هذا وفي المجرى، في إلقائها قبل التبريد مياه حرارة درجة بخفض النووية المحطات

 الصرف مياه حرارة درجة خفض في تستخدم واسعة صناعية بحيرات أو ضخمة تبريد أبراج بإنشاء

  .والتبريد
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 هذه أكانت سواء بالطاقة والمتعلقة العالم جهتوا التي المشاكل تتضح السابقة النقاط خالل من  

 كانت أو األحفورية، وباألخص الحيوية الطاقوية المصادر هذه نفاذ بقرب متعلقة اقتصادية المشاكل

 المنطلق هذا ومن إجمالية، بصفة البيئي التوازن على والمحافظة المناخ استقرار بتحقيق خاصة بيئية

 الطاقات استهالك بخفض تسمح حلول المشاكل، لهذه عملية حلول إيجاد على العمل العالم على

 تكون جديدة مصادر تطوير أيضا وإنما الطاقة، استخدام كفاءة تحسين فقط يتطلب ال وهذا األحفورية

 هذا هل لكن المتجددة الطاقة بمصادر تعرف التي وهي نظيفة، تكون بمعنى إيجابية بيئية ميزة ذات

 بالنسبة أهميتها هي وما أخرى؟ دوافع هناك أم الطاقة مصادر من النوع اهذ الستغالل الوحيد الدافع

  القادمة؟ واألجيال الحالي للجيل

           التقليدية للطاقات بديلة مصادر عن البحث وأهمية دوافع. 2.2.3

 تكون والتي موارده كل إلى العالم يحتاج الطاقة على المتزايد العالمي الطلب تأمين أجل من

 فإنه رئيسي بشكل اليوم عليها المعتمد المصادر نضوب احتمال إلى وبالنظر بيئيا، ومسؤولة يةاقتصاد

 بأسلوب متجددة موارد وتسخير للطاقة، الفعال لالستخدام جديدة طرق تطوير في المضي يتطلب

 يلالج احتياجات تلبية على قادر والتجدد لالستمرار قابل للطاقة قطاع خلق أجل من وذلك اقتصادي،

  .المستديمة التنمية عملية فعال بشكل يخدم الذي األمر والمستقبلي الحالي

  التقليدية للطاقات بديلة طاقوية مصادر عن البحث دوافع. 1.2.2.3

 واألعاصير الفيضانات كثرت حيث جلي بشكل المناخي التغير نتائج بعض اليوم العالم يعرف  

 من العديد بقتل م2010 عام خالل تسببت وقد ب،الكوك حرارة درجة ارتفاع إلى إضافة المدمرة

 أسخن أنها على السنة نفس سجلت كما العالية الدرجات تحمل قدرتهم لعدم المسنين خاصة األشخاص

 خالل ارتفاعا عرف الذي الطاقة على الطلب على سلبا أثر ما وهو عقود، ثالث من أكثر منذ سنة

 لألسواق حقيقيا دافعا المناخ تغير من والخوف البيئية المشاكل أصبحت الواقع هذا ومن الصيف، فصل

  . آخرين دافعين هناك بل الوحيد الدافع ليس لكنه المتجددة، الطاقات تطوير نحو

  :هي المتجددة الطاقات واستخدام تطوير نحو العالم تدفع رئيسية دوافع ثالث توجد  

  العالمي الطاقة أمن: األول الدافع. 1.1.2.2.3

 في والمعتمد الطلب هذا ارتفاع استمرار للطاقة العالمي لالستهالك الحالية عاتالتوق تظهر  

 منه كبير جانب الطلب هذا البترول، وخاصة التقليدية الطاقة مصادر على جدا كبيرة بدرجة تلبيته

 منطقة وهي العربية، الجزيرة شبه منطقة في اإلنتاج منابع تتركز حين في الصناعية الدول في يتركز

 فعال حدث ما وهو للطاقة، العالمية األسواق استقرار يهدد لحظة أي في وانفجارها بالصراعات لوءةمم

 م2008 لعام المالية األزمة منذ لها مستويات أعلى البترول أسعار عرفت حيث السنة هذه بداية خالل
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 أخرى دول فهاتعر التي االضطرابات إلى باإلضافة ليبيا وتعرفها مصر عرفتها التي األحداث بسبب

 سيكون التي الجزيرة شبه دول باقي في األزمة هذه انتشار من عالمي تخوف هناك أنه كما كالبحرين،

 يتعافى فتئ ما الذي العالمي باالقتصاد اإلضرار ثم ومن العالمية، الطاقة أسواق على البالغ التأثير لها

  .السابقة المالية األزمة من

 العالمية البترول أسواق على متزايدا ضغطا والهند كالصين اميةن لدول السريع النمو يضع كما  

 استهالك استمرارية أن ذلك كل إلى أضف الوقت، مرور مع تتفاقم أن المرجح من مشكلة وهي

 عقود خالل نضوبها واحتمال المصادر هذه استنزافها إلى سيؤدي المعدل بنفس التقليدية الطاقة مصادر

 اقتصاديات ارتباط إلى بالنظر كبرى عالمية صدمة إلى أدى تحقق إذا لذيا األمر وهو قادمة، قليلة

 دفع أجل من للطاقة أكبر حاجة في ألنها النامية، الدول تخلف حدة زيادة إلى سيؤدي كما بها الدول

 المصادر وتطوير البحث من بد ال الطاقة قطاع استدامة تحقيق أجل من ومنه اقتصادياتها، تنمية عجلة

  .الطلب في التزايد هذا لتلبية ةالمتجدد

  المناخ تغير من القلق: الثاني الدافع. 2.1.2.2.3

 تغير من القلق هو المتجددة الطاقات نحو للطاقة العالمية السواق يدفع الذي الثاني الدافع إن  

 تأمين في تساهم أن المتجددة للطاقات ويمكن السلبية، تأثيراته بعض تتجلى بدأت والذي, المناخ

 يؤكد حيث الحراري، لالحتباس المسببة الغازات انبعاث من الوقت نفس في وتقلل للطاقة حتياجاتناا

 الجوي الغالف في تزايد في والميثان الكربون أكسيد كثاني الغازات هذه كمية أن على اليوم العلماء

 ينذر مما كبالكو حرارة درجة  رفع على تعمل الزيادة هذه وأن األرضية، بالكرة المحيط الرقيق

 المشكلة، هذه لمعالجة الصحيح الزمني اإلطار هو الحاضر الوقت وأن محتملة، كارثية سلبية بنتائج

  .الكربون من خالية متجددة طاقة استعمال بينها من والتي اتخاذها يمكن إجراءات هناك وأن

 مصادر عمالباست المرتبطة التلوث من أخرى أنواع عدة هناك الحراري االحتباس إلى إضافة  

 دق إلى العلماء دفعت والتي ،)سابقا في شرحها سبق( نووية أو أحفورية أكانت سواء التقليدية الطاقة

 أسواق تطوير خالل من المشاكل هذه لمواجهة التحرك عدم مخاطر من والتحذير الخطر ناقوس

  .  المتجددة الطاقات وتكنولوجيات

  المتجددة الطاقات تكلفة انخفاض: الثالث الدافع. 3.1.2.2.3

 الطاقات استخدام نحو العالم تدفع التي الحوافز أحد المتجددة الطاقات تكلفة انخفاض يعتبر  

 بها االهتمام لبداية األولى السنوات خالل عرفت حيث التقليدية، الطاقات محل وإحاللها المتجددة

 إنتاجها تكنولوجيات تحسن ىإل التكاليف نقص سبب إرجاع ويمكن االنخفاض، في لبثت ما ثم ارتفاعا
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 تكنولوجيات تطلبته ما وهو نضوجها، مرحلة تصل حتى العمل من أخرى عقود ستتطلب والتي

  .بدايتها في التقليدية الطاقات

  تكتسيها؟ التي األهمية فما وتطويرها المتجددة الطاقات نحو التوجه دوافع أهم هذه كانت إذا  

  المتجددة المصادر أهمية 2.2.2.3

 الطبيعة في تكوينها إعادة يتم ألنه ناضبة غير مصادر هي التقليدية للطاقات البديلة المصادر إن  

 الطاقات هذه وتستمد السنين، آالف منذ المتكون المخزون ذات األحفورية الطاقة مصادر عكس بسرعة

 هذه ةنظاف هي أخرى ميزة هناك تجددها ميزة إلى باإلضافة ،1إلخ...والماء الرياح الشمس، من

  :التالية النقاط خالل من أهميتها نجمل أن يمكن ومنه المصادر

 نسبة تلبية في تساهم وأن اإلنسان حياة في هاما دورا لتلعب مرشحة البديلة المصادر إن  

 الرتباطها أبدية نقل لم إن األجل وطويلة دائمة مصادر وهي الطاقوية، المتطلبات من عالية

 عالميا إليها الوصول يمكن التي المتجددة الطاقات فاحتياطات وغيرها،.... والرياح بالشمس

 اليوم العالم يستهلكها التي الطاقة أمثال ستة نحو لتوفير يكفي بما كبيرة الفنية الناحية من

 . 2األبد وإلى

 في تسببها حول التأكيدات تزايدت التي األحفورية الطاقات عكس على المصادر هذه نظافة 

 مما بيئيا نظيفة المتجددة الطاقات معظم أن هنا بالذكر والجدير البيئية، لالمشاك من الكثير

 .التقليدية للطاقات السلبية الخارجية اآلثار لمعالجة إضافية مبالغ تخصيص عدم يعني

 المجتمع احتياجات وتعدد يتوافق وهو المتجددة المصادر من المولدة الطاقة أشكال تعدد 

 العمليات من سلسلة عبر آخر إلى شكل من الطاقة تحويل هاتمتا في الدخول فبدل للطاقة،

 تتيح األحفورية، الموارد من األساسي الطاقة مخزون من عالية نسبة إهدار إلى تؤدي والتي

 بإنتاج تسمح الشمسية فالخاليا مباشرة المطلوبة الطاقة إنتاج إمكانية المتجددة الطاقة مصادر

 أما أيضا، مباشرة حرارية طاقة بإنتاج تسمح الشمسية معاتوالمج مباشرة، الكهربائية الطاقة

 .3حركية طاقة فتنتج الهوائية الطواحين

                                                       
1AMAEDJIA  Adnani  Hania  ,  (2007),  Eergie  Solaire  et  Hydrgène :  Développement  durable 
office publication universiteres, Algèrie, (p 48).  
 

 ماجستير مذآرة ،- الجزائر في المستدامة الطاقة لةحا دراسة– المستدامة التنمية ظل في الطاقة ،)2009( عقيلة، ذبيحي  2
 ).126ص( قسنطينة، جامعة التسيير، وعلوم االقتصادية العلوم آلية

 األردن والتوزيع، للنشر مجدالوي دار الطاقة، استهالك ترشيد ،)1996( الغني، عبد محمد الرسول، عبد العزاوي  3
 ).57ص(
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 مردودات بتوفير التقليدية الطاقات محل وإحاللها المتجددة الطاقات استغالل عملية تسمح 

 الطاقة منظومة وبالخصوص الستغاللها االقتصادية التقييمات أعطت فقد هامة، اقتصادية

 زاد ذلك عن زادت فإذا الصغرى، التشغيل فترة خالل فعال اقتصادي مردود سيةالشم

 في الحاصل الكبير التطور هو المردود تحسين على ساعد ومما االقتصادي، مردودها

 .التكلفة بخفض سمحت والتي تكنولوجياتها

 كاالستهال ذات النائية والقرى البعيدة المناطق إلى الطاقة خدمات وصول فرص تحسين 

 الطبخ مجال في سواء السكان احتياجات تلبية في الشمسية الطاقة مثال تسمح حيث الضعيف،

 هذه في السكان معيشة بمستوى بالنهوض يسمح ما وهو اإلنارة، وكذا المياه تسخين أو

 .المناطق

 ومنه المحلية مصادرها على الدول اعتماد زيادة من المتجددة الطاقة مصادر استغالل يسمح 

 بخلق يسمح أنه إلى باإلضافة التقليدية، للطاقات العالمية األسواق على الضغط ضتخفي

     .السنوي الدخل زيادة ثمة ومن جديدة عمل فرص

 المرتبطة العالمية التحديات مواجه في المتجددة الطاقات أهمية يتضح عرضه تم ما خالل من  

   الطاقات؟ هذه هي ما لكن البيئة على الحفاظ مع جهة من التنمية قاطرة بجر تسمح آخر بتعبير بالطاقة،

 عيوبها؟ وأهم خصائصها؟ وما

  وعيوبها خصائصها أنواعها، مفهومها،: المتجددة الطاقات. 3.3

 ومختلف مفهومها حيث من المتجددة بالطاقات المتعلقة الجوانب بعض على التعرف هنا سيتم  

  .نوع بكل يتعلق ما وبعض أنواعه

  المتجددة الطاقات عوأنوا مفهوم. 1.3.3

  المتجددة الطاقات مفهوم. 1.1.3.3

 وجودها يتكرر التي الطاقة تيارات خالل من عليها نحصل التي الطاقات هي المتجددة الطاقات  

 في غالبا الموجودة المتجددة غير الطاقات عكسن بذلك وهي ودوري، تلقائي نحو على الطبيعة في

 ناضبة غير دائمة طبيعية مصادر عبارة هي آخر بتعبير ،  1األرض باطن في جامد مخزون

 أو واستعمالها باستمرار، متجددة أنها إال محدودة غير أو محدودة بصورة الطبيعة في متوفرة

 والماء الرياح وطاقة الشمسية الطاقة مثال فنجد نظيفة طاقات فهي للبيئة تلوث أي ينتج ال استخدامها

                                                       
).  01/2011/ 21( ،-المستدامة– المتجددة الطاقات المكي، شهاب أبو  1

http :www .tkne .net /vb/t26579 .html                                                                                                  
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 الغازات بعض عنه فينتج الحية الكتلة احتراق أما تلوث أي مهااستخدا عن ينتج ال الجوفية والحرارة

  . 1األحفورية الطاقات احتراق عن الناتجة تلك من أقل أنها إال

 أزمة إلى وباألساس السبعينيات بداية إلى يعود الطاقة مصادر من النوع بهذا االهتمام بداية إن  

 للقضاء المتاح الحل أن وجدت والتي المتقدمة، الدول اقتصاديات على وانعكاساتها م1973 لعام الطاقة

 ما سرعان االهتمام هذا أن إال محلية، تكون بديلة مصادر تطوير هو للبترول اقتصادياتها تبعية على

  .العالمية السوق في البترول أسعار انخفاض بعد تالشى

 الطاقة درمصا بحرق المناخي التغير عالقة من العلمي والتأكد البيئي الوعي تنامي مع  

 االهتمام بات المعتمدة المصادر في الحاصل الكبير االستنزاف وكذا كيوتو بروتوكول وبعد األحفورية،

 من المجال هذا  نحو العلمي البحث جهود توجه الدول وبدأت إلحاحا، أكثر المتجددة الطاقة بمصادر

  .الدول اقتصاديات خدمة في أنواعها مختلف وضع أجل

   المتجددة لطاقاتا أنواع. 2.1.3.3

 الكتلة الجوفية، الحرارة الماء، الرياح، الشمس،: منها المتجددة للطاقات مصادر عدة هناك   

 كطاقة ميكانيكية طاقة تنتج أن إما المصادر هذه الشمس، إلى األصل في تعود كلها أنها إال الحية

 كهربائية أو الحية، والكتلة لشمسيةا كالطاقة حرارية طاقة أو الجوفية، والحرارة الحية والكتلة الرياح

 المباشرة االحتياجات تلبي طاقة تنتج المصادر هذه فإن ومنه الجوفية، والحرارة الشمسية كالطاقة

 .للسكان

  الشمسية الطاقة. 1.2.1.3.3

  الشمسية الطاقة مفهوم: أوال

 وجهه لىع للطاقة الرئيسي المصدر وهي الكوكب هذا وجه على الحياة مصدر هي الشمس إن  

 استمدت األحفورية فالطاقات الشمس، من أصلها المتواجدة الطاقة صور فكل النووية، الطاقة باستثناء

 كذلك منها المستمدة الحركية الطاقة أنواع من نوعا والجزر المد طاقة تعد كذلك منها، المخزونة طاقتها

  .2الرياح لطاقة بالنسبة لحالا وكذلك األرض لمياه والقمر الشمس جدب هو والجزر المد منشأ ألن

 إلى وبالنظر المقاييس، بكل هائلة طاقة وهي فيضها ينقطع ال مستمرة طاقة الشمس وطاقة  

 نحو إلى يصل منها الصادرة الكلية الطاقة من صغير جزء إال يستقبل ال سطحها فإن األرض حجم

 تزيد األرض إلى الوافدة الطاقة هذه فإن ذلك ورغم الشمس، طاقة من جزء مليون 2000   من جزء

                                                       
1  CHITOUR  Chams  Eddine,  (2003),  Pour  une    strategie  ènergetique  de  l’Algerie  à  l’orizon 
2030, Office des publication universitere , Algerie, (p41) .  

 ). 81ص( سابق، مرجع شحاتة، أحمد حسن  2
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 الحصول يمكن التي الطاقة أن بحيث مرة 5000 بنحو الطاقة من العالمية االحتياجات إجمالي عن

  .1عام لمدة العالم استهالك احتياجات لتلبية تكفي دقائق 105 لمدة الشمس أشعة من عليها

 القرن هذا خالل تجددةالم الطاقة مصادر وأهم أفضل تجعلها بمواصفات الشمسية الطاقة تتميز  

 مصدرا وتشكل مكان، أي في استغاللها يمكن هائلة طاقة فهي النفط، عرش لزعزعة األول والمرشح

 وتأتي البيئي، التلوث أنواع من نوع أي تنتج ال نظيفة طاقة أنها كما ينضب، ال الذي للوقود مجانيا

  .التقليدية المصادر محدودية إلى بالنظر أهميتها

  الشمسية الطاقة رتطو: ثانيا

 استخدمها فقد القدم، منذ اإلنسان استخدمها وإنما اليوم وليد يكن لم الشمسية الطاقة استغالل إن  

 الجبال قمم فوق المرايا يضعون كانوا حيث الليل في الجبال سفوح إلضاءة النيران إشعال في الرومان

 المسافات عبر الضوئية اإلشارات دلتبا في استعملوها كما  النيران، وإشعال الشمس أشعة لتجميع

 االجتياح من بالده عن للدفاع الحارقة المرايا" أرخميدس" اإلغريقي العالم استعمل كما البعيدة

  .الهدف نحو توجيهها ثمة ومن بؤرتها في األشعة لتركيز خاص بشكل مرايا وضع حيث الروماني،

 إلى الماء حرارة درجة رفع لهاخال من استطاع بخارية آلة" موشو" اخترع م1785 عام في  

 في" شومان" اعتمده الذي المبدأ نفس وهو الصغيرة، اآلالت إدارة في البخار واستعمل الغليان درجة

  .2م1911 عام الشمسية القوى لتوليد جهاز وضع

 اكتشاف وبعد البخارية اآللة اكتشاف بعد تالشى   الطاقة مصادر من النوع بهذا االهتمام أن إال

 ثانية، جهة من للبيئية وتلويث جهة من استنزافها إلى استغاللها أدى والتي األحفورية، الطاقة رمصاد

 توجهت حيث الماضي القرن منتصف منذ وذلك االهتمام واجهة إلى الشمسية الطاقة أعاد ما وهو

 وقد ة،كهربائي طاقة إلى الشمس أشعة تحويل على قادرة مواد عن البحث إلى ذاك حين العلماء جهود

 تعرضها بمجرد الكهربائية مقاومتها تتأثر والتي السيلينيوم مادة اكتشاف تم حيث فعال ذلك تحقيق تم

  .للضوء

 في األحفورية للطاقات كبديل الشمسية بالطاقة االهتمام مجال في مهمة فترة ذلك تلت ثم

 بالطاقة بالغ اهتمام عطيت عديدة دول فبدأت الغرب، إلى البترول حضر العرب أعلن حينما السبعينيات

 في باستخدامها سمح مما تكنولوجياتها وتطوير نشر في الفترة هذه أثمرت وقد واستخدامها، الشمسية

  .واإلنارة والنقل كاالتصاالت عديدة مجاالت

                                                       
 ،الشرقية غرفة والبحوث الدراسات مركز السعودية، العربية المملكة في سيةالشم الطاقة اقتصاديات  1

)03/01/2011.( http://www.chamer.org.sa/arabic/information center/studies/documents        
                         

  ).32ص( لبنان، الشروق، دار المتجددة، الطاقة ،)1988( الشكيل، جمعان علي رمضان، اسماعيل رأفت محمد  2
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 والدول الهيئات مختلف في واسع نطاق وعلى مكثف بشكل جارية والبحوث التجارب زالت ال

