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 2006/2007: ةـة اجلامعيـالسن

  ودورهااستخدام الطاقات المتجددة 
  ةـة المستدامـة المحليـفي التنمي

دراسة حالة الطاقة الشمسية في (
  )الجزائر



  

ǒـــداȽɋا  
  

  :وبالوالدين إحسانا"بناءا على قوله تعاىل 
  

 العزيزين أطال اهللا يف عمرمها وجازهم عنا كل خري وأجر دياوال

  .وثواب

  .زوجيت ورفيقة حيايت وسندي العلمي والعملي اليت قامستين أعباء احلياة

رباصا منريا حلياهتم وطريقهم نإىل إبين وبنايت لعله يكون هلم مفتاحا و

  .لعلمي إن شاء اهللا

  

ɃـرȮȦملي الȝ هدǱ رةƣ ɃـدȽأ  

  



  

  Ȱـراȣ وǩقدير ǣالȒȦـاȝت
  

حنمد اهللا ونشكره ونثين عليه كما ينبغي جلالل وجهه ولعظيم سلطانه 

  .على توفيقه لنا يف إجناز عمل حبثنا العلمي

من ال يشكر الناس ال  ")ȍلɂ اȝ ǃليȼ وȅلم(وعمال بقول رسول اهللا 

  .يشكر اهللا

ال يفوتين أن أتوجه بأعز وأخلص التشكرات والعرفان ألستاذي الفاضل 

الدكتور، أمحد لعماري على ما قدمه يل من يد مساعدة ونصائح قيمة 

وتوجيهات علمية ومل يبخل علي بدعمه املتواصل طول فترة إشرافه على 

  .حبثي، جازاه اهللا علينا كل خري وشكر

ه يد املساعدة يف إجناز هذا كما أتوجه بالشكر إىل كل من كانت ل

  .العمل الفكري من قريب أو بعيد، بارك اهللا فيهم
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  :ةـدمــمق
عǄـǏ  أمـرا يقتـƮر     األƤيـرة   السنواƘ  لم يكǇ موضوƳ اǋǙتمام بالبيئة Ƽي       

 قراراƘ البيئية ƼحسÜƔ بـý تعـدƦ ǎلـǁ    اǗيكولوجييǇ وƦوي اƤǙتƮاƭ وƮانعي ال 

     ƴتمام الجميǋا Ƴموضو ƠبƮيـة      ليƽيƲجتماعية والوǙم اǌمواقع Ǉر عƲالن Ưƺب . Ǚو

لمـا  ƍلǏ اǙقتƮاد والسياسة المالية      ليýƮ   غرابة Ƽي أǇ يتسƴ اǋǙتمام بموضوƳ البيئة      

   Ǉما مǌارلƛوقد       وغير مباشرة    ة مباشر أ Üف نواحي الحياةǄتƤم ǏǄع Ƙميـة   تزايـدǋأ 

الوعي بحقيقة Ʀǋا الجانƔ الطبيعي الƦي يعد مـوردا          وتزايد   عبر الزمǇ   التنمية البيئية   

  .لǄحياةǋاما 

ƮـبƠ مـǇ العناƮـر    مجرد تسميةÜ لكـǇ أ موضوƳ البيئة يبقǏ اǋǙتمام بولم  

األساسية لǄعالم الحديƚ مǇ حيƚ األǋميةÜ نتيجة اتƤاǉƦ طابƴ الشمولية لǄتطور الزمنـي             

الـضرر   ألحقƘبعد تǁǄ التطوراƘ التي     ألǇ الƤطر المحدƾ بالبيئة تƋكد لǄجميƴ       الحالي  

ناقƘǚ البتروÜý  لتǄوƚ الƦي تسببǊ    كا  عرƯ البحر   بǌا Ƽي  ةتبطالمرحوادƚ  الية و بالبيئ

ووية وغيرǋا  ر استƤدام الطاقة عǏǄ طبقاƘ الǚƺف الجويÜ وحوادƚ المƽاعƘǚ الن         وƛƈا

  . عǏǄ البيئةمǇ التƛƋيراƘ الطاقوية

وبالتـالي   زيادة الطƔǄ عǏǄ الطاقـة        ǋو مشكǄة التǄوƚ البيئي  والسبƼ Ɣي تƽاقم    

الوقود مýƛ الƽحمÜ البتروý والƺـاز الطبيعـيÜ        نواƳ  أمǋ   Ǉا  الطƔǄ عǏǄ مƮادر  زيادة  

ǋو    Ƙالزيادة أد ǉƦ      ǎرƤة أǄور مشكǌƲ Ǐلƍ ǁلƦتتكƛمý  ـيƼ     ƘحتياطـاǙمحدوديـة ا  

الزيادة وترجƼ  ƴي المستقبý القريƔ    ري  ƽالحمǇ الوقود    األنواƳ   بعƯاحتماý نضوƔ   و

والتقـدم   Ƽي الدوý الـƮناعية      حدƚ النمو اǙقتƮادي الƦي     ƍلƼǏي الطƔǄ عǏǄ الطاقة     

Ü كƦلǁ النمو اǙقتƮادي واǙجتماعي الـƦي        Ʈناعاتǌا المƤتƽǄة  معدƘǙ نمو السريƼ ƴي   

ƛƈـار  وƦǋا كǊǄ عǏǄ حساƔ البيئةǌƲƼ  ÜـرƘ         حدƚ مƤƌرا Ƽي كƛير مǇ الدوý النامية        

ƚوǄم و الت   Ǌƽوتكالي ǉاطرƤ     الماضي Ǉالقر Ǉيرة مƤاأل Ƙي السنواƼ    ورة واضـحةƮبـ   

ǏǄوع ǇنساǗحة اƮ ǏǄاستمرارع  Ǌي حياتƼددةǌبيئة م .  
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   Ʈم عنǋأ ǇنساǗر رويعتبر اƛƌـام           يƲا النƦǋ يƼ ǊǄƤر تدǋاƲي البيئة وتبدو مƼ 

     Ǌكǚǌاست ýǚƤ Ǉطاقة البيئي مǄل ýائǌال .   Ƙلكميا Ǌوحرق      Ɣي يتـسبƦالوقود ال Ǉة مǄائǋ

      Ǉاألطنا Ǉم Ǉييǚم ƾǚطƍ يƼǇم Ƙاياƽكمـا        الن ÜƇـواǌي الƼ الضارة Ƙازاƺوال  Ƙأد 

   ƜراƤاست ƘياǄعم  ýي       ونقƼ التربة ƚوǄت Ǐلƍ ǊنواعƋالوقود ب      Ǐلـƍو ÜǇاألمـاك Ǉير مƛك

 سببǌا ǉƦǋ المـƮادر التقǄيديـة      الǌواƍ ÜƇضاƼة ƍلǉƦǋ Ǐ األضرار التي ت      وتǄوƚ البحار   

  .ƎƼنǌا ناضبة وغير متجددة

 التي  تحقƾ الضƺط عǏǄ       البديǄة ƚ عǇ المƮادر الطاقوية   ابحاأل  تطورƘ مǋ Ǉنا 

   ǁǚǌاست ƯيƽƤي    الطاقة الت  البيئة وبالتالي تƮالق ǎي المدƼ يديةǄر والمتوسط ق  ýنتقاǙوا Ü

Ǐلƍ   ادƮم ǏǄعتماد عǙا     ر   اǌمكانƎمتجددة باستمرار والتي بƯيƽƤالبيئي   ت ƚوǄحدة الت  

  . السǄبيةǊوانعكاسات

الدولي حوý تحقيƾ التنمية المستدامة      متطǄباƘ المجتمƴ     اǙنسجام مƴ  وƼي ƍطار 

    ƔǄاألمر يتط ǇƎƼ        التنمية المستدامة Ʃياغة أسƮو Ƙبيƛت Ǐلƍ ýوƮالالو    ƾـǄتـي تنط

  . البيئة أوǙ حمايةمبادئǌا مǇ عنƮر

دǋا مستقبƼ ǚي   لǄنǌوƯ باقتƮا  Ƽكرة التنمية المستدامة     تبنيسعƍ ƘلǏ    والجزائر

 الƽعǄية التي تحقƾ لǌا ƦلـÜǁ      تنطƾǄ مƍ Ǉيجاد العناƮر البديǄة      سياسة طاقوية   لاعتمادǋا  

    ƩسيƋبت Ƙقام ƚالمتجددة التي      حي ƘطاقاǄة السامية لƲƼالمحاǌـا   دفتǌلǚƤ Ǉم   Ǐلـƍ  

طـاقوي  مـورد  الشمسية التي تعتبر عǏǄ الطاقة  منǌا اǙعتماد   وتطوير البدائý الممكنة    

  . وƍشعاعي ǋام لبǚدنا مستقبǚمتجدد

الطاقة ومƤتǄف مـƮادرǋا بالبيئـة Ƽـي        التي تربط   العǚقة  وǙ شƼ ǁي أǋمية     

  . المستدامةتحقيƾ التنمية المحǄية
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  :ثـة البحـǙشȮالي

 الطاقاƘ المتجددة وƍبراز دورǋـا      Ƙر ƍشكالية Ʀǋا البحƚ حوý استƤداما     تتمحو  

Ƽي تحقيƾ التنمية المحǄية المستدامة مýǚƤ Ǉ دراسة حالة الطاقة الشمسية Ƽي الجزائر             

واستƤداماتǌا ومساǋمتǌا Ƽي التنمية المستدامة مستقبǚ عǏǄ مستوǎ اǙقتƮاد الجزائري          

  :وǋووǋري لǉƦǌ اǗشكالية وانطǚقا مƦ Ǉلǁ يبرز التساýƌ الج

تحقيـƾ التنميـة المحǄيـة      ƍلǏ أي مدǎ يساǋم استƤدام الطاقاƘ المتجددة Ƽـي            

  Þالمستدامة

  :ويتƽرƳ عƦǋ Ǉا التساýƌ مجموعة مǇ األسئǄة الƽرعية منǌا

 ماǋي مجاƘǙ استƤدام الطاقاƘ المتجددة وكيƽية اǙستƽادة مǇ اقتƮادياتǌا Ƽي           -

  Þتحقيƾ تنمية مستدامة

ǋا Ƽي  ا ǋي النتائƝ الƽعǄية لتجربة استƤدام الطاقة الشمسية Ƽي الجزائر ودور           م -

Þية المستدامةǄالتنمية المح  

  :ȥرȑياǧ البحث

   Ƙسساƌالم ǏǄزم عǄيدية يستǄطاقة التقǄا لǌالمتجددة وتعويض Ƙدام الطاقاƤستǙ

  :المعنية اǙنطƾǚ مǇ الƽرضياƘ اǓتية

مستقبǄي لǄطاقة التقǄيدية ألǇ عمرǋا محدود اعتبار الطاقاƘ المتجددة البديý ال - 1

  .حتǏ ولو عǏǄ المدǎ البعيد

2 -  Ƙضروريا Ǉالطاقة الشمسية م ƾطري Ǉربائية عǌير الطاقة الكƼتنمية تو

 ƾالنائية(المحرومة المناط (ýي المستقبƼ ƾة المناطƼكا ǏǄا عǌوتعميم. 

الشمسية ƍيجابي لǄطاقاƘ المتجددة ƮƤوƮا الطاقة ) البيئية(اƛǓار اǗيكولوجية  - 3

 ƍلǏ حد كبير مقارنة مƴ الطاقاƘ التقǄيدية

الطاقة الشمسية ƍحدǎ العناƮر المشجعة ألǋداف التنمية المستدامة Ƽي الجزائر  - 4

ƇعتناǙبا Ƙحضي Ǐمت. 
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مǇ جراƇ تطبيƾ واستƤدام الطاقة الشمسية ƤاƮة اقتƮادي ومالي تحقيƾ وƼر  - 5

 Ƽي اǙستعماƘǙ المنزلية الضرورية

Ƙ اǗيجابية التي تحدǌƛا الطاقاƘ المتجددة نتيجة التحكم Ƽي التكاليف اǙنعكاسا - 6

 .عǏǄ المدǎ المتوسط والطويƤ ýاƮة منǌا الجوانƔ اǙقتƮادية واǙجتماعية

7 -  ǎالجدو Ƙقة بدراساǚا عǌالطاقة الشمسية ل ƘماراƛستǙ اديƮقتǙالتقييم ا

ƴالواق Ǉم Ɣية وقريǄيƮƽالت. 

8 -  ƾية يعتمتحقيǄالتنمية المح ǏǄد ع Ɵالجديدة نجا ƴمشاريǄادية لƮقتǙا Ƙالدراسا

 .         والتكنولوجياƘ الحديƛة وƦǋا ما توƼرǉ الطاقة الشمسية لبساطة استǚƺلǌا

Ƚالبحـأ ȣثـدا:  

  :تتمýƛ  أǋداف البحƼ ƚي العناƮر التالية

 ƽƤيـف تل منǌـا الشمـسية وƦلـǁ     بالطاقاƘ المتجددة وƤاƮة     اǋǙتمام  تزايد   - 1

  .لسǄبية عǏǄ البيئة وعǏǄ التنميةالتƛƋيراƘ ا

2 -    ƾالطر Ǉأحس Ǐلƍ ýƮالتو  ýǚحǗ ةǄيدية الطاقة    البديǄالتق  Ƙالمتجـددة    بالطاقـا 

 ýالمجا Ơسƽا   ل Ǉمزيد مǄل   Ƙو الميدانيةلتطبيقا    ƾي المناطƼ ةƮاƤيةƽا و الريǌمن

 .الجبǄية والƮحراوية

توƼرƘ متǏ  العكسية لǌǄجرة الريƽية    عǏǄ المدǇ وتشجيƴ العودة      الضƺطتƽƤيف   - 3

 .طاقاƘ بديǄة لǚستعماƘǙ المتعددة

4 -   ýيǄتق     ƴطرف المجتم Ǉروضة مƽالم Ƙوطاƺل  المدني الضǄ   ƚـوǄالت Ǉم ƭǄƤت 

 .والحياة Ƽي بيئة نƲيƽة مستدامة

األجنبية Ƽي اقتناƇ الوسائý    الوطنية و ستƛماراƘ  اǙ اǗمكانياƘ المتاحة مǇ     معرƼة - 5

     ƴدم وتشجƤالتقنية التي تýدام مجاƤالتنميـة     قة   الطا  است Ƙسـساƌالمتجـددة لم 

 .المستدامة

الطاقة الشمسية Ƽي مƤتǄف مجاƘǙ الحياة البشرية       Ǘحýǚ  الجدوǎ اǙقتƮادية    - 6

ǚمستقب ǊيǄع ƇƔالع ýيǄوتق. 
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  :ثـة البحـمنهǲي

بمجاý الطاقـة بنوعيǌـا     المتعǄقة  Ƽي دراستنا عǏǄ تحǄيý المعطياƘ      لقد اعتمدنا   

ƮـǄة مباشـرة    التي لǌـا    ýǚ الدراساƘ المƤتƽǄة    المتجددة مƤ Ǉ  وƤاƮة منǌا الطاقة    

األسـǄوƔ    باستƤدام وتجميعǌاƼي حيǇ تم ترتيƔ المعطياƘ      بيǇ البيئة والطاقة    عǚقة  بال

ƍلـǇ  Ǐ نýƮ   أنود مǚƤ Ǉلǌا    وأǋداف البحƚ التي    Ƽي شكý يƤدم موضوƳ     اǗحƮائي  

Ƽي Ǆية المستدامة   Ƽي تحقيƾ التنمية المح   ) الطاقة الشمسية (الطاقة المتجددة   مدǎ مساǋمة   

  .الجزائر عǇ طريƾ تشجيƴ اǙستƛماراƘ المƤتƽǄة

ولƦلƼ ǁقد تم اعتماد المنƝǌ الوƽƮي التحǄيǄي Ƽي الƽـروƳ البحƛيـة المتعǄقـة بتحديـد              

المƽاǋيم ووƮف الƲواǋر المتعǄقة بالطاقة والتنميةÜ كما تم اسـتƤدام المـنƝǌ الكمـي              

Ɯ واستǁǚǌ الطاقة وتƛƋيراتǊ عǏǄ التنمية      المقارƼ Ǉي دراسة الموضوعاƘ المتعǄقة بƎنتا     

Ǚستنباط الدراسـاƘ النƲريـة     المستدامةƍ ÜضاƼة ƍلǏ أسǄوƔ دراسة الحالة الجزائرية        

   .والكمية عǏǄ التنمية المحǄية المستدامة Ƽي الجزائر

  :ثـوɁ البحـƮت

  :ƮƼوý ستةالبحƼ ƚقد تم تقسيم الموضوƍ ƳلǏ لǘجابة عƍ ǏǄشكالية 

  .واستƤداماتǌا المتعددةǄطاقة التقǄيدية والمتجددة ل Üصل اǓولالفسنتعرƼ Ưي 

اƛǓار اǗيكولوجية لǄطاقـة التقǄيديـة والمتجـددة         Ûالفصل الƙاني وسنتناوƼ ýي   

والمجتمƴ الدوليÜ وƦǋا مƍ ýǚƤ Ǉبراز اƛǓار الناجمة عǇ استƤدام الطاقـة التقǄيديـة              

وƦلǁ عǇ طريـƍ ƾيجـاد      التǄوƚ  والمتجددة وما مدǎ مساǋمتǌا Ƽي التƽƤيف مǇ حدة         

  .البديý المǚئم

 والتنميـة  يـة اǙقتـƮادية  مالتنبـيǇ    ةعǚقلǄنتطرƼ ƾيǊ   س Üالفصل الƙالـƘ  أما  

انطǚقـا مـǇ    المستدامةÜ وƮوǙ لǄتنمية المحǄية المستدامة لǚستجابة لƽرضياƘ البيئة         

  .مƌشراƘ كý منǌا
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  ƭƮƤ Ʋالفصل الرابÛ    اديةƮقتǙا ǎجدوǄل     ǎالمتجددة ومـد Ƙدام الطاقاƤباست

مساǋمتǌا Ƽي التنمية المحǄية المستدامة وƦلǁ بتحǄيý المعطياƘ والسياساƘ التي تƤـدم            

               ǎالقومية والبيئيـة ومـا مـد ǎدراسة الجدوƼ Üǎالجدو Ʃوم وأسǌƽم Ǉا مƇبد ýƮƽال

  .مساǋمتǌا Ƽي تقييم اǙستƛماراƘ الƤاƮة بجدوǎ الطاقة الشمسية

سنعرƼ ƯيǊ وسائý تطوير الطاقة الشمـسية وتطـوير          ƧÛالفصل الخام وƼي  

  .مجاƘǙ استƤداماتǌا البديǄة لǄطاقة التقǄيدية

سيتم تƮƤيǊƮ لدراسة دور الطاقة الشمسية Ƽـي تحقيـƾ           الفصل السادÛƧ أما  

التنمية المحǄية المستدامة لǄجزائر انطǚقا مǇ سياسة المحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددة           

دتǌا التطبيقية Ƽي تحقيƾ تنƽيƦ برنامجǌا المسطرÜ وبالƮƤوƼ ƭـي          ومدǎ مساǋمة وح  

توƼير الطاقة الكǌربائية لǄمناطƾ النائية والريƽية منǌا ýǚƤ التجربة المتعǄقة بمحاولـة            

 . قرية بجنوƔ الƮحراƇ الكبر20ǎتوƼير الكǌرباƇ لحوالي 

țوȑوƫقة يف اǣالسا ǧاȅالدرا:  

دة محدود جدا Ƽي جانبǊ اǙقتƮادي ماعدا Ǉƍ البحƼ ƚي مجاý الطاقاƘ المتجد  

 Ƙالدراسا Ưي بعƼ المنجزة ƚكير واألبحاƽة التƛحديƼ النامية ýأما الدو Üالمتقدمة ýالدو

Üýا المجاƦǋ يƼ ƭƮƤا التƦǌب Ƙتمǋالتي ا Ƙالدراسا Ưنا بعƮحƽلقد ت ǁلƦ رغم 

  :منǌا

ǍولǓبالطاقة الشمسية : الدراسة ا Ƈرباǌالجزائر وبرمجة الك ýحو Ɣالجنو ƾلمناط

 ƾوضعية المناط Ǉم Ǌدراست ƘقǄوالتي انط ÜƩدعا Ǉالدراسة محمد ب ǉƦǋ ýوتناو

الƮحراوية النائية والتي تعاني مǇ الكǌرباƇ وغياƔ أبسط ضرورياƘ الحياة وقسم 

  :الدراسة ƍلǏ أربعة محاور أساسية

ǋا  تطرƼ ƾيƍ ǊلǏ برنامƝ الطاقة الشمسية الƽوتوƼولطية وجدوا:المحور اǓول

اǙقتƮادية عǏǄ المناطƾ الƮحراويةÜ وƦǋا بالتركيز عǏǄ استƤدام التكنولوجيا 

Ƈرباǌة بالكƮاƤيرة الƺƮال ƘناعاƮال ǏǄع Ƙولط وتطبيقاƼوتوƽǄالمتطورة ل.  
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 التƮƮƤاƘ التقنيةÜ تنطƼ ƾǄي كيƽية التحكم ورƴƼ قوة الكǌرباƇ وƦلǁ :المحور الƙاني

  .توƼرة عǄيǌا البǚد واǙمكاناƘ الƽكرية الجزائريةاعتبارا مǇ وسائý الطاقة الشمسية الم

Ƙالƙزة :المحور الǌنوعية األج ǏǄا عǌيƼ طاقة الشمسية والتي ركزǄالمعايير التقنية ل 

 ƴم ýستعماǚمناسبة ل Ǉولطية وتكوƼوتوƼ قوة حرارية Ǉا مǋيرƼتو ǎدمة ومدƤالمست

  ليفƍدƤاý تقنية البطارياƘ التي تساعد المنطقة مǇ ربƠ التكا

Ʋالمحور الراب: Ǉالتواز ƘاƦ حراويةƮال ǎة بالقرƮاƤال ƝبرنامǄية لǄعƽال ƘنجازاǗا 

  .السكاني المتباعد وƮƤوƮياƘ كý منǌا

 الطاقة كǌربة القرǎ عǇ طريƾ: عبد المجيد داحوينوǇ:  التي قام بǌا:لدراسة الƙانيةا

  :الشمسية الƽوطوƼولطية وǉƦǋ الدراسة اعتمدƛǚƛ Ƙة نقاط ǋي

ƾالنǍولǓا  :طة اǌجتماعية والتقنية التي تمتاز بǙادية واƮقتǙا Ƙالمعطيا ýيǄتح

 ǏǄبالتركيز ع ǁلƦولطي وƼوتوƽا الǌي جانبƼ الطاقة الشمسية Ǉيدة مƽالمنطقة المست

  .العوامý البيئية المƌسسية وربطǌا بالمحيط التقني اǙقتƮادي

ا Ƽي القرǎ المعنية والتي تنطƾǄ  ما ǋي اǙستراتيجية المطǄوƔ تطبيقǌ:النƾطة الƙانية

مǇ معطياƘ المحيط المالي واǙقتƮادي ƍلǏ جانƔ المحيط التقني والمحيط المƌسسي 

  .اǙقتƮادي

 النتائƝ المتحýƮ عǄيǌا مýǚƤ Ǉ تطبيƾ التقنياƘ الƽوتوƼولطية اعتمادا :النƾطة الƙالƙة

   . رة والتجربةعǏǄ تكنولوجيا محǄية ودعمǌا بالتكنولوجياƘ العالمية ƦاƘ الƤب

 واشÜý الƦي انطƾǄ رƜوضعية الطاقة Ƽي العالمÜ استǁǚǌ وƼƈاƾ جو: الدراسة الƙالƙة

 ýƌالتسا Ǉم Ǌي دراستƼ)ي الطاقةǋ عدة بنود)ما Ǐلƍ Ǌوقسم دراست Ü.  