 أنظمة تصميم ذلك ويتطلب وتجاري، كبير بشكل الكهرباء توليد في الشمس استخدام إمكانية لبيان

 نشر كيفية في النامية الدول في خصوصا المهم الدور ويبقى الكهرباء، وخزن لتوليد المتكاملة الطاقة

 اقتصادية وبتكلفة سهلة بأساليب التكنولوجيات هذه ونقل تطوير كيفية وكذا والتطبيقية العلمية المعارف

  .البيئية ومشاكلها العالم في الطاقة نقص عن الناجمة المشاكل بعض بحل لها يسمح مما بولة،مق

  الشمسية الطاقة أهمية: ثالثا

 يمكن ال نائية مناطق إلى ووصولها ومجانيتها محدوديتها عدم في الشمسية الطاقة أهمية تكمن

 البيئة تلوث أشكال من شكل بأي مساهمتها عدم إلى إضافة إليها، الوصول األخرى الطاقة لمصادر

 القدر هذا فإن ذلك إلى إضافة ،1اليوم العالم يواجهها التي التحديات أعظم من اليوم أصبحت والتي

 مصادر أكثر يجعلها مرة) 5000( ب العالم احتياجات عن ذكره سبق كما يزيد والذي منها الهائل

  .وفرة الطاقة

 فالكبيرة متوسطة إلى ضعيفة قدرة ذات نظم من دةالمتعد تطبيقاتها هو أهميتها يدعم ومما

 تسخير أجل من والتطوير البحث جهود تكثيف الدول على الطاقة من الكبير الفيض هذا من ولالستفادة

  .إياها وتعالى سبحانه اهللا وهبنا التي العظيمة النعمة هذه

  الرياح طاقة .2.2.1.3.3

  الرياح طاقة مفهوم: أوال

 الطاقة أي األشياء تحريك من تمكنها والتي الرياح تمتلكها التي القدرة هي الرياح طاقة إن  

 إلى األساس في تعود مجانية طاقة وهي ،2الحركة نتيجة الهواء يمتلكها التي) الميكانيكية( الحركية

 أعلى إلى الحارة الهوائية الطبقات هذه تصاعد إلى للهواء الشمس أشعة تسخين يؤدي حيث الشمس،

 الشمس هي الرياح طاقة فأصل إذا كرياح، ينساب الذي البارد بالهواء ملؤه يتم فراغا هاتحت تاركة

  .3رياح طاقة إلى تتحول األرض سطح على الساقطة الشمسية الطاقة من %2 أن العلماء قدر بحيث

 واألنماط المنطقة طبوغرافية أشكال في بالتغيرات التأثر سريعة طاقة هي الرياح طاقة إن  

 من المنتجة الطاقة في فرق يسجل حيث زماني تغير هناك المكاني التغير إلى إضافة لها، ةالمناخي

 هناك ذلك إلى إضافة أخرى، إلى سنة من وحتى السنة فصول وخالل الواحد، اليوم خالل الرياح

                                                       
 ).32ص( سابق، مرجع الشكيل، جمعان علي رمضان، اسماعيل رأفت محمد  1
 .سابق مرجع ستدامة،الم متجددةال الطاقة 2
  ).95ص( سابق، مرجع خضير، كظيم ثعبان الخفاف، علي عبد  3
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 الذي الرياح مورد تحديد وكذا األفضل األماكن تحديد صعوبة وهو المصدر هذا استغالل تعيق مشكلة

  .معينة منطقة في عمليا عليه الحصول مكني

         الرياح طاقة تطور: ثانيا

 في المراكب تسيير في الفراعنة استخدمها فقد القديمة العصور مند الرياح طاقة استعمال تم لقد  

 الرابع القرن في استخدموها فقد المسلمون أما المياه ضخ في الصينيون استخدمها كما النيل، نهر

  .قديمة لفكرة جديد تطبيق هو إنما الرياح من الكهرباء توليد فإن ومنه الحبوب، طحن يف الهجري

 ثم الدنمارك، في م1910 عام إلى الكهرباء توليد في الرياح طاقة استخدام تطبيقات أولى تعود  

 يةكم السوفيات العلماء قدر فقد الطاقة، مصادر من النوع هذا استغالل تطوير أجل من األبحاث توالت

 وقد ساعي، كيلوواط مليار 35 بنحو السوفياتي اإلتحاد في الرياح من عليها الحصول يمكن التي الطاقة

 قوى توليد أجل من الرياح كثيرة المناطق في متكاملة شبكات وإنشاء األحجام مختلفة مراوح إعداد تم

 أجهزة تصميم في وروسيا أمريكا علماء نجح كما بأكملها، كبيرة ومصانع مدن إلضاءة تكفي كهربائية

 عليها أدخل كما العنيفة، العواصف حد تصل قوية أو خفيفة أكانت سواء الرياح أنواع كل في تعمل

  . العمران عن البعيدة المناطق في بعملها لتقوم االلكترونية األجهزة آخرون علماء

 الطاقات استغالل تطور بعد اآلخر هو ملحوظا تراجعا الرياح طاقة استغالل عرف وقد  

 إلى الرجوع تم الطاقوية المصادر هذه استغالل عن الناجمة البيئية المشاكل تفاقم مع أنه إال األحفورية،

 تكنولوجياتها عرفت وقد البيئية، المشاكل ومعالجة الطاقة توليد في المطروحة البدائل كأحد الرياح طاقة

 إلى باإلضافة واضح، بشكل تكلفتها خفض وكذا استغاللها مجاالت توسيع في ساهم ملحوظا تطورا

  .الرياح وسرعة والفصول والمناخ بالمنطقة بتأثرها المرتبطة عيوبها من التقليل

  الرياح من الطاقة إنتاج في المؤثرة العوامل: ثالثا

 أو زمنية أكانت سواء بها المحيطة بالعوامل التأثر شديدة طاقة الرياح من المنتجة الطاقة تعتبر  

  : 1منها كرونذ مكانية

 .والسنوي والفصلي اليومي وتغيرها الرياح سرعة متوسط 

 ).أفقيا وتغيرها عموديا االرتفاع مع الرياح سرعة تغير( وعموديا أفقيا الرياح توزيع كيفية 

 .أيضا االرتفاع مع وتغيره الزمن مع الرياح اتجاه تغير 

 .واالتجاه السرعة ومقدار الرياح تغطيها التي المنطقة مدى 

 .فيه ومفاجئة كبيرة انحرافات حدوث واحتمال االتجاه يرتغ 

                                                       
 ).97ص( المرجع، نفس  1
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 ومن االرتفاع مع الكثافة وتغير الواحد الموقع في الهواء كثافة في واليومي الفصلي التغير 

 .آخر إلى موقع

 .وتتابعهما السكون وفترات الرياح فترات سلوك طبيعة 

 المختلفة للوحدات لرياحا بفعل الدوار الجزء وحركة المحركات سحب بين التجاوب مقدار 

 . المحطة في المنصوبة

 في المتوفرة القدرة حسابات على يؤثر مما الواسعة المناطق فوق الرياح وتنوع اختالف آثار 

 .منطقة كل

 .كالعواصف القاسية الرياح أوضاع حدوث تردد 

 تبرز ياحالر من الطاقة محطة وأداء تصميم على تؤثر أخرى عوامل هناك العوامل هذه إلى إضافة

 وانتشار العالية، والرطوبة الرملية والعواصف الثلوج سقوط ظروف: مثل الخاصة الخطر حاالت أثناء

  .والمحيطات البحار سواحل قرب األمالح

  الجوفية الحرارية الطاقة. 3.2.1.3.3

  الجوفية الحرارية الطاقة مفهوم: أوال

 تتولد األرض باطن في كامنة حرارية طاقة عن عبارة بأنها الجوفية الحرارية الطاقة تعرف  

 فينتج ما، بطريقة اإلنسان يوصلها التي بالمياه أو قربها الموجود بالمياه الساخنة الصخور احتكاك عند

 أنها إال ،1العالم دول جميع في متواجدة طاقة وهي الكهرباء، لتوليد  تستخدم أبخرة االحتكاك عملية عن

  .العمق بنفس ليست

 حرارة درجة تصل بحيث العمق بزيادة تزيد األرضية القشرة حرارة درجة أن إثبات تم لقد   

 أراضي في الجوفية الحرارة هذه سريان ينتج و° 3000 إلى° 2500 حوالي األرضية الكرة نواة

 ينفذ ال مصدر الجوفية الحرارية الطاقة هذه وتعتبر األرضية، للقشرة اإلشعاعي النشاط عن القارات

 من %99 حرارة درجة أن حيث األرض تغلي أقدامنا فتحت الصخور، أو الساخن الماء في ومخزن

 فإن ومنه الخارجية، الطبقة عند مئة من أقل إلى وتنخفض مئوية درجة 1000 تتجاوز الكوكب

 االحتياجات من هامين نوعين وتلبية بإنتاج وتسمح متجدد مصدر عن عبارة هي الجوفية الحرارة

  .الحرارية والطاقة الكهرباء هما الطاقوية

  الجوفية الحرارة طاقة استغالل تطور: ثالثا

                                                       
 ليبيا واإلعالن، والتوزيع للنشر الجماهيرية الدار الخام، النفط وأسعار األوبك منظمة ،)2000( الرومي، نواف  1
 ).228ص(
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 تلبية في السنين آالف منذ ذلك تم قد وإنما اليوم وليد ليس الجوفية الحرارة طاقة استغالل إن  

 يومنا إلى استمر ما وهو االستشفاء، في المعدنية الينابيع استغالل ذلك أمثلة ومن االحتياجات، بعض

 وشمال األوسط بالشرق مرورا أوروبا من العالم مناطق معظم عبر الينابيع هذه جودو امتد وقد هذا

 ومصر والعراق فلسطين، في تتوفر لوجدناها العربية الدول إلى نظرنا فلو ،1والصين الهند إلى إفريقيا

 التي األوروبية الدول عكس على والسياحة، االستشفاء ألغراض سوى تستغل ال أنها إال والجزائر

 في فمثال الخدمة، في المعتبر الطاقوي المصدر هذا وضع أجل من معتبرة جهود زالت وما بذلت

 المتاحة الكهربائية اإلمكانات"  فإن" بوسمان فيرنير"  األرضية الحرارة جمعية رئيس عن ونقال ألمانيا

 لهذا مستغلةال الدول أوائل من كانت وقد" 2مرة 600 احتياجاتها تغطي أن يمكن ألمانيا أرض تحت

 م1904 عام إلى الجوفية الحرارة من الكهرباء إلنتاج محطة أول إنشاء تاريخ يعود بحيث المصدر

  .3 ميغاواط 380ب تقدر إنتاجية بطاقة

 في بدأت فقد أيسلندا الطاقوي المصدر هذا استغالل في هامة أشواط قطعت التي الدول بين من  

 أراضيها على المنتشرة الينابيع استغالل في نجحوا وقد اضي،الم القرن من الثالثينات مند استغاللها

  . والتدفئة الكهرباء من احتياجاتها من %100 قرابة اليوم الجزيرة تغطي بحيث

  األرضية الحرارية الطاقة مصادر: ثالثا

  :4صناعيا استغاللها حسب أنواع ثالثة إلى األرضية الحرارة إنتاج حقول تقسيم يمكن  

 مئة إلى خمسين بين ما تتراوح حرارتها درجة مياه على الحقول هذه تحتوي :الساخنة هالميا حقول. 1

 حرارة إلى تحتاج التي الصناعية العمليات أو المنزلي لالستخدام تستغل أن يمكن والتي مئوية، درجة

  .الياوإيط السوفياتي االتحاد فرنسا، المجر، في الموجودة تلك اقتصاديا المستغلة الحقول أشهر ومن

 أعلى حرارة درجات وعند عال ضغط تحت مياه على الحقول هذه تحتوي: الرطب البخار حقول. 2

 المنخفض، الضغط ذات األجزاء عند البخار من ضئيلة كميات توجد كما الغليان، درجة من بكثير

 توليد يف تستخدم أنها كما الصناعي االستغالل في جدوى الحرارية المصادر أكثر الحقول هذه وتعتبر

  .األخرى االستخدامات وكافة الكهرباء

 الفلبين السلفادور، والمكسيك، نيوزيلندة في الموجودة تلك الرطب البخار حقول أمثلة من  

  .الكهرباء توليد في كلها وتستغل األمريكية المتحدة والواليات

                                                       
 ).135ص( سابق، مرجع عقيلة، ذبيحي  1
 ).25ص( سابق، مرجع شريف، عمر  2

 ).373ص( سابق، مرجع الزوكة، خميس محمد  3

 ).116-114ص ص( سابق، مرجع الشكيل، جمعان علي رمضان، إسماعيل رأفت محمد  4
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 بحيث الرطب رالبخا حقول الجيولوجية الناحية من الحقول هذه تشبه :المحمص البخار حقول. 3

 في ماء بدون أي( جافا بخارا الحقول هذه وتنتج الغالب، هو البخار لكن والبخار الحار الماء يتواجد

 ثاني وخصوصا الغازات من القليلة الكميات بعض مع ومختلطا *محمصا البخار ويكون) السائلة الحالة

  .الكهرباء يدتول في البخار هذا ويستخدم الهيدروجين وكبريتيد الكربون، أكسيد

  .واليابان األمريكية المتحدة والواليات إيطاليا في الموجودة تلك الحقول هذه أمثلة من  

  واإليثانول الحية الكتلة من المستمدة الطاقة. 4.2.1.3.3

 للدول بالنسبة ومازال الماضي في لإلنسان بالنسبة مهما دورا لعب طاقوي مصدر الحية الكتلة

 تلبية في يلعبان الذي الدور وما اإليثانول؟ هو وما الحية الكتلة طاقة ىتر يا هي فما النامية،

  الطاقة؟ من االحتياجات

  واإليثانول الحية الكتلة طاقة مفهوم: أوال

 الغنية الزراعية والمنتجات األشجار مثل النباتي األصل ذات المواد كل الحية الكتلة تشمل  

 الصلبة المخلفات إلى باإلضافة الحيواني األصل ذات فاتالمخل وكذا بالسكريات، الغنية أو بالنشاء

 إلخ،...والتخمر المباشر الحرق طريق عن الكامنة طاقتها إطالق يمكن والتي والبشرية، الصناعية

 والعراق، والجزائر والسودان كتونس العربية الدول من كثير في هاما مصدرا الحية الكتلة وتعتبر

 حطب، %85 من الحية الكتلة أي وتتشكل النامية الدول من كثير في سيةاألسا الطاقة أنها إلى إضافة

 في المنزلي لالستهالك منها األكبر الجزء ويذهب زراعية، مخلفات %2 حيوانية، مخلفات 13%

  .1والتسخين والتدفئة كالطهي األرياف

 أو صلب شكل في سواء لالستعمال صالح وقود إلى الحية الكتلة لتحويل طرق عدة إتباع يتم  

 هذه نواتج بين من وغيرها، والتغوير والتمييع التخمر االستخالص،: منها ونذكر غازي أو سائل

 يتم حيث الحبوب تخمر من المستخرج الكحول أشكال أهم من يعتبر والذي اإليثانول نذكر الطرق

 الدول بين ومن اإلحيائي، بالوقود يعرف لما األول الجيل وهو والنشاء، السكر قصب من استخالصه

  .%60 عن تزيد بنسبة للسيارات كوقود استعماله يتم حيث البرازيل المجال هذا في الرائدة

 وذلك الطحالب، من استخالصه تطوير على العمل فيتم اإلحيائي الوقود من الثاني الجيل أما  

 انعكاس تفادي ثم ومن اإلنسان، طعام في المستخدمة الزراعية المحاصيل استعمال تفادي أجل من

 البحث قسم من األمريكيين الباحثين من مجموعة بها قام دراسة وحسب األسعار، على الطلب زيادة

 تزيد الطحالب من المستخرجة الوقود كمية أن وجدوا م2007 عام األمريكية الزراعة بوزارة الزراعي

                                                       
  .محمصا البخار يسمى التبخر حرارة درجة من أعلى البخار حرارة درجة تكون عندما *
  ).367ص( ،مصر األكاديمية، المكتبة لمستقبل،ا وتحديات الطاقة ،)1994( الدين، صالح إيهاب محمد  1
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 تحتاج ال أنها ماك السكر، كقصب العادية اإلحيائي الوقود محاصيل من المستخرجة تلك عن مرة 100

 عن المستخرج الوقود حجم زيادة إمكانية هو أهميتها من يزيد ومما ،1 لزراعتها صغيرة لمساحة سوى

  .الوراثية الهندسة طريق

 حيث اإلنتاج تكاليف ارتفاع هو اإلحيائي الوقود من الثاني الجيل إنتاج يواجه عائق أهم إن  

 الزجاجة عنق أن بروكسل في الدولية للطاقة الدولية ةالوكال لدى المحللين كبير" سيمز رالف" صرح

 تركيزات زراعة تكاليف فارتفاع الطحالب، وقود إلنتاج المطلوبة الغالية التكنولوجيا هو العملية هذه في

 مصادر من تكلفة أكثر الطحالب من يجعل الوقود استخالص تكاليف ارتفاع إلى إضافة منها عالية

   .األخرى اإلحيائي الوقود

   الحية الكتلة طاقة أهمية: ثانيا

 فقد الخشب، احتياجاته لتلبية وسخرها اإلنسان اعتمدها التي الطاقة أنواع وأهم أوائل بين من  

 الخدمة، في األخرى األحفوري الوقود أنواع ووضع البخارية واآللة الفحم اكتشاف قبل هاما دورا لعب

 خاصة الحية الكتلة استغالل على سلبي تأثير العالية اكفاءته إلى إضافة أسعارها النخفاض كان والتي

 وكذا النائية المناطق في خاصة كبيرة أهمية تشكل فمازالت النامية الدول في أما المتقدمة، الدول في

 تلبية وفي التقليدية، الصناعات بعض في وكذا والتدفئة الطهي في معتمدة مازالت حيث النائية، القرى

  .مثال التبغ كتجفيف ةالزراعي االحتياجات

 ومن التقليدية، المصادر نفاذ إمكانية من العلماء تحذيرات ارتفاع وكذا البيئي الوعي زيادة مع  

 وقد الطاقة، مصادر من النوع بهذا المتقدمة وخاصة الدول اهتمام زاد عالمية كارثة في الوقوع ثم

 من جزء حل في العلماء عليه يراهن والذي ياإلحيائ الوقود من الثاني الجيل بإنتاج االهتمام هذا ترجم

 بشكل مساهمته ثمة ومن النقل، مجال في اإليثانول فعالية إثبات بعد خاصة العالم يواجهها التي المشاكل

 سبيل في معتبرة جهود يبذلون ذلك أجل ومن المنبعثة، للبيئة الملوثة الغازات حجم من التقليل في فعال

  .األخرى الطاقة لمصادر بالنسبة تنافسية وجعلها تكلفته خفض

  الهيدروجين طاقة. 5.2.1.3.3

 الهيدروجين؟ هو ما لكن التقليدية، الطاقة لمصادر كبديل واسع باهتمام الهيدروجين يحظى  

  إنتاجه؟ يتم وكيف

  

  

                                                       
). 06/09/2010( المعلوماتية، النبأ شبكة مستدامة، عصرية لحياة متجددة اقاتط: البديلة الطاقة ملف جاسم، صباح  1

www.anabaa.org.                                                                                                                                       
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  الهيدروجين تواجد: أوال

 نظف،واأل األخف فهو ناجحا وقودا تجعله التي المقومات كل على الهيدروجين غاز يحوز  

 أو طعم له ليس غاز والهيدروجين تامة، بكفاءة الطاقة من أخرى أشكال إلى تحويله أمكانية إلى إضافة

 فكثيرا الكون في تواجدا العناصر أكثر من وهو ،2H الذرة ثنائي جزيء من ويتكون سام وغير رائحة

 مكونات من %75 ثالم يشكل فهو منه، عالية نسبة تحتوي أو فقط منه تتكون والنجوم الكواكب من

 الهيدروجين ويمتلك الهيليوم، عنصر مكونة الهيدروجين أنوية الندماج نتيجة تنتج وطاقتها الشمس

 المواد من العديد تركيب في ويدخل والتبريد، بالضغط واإلسالة لالشتعال قابل وهو وأخفها ذرة أصغر

  .1وحيوانات نباتات من الحية األجسام ونتك التي العضوية والمركبات الماء أهمها من والتي الكيميائية

 كعنصر يتواجد ال األرض سطح على أنه إال والنجوم الكواكب في الكبير تواجده من بالرغم  

 على األكسجين مع متحدا كبيرة بوفرة ويتواجد صغيرة بنسب الطبيعي الغاز في يوجد فهو مستقل،

 لوقود الرئيسي المصدر تعد األخيرة ذهه فإن لهذا ،2واألنهار والمحيطات البحار في مياه شكل