تدور ƼكرتǊ حوý قاعدة التƦƺية بالطاقة والتي ركز Ƽيǌا عǏǄ الطاقة : البند اǓول

توƼرǋا الطبيعة مقارنة مƴ الطاقاƘ المتجددة األƤرǎ وǉƦǋ التقǄيدية وأنواعǌا والتي 

  .الدراسة التي أقامǌا مǇ أجý التوƍ ýƮلǏ استǁǚǌ الطاقة عبر العالم
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استǁǚǌ الطاقة عبر كاƼة دوý العالمÜ حيƚ أكد أƼ Ǉي بداية اǙستýǚƺ : البند الƙاني

 أǇ طƔǄ الدوý النامية لǄدوý المتقدمةǙƍ Ü% 74كاǙ Ǉستǁǚǌ لتǁǄ المواد يتم بنسبة 

ǋو مرضي Ƽي اǙستƤداماƘ المتعددة الجوانƔ سواƇ الƤاƮة أو الƮناعية منǌا بعد 

Ʀلǁ توضيƠ وتحǄيý اǙستǁǚǌ العالمي لǄطاقة وƦلǁ بتسجيý مǚحƲة تضاعف 

 مǇ طرف الدوý النامية نتيجة تزايد السكاǇ األمر الƦي 2010اǙستýǚƤ ǁǚǌ عام 

اقاƘ بديǄة Ƽي المستقبý لتǁǄ الدوÜý وأƤيرا يحدد قاعدة استǁǚǌ يتطƔǄ التƽكير Ƽي ط

  .الطاقة Ƽي العالم لكý قطاƳ لǄتحكم Ƽيǌا نتيجة زيادتǌا

Ƙالƙا نتيجة : البند الƦǋو Üالنمو ƾي طريƼ السائرة ýدوǄل ǁǚǌستǙتحديد قاعدة ا

ǋا مǇ مواد التطور الƮناعي لǄدوý المعنية وحاجياتǌا مǇ الطاقة وما يتطǄبǊ اقتƮاد

  .مالية لǄنǌوƯ بالتنمية اǙقتƮادية واǙجتماعية

  Ƽنيط سǄيم التقييم اǙقتƮادي لمشروƳ كǌربة السكǁ الحديدية: الدراسة الرابعة

  .والƦي جزƇ دراستƍ ǊلǏ قسميǇ رئيسييÜǇ القسم األوý نƲري والقسم الƛاني تطبيقي

ǌا تحديد وتوضيƠ األسƩ تناوƼ ýيǊ ستة ƮƼوý نƲرية حاوý مǚƤ Ǉل:  األوýالقسم

 ýع Ƈنتيجة سوا ýضƼأ Ǐلƍ ýوƮوǄل ǉقرار ƦاƤي اتƼ ا المقررǌمن ƾǄرية التي ينطƲالن

ýǚƤ Ǉم ǁلƦو Üأو الوطني ƭاƤال ǎالمستو  

ýاألو ýƮƽال : Ƴالمشرو ýشك ǊقƼماري سيراƛاست Ƴادي لمشروƮقتǙلتقييم ا ƭƮƤ

  مƴ تƮنيف المشاريƴالعام وسبƔ تواجدǉ ومǌƽومǊ وƮƤائƼ ǊƮي اتƤاƦ القرار 

توضيƠ نماƜƦ التقييم المعتمدة عǏǄ الربحية التجارية باǙعتماد عǏǄ : الýƮƽ الƛاني

  .الƲروف المƤتƽǄة منǌا Ʋروف التƋكد وƲروف المƤاطرة وƲروف عدم التƋكد

ƚالƛال ýƮƽال : ƴالدولية لتقييم المشاري Ɲǋالمنا ýǚƤ Ǉدراسة الربحية الوطنية م

  رجعية واستعمالǌا Ƽي التقييم اǙقتƮادي لǄمشاريƴوتحǄيý األسعار الم

ƴالراب ýƮƽال : ƜƦالنمو Ǉم ýدام كƤماري باستƛستǙا Ƴتقييم المشرو ƜƦنما ýيǄتح

   .الرئيسي لǄربحية الوطنية ونموƜƦ القيمة المضاƼة
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ƩامƤال ýƮƽال :ǚطǘادي لƮقتǙالتقييم ا ƜƦنما ƾمحدودية تطبيƳ Ƙمبررا ǏǄع 

  .نتائƝ استƛماراƘ الدوý النامية واǙنتقاداƘ الموجǌة لتǁǄ النماƜƦاألƦƤ بالتقسيم و

Ʃالساد ýƮƽقا : الǚا انطƦǋي الجزائر وƼ ماريةƛستǙا ƴنجاز المشاريƍوضعية تقييم و

 ƦاƤات ǏǄرة عƛƌالم ýوالعوام Ǌاد الموجƮقتǙا ýƲ يƼ اديةƮقتǙا ƴتقييم المشاري Ǉم

ƾاƼواأل ƴنجاز المشاريƍ ƾطر ƴادي القرار مƮقتǙا ýالتحو ýƲ يƼ مارية الجديدƛستǙا 

  .الحر

  :تحǄيý موضوƳ تقييم المشروƳ وƛƈارǉ ومƤاطرǉ مýǚƤ Ǉ: التطبيقي القسم الƛاني

ýاألو ýƮƽال : ǏǄر المالي عƛودراسة األ Ƴوضعية وتقييم المشروǄعام ل ƭيƤتش

Ƴاطر المشروƤم ýيǄتح ƴار البيئية مƛǓا Ɣجان Ǐلƍ Ƴالمشرو.  

التقييم اǙقتƮادي لǄمشروƳ محý الدراسة مýǚƤ Ǉ الدراسة المالية : ƛانيالýƮƽ ال

  .واǙقتƮادية

ƚالƛال ýƮƽال : ǎودراسة الجدو Ƴالمشرو ƭيƤتش Ǉقا مǚتقييم الدراسة التطبيقية انط

 ǊتƼادƮ اطر التيƤوالم ƾم العوائǋادي وأƮقتǙالتقييم المالي وا ǁلƦ يƼ ية بماǄيƮƽالت

  .سة مقارنة واǙقتراحاƘ المتوƍ ýƮليǌا بعد التحǄيƍýلǏ جانƔ قيام درا

  :ȍعوǣاǧ البحث

 Ƴة موضوƛلحدا ƚتيالبحǓي اƼ Ǉالتي تكم ƘعوباƮال Ǉقينا العديد مǄت:  

-  Üالترجمة ƔǄيزية مما تطǄنجǗة اƺǄة الƮاƤة األجنبية وƺǄبال ƴالمواضي ýج Ǉأل

Ư األحياǇ النقƼ ƭي منا العمý الكƛير Ƽي ƍيجاد الƮيƺة الƽعǄية لǄجمǄةÜ وƼي بع

  . منǌاقتƮاديةوحتǏ اǙالمƮطǄحاƘ التقنية لمعƲم الدراساǙ ƘستƤدام التعبير 

النقƭ الكبير لǘحƮائياƘ المتعǄقة بالطاقاƘ المتجددة ومنǌا الطاقة الشمسية  -

نǌا Ƽي بداية الطريƾ ولم تسǙƍ ǁǄ شوطا ألƤاƮة Ƽيما يتعƾǄ بمعطياƘ الجزائر 

ايجابية ý المتقدمة التي أعطƘ استƤداماƘ تطبيقǌا نتائƝ قƮيراÜ مقارنة مƴ الدو

 ýǚƤ ǇامǌماراتƛاستƘǙالمجا Ǐي شتƼ العديدة . 
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-  ǇائييƮƤاأل ƭالمتجددة ونق Ƙالطاقا Ǉي ميداƼ Ǉيƛادة الباحƽستǚم لǌبراتƤ Ǉم

العديدة وƛƍراƇ الموضوƳ أكƛر ألنǊ مǇ مواضيƴ الساعةÜ وƦǋا رغم تنقǄنا لǌǄيئة 

مƛابة نقطة ƍشعاƳ ليƩ لǄجزائر Ƽقط ولكǇ لدوƼƍ ýريقيا ككý أǙ التي تعتبر ب

 .وǋي المحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددة ووحدتǌا التطبيقية ببوزريعة

  

 Ʃƽي نƼ ƴمشج ýا عامǋالدراسة اعتبار ǉƦǋ Ǉم ǊƮǚƤاست Ǉما يمك Ǉلك

حƼ ƚي ميداǇ المجاý مƍ ƴعطاƇ النƩƽ الجاد لǄباحƛيǇ الناشئيƼ Ǉي المستقبý لتطوير الب

 ƾستمرار التنمية وتحقيǙ يديةǄالتق ƘطاقاǄي لǄعƽال ýابة البديƛا بمǌالمتجددة ألن Ƙالطاقا

  .التنمية المحǄية المستدامة وتطوير اǙقتƮاد الوطني
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               ǏـǄر عƮيـرة أمـرا يقتـƤاأل Ƙي السنواƼ تمام بالبيئةǋǙا Ƴموضو Ǉلم يك

      ǁلـƦ ǎتعـد ýبـ ÜƔحسƼ البيئية Ƙانعي القراراƮو ƭاƮتƤǙوي اƦو ǇيكولوجييǗا

وǙ . ليƮبƠ موضوƳ اǋتمام الجميƴ بƯƺ النƲر عǇ مواقعǌم اǙجتماعية والوƲيƽيـة          

          Ǐلƍ ýƮالبيئة لي Ƴتمام بموضوǋǙا ƴيتس Ǉي أƼ اد والسياسة المالية لمـا     غرابةƮقتǙا

لǌما مǇ أƛار مباشرة وغير مباشرة عǏǄ مƤتǄف نواحي الحياةÜ وقد تزايـدƘ أǋميـة               

التنمية البيئية عبر الزمǇ  وتزايد الوعي بحقيقة Ʀǋا الجانƔ الطبيعي الƦي يعد مـوردا               

  .ǋاما لǄحياة

  

عناƮـر  ولم يبقǏ اǋǙتمام بموضوƳ البيئة مجرد تسميةÜ لكـǇ أƮـبƠ مـǇ ال    

األساسية لǄعالم الحديƚ مǇ حيƚ األǋميةÜ نتيجة اتƤاǉƦ طابƴ الشمولية لǄتطور الزمنـي             

الحالي ألǇ الƤطر المحدƾ بالبيئة تƋكد لǄجميƴ بعد تǁǄ التطوراƘ التي ألحقƘ الـضرر              

            Üýالبترو Ƙǚناق Ǌي تسببƦال ƚوǄالبحر كالت Ưي عرƼ اǌالمرتبطة ب ƚبالبيئية والحواد

 الطاقة عǏǄ طبقاƘ الǚƺف الجويÜ وحوادƚ المƽاعƘǚ النووية وغيرǋا          وƛƈار استƤدام 

  .مǇ التƛƋيراƘ الطاقوية عǏǄ البيئة

  

والسبƼ Ɣي تƽاقم مشكǄة التǄوƚ البيئي ǋو زيادة الطƔǄ عǏǄ الطاقـة وبالتـالي              

               Üـاز الطبيعـيƺوال ýالبترو Üحمƽال ýƛالوقود م Ƴأنوا Ǉا  مǋادرƮم ǏǄع ƔǄزيادة الط

دة أدƘ كƦلƍ ǁلǌƲ Ǐور مشكǄة أƤرǎ تتمƼ ýƛـي محدوديـة اǙحتياطـاƘ              وǉƦǋ الزيا 

واحتماý نضوƔ بعƯ األنواƳ مǇ الوقود الحƽري Ƽي المستقبý القريƔ وترجƴ الزيادة            

Ƽي الطƔǄ عǏǄ الطاقة ƍلǏ النمو اǙقتƮادي الƦي حدƼ ƚي الدوý الـƮناعية والتقـدم               

لنمو اǙقتƮادي واǙجتماعي الـƦي     السريƼ ƴي معدƘǙ نمو Ʈناعاتǌا المƤتƽǄةÜ كƦلǁ ا       

حدƚ مƤƌرا Ƽي كƛير مǇ الدوý النامية وƦǋا كǊǄ عǏǄ حساƔ البيئةǌƲƼ  Üـرƛƈ Ƙـار                 

التǄوƚ ومƤاطرǉ وتكاليƼ Ǌƽي السنواƘ األƤيرة مǇ القرǇ الماضي بـƮورة واضـحة              

  .عƮ ǏǄحة اǗنساǇ وعǏǄ استمرار حياتƼ Ǌي بيئة مǌددة
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لمجتمƴ الدولي حوý تحقيƾ التنمية المستدامة      وƼي ƍطار اǙنسجام مƴ متطǄباƘ ا     

              ƾـǄالتنمية المستدامة التـي تنط Ʃياغة أسƮو Ƙبيƛت Ǐلƍ ýوƮالو ƔǄاألمر يتط ǇƎƼ

Ǚر حماية البيئة أوƮعن Ǉا مǌمبادئ.  

  

والجزائر سعƍ ƘلǏ تبني Ƽكرة التنمية المستدامة لǄنǌوƯ باقتƮادǋا مستقبƼ ǚي           

      Ǉم ƾǄا لسياسة طاقوية تنطǋاعتماد          ÜǁلـƦ اǌل ƾية التي تحقǄعƽة الǄر البديƮيجاد العناƍ

              Ǐلـƍ ـاǌلǚƤ Ǉدف مǌالمتجددة التي ت ƘطاقاǄة السامية لƲƼالمحا ƩسيƋبت Ƙقام ƚحي

تطوير البدائý الممكنة ومنǌا اǙعتماد عǏǄ الطاقة الشمسية التي تعتبر مـورد طـاقوي         

ǚدنا مستقبǚام لبǋ شعاعيƍمتجدد و.  

  

  :ثـة البحـǙشȮالي

 الطاقاƘ المتجددة وƍبراز دورǋـا      Ƙر ƍشكالية Ʀǋا البحƚ حوý استƤداما     تمحوت

Ƽي تحقيƾ التنمية المحǄية المستدامة مýǚƤ Ǉ دراسة حالة الطاقة الشمسية Ƽي الجزائر             

واستƤداماتǌا ومساǋمتǌا Ƽي التنمية المستدامة مستقبǚ عǏǄ مستوǎ اǙقتƮاد الجزائري          

ýƌيبرز التسا ǁلƦ Ǉقا مǚووانطǋشكالية وǗا ǉƦǌري لǋالجو :  

ƍلǏ أي مدǎ يساǋم استƤدام الطاقاƘ المتجددة Ƽـي تحقيـƾ التنميـة المحǄيـة                 

  Þالمستدامة

  :ويتƽرƳ عƦǋ Ǉا التساýƌ مجموعة مǇ األسئǄة الƽرعية منǌا

 ماǋي مجاƘǙ استƤدام الطاقاƘ المتجددة وكيƽية اǙستƽادة مǇ اقتƮادياتǌا Ƽي           -

Þتنمية مستدامة ƾتحقي  

 ما ǋي النتائƝ الƽعǄية لتجربة استƤدام الطاقة الشمسية Ƽي الجزائر ودورǋا Ƽي             -

Þية المستدامةǄالتنمية المح  
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  :ȥرȑياǧ البحث

 Ƙسساƌالم ǏǄزم عǄيدية يستǄطاقة التقǄا لǌالمتجددة وتعويض Ƙدام الطاقاƤستǙ

  :المعنية اǙنطƾǚ مǇ الƽرضياƘ اǓتية

ý المستقبǄي لǄطاقة التقǄيدية ألǇ عمرǋا محدود اعتبار الطاقاƘ المتجددة البدي - 1

  .حتǏ ولو عǏǄ المدǎ البعيد

2 -  Ƙضروريا Ǉالطاقة الشمسية م ƾطري Ǉربائية عǌير الطاقة الكƼتنمية تو

 ƾالنائية(المحرومة المناط (ýي المستقبƼ ƾة المناطƼكا ǏǄا عǌوتعميم. 

اقة الشمسية ƍيجابي لǄطاقاƘ المتجددة ƮƤوƮا الط) البيئية(اƛǓار اǗيكولوجية  - 3

 ƍلǏ حد كبير مقارنة مƴ الطاقاƘ التقǄيدية

الطاقة الشمسية ƍحدǎ العناƮر المشجعة ألǋداف التنمية المستدامة Ƽي الجزائر  - 4

ƇعتناǙبا Ƙحضي Ǐمت. 

مǇ جراƇ تطبيƾ واستƤدام الطاقة الشمسية ƤاƮة اقتƮادي ومالي تحقيƾ وƼر  - 5

 Ƽي اǙستعماƘǙ المنزلية الضرورية

كاساƘ اǗيجابية التي تحدǌƛا الطاقاƘ المتجددة نتيجة التحكم Ƽي التكاليف اǙنع - 6

 .عǏǄ المدǎ المتوسط والطويƤ ýاƮة منǌا الجوانƔ اǙقتƮادية واǙجتماعية

7 -  ǎالجدو Ƙقة بدراساǚا عǌالطاقة الشمسية ل ƘماراƛستǙ اديƮقتǙالتقييم ا

ƴالواق Ǉم Ɣية وقريǄيƮƽالت. 

8 -  ƾية تحقيǄالتنمية المح ǏǄيعتمد ع Ɵالجديدة نجا ƴمشاريǄادية لƮقتǙا Ƙالدراسا

 .         والتكنولوجياƘ الحديƛة وƦǋا ما توƼرǉ الطاقة الشمسية لبساطة استǚƺلǌا
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  :أȽـداȣ البحـث
  :تتمýƛ  أǋداف البحƼ ƚي العناƮر التالية

تزايد اǋǙتمام  بالطاقاƘ المتجددة وƤاƮة منǌـا الشمـسية وƦلـǁ لتƽƤيـف               - 1

Ƌالتنميةالت ǏǄالبيئة وع ǏǄبية عǄالس Ƙيراƛ.  

التوƍ ýƮلǏ أحسǇ الطرƾ البديǄة Ǘحýǚ الطاقة التقǄيدية بالطاقـاƘ المتجـددة             - 2

لƽسƠ المجاý لǄمزيد مǇ التطبيقاƘ الميدانية وƤاƮة Ƽي المناطƾ الريƽية ومنǌا           

 .الجبǄية والƮحراوية

لريƽية متǏ توƼرƘ   تƽƤيف الضƺط عǏǄ المدǇ وتشجيƴ العودة العكسية لǌǄجرة ا         - 3

 .طاقاƘ بديǄة لǚستعماƘǙ المتعددة

4 -            ƚـوǄالت Ǉم ƭǄƤتǄالمدني ل ƴطرف المجتم Ǉروضة مƽالم Ƙوطاƺالض ýيǄتق 

 .والحياة Ƽي بيئة نƲيƽة مستدامة

5 -           ýالوسائ Ƈي اقتناƼ الوطنية واألجنبية ƘماراƛستǙا Ǉالمتاحة م ƘمكانياǗة اƼمعر

ام الطاقة المتجـددة لمƌسـساƘ التنميـة        التقنية التي تƤدم وتشجƴ مجاý استƤد     

 .المستدامة

الجدوǎ اǙقتƮادية Ǘحýǚ الطاقة الشمسية Ƽي مƤتǄف مجاƘǙ الحياة البشرية           - 6

ǚمستقب ǊيǄع ƇƔالع ýيǄوتق. 
 

  :ثـة البحـمنهǲي
لقد اعتمدنا Ƽي دراستنا عǏǄ تحǄيý المعطياƘ المتعǄقة بمجاý الطاقـة بنوعيǌـا             

ددة مýǚƤ Ǉ الدراساƘ المƤتƽǄة التي لǌـا ƮـǄة مباشـرة            وƤاƮة منǌا الطاقة المتج   

             ƔوǄدام األسـƤا باستǌوتجميع Ƙالمعطيا Ɣتم ترتي Ǉي حيƼ البيئة والطاقة Ǉقة بيǚبالع

               Ǐلـƍ ýƮن Ǉا أǌلǚƤ Ǉالتي نود م ƚداف البحǋوأ Ƴدم موضوƤي ýي شكƼ ائيƮحǗا

مية المحǄية المستدامة Ƽي    Ƽي تحقيƾ التن  ) الطاقة الشمسية (مدǎ مساǋمة الطاقة المتجددة     

  .الجزائر عǇ طريƾ تشجيƴ اǙستƛماراƘ المƤتƽǄة
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  :ƮتـوɁ البحـث

ýوƮƼ ستة Ǐلƍ Ƴتم تقسيم الموضو:  

Ü لǄطاقة التقǄيدية والمتجددة واستƤداماتǌا المتعـددةÜ       الفصل اǓول سنتعرƼ Ưي   

  :وƦلǁ مýǚƤ Ǉ المباحƚ التالية

  .وأنواعǊا ومصادرها وخصاƏصǊا االقتصاديةمفǊوم الطاقة التƾليدية : المبحƘ اǓول

  .مفǊوم الطاقات المتجددة وأنواعǊا وخصاƏصǊا: المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙليدية والمتجددة: المبحƾاقتصاديات الطاقة الت.  

  

 اƛǓار اǗيكولوجية لǄطاقـة التقǄيديـة والمتجـددة         الفصل الƙانيÛ وسنتناوƼ ýي   

ز اƛǓار الناجمة عǇ استƤدام الطاقـة التقǄيديـة         والمجتمƴ الدوليÜ وƦǋا مƍ ýǚƤ Ǉبرا     

والمتجددة وما مدǎ مساǋمتǌا Ƽي التƽƤيف مǇ حدة التǄوƚ وƦلǁ عǇ طريـƍ ƾيجـاد               

  :البديý المǚئم بالتطرƍ ƾلǏ المباحƚ التالية

  .ƙƆار الطاقة التƾليدية والمتجددة: المبحƘ اǓول

  .البيƏة والتنمية: المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙالدوليالت:المبح Ʋية والسياسة االقتصادية والمجتمƏالسياسة البي ǅير المتبادل بيƙƉ  

  

Ü سنتطرƼ ƾيǊ لǄعǚقة بـيǇ التنميـة اǙقتـƮادية والتنميـة        الفصل الƙالـƘ  أما  

            Ǉقـا مـǚالبيئة انط Ƙرضياƽستجابة لǚية المستدامة لǄتنمية المحǄل ǙوƮو Üالمستدامة

  :ةمƌشراƘ كý منǌا مýǚƤ Ǉ المباحƚ التالي

  .مفǊوم التنمية ومƊشرات قياسǊا: المبحƘ اǓول

  . ومƊشرات قياسǊاǊاخصاƫƏ وأهداƺوالتنمية المستدامة : المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙا: المبحǊشرات قيامƊوم التنمية المحلية المستدامة ومǊمف.  
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  ƭƮƤ Ʋالفصل الرابÛ    اديةƮقتǙا ǎجدوǄل     ǎالمتجددة ومـد Ƙدام الطاقاƤباست

لتنمية المحǄية المستدامة وƦلǁ بتحǄيý المعطياƘ والسياساƘ التي تƤـدم          مساǋمتǌا Ƽي ا  

  :الýƮƽ وƍبرزǋا Ƽي المباحƚ التالية

  .مفǊوم وأسƧ الجدوǌ االقتصادية وطرƼ تƾييم معاييرها: المبحƘ اǓول

  .دراسات الجدوǌ االقتصادية الستخدام الطاقات المتجددة: المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙاالقتصادية الستخدام الطاقة الشمسيةدراسات الج: المبح ǌدو.  

  

 سنعرƼ ƯيǊ وسائý تطوير الطاقة الشمـسية وتطـوير          الفصل الخامÛƧ وƼي  

  :مجاƘǙ استƤداماتǌا البديǄة لǄطاقة التقǄيدية بتعرضنا ƍلǏ المباحƚ التالية

  .تطور اقتصاديات استƙمارات الطاقة الشمسية: المبحƘ اǓول

  .ة الشمسيةتطور الطاق: المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙاستخدام الطاقة الشمسية: المبح.  

  

 سيتم تƮƤيǊƮ لدراسة دور الطاقة الشمسية Ƽـي تحقيـƾ           الفصل السادÛƧ أما  

            Ǉمـ ǁلƦو Ƙف القطاعاǄتƤم ǏǄا عǌانعكاسات ǎجزائر ومدǄية المستدامة لǄالتنمية المح

  :ýǚƤ المباحƚ التالية

  . التنموية ƺي الجƦاƏرواقƲ الطاقة الشمسية وƙƆارها: المبحƘ اǓول

  .دور الطاقة الشمسية ƺي التنمية المحلية المستدامة: المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙولطية: المبحƺالطاقة الشمسية والحرارة الفوتو.  

  

  :ȍعوǣاǧ البحث

 Ƴة موضوƛلحدا ƚتيالبحǓي اƼ Ǉالتي تكم ƘعوباƮال Ǉقينا العديد مǄت:  

-  Üالترجمة ƔǄيزية مما تطǄنجǗة اƺǄة الƮاƤة األجنبية وƺǄبال ƴالمواضي ýج Ǉأل

منا العمý الكƛير Ƽي ƍيجاد الƮيƺة الƽعǄية لǄجمǄةÜ وƼي بعƯ األحياǇ النقƼ ƭي 

  . منǌاقتƮاديةوحتǏ اǙالمƮطǄحاƘ التقنية لمعƲم الدراساǙ ƘستƤدام التعبير 
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جددة ومنǌا الطاقة الشمسية النقƭ الكبير لǘحƮائياƘ المتعǄقة بالطاقاƘ المت -

نǌا Ƽي بداية الطريƾ ولم تسǙƍ ǁǄ شوطا ألƤاƮة Ƽيما يتعƾǄ بمعطياƘ الجزائر 

 Ɲا نتائǌتطبيق ƘداماƤاست Ƙالمتقدمة التي أعط ýالدو ƴمقارنة م ÜيراƮايجابية ق

 ýǚƤ ǇامǌماراتƛاستƘǙالمجا Ǐي شتƼ العديدة . 

-  ǇائييƮƤاأل ƭالطاقونق Ǉي ميداƼ Ǉيƛالمتجددة الباح Ƙادة اƽستǚم لǌبراتƤ Ǉم

العديدة وƛƍراƇ الموضوƳ أكƛر ألنǊ مǇ مواضيƴ الساعةÜ وƦǋا رغم تنقǄنا لǌǄيئة 

 Ǚأ ýريقيا ككƼƍ ýلدو Ǉقط ولكƼ جزائرǄل Ʃلي Ƴشعاƍ ابة نقطةƛالتي تعتبر بم

 .وǋي المحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددة ووحدتǌا التطبيقية ببوزريعة
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   Ǉوما يمك      ÜƚبحǄية لǄيǄالدراسة اتح Ǉم Ǌـي       استنتاجƼو ǚح ýƛالطاقة تم Ǉنجد أ

ƦاƘ الوقƘ مشكǄة بالنسبة لǄتنمية المستدامةÜ وعǏǄ الرغم أنǌا تƽـسƠ المجـاý أمـام               

التنميةǙƍ Ü أنǌا تعد سببا مǇ أسباƔ تǄوƚ الǌواƇ كما أنǌا تǄحƾ أضرارا أƤرǎ بالبيئـة              

ǇنساǗحة اƮو.  

  

Ǉ مƮادر الطاقة والبيئة مýǚƤ Ǉ التƛƋيراƘ التي تǄحـƾ          وتǌƲر العǚقة جǄية م   

بǌا حيƚ نجد أǇ استƤدام الطاقة التقǄيدية لƛƈ Ǌار وƤيمة عǏǄ البيئـة Ʀƍ تتـسبƼ Ɣـي                  

حدوƲ ƚاǋرة اǙحتباƩ الحراري التي تƌدي ƍلǏ ارتƽاƳ درجة حـرارة األرƯ كمـا              

          ǉƦǋو Üالعالمي Ƣير المناƺرة األمطار الحمضية وتǋاƲ يƼ Ɣـار     تتسبƛƈ ـاǌر لǋواƲال

              Ɣكوكـ ƠبƮوالجماد بالتـالي يـ Ƈة األحياƼوكا Ƙوالنبا Ǉوالحيوا ǇنساǗا ǏǄبية عǄس

األرƼ Ưي Ƥطر محتم مýǚƤ Ǉ اǙستƛمار Ƽي استǉƦǋ ýǚƺ األنـواƳ مـǇ الوقـود                

  .الحƽري

  

أما عƛƈ Ǉار الطاقة المتجددة عǏǄ البيئة Ƽتعتبر جǌǄا ƍيجابية حيƚ نجد أǇ الطاقة              

يƩ لǌا ƛƈار تƦكر عǏǄ البيئة وƤاƮة Ʀƍا ما قورنƘ بƋنواƳ الطاقاƘ المتجددة             الشمسية ل 

األƤرÜǎ وعǄيǊ يمكǇ اعتمادǋا كبديƼ ýعǄي وحقيقي مستقبƼ ǚـي تعويـضǌا لǄطاقـة              

Ǉمرور الزم ƴيدية مǄيجابية. التقƍ Ɲنتائ Ǉم Ǌما حققت Ǐلƍ رجعنا Ǐا متƦǋو.  