 ومنه الغذاء، إنتاج في ضرورية عضوية مركبات شكل على الكربون مع متحدا يتواجد كما, المستقبل

 الحياة أساسيات من هي والتي والطاقة والماء الغذاء إنتاج في مهم دور يلعب الهيدروجين أن نقول

  . ومستقبال اليوم

 هذه أن إال العشرين، القرن بداية في بدأت للطاقة بديل كمصدر ينالهيدروج استخدام فكرة إن  

 طريق عن األكسجين عن الهيدروجين ففصل إنتاجه، تكلفة ارتفاع: منها صعوبات صادفتها العملية

 ما وهو كالماء، أولية لطاقة إلنتاجه يحتاج كما طاقة إلى يحتاج للماء الحراري أو الكهربائي التحليل

 التي ومؤهالته ألهميته بالنظر متزايدا اهتماما األخيرة العقود خالل عرف والذي جهإنتا تطور أعاق

 الهيدروجين إنتاج طرق بتطوير االهتمام هذا ترجم وقد التقليدية، الطاقات محل يحل أن له تسمح

 دةالمتح الواليات في المتجددة الطاقات مركز في العلماء نجح كما, اإلنتاج تكلفة في نسبي ولو وخفض

 الماء من الهيدروجين بفصل يقوم جهازا ابتكروا فقد الشمسية، الطاقة باستخدام إنتاجه في األمريكية

 سبق وكما الشمسي، الشعاع من %12,5 من أكثر باستخدام الوقت نفس في كهربائية طاقة إلى وتحويله

 .   التكلفة اقتصادي غير الجهاز زال ما حيث التكلفة عائق هو أمامهم عائق أهم يبقى ذكره

 بعضها ذكر سبق والتي المستقبلي الوقود يكون ألن تؤهله عديدة مزايا يمتلك الهيدروجين إن  

 تعاني التي األخرى المتجددة الطاقات على بها يتفوق والتي التخزين، على القدرة إليها ونضيف منها

                                                       
 ).38ص( سابق، مرجع الغني، عبد محمد العزاوي، الرسول عبد  1
 ).131ص( بق،سا مرجع الشكيل، جمعان علي رمضان، اسماعيل رأفت محمد  2
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 للطاقة أوليا مصدرا يعد ال أنه إال... الرياح وطاقة الشمسية كالطاقة القدرة بنفس الدائم التواجد عدم من

 إلنتاجه؟ المتبعة الطرق أهم هي فما إلنتاجها، وسيط مصدر وإنما

  الهيدروجين إنتاج طرق: ثانيا

 والتحليل للماء، الكهربائي التحليل: أهمها الهيدروجين إنتاج خاللها من يمكن عدة طرق هناك  

  .المباشرة لشمسيةا األشعة تأثير طريق عن إنتاجه إلى إضافة الحراري

  للماء الكهربائي التحليل .1

 انتشارا وأكثرها الماء من الهيدروجين على للحصول المعروفة الطرق أبسط الطريقة هذه تعتبر 

 الهيدروجين الرئيسية مكوناته إلى ليتحلل الماء في كهربائي تيار إمرار على الطريقة هذه وتعتمد

 هذه كفاءة وتصل ،طاقة وإلى الكهربائي التحليل بخلية يسمى جهاز إلى ذلك في ونحتاج واألكسجين،

 تحويل كفاءة االعتبار بعين أخدنا إذا ،%30 حوالي إلى لتصل تنخفض أنها إال% 80 إلى الطريقة

  .هيدروجين إلى ثم ومن كهرباء إلى األولية الطاقة

 التحليل قطري عن الهيدروجين إنتاج يكلف حيث التكلفة عائق هو الطريقة لهذه عائق أهم  

  .األحفوري الوقود من إنتاجه من أكثر للماء الكهربائي

 للماء الحراري التحليل .2

 أكثر أو مئوية درجة 3000 حوالي إلى تسخينه المباشر بالتسخين عنصريه إلى الماء لتحلل يلزم

 الدرجة هذه تتحمل مواد أو أوعية إيجاد يصعب كما سهال، ليس الدرجة هذه إلى الوصول أن إال

 الكهربائي التحلل إجراء طريق عن الصعوبات هذه تجنب العلماء يحاول لذلك الحرارة، من مرتفعةال

 أو الكبريت أكسيد وثاني الحديد كأكسيد أكثر أو 1كميائي حفاز يستعمل أن على مراحل عدة على

 جةدر أعلى بحيث أقل حرارة درجات في التفاعل إجراء أجل من وذلك والزئبق، الكالسيوم بروميد

  .مئوية درجة 730 هي الحفاز وجود حالة في نحتاجها

 المباشرة الشمسية األشعة بتأثير الهيدروجين تحضير .3

 أما الشمسية األشعة من الضوئي التركيب لعملية الالزمة الطاقة الخضراء النباتات تستمد

 األكسجين هعنصري إلى الماء تحلل من النباتات عليه فتحصل اإلرجاع لعملية الالزم الهيدروجين

  . الكلوروفيل هو وسيط وجود في إال تتم ال العملية وهذه والهيدروجين،

 إيجاد استطاعوا وقد الماء، تحليل الكلوروفيل ومادة الشمس أشعة وجود في العلماء حاول وقد

 في المنحلة األمالح بعض بإمكان أنه وجدوا بحيث الطبيعي، الوسيط هذا محل تحل كميائية مركبات

                                                       
 في ويبقى التفاعل، هذا لحدوث الالزمة....) ضغط, حرارة( الشروط تغيير أو ما تفاعل بتسريع الكميائي الحفاز يقوم  1

 .تغير أي بدون الحفاز هذا األخير
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 سالبة، وأخرى موجبة أيونات إلى الماء في إذابتها عند األمالح تتأين بحيث الدور بهذا القيام الماء

 الماء جزيء وإلى من أكثر أو إلكترون تعطي أو األيونات هذه تأخذ الشمسية األشعة تأثير وتحت

  .وهيدروجين أكسجين إلى الماء تحلل إلى مؤديا

 على ويوزع ويخزن الهيدروجين ينتقل ثم لماءا يتحلل الطرق هذه إحدى الستخدام كنتيجة

 األخير هذا األحفوري، الوقود فيها يستخدم التي التطبيقات معظم في استخدامه يمكن حيث المستهلكين،

 ناضب بمصدر الرتباطها الطريقة هذه إلى نتطرق لم أننا إال الفحم كتغوير الهيدروجين إنتاج منه يمكن

  .الناضبة للطاقات بديلة مصادر عن البحث بصدد ونحن للبيئة وملوث

  المائية الطاقة. 5.2.1.3.3

 فقد تلك أهميته إلى وباإلضافة منه حي شيء كل تعالى اهللا جعل فقد الحياة عصب هو الماء  

  مصادرها؟ أهم هي وما ؟ الطاقة هذه هي فما هائلة، طاقة المياه هذه في تعالى اهللا سخر

  المائية الطاقة مفهوم: أوال

 من الكبيرة الكميات تمتلكها التي القدرة أو الكامنة الطاقة أنها على المائية الطاقة تعريف يمكن  

 في للمياه الحركية القدرة تكون حيث والشالالت الجارية األنهار أو المائية المسطحات في سواء المياه

 بدأ حيث القدم منذ اناإلنس عرفها التي للطاقة المتجددة المصادر أحد هو فالماء إذا ،1لها قيمة أعلى

 المائية للطاقة المباشر االستخدام أن إال والطواحين، العجالت وإدارة للري المياه رفع في استغاللها

  .استخدامها في التوسع من حد مما المشاكل من العديد واجه

  المائية الطاقة مصادر :ثانيا

  : 2هما رئيسيتين مجموعتين إلى المائية المصادر تصنيف يمكن  

 البحرية بالمسطحات المرتبطة أي البحري األصل ذات الطاقة مصادر وهي :البحرية المصادر. 1

  .والجزر والمد األمواج حركتي وتمثلها والمحيطية،

 والخزانات كالسدود اصطناعية أي بشرية إما وهي: النهرية بالمجاري المرتبطة الطاقة مصادر. 2

  .التفصيل من بشيء منها كل شرح وسنحاول الطبيعية، توالمندفعا الشالالت في تتمثل طبيعية وإما

   البحرية المصادر. 1

 المائية المصادر أوسع من وتعد والجزر، المد وحركة األمواج من كل حركة في أساسا تتمثل  

 حجم من% 75 حوالي تشغل والتي والمحيطية، البحرية بالمسطحات ارتباطها بحكم انتشارا للطاقة

  .األرضية الكرة

                                                       
 .سابق مرجع المستدامة، المتجددة الطاقات المكي، شهاب أبو  1
 ).347-333ص ص( سابق، مرجع الزوكة، خميس محمد  2
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 المياه مجاري في تحدث التي الطبيعية الظواهر من األمواج حركة تعد :األمواج حركة طاقة -أ

 يؤدي االضطراب هذا الرياح، سرعة بسبب المياه في اضطراب عن عبارة وهي والمحيطات، كالبحار

 الساحل بصخور تصطدم حتى تنتشر ومنتظمة موجبة حركة في الماء جزيئات وانخفاض ارتفاع إلى

 الرياح، طاقة عن والناتجة للمياه الدافعة القوة تحرك عن عبارة الحقيقة في هي األمواج وحركة

 خط في الحركة في االستمرار يعني والذي الذاتي القصور بفعل يكون الطاقة لهذه األمواج واكتساب

  . 1بالساحل األمواج ارتطام عند تتبدد الطاقة هذه أن إال مستقيم،

 ال أنه إال الضارة، الجانبية اآلثار من الخالية النظيفة الطاقة مصادر من األمواج طاقة وتعتبر  

 اتجاهها وتغير وسرعتها ارتفاعها واختالف الموجبة الترددات تذبذب: منها عديدة ألسباب جمعها يمكن

 العالم من عديدة بلدان في جارية والبحوث الدراسات زالت ال والمشاكل الصعاب تلك من وبالرغم

 في الكهربائية الطاقة لتوليد بحرية محطات بناء تم حيث طويلة، بشواطئ تتمتع التي تلك خاصة

  .نظيفة طاقة بمصادر الساحلية المناطق احتياجات لتلبية منها محاولة

 تشغيل في استخدامها في نجحوا حيث اليابان نجد األمواج لطاقة المستغلة الدول أوائل من  

 المصدر هذا تسخير في والهند وبلجيكا والدنمارك النرويج نجحت كما المالحي، اإلرشاد معدات

  .   2المجال هذا في رائدة المتحدة المملكة وتبقى الطاقوي،

 كل بين التجاذب عن الناتجة الطبيعية الظواهر من والجزر المد حركة :والجزر المد حركة طاقة -ب

 للمد عمليتين)  دقيقة 50و ةساع23(  الواحد القمري اليوم خالل تحدث بحيث والقمر الشمس من

 وكذا العرض، خط على أي المكان تغير على المياه مستويات بين الفرق في التغير ويعتمد والجزر

 عندما مد موجة أكبر وتكون متر) 20-15( و متر ثلث بين المد يتراوح بحيث الشاطئ طبيعة على

  .واحد خط على والشمس والقمر األرض تكون

 األخيرة هذه تعمل بحيث توربينات فيها توضع أنفاق فيه سد بناء يتم مدال طاقة على للحصول  

 بطاقة النوع هذا من محطة بناء في فرنسا نجحت وقد والجزر، المد عملية أثناء الكهرباء توليد على

  %. 25 ب تقدر وبكفاءة واط كيلو ألف 240 ب تقدر إنتاجية

 الكهرباء لتوليد الصالحة األماكن قلة هو مائيةال الطاقة من النوع هذا على يؤخذ ما أهم بين من  

  .العالم في والجزر المد من

  النهرية بالمجاري المرتبطة الطاقة مصادر. 2

                                                       
 ).123 ص( سابق، مرجع شحاته، أحمد حسن  1

 الدار ،"الصناعية المجتمعات ومصير النفط" النفط سراب ،)2005(اهللا، عبد أنطوان ترجمة  هاينبرغ، ريتشارد  2
 ).238ص( لبنان، للعلوم، العربية
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 المساقط في أو األنهار مجاري تعترض التي الطبيعية الشالالت في سواء الساقطة المياه تمتلك  

 توربينات تشغيل في استغاللها يتم لةهائ قوة تمتلك األنهار على السدود بناء طريق عن االصطناعية

 الطاقة توليد في استغاللها إمكانية ومدى مستوى في العالم في النهرية المجاري وتتباين الكهرباء، توليد

 في تجري التي المياه بخصائص يتعلق ما منها متغيرات عدة على توقفها إلى بالنظر وذلك الكهربائية،

 المدارية األنهار في تتوفر خاصية وهي العام، طول الدائم وافرهات بمدى يتعلق فيما وخاصة المجرى،

 بروافدها األنهار هذه تمتلك لذلك العام، طوال الدائمة األمطار ذات المناخية األقاليم من وغيرها

 ببعض تتعلق مساعدة أخرى عوامل توافر حالة في الكهرباء لتوليد كبيرة كامنة مصادر المختلفة

  .واالقتصادية والبشرية الطبيعية الخصائص

 إلى باإلضافة, النهر لمياه الدائم الجريان هو المولدة الطاقة لمستوى المحددة المتغيرات بين من  

 وقاع األرض سطح من كل واتجاه درجة النهر، مجرى اتساع مدى(  السطح بأشكال متعلقة متغيرات

  .السدود لبناء مفتوحة كواقع اختيارها نيمك التي المسافات يحدد الذي الجيولوجي التركيب وكذا) النهر

 الجنوبية أمريكا في األمازون نهر: نذكر الكهربائية الطاقة توليد في المستغلة األنهار بين من  

  .األوروبية القارة غربي وأنهار الراين نهر إلى إضافة إفريقيا في والكونغو

 المجتمع يعمل أن يمكن التيو المتجددة الطاقات مصادر أهم استعرضنا قد نكون العرض بهذا  

 فما الناضبة، التقليدية الطاقات محل تحل أن لها يسمح أفضل بشكل واستغاللها تطويرها على الدولي

 التي المعوقات أهم هي ما وكذا عيوبها؟ أهم هي وما لذلك؟ وتؤهلها بها تتمتع التي الخصائص هي

   تطويرها؟ دون تحول

   تطورها معوقات وأهم ددةالمتج الطاقات وعيوب خصائص. 2.3.3

 وإنما ناضبة غير طاقات أنها رأسها وعلى الخصائص من بمجموعة المتجددة الطاقات تتمتع  

 كل بها يتمتع أخرى خصائص إلى باإلضافة للبيئة، ملوثة غير أنها كما باستمرار المخزون متجددة

 ما وهذا تطويرها دون تحول يالت العوائق أحد كانت ربما عيوب، من تخلو ال أنها إال حدى على نوع

  .التالية النقاط في سنراه

  المتجددة الطاقات وعيوب خصائص. 1.2.3.3

  المتجددة الطاقات خصائص. 1.1.2.3.3

 وهما آنفا ذكره سبق كما المتجددة الطاقات مصادر مختلف بين مشتركتين خاصيتين هناك  

  .تفصيلها سنحاول أخرى خصائص منها لكل أن إال البيئة، تلويث عدم خاصية وكذا التجدد خاصية

  الشمسية الطاقة خصائص: أوال
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 من غيرها على مفضلة تجعلها التي اإليجابية الخصائص من بالعديد الشمسية الطاقة تتميز  

  :1منها ونذكر األخرى الطاقة مصادر

 تلوث واستهالكها إنتاجها عن ينتج ال نظيفة طاقة الشمسية فالطاقة: البيئي األمان مصادر توفر 

 المشاكل وخطورة حدة تزايد ظل في وخاصة المجال، هذا في خاصا وضعا يكسبها ما وهو

 .العالم يعرفها التي البيئية

 المشاريع إنشاء إمكانية يسهل مما مقابل وبال للنضوب قابل غير متجددا مصدرا تعتبر 

 .     ةالشمسي الطاقة على الطاقة من احتياجاتها تلبية في تعتمد التي المستديمة

 التوسع من تحد قد التي والمحلية والدولية السياسية النظم لسيطرة الشمسية الطاقة خضوع عدم  

 . منها كمية أي استغالل في

 المختلفة الطاقة أشكال على تحويلها اعتماد عدم وكذا األماكن جميع في الشمسية الطاقة توفر 

 .مكان أي في لالستغالل قابلة جعلهاي مما, األرض إلى الوارد الشمسي اإلشعاع شدة على بل

 توفر إلى إضافة المختلفة، الطاقة أشكال إلى الشمسية الطاقة تحويل في المعتمدة التقنية بساطة 

 مجال في بالعاملين مقارنة الشمس من الطاقة إنتاج مجال في للعاملين بالنسبة األمان عامل

 .التقليدية الطاقات استغالل

  احالري طاقة خصائص: ثانيا

  :نذكر الرياح طاقة بها تتمتع التي الخصائص بين من  

 .ملوثة غازات أي استغاللها عن ينتج ال متجددة محلية طاقة الرياح طاقة 

 كالزراعة أخرى أغراض في استخدامها يمكن للرياح كحقول المستخدمة األراضي من% 95 

 .المباني فوق التوربينات وضع يمكن كما والرعي،

 المقاييس منظمة قدرت حيث الكهرباء توليد في كبيرة إمكانات على الرياح طاقة توفر 

 20 بحوالي عالمي نطاق على الرياح بواسطة توليدها الممكن الكهربائية الطاقة حجم العالمية

 .استغاللها تحقق حالة في ضخمة إمكانات وهي ميغاواط، مليون

  الهيدروجين خصائص: ثالثا

 األنواع مع بالمقارنة للمستقبل مثاليا وقودا تجعله لخصائصا من بمجموعة الهيدروجين يتمتع  

  :2منها ونذكر المتوفرة

                                                       
 ).120ص( سابق، مرجع خضير،  كاضم ثعبان ف، خفا علي عبد  1
  ).04/2010/ 25( بيئي، تحكم المتجددة الطاقة السيد، شوقي السيد  2
   http://www.arab‐eng/vb/t79308‐html                                                                                                          
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 أي احتراقه عن ينتج وال عال حراري محتوى ذو لالحتراق قابل عنصر الهيدروجين 

 .ملوثة غازات

 البحار مياه في وخصوصا الطبيعة، في كبيرة بكميات ومتوفر ناضب غير مصدر إنه 

 منه نستخلص أن يمكن الذي النقي الماء يولد احتراقه أن إذ ومتجدد دائم وهو والمحيطات،

 .محدودة وغير متتالية مرات الهيدروجين

 أو صهاريج في سواء غاز أو سائل بشكل نقله يمكن فالهيدروجين وتخزينه نقله سهولة 

 لفترات خزنه يمكن كما لالستهالك، مقبوال وقودا يجعله ما وهو األنابيب شبكات عبر

 .خصائصه في ذلك يؤثر أن دون الحاجة عند واستعماله ةطويل

 خاصة وبصورة الطبيعي الغاز من بدال السكنية البيوت في الهيدروجين استخدام يمكن 

 دون النقل وسائل لمختلف كوقود استعماله يمكن كما والتدفئة، والتسخين الطبخ ألغراض

 .الياح بها المعمول المحركات أجهزة في جذرية تغييرات إجراء

  المائية الطاقة خصائص: رابعا

  :منها نذكر الخصائص من بمجموعة المائية الطاقة تتميز  

 من أي يتضمن ال واستخدامها توليدها عملية ألن للبيئة ملوثة غير طاقة المائية الطاقة ♦

 تالغازا منها تنبعث التي والكيميائية الفيزيائية والعمليات كاالحتراق للبيئة الملوثة العمليات

 .صلبة نفايات تخلق ال كما العادمة

 .منها الكهربائية الطاقة توليد سهولة ♦

 في كبيرة أهمية له مما الحاجة حسب وتقسيمها الكهرومائية الطاقة في التحكم سهولة ♦

 .الحديثة الصناعة

 .االستخدام في لها نظير ال التي ومرونتها الكهرومائية الطاقة وتوزيع نقل سرعة ♦

 .المتجاورة الدول بين ما تبادلها يتم حيث الدولي للتبادل كهرومائيةال الطاقة قابلية ♦

  : الحية الكتلة خصائص: خامسا

 :1منها نذكر المزايا من عدد الحية الكتلة تقدم  

 .األرضية الكرة أرجاء مختلف في الواسع توفرها 

 محج أن إلى إضافة الرماد من%5 إلى 3 ومن الكبريت من% 0,1 من أقل على احتوائها 

 الحجم يعادل معالجتها أو حرقها عند الحية الكتلة من المنطلق الكربون أكسيد ثاني غاز

                                                       
 .سابق مرجع الخير، أبو هاشم محمد مهنا، مقداد  1
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 إضافية كمية أي الجو في تطرح ال أنها يعني وهذا الضوئي، التركيب عملية في منه المنطلق