       Ɲي الضجيƼ ýƛا يتمǋرƛنجد أƼ Ɵالتقـدم التكنولـوجي        أما طاقة الريا ƴمـ Ǉولك 

واƤتيار األماكǇ البعيدة عǇ المناطƾ السكنية والمناسبة تحقƾ مǇ حدة Ʀǋا التƛƋير الƦي             

  .يكاد يكوǇ موجودا Ƽي السنواƘ القǄيǄة المنƮرمة

كƦلǁ نجد أƍ ǇنتاƜ الطاقة مǇ حرارة باطǇ األرƯ طاقة نƲيƽة Ǚ توجـد لǌـا                

  .حولǌانواتƛ Ɲانوية قد تǄوƚ البيئة التي 

نƩƽ الشيƇ ينطبƾ عǏǄ الطاقة المائية وطاقة الǌيـدروجيÝǇ بƤـǚف الطاقـة             

              ǏـǄيمة عƤا وǋارƛƈ Ǉمتجددة لك Ƙطاقا ǁلƦالنووي التي تعد ك ƜندماǙالنووية وطاقة ا
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              Ǉمـ Ɲتنت Ǉأ Ǉاطر التي يمكƤالم Ǐلƍ اليورانيوم ƜراƤاست Ǉا مǌيراتƛƋتبدأ ت ƚالبيئة حي

  .وƤطر التǄوƚ الناجم عǇ نƽاياƘ المƽاعƘǚ النوويةحوادƚ المƽاعƘǚ النووية 

  

              Ǚ ةƽيƲطاقة ن ƜنتاǗ ادر المتجددةƮالم ǉƦǋ Ǐلƍ الحاجة Ǉأ ǁلƦ Ǉلنا م Ơويتض

                   ǉƦـǋ تطـوير ǏـǄع ýالعمـ Ǉبد م Ǚ Ǌحا وأنǄبا مǄمط ƠبƮقد أ ÜبيئةǄل ƚوǄت Ɣتسب

 ƍنتاƜ طاقة نƲيƽة    المƮادر الجديدة ƤاƮة منǌا الطاقة الشمسية وتنميتǌا ǙستƤدامǌا Ƽي        

               Ǉأ ýاليـوم قبـ ýƮالشديد الحا ƚوǄيقاف التƍ Ǉم ǇتمكǄة القادمة لǄيǄالق Ƙالسنوا ýǚƤ

Ɯǚأي ع Ǌيجدي مع Ǚ حد Ǐلƍ ýƮوي ǉأمر ýحƽيست.  

  

           ÜƔالعيو Ưحوبا ببعƮأحيانا م Ǉة والمتجددة يكوƽيƲالطاقة الن Ɯنتاƍ Ǉورغم أ

لناتƝ مǇ استƤدام الوقود الحƽري الƦي يǙƍ       ýƤ أǇ الضرر الناتƝ منǌا Ǚ يقارǇ باألƛر ا        

كƛيرا بالنƲام البيئي المتوازǇ والƦي قد يƛƌر Ƽي المستقبý تƛƋيرا كبيرا عǏǄ أطراف نمو              

  .الحياة عǏǄ سطƠ المعمورة

  

ومǇ المرجƠ أǇ تتحقƾ التنمية المستدامة وغير الضارة بالمناƢ مـǇ مـƮادر             

        Ǐلƍ Ǌي حينƼ ýنتقاǙا Ǉولك Üيرةƛة كƽǄتƤوغير ضار بالبيئة      م Ǉالكربو ƯƽƤاد منƮاقت

      ƯـيƽƤت ǏـǄقة بالطاقة القائمـة عǄمتع Ƙسياسا ýالدو ƴجمي ƘتارƤا اƦƍ Ǚƍ ƾيتحق Ǚ

  :اƛǓار البيئية تدريجيا عǏǄ اقتراحاƘ التاليـة
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  :االقتراحـاǧ: أوال

رسم سياسة اقتƮادية متسǄسǄة ومعتمدة عǏǄ الجوانƔ الǌامة كالسعر والحـواƼز            - 1

نƔ المالي لضماǇ تحسيƍ Ǉدارة الطƔǄ عǏǄ الطاقة مـƴ تـوƼير الطاقـة              والجا

 .لǄضعƽاƇ والƽقراƇ منǌم

ƍعادة تنƲيم القطاƳ الƮناعي عǇ طريƾ اǗجراƇاƘ الضوئية وƤاƮـة منǌـا             - 2

 .المستǄǌكة لطاقة عالية والسعي لتƽƤيضǌا

دة تشجيƴ وتطوير التجارة المتعǄقة بالتكنولوجياƦ ƘاƘ الǄƮة بالطاقاƘ المتجـد          - 3

             ýوقتا زمنيـا لتحـ ƔǄم القديمة يتطƲالن ýية استبداǄعم ǇǙ ǇكربوǄضة لƽƤوالم

محý المساحاƘ الكبيرة السابقة باألجǌزة الحديƛة ومسايرة تطـوراƘ العـƮر           

              ýا العمـƦـǋو Üحد بعيد Ǐلƍ ƘاƛنبعاǙي اƼ التحكم ƴتستطي Ǐحت ǁلƦو Üةƛالحدي

       ǚƤال ƾوجود أسوا Ǉي ضماƼ ƳسراǗا ƔǄي ويتطƺينب      ƘطاقـاǄيـا الحراريـة ل

 .المتجددة وƤاƮة الطاقة الشمسية Ƽي شكǌǄا الƽولطو ضوئي مƴ تكنولوجياتǌا

4 -             ýأج Ǉالطاقة م ýمجا ƔǄي طƼ اǌالƤدƍيرة ومتوسطة وƺƮ Ƙمحطا Ƈبنا ƴتشجي

توƼر حǄوý لǄطاقة ƦاƘ المنƽعة اǙقتƮادية وغير ضارة بالبيئة بدǙ مǇ منتجـي             

 .دية ƦاƘ التǄوƚ الكبيرالطاقة عǇ طريƾ المحطاƘ التقǄي

تعبئة وتوعية شعوƔ العالم بما Ƽي Ʀلǁ مستوياƘ المسƌولية وƦلǁ بشǇƋ قـضايا              - 5

 .البيئة والطاقة والعǚقة الناشئة بينǌما

6 -             ƚتحـدي Ƈجراƍ ýأج Ǉم ǎمية كبرǋأ ƘاƦ Ƙماراƛالشراكة واعتماد است ƴتشجي

 .الطاقة عǇ طريƾ الطاقة المتجددة وƤاƮة الشمسية منǌا

البحƚ والتكنولوجيا عǇ طريƾ تكويƍ ǇطاراƘ محǄيـة وƍنـشاƇ ودعـم            تطوير   - 7

المراكز المتƮƮƤة Ƽي تقنياƘ الطاقاƘ المتجددة ƤاƮة منǌا الطاقة الشمـسية           

           ƴمجتمǄية لƼالطاقة الكا ƜنتاǗ ةƇاƽك ƘاƦ Ǉا وتكوǌƛاستحدا ýأج Ǉولطية مƼوتوƽال

 .مƴ مرور الزمǇ وكƦا التحكم Ƽي الطاقة وحماية البيئة
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ديƚ النقý عǇ طريƾ استýǚƺ وتطـوير التكنولوجيـاƘ المتعǄقـة بالطاقـة             تح - 8

المتجددة وƤاƮة Ƽي البǄداǇ النامية لتحقيƾ النمو والتنميـة اǙقتـƮادية التـي             

 .تستجيƔ بدورǋا لǄتنمية المستدامة

تشجيƴ وتƮƤيƭ استƛماراƘ عǏǄ المستوǎ العمǄي ƤاƮة منǌا المناطƾ الريƽية      - 9

  Ƽ الطاقة Ǉالمحرومة م Ƙبية حاجياǄلت Ƙمحطا Ƈبنا ƾطري Ǉا الحراري عǌǄي شك

 .ومتطǄباƘ السكاǇ المعنييƼ Ǉي مجاƘǙ عديدة وضرورية

               Ǉيديـة مـǄالطاقة التق Ǉالطاقة المتجددة ع ýƮƼ ƴنستطي Ǚ ÜǊǄك ǁلƦ ýǚƤ Ǉم

Ɣالنضو ƾي طريƼ يرة سائرةƤاأل ǉƦǋ Ǉة وأƮاƤ ÜýǚƺستǙناحية ا.  

  

  :التـوȍـيــاǭ :ǧاȹيا

1 -   ýالح            Ǉبالمد Ǐما يسم Ƈنشاƍ يƼ ýƛي رأينا يتمƼ ة الطاقة والبيئةǄلمشك Ɣالمناس

المǌيƋة بالطاقة المتجددة Ƽي توƼيرǋا لǄكǌرباƇ عǇ طريـƾ الحـرارة المـشتقة             

ƤاƮة مǇ األشعة الشمسية لǄطاقة الشمـسية Ƽـي شـكǌǄا الƽوتوƼـولطي Ʀو              

Ǐ حد كبير ومتـوƼر     اǙستعماý الواسƴ عالميا حاليا والتحكم Ƽي تكنولوجياتǌا ƍل       

  .Ƽي السوƾ بشكý عام

ƍلǏ جانƔ استýǚƺ كاƼة المƮادر المتاحة Ƽي البǄداǇ سواƇ تقǄيدية أو متجـددة              - 2

ǗنتاƜ الطاقة لتحقيƾ كƽاية Ƽي اǙستǁǚǌ العالمي شريطة ƍتباƳ أساليƔ عǄميـة            

           ǁǚǌالبيئة والقيام بترشيد اسـت ƚوǄادي تƽعالية التحكم لت Ƙة وتكنولوجياƛحدي

 .طاقةال

ǗنجاƟ التنمية المحǄية المستدامة يتطƔǄ عǏǄ الجǌاز المشرف عǏǄ السياسة  - 3

 ƫنعاƍ Ɲبرنام Ʀيƽتن Ǉي ميداƼ ماريةƛاست Ƙطاقا ƭيƮƤوت ƴالطاقوية تشجي

 ƘطاقاǄالميزانية الطاقوية ل ƾƼا وƦǋية وǄحراوية النائية والجبƮال ƾالمناط

  .المتجددة
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 الƽوتوƼولطية لتسويƾ األجǌزة مما يƌدي تشجيƴ وƍنشاƇ أسواƾ الǚƤيا الشمسية - 4

 الطاقاƘ المتجددة وتوƼير اƍƘلǏ تشجيƴ تكنولوجياتǌا Ƽي التوسƼ ƴي استƤدام

ǇسكاǄا اليومية لǌة منƮاƤ ƘǙحتماǙف اǄتƤم.  

5 -  ýالدو Ǉم ýك Ǉالطاقة المتجددة بي ƘادياƮاقت Ǉي ميداƼ Ǉوالتعاو ýالتباد

  .ة الƺربية والنǌوƯ بالتنمية المحǄيةالمتقدمة والناميةÜ لǚستƽادة مǇ الƤبر

الدعم والتطوير المالي مǇ طرف الǌيئاƘ المالية العالمية لǄدوý الضعيƽة  - 6

 ƇƔيف عƽƤلت ýالبشريةتحم ǏǄا عǌوانعكاسات ƚوǄتكاليف الت.  

7 -  ýطار التحاور وتبادƍ يƼ تمييز Ǉالعالم دو ýدو Ǉالدولية بي ƘاƇقاǄتطوير ال

ة مستدامة محǄية عǏǄ مستوǎ كý قطر وƾƼ اǓراƼ Ƈي كيƽية ƍحداƚ تنمي

 ƾالعالمي لتحقي ǎالمستو ǏǄمتساوي ع ýا بشكǌوتعميم Ǌمكانياتƍو ǊياتƮوƮƤ

 .محتوǎ بنود قمة مƌتمر التنمية المستدامة

  

 Ʃƽي نƼ ƴمشج ýا عامǋالدراسة اعتبار ǉƦǋ Ǉم ǊƮǚƤاست Ǉما يمك Ǉلك

 المستقبý لتطوير البحƼ ƚي ميداǇ المجاý مƍ ƴعطاƇ النƩƽ الجاد لǄباحƛيǇ الناشئيƼ Ǉي

 ƾستمرار التنمية وتحقيǙ يديةǄالتق ƘطاقاǄي لǄعƽال ýابة البديƛا بمǌالمتجددة ألن Ƙالطاقا

  .التنمية المحǄية المستدامة وتطوير اǙقتƮاد الوطني
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  الطاقة التقليدية والمتجددة: الفصل األول
  

  

  

 الطاقة وسيǄة ǋامة مǇ وسائý التقدم اǙقتƮادي والتطور الحضاري والتناƼسية

 ǏǄستعمالية عǙا اǌǄبدائ ýاضƽا وتǋادرƮطبيعة م ƚحي Ǉم Ƴي تتنوǋو ÜاديةƮقتǙا

 ÜداميةƤستǙار اƛǓة واƇاƽوالك Üة واألسعار النسبيةƽǄالتك Ʃا والتقنيأساǌǄووسائ Ƙا

الƽنيةÜ وسوف نتعرƼ Ưي Ʀǋا الýƮƽ لǄطاقاƘ التقǄيدية والطاقاƘ المتجددة وتطور 

  :اقتƮادياتǌا مýǚƤ Ǉ المباحƚ التالية

  

ýاألو ƚيدية أنواع: المبحǄالتق Ƙادية الطاقاƮقتǙا اǌƮائƮƤا وǋادرƮا ومǌ  

  .ومجاǙتǌا اǙستƤدامية        

  

  نواعǌا وƮƤائǌƮا ومجاƘǙ استƤداماتǌاالطاقاƘ المتجددة أ: المبحƚ الƛاني

  

ƚالƛال ƚيدية والمتجددة: المبحǄالطاقة التق ƘادياƮتطور اقت.  
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وم الط :ث األولحالمب صادرها  مفه ا وم ة وأنواعه ة التقليدي   اق
  :وخصائصها االقتصادية         

  

مفهوم الطاقة التقليدية : المطلب األول

  :وأهميتها

  :اقة التقليديةمفهوم الط: الفرع األول
 وسيǄة  منƦ أƾǄƤ Ǉ اŸ سبحانǊ و تعالǏ اǗنساǇ عǏǄ سطƠ األرƯ والطاقة ǋي            

 ƾلتحقي ǇنساǗالحياتية   ا ǊƼروƲ .     نحو المدي Ǌوف بدأ طريقǌالك ǇنساƎƼ    ǊدامƤنـة باسـت

وعǏǄ مدǎ القروǇ كاǇ سعي اǗنساǇ مـÜ        Ǉ   طاقة النار Ƽي التدƼئة واǗضاƇة والتƦƺية     

  ýأج Ǌمعيشت Ǉم           تحسيƛ حمƽاكتشاف الƼ Üالطاقة Ǉمتنوعة م Ǚأشكا ǉيرƤة بتسǄƮال ƾيƛو 

      Ǉالسني Ǉييǚم Ʀاز الطبيعي تم منƺوال ýالبتروÜ        Ƙي النبـاƼ الموجود ýيƼوروǄالك Ǉأ Ʀƍ 

يقوم بعمǄية التمƛيý الضوئي ويتم بƦلƤ ǁزǇ الطاقة الشمـسية كطاقـة كيميائيـة Ƽـي                

Ƥدمǌا الكائناƘ الحيـة المƤتƽǄـة كمـواد        المركباƘ العضوية الǌيدروكربونية التي تست    

  .غƦائية تعيƫ عǄيǌا ƼانتشرǉƦǋ Ƙ الكائناƘ مǇ نباتية وحيوانية وزاد نموǋا

وعبر مǚييǇ السنيǇ دƼنƘ بعǉƦǋ Ư الكائناƘ النباتية والحيوانية تحƘ التربـة            

              Ǉعـ ýي معزƼ ýǄتتح Ƙالكائنا ǉƦǋ ƘƦƤأ ÝǇوالطي ýالرم Ǉرسوبية م Ƙا طبقاǌوغطت

ونƲرا لǄتƺيراƘ الكبيرة   . جيǇ ونتƝ عƦǋ Ǉا التحýǄ أنواƳ مǇ المركباƘ الكربونية        األكسي

 Ƽي الضƺط ودرجاƘ الحرارة وغير Ʀلǁ مǇ العوامý تكونƘ أنواƳ عديدة مـǇ الƽحـم              

  .والƺازاƘ الطبيعية والنƽط

  :أهمية الطاقة التقليدية: الفرع الثاني
        Ǉية تكوǄعم ǇƎƼ ƚم الحديǄالع Ǌليƍ ýƮالوقود قـد       طبقا لما تو Ǉم Ƴاألنوا ǉƦǋ 

      Ǉم Ɣما يقر Ʀمن Ƙسنة  600بدأ ǇيوǄم   Ü        ǇǓا Ǐحتـ ýالمعـد Ʃƽبن Ǉتتكو ýتزا Ǚو .
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وحيƚ أننا نستƦǋ ǁǄǌا المƤزوǇ مǇ الوقود بمعدý كبير جدا يƽوƾ معدý تكونـƼ Ǌـي                

  )1(.الطبيعة بكƛير Ƽمǋ Ǉنا سوف تنشƋ أزمة الطاقة

عبـارة عـǇ المـƮادر       وǋـي  تقǄيديةالطاقة ال Ǉƍ األنواƳ السابقة تعرف باسم      

اǙستƤدام وǋي متوƼرة Ƽي الطبيعة      الناضبة أي أنǌا سوف تنتǌي عبر زمǇ معيǇ لكƛرة        

الحƽري مýƛ النƽط والƺاز والƽحـم بكـý         وتشمý الوقود  بكمياƘ محدودة وغير متجددة   

جوف األرƯ وǋي ƦاƘ أǋميـة ألنǌـا         األنواƳ التي تكونƘ عبر السنيǇ الماضية Ƽي      

ǇتزƤا كطاقة      تǌقǚطƍ ýǌالس Ǉية      طاقة كيميائية مǄعم Ƈناƛحرارية أ  ƾحتراǙا  ǁلƦوكـ

  .مǄوƛة لǄبيئة نجد أǇ مƮادر ǉƦǋ الطاقة بجانƔ أنǌا ناضبة ƎƼنǌا

  

  :مصادر الطاقة التقليديةو أنواع:الثانيالمطلب 
 شمý النƽط والƺاز الطبيعي والƽحم وتعرف بمƮادر غير متجددة ألنǌا ناضبة          وت

 المركباƘ العضوية الناتجة عǇ عمǄياƘ البناƇ الضوئي         عǋ  Ǉو عبارة  الحƽري والوقود

ƚحي              Ƙتحـ Ƙطمر ýب Üýكام ŹǚيǄتح ýǄلم تتح Ƙوالحيوانا ƘنباتاǄالمواد العضوية ل Ǉأ

Ƙاز الطبيعي            طبقاƺط والƽالن ǇŇتكو Ǌعن Ɲمما نت Üية والطينية والجيريةǄالتربة الرم Ǉم 

  ǋي طاقة كيميائية كامنة Ƽي البتـروý والƺـاز         الحƽري وطاقة الوقود    Ýوالƽحم الحجري 

  .الطبيعي والƽحم المƤزƼ Ǉي باطǇ األرƯ وǉƦǋ الطاقة ǋي أŹǚƮ مǇ الطاقة الشمسية

  :ريـم الحجـالفح: الفـرع األول

  :الȦحم اǲƩرɃ ومناطȨ اȹɋتاǯ واالحتياطي: أوال

ýƛادر الطاقة  يمƮم مǋرية أƽاالحǌوأقدم     Ǌحجـم احتياطـ ƚحيـ Ǉحم  مƽـالƼ Ü

 تحǄـý مـƮادر     مýǚƤ Ǉ  باطǇ األرƯ عǏǄ مدǎ مǚييǇ السنيƼ        ǇيتكوǇ   الحجري

العمǄياƘ البيولوجية Ƽي أماكƦ ǇاƘ الضƺط الشديد والحرارة ومعزولة عǇ          بسبƔ  نباتية  

Ƈواǌويعتبر  . ال  ýحـم           البتروƽدام الƤة اسـتǄق Ɣأسبا Ǉوم Üحم الحجريƽǄل ƩƼأكبر منا

                                           
)1(- Üرةǋالقا ÜريةƮضة المǌالن ÜاǌادياتƮا واقتǋادرƮالطاقة م Ü1987 محمد محمود عمار ƭ Ü13 
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كمـا أǇ   .  تتركز Ƽي عدد قǄيـý مـǇ الـدوý         مواقعǊ لǄطاقة ǋو أǇ   مƮدراكالحجري  

. وقودا مباشرة يستǄزم أمواý باƲǋة التكƽǄة لمحطـاƘ التوليـد          استƤدام الƽحم الحجري  

 عǄـǏ البيئـة     الـسيƐ استƤدام الƽحم عǏǄ نطاƾ واسǋ ƴو أƛرǉ         ومǇ األسباƼ Ɣي عدم   

 والتعـديǇ   .لتǄوƚ الǌواƇ وما يسببǊ مǇ مشاكƮ ýحية       واǗنساƦƍ Ǉ أنǊ مƮدر رئيسي    

    ǉƇف وراƃǄƤحم الحجري يƽǄعبةأراضي   السطحي لƮ       التربة وعدم Ǌتشوي Ǐلƍ ديƌمما ت 

الحجري قد يƌدي ƍلǏ تجمƴ غاز ƛاني أكسيد          كما أǇ احتراƾ الƽحم    ǚƮÜحيتǌا لǄزراعة 

الجو وǋي تعتبر مǇ المشاكý الرئيـسية        الكربوǇ الƦي يƌدي ƍلǏ ارتƽاƳ درجة حرارة      

باǙحتباƩ الحراري ويوضƠ الجـدوý      لم وƦلǁ بسبƔ ما يعرف    التي تواجǊ سكاǇ العا   

  )1(.حƭƮ بعƯ المناطƾ مƍ ǇنتاƜ الƽحم الحجري التالي

  

  :)01(جـدول رقم 
  2003-1973 حصƫ بعƭ المناطƼ مǅ إنتاج الفحم الحجري لسنتي

  
  ةـة مƏويـ نسب:دةـالوح

  )%Ƽ  1973)%(  2003)ـــاطـالمن
 34.6  49.8  منưمة التعاوǅ االقتصادي والتنمية

 7.9  22.9  اـي سابƾـاالتحاد السوƺيات
 ǅ  18.7  37.3ـالصي
 12.5  4.8  اـƆسي

 6.1  3.1  اـإƺريƾي
 0.1  0.4  خارج منưمة التعاوǅ االقتصادي والتنمية

 1.5  0.3  ةـا الǘتينيـأمريك
  طن.م 4038 طن.م 2233 يـ العالماǕنتاج

 
Source: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.KEY ENERGYSTATISTICS. 2004p3. 

www.oilmarketreport.org  
  

   قد تـضاعف بحيـƚ زاد      مǇ الجدوý نǚحƲ أǇ مجموƳ اǗنتاƜ العالمي لƽǄحم       

 أǇ كý مǇ الƮيǇ وƼƍريقيا وأمريكا الǚتينية      و  سنة 30 مǄيوǇ طýǚƤ Ǉ     1805الي  بحو

ـ          اعتمادǋا  قد زاد    ǌالتـي ل ǇيƮكر الƦبال ƭƤطاقة ونǄدر لƮحم كمƽال ǏǄزيـادة   اع 
                                           

)1( - http://www.khayma.com/madina/solar1.htm  ÜادƮقتǙالتجارة وا Ü05/02/2004 أحمد الزويتي  
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 عǏǄ عكƩ مǇ الـدوƼ      ýيǌايعكƩ معدƘǙ النمو اǙقتƮادي المتزايد        وƦǋا ما  مǄحوƲة

  .المتقدمة التي قƘǄǄ مƍ ǇنتاجǙ ǊعتباراƘ بيئية

      Ǚƍ كبيرة Ƙبكميا ǉرƼتو Ǉالرغم م ǏǄعƼ         ƾة سـوف تعيـƛوǄالبيئية الم ǉارƛƈ Ǉأ

Ǌمسيرت  Üالنامية        و ýالدو Ǉم ýيǄند وعدد قǌوال ǇيƮال Ƈناƛباست ǁلƦ .   Ƴاƽارت ƴورغم توق

      Ǉترة مƽال ýǚƤ حمƽال ǁǚǌ2020-1997است   Ǌسنوي متوسط ý1.7  بمعد %   Ǚ Ǌأن Ǚƍ

Ǉأ ƴمكانةيتوق ǏǄر عƛƋي ý1 (. الطاقوية  البترو(  

  :للȖاقةالصعوǣاǧ الǩ Ɣعترȏ اȅتǺدام الȦحم كمصدر : ǭاȹيا

ناطƾ يوجد الƽحم عǏǄ أعماƾ كبيرة ولƦلǁ تستƤدم طرƾ التعـديƼ           Ǉي بعƯ الم  

الƤاƮة باستƤراƜ المعادǇ مǇ أعماƾ األرƯ بما Ƽيǌا مǇ مƤاطر اǙشـتعاý الـƦاتي              

Ǉالرئة والسرطا ƯمراƋب ýابة العماƮƍو.  

             Ǉتعدي ƾدم طرƤتست Ưاألر Ơسط Ǉحم قريبا مƽا الǌيƼ التي يوجد ƾي المناطƼو

 التربة التي تƺطي مساحاǋ ƘائǄة مǇ األراضي ƛم يýƮƽ الƽحـم            تعتمد عƍ ǏǄزالة طبقة   

وǉƦǋ الطريقة أƼضý بالنسبة لسǚمة العماý ولكنǌـا        . ويكسر بواسطة كساراƘ ضƤمة   

     Ǉكبيرة م Ƙف مساحاǄعـاد         األراضيتتǗ مةƤضـ Ƙـوداǌة ومجǄطائ Ƹف مبالǄة وتك 

  . حتǏ يمكǇ استǚƺلǌا Ƽي الزراعة وغير ƦلǁاستƟǚƮ تǁǄ األراضي

باǗضاƼة ƍلǏ الƮعوباƘ الناشئة عǇ تعديǇ الƽحم توجد ƮعوباƘ أƤرǎ ناتجـة            

           Ǐلƍ ýƮت Ƙالكبري Ǉنسبة م ǏǄيحتوي ع Ʀƍ Ǌحرق Ǉ3 أو   2ع%Ü     حـمƽال ƾوعند حر 

ـ تتكوǇ كمياƘ كبيرة مǇ غاز ƛاني أكسيد الكبريƘ المǄوƚ لǄجـو و            ضار باǗنـساǇ   ال

ƘƉوالمنشـ Ǉوالحيوا.  

                                           
)1( - http://www.albayan-magazine.com/bayan-209/bayan-16.htm 

-  Ǉا جواǌجǚوع ÜاديةƮقتǙة اǄالمشك Ü2004محمد عبد الشباني 
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     ǁلƦك ǁلƦ Ɣجان ǏلƍعوبƮاƘ رتبط  بن   ت Ǉم ǊǄق    Ǉأمـاك  Ǌنتاجـƍ     Ǉأمـاك Ǐلـƍ 

ǊدامƤبواسط   است ýحم ينقƽالƼ Üا مـا          ةƦƍ ةƽǄمك ƾطر ǉƦǋو Ǉƽوالس Ƙوالقاطرا Ƙالشاحنا 

  )1 (. والناقƘǚقورنƘ بتكƽǄة نقý البتروý والƺاز عبر األنابيƔ الضƤمة

  :يـاز الطبيعـلغا: الفـرع الثانـي

  :أƵية الȢاز الȖبيعي: أوال

 Ǉاز مƺادر يعتبر الƮم المǋرية أƽحراريـة الح Ƙوحدا ǏǄيحتوي ع Ǌطاقة ألنǄل  

ي Ƽـي   الطبيعويوجد الƺاز    . نسبياŹ ايعتبر وقودǉ نƲيƽ  و ÜأعǏǄ بكƛير مǇ الƽحم الحجري    

ýرد حقوƽال    ةمن ƴم ŹطاǄتƤأو م ýيط     بتروǄƤ Ǉاز الطبيعي مƺال Ǉويتكو      Ƙالمركبـا Ǉمـ

المعالجـاƘ الǚزمـة      وكـƦلǇƍ ǁ   تاǇالبو و Ǉالبروبا و اǗيƛاǇالميƛاǇ و : الƺازية أǋمǌا 

 Ƽكý ما يجƔ عمǄـǊ      بتروýال Ǘعدادǉ وقوداŹ نƲيƽاŹ أقý بكƛير مما يحتاجƍ Ǌعداد الƽحم أو         

       Ǉاني أكسيد الكربوƛو Ǉيدروجيǌال ýƛم Ɣزالة الشوائƍ وǋ .ازƺوال    Źوقودا ýƤالطبيعي يد

Ɯ الكǌربـاƇ   سمنƘ وƍنتـا  اƼ Ǘي الƮناعاƦ ƘاƘ اǙستƤدام الكƛيف لǄطاقة مƮ ýƛناعة       

      ŹدراƮم Źواأللمنيوم ويعتبر أيضا ƔǄƮناعة الحديد والƮاألسمدة     و Ưناعة بعƮل Źماǌم

Ƙة .  األساسية ة البتروكيميائي والمنتجاƇاƽلك ŹراƲاز الطبيعـي      ونƺدام الƤاست ƘادياƮاقت

بالمحاƲƼة عǏǄ البيئة مǇ التǄوƚ يعتبر مƼ        Ǉي محطاƘ توليد الطاقة والعوامý المرتبطة     

 مـǇ حيـƚ معـدý نمـو         حƽريالطبيعي أسرƳ وقود      الƺاز جعƘǄسباƔ التي   أǋم األ 

 حـوالي   1994احتياطياƘ الƺاز Ƽي عام     Ƙ  وقد بƺǄ . اǙستǁǚǌ عǏǄ المستوǎ العالمي   

141   ǇيوǄاز الطبيعي الجاف يتم       متر   تريƺال ýنق Ǉوقد كا ÜƔطـوط     مكعƤ ƾطري Ǉع

الطبيعـي   وير ناقƘǚ لƺǄـاز   األنابيƍ ƔلǏ أǇ أƮبƠ نقǊǄ عبر المحيطاƮ ƘعباƼ Źتم تط         

Źالعالم أمرا ýحو ýاز الجاف المساƺال ƾتسوي ƠبƮƋƼ Ƙالستينا ýي أوائƼ ýالمسا Źممكنا.  

  

                                           
  .Üƭ. 215 مرجƴ سابÜƾ الطاقة مƮادرǋا واقتƮادياتǌاÜ محمد محمود عمار -)1(
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  :احتياطاǧ الȢاز الȖبيعي: ǭاȹيا

 قد شǌدƘ احتياطياƘ الƺاز الطبيعي Ƽي الدوý العربية زيادة مـستمرة Ƥـýǚ            و

        Ǉكدة مƌالم ƘحتياطياǙا Ƙعƽارت ƚيرة حيƤاأل Ƙمتـر     9,8حـوالي   السنوا ǇيـوǄتري 

Ɣحوالي    1970عام   مكع Ǐلƍ 29.5       ايةǌي نƼ Ɣمتر مكع ǇيوǄو ما يزيد    1993 تريǋو 

  Ǉالعالمية     %20ع ƘحتياطياǙا Ǉم .        ƾـƼـاز المراƺال Ǉبي ƘحتياطياǙا ǉƦǋ Ƴوتتوز

Ǆلýاز الح  بتروƺروال      Ǉيـرة بـيƤاأل Ƙي السنواƼ ƾƼاز المراƺنسبة ال Ƙ32 وقد تراوح 

 68,3بينما بƘƺǄ نسبة الƺاز الحر حوالي        % 31,7 م حوالي 1992ام  وبƘƺǄ ع % 35و

الحر بشكý رئيسي Ƽي قطر واǗماراƘ العربية المتحـدة          وتتركز احتياطياƘ الƺاز  % 

 مǄيـار متـر     9المسوƼ ƾي الدوý العربية مǇ حوالي        زداد حجم الƺاز  اƼقد  . والجزائر

تƍ ǊلـǏ   ب لتƮبƠ نس  1992م  متر مكعƔ عا    مǄيار 165 م ƍلǏ حوالي     1970مكعƔ عام   

    Ɲاز المنتƺجمالي الƍ54%   Ʀƍ ةƮح Ƙكـة العربيـة    % 34حوالي   لجزائر ا كانǄوالمم

  )1(.%17.5 واǗماراƘ العربية المتحدة حوالي% 21السعودية حوالي 

بـيǇ الƽتـرتيǇ     ولقد زاد اǗنتاƜ العالمي مǇ الƺاز الطبيعي لمعƲم دوý العـالم          

  :وý التاليكما ǋو موضƼ Ơي الجد 1973-2003

 

                                           
)1( - http://www.khayma.com/madina/solar1.htm تقر Üƫجولية محمد الشوي Üي العالمƼ الطاقة ý2004ير حو  
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  :)02(جـدول رقم 
  2003-1973 الƸاƦ الطبيعي لسنتي  إنتاج المناطƺ Ƽي العالم مƭǅحصƫ بع تطور

  
  ةـة مƏويـ نسب:دةـالوح

  )% (Ƽ  1973(%)  2003ــاطـالمن
  41.5  71.4 منưمة التعاوǅ االقتصادي والتنمية

 28.2  19.7 االتحاد السوƺياتي سابƾا
 0.7  2.6  ي والتنميةخار منưمة التعاوǅ االقتصاد

 9.4  2.1  طـالشرƼ اǓوس
 4.4  2.0  ةـأمريكا الǘتيني

 8.9  1.0  اـأسي
 5.5  0.8  اـإƺريƾي
 ǅ  0.4  1.4ـالصي

 
Source : INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.KEY ENERGY STATISTICS. 2004, 
       p. 6.  www.oilmarketreport.org  

  

 الƺاز الطبيعي ǌا مƍ ǇنتاƮƜ حǇƋƘƮ أغƔǄ الدوý زاديتبيǇ مǇ الجدوý ب

 ƮƤائǊƮ و عǏǄ البيئة مǇ البتروý والƽحمǌƼ  Üو أقý تƛƋيراويعود ƦلǙ ǁعتباراƘ بيئية

الƮيǇ وƈسيا وأمريكا : الدوýومǇ بيǇ تǁǄ .  لƮƤائƭ البتروýمقارنةالكيميائية 

حركية النمو اǙقتƮادي بǉƦǌ عǏǄ معƲمǌا مناطƾ نامية وƦǋا يدý الǚتينية وƼƍريقيا و

ƘادياƮقتǙا.  

 منƲمة  وǋناǁ مناطƾ أƤرǎ انƽƤضƘ نسبة استǚƺلǌا لƺǄاز الطبيعي نƦكر منǌا         

تقǄباƘ السوƾ النƽطية ومـا      منǌا   وƦǋا راجƴ لعدة أسباƔ      التعاوǇ اǙقتƮادي والتنمية  

 المتجـددة ƤǓر منǌا ƍلǏ تطـوير الطاقـاƘ        يترتƔ عنǌا مǇ تƺيراÜƘ واتجاǉ البعƯ ا      

  . Ƽي ƍطار سياساتǌا الطاقويةوغيرǋا البديǄة
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  :البتــرول: الفرع الثالث

  :اكتشاȣ البتروȯ وǩزايد أƵيتȼ: أوال

-Ƽ 5000ي العديد مǇ جوانƔ حياتƍ ǊلǏ حـوالي          Ǆبتروý ل استƤدم اǗنساǇ يعود  

6000         ƾالمناط Ǉي العديد مƼد وǚالمي ýمنطقـة واد       كمن سنة قب ÜǇيراƎبـ ƩـارƼ طقة

  .الƣ ...لعراƾ و منطقة الƮيǇالراƼديǇ با

  Ǚƍ     ةƼمعر Ǉم Ǉلم يتمك ǇنساǗا Ǉمية   أǋيـة     أƽوكي ǊƮائƮƤو Ǌوطبيعت ýالبترو 

 أ حيƚ بـد  أواƤر القرǇ التاسƴ عشر    Ƽي تواجدǉ وتكونƼ Ǚƍ Ǌي العƮر الحديƚ وƤاƮة      

Ǚاýǚƺادي ستƮقتǙروة   ل  اƛال ǉƦǌورة   الحيويةƮمواسعة   بǋساƘ    ـيƼ  Ǉنـشاط  تكـو  

  مƤتǄف اƤǙتƮاƮاƘ مǇ معرƼة      الباحƛوǇ مǇ  مكƦǇ ت ئاقتƮادي وƮناعي متنوƳ وعند   

  ýالبترو    ǉوتواجد Ǌية تكونƽكي ƭاƤ ýبشك .     ǇنساǗا Ǉتمك ƴم Ǉوولك     ǊتـƼتزايـد معر 

      Ʀǌر المكونة لƮالعنا Ɵووضو ýالبترو Ǉع ǊبرتƤو       Ǉأ Ǚƍ اǋتواجـد ƾالمادة ومنـاط ǉ 

  ƇراƈرياƲونƘ جيولوجيي     ال Ǉم ýالبترو Ǉوƌبش ǇيƮتƤم       ýـƮأ ýحـو Ǉوكيميـاوي Ǉ

      ÜƘي الطبيعة قد تنوعƼ Ǌية تكونƽوكي ýالبترو Ƽ         Ǉة وتكـوƋنـش Ǉأ ǏـǄا يركز عǌبعض

        ǏǄر يركز عƤǓا Ưر غير عضوية والبعƮعنا Ǉم ýالبترو Ǉر العـضوية     كوƮالعنا 

  )1(.األساƼ Ʃي تكويǇ البتروƼ ýي الطبيعة ǋي

    ƚاألبحا Ƙالعـالم           وقد بين Ƈأنحا ƴي جميƼ ةƽǄتƤم ƾي مناطƼ Ƙرية التي تمƲالن

Ǉأ   ǇŇتكوýور الرسـوبية التـي            البتروƤƮبال Źيقاƛو Źي القشرة األرضية يرتبط ارتباطاƼ 

Ƙƽاكتش  Ǉر مƛا أكǌيƼ99.9 %طƽالن Ƙتراكما Ǉم.  

 عǇ سائý أسود كƛيف سريƴ اǙشتعاý ومكوǇ مǄƤ Ǉـيط مـǇ             ةعبار البتروýو

Ƙوتعـرف        ك تت ة والتي العضوي المركبا Ǉيدروجيǌوال Ǉري الكربوƮعن Ǉم Źأساسا ǇŇو

                                           
  Ü 1983: محمد أحمد الدوريÜ محاضراƼ Ƙي اǙقتƮاد البتروليÜ ديواǇ المطبوعاƘ الجامعيةÜ الجزائر -)1(

      ƭ.15.  
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مـƼ 50 %   Ǉي بعƯ أنواƳ النƽط نحو       ǉƦǋ األƤيرة الǌيدروكربوناƘ وتبƸǄ نسبة     باسم

Ǌتركيب ýƮي وقد تǄالكǏلƍ  98.%)1(  

 والبوتـاǇ المـستعمǄة   ǇونواتƝ البتروý متعددة منǌا الƺازاƘ المسيǄة كالبروبـا       

البنزيÜǇ الكيروسيǇ  وغاز الميƛاǇ المستعمý لنƩƽ الƺرÜƯ      وةÜ  ألغراƯ الطبƣ والتدƼئ  

             ǁلƦوكـ Üالتـشحيم Ƙزي Ǌنواتج Ǉوم Ƙوالمازو ýالديز ÜنارةǗي الوقود واƼ ýالمستعم

  )2(.واǗسƍ ƘǄƽلǏ غير Ʀلǁ. الƽازليǇ والبراƼيǇ الداǄƤة Ƽي Ʈناعة الكƛير مǇ المراǋم

وتحتـوي   الطاقـة العـالمي  مǇ استǁǚǌ    % 39 اليوم بحوالي    البتروýويساǋم  

     ǇزوƤم Ǐأغن ǏǄاألوسط ع ƾمنطقة الشر ýبتروǄي العالم   لƼ  . كةǄالعربيـة   وتعتبر المم

            ǇـزوƤم Ǉنسبة مـ ǏǄأع ǏǄي العالم تحتوي عƼ السعودية أكبر دولة  ýـي   البتـروƼ  

  سوف يزداد ýǚƤ السنواƘ     لǄبتروƍ ýلǏ أǇ اǗنتاƜ العالمي    وتشير التوقعاƘ . أراضيǌا

وكƦلǁ تطوير طرƾ حƽر اǓبار     . لǄبتروƼ ǁýي حالة اكتشاف مكامǇ جديدة       القادمة وƦل 

    ƘǙم الحاƲي معƽƼ  نحو ƜراƤ40يتم است %  Ǉمýالبترو Ƈالمتبقي  والجز     Ǉبـاط ýƤدا 

 ƯاألرƔعƮي ǊراجƤاست. 

    Ɣم أسباǋأ Ǉدامي ل   ومƤستǙستعماري واǙا ƴالتوسýبتروǄ       ǊـǄولة نقǌـو سـǋ 

ئǌƮاÜ وكƦلǁ انƽƤاƯ سعرǉ وتوƼرƼ ǉي كƛيـر        ƮƤا وتحويƍ ǊǄلǏ مشتقاƘ تتƽاوƼ Ƙي    

Ǉو        م Ǌمن ýيǄالق Ǚƍ ǁǄǌتست Ǚ التي ǇداǄيعد  البýالطبيعية   البترو Ƙرواƛال Ǉالمحـدودة    م

 زيادة اسـتيرادǉ و  مناطقǊ عǏǄ  لǌǄيمنة الدوý الƮناعية المتقدمة  ولƦلǁ تسارƳ   والناضبة  

ýالدو Ǉالتي منتجةال النامية مǙ ǄيǄق Ƙكميا Ǚƍ ǁǄǌرا تستƲن Ǌلمحدودية التنميـة  ة من 

 .الƮناعية لديǌا

  :ȹشǖة اɉوǣيȬ ودورȽا يف السوȧ البترولية :ǭاȹيا

 مǇ   واǗنتاجية لǄعديد   وƲيƽتǌا الطاقوية  ترجƴ ألǋمية باعتبار البتروý مادة أولية     

Üاألنشطة   ǁلƦالمنتجة       ول ýالدو Ǉبي ƳراƮ Ǌعن Ɲكة نتǄǌالمست ýوالدو  Ü Ƽ  ýالدو Ƙسارع
                                           

 htm.1solar/madina/com.khayma.www://http 2004مناý درويÜƫ التجارة واǙقتƮاد جويǄية  -)1(
)2(-  ýو البتروǋ ما ÜǇعبد القادر ديبو ǏƽطƮمÜƴنشر والتوزيǄالشركة الوطنية ل Üندسةǌوم الǄع Ü1981 : الجزائر Ü  

     ƭ .16-68. 
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 Ǐلƍ ǎبترولي        الكبر ǇزوƤم Ƈبنا Ǐلƍ دفǌطاقة تǄوكالة ل Ƈنشاƍ   سـتراتيجيƍ    ƘǙحـاǄل 

 كما سعƘ بعـǉƦǌ     Ư الطاقة Ƽي المدǎ البعيدÜ      ل  وترشيد سياساتǌا اǙستǚǌكية   الطارئة

 ومنƦ نشƋة المنƲمـة   ) األوبيǁ( لǄبتروý   ةالدوý المنتجة ƍلƍ ǏنشاƇ منƲمة الدوý المƮدر      

   .Ƽي التجارة الدولية  دورǋا لǌا الدولية وأƮبƠية Ƽي العǚقاƘ اǙقتƮاداكتسبƘ مكانة

 وتـضم ƍحـدǎ     لǄبتروýمنƲمة مجموعة مǇ الدوý المنتجة والمƮدرة       التمýƛ  و

 مـǇ  %40 مǄيوǇ برميý يومياŹ أي Ƽـي حـدود          27 حوالي   ǌايبƍ ƸǄنتاج Ʀƍ  عشر دولة   

  .لبتروýكونة لǄمنƲمة وحƮتǌا مǇ ا الدوý الم يبيǇالǚحƾوالجدوý  اǗمداداƘ العالمية

  
  :)03(جدول رقم 

  2004ة لسنة حصة كل الدول المكونة للمنưم
  

2004  
  )Ɔالف البراميل ( 

ƅعضـاǓكمية الـدول ا  
ƭاالنخفا  

  الحصة
  الجديدة

  الحصة
  السابƾة

ƏاƦ7820  .7500  32  رـالج.  
  1.270  1.218  52  اـإندونيسي

  3.597  3.450  147  راǅـإي
  1.966  1.886  80  تـالكوي
  1.312  1.258  54  اـليبي

  2.018  1.936  82  اـنيجيري
  635  609  26  رـقط

  7.963  7.638  325  ةـالسعودي
  2.138  2.051  87  ةـاǕمارات العربي

  ǘ  115  2.704  2.819ـƺنƦوي
  24.500  23.500  1.000  وƱـالمجم

  

  .2003 سبتمبر ة واǗدارية بجداǙقتƮادية الجدوǎ استشاراƘ مركزالبتروý والطاقةÜ  :درـالمص
  

 أƍ Ǉجمالي استǁǚǌ الطاقة سوف يستمر Ƽي التزايـد ممـا   ƍ Ǐل التوقعاƘوتشير  

 Ǐلƍ ديƌي  يƼ الزيادة ǁǚǌناعة     استƮوال Ƈرباǌوالك ýالنق Ƙقطاعا  .    Ǉالرغم مـ ǏǄوع

األبحاƚ حوƍ ýمكانية تƽƤيƯ تكƽǄة الطاقة مǇ المـƮادر المناƼـسة            التطور الǌائƼ ýي  

Ǚƍ طƽنǄأن لǊدر اƮالم Ǐسوف يبق  ǁلƦطاقة وǄلرئيسي لƔلعدة أسبا:  
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−       ƘداماƤي استƼ ƩƼمنا Ǉدر الرئيسي دوƮيعتبر الم        Ǉـي العديـد مـƼ الطاقة 

Ƙالقطاعا   ýƛم    Üýالنق ƳقطاƘǚƮيعتبر  و الموا      Ƙالزيـو ƜنتـاǗ كمادة أولية

  .المعدنية والشموƳ وغيرǋا

   لمعƲم الƮناعاƘ الحديƛة الطاقويةأǋمية النƽط −

  .وكيماويةأǋميتƼ Ǌي الƮناعاƘ البتر −

− ƷباƮناعية واألƮواأللياف ال ǇدائǄوال ǁستيǚناعة البƮ يƼ امƤ كمادة ýƤيد.  

يعتبر النƽط مǇ أنƲف مƮادر الطاقة مقارنة مƴ الƽحم الحجري والوقود  −

 .النووي

− ǊزينƤوت ǊǄولة نقǌ1(.س( 

والجـدوý المـوالي يبـيǇ      كǉƦǋ ý األسباƔ أدƍ ƘلǏ زيادة الطƔǄ عǏǄ النƽط           −

 .ƾ والمنƲماƘ مƍ ǇنتاƜ البتروý الƤامحƭƮ بعƯ المناط

  

  :)04(جدول رقم 
  2003-1973حصƫ بعƭ المناطƼ مǅ إنتاج البترول الخام خǘل الفترتيǅ تطور 

  

2003 % ) ( 1973 % ) (  Ƽالمناط  

  الشرƼ اǓوسط 37.0 29.7
  االتحاد السوƺياتي سابƾا 15.0 13.8
   منưمة التعاوǅ االقتصادي والتنميةجخار  0.7 0.3
  Ɔسيا 3.2 4.8
4.4 1.9 ǅالصي 
 أمريكا الǘتينية 8.6 9.1
  إƺريƾيا 10.0 10.8
 منưمة التعاوǅ االقتصادي والتنمية 23.6  27.1

 
Source : INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.KEY ENERGY STATISTICS. 2004,  
       p. 17.  www.oilmarketreport.org 

                                           
)1(-  Üاد البتروليƮقتǙي اƼ Ƙمحاضرا Üمحمد أحمد الدوري Üƾساب ƴمرجƭ .36.  
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  ƼيتقǄباƘال  بسبƔ حƮتǌا مǇ النƽط الƤام المناطƾ انƽƤضƘبعǇƋƯ يتبيǇ ب

السوƾ النƽطية وما يترتƔ عنǌا مǇ تƺيراÜƘ واتجاǉ البعƯ اƤǓر منǌا ƍلǏ تطوير 

 زادƘ نسبة اعتمادǋا عǏǄ البتروý كالƮيǇ  بǇƋ مجموعة أƤرǎالطاقاƘ المتجددة ونجد

تزايد معدƘǙ نموǋا دليý ينية وƼƍريقيا ومعƲمǌا مناطƾ نامية وƦǋا وƈسيا وأمريكا الǚت

ǚƛم ǇيƮادي كالƮقتǙا اǋوتطور.  

  : لبتروȯ االقتصادية االقتصادية لƵيةاǭ :ɉالǮا

تنبƴ أǋمية الƛروة البترولية مǇ أǋمية الوƲائف الǌامة التي تƌديǌا Ƽي اǙقتـƮاد      

  )1 :الوطني وأǋمǌا

  الوƲيƽة الطاقوية −

− ƲنيعيةالوƮنتاجية التǗة اƽي  

  الوƲيƽة المالية −

  الوƲيƽة التجارية −

 .Ʋيƽة التكامǄيةالو −

  :الوưيفة الطاقوية -1

           Ǚ اǌبدونƼ ÜاديƮقتǙية التطور اǄي عمƼ الرئيسية Ƙالمقوما ǎحدƍ تعتبر الطاقة

يمكǇ أǇ يتم التدƾƼ الماديÜ لƦا غدƘ مƌشر عام لمعرƼة وقياƩ مدǎ تطور األممƼ Üبعد               

البتروý الƦي حý محý المƮادر القديمة لǄطاقة تزامنا مـǌƲ ƴـور الƛـورة              اكتشاف  

الƮناعيةÜ كونǊ مƮدر لتوليد الطاقة وألغراƯ أƤرǎ كالتشحيمÜ وƦلǁ نƲـرا لمـا              

  :يتوƼر عǄيǊ مǇ مزايا طبيعية وƼنية واقتƮادية

• ǎرƤادر األƮبقية الم ƴالحرارية مقارنة م Ǌقيمت Ƴاƽارت.  

 .ý وقيمتǌا التبادلية قǄيǄة ومتدنيةالكƽǄة اǗنتاجية لǄبترو •

 .توƼرǉ بكمياƘ كبيرة •

• Ǌواستعمال ǊراجƤولة استǌس. 
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 .مرونة حركتǊ السريعة •

 . لǄعديد مǇ المنتجاƘ السǄعيةمƮدر •

 :الوưيفة اǕنتاجية التصنيعية للبترول -2

             ƘيـاǄعدة عم Ƈجراƍ بعد Ǚƍ المباشر ýستعماǚل ýغير قاب Ǌلكون ýيتميز البترو

رحǄيةƼ ÜالƮناعة البترولية تعتبر نشاط Ʈناعي واسƴ ومǌم سواƇ عƮ ǏǄعيد           ƍنتاجية م 

               ǏǄر يعتمد أساسا عƤƈ نشاط بترولي ǁناǋ Ǉمنا أǄا عƦƎƼ Üاد العالمي أو الوطنيƮقتǙا

المنتجاƘ البترولية وǋي ƮناعاƘ حيوية وحديƛة المتمǄƛة Ƽي الƮناعاƘ البتروكيماوية          

  :أبرزǋا

  .)Ʈ)1ناعاƘ األسمدة الكيماوية −

  .Ʈناعة المطاط −

 .Ʈناعة المنƽƲاƘ والمƦيباƘ الكيماوية −

− Ƙالطبية والمبيدا Ƙناعة المستحضراƮ. 