 .الكربون أكسيد ثاني غاز من

 .والحرارة الكهرباء لتوليد واسع نطاق على الحية الكتلة تستعمل 

 سلة لتكوين تؤهلها مختلفة عديدة بخصائص المتجددة الطاقات تميز هو قوله يمكن ما إن  

 العيوب من خالءها يعني ال هذا أن إال الستغاللها، المثلى الطريقة معرفة تم ما إذا متوازنة طاقوية

  .به الخاصة عيوبه نوع لكل وإنما

  المتجددة الطاقات عيوب. 2.1.2.3.3

  مسيةالش الطاقة عيوب: أوال

 ناحية من سواء المتجددة الطاقة مصادر أفضل من الشمسية الطاقة كون من الرغم على  

 إال بها، التحكم تقنية بساطة إلى إضافة بها األخرى المصادر وارتباط ديمومتها حيث من أو النظافة

 اللهاالستغ خزنها مشكل هو مشكل وأول تطورها وجه في عائقا كانت التي العيوب من تخلو ال أنها

 كاأليام السنة طوال وال اليوم طوال متوافرة تكون ال طاقة فهي والليل، كالشتاء الحاجة أوقات في

 النتشار الالزمة التطوير مجاالت أهم من الشمسية الطاقة تخزين بحوث فإن لذلك والممطرة الغائمة

 اقتصاد يواجه تحدياو حيويا أمرا ومحسنة جديدة تخزين أنظمة تطوير يظل بحيث استغاللها، وتوسع

  .1للطاقة ثابت مصدر على يقوم

 عن عبارة هو الحقيقي سعرها ألن مجانية ليست أنها إال متوفرة طاقة هي الشمسية الطاقة إن  

 وهذه حرارية، أو كهربائية طاقة إلى مغناطيسية طاقة من تحويلها في المستخدمة المعدات تكاليف

 على قادرة تجارية طاقة جعلها أجل من ممكن مستوى ىأدن إلى خفضها على العمل يجب التكاليف

  .األحفورية الطاقات منافسة

  الرياح طاقة عيوب: ثانيا

  :الطاقوي المصدر هذا على يعاب ما أهم من  

 عواصف( الواحد اليوم في الزمن حسب متغيرة الرياح عن الناتجة فالطاقة ثابت غير مصدر 

 .أيضا المكان حسب متغيرة أنها كما الواحدة، السنة فصول وخالل) عادية ورياح

 المناطق بعض المناظر تشوه أنها كما دائما، متوفرة تكون ال قد كبيرة مساحات إلى الحاجة 

 من الكثير أزال قد اليوم التقني التطور أن إال عملها، يرافق الذي الضجيج إلى باإلضافة

 .منها تراباالق عند إال المراوح أزيز سماع يمكن ال أنه حد إلى الضجيج

                                                       
 الطاقة على قائم اقتصاد" النفط عصر بعد ما ،)1992( حديدي،ال محمد ترجمة لينسن، نيكوالس فالفين، كريستوفر  1

 ).34ص( مصر، والتوزيع، للنشر الدولية دارال ،"الشمسية
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 للتصنيع والخدماتية التنظيمية والهياكل واإلحصاءات والمعلومات الخطط إلى االفتقار 

 .1العامة بالشبكات  الريحية الطاقة كهرباء دمج في والتردد والصيانة، والتوزيع

 الطيور من هائلة أعداد قتل إلى العمالقة التوربينات تؤدي حيث البيولوجي بالتنوع اإلضرار 

 .2شفراتها دوران سرعة بسبب رةالمهاج

 .ضخمة ربط شبكات إنشاء يتطلب مما االستهالك مناطق عن الرياح طاقة إنتاج مناطق بعد 

 نوع تطوير تحاول الرياح طاقة وعيوب المصاعب هذه بعض على الدول تغلب أجل ومن  

   . البحرية الريحية المزارع باسم تعرف المزارع من جديد

  نالهيدروجي عيوب: ثالثا

 نذكر والتي العيوب من يخلو ال أنه إال الهيدروجين بها يتمتع التي العديدة المزايا من بالرغم  

  :3منها

 نضوب مشكلة يحل ال وهذا الهيدروجين إنتاج في الطبيعي الغاز على الكبير االعتماد 

 .العادمة الغازات انبعاث وكذا األحفورية الطاقات

 كبيرة خزانات إلى الحاجة يعني ما وهو هيدروجينال من الحجم وحدة في الطاقة انخفاض 

 .الحاجة وقت إلى به لالحتفاظ

 يعني مما الحالية الطاقة لمصادر نظيرتها عن الهيدروجين لطاقة التحتية البني اختالف 

 .مكلفة تكون قد تغيرات إجراء ضرورة

 المنتشرة جهزةاأل معظم في منه مكعب متر إنتاج أجل فمن الهيدروجين إنتاج تكاليف ارتفاع 

 األبحاث تتركز التكاليف خفض أجل ومن ساعة،/  كيلوواط 4,8 إلى 4,5 من نحتاج حاليا

 .الخاليا لهذه المردود تحسين على

  المائية الطاقة عيوب: رابعا

 تصلح فمثال الطاقة إلنتاج المالئمة األماكن قلة هو المصدر هذا على يعاب ما بين من  

 كذلك قليلة، أماكن وهي والجزر المد من كل في الماء سطح مستوى بين الكبير الفارق ذات األماكن

 باألوحال، المتالئها نظرا صغير السدود عمر أن كما محددة، أماكن في إال تتوفر ال المائية المساقط

 :نجد ذلك إلى باإلضافة

 .الرحيل على السكان وإجبار السدود لبناء نتيجة البرية الحياة تدمير 

                                                       
 للطباعة، ظبي أبو شركة والصناعة، النفط أخبار مجلة والمتجددة، الجديدة المصادر ،)2006( مدور، عادل  1

 ).23ص( ،430 العدد المتحدة، اإلمارات
 ).217ص( سابق، مرجع نبرغ،هاي ريتشارد  2
 ).230ص( سابق، مرجع هاينبرغ، ريتشارد  3
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 في الكهرباء إنتاج يمكن ال حيث الجفاف وبفترات السدود في المياه بكميات هاإنتاج ارتباط 

 بشكل تعتمد كانت والتي 2001 عام للبرازيل حصل ما ذلك على مثال وخير الجفاف، فترات

 منسوب انخفاض إلى أدى والذي أصابها، الذي الجفاف إثر الكهرومائية الطاقة على كبير

 صارمة إجراءات اتخاذ على أجبرها الذي األمر% 28 بنسبة لطاقةا إنتاج في المستغلة السدود

 وهو أيام، ثالثة إلى العمل أيام خفض على ذلك أجبرها كما, الكهرباء استهالك ترشيد أجل من

 على االعتماد نسبة تحديد عند الطبيعة تقلبات االعتبار بعين األخذ ضرورة إلى نبه الذي األمر

 .الطاقوي المصدر هذا

 باإلضافة اليابسة، عن اإلنتاج محطات لبعد نظرا المحيطات في المولدة الكهرباء نقل صعوبة 

 .والمائية الريحية للعواصف نتيجة للتخريب لتعرضها

  الحية الكتلة عيوب: خامسا

  : 1يلي ما المصدر هذا على يؤخذ ما بين من  

 .البيئي زنالتوا اختالل إلى يؤدي الطاقة إنتاج في الحية لكتلة استغالل زيادة 

 كميات ألن باالستدامة وال بالتجدد ال تسمح ال حاليا المطبقة الحية الكتلة استخدام أساليب 

 .زراعية أراضي إلى الغابات بتحويل السكان قيام بسبب مستمر تناقص في المتاحة الحطب

 كسماد استعماله بدل كوقود الحيوانات فضالت استعمال بسبب لخصوصيتها التربة فقدان 

 .2ربةللت

 .اإليثانول عن الناتجة الطاقة صافي انخفاض 

 أهميتها من يقلل ال ذلك أن إال المتجددة الطاقات أنواع لمختلف العيوب هذه من بالرغم  

 في وكذا األحفورية، الطاقات نضوب قرب من التحذيرات ظل في خاصة مستقبلي طاقوي كمصدر

 بد ال ذلك أجل ومن الكوكب، هذا وجه على الحياة ديهد شبحا باتت التي البيئية المشاكل حدة زيادة ظل

 رفع وكذا المتجددة المصادر من الطاقة إنتاج تكاليف خفض أجل من وتنسيقها الجهود تكثيف من

 شقها في خاصة المستديمة التنمية عملية يدعم الذي الصحيح إطارها في وضعها أجل من كفاءتها

  . العوائق من مجموعة ترضهتع التطور هذا أن إال واالجتماعي، البيئي

  المتجددة الطاقات وانتشار تطور عوائق. 2.2.3.3

 ونشر تطوير مجال في منفردة الدول بعض طرف من المبذولة الجهود من الرغم على  

 هذا أن إال المجال، في والفنية العلمية للخبرات تطور من ذلك عن نتج وما المتجددة الطاقات استخدام

                                                       
 ).160-159ص ص( سابق، مرجع عقيلة، ذبيحي  1

  ).375ص( سابق، مرجع الدين، صالح إيهاب محمد  2
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 االستخدام تحقيق دون تحول التي العوائق لبعض نتيجة وذلك المطلوب ستوىالم دون يبقى التطور

 :1منها ونذكر المتجددة للطاقات الواسع االقتصادي

 السياسات في أو للطاقة العامة السياسة في متكامل كجزء المتجددة الطاقة سياسات إدراج عدم 

 هذه تنمية بأن البترولية ةخاص الدول بعض لدى السائد االعتقاد عن فضال للدول، القطاعية

 .البترول سوق وخاصة الطاقة أسواق على يؤثر قد المصادر

 في الضخمة االستثمارات بحجم مقارنة المتجددة للطاقات المخصص التمويل محدودية 

 .المجال هذا في لالستثمار الجاذبة السياسات غياب مع التقليدية، الطاقات

 المصادر هذه بتطوير المعنية الجهات بين يالوطن المستوى على التنسيق مستوى ضعف 

 إلى وصوال السياسات بواضعي بدءا المجال في اإلقليمي والتعاون التنسيق برامج وقصور

 .النهائي المستهلك

 من المستفادة والدروس الخبرات ترصد التي والكافية المقننة البيانات قواعد محدودية 

 .تنفيذها تم التي المشروعات

 .األساسية لتصنيعيةا الهياكل ضعف 

 .المتجددة للطاقات الداعم التشريعي الجانب ضعف 

 تنافسية غير وتجعلها أسعارها على ينعكس مما المتجددة الطاقات مشاريع إنشاء تكلفة ارتفاع 

 .التقليدية للطاقات بالنسبة

 .الماهرة البشرية الموارد قلة 

 ووضع العوائق هذه من تخلصال يتطلب المتجددة الطاقات استغالل وتوسيع تطوير إذا  

 العالمية الطاقوية االحتياجات تلبية من تمكينها ثمة ومن اقتصادياتها، تطوير أجل من مالئمة أرضية

  .المتزايدة

  

  

  

  

  

  
                                                       

 )تمبرسب4 -أوت26( سبرغ،جوها المستدامة، للتنمية العالمي القمة مؤتمر آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة  1
  .والمتجددة الجديدة الطاقات استخدامات تنمية

http :www .escwa.un.org/arabic/information/meetings/events/wssd/arab.html                    
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  واستخداماتها المتجددة الطاقات اقتصاديات. 4.3

 وبداية الماضي القرن نهاية في خاصة متزايدا اهتماما المتجددة الطاقات اقتصاديات عرفت  

 من الطاقة إنتاج عرف فقد اقتصادياتها، على نسبي بشكل ولو إيجابيا انعكس ما وهو الحالي القرن

 الطاقة إنتاج مجال في خاصة واضحا توسعا استغاللها مجاالت عرفت كما تطورا المتجددة المصادر

  .اليوم الحياة عصب باعتبارها الكهربائية

  المتجددة الطاقات اقتصاديات. 1.4.3

 الطاقة وإنتاج اإلنتاج حيث من المتجددة الطاقات اقتصاديات جوانب أهم استعراض سنحاول  

  .استهالكها وكذا الكهربائية

  واستخداماتها المتجددة المصادر من الطاقة إنتاج. 1.1.4.3

  المتجددة الطاقات إنتاج تطور. 1.1.1.4.3

 هائلة وبيئية واجتماعية قتصاديةا قوى عملت الحالي القرن وبداية الماضي القرن نهاية في  

 ارتباطا وأكثر األحفورية الطاقات على اعتمادا أقل يكون للطاق،ة جديد نظام نحو العالم دفع على

  . 1توازنها وعلى للبيئة االستيعابية القدرة على بالمحافظة تسمح والتي بيئيا والنظيفة المتجددة بالمصادر

 القدرات مجال في أو المتجددة الطاقات إنتاج مجال يف ملحوظا تطورا الفترة هذه عرفت فقد  

% 18 تلبية في ساهمت حيث المستهلكة، اإلجمالية الطاقة في مساهمتها من عزز ما وهو منها المركبة

 ومقتصر ضعيف نمو معدل تعرف والتي الحية الكتلة من %13: منها 2006 عام االحتياجات من

 الطاقات من% 2,4و الكهرومائية الطاقة من% 3و لنامية،ا البلدان في الريفية المناطق بعض على

 والطاقة الريحية، الحية، الكتلة من الجديد الجيل الصغيرة، الكهرومائية المحطات( الجديدة المتجددة

 المتقدمة الدول في خاصة جدا سريع نمو معدل يعرف النوع وهذا) الجوفية الحرارة وكذا الشمسية

 قدرت فقد 2008 عام أما  20043 سنة% 17,8 تلبي كانت بعدما وذلك ،2النمو طريق في والسائرة

  .المستهلكة الطاقة إجمالي من% 19 بنسبة مساهمتها

   وب (GW)  جيغاواط 1070ب 2007 عام المتجددة الطاقات من المركبة الطاقة قدرت  

 وقد ،4طجيغاوا 1230 إلى 2009 عام لتصل ،%6,5 ب قدر نمو بمعدل 2008 عام جيغاواط 1140

 منزل ماليين  10 حوالي احتياجات بتلبية 2007 عام المتجددة المصادر من المنتجة الطاقة ساهمت

 منها والمدارس والمنازل الصغيرة والصناعات الزراعة مجاالت في النامية للبلدان الريفية المناطق في
                                                       

  ). 12ص( ق،ساب مرجع ،لينسن نيكوالس فالفين، كريستوفر   1 
2 REN21, (2007) , Renewable 2007 Globl Status Report. Sur le site web          
http://www.worldwatch.org/Files/Renewable2007.pdf 
3INTERNATIONAL Energy Agency,(2007),Renewable in global energy “An fact sheet”, OCDE, (p5).  
4 Renewable énergy ,(23/03/2011). Sur le site web    http://en.wikipedia.org/wiki/renewable énergy 
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 على فيعتمد األكبر القسم أما الطاقة، من احتياجاتهم لتلبية الشمسية األنظمة على يعتمدون منزل 2,5

  .    تلبيتها في الحية الكتلة

 المركبة القدرات زادت فقد ملحوظا تطورا عرفت التي الطاقات بين من الريحية الطاقة كانت  

 2005 عام لتبلغ 2003 عام جيغاواط 40 من أكثر إلى م1990 عام الميغاواط آالف بعض من منها

 2008 عامي أما ،1التوالي على 2007و 2006 عامي غاواطجي 95و 74و,  جيغاوط 59 قيمته ما

  .2جيغاواط 159و 121 بلغت تم فقد 2009و

 الحاصل للنمو نتيجة  2007 عام% 15 ب قدر نمو معدل الشمسية الطاقة إنتاج عرف كما  

% 9ب األوروبية الدول في المولدة القدرة انخفاض من بالرغم وذلك% 22ب والمقدر الصين في

 ففي الشمسية، والحرارية الفتوفولطية الطاقة بين الشمسية الطاقة ضمن ونميز ،3%30ب نياألما خاصة

 نمو بمعدل 2008 عام  جيغاواط 5,95 اإلنتاج حجم بلغ فقد الفتوفولطية الطاقة بإنتاج يتعلق ما

 جإنتا مجال في أما العالمي، الطلب من% 82 األوروبية الدول شكلت وقد ،2007 بعام مقارنة% 110

 171 بنحو إنتاجها لمجمعات الحالية القدرة قدرت حيث مستمرا نموا فتعرف الشمسية الحرارية الطاقة

 على واستراليا واليابان وتركيا ألمانيا أمريكا، وتليها النصف عن يزيد ما الصين وتمتلك, جيغاواط

  .التوالي

 ونظافتها التكاليف فاضانخ بسبب الطاقة إنتاج في الريادة مركز الكهرومائية الطاقة تحتل  

 هذا من المنتجة الكهرباء 2006 عام مثلت حيث الكهربائية، الطاقة إنتاج مجال في وخاصة التامة

 الكبيرة المحطات لنمو المنخفض المعدل من بالرغم وذلك العالمي اإلنتاج إجمالي من% 15 المصدر

 معدل أعلى الفترة نفس خالل سجل وقد% 3 ب قدر 2006 -2002 الفترة خالل الكهرومائية للطاقة

  %.1 من أقل معدل سجلت فقد األوروبية الدول أما% 8 ب بالصين

% 14ب الصين 2006 عام خالل الكهرومائية الطاقة إنتاج مجال في الرائدة الدول بين من  

  %.6ب وروسيا% 10ب األمريكية المتحدة الواليات ،%12ب والبرازيل كندا, العالمي اإلنتاج من

 عرف استغاللها أن إال للطاقة جدا القديمة المصادر من مصدر الحية الكتلة كون من بالرغم  

 في والطهي التسخين على يقتصر استخدامها أصبح حيث المتقدمة، الدول في خاصة ملحوظا تراجعا

 مساحات تقلص بسبب تراجع الذي الخشب على اعتمادها تراجعها أسباب بين ومن النائية، المناطق

 جيغاواط 45 ب 2006 عام الحية الكتلة من المنتجة الطاقة قدرت وقد المنتظم، التشجير وعدم الغابات

                                                       
1 REN21, op.cite. 
2  Renewable  énergy ,(23/03/2011).  Sur  le  site  web        http://en.wikipedia.org/wiki/renewable 

énergy   
 ).7ص( سابق، مرجع السعودية، العربية بالمملكة شمسيةال الطاقة اقتصاديات الشرقية، رفةغ  3
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 تم حيث توسعا فيعرف الحيوي الوقود إنتاج يخص ما في أما التقليدية، الحية الكتلة يخص فيما هذا

 واليالت على 2009و 2008 عامي لتر بليون 79و 69و 2007 عام اإليثانول من لتر بليون 50 إنتاج

 في األخيرة هذه أسعار على إنتاجه في الزراعية المحاصيل الستعمال السلبي التأثير إلى وبالنظر

 المحاصيل على إنتاجه في يعتمد ال جديد جيل تطوير على اليوم البحوث تتركز الدولية األسواق

 الحيوي الوقود جإنتا مجال في الرائدة الدول بين ومن, الطحالب من المستخلص ذلك وباألخص الغذائية

 الواليات: األخرى الدول بين ومن منه، النقل في المستعمل الوقود من% 18 تلبي التي البرازيل

  .وفرنسا ألمانيا األمريكية المتحدة

 2 بين ما يتراوح سنوي نمو معدل وتعرف جيغاواط 10 حوالي فتوفر الجوفية الحرارة أما  

 المتحدة والواليات والفلبين نيوزيلندا المكسيك، اليابان، يا،أندونس إيطاليا، في استغاللها ويتركز% 3و

  .1األمريكية

 األخيرين العقدين خالل تطورا عرف المتجددة المصادر من الطاقة إنتاج أن نقول األخير في  

 هذه استغالل مجال في إيجابية خطوة يعتبر أنه إال المأمول، المستوى إلى يرقى ال كونه من وبالرغم

  .استخدامها مجاالت تزايد مع خاصة القادمة القليلة السنوات خالل أهمية أكثر دورا إعطائهاو المصادر

  المتجددة الطاقات استخدامات بعض. 2.1.1.4.3

 كانت أن فبعد بها، االهتمام تزايد مع خاصة ملحوظا توسعا المتجددة الطاقة استخدام عرف  

 والحركية الحرارية والطاقة الكهربائية الطاقة تاجإلن مصدرا اليوم أصبحت والتدفئة الطهي على تقتصر

 المتجددة الطاقة مصادر أهم استخدامات بعض يوضح الموالي والمخطط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                       
1 INTERNATIONAL Energy Agency, op .cite, (p6). 
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 واستخداماتها المتجددة الطاقات مصادر أهم): 08( رقم شكل