 Ʈناعة المواد البǚستيكية −

 :ةـة الماليـالوưيف -3

ýدر  يعتبر البتروƮم بنسبة مالي مǋيسا ƚحي Üية التراكم كبيرǄي عمƼ امةǋ

  .ترولية الوطنية والدولية استƛمار الƽوائƯ المالية البة مƍ ýǚƤ Ǉعادماليالرأس

     ýƛيتم ýبتروǄالمالي ل ƔالجانƼ  يƼǗا  Ƙاليرادا      Ƙأكانـ Ƈة سـواƽǄتƤبترولية الم

     Ɣوالضرائ Ɵي      ...مباشرة أو غير مباشرة كاألرباƼ المالية Ǌميتǋوتزداد أ ÜǙا ƘادياƮقت

  التنمية اǙقتƮادية حيƚ نجـد     تمويýمالي وƼي عمǄية    Ƽي عمǄية التراكم الرأس   البترولية  

الكƛير مǇ الدوý تعتمد Ƽي مواردǋا المالية عƮ ǏǄادراتǌا البترولية وأرباƟ شـركاتǌا             

  .البترولية

  

                                           
  .ƭ .65مرجƴ سابÜƾ  اǙقتƮاد البتروليÜ محمد أحمد الدوريÜ محاضراƼ Ƙي -)1(
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 :ة التجاريالوưيفة -4

            Ǉكا Ƈسوا Üالتجاري ýية تنشيط وتطوير التبادǄي عمƼ اماǋ دورا ýالبترو ƔعǄي

 Ƽي  ة ويتم تبادلƍ Ǌما بƮورتǊ الƤام أو كمنتجاƘ بترولي        وطنيƦلǁ عǏǄ نطاƾ دولي أو      

  .األسواƾ والدولية

  :الوưيفة التكاملية -5

              ƠـبƮƋƼ بمكانة مـستمرة ǏƲيح ýالبترو ǇƋر الحالي بƮي العƼ ǁمة شƛ Ʃلي

            Ǌالمنتجة ل ýمما يستدعي بالدو Üمتزايد ومتطور باستمرار ǊيǄع ƔǄالحياة والط ƔƮع

      ýالتكت Ɣي درƼ ر والسيرƦبالحيطة والح ǁال      )1(.التمس ýأجـ Ǉا مǌبين ýوالتكام   Ʋـاƽح

  .عǏǄ مكانتƼ Ǌي السوƾ العالمية والبناƇ اǙقتƮادي Ƽي ƍطار التعاوƼ Ǉيما بينǌا

  :الدولية وفكرة الحفاظ على الطاقةظهور وآالة الطاقة  :الفرع الرابع
Ǉƍ الموقف الناشƐ عǇ حرƔ أكتوبر وما Ʈاحبǌا مƮ Ǉدمة أƛرƘ عǏǄ الدولة             

نـاتƼ  Ɲي مواجǌة موقف جديد     ǌا  المستǄǌكة لǄبتروý وƤاƮة أوروباÜ التي وجدƘ نƽس      

 عƮر الطاقة الرƤيـƮة بـسرعة   انتǏǌعǇ الƤطر الƦي دام عدة شǌورÜ وبالتالي Ƽقد  

Ü وǋنا وجـدƘ    )ية المنتجة لǄبتروÜ ýدوý األوبيǁ     العرب  الدوý بقرار سياسي مǇ  (كبيرة  

دي اǙكتƽاƇ بالتوƮياƘ لǇ يج    جديدة وبالتالي ǇƎƼ     دوý أوروبا الƺربية نƽسǌا أمام حقيقة     

  ÜعاƽنǁلƦول Ɣا بترشيد            يجǌǄتزم كǄت ƚالمجموعة بحي ýدو Ǉبي Ǉا   تطوير التعاوǌسياست 

مـƴ المتƺيـراƘ    اǗيجابي   ƤاƮةÜ حتǏ يمكنǌا التعامý       منǌا الطاقوية عامة والبترولية  

     Ǉة وأƮاƤ Üالعالمية ƾي السوƼ الدولة  الجديدة ǁǄا       تǌادياتƮي اقتƼ ƔǄسير التقƽت Ƙحاول 

ساد التضƤميÜ الƦي ƮاحƔ التحوƼ ƘǙي سوƾ البتروýǚƤ ý أزمة           دورة الك  Ƽي ƍطار 

ومƛ Ǉم Ƽقد اتجƘǌ كý جǌود الدوý المستǄǌكة عǏǄ تƋسيƩ وكالة لǄطاقة الدولية              . الطاقة

  .1974التي تم اǗعǇǚ عǏǄ نشƋتǌا Ƽي سبتمبر

  

                                           
)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج Üاد البتروليƮقتǙي اƼ Ƙمحاضرا Ü66.  محمد أحمد الدوري.  
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  :ȝوامȅǖǩ ȰيȄ وكالة الȖاقة الدولية: أوال

  : الوكالة يمكƍ Ǉيجازǋا Ƽيما يǄي عǏǄ تƋسيǉƦǋ ƩدƘمǇ العوامý التي ساع

1-         ƘǙبمعد ýأسعار البترو ƴƼي رƼ ǁأوب Ɵمعتبرةنجا     Ǐلƍ ǎمما أد Ü يرƛƋتـ   ýالـدو 

       ƳاƽرتǙا اƦǋ ƭاƮامت Ǉا عǋة األوروبية وعجزƮاƤكة وǄǌف   . المستǚـتƤǙا ǁلƦوك

Ƽي تحǄيý السياسة التي ستتبƴ لǄتعامý مǉƦǋ ƴ المستجداƘ والتحوƘǙ التي ترجƼ ƴـي              

 :لبيتǌا لǖسباƔ التاليةغا

 . بمعدƘǙ كبيرةيةاستمرار نمو استǁǚǌ الطاقة وƤاƮة البترول −

−  Üýأسعار البترو Ƴاƽاستمرار ارت ƴيمنة توقǋ Ǉحتكاريةوالحد مǙا Ƙالشركا 

 .عǏǄ أسعار البتروý العالمية

− Ǚعتمادا ýالبترو ýمح ýالبدائ ýǚحƍ ǏǄا عǋواعتماد ǎالتكنولوجيا ومد ǏǄع 

 حجم ǉƦǋ البدائÜý وما تستƺرقǊ مǇ وقǗ Ƙمكانية مساǋمتǌا وتطوير تنميتǌا

ýالبترو Ɣقط بجانƼ. 

 تƽƤيƯ يستدعي عǏǄ دوý المجموعة ة البتروليالوارداƼƘاتورة تزايد تƛƋير  −

Ƙو الوارداƛدام األمƤستǙاýاǌل ýيƺة التشƇاƽك ƴƼر ƾطري Ǉع . 

  المـƮدرة  مǇ أƮولǌا لǄدوý  تكارية عǇ جزƇ كبير     تǄƤي الشركاƘ البترولية اǙح    -2

 وبالتالي انتقاý السيطرة عǏǄ اǗمداد      مýǚƤ Ǉ عمǄياƘ تƋميم وتطوير الشركاƘ الوطنية      

اǗمـداداƘ  ضـماǇ    بعدم اǙطمئناǇ عǄـǏ      وتزايد الشعور   المنتجة  ƍلǏ الدوý  النƽطية

ǚمستقب.  

Ʀ ǇلƾǄƤ ǁ   رغم بقاƇ الشركاƘ البترولية تسيطر عǏǄ المراحý الǚحقة لǘنتاǙƍ Ɯ أ           -3

ƤاƮة بعدما أبدǉƦǋ Ƙ الشركاƘ     )  منǌا األوروبية(نوƳ مǇ القƾǄ لدǎ الدوý المستǄǌكة       

 .ارتياحا ǙرتƽاƳ األسعار

حضر البتروý مǇ طرف الدوý العربية عǏǄ كý مǇ أمريكا وǋولندا يعد بادرة Ƽي               -4

 ƇجراǗا اƦǋ ýƛالعالمية وقد يتكرر م ƾالسو Ǐلƍ ýالبترو ýوƮام وƲعدم انتǚمستقب. 
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 :أȽداȣ وكالة الȖاقة الدولية: ǭاȹيا

 Ǉƍ اǌǄأج Ǉم Ƙداف وكالة الطاقة الدولية التي أنشئǋم أǋاأǌƮƤǄي النقاط التاليةنƼ :  

1 -  ǏǄيوما ع Ǉتسعي ǁǚǌستǙ يƽيك ýالبترو Ǉلزامي مƍ ǇزوƤوتنمية م Ǉتكوي

نƔ األقý ولمدة سنة كامǄة أو أكƛر لǄدوý العضوة Ƽي الوكالة وƦǋا ألجý تج

 ǁلƦالوكالة وك ýدو ǏǄي عǄأضرار حضر بترولي جزئي أو كýا استعماƦǋ 

اǙحتياطي Ƽي التƛƋير والضƺط عǏǄ السوƾ البترولية وعǏǄ الدوý المƮدرة 

 ƾالسو ƾغراƍ ƾطري Ǉا عǋأسعار ƯيƽƤت ýأج Ǉي مƼ رƛƋت Ƙبكميا

  .العرƯ النƽطي Ƽتƌدي ƍلǏ التحكم Ƽي األسعار

2 -   Ǉبي Ǉتنمية التعاو Ƙي         الشركاƼ ةǄا أو المستقǌحتكارية منǙا Ƈالبترولية سوا 

Ǉالمنتجي ƴم ýي التعامƼ ةǄا الطويǌبرتƤ Ǉادة مƽستǚلجنة استشارية ل.  

3 -            ƔǄيم الطƲتن ǏǄمما يساعد ع ýالبترو ǁǚǌاست ƭيǄلتق ýالوسائ Ǐبشت ýالعم

والتحكم Ƽي األسعار لƮالƠ الوكالةÜ وتقوم الدوý األعضاƇ بالتعـاوƼ Ǉيمـا    

  .ǄتقǄيý مǇ استǁǚǌ البتروÜý وتشجيƴ استعماý مƮادر الطاقة البديǄةبينǌا ل

4 -           ƾي مناطƼ ýالبترو Ǉع Ɣستكشاف والتنقيǙي اƼ ƘماراƛستǙود اǌيف جƛتك

ǁمنطقة األوب ƜارƤ جديدة.  

اǗسراƼ Ƴي تطوير بدائý البتروý وƤاƮة الطاقة النووية واستƤراƜ الƺـاز            - 5

 عǄـǏ حـد     المحاƲƼةررƘ الوكالة   مǇ الƽحمÜ ولكي يتوƼر عامý التشجيƴ ق      

             ǏـǄالبتروليـة ع Ƙيساعد الـشركا Ǐالمستورد حت ýسعر البترو Ǉم Ǐأدن

  .تطوير مƮادر الطاقة المحǄية المƤتƽǄة

تشجيƴ الدوý المنتجة بشتǏ الوسائý عƍ ǏǄنƽاƾ األمواý التي تجمعƘ نتيجة            - 6

اراƘ ارتƽاƳ األسعار وƦلǁ بزيادة اǙستيراد واǗنƽاƾ العـسكري واǙسـتƛم         

          ǉا المالية اتجاǌا النقدية وزيادة التزاماتǌية استنزاف احتياطاتƺب ýة األجǄطوي

الدوý المستǄǌكة وبالتالي Ǚ تستطيƴ تƽƤيƯ اǗنتاƜ أو الدƤوƼ ýي مواجǌة           

ǇكيǄǌالمست ƴم.  
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 نجد أǇ اǙتجاǉ العام لǄوكالة ýǚƤ تǁǄ الƽتـرة يتمƛـƼ ýـي          ƾومýǚƤ Ǉ ما سب   

   ǌالمست ýتكت Ǉناعة             المزيد مƮـي الـƼ دور Ǌلـ ƠبƮي أƦال ýوقوف أمام التكتǄل ǇكيǄ

وأƮبƠ يǌدد مƮالƠ الدوý المستǄǌكة والبحƚ عǏǄ مـƮادر بديǄـة           ) أوبǁ(البترولية  

           ýƲت Ǐالمتوسط والبعيد حت ǎالمد ǏǄع Ƙسياسا Ƙطاقة وبالتالي رسمǄرة لƛƌمـ   ǏـǄع 

  )1(.سياسة الطاقة العالمية

  

ادر بديلـة   مـص أهمية البحـث عـن      : المطلب الثالث 

  :للطاقة
ý عǇ األسباƔ التي أدƍ ƘلǏ اǙتجـاǉ نحـو          Ƈمما سبƾ طرحǊ نستطيƴ أǇ نتسا     

  .البحƚ عǇ مƮادر جديدة وبديǄة لǄطاقة

ƍ             ةǄادر بديƮم Ǉع ƚبحǄة ومنطقية لǌطية أسبابا وجيƽالعالم غير الن ýدو ǎلد Ǉ

دية وبيئيـة   لǄطاقة غير البتروÜý وتقوم ǉƦǋ األسباƔ عǏǄ اعتباراƘ سياسـية واقتـƮا           

  :واجتماعية Ǚ يمكǇ تجاǌǄǋا أǋمǌا

  :عوامل وأسباب البحث عن مصادر بديلة: الفرع األول
−              Ǉم ǁلƦ يƼ ما ǏǄالحادة ع Ǌراتƽوط ýأسعار البترو Ƴاƽارت ƇƔع Ǉم ƭǄƤالت

ǉكرƦ ƾالنحو الساب ǏǄاديا واجتماعيا وأمنيا عƮسيئة اقت Ƙتداعيا. 

ديا أو سياسيا وسƔǄ الدوý النƽطيـة Ǚ        منƴ تكرار استƤدام النƽط سǚحا اقتƮا      −

سيما العربية وعǏǄ رأسǌا تǁǄ الدوý المتǌمة بدعم اǗرǋـاƔ امتيـازا ǋامـا              

 .ومƛƌرا

 وما سيترتƔ عƦ    ǏǄ احتياطاتǊ القƾǄ العالمي المتزايد مǇ نضوƔ البتروý أو نƽا        −

 ýتحم ǏǄة عƛتقدر المدنية الحدي Ǉل Ƙتداعيا Ǉم ǁلƦاǌتداعيات. 

                                           
  Ü: 1993 Ü رسالة ماجستيرÜ الجزائر   1989-1960 أحمد بǄمرابطÜ البتروý ومƮادر الطاقة البديǄة ýǚƤ الƽترة          -)1(

      ƭ .168.  
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شاكý البيئية المترتبة عƍ ǏǄنتـاƜ وحـرƾ الوقـود الحƽـري            التƭǄƤ مǇ الم   −

مýƛ التǄوƚ وزيادة درجـة الحـرارة عǄـǏ         ) البتروý والƺاز الطبيعي والƽحم   (

 الطبيعية وǋي مشاكý مقǄقة يعاني منǌـا كـý          طƾاالمنسطƠ األرƯ وتدمير    

  .العالم حاليا

  :أهمية المصادر البديلة: الفرع الثاني
 مجمǌǄا Ǚƍ أǇ الدوý الƮناعية جادة Ƽي Ʀǋا المـسعǏ           وǉƦǋ األسباǙ Ɣ تعني Ƽي    

كا والياباǇ وألمانيا وƍنجǄترا والنرويƝ وǋولندا قـد        يبدرجة كبيرةÜ بǇƍ ý دوǙ مýƛ أمر      

حققƘ بالƽعý نجاحاƘ بارزة عƦǋ ǏǄا المستوÜǎ عǏǄ األƼ ƭƤي مجاƍ ýنتاƜ الطاقـة              

  .الشمسية وطاقة الرياƟ والطاقة المائية

Ƙ اǙستǁǚǌ العالمي لǄطاقة توضƠ أǇ النƽط الƤام يƺطي حاليا          وقراƇة ƍحƮائيا 

Ü والƽحم  %24مǇ اǙحتياجاƘ العالمية بينما يسǌم الƺاز الطبيعي بحوالي         % 36حوالي  

Ǚƍ أǇ التوقعاƘ المـستقبǄية     %. 15والمƮادر األƤرǎ المتجددة بنسبة     % 25الحجري

بحǄوý العـام    %30تƍ ýƮلǏ    حجم اǙستǁǚǌ عالميا سوف       األƤيرة Ƽي   ǉƦǋ لمساǋمة

  )1(. وƦǋا يعني تزايد التوجǊ نحو ǉƦǋ المƮادر2030

  

  :البترول ومصادر الطاقة البديلة: المطلب الرابع

  :أسباب البحث عن مصادر بديلة: األولالفرع 
Ǉƍ مستقبý الطاقة Ǚ يبدو Ƽي ƮالƠ البتروý أو بقية أنواƳ الوقود الحƽريÜ وقد              

Ʀومن ýعƽة ومتجددةعرف العالم بالǄبدي ǎرƤادر أƮعدة م Ƙف السبعينياƮمنت .  

وƦƍا طرحنا الطاقة النووية جانبا ǇƎƼ أبرز ǉƦǋ المƮادر تشمý الطاقة الحيويـة             

           Ǉرجة مƤرة والطاقة الحرارية المستƦال Ƈونشا Ƙالكائنا ƘاƽǄƤوم ƔشاƤاأل Ǉالمنتجة م

Ʃ وطاقة الريـاƟ    باطǇ األرƯ والطاقة الشمسية المعتمدة عǏǄ حرارة أو ضوƇ الشم         

                                           
)1( - http://www.aljazeera.net/NR/exerest  
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ولكý مǉƦǋ Ǉ المƮادر ميـزاƘ وعيـوƔ وǇƍ اشـتركƘ           . يةـوالطاقة الǌيدروكǌربائ 

جميعا Ƽي كونǌا ǙزالƼ Ƙي مرحǄة التطويرÜ أما عǇ المƮاعƔ المقترنـة بǌـا ǌƼـي                

ارتƽاƳ تكƽǄة ƍنتاجǌا وƮعوبة تƤزيǇ بعضǌا أو تحويǊǄ لطاقة كǌربائية وضرورة تواƼر    

وتعتǄي الطاقة الشمسية قمة ǉƦǋ المƮادر      . محددة Ǘنتاجǌا تضاريƩ أو Ʋروف مناƤية     

 Ǉم Ǌتقدم ولما تتميز ب Ǉم Ǌة"لما حققتƼاƲن "Ǉتقار Ǚ.  

  :أهمية المصادر البديلة: الفرع الثاني
             ƠالƮ Ǌو أنǋ ري عموماƽوالوقود الح ýالبترو Ƙم ميزاǋأ Ǉم ǇƎƼ ýي المقابƼو

ر الجديدة األƤرƼ Üǎالطاقة الشمسية قـد       جميƴ األماكǇ وجميƴ التطبيقاƼǚƤ Ƙا لǄمƮاد     ل

تقيد بعدم سطوƳ الشمƩ بالقدر الكاƼي Ƽي كƛير مǇ البǄداÜǇ وطواحيǇ الǌـواƇ يـرتبط               

ƍنشاǋƌا بتضاريƩ معينة وعوامý جوية ƤاƮة Ǚ تتواƼر Ƽي جميƴ األماكÜǇ والطاقـة             

          Ǆم البƲمتاحة لمع Ƙة ليسƽǄوكوادر معقدة ومك Ƙر تقنياƼالنووية ترتبط بتوا   ǏـǄوع ÜǇدا

وƦǋا يعني أǇ لǄبتروý ميزة مسبقة تتيƠ لƦǋ .        Ǌا النحو يمكǇ الحديƚ عǇ بقية المƮادر      

  .  الطاقة لسنواƘ طويǄة قادمةاستمرارية

غير أǇ ارتباط البتروý أيضا بحقيقة أƤرǙ ǎ يمكƍ Ǉنكارǋـا وǋـي حتميـة               

  . لبديǄةنضوبǊ وجƽاف منابعǊ يعيد بعƯ أو كý اǙتزاǇ لمستقبý مƮادر الطاقة ا

وƦƍا أضƽنا ƍلƦǋ Ǐا نƲاƼة معƲم ǉƦǋ المƮادر مقارنة بـالبتروý وǋـي Ʈـƽة               

 عǇ مسƌولية الوقود الحƽري Ƽـي معانـاة سـكاǇ           التƋكيداƘأƮبحƘ حيوية بعد تزايد     

            ÜǎـرƤقة األǄالبيئية المق ýالمشاك Ǉا مǋالحراري وغير ƩحتباǙرة اǋاƲ Ǉم Ưاألر

  .لشيǇƎƼƇ مستقبý الكƽتيǇ تبدو متزنة بعƯ ا

 ýيزداد عدد المناز Ƴأسبو ýكƼ Üيةƌالر ǉƦǋ تدعم Ƙشراƌم ýعƽبال ǁناǋو

والمنشƘƉ التي تعتمد عǏǄ أحد مƮادر الطاقة المتجددة مýƛ الطاقة الشمسية أو طاقة 

  . جد مǌمالرياƟ بمقدار 

بيǇ العاميǇ  % 20يƌكد Ʀǋا زيادة المستǁǄǌ مǉƦǋ Ǉ المƮادر Ƽي أميركا بنسبة           

 مƮادر الطاقة   توƼر Ƽضǚ عǇ التوقعاƘ المستقبǄية التي ترجƠ أƦǋ Ü         Ǉا 2001-2006
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المتجددة بحوالي ربƴ احتياجاƘ كý مǇ بريطانيا وألمانيا مǇ الطاقـة بحǄـوý العـام               

2025  Ü   ةǄƛبنسبة مما  ýم الدوƲي معƼ      نمـو ƘǙد معـدǌنـد     عاليـة   التي تشǌال ýـƛم 

ǇيƮ1(.وال(  

  

                                           
)1( - http://www.aljazeera.net/NR/exerest  والتنمية Ǉالسكا ý2004تقرير حو  
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  . وأنواعها وخصائصهاة المتجـدداتالطاقـمفهوم  :المبحث الثاني

  :مفهوم وأنواع الطاقات المتجددة: المطلب األول

  :مفهوم الطاقات المتجددة: الفرع األول
مƮادر طبيعية دائمة وغير ناضبة ومتوƼرة Ƽي الطبيعة سواƇ          عǇ   وǋي عبارة 

Ƙأكان                Ǉعـ Ɲينـت Ǚ ـةƽيƲي نǋو Üا متجددة باستمرارǌمحدودة أو غير محدودة ولكن

 بيئي ومǇ أǋم ǉƦǋ المƮادر الطاقة الشمسية التي تعتبر Ƽـي األƮـý              تǄوƚ استƤدامǌا

طاقة الرياƟ وطاقة المد والجزر      وكƦلÜǁ  الرئيسية Ƽي تكوǇŇ مƮادر الطاقة     ǋي الطاقة 

Ɯية وطاقة      واألمواƼالـضوئي       طالمسا ق والطاقة الحرارية الجو Ƈالمائية وطاقـة البنـا  

   Ƙبحار والمحيطاǄن . والطاقة المائية ل Ʀƍǚ     ادر المائية وطاقة المدƮالم Ǉأ Ʋوالجـزر   ح

  )1(.ةـة الميكانيكيـ مƮادر طبيعية لǄطاق عǇوطاقة الرياǋ Ɵي عبارة

  :اƫيȮاȹيȮيةة ـȖاقال: أوال

1-Ɲطاقة الريا :  

 قديمةƼ ÜاسـتƤدام طاقـة      لƽكرة الكǌرباƇ مǇ طاقة الرياǋ Ɵو تطبيƾ جديد         توليد

 تسيير المراكƼ Ɣـي نǌـر       Ƽيمǌا الƽراعنة   الرياƟ بدأ مƴ بداياƘ التاريÜƣ حيƚ استƤد      

 ƣلض Ƈواǌال Ǉطواحي ƾطري Ǉع ǇينيوƮا الǌدمƤكما است ýالنيǉيةالمياƼالجو  . 

ƴاي ومǌعشر وبداي    ة ن ƴالتاس Ǉة القر   Ǉالقر Ǉالعشري       Ǉمـ Ǉيـيǚالم ǁناǋ Ǉكا 

         Ƈالعالم سوا Ƈم أنحاƲي معƼ منتشرة Ɵالريا Ƙتوربيناƣيـة أ    لضƼالجو ǉو الميا   Ǉلطحـ 

ƺأ ال ýǚي         وƼ Ǉية لكƽالري ƾي المناطƼ Ƈرباǌلتوليد الك Ƙاألربعينا    Ƙتوربينـا ƘبحƮأ 

) البتـروý ( الحƽـري    لǄوقود وƦلǁ نتيجة لǚنتشار الواسÜ      ƴالرياƟ مǇ األساليƔ العتيقة   

Ƙالتوربينا ǁǄت ýيƺة تشƽǄتك Ǉم ýة أقƽǄبتك Ǌتاحتƍو.  