    
  ).19ص(, سابق مرجع, الشكيل جمعان علي, رمضان اسماعيل رأفت محمد :المصدر

 االعتماد ذلك ضمن ونجد المتجددة الطاقات واستخدامات تطبيقات بعض الشكل هذا يوضح  

 في للشعوب واالجتماعية االقتصادية الحياة في الكبرى األهمية ذات الكهربائية الطاقة إلنتاج عليها

 .الحالي العصر

  المتجددة المصادر من الكهرباء واستهالك إنتاج. 2.1.4.3

 الوقود أسعار وارتفاع جهة من الكهربائية الطاقة على العالمي الطلب تزايد ظل في  

 الحفاظ منه محاولة في وذلك إلنتاجها، المتجددة المصادر استغالل نحو العالم اهتمام توجه األحفوري

 الملوثة الغازات انبعاث من التقليل وكذا اإلنتاج في اليوم المعتمدة األحفورية المصادر ديمومة على

  .للبيئة

  المتجددة المصادر من الكهرباء إنتاج. 1.2.1.4.3

  الرياح، طاقة: نذكر اليوم العالم في الكهرباء توليد في المعتمدة المتجددة المصادر بين من  

 كانت بعدما المنتجة اإلجمالية الكهربائية الطاقة من% 15 نسبة 2006 عام تشكلت والتي المائية الطاقة

 والتي الشمسية الطاقة إلى إضافة الجوفية الحرارية أيضا السابقة، العشر السنوات لخال%19 تمثل

  . ملحوظ تطور في تكنولوجياتها
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 اإلنتاج هذا ديمومة عدم هو المتجددة المصادر من الكهرباء إنتاج أمام يقف عائق أهم إن  

 أثر حيث التخزين عائق لىإ إضافة السنة، وأيام والواحد النهار ساعات خالل والقدرة الكمية بنفس

 المتجددة المصادر من المنتجة الكهرباء إنتاج تتبعنا وإذا األسعار، على العملية هذه تكاليف ارتفاع

 ويتناسب 2000- 1970 الفترة خالل وذلك المصادر هذه من الكلي الطاقة إنتاج مع يتناسب لوجدناه

 خالل اإلنتاج بانخفاض الفترة هذه تميزت قدو البترول، وباألخص التقليدية الطاقات أسعار مع أيضا

 بداية مع أما الثانية، المرحلة خالل متوسطا تزادا ليعرف 1990 عام حتى الممتدة األولى المرحلة

  .ملحوظ وبشكل متزايد نمو معدل اإلنتاج عرف فقد الحالي القرن

 ما 2001 عام حققت يوالت األوروبي اإلتحاد دول نجد المجال بهذا االهتمام ذا الدول بين من  

 والجدول وغيرها، األمريكية المتحدة والواليات الصين وكذا المستهلكة، الكهرباء من% 15,2 نسبته

  .م2006 عام المتجددة الطاقات من نوع كل من الكهرباء إنتاج يوضح الموالي

  2006 عام المتجددة المصادر من الكهرباء إنتاج): 08( رقم الجدول

  
  التقنيات

  
  العالم

 الدول
 المتقدمة
  األخرى

 اإلتحاد
األورو

  25 بي

  
  الصين

  
  ألمانيا

 الواليات
 المتحدة

  األمريكية

  
  إسبانيا

  
  الهند

  
  اليابان

  جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــغاواط

  1,6  6,3  11,6  11,6  20,6  2,6  48,5  10,1  74  الريحية

 الكهرومائية
  الصغيرة

73  51  12  47  1,7  3,0  1,8  1,9  3,5  

  <1  1,5  0,5  7,6  2,3  2,3  10  22  45  الحية الكتلة

 الحرارة
  الجوفية

9,5  4,7  0,8  0~  0  2,8  0  0~  0,5  

  1,5  0  0,1  0,3  2,8  ~0  3,2  ~0  5,1  الفتوفولطية

 الحرارة
  الشمسية

0,4  0  0~  0  0  0  0  0  0  

 اإلجمالي
 باستثناء

 الكهرومائية
  الكبيرة

  

207  

  

88  

75  52  27  26  14  10  7  

 يةالكهرومائ
  الكبيرة

770  355  115  100  7  95  17  35  45  

Source : INTERNATIONAL Energy Agency, op.cite, (p38).                                                                         
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 من اإلنتاج يليها األكبر الجزء شكل الرياح من الكهرباء إنتاج أن نالحظ الجدول خالل من  

 من األكبر الجزء على تستحوذ والتي الكبيرة المحطات استثنينا إذا هذا الصغيرة الكهرومائية المحطات

  .اإلنتاج

 في المنتجة الكهرباء من %18 المتجددة المصادر من المنتجة الكهرباء شكلت 2004 عام في  

 هذه من اإلنتاج في قالمحق النمو من بالرغم وذلك ،1  2006عام المحققة النسبة نفس وهي العالم

 بين ومن تتغير، ال النسبة جعل مما التقليدية المصادر من اإلنتاج بنمو مرفوقا كان أنه إال المصادر

 الكهرباء من %65 ب نيوزيلندا: نذكر المجال هذا في 2006 عام معتبرا نجاحا حققت التي الدول

  %.32 البرتغال ،%49 السويد ،%59ب كندا أيضا متجددة مصادر من منتجة المستهلكة

 85 حوالي م 2003 عام المتجددة المصادر من للكهرباء إنتاجها بلغ فقد للجزائر بالنسبة أما  

  .2المائية الطاقة من منه %74 اإلنتاج هذا الوطني، اإلنتاج إجمالي من %3 يمثل ما وهو ميغاواط

 مهمة نسبة يمثل ائيةالكهرب للطاقة الكلي اإلنتاج في المتجددة الطاقات به تساهم ما إن  

 تكثيف نتيجة استغاللها مجاالت وتنوع توسع ذلك على والدليل القادمة، سنوات العشر خالل ستتضاعف

 عليها االعتماد توسع إلى باإلضافة المجال، لهذا الموجه التمويل حجم زيادة مع والتطوير البحث جهود

 هذه كل التقليدية، الطاقات أسعار ارتفاع تفترا في خاصة الطاقوية االحتياجات تلبية في المساكن في

 في الفتوفولطية الشمسية الطاقة سوق وباألخص المتجددة الطاقات سوق تطوير على عملت العوامل

  .السعر ثم ومن التكلفة في للتحكم األولية التجارب حققته الذي النجاح ذلك دعم وما المتقدمة، الدول

    المتجددة ادرالمص من الكهرباء استهالك. 2.2.1.4.3

 مساهمتها زادت العالمي المستوى على المتجددة الطاقات تقنيات عرفتها التي التطورات مع 

 أسعار تصحيح عرف الذي والعشرين الحادي القرن بداية مع خاصة العالمي االستهالك إجمالي في

 التوجه إلى دفعها الذي األمر المتقدمة الدول اقتصاديات على السلبي التأثير لها كانت والتي البترول،

 وخاصة تقنياتها سوق عرفه الذي التطور ذلك دعم وما المحلية، المتجددة الطاقات واستهالك إنتاج نحو

 إيجابيا انعكس والذي الجميع، قبل من العام القبول تلقى والتي منها الفتوفولطية الشمسية الطاقة تقنيات

 مجاالت في المنازل في استخدامها دعم الذي األمر نية،السيليكو الفتوفولطية الخاليا أسعار بانخفاض

 المتجددة المصادر من المنتجة الطاقة استهالك تطور إلى أدت العوامل هذه كل. والتبريد التدفئة الطهي

                                                       
1 INTERNATIONAL Energy Agency, op.cite, (p41).     

 البيئة مجلة العربية، المنطقة في المتجددة قاتالطا استغالل من وبيئية اقتصادية جدوى ،)2007( اليوسفي، لباس  2
 ).25ص( ،2007 مارس عدد والتنمية،
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 دوله معظم تعرف الذي األوروبي اإلتحاد دول المجال بهذا الواسع االهتمام ذات الدول ومن عالميا،

  .ذلك يوضح الموالي والجدول النظيفة الطاقة من استهالكها في زيادة

  األوروبي اإلتحاد دول في المتجددة للطاقات اإلجمالي االستهالك): 09(  رقم جدول

     بترول مكافئ طن مليون: الوحدة                                                                          

 السنة
  البلد

1998  1999  2000  2001  2002  2003  

  9,5  9,6  8,8  6,3  5,7  5,7  ألمانيا

  6,7  6,5  6,4  5,9  5,0  5,7  النمسا

  0,8  0,7  0,7  0,7  0,6  0,5  بلجيكا

  2,2  2,1  1,9  1,7  1,8  1,0  الدانمارك

  8,3  7,1  6,1  5,6  6,3  6,5  اسبانيا

  7,6  7,8  7,3  6,1  5,5  5,4  فنلندا

  18,6  17,5  17,6  17,9  15,7  16,2  فرنسا

  1,3  1,4  1,4  1,3  1,1  1,1  اليونان

  0,3  0,3  0,3  0,2  0,2  0,2  إيرلندا

  13,5  12,3  12,2  9,0  8,2  8,6  إيطاليا

  0,1  0,1  0  0  0  0,0  لكسمبورغ

  1,6  1,6  1,5  0,9  0,8  0,8  هولندا

  3,4  3,1  2,7  2,6  2,7  3,1  البرتغال

  2,7  2,6  2,4  2,0  1,1  0,9  انجلترا

  15,6  15,1  14,1  13,1  11,7  11,4  السويد

  91,6  87,8  83,4  73,3  66,4  77  المجموع

  ).55ص( سابق، مرجع شريف، عمر :المصدر

  
 األوروبي اإلتحاد بدول المتجددة الطاقات استهالك في توسع حدوث نالحظ الجدول خالل من  

 ارتفاع فترات في خاصة التقليدية الطاقات استهالك من التقليل وبالمقابل الحالي القرن بداية مع خاصة

  .سعاراأل
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 وسائرة متقدمة أخرى دوال شمل بل فقط األوروبي اإلتحاد دول على التوسع هذا يقتصر لم  

 هذا استهالك توسع عدم أن إلى هنا اإلشارة وتجدر النامية، الدول بعض إلى إضافة النمو طريق في

 والغاز البترول وباألخص األحفورية الطاقات بموارد غناها بسبب العربية المنطقة في الطاقة من النوع

 الموجهة النهائية لألسعار المقدم للدعم نتيجة منها المنتجة الكهرباء أسعار وانخفاض الطبيعي،

  .المنطقة هذه في المتجددة الطاقات استهالك على السلبي التأثير له كان والذي للمستهلك

 تطوير المج في إضافية جهود بذل يتطلب النظيفة المتجددة الطاقات استهالك تشجيع إن  

 االستثمارات من المزيد يستوجب ذلك كل األسعار، ثم ومن تكلفتها وخفض استعمالها تقنيات

 هذه على االعتماد وتطوير تشجيع إلى وتهدف تعمل التي والدولية اإلقليمية الوطنية والسياسات

  .المتزايد العالمي الطلب تلبية في المصادر

  تشجيعها وأساليب المتجددة الطاقات مجال في العالمية االستثمارات. 2.4.3

 المصادر نضوب مخاطر تزايد وكذا العالم يعيشها التي الكبيرة المناخية التغيرات ظل في  

 توجيه وكذا المتجددة، المصادر نحو الجهود توجيه الدولي المجتمع على لزاما أصبح التقليدية

 هذه من لالستفادة وعملية واضحة اتبإستراتيجي ذلك وتدعيم استغاللها نحو الجديدة االستثمارات

  .كفاءة أكثر بشكل الناضبة وغير النظيفة المصادر

   المتجددة الطاقات في العالمية االستثمارات.  1.2.4.3

 المعطيات ظل في المطلوب باالهتمام الماضي القرن نهاية خالل المتجددة الطاقات تحظى لم  

 القرن بداية مع أنه إال المجال، هذا في العالمية تاالستثمارا حجم بانخفاض ترجم ما وهو السائدة

 الطاقات في العالمية االستثمارات تطور يوضح الموالي والشكل متزايد، نمو معدل عرفت الحالي

  ).2007-1995( الفترة في المتجددة
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 الطاقات مجال في العالمية االستثمارات تطور): 09( رقم شكل

 المتجددة

Source :Renewable energy comercialization (02/03/2011) . 

http://Fr.wikipedia.org/wiki/%c 3%89‐energy‐renewable                                                             

    

 نموا لتعرف 1999- 1995 الفترة خالل االستثمارات فضع يتضح الشكل هذا خالل من  

 والطاقة الرياح طاقة نصيب كان الفترة هذه خالل م،2007- 1999 الالحقة المرحلة خالل متزايدا

 الرياح طاقة نصيب كان 2007 عام فخالل األخرى، الطاقات نصيب من أكبر الفتوفولطية الشمسية

 كان %9و %30 الفتوفولطية الشمسية الطاقة صيبن كان حين في االستثمارات إجمالي من 47%

 والحرارة المائية الطاقة بين ما يقتسم والباقي الحرارية، الشمسية الطاقة أي الثاني النوع نصيب

  .الحية والكتلة الجوفية

 76 مقابل م2008 عام دوالر مليار 130 المتجددة الطاقات في العالمية االستثمارات بلغت  

 عام أما م،2005 عام دوالر مليار 30و م2006 عام دوالر مليار 63 و م2007 عام دوالر مليار

 مليار 243 إلى 2010 عام لتقفز دوالر مليار 150 بحوالي الجديدة االستثمارات قدرت فقد م2009

 .1دوالر

 لذلك والداعمة المتجددة الطاقات واستغالل بتطوير االهتمام ذات الدولية المؤسسات بين من 

 المتجددة الطاقات لمشاريع دوالر مليون 748 مقداره ما 2005 عام منح حيث الدولي كالبن نذكر

 10 عن تزيد طاقة ذات الكهرومائية الطاقة لمشاريع دوالر مليون 449 منها الطاقة، استخدام وكفاءة

 عام الممنوحة تلك عن القروض هذه وتزيد األخرى، األنواع لمشاريع دوالر مليون 212و ميغاواط
                                                       
1 Renewable energy comercialization ,op .cite. 
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 دعما الدولي البنك قدم دائما اإلطار نفس وفي  .1مرة 2,2 ب دوالر مليون 339ب والمقدرة 2004

 قانوني إطار إتاحة أجل من تشجيعية تنظيمية ولوائح قوانين وتنفيذ سن أجل من الدول من للعديد واسعا

 خالل تم كما ،الناضبة غير الطاقة مصادر من النوع هذا الستغالل مالئمة بيئة وتهيئة فعالية أكثر

 لمشاريع اإلقراض نطاق بتوسيع الدولي البنك التزام عن اإلعالن م2004 جانفي في بون مؤتمر

  ".بون التزام" ب االلتزام هذا ويعرف الطاقة استخدام وكفاءة المتجددة الطاقات

 للمشاريع الموجهة االستثمارات حجم وزيادة لتوسيع جاهدا اليوم الدولي المجتمع يسعى إذا  

 وسائل عدة هناك إليها وباإلضافة استعمالها، تشجيع وأساليب وسائل من كوسيلة المتجددة الطاقات

  .منها ببعض التعريف وسنحاول ذاته للغرض الدول بعض في اعتمادها تم أخرى

  المتجددة الطاقات وتشجيع نشر أساليب. 2.2.4.3

 تطوير إلى جاهدة الدول تسعى قةالطا خدمات وتوفر التنمية عملية بين الكبير للترابط نظرا  

 وفي ثانية، جهة من المناخ وحماية جهة من الطاقة أمن تحقيق أجل من المتجددة المصادر استغالل

 ظل في خاصة المتجددة الطاقات استعمال بتشجيع تسمح وأساليب طرق إيجاد الدول تحاول ذلك إطار

 لأللفية  اإلنمائية األهداف تحقيق في الطاقة ماستخدا كفاءة جانب إلى فعالة مساهمة مساهمتها إمكانية

 المخاوف من التقليل وكذا تكلفتها، وخفض الطاقة خدمات توفير في التوسع طريق عن وذلك الجديدة

 الفقراء، من كبيرة ألعداد الحياة نوعية تحسين في يساهم أن شأنه من الذي األمر الطاقة، بأمن المتعلقة

  .والعالمي المحلي يدينالصع على البيئة تحسين وكذا

, المناخي التغير ضرائب: 2نذكر المتجددة الطاقات استعمال لتشجيع المتبعة األساليب بين من  

  .والدعم الكوتا كنظام األخرى األساليب بعض اعتماد وكذا االستثمار تشجيع, الكربون ضرائب

  المتجددة الطاقات لتشجيع المتخذة الضريبية اإلجراءات. 1.2.2.4.3

 منها المنبعثة الدفيئة الغازات حجم لتخفيض عدة إجراءات باتخاذ أوروبية دول عدة امتق  

 أجل من الصناعية، للشركات المالية واإلغراءات اإلعانات وتقديم ضرائب فرض طريق عن وذلك

 الدول المجال هذا في نشاطا الدول أكثر ومن التقليدية، مكان المتجددة الطاقات استعمال تشجيع

 بدقة، فعاليتها مدى على للحكم بدايتها في اإلجراءات هذه تزال وال وألمانيا وبريطانيا ندنافيةاإلسك

  .المجال هذا في اآلخرين تجارب من االستفادة األوروبية الدول وتحاول

  .المجال هذا في الرائدة الدول من باعتبارها كنموذج البريطانية التجربة سنأخذ  

                                                       
                           http://www.arab‐eng.org/vb/t2611.html). 05/01/2011( المتجددة، الطاقات استثمارات  1

         
).  15/12/2010( وعالميا، عربيا واالقتصادية التقنية والتطورات المتجددة الطاقة مصادر الخطيب، هشام  2

http://www.enginefactory.com.eg/flach/power.doc                                                                          
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  المتجددة الطاقات شجيعوت المناخي التغير ضرائب. 1

 كثيفة والشركات العام القطاع على فرضها تم ضريبة عن عبارة هي المناخي التغير ضريبة  

 رسميا أعلن وقد المتجددة، الطاقات قطاع منها وأعفي استهالكها وترشيد الحد بهدف, للطاقة االستعمال

 بأسعار م2001 سبتمبر في بدأت اتهالتطبيق األولية الترتيبات أن إال م2002 أفريل في الخطة هذه عن

 األوروبية األسواق في أسعاره قدرت وقد الكربون، أكسيد من الواحد للطن دوالر 6-4 مابين متاجرة

 اختيارية الخطة هذه في المشاركة كانت وقد الواحد، للطن) دوالر25( يورو 22,5 إلى 2003 عام

 بتقديم الحكومة قامت الخطة هذه في الدخول تشجيع أجل ومن لذلك نظرا الشركات، لمعظم ومفتوحة

 من %80 إلعادة استعدادها الحكومة أبدت حيث خاصة، ظروف في الضريبة كإعادة عديدة  إغراءات

 أو للطاقة استخدامها كفاءة تحسين في مرضية نتائج تحقق التي للشركات المناخي التغير ضريبة قيمة

  . منها المنبعثة الغازات تخفيض في

  الكربون على ائبالضر. 2

 المنبعث الكربون كمية مع تتناسب األحفوري الوقود سعر على إضافة هي الكربون ضريبة  

 ارتفاع إلى فرضها يؤدي حيث بالسوق مباشرة عالقة ذات مالية أدوات عن عبارة وهي, حرقه عند

 من الحد على يعمل الذي األمر ربحها، انخفاض ثمة ومن للطاقة االستعمال كثيفة السلع أسعار

  .عنها الناتجة االنبعاثات من الحد ثم ومن استعمالها

 كفأة باستثمارات القيام إلى يؤدي مما األسعار زيادة عن ناتج أحدهما تأثيران الضرائب لهذه  

 طريق عن مباشر غير فهو اآلخر التأثير أما استعمالها، وكيفية نوعها وتغيير الطاقة على للمحافظة

 وفوائد واالستهالك االستثمار هيكلة في تغيرات إلى يؤدي مما المتقطعة لضرائبا حصيلة تدوير إعادة

  .للجمهور أفضل

 وتشجيع االنبعاثات من التقليل في كفأه أداة بأنها البعض طرف من اعتبارها من بالرغم  

 كذاو الضريبي العبء وزيادة المنافسة على تأثيرها عليها يؤخذ أنه إال المتجددة، الطاقات استعمال

 الضريبة هذه تحمل واضحة إستراتيجية ضمن اتخاذها من بد ال ذلك أجل ومن البيئة، على تأثيرها

 آخر أسلوب أي أو النشاط تغيير وليس المتجددة الطاقات لتشجيع وتسخيرها للمستهلكين وليس للمنتجين