                                           
)1( -william jhan, Fron klinn Revue physi, 2005. 

 http://www.phys4arab.net/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=91  
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 أدǎ نقƭ البتروý    اعندم السبعيناƘ كاǋ Ǉناǁ عودة ǙستƤدام طاقة الرياƼ         Ɵي

          Ƙا الوقƦǋ Ʀة ومنǄبدي Ƙطاقا Ǉع ƚالبح Ǐلƍ ربيةƺال ýي الدوƼوالتقدم  ƴالتكنولوجي مـ 

         ƴالطاقة لتوسي ǁǄمساعدة ت ýة تحاوƽǄالتك ƯيƽƤت Ƙا دراساǋـة     انتـشارƽيƲكطاقـة ن 

  )1(.ورƤيƮة

              ǁي تحريـƼ ƔǋƦت Ưاألر Ǐلƍ ýƮالطاقة الشمسية التي ت Ǉا مƇجز Ǉم أǄونع

Ƈواǌغير            وال ال ǇيƤتسǄنتيجة ل ƾف المناطǄتƤي مƼ Ƈواǌة الƼاƛف كǚتƤا Ǉع Ƌتنش Ɵريا

Ʃأشعة الشم ýعƽب Ưاألر Ơسط ýوائية حوǌال ýكتǄ2(.المتساوي ل(  

Ƽي الوقƘ الراǇǋ ومƴ ارتƽاƳ أسعار الطاقة بدأƘ الكƛير مـǇ الـدوƤ ýاƮـة               

ي وضƴ برامƝ عǄميـة     Ƽ...  والياباǙ ǇياƘ المتحدة األمريكية  المتقدمة منǌا كƋلمانياÜ الو   

Ʀƍ أǇ   .لǚستƽادة مǇ طاقة الرياƼ Ɵي الحƮوý عǏǄ أجزاƇ مǇ احتياجاتǌا مǇ الطاقـة            

     ƸǄالسنوية تب Ɵ10000قدرة الريا  Ƙيار ميجاواǄم   Üـي توليـد       وƼ ƟرياǄل ýǚƺاست ýأو

ǙياƘ الكǌرباƇ قد بدأ منƦ أواسط القرǇ العشريǇ عǇ طريƾ المحركاƘ الǌوائية Ƽي الو            

  .1941  سنةمريكيةألتحدة امال

ƍلـǏ سـرعة عاليـة       والطواحيǇ الǌوائية منǌا ما ǋو تقǄيدي يحتاƼ Ɯيǌا المولد        

         Ǉالمحور م Ǉتزيد دورا Ƙبة سرعاǄ18تقتضي وجود ع       Ǐلـƍ ي الدقيقةƼ 1500 دورة 

ǉƦǋ الطواحيǙ Ǉ تولد    أǇ   بسرعة ƍضاƼة ƍلƦ Ǐلǁ      تǌتǁǄوǉƦǋ العǄبة مكƽǄة جدا     . دورة  

  .أƤرƍ  ǎلǏ أماكǇ نقǊǄحيǙ ƚ  يمكǇولطية أضعف  Ƽ قوةسوǎ تيار Ʀي

  ǋ ا ماǌوومن   ƚسسة        ( حديƌم Ǉم Ǉوƺلي Ʃطرف مات Ǉابتكر مABB   ندسـيةǌال 

 يتƔǄƺ عǏǄ كƛير مǉƦǋ Ǉ المشكƼ ÜƘǚبدǙ مǇ استعماý مولد ƺƮير يـدور              )السويدية

بسرعة عاليةÜ يشتýƺ توربيǇ ليƺوǇ بواسطة قرƭ دوار ضƤم Ʀي دوائر مƺناطيـسية         

 ويتمتƴ بعـدة    Üمý بƋي سرعةÜ تدور بǌا الشƽراǚƼ Ƙ تحتاƍ ƜلǏ أي محوý كǌربائي           تع

أنǙ Ǌ يحتاƍ ƜلƮ Ǐيانة كƛيرة وǙ يكǄف كƛيراƍ ÜضاƼة ƍلǏ اǙستƺناƇ عǏǄ             :ميزاƘ منǌا 

                                           
)1(-Ƙبيرو Üالعربي ƇنماǗد اǌمع Üالطاقة ýبدائ ÜƩ1978:  محمد دبƭ Ü .117. 
)2(-     Ƙالمتجددة وتطبيقا Ƙالطاقا Üتـرة          عمر شريفƽال ýǚƤ ي الجزائرƼ رسـالة   1990-1970 الطاقة الشمسية Ü  

  .1994/1995ƭ Ü .61: ماجستيرÜ باتنة      
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 ÜƘبة السرعاǄبنحو       ع Ƌƽالجديد أك Ǉا التوربيƦǋـي منطقـة       و%.20وƼ Ǌوضـع Ǉيمك

باý العالية وتنتقý منǊ الطاقة ببساطة وƦلǁ بƦƤƋ        يƮعƔ الوƮوƍ ýليǌا مýƛ البحار والج     

التيار المتناوƔ مǇ التوربيǇ ونحولƍ ǊلǏ تيار مباشر Ʀƍ يتم نقǊǄ عبر سǁǄ طويý عالي               

              Ƙراƽالـش Ǉع Ɲالنات Ɲا تولد الضجيǌالسكنية ألن ƾالمناط Ǉبعيدة ع Ǉا تكوƦǌالتوتر وب

Ʋمن ǉ1(.ةـر الطبيعـوتشو(  

  :ة الطاقة الحرارية الجوƺي-2

ƼالتƽاعƘǚ النوويـة   . يحتوي باطǇ األرƯ عǏǄ قدر ǋائý مǇ الطاقة الحرارية        

ƘǄƲ تعمƼ ýي باطǇ األرƯ منƦ مǚييǇ السنيǇ وولدƘ طاقة حرارية ǋائǄة مƤزونـة              

         Ǉا مǌسمك ƸǄي يبƦالقشرة األرضية ال Ơسط Ƙ35تح   Ǐلƍ 45 ـ  ك Ǆم .    Ǉبـاط ƘـǄجعƼ

 كم وتـýƮ    3000ممتدة بعمƾ   األرƯ عبارة عǇ بوتقة تحتوي عǏǄ معادǇ منǌƮرة         

     Ǐلƍ المنطقة ǉƦǋ 2000درجة°          ƸǄر تبǌƮحديد من Ǉم ǇتتكوƼ أما نواة الكرة األرضية Ü

    Ǉم Ǌ2500درجة حرارت   Ǐلƍ 3000° .   ƾمركـز        3000ويمتد بعم Ǐلـƍ ǎـرƤكم أ 

Ư2(.األر(  

 مƤزƼ Ǉـي المـاƇ الـساǇƤ أو         ƦمƮدر Ǚ ينƽ  تعتبر الطاقة الحرارية الجوƼية     

مـǇ الكوكـƔ     %99 حيǇƍ ƚ الحرارة     األرƯدامنا مباشرة تǄƺي    ƼتحƘ أق  الƤƮور

 درجة مئوية وتنǉƦǋ ƯƽƤ الدرجة ƍلǏ أقý مـǇ مائـة عنـد الطبقـة                 األلف تتجاوز

  .الƤارجية

            Ƙتح ƴدر الحراري الواقƮا المƦǋ ýǚƺاست Ǉيǌال Ǉم Ʃلي Ǌة أنǄالمشكƯاألر 

  .حراريةأو الطاقة الاألرƯ  باسم طاقة حرارة اǇǓيشار ƍليǊ  والƦي

  يستǄƺوǇ ينابيعǌم الحارة حتǏ أǇ     واأليسǄنديوǇمنƦ الƛǚƛيناƘ مǇ القرǇ الماضي      

              Ǉئـة مـƼوالتد Ƈرباǌالك Ǉا مǌاحتياجات Ǉي المائة مƼ طي اليوم قرابة مائةƺالجزيرة ت 

  .ةاألرضيالطاقة المتجددة وبالƦاƘ مǇ طاقة الحرارة 

                                           
)1( - http://www.mmsec.com  

  .2006ولوجية ةÜ مجǄة التكني لǄعǄوم الǌندسÜ المنورةةعارف محمد سماÜǇ المƽاعƘǚ النووية والتجاريةÜ مركز المدين
)2(-ƭ ÜاǌادياتƮا واقتǋادرƮالطاقة م Üمحمد محمود عمار .ƭ .109-110.  
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        ǁلƦ ƴا الحارة ومǌورة بينابيعǌمش Ƙي     وألمانيا ليسƼ رةƼبو ƴا تتمتǌنƎƼمكانياƍƘ 

  .األرضيةالحرارة 

 نقـǚ عـǇ بيانـاƘ بحƛيـة       األرضيةيقوƼ ýيرنير بوسماǇ مǇ جمعية الحرارة       

 Ǉƍ ا" حكوميةǗ          طي احتياجاتناƺت Ǉأ Ǉألمانيا يمك Ưأر Ƙربائية المتاحة تحǌالك Ƙمكانا

 األرضـية ة   ليƩ ببساطتƼ Ǌي أيسǄندا Ƽاستýǚƺ مƮادر الحرار       األمرلكǇ  . " مرة 600

ƔǄي ألمانيا يتطƼ  راƽحƾكبيرةألعما .  

 يمضي قـدما    األرضيةيضيف بوسماǇ أنǊ مƦ ƴلǇƎƼ ǁ استýǚƺ طاقة الحرارة          

 مـǇ المنـشƘƉ     األرضـية وƼي الوقƘ الحاضر يƍ ýƮنتاƜ طاقة الحرارة         . Ƽي ألمانيا 

Ǐلƍ يرةƺƮ700 الكبيرة وال Ƙميجاوا.  

       ƾئة حرارية بعمƼتد ƘاƤمض Ɣما       400ويتم تركي Ǐلƍ ýوƮالو Ǉمتر لكي يمك 

لتدƼئة البيوƘ الƤاƮة والمـدارƩ     " القريبة مǇ السطƠ  "الطاقة الحرارية    يسمǏ مƮادر 

 وتعمǉƦǋ ý المضƤاƘ بعكƩ الطريقة التي تعمý بǌا الǚƛجـاǌƼ Ƙـي     . العامة والمباني

  . وتضǌƤا Ƽي البيوƘ أعǋǚااألرƯ تمتƭ حرارة

ويقƮد بǊ الوƮوƍ ýلǏ    " لحرارية المائية ا"وƛمة أسǄوƤƈ Ɣر يعرف باسم التدƼئة       

ويوجد العديد مـǇ    . األرƯالماƇ الحار الموجودة عǏǄ مساƼة بعيدة مǇ سطƠ          مƮادر

ǉƦǋ ýƛألمانيا م ƾمناط Ǐي شتƼ ادرƮالم.  

    ƚويقدر مركز بحوƯطي         األرƺت Ǉد أǚالب ǇمكاƎب Ǉي بوتسدام أƼ 29 % Ǉم 

 ائية Ƽي حيǇ يمكـǇ لمـƮادر الحـرارة   احتياجاتǌا مǇ التدƼئة مǇ مƮادر الحرارة الم     

  %.28 أǇ تƺطي نسبة أƤرǎ األرضية

 الـشمالية   جǄـف  Ƽي بǄدة ني شتاƘ      األƤرǎوƼي ƍطار أعماý البحƚ والتطوير      

  . Ƽي ƍنتاƜ الكǌرباƇاألرƯيجرǎ استýǚƺ المياǉ الحارة تحƘ  الشرقية

  نǌايـة   Ƽي ألمانيا العمƼ ýي    األرضيةوǋناǁ بدأƘ أوý محطة لǄطاقة الحرارية       

 درجة مئوية مǇ عمƾ كيǄـومتريǇ       97حيƚ يجري ضƣ الماƇ بدرجة تبƸǄ        2003سنة  

ǁمحر ýيƺنحو  لتش Ƙطي احتياجاƺ500توليد يƇرباǌالك Ǉم ýمنز .  
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     Ƙي السنواƼ Ǉندسوǌالم ýضƽيرةويƤيـة          األǄتعـرف باسـم عم ǎـرƤتقنية أ 

Ƥور جاƼة ساƤنة ƍلǏ ويتم Ƽيǌا تحويý الطاقة المƤتزنة Ƽي Ʈ" الساƤنة الƤƮرة الجاƼة"

Ƈرباǌوتقوم. ك    Ƈالمـا ǇيƤتـس Ǐلƍ ديƌيƼ ǇƤر الساƤƮال ǏǄع Ƈما ƣض ǏǄية عǄالعم

   Ǐلƍ ǉي يعود بدورƦالطاقة     ال Ưي أغراƼ ýƺيستƼ Ơمحطـة      . السط ýأو Ƈويجري بنـا

  .ƍيراتƼ ƫي جنوƔ غربي ألمانيا طاقة مƦǋ Ǉا النوƼ Ƴي باد

مزاياǋا البيئية مقارنة بمـƮادر      عددا مǇ    األرضيةويƦكر مƌيدو طاقة الحرارة     

ومǉƦǋ Ǉ المزايا أنǌا متاحة     .  مýƛ طاقة الريƠ والطاقة الشمسية     األƤرǎالمتجددة   الطاقة

ýا  بشكǌقة لǚع Ǚ Ǌنƍ ƚدائم حيýباألحواƘاليوم الجوية أو ساعا  .  

 األرضـية لكǇ المǌندسيǇ يعترƼوǇ بǇƋ تقنياƘ اǙستýǚƺ الƽعاý لطاقة الحرارة 

 Ƽ Ƙا مازالǋدǌي م .              Ǉـي الحـد مـƼ مة كبيرةǋمسا ƚحدو ƴتوق Ǉالممك Ǉم Ǉا كاƦƍو

Ƙاƛانبعا    Ǉلـ ǁلـƦ ǇƎƼ Ǉالزم Ǉم Ǉعقد أو عقدي ýǚƤ ي ألمانياƼ Ǉاني أكسيد الكربوƛ

Ǚƍ Ǉيكو Ƙالتقنيا ǉƦǋ ي تطويرƼ رارƮƍبعزيمة و ý1(.باستمرار العم(  

  : طاقة المد والجƦر واǓمواج-3

عǇ التجاƔƦ المتبادý بيǇ األرÜƯ وبـيǇ كـý مـǇ           تنتƲ Ɲاǋرة المد والجزر     

الشمƩ والقمر والسبƔ الرئيسي لǉƦǌ الƲاǋرة ǋو قوة التجاƔƦ الناتجة عǇ كتǄة القمـر              

                ýǌو سـ ƴا جسم مائǌألن ƔƦا التجاƦǌب ǉر المياƛƋتت Ʀƍ ÜǊل Ǌالمواج Ưاألر Ơسط ǏǄع

ƛيـر مـǇ تـƛƋير      الحركةÜ وتƛƌر الشمƩ أيضا عǏǄ سطƠ المياÜǉ ولكǇ تƛƋيرǋا أقý بك          

Ʃالشم Ǉر مƛأك Ưاألر Ơسط Ǉالقمر م Ɣلقر ǁلƦو Üالقمر.  

               Ƈالمـا ƴƼينـد Ʀƍ ÜقمـرǄل Ǌالبحر المواج Ơسط ƴƽية المد عندما يرتǄعم ƚوتحد

             Ǉم Ɣينسح Ƈالما ǇƎƼ Üالبحر Ơسط ƯƽƤأما عندما ين ÜƐالشاط Ƙمساحا Ưطي بعƺلي

  .ǉƦǋ المناطƾ عائدا ƍلǏ البحرÜ وǋ ǉƦǋي عمǄية الجزر

Ǚوتعتمـد               و ÜـرƤǓ Ǉمكا Ǉير مƺي قد تتǌƼ Üم حركة المد والجزر دائماƲتنت 

طبيعتǌا عǏǄ شكý حوƯ البحر وطبيعة الشواطƐ وغيرǋاÜ وǋناǁ بعƯ األماكǇ التي            

                                           
)1( - http://www.middle-east-online.com/environment  وم والتكنولوجيةǄالع ÜيƼرنسوا ميرƼ2006  
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               ǁلƦوكـ ǇترتيƼ ǏǄا المد يوميا عǌيƼ ƚيحدƼ يتيǋتا ýƛم Üا دورة المد والجزرǌيƼ مƲتنت

  .الجزر بانتƲام

 سـنتيمترا وقـد     40لمدƼ Üقد Ǚ يزيد ارتƽاعǌا عǏǄ       كƦلǁ يتƺير ارتƽاƳ موجة ا    

  . مترا15يýƮ ارتƽاعǌا ƍلǏ نحو 

وتمýƛ الحركة بيǇ المد والجزر طاقة مƤتزنة ǋائǄة يمكǇ اسـتƤدامǌا كطاقـة             

  .محركة أو Ƽي توليد الكǌرباƤ ƇاƮة Ƽي األماكǇ التي يكوƼ Ǉيǌا المد عاليا

 سد بǊ بعـƯ البوابـاƘ أمـام         ويمكǇ اǙستƽادة مǇ حركة المد والجزر بƎقامة      

                 ƟـسماǄالـسد ل Ƙبوابـا Ơتƽالمد ت ƚوعند بدأ حدو Üالمد ǉا مياǌليƍ ƴƼالمنطقة التي تند

              ýƽتق Üية الجزرǄوعندما تبدأ عم Üالمد Ưبحو Ǐما يسم ǖلتم Ɛالشاط Ǐلƍ ǉالميا ýوƤبد

ا قويـا   بواباƘ السد وتوجǊ المياƍ ǉلǏ مجموعة مǇ التوربيناƼ Ƙتحركǌا وتولد بƦلǁ تيار           

Ƈرباǌالك Ǉم.  

             Ǉالقـر Ʀالمتحدة األمريكية منـ ƘياǙي الوƼ رة المد والجزرǋاƲ ƘدمƤوقد است

17        ýǚƺال Ǉطواحي Ưدارة بعǗ قطƼ طاقة محركة ƜنتاǗ ـي      . مƼ رنـساƼ Ƙوقد نجح

Ü وبƘƺǄ قدرة ǉƦǋ    "رانƍ"ƩنشاƇ محطة كǌرباƇ تعمý بطاقة المد والجزر Ƽي مدýƤ نǌر           

 ومǉƦǋ ýƛ المحطاǙ Ƙ يمكǇ      %25اƘ ووƘǄƮ كƽاƇتǌا ƍلǏ      كيǄوو 240.000المحطة  

                  Ǉكبيـر بـي ƾـارƽا الǌيƼ Ǉالتي يكو Ǉي األماكƼ قطƼ ƠǄƮت Ʀƍ ÜǇي أي مكاƼ اǌقامتƍ

                  Ƙالمحطـا ǉƦـǋ Ɯنتـاƍ ýمـازا ǁلƦالمد والجزر كـ Ǉم ýي كƼ Ƈالما Ơسط ǎمستو

ـ           Û  )1(محدودا ة جديـدة   ومƦ ƴلǁ تشǌد محطاƘ الطاقة المدية قوة حيويةÜ وǋي تعد طاق

   Ǐلƍ رƲتنتýǚƺستǙا             Üـي العـالمƼ ýالدو Ǉتمام العديد مǋا ƔƦيجت ǁلƦو Üýي المستقبƼ 

         ýالطاقة المدية تبشر بمستقب Ƙمحطا Ǉأ ƇبراƤال ǎرويرǋزا     ƘǙالمجا Ǉي العديد مƼو Ü

            Ǐلƍ Ƈرباǌحجم توليد الك ýƮي Ʀƍ ربائيةǌ10البحرية قوة كامنة لقوة ك    ýي كƼ Ƙاواƺمي 

                                           
 .1999ƭ Ü.ƭ .138-139:  البيئةÜ دار الƽكر العربيÜ القاǋرةƚطاقة وتǄو ƍسǚمÜ الƘ أحمد مدح-)1(
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 محطاƘ لǄطاقة المدية Ü ويرجƦǋ ƴا اǋǙتمام بǌا ƍلǏ كونǌا           106وروبا  كيǄومتر وƼي أ  

  )1(.تمýƛ طاقة نƲيƽة ومنƽƤضة التكاليف ويمكǇ أǇ تساǋم Ƽي حý مشكǄة الطاقة محǄيـا

  :ȸـاƬيدروǱيطاقة : اـǭاȹي

Ǉيدروجيǌو الǋ            واحـد Ǉبروتـو Ǉم Ǉيتكو ƚحي ÜǇنساǗا ǊƼر عرƮأبسط عن 

   ƛأك ýƛويم Üواحد Ǉلكتروƍو   Ǉو   % 90ر م Ǉالكو Ƙمكونا Ǉ30م %    Ʃـة الـشمǄكت Ǉم 

        Ơسط ǏǄا عŅرƼر تواƮر العناƛأك ƚالƛ وǋوÜƯأو        األر Ǉلـو Ǌل Ʃغاز لي Ǉيدروجيǌال 

          ƇزيŃج Ǉم Ǉيتكو Üو غير سامǋو Üنائيطعم أو رائحةƛ   رةƦال H2     ýا بŅردƽيوجد من Ǚو

  ƴا مŅو يرتبط      مرتبطا دائمǌƼ ÜرƤƈ رƮعنǇباألكسجي    Ƈا الماŹمكون H2O    ƴويرتبط مـ

 Ǉاƛالمي ýƛة مƽǄتƤم Ƙا مركباŹمكون ǇالكربوCH4ýوالبترو . 

Ǉيدروجيǌال Ƈجز           Ǉوأكسجي Ǉيدروجيǋ Ǐلƍ Ƈالما Ƙمكونا ýńƮŽƼ عندƼ ÜةƽيƲدورة ن Ǉم 

 نجـƠ   قدو أو باستƤدام الطاقة الشمسية      ائي الحراري أو التحǄيý الكǌرب    الýƮƽباستƤدام  

ƇماǄي     العƼ ي مركز الطاقة المتجددةƼ          اŅـازǌابتكروا ج ƚحي Ü المتحدة ƘياǙا  الوŅواحـد 

             Ƙالوق Ʃƽي نƼ ربيةǌطاقة ك Ǐلƍ ǊǄوتحوي Ƈالما Ǉم Ǉيدروجيǌال ýƮƽدام يقوم بƤباسـت 

   Ǉر مƛالشمسي    % 12.5أك Ƴالشعا Ǉم)      Ǉم ýŎوłحſت Ƙزة القديمة كانǌ4األج %  Ǐلƍ6 %

 يستƤدم -ادي التكƽǄة   Ü ولكǇ يقف أمامǌم عائƾ التكƽǄةƼ Üالجǌاز ما زاý غير اقتƼ(          Ʈقط

 - وǋو ما يŃطƾǄ عǏǄ البطاريـة الǌيدروجينيـة          -الǌيدروجيǇ الناتƝ لشحǄƤ Ǉية وقود      

            ǁلƦو بǋو ÜƇربية وماǌطاقة ك ƝينتƼ الجو ǇكسجيƋب Ǉيدروجيǌا يرتبط الǌدامƤوعند است

Ǚسامة Ƙبيئية أو غازا ƘاƛوǄأي م Ɲينت .  

 مǊǄƛ مƛـý    - عǄيǊ حامǚ لǄطاقة      مƮدر ƛانوي لǄطاقة أو يطƼ     ƾǄالǌيدروجيŹƦƍ Ǉا

  Ƈرباǌو -الكǌƼ            درƮا المƦǋ طاقة ǇŎزŽƤŃي Ǌولكن ÜǊنتاجǗ طاقةǄر لƤƈ درƮم Ǐلƍ Ɯيحتا 

  . أينما كاǇلǄمستƤدموينقǌǄا 

                                           
)1( - Best for people magazine, fair use provisions, juillet 2005. 

      http://www.arabic.people.com.cn/31657/index.html 



-29- 

 لƽǄضاƇ الǌيدروجيƼ Ǉـي برنامجǌـا الƽـضائي منـƦ           نازا وكالة استƤدمƘ   وقد

Ǐ الƽضاƇ الƤارجي وǚƤيا     الƦي يحمý سǇƽ الƽضاƍ Ƈل     الوقودسنواƼ ÜƘالǌيدروجيǋ Ǉو    

 تقوم بتشƺيý النƲام الكǌربي لǄسƽينةÜ وينتƝ عƦǋ Ǉا ناتƝ          التيالوقود الǌيدروجينية ǋي    

     Ƈو الماǋقط وƼ يـا الوقـود            النقيواحدǚƤ ÜƔي الـشرƼ Ƈضاƽرواد ال ǊدمƤي يستƦال 

 Ƈرباǌالك Ɲيدروجينية تنتǌيةالǄاعƽعاليةب Ƙا ما زالǌتƽǄتك Ǉولك Üعالية  .  

 ǋو المتاƟ اƍ ǇǓما Ƽـي       - وƮƤوŅƮا لǄسياراƘ    - كوقود   الǌيدروجيǇ ماستƤدا

 Ǚ ينتƝ أي نسƔ تǄوƚ أو مضاŹƼا لǄبنزيǇ أو الـديزÜý            وبالتاليƮورة ǋيدروجيǇ نقي    

  .ƍ40%لǏ % 30 المǄوƛة مǇ اǙنبعاƛاƘوبالتالي يƯƽƤ نسبة 

Ǉيدروجيǌا والŅكمية أك         أيض Ɲو ينتǌƼ ÜƘطائراǄا لŅوقود Ǉيكو Ǉأ Ǉيمك     Ǉبـر مـ

  Üالوقـود              وبالتاليالطاقة Ǉف مƤأ Ǌكما أن Üالوقود Ǉم ýكمية أق Ǐلƍ Ƙالطائرا Ɯستحتا 

    .يزيد مǇ حمولة الطائراƘ وبالتالييÜ ـالحال

Ǉوع   Ɯنتاƍ Ǉيدروجيǌال           Ɣالطحالـ Ǉمـ Ƴاألنـوا Ưبع ƇماǄا اكتشف العŌطبيعي 

بحاƚ حاليŅـا حـوý      الǌيدروجيǇ كناتƝ طبيعيÜ وتجري األ     بƎنتاƜوالبكتيريا التي تقوم    

Ǉادة مƽستǙية اƽكي Ɣالطحال ǁǄي تƼ ƜنتاƍǇيدروجيǌال Ǉأكبر م Ƙكميا  .  

منǌا % Ƽ 7قط   Ü يستƤدمǌا العالم اليوم تƋتي مǇ الوقود الحƽري       التي الطاقة   معƲم

زيادة اسـتƤدام الطاقـاƘ     ولكǋ Ǉناǁ مجƘǚ جادة  ل      المتجددةÜ الطاقةيƋتي مǇ مƮادر    

 لكǇ مǉƦǋ ýƛ الطاقـاƘ كالطاقـة        ǄƦوƚ البيئةÜ كما أنǌا Ǚ تنǙ      Žƽ ت  نƲيƽةالمتجددة ǌƼي   

 الرياƟ تواجǊ مشكǄة عدم التواجد الدائم وعدم القدرة عǄـǏ التƤـزيǇ             وطاقةالشمسية  

  ƘتراƽلÜةǄالطاقة            طوي ǁǄت ǇزƤن Ǉيمكننا أƼ ÜةǄالمشك ǁǄت ýليح Ǉيدروجيǌتي الƋنا يǋو 

  )1(.لمدة طويǄة

Ǯالǭاق :اـȖةـة النوويـال:  

ǋ         النواة أي Ƙمكونا Ǉي الطاقة التي تربط بي)   Ƙأو نيترونـا Ƙـي ) بروتوناǋو 

              Ɣحـس ǁلƦو Źطاقة حرارية كبيرة جدا Ɯنتاƍ Ǐلƍ ديƌالرابطة وت ǁǄنتيجة تكسر ت Ɲتنت 

                                           
)1( - Med Yahia, by levig, 

     http://www.islam-online.net/completesearch/arabic/specsearch.asp, 05/2003 
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الƦي قدم نƲريتǊ المعروƼة بالنƲرية النسبيةÜ ووضƴ معادلتǊ الرياضية          أينشتايǇعǚقة  

حوƍ ýلǏ طاقة عند تƽكƦ ǁراتǌا وبƦلǁ لƘƽ األنƲـار          الشǌيرة التي تقرر أǇ المادة قد تت      

  .ƍلǏ ما يسمǏ بالطاقة النووية

              Ǉاأللمانيـا Ǉالعالمـا Ǉتمكـ Ǐحت ýدلي Ǉكرة دوƽال ǉƦǋ ƘǄƲ وقد" Ǉـاǋأوتو "

م مǇ اكتشاف انشطار Ʀرة اليورانيوم الƛقيǄة ƍلǏ نƽƮيǇ         1939عام  " ƼريتزشتراسماǇ"و

  .لية الطاقةتقريبا عند قǌƼƦا ببعƯ النيوتروناƘ عا

Ü ويورانيـوم   235ويوجد عنƮر اليورانيوم عǋ ǏǄيئة نƲيريǋ Ǉما يورانيـوم          

  .  واألوý منǌما ǋو الƦي تقبƦ ýراتǊ اǙنشطار تحƘ الƲروف المناسبة238

ويƮحƔ عمǄية انشطار النواة انطƾǚ قدر ǋائý مǇ الطاقة يمكǇ استǚƺلǌا بعد            

  .لكǌرباƇ وتعرف باسم الطاقة النوويةالتحكم Ƽيǌا ǗنتاƜ طاقة حرارية ولتوليد ا

 قوتǌا التدميرية حدا Ƽائقـا      بƘƺǄوقد تمكǇ اǗنساǇ مƮ Ǉنƴ القنبǄة النووية التي         

  .واعتبر Ʀلǁ دليǚ عƮ ǏǄحة النƲرية القائǄة بتحوý المادة ƍلǏ طاقة

           Ưي األغراƼ اǌدامƤستǙ الطاقة ǉƦǋ يƼ التحكم Ǉم ǁلƦ بعد Ǉتمك ǁلƦيـر  كƺال

  )1(.تكر لƦلǁ المƽاعý النووي وابالسǄمية

واǇǓ أƮبحƘ الطاقة النووية تستƤدم عǏǄ نطاƾ كبير لتوليد الكǌرباƼ Ƈي كƛير            

 ýالدو Ǉالنووية نحـو            )2(.م Ƙǚاعƽالم Ǉم Ɲربائية الناتǌجمالي الطاقة الكƍ ƸǄ16 وب% 

               Ǉمـ Ɣبي ما يقرǄي تǌƼ Üالعالم ǎمستو ǏǄع ǁǄǌربائية التي تستǌالطاقة الك Ǉ35م% 

Ǉم          ǏǄع ýƮا تحǋرنسا وحدƽƼ تحاد األوروبيǙا ýدو Ƙـا     %77 احتياجاǌطاقت Ǉمـ 

  .الكǌربائية مǇ المƽاعƘǚ النووية ومǌǄƛا لتوانيا

     ǏǄع ýƮتحƼ Ǉ30أما اليابا%         Üالطاقة النوويـة Ǉم Ƈرباǌالك Ǉا مǌاحتياجات Ǉم 

ا وسـǄوƼينيا   سǄوƼاكيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسر    ابينما بǄجيكا وبƺǄاريا والمجر و    

وأوكرانيا Ƽتعتمد عǏǄ الطاقة النووية لتزويد ƚǄƛ احتياجاتǌا مǇ الطاقة عǏǄ األقƼ Üýي             

                                           
  دريجية حتǏ اǙستƽادة منǌا عǏǄ  الƦرةÜ ويمكǇ لƍ ǊطǉƦǋ ƾǚ الطاقة بƮورة ترجǌاز تجرƼ ǎيǊ عمǄية انشطا -)1(

     Ƈرباǌار أو توليد الكƤالب Ɯنتاƍ اǌبواسطت Ǉيئة طاقة حرارية يمكǋ.  
)2(- ƭ Üالبيئة ƚوǄالطاقة وت Üمǚسƍ Ƙأحمد مدح.ƭ .78-79.  
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                Ƙمحطـا ǁـǄتمت Ǚ حم الحجـريƽال Ǉا مǋادرƮرة مƼاستراليا التي تمتاز بو Ǉأ Ǉحي

  )1(.نووية لتوليد الطاقةÜ وƍنما بǌا محطة أبحاƼ ƚقط

  :ةـة الشمسيـالȖاق: اـراǣع

  ǌتǄكرة م Ʃا   بة  الشمǌة مادتƼاƛـا           1.4كǌا كبيـرا منƇجـز Ǉأ Ǐلƍ ƴا راجƦǋو 

مǄيوǇ كيǄـومتر    149.6 وتبعد الشمƩ عǇ األرƯ بمقدار    . يتƋلف مǇ غازاƘ مǄتǌبة   

  . مǄيار سنة 100 وعمرǋا

مـǇ  %3 و   %27 والǄǌيوم بـ    %70مكوǇ الشمǋ Ʃو الǌيدروجيǇ بنسبة        

 ǎرƤر األƮا ت       )2(العناǌمحيط ǏǄع Ʃحرارة الشم Ǉونجد أ   ƸǄدرجة وحوالي   6000ب 

  )3(. مǄيوǇ درجة Ƽي مركزǋا20

تعتبر الشمƩ مƮدر الطاقة الǚزمة لǄحياة عǏǄ األرƯ وǋي نجم ƺƮير Ƽـي             

وتنتƝ طاقة الشمƩ نتيجة التƽاعý اǙندماجي عنـد اتحـاد ƦراƘ الǌيـدروجيǇ              مجرتنا

Ǉيوم لتكويǄǌر          الǖف الجوي لـǚƺال Ǐلƍ Ʒراƽي الƼ الشمسي ƳشعاǗا ýوينتق   Ǉومـ Ư

  Ơسط Ǐلƍ ǊلǚƤ Ưاألر      ǎمية كبرǋأ ƘاƦ Ʃوتعتبر الشم       ǏـǄلوجود الحياة ع ǁلƦو

Ü كƦلǁ ما ǋو    والƽحم    مýƛ النƽط والƺاز   الحƽريسطƠ األرƯ وحيƚ أǇ أنواƳ الوقود       

   Ɵي طاقة الرياƼ ǇزوƤم            Ǉوالطاقـة المولـدة مـ Ưي جوف األرƼ والطاقة الحرارية

     ƘياǄالعم Ưبع Ǉتعتبر م ǉالطاقـة           مساقط الميا Ǉمـ Ƈجـز ǇزƤ ƾطري Ǉالطبيعية ع 

عمǄياƘ التمƛيý الضوئي أي أنǌا أŹǚƮ طاقـة مـستمدة مـǇ طاقـة               الشمسية بواسطة 

Ʃالشم.  

              Ǉمـ Ƈربـاǌتوليـد الك Ǐلƍ ýوƮو الوǋ Ʃالشم ýاستعما Ǉدف األساسي مǌوال

ƾطري Ǉالطاقة الشمسية ع:  

                                           
)1( - Fedyùmac, http://www.islam-online.net/arabic/science/2003/04/article01.shml 

)2(- Üترة عمـر شـريفƽال ýǚƤ ي الجزائرƼ الطاقة الشمسية Ƙالمتجددة وتطبيقا Ƙ1990- 1970 الطاقا Ü  
 .ƴ .43 سابƭ Üƾـمرج      

  Ü 1990:  لǄكتاÜƔ الجزائرجورجـاƘ بارتيميǄيÜ ترجمة محمد جيجǄيÜ الطاقة وأسرارǋاÜ المƌسسة الوطنية -)3(
ƭ       .7. 
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-  Ƈرباǌك Ǐلƍ الطاقة الشمسية ýيا الشمسية التي تحوǚƤمباشراال ǚتحوي.  

الǚقطاƘ الشمسية و Ʀلǁ بواسطة اسـتƤدام التوربينـاƼ Ƙـي توليـد              -

Ƈرباǌ1(.الك( 

 :والمبادƏ المتبعة Ƽي تحويý الطاقة اǗشعاعية ƍلǏ قدرة كǌربية ǋي كما يǄي

 .التحويý الكǌروضوئي -1

 .التحويý الحراري األيوني -2

 )2(.التحويý الحراري الكǌربي -3

  

 دلطرƾ مرورا بمراحý تطورƼ Ƙيǌا تكنولوجيا توليوقد تم الوƮوƍ ýلǉƦǋ Ǐ ا

Ʃالشم Ǉربائية مǌالطاقة الك.   

 ƚحي Ƙيناƛǚƛي بداية الƼ طاقةǄدر لƮتمام بالطاقة الشمسية كمǋǙا ƣيعود تاري

Ǆع ǁاƦ Ǉكير حيƽتركز التǏزةǌيجاد مواد وأجƍ ا قǌل  Ǐلƍ Ʃطاقة الشم ýتحوي ǏǄدرة ع

 وقد تم اكتشاف مادة تسمǏ السيǄينيوم التي تتƛƋر مقاومتǌا الكǌربائية ةكǌربائيطاقة 

 ƚالبح Ʃأسا Ǉأ ƚة حيƼدƮال Ưكتشاف بمحǙا اƦǋ Ǉوقد كا ƇضوǄا لǌبمجرد تعرض

 Ƴي قاƼ ƘǙاƮتǚل Ƙǚتمديد كاب Ưرƺربائية عالية لǌا الكǌيجاد مادة مقاومتǗ Ǉكا

  .المحيط األطǄسي

 يتطور حتǏ بداية الƤمسيناƘ حيǇ تم تطوير شرائƦ Ơ اǋǙتمام بǉƦǌ الƲاǋرةأƤو

Ǉ مادة السǄيكوǇ تم وضعǌا بƋشكاý وأبعاد ǋندسية معينة وقادرة عǏǄ مالقوة  عالية

 ولكǇ كانƘ التكƽǄة عالية %6 بكƽاƇة تحويý ةكǌر بائيلشمƍ ƩلǏ طاقة  اتحويý أشعة

ادة السǄيكوƼ Ǉي مجاý كاǇ أوý استƤدام لǖلواƟ الشمسية المƮنعة مǇ م جداƦǋ ÜŹا وقد

المناطƾ النائية ƛم استƤدامǌا لتزويد األقمار الƮناعية بالطاقة الكǌربائية  اǙتƮاƼ ƘǙي

 تكوǇ الشمƩ ساطعة ƦƍالشمƩ بتزويد األقمار الƮناعية بالطاقة الكǌربائية  حيƚ تقوم
                                           

  Ü 1990-1970 الƽترة ýفÜ الطاقاƘ المتجددة وتطبيقاƘ الطاقة الشمسية Ƽي الجزائر ǚƤـر شريـ عم-)1(
  .ƴ .43 سابƭ Üƾـمرج      

)2( - David makebes, 
     http://www.phys4arab.net/nuke/modules.php?name=News&file=article&sid=91 2003 
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 ويý تýƮساعة Ƽي اليوم وǙزالƘ تستƤدم حتǏ يومنا Ʀǋا ولكǇ بكƽاƇة تح 24لمدة 

 Ǐلƍ16%وعمر  Źعاما Ǉتراضي يتجاوز العشروƼا.  

الطاقة مستقبŹǚ نتيجة ألǇ  ولقد زاد اǋǙتمام بالطاقة الشمسية كحý مناسƔ ألزمة

 Ǉولقد كا ÜةǄيستمرا لمدة طوي Ǉاز لƺط والƽزمةألالن  Ǉبي Ɣالحر Ƈناƛالطاقة العالمية أ

ƍلǏ اكتشاف مƮادر جديدة اǙتجاǉ  العرƔ وƍسرائيý وزيادة أسعار النƽط دور كبير Ƽي

الناتجة عǇ استƤدام الطاقة النووية  لǄطاقة واǋǙتمام بǌا ƤاƮة Ʀƍا ما قورنƘ باألƤطار

كǉƦǋ ý األمور أدƍ ƘلǏ اǋǙتمام . النƽط والتي تعتبر حالياŹ المƮدر الƛاني لǄطاقة بعد

  )1(.ةـة الشمسيـبالطاق

  

ــاني خـــصائص وعيـــوب الطاقـــات  : المطلـــب الثـ

  :المتجددة

  :خصائص الطاقات المتجددة: لفرع األولا
1-Ɲطاقة الريا ƫƏخصا :  

 تسبƔ مǄوƛاÜƘ مýƛ غازاƘ الرياƟ طاقة محǄية متجددة وǙ ينتƝ عنǌا طاقة −

 أو الميƛاÜǇ وبالتالي ǇƎƼ تƛƋيرǋا الضار النتريƛǁاني أكسيد الكربوǇ أو أكسيد 

  . بالبيئة طƽيف

− ƘرǌƲي دراسة أƼ ƘوواǄكي ǇيوǄب ýك Ǉة أƛحدي  Ɵطاقة الريا Ɯنتاƍ Ǉالساعة م

 Ǉر مƼ440السنوي يو Ǐلƍ 460ýة عمƮرƼ .   

− 95 % Ǉاألراضيم Ưي أغراƼ اǌدامƤاست Ǉيمك ƟرياǄل ýدمة كحقوƤالمست 

  . كما يمكǇ وضƴ التوربيناƼ Ƙوƾ المبانيالرعيÜأو أƤرǎ مýƛ الزراعة 

  

  

                                           
)1( - Makibe, www.phys4arab.net  
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2-  ƫƏةـة النوويـالطاقخصا:  

− Ǉƍ     وبة لتولǄـي      كبيرةيد كمية    كمية الوقود النووي المطǋ ربائيةǌالطاقة الك Ǉم 

 الكميةƼ ÝعǏǄ سـبيý     نƩƽأقý بكƛير مǇ كمية الƽحم أو البتروý الǚزمة لتوليد          

 مǇ تǁǄ التـي     أكبر ةكǌر بائي المƛاý طǇ واحد مǇ اليورانيوم يقوم بتوليد طاقة         

 . الƽحم مǇ ناǇيولدǋا استƤدام مǚييǇ مǇ براميý البتروý أو مǚييǇ األط

− Ɲالطاقة النووية     تنت Ƙكمية     ال محطا ýأق ýيƺجيدة التشǇم    ƴبالمقارنة م Ƙاياƽالن 

    Üلتوليد الطاقة ǎرƤي        أي طريقة أƼ ضارة Ƙغازا ƾǄتط Ǚ يǌƼƇواǌال   ýـƛم 

غاز ƛاني أكسيد الكربوǇ أو أكسيد النتروجيǇ أو ƛاني أكسيد الكبريـƘ التـي              

ƔانتسبƤالد Ɣحترار العالمي والمطر الحمضي والضباǙي ا. 

− Ǉƍ    در الوقودƮـة  - اليورانيوم – مƼاƛرة وبكƛر بكƼعاليـة  متو   ýǌـو سـǋو 

 ýوالنق ƜراƤستǙمحدودة       ا ýحم والبتروƽادر الƮم Ǉأ Ǉحي ǏǄعÝ   ǇومǇالممك 

أǇ تستمر المحطاƘ النووية ǗنتاƜ الطاقة Ƽي تزويدنا بالطاقة لƽترة طويǄة بعد            

  . مƮادر الƽحم والبتروý عǇ تǄبية احتياجاتناقƮور

− ýƺتش Ƙالمحطا            Ưاألر Ǉمـ Źيرة نـسبياƺـƮ Ƙالنووية لتوليد الطاقة مساحا 

    Ƙمحطا ƴالتوليدبالمقارنة م        Ɵالطاقة الشمسية أو طاقة الريا ǏǄالتي تعتمد ع  .

 النووية عǏǄ أننا بحاجة ƍلǏ حقý شمسي        لǄمƽاعƼƘǚقد أكدƘ الǄجنة التنƲيمية     

    Ǉ35بمساحة تزيد ع     ƇنشاǗ ǇاŇدƼ لطاقة الشمـسية لتوليـد      تدار با  محطة ألف

 كما أǇ مـساحة     ميجاواÜƘ 1000طاقة تعادý ما تولدǉ المحطة نووية بمقدار        

          ƜنتاǗ Ɵزم لمحطة توليد تدار بالرياǚال ƟرياǄل Ưالمعر ýالحق Ʃـƽالكميـة   ن 

ميǄستوƼ" Ǉي حيǇ أǇ محطاƘ التوليد النووية       .  ألف ƼدŇاǇ أو أكƛر    150حوالي  

 1900يكƘ والتي تتمتƴ باستطاعة أكبـر مـǇ         المقامة Ƽي وǙية كونيت   " 3 و 2

 ýƺتش Ƙتوليد500 مساحةميجاوا Ƙمحطا ƚǚƛ Ɣممة لتستوعƮوم ǇداƼ .)1( 

  
                                           

)1( - Fedymac, www.islam-online.net  
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  :خصاƫƏ الطاقة الشمسية -3

  :تمتاز الطاقة الشمسية بالمقارنة مƴ مƮادر الطاقة األƤرǎ بما يǄي

مƴ التقنيـة   Ǉƍ التقنية المستعمǄة Ƽيǌا تبقǏ بسيطة نسبياŹ وغير معقدة بالمقارنة            −

ǎرƤادر الطاقة األƮي مƼ دمةƤا الطاقة النوويةالمستǌة منƮاƤ .  

−               ƚـوǄت Ǚ ةƽيƲي طاقة نǋ الطاقة الشمسية Ǉأ ƚالبيئي حي Ǉاألما ýير عامƼتو

تترƼ ǁضƘǚ مما يكسبǌا وضعاƤ ŹاƮا Ƽي Ʀǋا المجاý وƤاƮة Ƽـي    Ǚ  الجو و 

 Ǉالحاليالقر .  

−      ƍ Źدي أحياناƌدام الطاقة النووية يƤاست     Ǉع Ɲنات ǁلƦطار جسيمة وƤأ Ǐدام  لƤاست

            Ǉألمـ Źديداǌت ýوالبيئة مما يشك ǇنساǗا ǏǄع ŹطراƤ ýالمواد المشعة التي تشك 

 ǇداǄمة البǚوسÜ           Ɯتحتا Ǚالبيئة و ƚوǄت Ǚ ةƽيƲي طاقة نǌƼ أما الطاقة الشمسية  

لكمياƘ كبيرة مǇ المياǉ مǄƛما تحتاجǊ الطاقة النووية ýǚƤ عمǄيـاƘ التبريـد             

 .ǚزمةال

النووية  استƤدام الطاقة الشمسية Ǚ يحتاƍ ƜلǏ تقنية معقدة مǄƛما تحتاجǊ الطاقة           −

ǌة ما يرتبط منƮاƤالدقيقةا بو Ǉم التحكم واألماƲن. 

 .البيئةƼضƘǚ كبيرة تǄوƚ  الطاقة الشمسية Ǚ تترǁ مƽǄƤاƘ أو −

 طƮƾعوبة توƼير الوقود التقǄيدي الǚزم لتشƺيý مولداƘ الكǌرباƼ Ƈـي المنـا            −

            ǉƦـǌمة لǌالطاقة الشمسية ميزة م Ǉتكو ƚية الوعرة حيǄالجب ƾالنائية والمناط

ƾيانة           المناطƮة وǄر تكاليف الوقود واليد العامƼتو ƚادية حيƮقتǙالناحية ا Ǉم

ǁǄي تƼ ƘǙǓاا ƾلمناط. 

 يƌدي استƤدام الطاقة الشمسية ƍلǏ عدم اǙعتماد عǏǄ الدوý الƮناعية وتـدŇعم            −

  السياسية واǙقتƮادية بينما الطاقة النووية تحتاƍ ƜلـǏ وقـود          مǇ اǙستقǚلية 

              ýالـدو ǏـǄع ƚالـƛالعالم ال ýاعتماد دو Ǐلƍ ديƌمما ي ƔƮƤاليورانيوم الم

 )1(.لǄحƮوý عǏǄ اليورانيوم المƔƮƤ بƮورة مستمرة الƮناعية

                                           
)1( - Makibe, www.phys4arab.net 
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  :ددةـعيوب الطاقات المتج: يـرع الثانـالف

  :ȝيوǡ الȖاقاǧ اƫتǲددة: أوال

 عنǌا قد تزعƝ الƮادرةالبƮري لدوراǇ التوربيناƘ والضوضاƇ  التƛƋير −

 ƘيراƛƋالت ǉƦǋ ýيǄولتق ÜƟالريا ýبجوار حقو Ǉالقاطني ƭاƤاألشýضƽي Ƈنشاƍ 

  .حقوý الرياƼ Ɵي مناطƾ بعيدة عǇ المناطƾ السكنية

− Ɣتتسب Ƙالتوربينا ƘتراƼ Ƈناƛة أƮاƤ الطيور Ưبع ýي قتƼ اŹقة أحيانǚالعم 

 دراسة تƛƋيرǋا عǏǄ انقراƯ بعƯ أنواƳ الطيورÜ ولكǇ يŅاحالǋجرتǌمÜ ويتم 

 Ǐلƍ المبدئية تشير ƝالنتائǇير الشديدأƛƋا التƦǋ اǌل Ʃلي Ƙالتوربينا .  

 يمكǇ تطبيƾ استƤدامǌا التيǇƍ طاقة الرياƟ مǇ الطاقاƘ :  يمكǇ القوýوأƤيرŅا

 Ƙالتي بدأ ƚوǄالت Ɣنس ýيǄي عالمنا العربي لتقƼ ولةǌبسÜكرة بدأ  ورغمتتزايدƽال Ǉأ 

  )Ƽ .)1ي باقي الدوýالتجربةتطبيقǌا ƼعƼ Źǚي بعƯ الدوý العربية Ǚƍ أǇ المطǄوƔ نشر 

  : الȖاقة النوويةȝيوǡ: اـǭاȹي

 Ü الطاقة النووية ƍلƍ ǏنتاƜ النƽاياƦ ƘاƘ الƽعالية اǗشعاعية العاليةاستƤدام يƌدي

 يŃزاý مǇ المƽاعý ويƤŃزǇŊ - الوقود المستǁǄǌ - يتم انشطار معƲم اليورانيوم أƼǇبعد 

 تبريدÜ وتقوم ǉƦǋ البحيراƘ بامتƮاƭ حرارة الوقود المستǁŽǄǌ وتƽƤيƯ بحيراƼƘي 

 ƛم تتم ƍعادة معالجتǊ مǇ أجý استرجاƳ اليورانيوم والبǄوتونيوم غير ƍشعاعيتǊدرجة 

ǇيłاالمنشطرƦ Ƙاياƽية نǄالعم ǉƦǋ Ǉع Ɲوينت ÜýاعƽمǄجديد كوقود ل Ǉما مǌدامƤواست  Ƙ

  .ƍ  (HLW)شعاعية عالية المستوƼǎعالية

 ýبشك ǁŽǄǌعادة معالجة الوقود المستƍ روتيني يتم ƳاƼالد Ɲبرام Ƙǚاعƽي مƼ 

 ǊكرتƦ ما ƾƼوو Üحة النوويةǄاألس Ɯنتاƍ يƼ ǊدامƤستǙحماية البيئة وكالة )EPA( ǇƎƼ 

مǇ % 99  تشكý أكƛر مǇالدƼاƳ الناجمة عǇ برامHLW( Ɲ(النƽاياƘ عالية اǗشعاعية 

 مƼ Ǉرنسا وبǄجيكا كŹǚوƼ . Ǉƍي الوǙياƘ المتحدة األمريكية  ƍ(HLW)جمالي حجم

                                           
)1( - http://www.islam-online.net/completesearch/arabic/specsearch.asp  
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 . المستǁŽǄǌالوقودوروسيا والممǄكة المتحدة تمǁǄ وحداƤ ƘاƮة بǌا Ǘعادة معالجة 

  .وتقوم الياباǇ باستƤدام الوقود المعاد معالجتƼ Ǌي أوروبا

ƾƼريةووƦطاقة الǄالوكالة الدولية ل ǊكرتƦ اية عام  ماǌن Ƙتقديرا ǇƎƼ 1997 

 أǇ كمية الوقود المستǁŽǄǌ الناجم عǇ مƽاعƘǚ الطاقة التي يتم تƤزينǌا عالميŌا ƍلǏتشير 

 ألف طÜǇ تحتوي قرابة ألف طǇ مǇ البǄوتونيومÜ كما أǇ بعƯ 130 تزيد عǏǄ والتي

ǋ Üي ƦاƼ  Ƙي الوقود المستǁŽǄǌ وƼي النƽاياƘ مýƛ عنƮر البǄوتونيومالموجودةالعناƮر 

وǙ يوجد حاليŌا نƲام ƈمǇ لǄتƭǄƤ .  عالية وتبقǏ كƦلǁ لمدة Ǚƈف السنيƍǇشعاعيةƼعالية 

 ǇمǉƦǋƘاياƽالن .  

Ǉƍو Ǉم ƭǄƤتǄطط المقترحة لƤال Ƙاياƽالن Ǉتضم Ǚ اǌزينƤشعاعية وتǗعالية ا 

  . لƼǖراد أو لǄمياǉ الجوƼية مǇ التǄوƚ اǗشعاعيكاƼيةحماية 

Ǉالمتعوضم ƚالحواد  ƚالنووية حدو Ƙǚاعƽقة بالمǄƔي تسرƼ شعاعي جزئيƍ 

 ýاعƽري "مƛýندمايǚيƈ  " انيا عامƽǄبنس Ɣم1979النووي قر Ǉقداƽنتيجة ل ǁلƦو Ü

 ǏǄالسيطرة عýاعƽنشطاريالتǙا Ü Ǉمة مƤض Ƙجار حرر كمياƽنǙ ǎو ما أدǋو 

 Ƙتم Ǉولك ÜƳشعاǗوالسيطرةا ƚلم تحد ǁلƦوب ÜǏالمبن ýƤدا ƳشعاǗا ǏǄع  ƘياƼ

 التسرƔŇ اǗشعاعي المشابǌة Ƽي محطة الطاقة حادƛةعندǋاÜ ولكǇ الحƲ لم يحالف 

 شƮƤاŹ وتعريƼ 31 Ưقد أدƍ ƘلǏ مقتý 1986 بروسيا عام ýتشير نوبالنووية Ƽي 

Ǐلƍ فǙǓا Ƙيستمر  مئا Ǉأ Ǉويمك ÜƳشعاǗيراƛƋت  ǏǄر عƛƌت ƚالضارة بحي ƘشعاعاǗا

  .األجياý المستقبǄية
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  .ةـاقـات الطـاديـاقتص: ثالثالمبحث ال

  :ةـاقـاد والطـاالقتص: ب األولـالمطل
ýƃشكſالطاقة ت ǇوƃكŃاد الحيوي المƮقتǚالعالمي لÜ يƽƼ Ǉلزيادة يزداد السعي حي 

 والƺاز النƽط سيبقǏ لǄطاقةÜ جديدة تكنولوجياƘ تطوير Ƽي ونستƛمر الطاقةƼ ÜاعǄية

 الطƔǄ بǇƋ يƌكد العالم حوý اǙقتƮادي و ƼالنمÜقادمة عديدة لسنواƘ حيويŇيǇ الطبيعي

 والمǚحÜ ƲالقƮير المدǎ عǏǄ النموƼ Ňي يستمر سوف الطبيعي والƺاز النƽط عǏǄ العالمي

 ǇƋادي النمو بƮقتǙا Üƴوتنامي السري ƔǄالعام الط ǏǄالطاقة ع ǇǚƮما يواǋيرƛƋي تƼ 

ƾالطاقة أسوا Üويقدر Ưبع ǇيǄƃǄالمح Ǉأ ǇيƮربما ال ýƛستم ƚǄƛ ي لزيادةاƼ ƔǄالط 

  .القادمة السنواƼ Ƙي لǄنƽط اǗضاƼي العالمي

 تسمƠ بƋسعار والƺاز لǄنƽط ƍمداداƘ وتطوير ƍيجاد العالم عǏǄ يتوجƔ لƦلÜǁ كنتيجة

  . اǙقتƮادي النمو باستدامة

  :األهمية االقتصادية للطاقة: الفرع األول
Ƽي ƍستراتيجية Ƥوف مǇ نقƮاǇ مƮادر الطاقة األوليةƍ Ýعادة النƲر يشكý الو

 الƽƮاƘ التي تميز عالمنا مǇ....الدوý المنتجة لǄبتروÝý تبƦير الدوý الƮناعية المتقدمة

. اليوم Ƽيما يتعƾǄ بالطاقةÜ ومǌما تكǇ التقديراƘ لǉƦǌ المƲاǋر المƤتƽǄة ƼالنتائƝ واضحة

ة Ƽقد أدǎ اǙرتƽاƳ المتزايد لكƽǄة استƤراƜ الطاقة ƍلǏ جعý بعƯ األمور أكƛر حيوي

 ǊيǄع Ƙمما كان ƚعادة كالبحƍ Ýالطاقة ýألشكا ýضƼأ ýاستعما Ýأولية جديدة Ƙطاقا Ǉع

ƯƽƤالطاقة بسعر من ǁǚǌستǙ ةƼادǌي األحكام الƼو ƘǙة المجاƼي كاƼ رƲالن.  