  .الضريبة من لتتهرب الشركة تتخذه قد

  المتجددة الطاقات في االستثمار تشجيع. 2.2.2.4.3

 البحث تشجيع المتجددة الطاقات استعمال لتشجيع اعتمادها يمكن التي األساليب بين من  

 سيؤثر الذي األمر العملية، تطبيقاتها وكذا تقنياتها بتطوير يسمح مما المجال هذا في واالستثمار العلمي

 بالنسبة تنافسية جعلهاو انخفاضها حالة في والتي األسعار، ثم ومن باالنخفاض تكلفتها على إيجابا
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 على العمل ذلك كل إلى باإلضافة اعتمادها، على ستشجع التقليدية الطاقة من األخرى األنواع ألسعار

  .بتخزينها والمتعلقة المتجددة الطاقات إشكالية على التغلب

  المتجددة الطاقات استعمال لتشجيع أخرى أساليب. 3.2.2.4.3

 الدول من وسعيا دولة أي القتصاد بالنسبة وجوهري حيوي قطاع الكهرباء قطاع يعتبر  

 الكوتا، نظام وبلجيكا وبولندا بريطانيا من كل طبقت عنه الناتجة االنبعاثات حجم لتخفيض األوروبية

 متجددة، مصادر من للجمهور مبيعاتها من جزء هناك يكون أن على الكهرباء مؤسسات يلزم والذي

  . فيها االستثمار يغري مما المتجددة المصادر من المنتجة لألسعار الدعم وغيرها ألمانيا طبقت بينما

 نسبيا بطيئة بخطى لكن مستمر تطور في المتجددة الطاقات اقتصاديات أن نقول األخير في  

 أماال يعلق والذي اليوم العالم على لذا البيئة، على للحفاظ الملحة العالم بحاجة قورنت ما إذا خاصة

 البيئة على الحفاظ في وكذا التقليدية الطاقات مكان التنمية قاطرة جر في المتجددة الطاقات على كبيرة

 الذي الدور هو ما نفسه يطرح الذي السؤال لكن ذلك، تحقيق أجل من الجهود من المزيد يبذلوا أن

 معالمجت طرف من المبذولة الجهود هي وما المستديمة؟ التنمية تحقيق في المتجددة المصادر هذه تلعبه

       الجزائر؟ تبذلها التي الجهود هي وما الدولي؟
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 المستديمة والتنمية المتجددة الطاقات. 5.3 

 أن يمكن الذي الدور فهم أجل من السابقة األسئلة على اإلجابة النقطة هذه خالل من سنحاول  

  .      المستديمة التنمية تحقيق في المتجددة الطاقات تلعبه

  المستديمة التنمية تحقيق في المتجددة اتالطاق دور. 1.5.3

 كافية مصادر توفر بمدى المستديمة واالجتماعية االقتصادية التنمية تحقيق إمكانات ترتبط  

  .للسكان البيئية وحتى واالجتماعية االقتصادية الرفاهية تعظيم يكفل بما وذلك للطاقة، ومنتظمة

  المستديمة التنمية قيقتح في المتجددة الطاقات إسهام مجاالت. 1.1.5.3

 لالستخدام قابلة يجعلها المتجددة الطاقات وتقنيات تكنولوجيات في الحاصل التقدم مستوى إن  

 المركزية النظم في أو النائية، المناطق في المحلية اإلمدادات تؤمن التي الصغيرة النظم في سواء

 التي الكبيرة بالقدرات الكهرباء يدتول نظم إلى باإلضافة وغيرها، الصناعة في الحراري لالستخدام

 اإلسهام المتجددة للطاقات يمكن ذلك وعلى واإلقليمية، المحلية الكهربائية بالشبكات ترتبط أن يمكن

 نوعية وتحسين الفقر مقاومة الطاقة، مصادر تنويع للسكان، الطاقة إمدادات تعزيز: 1في مؤثر بشكل

 لقطاع البيئية التأثيرات من الحد المياه، لتحلية الالزمة ةالطاق مصادر توفير, المرأة وأوضاع الحياة

  .المتاحة والعملية الفنية الخبرات استثمار وأخيرا الطاقة،

  االقتصادية المجاالت. 1.1.1.5.3

  :نذكر االقتصادية المجاالت بين من  

   للسكان الطاقة إمدادات تعزيز: أوال

 يساهم مما للطاقة األساسية والخدمات مداداتاإل توفر عدم من العالم سكان ثلث حوالي يعاني  

 ويحد بها الصحية والرعاية التعليم مستوى  وانخفاض واالجتماعية، االقتصادية األوضاع تدهور في

 كون إلى بالنظر واألطفال للنساء بالنسبة األخص وعلى الحياة، نوعية وتحسين التنمية فرص من

 نظمها من العديد تنفيذ ويمكن والنائية، البعيدة المناطق هبهذ تتوفر محلية مصادر المتجددة المصادر

 على قادرة يجعلها الذي األمر مناسبة، وبكلفة الريفية بالمناطق السكان الحتياجات المالئمة بالقدرات

  . المناطق بهذه التنمية وحفز الطاقة إمدادات تعزيز

   الطاقة مصادر تنويع: ثانيا

 استخداماتها تطوير خالل من يمكن المتجددة الطاقات من هائلة مصادر على العالم يتوفر  

 مصادرها وتنويع المختلفة، للقطاعات الطاقة احتياجات توفير في متزايدة بنسب التدريجية المساهمة
                                                       

  .سابق مرجع والمتجددة، الجديدة الطاقة خداماتاست تنمية آسيا، لغربي واالجتماعية قتصاديةاال اللجنة  1
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 تساهم كما, للتصدير فائضا توفر أن ويمكن التقليدية الطاقات استهالك في وفر تحقيق إلى يؤدي مما

 من المحقق الوفر يمكن كما المصادر، لهذه المنتجة الدول في التقليدية صادرالم مخزون عمر إطالة في

 اإلمكانات تمثل ذلك إلى إضافة المنتجة، غير للدول بالنسبة االستيراد تكاليف في خفضا االستهالك

 الكهربائية الطاقة تصدير نحو للتوجه فرصة الكهرباء لتوليد الكبيرة المركزية للنظم حاليا المتاحة

 .المتجددة الطاقة مصادر من لمنتجةا

  البحر مياه لتحلية الالزمة الطاقة مصادر توفير: ثالثا

 التي الصغيرة بالتجمعات خاصة للمياه االحتياج مواقع في المتجددة الطاقة مصادر توفر إن  

 في ياهالم لتحلية والتقني االقتصادي الحل تكون أن يمكن العذب، الماء من محدودة استهالك إلى تحتاج

  .اقتصادية بكلفة التقليدية المصادر توفر بها يتعذر التي المناطق

  والبيئية االجتماعية المجاالت. 2.1.1.5.3

  :المرأة ووضعية الحياة نوعية وتحسين الفقر مقاومة: أوال

 لتنمية الالزمة الطاقة إمدادات توفير في المتجددة الطاقات لمصادر مؤثر إسهام تحقيق إن  

 إلى ذلك يؤدي أن يمكن التقليدية، الشبكات إمدادات ببديل مقارنة اقتصادية وبكلفة لريفيةا المناطق

 إلى إضافة الريفية، المناطق لسكان أفضل وصحية تعليمية خدمات من يوفره لما الحياة نوعية تحسين

 ركيبوت تصنيع مجاالت في المحلية للعمالة فرص إيجاد خالل من الفقر على القضاء إلى يؤدي أنه

 بإمكانات تصنيعها يمكن المعدات هذه من العديد أن حيث المتجددة، الطاقات إنتاج معدات وصيانة

  . محليا توفرها ويمكن محدودة

 بيئيا ونظيفة التداول سهلة وسائل يوفر الريفية بالمناطق المتجددة الطاقات معدات توفر إن  

 وغيرها، والطهي المياه وضخ الكهرباء مصادر توفير وخاصة الريفية، بالمناطق الطاقة خدمات ألغلب

 الخدمات نوعية بتحسين وذلك الريفية المرأة أوضاع في محوريا تغييرا إحداث إلى يؤدي ذلك كل

 بهذه األسر دخل رفع في تساهم صغيرة حرفية صناعات إقامة إمكانات توفير إلى إضافة لها، المتوفرة

  .المناطق

  الطاقة لقطاع ئيةالبي التأثيرات من الحد: ثانيا

 عن الناجم التلوث من الحد إلى يؤدي االحتياجات تلبية في المتجددة الطاقات على االعتماد إن  

 ال نظيفة مصادر المتجددة المصادر لكون وذلك الدفيئة، غازات وخاصة التقليدية الطاقات استخدام

 التقليل عنه ينتج الريفية ناطقبالم المعيشية الظروف تحسين إلى إضافة للبيئة، يذكر تلوث أي تسبب

  .المناطق هذه في المستدامة في الطاقة استهالك أنماط من
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  المتاحة والعملية الفنية الخبرات استثمار: ثالثا

 الطاقة ونظم تقنيات استخدام وتنمية لتطوير كبيرة جهود بذل الماضيين العقدين خالل تم لقد  

 في تعدت متفاوتة وبدرجات متعددة، مجاالت في وإقليمية محلية خبرات تراكم إلى أدى مما المتجددة

 وتشغيل وتنفيذ تصميم في العملية الخبرة حيز إلى الميداني والتجريب البحث مرحلة كثيرة دول بعض

  .النظم لمكونات المحلي التصنيع عن فضال التطبيقية، المشروعات

  مةالمستدي التنمية أجل من أولوية: المستديمة الطاقة. 2.1.5.3

 فال التنمية ركائز من أساسية ركيزة لكونها نظرا وطيدة عالقة التنمية بعملية الطاقة عالقة إن  

 المناسبة، واألسعار الكافي بالقدر الطاقة خدمات توفر بدون التنمية جوانب من جانب أي تحقيق يمكن

 والتغيرات األحفورية تالطاقا مخزون نفاذ قرب( اليوم العالم يعرفها التي الجديدة المعطيات ظل وفي

 ما وهو المستديمة، التنمية لعملية بالنسبة أساسية أولوية الطاقة قطاع استدامة تحقيق أصبح) المناخية

 الذين الفقراء عدد خفض تحقيق أجل من أنه على اإلجماع تم حيث والتنمية للبيئة العالمية اللجنة أقرته

 أولي كشرط الطاقة خدمات توفير يجب م2015 عام بحلول النصف إلى يوميا دوالر من بأقل يعيشون

 عالقة وجود على التأكيد" ريو بعد ما الطاقة" تقرير خالل من تم اإلطار نفس في ودائما وأساسي،

 وأساسي أولي شرط الطاقة خدمات توفر فإن آخر بتعبير الطاقة، خدمات وتوفر الفقر بين وطيدة

 على يستحوذ الطاقة قطاع أن كما والصحية، الغذائية يةاألساس الحاجات توزيع في العدالة لتحقيق

 الفقيرة العائالت تمويل فإن ثم ومن والمتقدمة، النامية الدول في العائالت قطاع نفقات من األكبر الجزء

 سياسة إطار في ذلك تم ما إذا خاصة الفقر على القضاء إلى أساسية بصفة يؤدي المستديمة بالطاقة

  .1ذلك إلى هادفة كلية

 جهة من التنمية برامج مابين الموافقة كيفية هو اليوم الطاقة سياسات يواجه الذي التحدي إن  

 الكبير االستنزاف إلى تؤدي السائدة واالستهالك اإلنتاج أنماط وأن خاصة ثانية، جهة من البيئة وبرامج

 كبير تلوث عنها ينجم رأخ بتعبير كبيرة سلبية بيئية تأثيرات وذات المتاحة الطاقة لموارد والسريع

 التنمية بين ما بالموافقة يسمح الذي البديل هو المتجددة الطاقات واستغالل تطوير فإن هنا ومن للبيئة

 يسمحان هدفين عينيه نصب الدولي المجتمع وضع اإلطار هذا وفي اليوم، المتوافر البيئة وحماية

  :وهما المستديمة يةالتنم عملية يخدم استغالال المتجددة الطاقات باستغالل

                                                       
1  WWF.Greenpeage,(2002), De l’énergie propre pour un développement durable –choisissez 
l’énergie positive‐. (  25 /01/2011). 
http://www 
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 حول شخص مليار 2 إلى المستديمة المتجددة الطاقة خدمات وصول ضمان على العمل ♣

 .سنوات 10 خالل األساسية الطاقة خدمات على يحصلون ال العالم

 وكذا إنتاجها تكاليف خفض أجل من المتجددة الطاقات سوق تطوير على السريع العمل ♣

 األمر استهالكها على أكثر يشجع مما منها، المنتجة الطاقة أسعار ثم ومن تكنولوجيتها

 .التقليدية المصادر من المنبعثة العادمة الغازات من التقليل إلى حتما سيؤدي الذي

 هذا أن إال المستديمة التنمية لعملية بالنسبة مهما دورا تلعب أن يمكن المتجددة فالطاقات إذا  

  :بحيث الطويل المدى على تلعبه أن يمكن يالذ وذلك القصير المدى مابين يختلف الدور

 ألنها القصير المدى في كلي بشكل التقليدية الطاقات محل تحل أن يمكن ال :القصير المدى على♦

 الطاقات بها تتمتع التي النضج مرحلة إلى صناعتها تصل حتى الزمن من وقت إلى تحتاج مازالت

 في فعال بشكل تساهم أن من يمنع ال هذا أن إال ،الفترة هذه على مرت األخيرة هي والتي التقليدية

  والنائية البعيدة المناطق في خاصة البشر من لماليين المعيشة ظروف تحسين

 تكون تنمية عملية بين ما للموافقة الفعال الحل هي المتجددة الطاقات إن :الطويل المدى على♦

 ولذا بيئيا، نظيفة وكذا االستعماالت لكافة صالحة طاقوية مصادر ألنها البيئة حماية بين وما مستديمة

 الحالية لألجيال يسمح بشكل ولو وإحاللها تكنولوجتها تطوير أجل من الجاد العمل الدولي المجتمع على

 كما األخرى هي احتياجاتها على بالحصول القادمة لألجيال يسمح كما الطاقة، من احتياجاتها تأمين

  . نظيفة ببيئة بالتمتع لها يسمح

 تنمية تحقيق أجل من التقليدية الطاقات محل وإحاللها المتجددة الطاقات تطوير أجل ومن  

 بإنشاء األوروبية الدول قامت كما المتجددة للطاقات الدولية الوكالة بإنشاء الدولي المجتمع قام  مستديمة

 صادرالم واستغالل لتطوير واضحة خطة وضع إلى يهدف الذي G8 الثمانية الدول عمل فريق

 ببرتوكول التزامها إطار في الكربون أكسيد ثاني من انبعاثاتها خفض وإلى التقليدية، من بدال المتجددة

 ثاني إنبعاثات خفض( المحدد الهدف تحقيق يتم أن دون 2012 النهاية من مدته تقترب والذي كيوتو

 طرف من والجاد الفعلي مااللتزا يتم لم إطاره في كان وإذا ،)1990 عام مستوى إلى الكربون أكسيد

 المناخ حماية أجل من االستثمار خطة وضع IWR معهد حاول لذا مدته انتهاء بعد بالك فما الدول

 المتجددة الطاقات في االستثمارات حجم تحديد يتم بمقتضاها يتم والتي ،"CERINA"  بخطة والمعروفة

 خطة وهي الكربون، أكسيد ثاني نم انبعاثاتها حجم أساس على دولة كل طرف من تنفيذها الواجب

 ثاني غاز إنبعاثات حجم بخفض إما بطريقتين الدولي المجتمع نحو بالتزاماتها بالوفاء للدول تسمح
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 فعالة آلية أنها تبدو هنا ومن ،1المتجددة الطاقات في استثماراتها حجم بزيادة أو منها الكربون أكسيد

 ألنها فعالة فهي الخطة بهذه الحقيقي الدول التزام شرط ولكن عجزها أثبتت التي كيوتو آلية من أكثر

  .المستديمة التنمية عملية وخدمة البيئة بحماية ستسمح الحاليتين كلتا في

 جهود بذل الدول كباقي الجزائر تحاول المتجددة بالطاقات المتزايد الدولي االهتمام إطار في  

 اإلطار هذا وفي اليوم، العالم تواجه التي التحدياتب معنية األخرى هي أنها اعتبار على المجال هذا في

 دولة اعتبارها على الشمسية خاصة المتجددة الطاقات استغالل مجال في قدراتها تطوير الجزائر تحاول

 .المجال هذا في هائلة إمكانات تمتلك

  الجزائر في المستديمة التنمية خدمة في المتجددة الطاقات. 2.5.3

 التنمية لجنة أعضاء كأحد الجزائر دخول مع انطلق المتجددة بالطاقات الجزائر اهتمام إن  

 .21 القرن أعمال جدول شروط وفق بنودها وتنفيذ تحقيق إلى دوما تسعى والتي المستديمة

   الجزائر في المتجددة الطاقات. 1.2.5.3

 نقارنه ثم ومن ةالمتجدد الطاقات مجال في الجزائر بإمكانات التعريف النقطة هذه خالل من سنحاول

  .إمكاناتها استغالل في الجزائر توفيق مدى لمعرفة المحقق اإلنتاج حجم مع

  المتجددة الطاقات من الجزائر إمكانات. 1.1.2.5.3

 نظرا الشمسية الطاقة وبالخصوص المتجددة الطاقات من هائلة إمكانات على الجزائر تتوفر  

 الشمسية الحقول أغنى من تعتبر حيث ثانية، جهة نم الجغرافي ولموقعها جهة من مساحتها لشساعة

 على  2م/ الساعة/ كيلوواط 5ب المقدرة منها المربع المتر إلى الواردة الطاقة لكمية نظرا العالم في

 سنويا إشعاعا يتيح ما وهو 22م/ الساعة/ كيلوواط 7 إلى أحيانا وتصل الوطني التراب أجزاء معظم

 هذه ،3 2كلم 2.381.745ب تقدر مساحة على الواحد مربع للمتر عةالسا في كيلوواط 3000 يتجاوز

 العالمي االستهالك مرات وأربع الغربية أوروبا احتياجات مرة 60 بتغطية تسمح الهائلة اإلمكانات

 من الوطني االستهالك مرة 5000 بتغطية تسمح كما الجزائرية والمناجم الطاقة وزارة حسب

  .4الكهرباء

                                                       
    ).05/01/2011( ، -المناخ حماية أجل من االستثمار– CERINA خطة  1

http://www.cerina.org/ar/cerina‐plan                                                                                                                    
2  BOUDRIES  Khallaf,  (2003),  Estimation  de  la  production  de  l’hydrgène  solaire  au  sud 
algérien, revu des énergies renouvelable, Alger, numéro spécial, décember 2003, (p74). 

 ).226ص( سابق، مرجع عقيلة، ذبيحي  3
 ).133ص( ،2008 جانفي ،8 العدد الجزائر، والمناجم، الطاقة وزارة والمناجم، اقةالط مجلة الشمسية، الطاقة مزايا  4
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 الجزائر على تهب حيث معتبرة إمكانات على الجزائر فتتوفر الرياح طاقة يخص ما في أما  

 تفوق سرعة بمتوسط, الصحراوي والقاري الرطب البحري الهواء من الكثير معها تحمل رياح

 مليون 673ب تقدر سنوية طاقة توليد إمكانية يوفر ما وهو الساحلية المناطق في خصوصا ثانية،/م7

 ثانية،/م 5,1 سرعة ذات رياح حالة في متر 30 علو على هوائي توربين بتركي حالة في ساعي واط

  .1الطاقة من مسكن 1008 بتزويد تسمح طاقة وهي

  حراري مصدر 200 من كثر على الجزائر فتتوفر الجوفية الحرارية الطاقة يخص ما في أما  

 حمام في° 98 و° 40 حرارتها درجة وتتجاوز للوطن، الغربي والشمال الشرقي الشمال في تتمركز

 يتم ال أنه إال الكهرباء لتوليد محطات بإنشاء يسمح ما وهو ببسكرة،° 118 إلى لتصل المسخوطين

 البيوت تسخين إلى إضافة البنايات وتكييف الزراعية المنتجات تجفيف في سوى حاليا استغاللها

  .الكهربائية الطاقة نتاجإل نظيفة إمكانات إهدار يعني مما أساسية، بصفة واالستشفاء الزراعية

 الطاقة هي منها كبيرة إمكانات على الجزائر تتوفر المتجددة الطاقات أنواع من آخر نوع  

 ،إال 3م مليار65 بحوالي قدر سنويا األمطار من كبيرة كميات الوطني التراب على تتساقط حيث المائية

 تدفقها أو منها جزء وتبخر محددة بمناطق تمركزها نتيجة منها قليل جزء إال استغالل يتم ال أنه

 ثلثا 3م مليار 25ب المستغلة األمطار كمية حاليا وتقدر الجوفية، المياه حقول نحو أو البحر نحو بسرعة

  .جوفية والباقي  2)اإلنجاز طور 50و منجز سد 103( سطحية مياه الكمية هذه

 األخرى، باألنواع قورنت ما إذا قليلة الجزائر إمكانات فتبقى الحية الكتلة يخص ما في أما  

 من الطاقوية المصادر أما للوطن، اإلجمالية المساحة من %10 سوى تمثل ال الغابية المساحة ألن أوال

  .  نفط مكافئ طن مليون 5 بحوالي فتقدر والزراعية الحضرية النفايات

 المصدرة دولال من تكون ألن تؤهلها المتجددة للطاقات هائلة بإمكانات الجزائر تتمتع إذا  

 اليوم إلى بقيت أنها أم اإلمكانات؟ هذه استغالل اليوم يتم فهل استغاللها، تم مل إذا النظيفة للطاقة

  مهدورة؟

  الجزائر في المتجددة المصادر من الطاقة إنتاج. 2.1.2.5.3

 أرض على تحقيقه تم ما أن إال المتجددة للطاقات الجزائر توليه الذي االهتمام من بالرغم  

 تتوفر التي النظرية اإلمكانيات إلى النظر تم ما إذا خاصة التطلعات مستوى عن بعيدا يبقى لواقعا

 ما وهو نفط مكافئ طن مليون 0,1 المتجددة المصادر من الطاقة إنتاج بلغ مثال م2003 فعام عليها،

                                                       
 ).228ص( سابق، مرجع عقيلة، ذبيحي  1

2 AMAEDJIA Adnani Hania, op.cite, (p109). 
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 أما, المائية اقةوالط الحطب وخاصة الحية الكتلة أساسا وتشمل, الطاقوية اإلمدادات  من %0,3 يمثل

 إجمالي السنة نفس خالل بلغ وقد. فقط مربع متر 1000 المركبة قدرتها فتبلغ الشمسية المياه سخانات

 الرياح من %10, الفتوفولطية النظم من %1: منها ميغاواط 276 المصادر هذه من المنتجة الكهرباء

 في خاصة تطورا األخيرة سنوات رالعش خالل عرفت وقد ،1المائية الطاقة من منه %96ف الباقي أما

 الكهرباء إجمالي من %0,8 إنتاج م2010 سنة خالل تم حيث الشمسية الطاقة باستغالل يتعلق ما

  . الشمسية أي الطاقة هذه من المنتجة

 اعتمادها بزيادة ترجم ما وهو الدولة طرف من متزايد باهتمام الشمسية الطاقة حظيت لقد  

 حوالي كهربة في اعتمادها تم حيث التقليدية، الشبكة عن والبعيدة النائية المناطق في للطاقة كمصدر

 تمنراست،: الواليات في م1999 عام حتى وذلك الجزائري الجنوب في النائية المناطق في مسكن ألف

 واالتصاالت المياه وضخ العمومية اإلنارة في استخدامها يتم ذلك إلى وباإلضافة وأدرار، إليزي تندوف

 %21 بالكهرباء، تزويد %57: التالية النسب حسب االستخدامات هذه على الطاقة هذه وزعت حيث

  . 2أخرى استخدامات %7 وأخيرا عمومية إنارة %2 المياه، ضخ %12 اتصاالت

 يبقى الطاقة إنتاج في المتجددة المصادر على الجزائر اعتماد أن جليا يتضح هذا خالل من  

 إلى الجزائر عمدت االستغالل مستوى تحسين أجل ومن المتوفرة، اتاإلمكاني مستوى عن جدا بعيدا

 مسارها في وضعها أجل من الطاقات هذه استغالل تطوير على تعمل وعملية علمية هياكل إنشاء

  .المستديمة التنمية عملية يخدم الذي الصحيح

   الجزائر في المستديمة التنمية خدمة في المتجددة الطاقات استغالل. 2.2.5.3

 للطاقات استغاللها مستوى لرفع الجزائرية الدولة طرف من المبذولة الجهود إطار في  

  .المتجددة للطاقات السامية المحافظة رأسها وعلى هياكل عدة بإنشاء قامت بها المتجددة

  وآفاقها المتجددة للطاقات السامية المحافظة. 1.2.2.5.3

 المحافظة م1982 عام بإنشاء الجزائر قامت منظم بشكل المتجددة الطاقات استغالل أجل من  

 وضع مع نشاطها النطالق الالزمة األساسية الوسائل بإعداد قامت حيث المتجددة، للطاقات السامية

 العلمية الدعامة توفر التي للوسائل تجريبية ومحطة تنمية مراكز بخمس انطلقت األساسية، الهياكل

  .الطاقات مجال في به المكلفة ويالتنم لبرنامجها والصناعية والتكنولوجية

                                                       
1   المنطقة في المتجددة اتالطاق استغالل من وبيئية اقتصادية جدوى ،)2007( غولي، لقرةا علي, اليوسفي باسل  
 ).20ص( ،)2007 مارس( ،)108عددال( والتنمية، البيئة مجلة عربية،ال

 ).236ص( سابق، مرجع عقيلة، ذبيحي  2 
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 والتكوين البحث مجال في بالمساهمات المتعلقة األعمال بجميع القيام لها األساسية المهام من  

 الطاقة منها وخاصة المتجددة الطاقات وتنمية تطوير الرئيسية المهمة جانب إلى والتجهيز واإلعالم

 وضع من االنطالق من سنوات ثالث خالل مكنتت وقد ،1الرياح وطاقة الجوفية والحرارية الشمسية

 لمنافسة أهلها الذي األمر الشمسية، خاصة المتجددة المصادر استغالل تقنيات بتطوير خاص برنامج

  . الشمسية الوسائل تكنولوجيات صناعة في المتقدمة الدول

 ياإللكترون بالمركب فتوفولطية لوحة أول إنتاج من المحافظة تمكنت م1985 عام في  

 أولية مواد من المصنوعة الشمسية الخاليا على الشمسية اللوحات إنجاز في اعتمدت وقد ببلعباس،

 مصاف إلى لتنظم الشمسية الخاليا تركيب في إفريقيا األولى الدولة الجزائر تعتبر وبذلك وطنيا منتجة

  .الشمسية الخاليا تصنيع تكنولوجيات في المتحكمة الدول

 صناعة تحقيق بغية الدعم كل الدولة لها ترصد السامية المحافظة سياسة إنجاح أجل من  

 وفي الوطنية، االحتياجات بتلبية تسمح ثانية جهة ومن جهة من العالمية بالمواصفات الشمسية الطاقة

 والمستمر الجاد بالعمل متخصصين وتقنيين وخبراء مهندسين من الوطنية الكفاءات تقوم اإلطار نفس

 الوطنية الطاقوية للموارد العقالني االستغالل وتحقيق التكاليف خفض مع استغاللها تتكنولوجيا لتطوير

 من مركز كل لمهام الدقيق التحديد تم ذلك أجل ومن التسيير، في والكفاءة اإلدارة تحسين خالل من

 لوطن،ا داخل والتقني العلمي البحث أعمال بإعداد تتكفل كانت والتي المتجددة الطاقات تنمية مراكز

 مستخدمي تكوين ضمان مع محليا المتوفرة اإليجابية اإلمكانات جميع واستغالل دراسة إلى إضافة

  .المتجددة الطاقات قطاع

 المتجددة التقنيات مجال في المختلفة بالتجارب تقوم تجريبية بمحطات المراكز هذه دعمت وقد  

 الدور إلى نظرنا إذا خاصة التنمية، ةخدم في وضعها أجل من تطويرها على والعمل منها واالستفادة

 لالقتصاد الطاقة خدمات تأمين في دوره إلى إضافة يلعب فهو الجزائر في الطاقة قطاع يلعبه الذي

 بدائل إلى الحاجة تبقى ومنه كلل والدولة للخزينة بالنسبة الرئيسي التمويل مصدر يمثل ألنه ماليا دورا

  .نضوبها عند الحالية التقليدية مصادرال تلعبه الذي الدور نفس تلعب فاعلة

   بالجزائر المستديمة التنمية تحقيق في  المتجددة الطاقات استغالل آفاق. 2.2.2.5.3

 المناخية التغيرات حدة من لتقليل المتجددة الطاقات استغالل هي الحالية الجزائر جهود إن  

 مما الكهرباء، وإنتاج المياه تسخين في واستخدام الصلبة النفايات من الميثان غاز بتوليد قامت حيث

 المشاريع من طن، مليون 15ب الكربون أكسيد ثاني غاز انبعاثات حجم بتقليص المشروع لهذا سمح

 من طن 6,6 من بالتخلص وتسمح السنة في جيغاواط 8 بقدرة الكهرباء لتوليد ريحية محطة األخرى
                                                       

 ).312ص( سابق، مرجع شريف، عمر  1
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 واالتصاالت العمومية واإلنارة المياه بضخ تتعلق أخرى ومشاريع السنة في الكربون أكسيد ثاني

  .وغيرها

 تعتزم دولة أي القتصاد بالنسبة الكهربائية الطاقة تلعبه الذي الحيوي الدور إلى وبالنظر  

 يتم بحيث 2050 آفاق في المتجددة المصادر من انطالقا الكهربائية طاقتها من %30 إنتاج الجزائر

 المحلية للسوق موجهة ميغاواط 17000 منها الشمسية، اقةالط من انطالقا ميغاواط 23000 إنتاج

 اإلتحاد دول مع شراكات في الجزائر تدخل ذلك تحقيق أجل ومن للتصدير، ميغاواط 6000و

 أبرمته الذي التعاون كاتفاق اكتسبوها، التي والخبرات التكنولوجيات من االستفادة أجل من األوروبي

 بي أم جي سونارجي الشمسية الطاقة في المتخصصة األلمانية كةشر تلتزم بموجبه والذي ألمانيا مع

  .سنويا طن آالف5 تقدر إنتاجية بطاقة الشمسي لسيليسيوم مصنع بتطوير أش

 الطاقات تكنولوجيات وتطوير الستغالل مشاريع عدة على الجزائر تحوز ذلك إلى باإلضافة  

 الوطن هذا أن نعرف وأننا خاصة البعيدة، النائية المناطق تنمية بعملية النهوض أجل من المتجددة

 غير إليها الكهرباء شبكة إيصال يجعل مما البعيدة األماكن في تقل السكانية والكثافة األطراف مترامي

 وباألخص المتجددة الطاقات استغالل هي المناطق هذه لتنمية األمثل الحل يكون وهنا اقتصادي

 20 كهربة مشروع ذلك على األمثلة ومن ضخمة، كانياتوبإم لتوفرها الكبير الجنوب في الشمسية

  .المناطق هذه سكان حياة على اإليجابي األثر له كان والذي الكبير بالجنوب قرية

 الحصول يسمح حيث البعيدة المناطق لتنمية بالنسبة جوهريا دورا المتجددة الطاقات تلعب  

 هذه في البطالة حدة من التقليل وكذا حةوالص والتعليم المعيشة مستوى بتحسين الطاقة خدمات على

 ومنه المتجددة، الطاقات نظم وصيانة وتشغيل تركيب في توفرها التي العمل لفرص نتيجة المناطق

 يجعلها مما المناطق هذه في مستديمة تنمية تحقيق في أساسيا دورا تلعب المتجددة الطاقات أن نقول

    . المناطق كافة في تحقيقها على قادرة

 هذه أسعار جعل على الجهود تركيز الجزائر على يجب التنموي الدور هذا إلى افةإض  

 في مالية موارد بتأمين لها تسمح الدولية السوق من حصة كسب على العمل ثم ومن تنافسية الطاقات

 مرحلة في الجاد والتفكير الطبيعي، والغاز البترول وباألخص األحفورية الطاقة مصادر نضوب حالة

 الديون تبعات من عانت أين المدينة حالتها إلى يعيدها قد وضع في نفسها تجد ال حتى البترول عدب ما

 الجزائر على لذا المداخيل، من أكبر الحاالت بعض في الدين خدمة كانت حيث طويلة لسنوات

 خاصة ةالمتجدد المصادر تطوير نحو الجهود توجيه خالل من إال ذلك يتم وال المرحلة لهذه االستعداد

  .ورأينا سبق كما هائلة إمكانات على تتوفر وأنها
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 الشمسية الطاقة وباألخص المتجددة الطاقة بمصادر جدا غنية الجزائر أن نقول األخير في  

 االستغالل هو إليه تحتاج ما فقط النظيفة الطاقة تصدير في الرائدة الدور من تكون ألن يؤهلها مما

 على والمشجعة المالئمة البيئة تهيئة خالل من إال ذلك يتم وال الموارد، لهذه العقالني والتسيير الجيد

 للطاقات السامية المحافظة من لكل الالزم الكامل للدعم الدولة تقديم وكذا, المجال هذا في االستثمار

 معاهد وإنشاء أجلها، من إنشاؤها تم التي األهداف بتحقيق لها تسمح حتى مراكزها ومختلف المتجددة

 خبرة المجتمع يكتسب حتى التعليمية، البرامج في إدخالها أو المتجددة الطاقات تقنيات في خصصةمت

 الدعم كل وتقديم المجال هذا في الباحثين تشجيع إلى باإلضافة الطاقوية المصادر هذه الستغالل تؤهله

  .هائلة ليةما موارد تخصيص الدولة من يتطلب ذلك وكل وجه بأكمل عملهم أداء من يمكنهم الذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



المستديمة التنمية تحقيق في ودورها دةالمتجد الطاقات اقتصاديات: الثالث الفصل  
 

 

197

  :خاتمة

 واالستهالك اإلنتاج أنماط إلى وبالنظر التنمية لعملية بالنسبة أساسية ركيزة الطاقة تعتبر  

 بشكل التقليدية الطاقة مصادر استنزاف إلى ذلك أدى فقد بالالعقالنية، تتميز والتي العالم في المتبعة

 أما جهة من هذا القادمة القليلة العقود خالل العالمي الطاقوي األمن يهدد أصبح وبشكل لالنتباه ملفت

 والتي السامة والغازات النفايات أنواع بمختلف المحيطة للبيئة كبير تلويث إلى أدت فقد ثانية جهة من

  .عام بشكل البيئي التوازن وعلى للبيئة االستعابية القدرة على سلبا أثرت

 متجددة أو مستدامة جهة من تكون بديلة مصادر عن لبحثا العالم على كان المنطلق هذا من  

 تتميز المتجددة الطاقات ولكون للبيئة ملوثة غير أو نظيفة تكون ثانية جهة ومن باالستدامة لها تسمح

 الريحية، شمسية، أكانت سواء أنواعها بمختلف استغاللها تطوير أجل من العمل بدأ الصفتين بهاتين

 في المشتركة  األنواع هذه من نوع كل المائية، الطاقة وكذا واإليثانول الحية ةالكتل الجوفية، الحرارة

 لها أن ينفي ال وهذا األخرى األنواع عن تميزه والتي به الخاصة مميزاته له السابقتين الخاصيتين

  .بفوائدها قورنت ما إذا إهمالها يمكن العيوب بعض

 القرن بداية مع خاصة العالمي المستوى على تطورا المتجددة الطاقات اقتصاديات عرفت  

 المشاكل حدة تزايد وكذا البترول وخاصة التقليدية الطاقات أسعار في الكبير لالرتفاع نتيجة جاء الحالي

 في خاصة تزايدا عرفا حيث واستهالكها إنتاجها على إيجابا انعكس اقتصادياتها في التطور هذا البيئية،

 طريق في السائرة الدول وكذا األمريكية، المتحدة والواليات األوروبي اإلتحاد كدول المتقدمة الدول

 االستثمارات عرفت كما ما، نوعا إنتاجها تكاليف انخفاض إلى راجع التزايد وهذا والهند كالصين النمو

 الشمسية الطاقة مجال في وخاصة األخيرة سنوات العشر خالل ملحوظا تزايدا المجال هذا في

  .والريحية

 تحتاج مازالت صناعتها ألن التنمية قاطرة جر درجة بعد تصل لم وإن المتجددة لطاقاتا إن  

 في خاصة مستديمة تنمية تحقيق في هاما دورا تلعب أنها إال النضج، مرحلة تصل حتى عقود إلى

 تم كما فيها، السكان معيشة مستوى تحسين في ناجعة أداة فهي العالم، في فقرا األكثر والمناطق الدول

 إلى) اليوم في واحد ر دوال من أقل( الفقراء عدد خفض في األلفية هدف لتحقيق كأساس اعتبارها

  . م2015 عام بحلول النصف

 بالنظر المتجددة الطاقات واستغالل بتطوير واسعا اهتماما تولي الدول من كغيرها الجزائر  

 تعنى التي والمراكز لهيئاتا من العديد أنشأت ذلك أجل ومن لديها، المتوفرة اإلمكانات إلى

 أنها إال واإلمكانات التطلعات مستوى دون يبقى المصادر هذه من للطاقة إنتاجها من وبالرغم,بذلك

   .بها المستديمة التنمية خدمة في المصادر هذه وضع إلى تسعى
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 لتطور كنتيجة المستديمة التنمية مفهوم تبلور الحاصلة والتغيرات الدائمة الحركية إطار في   

 االقتصادية األهداف تحقيق إلى تهدف شاملة ديناميكية عملية وهي االقتصادية، التنمية ومحتوى مفهوم

 تم أين م1987 عام بروتالند قمة في مرة ألول المفهوم هذا وظهر واحد، آن في والبيئة واالجتماعية

 دون الحالي الجيل احتياجات تلبي التي التنمية أنها على عرفت حيث مرة ألول دقيقا تعريفا إعطائها

 للموافقة األمثل الحل إلى الوصول تحاول فهي, احتياجاتها تلبية على القادمة األجيال مقدرة في التفريط

  .والبيئية واالجتماعية االقتصادية الجوانب بين ما

 يتم لم ألنه ما، نوعا غامض يبقى أنه إال المصطلح هذا حول العالمي االلتفاف من بالرغم  

 هي رؤيتها حسب  ذلك تحاول دولة كل وإنما تحقيقها خالله من يتم محدد عملي منهج على االتفاق

 بين ما تتنوع المبادئ من مجموعة على تقوم عملية أنها ينفي ال هذا أن إال مصالحها، وحسب

 االقتصادية المتنوعة أهدافها بتحقيق لها تسمح والتي المحددة، والتقنية والبيئية واالجتماعية قتصاديةاال

 مدى تقييم أجل ومن المستديمة، التنمية لعملية بالنسبة الزاوية حجر تعتبر والتي البيئية وكذا االجتماعية

  . المؤشرات من موعةمج وتطوير وضع تم مفهومها وترسيخ األهداف هذه تحقيق في التقدم

 في العدالة تحقيق إلى تهدف عملية المستديمة التنمية أن إلى الدراسة هذه خالل من نخلص

 الواحد، الجيل في واألفراد الدول بين ما توزيعها في والعدالة جهة من األجيال بين ما الموارد توزيع

 الطاقة خدمات على حصولهم تأمين طريق عن العالم في فقرا األكثر بالفئات أكثر االهتمام خالل من

  .معيشتهم ظروف بتحسين لهم تسمح التي األساسية

 الطاقة خدمات توفر على تحقيقها في يعتمد ألنه التنمية ركائز من أساسية ركيزة الطاقة  تعتبر  

 طلبال في زيادة نجد لذا االجتماعية، أو التنمية لعملية االقتصادية الجوانب أكانت سواء الكافي بالقدر

 تلبيته أجل من إنتاجها زيادة إلى أدت الطلب في الزيادة هذه المحقق، النمو معدالت زادت كلما عليها

 األحفورية الطاقات وخاصة الكبير لالعتماد للطاقة التقليدية المصادر استنزاف إلى أدى الذي األمر

 طاقة أزمة في العالم سيضع ذيال األمر وهو قادمة، قليلة عقود خالل بالنفاذ مهددة أصبحت والتي منها

 إلى لها الكبير االستهالك أدى كما لها، بدائل إيجاد عدم حالة في العالمي االقتصاد انهيار إلى تؤدي قد

 حيوي مصدر يعتبر والذي البترول يليه ثم الفحم وأشدها ملوثة مصادر ألنها للبيئة شديد تلويث

 ينتج ال ألنه األنواع هذه أنظف فيعتبر الطبيعي الغاز أما اليوم، العالمي لالقتصاد بالنسبة وإستراتيجي

 ينظر وكان النووية الطاقة فهي التقليدية الطاقات من اآلخر النوع أما حرقه، عند قليل تلويث إال عنه

 التي الحوادث وكذا نفاياتها مخاطر تزايد مع أنه إال الكهرباء، إلنتاج األمثل الحل أنها على إليها

  .نحوها العالمي العام الرأي نظرة من غيرت عالتالمفا أصابت
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 التنمية عجلة بدفع يتعلق إيجابي أولها حدين ذو سالح الطاقة أن يتضح عرضه تم ما خالل من

 والتي اليوم، العالم منها يعاني التي العالمية البيئية والمشاكل البيئة تلوث في فيتمثل فسلبي الثاني أما

 للعالم ثان دافعا شكل ما وهو التقليدية، الطاقات استعمال إلى حدوثها في يالرئيس السبب العلماء يرجع

 ثانية جهة ومن العالمي الطاقة أمن بتحقيق تسمح حتى متجددة تكون بديلة طاقة مصادر عن للبحث

 تم أين الحالي القرن وبداية الماضي القرن نهاية خالل فعال حدث ما وهو للبيئة، ملوثة غير نظيفة

  .المتجددة الطاقات نحو والتطوير البحث جهود توجيه

 فهي استخدامها، نحو التوجه على شجع ما وهو بيئيا نظيفة طاقة مصادر هي المتجددة الطاقات  

 فالطاقة ثانية، جهة من البيئة وحماية جهة من الطاقة احتياجات تأمين بين ما بالمزاوجة تسمح مصادر

 من تم إذا الهيدروجين إنتاج ويبقى تماما نظيفة كلها الرياح اقةوط الجوفية والحرارة والمائية الشمسية

 حل يتم ال فهنا إنتاجه في الفحم على االعتماد تم إذا أما يذكر تلويث إي ينتج ال فهو لشمس أشعة

 ينتج ال طاقة مصادر فهي إذا الشمسي، المصدر من اإلنتاج نحو الجهود توجيه يتم لذا, الطاقة مشكلة

 نوع كل يتمتع التجدد وميزة الميزة هذه إلى وباإلضافة, للبيئة يذكر تلويث أي استخدامها وأ إنتاجها عن

 أكثرها فيه تشترك والذي أهمها ولعل العيوب بعض نوع لكل أن ينفي ال هذا أن إال به، خاصة بمزايا

 تكاليف تفاعار يؤدي حيث اإلنتاج، قدرات فيها تنخفض التي األوقات في الستعمالها التخزين مشكل هو

 جعلها أجل من تدريجي بشكل عليه التغلب اليوم العالم يحاول ما وهو أسعارها من الرفع إلى التخزين

  .أكثر عملية

 الطاقة إنتاج عرف فقد تطورا، اقتصادياتها عرفت المصادر بهذه العالمي االهتمام تزايد مع  

 بإنتاج تعلق ما خاصة تزايدا، ستهالكهاا عرف كما والعشرين الحادي القرن بداية مع خاصة نموا منها

 من متزايد نمو معدال تعرف والتي المتجددة، المصادر هذه من المنتجة الكهربائية الطاقة واستهالك

 بعيد يبقى أنه إال المحقق النمو هذا من وبالرغم والهام، الحيوي القطاع هذا إنبعاثات من التقليل أجل

 الطاقة إجمالي في المتجددة الطاقات مساهمة نسبة تتجاوز مل حيث تحقيقه، المأمول المستوى عن

 إلى النسبة هذه انخفاض ويعود المتاحة، باإلمكانات قورنت ما إذا ضعيفة نسبة وهي %18 المستهلكة

 مجموعة وضع تم العوائق هذه تخطي أجل ومن استعمالها تطور دون تحول التي العوائق من مجموعة

 ألنه الزاوية حجر يبقى والذي المجال هذا في واالستثمار استخدامها، تشجيع وأساليب الوسائل من

  .العالمية الطاقة أسواق في تنافسية لتصبح أسعارها وخفض تكنولوجياتها تطوير من يمكن
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 المناطق في خاصة المستديمة التنمية تحقيق في وحيويا هاما دورا المتجددة الطاقات تلعب

 أساليب تطوير تم ما إذا األخرى المناطق في ذلك لتحقيق تؤهلها مكاناتإ تملك كما والنائية البعيدة

 من عقود إلى تحتاج زالت ال بل ككل التنمية قاطرة جر على قادرة أنها يعني ال هذا أن إال استغاللها،

 األسعار، ثم ومن للتكلفة انخفاض فيها تتحقق التي النضج مرحلة إلى تكنولوجياتها تصل حتى الزمن

 وربما الراهن، الوقت في التقليدية الطاقات محل تحل أن يمكن ال المتجددة الطاقات أن نقول ومنه

  .جديا البيئة اتجاه والتزامه الدولي المجتمع عمل كان إذا قادمة قليلة عقود خالل ذلك من تتمكن

 ذلك على وتزيد العالم، يواجهها التي الطاقوية بالتحديات معنية الدول من كغيرها الجزائر إن  

 وضع في سيضعها مما ككل واالقتصاد للخزينة الرئيسي التمويل مصدر هو بها الطاقة قطاع بكون

 بذل الجزائر تحاول ذلك كل إلى وبالنظر البترول، بعد ما لفترة الجيد اإلعداد يتم لم إذا جدا حرج

 منها هائلة اتإمكان لها وأن خاصة المتجددة الطاقات واستغالل تطوير مجال في معتبرة جهود

 بمراكزها المتجددة للطاقات السامية المحافظة أنشأت ذلك أجل ومن الشمسية، الطاقة في وباألخص

 خاصة الشمسية الطاقة استغالل مجال في هامة خطوات بتحقيق لها سمح ما وهو التجريبية، ومحطاتها

  .الكبير الجنوب في البعيدة المناطق بعض لتنمية تسخيرها في نجحت كما

  

  :الدراسة نتائج

  :منها النتائج من مجموعة إلى نخلص الدراسة هذه خالل من  

 ما في وكذا الواحد الجيل أفراد بين ما للموارد عادل بتوزيع يسمح المستديمة التنمية تحقيق إن 

 .مستنزفة وغير ملوثة غير ببيئة بالتمتع القادمة األجيال تمكن كما األجيال، بين

 إطارها في األهداف بعض تحديد تم حيث العالم في فقرا األكثر بالمناطق ةالمستديم التنمية تهتم 

 ترفعه شعار المستديمة التنمية وتبقى ورق على حبر مجرد يبقى ذلك أن إال بذلك، تهتم والتي

 .لها والحقيقي الفعلي التطبيق دون الدول

 بالشكل الطاقة اتخدم توفر إلى يحتاج مستديمة أم اقتصادية أكانت سواء تنمية تحقيق إن 

 تلبية في األحفورية الطاقات على والمعتمد العالم في السائد الطاقة لهيكل ونظرا الكافي،

 سيخلق مما قادمة قليلة عقود خالل بالنضوب مهددة اليوم أصبحت المتزايد، العالمي الطلب

 .العواقب محمودة غير طاقة أزمة
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 لكنه لألول مرافق آخر جانب هناك التنمية مليةع في للطاقة اإليجابي الجانب إلى باإلضافة 

 الطاقات أنواع مختلف وحرق ونقل استخراج عن الناتجة البيئة تلوث في ويتمثل سلبي،

 التلوث حدة زادت وقد النووية، الطاقة عن الناتج اإلشعاعي التلوث إال باإلضافة األحفورية

 .الكوكب هذا وجه على الحياة يهدد أصبح مما كبير بشكل

 الطاقة أمن:  هي المتجددة الطاقات استعمال نحو األسواق تدفع رئيسية دوافع ثالث هناك 

 لتطور نتيجة تكلفتها بانخفاض متعلق والثالث المناخية التغيرات من والخوف العالمي

 .المحقق التكنولوجي

 يجب لذا ئيةوالبي االقتصادية األهداف تحقيق مابين للمزاوجة األمثل الحل هي المتجددة الطاقات 

 .أمثل اقتصاديا استغالال واستغاللها تطويرها أجل من والفاعلة الفعلية الجهود من المزيد بذل

 اليوم يجب لذا القريب المستقبل خالل التقليدية الطاقات محل تحل أن المتجددة للطاقات يمكن ال 

 وكفاءة كهااستهال ترشيد طريق عن القطاع هذا استدامة على العمل الدولي المجتمع على

 التدريجي وإحاللها المتجددة المصادر تطوير على الوقت نفس في والعمل جهة من إنتاجها

 .مكانها

 الطاقة لسلة الفعلي التنويع على والعمل السائدة الطاقة سياسات تغيير الدولي المجتمع على  

 أكانت سواء ةالطاق من القادمة األجيال حقوق وعلى البيئة على المحافظة أجل من العالمية

 . متجددة أو تقليدية

 أنها إال المتجددة الطاقات واستغالل تطوير مجال في الجزائر في المبذولة الجهود من بالرغم 

 .لديها المتوفرة اإلمكانيات مستوى عن بعيدة تبقى

 غاز مقدمتها وفي المناخي للتغير المسببة اإلنبعاثات حجم خفض إلى نتوصل النتائج هذه خالل من

 خالل من يتم وإنما المتجددة، الطاقات على التام باالعتماد اليوم يكون أن يمكن ال الكربون أكسيد نيثا

 هذه ألن المتجددة الطاقات واستغالل بتطوير مدعوما استهالكها وترشيد الطاقة إنتاج كفاءة تحسين

 عملية لقيادة تؤهلها التي النضج مرحلة إلى الوصول أجل من وقت إلى تحتاج زالت ما األخيرة

  . التنمية

 يجب لذا, والتنمية والبيئة الطاقة لمشكلة حل أفضل هي المتجددة الطاقات أن نرى األخير في

 في خاصة العائالت قطاع أو الخدمات أو الصناعي القطاع في ذلك أكان سواء أكثر عليها االعتماد

 من وذلك, المتجددة بالطاقة المهيأة المدن إنشاء وتوسيع تشجيع إلى باإلضافة, الكهرباء إنتاج مجال

 الجهود تركيز مع, أكثر عليها االعتماد باتجاه سيدفع مما تكلفتها وخفض التخزين أساليب تحسين خالل

 مدى على بالحكم الكفيل وحده المستقبل ويبقى, المتجددة الطاقات سوق وتوسيع تطوير على الدولية

  .التقليدية المصادر توفرها التي والقدرة القوة بنفس التنمية قاطرة قيادة في المصادر هذه قدرة
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    :)2005-1984(تطور االحتياطيات العالمية للبترول خالل الفترة : 1الجدول رقم  

  )بليون برميل: الوحدة (                                                                                              

  إلى المخزون العالمي opecنسبة مخزون  opecمخزون   المخزون العالمي  السنة

1984  741.808  509.998  68.8  

1985  767.061  535.798  69.9  

1986  869.035  643.016  74.0  

1987  896.805  674.020  75.1  

1988  992.709  760.484  76.6  

1989  997.099  764.830  76.7  

1990  997.655  765.879  76.8  

1991  1.002.805  771.947  77.0  

1992  1.009.774  773.702  76.6  

1993  1.009.629  774.541  76.7  

1994  1.016.749  777.400  76.5  

1995  1.025.550  785.066  76.6  

1996  1.052.590  802.819  76.6  

1997  1.052.508  806.080  78.1  

1998  1.057.853  810.144  78.5  

1999  1.048.230  818.247  78.1  

2000  1.077.500  845.996  78.5  

2001  1.085.807  847.884  78.1  

2002  1.121.226  881.679  78.6  

2003  1.138.574  890.714  78.2  

2004  1.145.125  896.659  78.3  

2005  1.153.962  904.255  78.4  

  

  ).74ص ( اديات الموارد البيئية والطبيعية، مرجع سابق،اقتص حمد بن محمد آل الشيخ، :المصدر
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  )2005- 1984(تطور االحتياطيات العالمية من الغاز الطبيعي خالل الفترة : 2الجدول رقم 

   )باليين األمتار المكعبة: الوحدة(                                                               

  إلى المخزون العالمي opecنسبة مخزون  opecمخزون   المخزون العالمي  السنة

1984  98.281  35.658  36.3  

1985  101.960  36.151  35.5  

1986  108.915  41.092  37.7  

1987  110.916  41.943  37.8  

1988  114.890  45.526  39.6  

1989  129.024  49.849  38.6  

1990  132.927  50.729  38.2  

1991  141.071  56.572  40.1  

1992  142.957  56.564  39.6  

1993  145.541  56.705  39.9  

1994  148.795  59.428  39.6  

1995  147.231  60.149  40.9  

1996  152.196  64.125  42.2  

1997  154.315  65.021  42.1  

1998  157.471  68.434  43.5  

1999  155.926  67.704  43.4  

2000  164.865  75.569  45.8  

2001  176.100  86.817  49.3  

2002  176.826  87.687  49.6  

2003  179.231  88.761  49.5  

2004  179.697  89.260  49.7  

2005  180.238  89.357  49.6  

  ).85ص ( اديات الموارد البيئية والطبيعية، مرجع سابق،اقتص الشيخ،حمد بن محمد آل : المصدر
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  )بالسنوات( ):2005-1984(مدة كفاية مخزون البترول خالل الفترة : 1الجدول رقم 

    
  مدة كفاية مخزون البترول  السنة

1984  38  

1985  40  

1986  43  

1987  44  

1988  47  

1989  47  

1990  46  

1991  46  

1992  47  

1993  47  

1994  46  

1995  46  

1996  47  

1997  45  

1998  44  

1999  45  

2000  44  

2001  45  

2002  47  

2003  46  

2004  44  

2005  43  

  
  .من إعداد الطالبة باالعتماد على جدولي تطور اإلنتاج واالحتياطيات :المصدر  
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  مدة كفاية مخزون الغاز الطبيعي بالسنوات: 2الجدول رقم 

    
  كفاية مخزون الغاز الطبيعيمدة   السنة

1984  58  

1985  58  

1986  60  

1987  59  

1988  58  

1989  63  

1990  64  

1991  67  

1992  68  

1993  67  

1994  68  

1995  67  

1996  66  

1997  67  

1998  67  

1999  65  

2000  66  

2001  69  

2002  68  

2003  67  

2004  65  

2005  64  

  ).89ص (حمد بن محمد آل الشيخ، مرجع سابق، : المصدر                           
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 معدالت في كبير ارتفاع في ترجم ما وهو شعوبها رفاهية تعظيم إلى الدول كافة تسعى

 إلى أدى والالمدروس الكبير االستهالك هذا التنمية، لعجلة الرئيسي المحرك باعتبارها الطاقة استهالك

 ي،العالم الطلب من %80 من أكثر تلبي باعتبارها األحفورية خاصة الطاقة لمصادر كبير استنزاف

 تلويث عنه نجم فقد ثانية جهة ومن جهة، من هذا قادمة قليلة عقود خالل بالنفاذ مهددة اليوم باتت حتى

 هذا وجه على الحياة يهدد أصبح مما توازنها وعلى االستيعابية قدرتها على كبير بشكل أثر للبيئة شديد

 .الكوكب

 أهداف تحقيق تحاول مستديمة تنمية إلى اقتصادية تنمية من التنمية نمط تغير من وبالرغم

 التلوث حجم من للتقليل كاف يكن لم ذلك أن إال البيئة، وحماية اجتماعية عدالة اقتصادي، نمو: ثالث

 كان ذلك أجل ومن. القادمة األجيال مصالح على الحفاظ ثمة ومن الطاقوية الموارد على الحفاظ وكذا

 الجهود توجهت وقد المشكلة، أساس باعتبارها قليديةالت للطاقات بديلة طاقة مصادر عن البحث من البد

 وقد الوقت، نفس في البيئة وحماية الطاقة من االحتياجات بتلبية تسمح كونها المتجددة الطاقات نحو

 المزيد يتطلب مما بعد تنافسية غير مازالت التي تكلفتها في وخفض استغاللها تقنيات بتطوير توجت

 .العمل من

 غير وتبقى المطلوب، المستوى دون يبقى المتجددة الطاقات اقتصاديات في المحقق التطور إن

 مازالت صناعتها ألن المستديمة، التنمية قاطرة جر في التقليدية الطاقات محل تحل أن على قادرة

 .قادمة قليلة عقود خالل بذلك قيامها ينفي ال هذا أن إال النضج، مرحلة إلى تصل حتى عقود إلى تحتاج

 أساسي بشكل باعتمادها ذلك على وتزيد الطاقة تحديات تواجه الدول من كغيرها زائرالج إن

 وأنها خاصة النفط بعد ما لمرحلة الجيد اإلعداد عليها البد لذا اقتصادها، تمويل في الطاقة قطاع على

 .المتجددة المصادر من حتى طاقوى بلد تكون ألن تؤهلها إمكانات تمتلك

 االقتصادية األهداف بين ما للمزاوجة األمثل الحل هي المتجددة طاقاتال أن نقول الختام في

 لتطويرها التحدي رفع الدولي المجتمع على لذا مستديمة، تنمية تحقيق ثمة ومن والبيئة االجتماعية

 ومن أوال، نظيفة بيئة من حرمانها في القادمة األجيال أمام مسؤوال يكون ال حتى استغاللها ونشر

 .  ثانية جهة من احتياجاتها بتلبية لها تسمح طاقة مصادر

 األحفورية الطاقات التقليدية، الطاقات التلوث، البيئة، المستديمة، التنمية التنمية،  :المفتاحية الكلمات

 . المتجددة الطاقات
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Résumé : 
 

Tout les pays essayent de glorifier leur confort qui s’est traduit par une grande 

augmentation des taux de consommation de l’énergie puisque elle est le principal moteur du 

développement, cette consommation irrationnelle a résulté une grande ponction de l’énergie 

particulièrement les énergies fossiles, car elles répondes a plus de 80 % de la demande 

mondiale; d’une part elle est menacé de la pénétration, et d’autre part a mené a une 

dégradation de l’environnement qui menacent a présent la vie sur la planète. 

Malgré le changement du type de développement d’un développement économique 

vers un développement durable pour réaliser les trois objectifs : une croissance économique, 

équité sociale et la protection de l’environnement, mais cela ne suffit pas pour réduire la 

pollution et préserver les ressources énergétiques puis préserve a leurs tour les intérêts des 

générations futures. C’est pour cela qui a fallut rechercher de nouvelles ressources 

énergétiques puisque, ainsi les efforts se sont orientez vers les énergies renouvelables pour 

subvenir aux besoins énergétiques et préserver l’environnement, et développer les techniques 

d’exploitation avec une réduction des coûts qui demande un peu plus de travail. 

L’évolution réalisée dans les économies des énergies renouvelable reste inférieure au  

niveau requis, et reste aussi incapable de substituer des énergies traditionnelles pour achever 

le développement durable, puisque son industrie est que dans le début. 

L’Algérie comme tout les pays sont confronté a des défies énergétiques et le secteur  

d’énergie et a l’origine du financement de l’économie, c’est pour cela quand doit élaborer une 

période après pétrole surtout quel a des capacités énergétiques renouvelables. 

Finalement les énergies renouvelables sont la solution idéale pour réaliser les objectifs 

économiques et sociaux et environnementaux et puis un développement durable ; c’est pour 

cela quand doit la développer et l’utiliser pour préserver la part de générations futures pour un 

environnement propre et des sources  énergétiques pour subvenir a leurs besoins. 

Les mots clés : 

Développement, développement durable, environnement, pollution, les énergies 

traditionnelles, les énergies fossiles,  les énergies renouvelables. 
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The summary : 

All countries seek to maximize the welfare of their people and what is illustrated in a 

significant increase in  rate of energy consumption as it is the main engine of development, 

this large consumption unstudied led to the depletion of major sources of energy  particularly 

fossil fuels, because they respond to more than 80% of global demand, and it has become now 

threatened to be exhaustible in the next few decades in one hand, it has resulted in a large 

environmental pollution which has considerable influence on its capacity and capabilities on 

its balance, which threatens life on this planet. 

Despite the change in the type of economic development to sustainable development 

that tries to achieve three goals: economic’s growth, social justice and environmental 

protection. However, it was not sufficient to reduce the volume of pollution and the reserve of 

energy resources and hence maintain the interests of future generation. For that, it was 

essential to seek alternative energy sources to traditional sources which are the subject of this 

issue, all efforts are focused on renewable energy because they can provide the energy needs 

and environmental protection simultaneously. They are led to the development of techniques 

for their operations and reducing costs that remain non-competitive, but requires more work. 

The realized evolution in the economies of renewable energy remains below the 

required level, and it is also unable to substitute traditional energy to achieve the development 

because their industry need more decades to be mature, but this does not deny that it may 

make that in the next few decades. 

Algeria is like any other country considering the pressing challenges of energy 

primarily on the energy sector to finance its economy, therefore it must have a good 

preparation for post-oil phase, in particular that it has the capacity to qualify as a country even 

energy from renewable sources. 

In conclusion, we say that renewable energy are the best solution for mixing between 

economic goals and social environment and achieving sustainable development, therefore the 

international community face the challenge to the evolution and spread the operation of these 

energies in order not to be responsible for the deprivation of a clean environment to the future 

generations first, and sources of energy that allows to respond to their need in another hand.    

The key- words:        

Development, sustainable development, environment, pollution, traditional energies, fossil 

fuels, renewable energies.        

 