 لǄطاقة بواسطة األرقامÜ البحƚ عǇ الوسائý ةوقد أتاحƘ الدراساƘ اǙقتƮادي

 كاƼة الضƺوط الƽيزيائية والتكنولوجية رǙعتباالجديرة بƯƽƤ كƽǄة الطاقة ƦƤƈة بعيǇ ا

واǙجتماعية Ƽكý حساƔ لتحسيǇ الكƽǄة يƽترƯ معرƼة واضحة بالطاقة وباألǋداف 

  :المرجو الوƮوƍ ýليǌا والتي نƦكر منǌا

  :ةـاقـداف الطـأه: الفرع الثاني
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 البحƚ عÜ ǇتƽƤيƯ كƽǄة الطاقة مǇ أجý المجتمÜƴ أي عǏǄ الƮعيد الكمي −

وعǏǄ . د مǇ استǁǚǌ الطاقة ضمǇ مستوǎ معيشي يرضي الجميƴكيƽية الح

  . حƮر ƍنتاجǌا بƋقý تكƽǄة ممكنةÜالكيƽي الƮعيد

تƋميǇ ضمانة كاƼية لتوƼير الطاقةÜ وƦلǁ بعدم حƮر اǋǙتمام بمƮدر واحد  −

 .وƍنما بتنويƴ المƮادر المستعمǄة وبالتالي اǋǙتمام باألبحاƚ المتعǄقة بǌا

Ǉ التجاري بقيمة ƍنتاƜ الطاقة انطǚقا مǇ المƮادر األولية تحسيǋ ǇيكǄة الميزا −

 .المتوƼرة وطنيا

 .حماية البيئة وتحسينǌا −

 Ǉالحد مƼ Üي أحيانا متناقضةǋو ÜƯا البعǌقة يبعضǄمتع Ƙداف ليسǋاأل ǉƦǋو

 Ǉأ Ǉير الطاقة يمكƼوالرغبة بتو Üالتجاري Ǉعجز الميزا Ǉيعني الحد م Ǚ ƜنتاǗة اƽǄك

  . مǇ التǄوƚ حينا وƼي زيادة أƤطارǉ حينا Ƥƈرتساǋم Ƽي الحد

            Ƙلة ليسƋالمس Ǉأ ǁلƦ Ƙم األولوياǄوتحديد س ƘتياراƤǙا Ǉتعيي ǁلƦ ýك Ưترƽي

 بحÜƘ وƍنما تƤتǄف معطياتǌا تبعـا ƤǙـتǚف         يƦاƘ طابƴ تكنولوجي بحƘ أو اقتƮاد     

ǌة أƤـرǎ   الدوƼ Ýýالبǚد العربية تتميز بالƺنƼ Ǐي مƮادر البتروÜý لكنǌا تعاني مǇ ج           

مǇ مشاكƼ ýي التسويƾ والتƮنيƴ والتنمية وتجدر اǗشارة ǋنا ƍلǏ أǇ اǙتجاǋاƼ Ƙـي              

أبحاƚ الطاقة المتبعة Ƽي بǚد أƤرǎ كالوǙياƘ المتحدة والدوý األوروبيةǙ Ü تنـسجم             

  .بالضرورة مƴ ضروراƘ المنطقة العربية بƋسرǋا

المطǄوبة محددة نوƳ مǇƍ Ǉ سياسة الطاقة ǋي قبý كý شيƇ اƤتيار لنوƳ المدينة           

الوعي الجماعي وينعكƩ عǏǄ المجتمƴ بكامÝǊǄ لكǋ Ǉناǁ اƤتƼǚا أساسيا Ƽي Ʀǋا الوعي             

            ǁǚǌيزداد است Ƙمجتمعا ǁناǌƼ ÜاǌيƼ ميǄوالتقدم الع ƴنيƮالمعنية ودرجة الت ýدوǄتبعا ل

راساƘ وتدý الد . الطاقة Ƽيǌا بنسبة معتبرة سنويا حيƚ يستمر اǗنساƼ Ǉي تبƦير الطاقة          

عǏǄ أǇ استǁǚǌ اǗنساǇ لǄطاقة سوف يتضاعف Ƽي غضوǇ السنواƘ القǄيǄة القادمـة             

Ǌوراحت ǊيتǋاƼر ýأج Ǉم ǁلƦو ǇǓا ǊيǄو عǋ عما.  
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             Ƙاحتياطـا ǇنساǗا ƦƤا اتƦƍ Ǌاد أنƮقتǙا ƇبراƤ Ǉيرا مجموعة مƤأ Ƙبتƛوقد أ

طبيعيـة وƦƍا نـوƳ     جدية Ƽي اǙقتƮاد المتعƾǄ بالطاقة وƦƍا عمý عǏǄ تنمية مواردǉ ال          

  .Ǉ المƽاعƘǚ النوويةمƮادر تموينǊ بالطاقة يƮبƠ بƎمكانǊ اǙستƺناƇ ع

واǙحتماý اƤǓر ǋو الحد مǇ اǗسراف Ƽي الطاقةÜ حينǌا تƮبƠ الزيـادة Ƽـي              

    ǎتتعد Ǚ ǁǚǌستǙسنويا %20ا  .       Ƙالحريرا Ǉقسم كبير م Ƴاسترجا ǇمكاǗبا ƠبƮوي

  )1(.الضائعة Ƽي القطاƳ الƮناعي

  

  :التقليدية اقتصاديات الطاقة: لمطلب الثانيا

  :العرض والطلب على البترول: الفرع األول
      Ǌاديا أنƮاقت Ưالعر ƲƽǄد بƮيق"       ƾي السوƼ ƴبيǄل Ǉا المنتجوǌالكمية التي يعرض

  )2(".مǇ سǄعة معينة عند ƛمǇ معيǇ وƼي Ƽترة زمنية معينة

 Ƽي الـشراƇ التـي      عبارة عǇ الرغبة األكيدة   "والطƔǄ كمƮطƠǄ اقتƮادي ǋو     

  )3(".تƌيدǋا قوة شرائية ƼعǄية عند سعر معيƼ ýǚƤ Ǉترة زمنية معينة

             Ǉر بالعديد مƛƋيت ÜǎرƤعة أǄأي س ǏǄع ƔǄالط ǇƋش ǊنƋش ýالبترو ǏǄع ƔǄوالط

ýالعوام:  

  :ةـȰ االقتصاديـالعوام: أوال

1-   ǈم    :سعر البترول نفسǋو أǋي    وƼ رةƛƌالم ýالعوام   ƤانƼ ýالبترو ǏǄع ƔǄالط Ưاƽ

السعر يƌدي ƍلǏ زيادة الطƔǄ وتوسعÜǊ وارتƽاعǊ يƌدي ƍلǏ انƽƤاƯ الطƼ ƔǄالعǚقـة             

 .التي تحكم سعر البتروý والطƔǄ عǄيǋ Ǌي عǚقة عكسية

وتعتبر كƦلǁ مǇ العوامý األساسية المƛƌرة Ƽي الطƔǄ عǏǄ          :أسعار السلƲ البديلة   -2

 ǇƎƼ الطƔǄ عǏǄ البتروý سيستمر      البتروƼ Ʀƍ Üýي حالة عدم مناƼسة أسعار السƴǄ البديǄة        

                                           
)1(-  Üƾساب ƴمرج Üالطاقة ýبدائ ÜƩمحمد دبƭ.ƭ .126-127.  
  .ƭ .46مرجƴ سابÜ Üƾ 1989-1960بǄمرابط أحمدÜ البتروý ومƮادر الطاقة البديǄة ýǚƤ الƽترة  -)2(
)3(- ÜةǄادر الطاقة البديƮوم ýالبترو Üبالمرابط أحمدƭ Üƾالساب ƴالمرج Ʃƽ6. ن.  
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                ǇƎـƼ ýالبتـرو ýمح ýوǄالح Ǉا مǋأسعار ƾطري Ǉا عǌي حالة تمكنƼ أما Üƴي التوسƼ

 نجد الƺاز الطاقة النوويةÜ الطاقة      ǏǄ البتروý سينÜƯƽƤ ومǉƦǋ Ǉ السƴǄ البديǄة      الطƔǄ ع 

وý تƛƋيرǋا السǄبي Ƽي الطƔǄ عǄـǏ البتـر       ولكǇ  الشمسيةÜ طاقة الرياƟ وبقية المƮادر      

 .محدود وƦلǁ بسبƔ ارتƽاƳ أسعارǋا

Ʀǋ Ǉƍا النمو يعتمد اعتمادا كبيرا عǏǄ الطاقـةÜ          :النمو االقتصادي واالجتماعي   -3

 ƼـǇƎ حجـم      لǌا دور ƼعاƼ ýي دƴƼ عجǄة التقدم اǙقتƮادي واǙجتماعي وبالتـالي           التي

رجة التقدم   لقياƩ د  ا مǌم مƌشرا يعتبر    البترولية  استǁǚǌ الطاقة  الطƔǄ عǏǄ البتروý أو   

اǙقتƮادي واǙجتماعيƦƍ Ü نجد أǇ الطƔǄ عǏǄ الطاقة Ƽ ýǚƤترة الستيناƘ كاǇ ينمـو              

    ǉسنوي قدر ý5بمعد%         ǉقدر ýينمو بمعد ýالبترو ǏǄع ƔǄ7.7 بينما الط%  Ü  األمـر

 Ǉي مكƦال            ƾتحقي Ǉناعية البترولية مƮال ýالمراح ƔǄأغ ǏǄتسيطر ع Ƙالتي كان ýالدو 

 وبالتالي كǄما كاǇ معدý النمو Ƽي النـاتƝ القـومي           ǌÜا القومي  Ƽي ناتج  عاليةنسƔ نمو   

              ǁنـاǌƼ عـةƽمرت ƘǙينمو باستمرار وبمعد ýالبترو ǏǄع ƔǄنمو الط ýمعد Ǉعا كاƽمرت

  .عǚقة طردية تحكم ǉƦǋ الزيادة

 التـي أǋمǌا السياسة الطاقوية عامة والبترولية ƤاƮة        : السياسات االقتصادية  -4

ƇاƘ التي تتǋƦƤا الدوý لتحقيƾ أǋداǌƼا اǙقتƮادية والƽنيـة         تترجم Ƽي مجموعة اǗجرا   

                Ǉمـ Ƈـي جـزǋد المعني وǄي البƼ ام السياسي القائمƲالن Ƴي مرتبطة بنوǋة وƽǄتƤالم

 والعرƯ والطƔǄ تتحكم Ƽيǌما     Üالسياسة العامة لكنǌا تعنǏ بالجانƔ الطاقوي والبترولي      

         Ǉجة مǌالمنت Ƙي السياساƼ ةǄƛرئيسية متم ǎقو ƚǚƛ      Üالمنتجـة ýالـدو Ƴطرف مجمو

ǎحتكارية البترولية الكبرǙا Ƙوالشركا Üكة الرئيسيةǄǌالمست ýالدو Ƴومجمو.  

  

  

  

 :ةيالعوامȰ االǱتماȝية والȖبيع: ǭاȹيا
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يمكǇ حƮرǋا Ƽي عامý السكاÜǇ غير أنǙ Ǌ يعتبر مǇ           :ةـل االجتماعي ـاموالع -1

را Ƽـي حالـة ارتƽـاƳ دƤـý         العوامý الرئيسية بǋ ýو عامý مكمý ويكوǇ الطƔǄ كبي        

  .السكاÜǇ وينƼ ƯƽƤي حالة انƽƤاƯ الدýƤ وتدني مستوǎ التطور اǙقتƮادي

العوامý الطبيعية التي تƛƌر عǏǄ الطǄـƔ عǄـǏ         بيǇ  مǇ   :ةـل الطبيعي ـالعوام -2

  ýيعتبرالبترو" Ƣالمنا"              ƔـǄـي الطƼ ـاǋيرƛƋت Ǉانوية التي يكـوƛر الƮالعنا Ǉبي Ǉم Ü

 درجاƘ  رناتƝ عǇ مقدار تƺي   ƼالتƛƋير Ƽي السوƾ البترولية      Ʀǋا    قǄيý ومƴ  بنسƔالبترولي  

الحرارة عǏǄ مدار السنة سواƇ كاǇ باǙرتƽاƳ أو اǙنƽƤاƽƼ ÜƯي حالة البرودةÜ يتـƛƋر              

              ƯƽƤي حالة الحـرارة يـنƼ ئة أماƼالتد Ưبالزيادة والنمو ألغرا ýالبترو ǏǄع ƔǄالط

ǏǄالمنزلي ع ƔǄالط ƯاƽƤان Ɣالبترولي بسب ƔǄعامالط ýالطاقة بشك . 

أما عǇ العوامý المƛƌرة عǏǄ عرƯ البتروǌƼ ýي نƩƽ العوامý التي تƛƌر Ƽي 

  .الطƔǄ مƴ اƤتƼǚاƘ بسيطة

Ƽالكمية المعروضة مǇ السǄعة ǋي دالة لعدد مǇ العوامý المحددةÜ أǋمǌا سعر 

را السǄعة وأسعار السƴǄ البديǄةÜ وأسعار عوامý اǗنتاÜƜ وحالة الǇƽ اǗنتاجي وأƤي

Ǉداف المنتجيـǋأ.  

  

  :موارد النفط العالمي: الفرع الثاني

  :ǩقدير موارد النȔȦ العاƫية: أوال

ƘاƽƮموا ƚǚƛ رƼتو Ʃأسا ǏǄط العالمية عƽحتياطي  :يتم تحديد موارد النǙا

 Ɣدام األساليƤا باستǌراجƤاست Ǉا والتي يمكǌƼالتي تم اكتشا Ƙأي الكميا Ƙابƛال

 اƘاǙحتياط Ƽي الزيادة أي اǙحتياطي نمو Üالسائدة واألسعار لياحا المتوƼرةالتكنولوجية 

واǙحتياطي غير   عوامý تكنولوجية تعزز معدý اǙستƤراƜ مǇ الحقوÝýعǇ الناتجة

Ɣعبر التنقي ǊيǄور عƛر العƲي ينتƦط الƽو النǋالمكتشف و.  
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ǗقǄيمي تقوم ƍدارة معǄوماƘ الطاقة بƎجراƇ تقييما لنمو اǙحتياطي عǏǄ المستوǎ ا

- 1995 بǄيوǇ برميý بيǇ عامي 2935ويقدر مجموƳ الموارد النƽطية Ƽي العالم بـ

Ü وƦǋا يضم تقديراƘ السوائý التي ينتƝ منǌا الƺاز الطبيعيÜ كما تبيǇ ما حƦف 2025

  .)أي النƽط الƦي تم ƍنتاجǊ بالƽعý منƦ قديم الزمǇ(مǇ اǗنتاƜ التراكمي 

ƍنترناشناƍ ýنرجي "م 2004طاقة العالمية وƼقا لǄتقرير السنوي Ǚستشراف ال

 ǁوǄ2004أوت " Ǉط مƽالن ǁǚǌينمو است Ǉأ ƴيتوق Üالطاقة ƘوماǄدارة معƍ Ǉادر عƮال

Ü وحسƔ اƼتراضاƘ 2025 برميý بحǄوý مǄيار ƍ 44لǏ 2001 بǄيوǇ برميý سنة 28

النمو ÜǉƦǋ سيكوǇ أقý مǇ نƮف مجموƳ موارد النƽط العالمية مستنƽدا بحǄوý سنة 

2025 ÜƔحسƼ يديةǄط التقƽادر النƮط مƽالن Ǉموارد العالم م Ƴمجمو Ƙتقديرا ýوتشم Ü

ƼمƮادر النƽط غير التقǄيدية تعتبر موارد Ǚ يمكǇ اǗنتاƜ منǌا بƋسǄوƔ اقتƮادي 

باستƤدام األساليƔ التكنولوجية الحالية وتشمý الرماý الحاوية لǄنƽطÜ والزيوƘ الشديدة 

لوجياƘ تحويý الƺازاƍ ƘلǏ سوائý وتكنولوجياƘ تحويý الƽحم النقý أو الكƛاƼةÜ وتكنو

 Üýالرما Ǉوقطرا ýقيƛال ƘزيǄوبالنسبة ل Üالوقود البيولوجي Ƙوتكنولوجيا Üýسوائ Ǐلƍ

 بǄيوǇ برميƼ ýي العالم حيƚ توجد أǋم ترسباتƼ Ǌي 3300مǚƛ تقدر مستودعاتǊ بـ 

ǚنزويƼكندا و .Ƽ ط العالميةƽأسعار الن Ƙعƽا ارتƦƍ2005ي عام و ƾوƽما ي Ǐلƍ 60 

 ýبرميǄر لǙعام (دو Ǌر عند معدلǙرف الدوƮ سعر Ƙبيƛت ƴم2002م( ƠبƮأل 

 Ǐلƍ ýƮيدية ما يǄغير التق Ɣط باألساليƽا النƦǋ Ɯنتاƍ ƴنتوق Ǉأ ǇمكاǗ8با Ǉييǚم 

  .برميƼ ýي اليوم تقريبا

  :ǩوزيȜ اȹɋتاǯ واالحتياطاǧ النȖȦية العاƫية: ǭاȹيا

Ü غير أǇ 2025 لتǄبية الطƔǄ العالمي المتنامي عǏǄ النƽط لƺاية وǋناǁ موارد

توزيƴ تǁǄ الموارد ليƩ متوازنا حوý العالمƼ ÝاألعضاƼ Ƈي منƲمة األوبǁ تمتǁǄ معƲم 

 2004اǙحتياطي العالمي الƛابƘ لǄنƽطÜ وحسƔ مجǄة النƽط والƺاز الƮادرة Ƽي يناير 
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 ǁة أوبƮح ƸǄط العالم%69تبƽاحتياطي الن Ǉم  ýأي ما يعاد Ƙابƛ870ي ال ǇيوǄب 

 ýƮأ Ǉم ý1265برميýبرمي ǇيوǄ1(. ب(  

وعǏǄ الرغم مǇ أǇ البǄداǇ األعضاƼ Ƈي األوبǁ تمتǁǄ معƲم اǙحتياطي العالمي 

ƘابƛالǇƎƼ  Üوالجنوبية Ǐأمريكا الوسط ƾمناطƼ Üýا التكتƦǋ ƜارƤ امةǋ Ƙاحتياطا ǁناǋ 

Ƽتحاد السوǙوا Üريقيا وأوروبا الشرقيةƼƍو Ǉا بيǌمن ýك ǁǄتمت ƾ8 و6يتي الساب% Ǉم 

وǋناƼ ǁرƭ أو احتماƘǙ قوية Ƽي جميƴ المناطƾ . اǙحتياطي العالمي الƛابƘ لǄنƽط

لزيادة احتياطياتǌا ýǚƤ العقديǇ القادميƼ ÜǇالتƺيراƘ بالنسبة لǚحتياطي غير المكتشف 

Ƙ الحاليÜ وقد تبƸǄ ولزيادة اǙحتياطي Ƽي ǉƦǋ المناطƾ قد تبƸǄ ضعƽي اǙحتياطي الƛاب

ƾيتي السابƼتحاد السوǚبالنسبة ل ýا المعدƦǋ ýاƛأربعة أم  .  

 مǇ اǙحتياطي %17 ) المتحدة وكندا والمكسيƘǁياالوǙ(تمتǁǄ أمريكا الشمالية 

العالمي الƛابÜƘ وكانƘ أǋم التƺيراƘ التي طرأƘ عǏǄ اǙحتياطاƘ الƛابتة المنشورة 

Ƽ ÝحتƦ ǏلƼ Ƙ2003 ǁي مقاطعة ألبرتا بكندا سنة ƍضاƼة مجموƳ احتياطي رماý الزي

 Ǉيمك Ǚ طƽالن Ǉيدي مǄغير تق ǚحد كبير شك Ǐلƍ طية تعتبرƽالن ýالرما Ƙكان ƣالتاري

ƍنتاجǊ اقتƮاديا بالمقارنة مƴ األشكاý التقǄيدية لǄنƽطÜ غير أǇ اǙنƽƤاƯ الكبير Ƽي 

ǗنتاƜ مǉƦǋ Ǉ الرماý قابǚ تكاليف تطوير ƍنتاƜ الرماý النƽطية حاليا ساǋم Ƽي جعý ا

 174 ما يعادƼ 2003 ýقد أضاƘƼ مراجعة التقديراƘ الكندية سنة ÜلǄتطبيƾ اقتƮاديا

 ýالرما Ǌي تحتويƦال Ǉة احتياطي القطراƼضاƎب Ƙابƛحتياطي الǙا Ǐلƍ ýبرمي ǇيوǄب

ي ويقدر اǙحتياط. النƽطية ƍلǏ اǙحتياطاƘ الكندية التقǄيدية مǇ النƽط الƤام والمكƛف

 وأǋم الدوý المنتجة لǄنƽط الƤام )2( برميýمǄيار4.5الكندي مǇ النƽط الƤام والمكƛف بـ 

  :مبينة Ƽي الجدوý الموالي

  
  
  
  

                                           
)1( - http://www.usinfo.state.gov/ar/archive/2004/Aug/19-338542.html  
)2( - http://www.oilmarket.report.org 
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  ):05 (جـدول رقم
  2003المنتجة للبترول الخام لسنة أهم الدول 

  

ǅالمنتجو  ǅط ǅالعالمي)%(  مليو Ʊالمجمو ǅم  

  العربية السعودية
  روسيا

  م.ا.و
ǅإيرا  

  المكسيك
ǅالصي  
ƛالنروي  
ǘويƦنƺ  
  كندا

  اǕمارات العربية المتحدة

470  
419  
348  
194  
189  
165  
151  
149  
138  
120  

12.7  
11.3  
9.4  
5.2  
5.1  
4.4  
4.1  
4.0  
3.7  
3.2  

  36.9  1369  مـي العالـباق
  100.0  3712  مـالعال

 
Source : INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.KEY ENERGY  STATISTICS. 
  2004 p39. www.oilmarketreport.org  

 

 :يموارد الغاز الطبيع: الفرع الثالث

  :Ȗǩور االحتياطاǧ اǘƫكدة مȸ الȢاز الȖبيعي: أوال

 Ǉالقر Ǉم Ƙالسبعينا Ʀعام سنويا من ýاز الطبيعي بشكƺموارد ال Ƙعƽارت

اƘ الƺاز الطبيعي ي بƘƺǄ تقديراƘ احتياط2004الماضيÜ واعتبارا مǇ األوý يناير 

6079ýم الزيادة بشكƲمع ƘƇوجا ÜƔقدم مكع ǇيوǄتري ƲحوǄي احتياط مƼ از يƺال Ƙا

الطبيعي Ƽي السنواƘ األƤيرة مǇ العالم كما أǇ حوالي ƛǚƛة أرباƳ اǙحتياطي العالمي 

لسابÜƾ مƼ  ƴي الشرƾ األوسط واǙتحاد السوƼيتي ااكتشƘƽالƛابƘ مǇ الƺاز الطبيعي 

 مƦǋ Ǉا اǙحتياطي Ƽي روسيا وƍيراǇ وقطر مجتمعةÝ أما %58وجود حوالي 

  . بƮورة شبǊ متساوية بيǇ مناطƾ العالم األƤرƼǎيتوزƳاǙحتياطي المتبقي 
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  :االحتياطياƘȡ ǧ اȮƫتشȦة مȸ الȢاز الȖبيعي: اـǭاȹي

الطبيعي وحسƤƈ Ɣر تقديراƘ نشرة المسƠ الجيولوجي األمريكية لموارد الƺاز 

 ǉƦǋ ƘدرƮوأ Üةƽغير مكتش ýتزا Ǚ از الطبيعيƺال Ǉامة مǋ كمية ǁناǋ Üي العالمƼ

 Ǉترة الممتدة بيƽǄاز الطبيعي لƺموارد ال Ƙة لتقديراƽǄتƤم ƸيƮ ƚǚƛ 1995النشرة -

2025 Ǐلƍ Ǌنسبت ýƮقد ت ýاحتما Ǐلƍ و تقدير يستندǋ Ƙالتقديرا ǉƦǋ Ǐأدن Ý95% أو 

 غير المكتشƽة سوف يتم العƛور عǄيǌاÜ وأعǉƦǋ ǏǄ التقديراƘ أكƛرÜ مƽادǋا أǇ الموارد

 Ǐلƍ ýƮمكانية تƍ ǁناǋ Ǉسوف تكتشف%5تعتبر أ ƘحتياطاǙا ǇƋر بƛأو أك Ü اƦƎƼ 

 ǏǄاز الطبيعي غير المكتشف عƺǄل Ƙالتقديرا Ǉتكو Üعتبار القيمة المتوقعةǙا Ǉنا بعيƦƤأ

 الحاý بالنسبة لǄنƽط بƎمكاǇ  تريǄيوǇ متر مكعÜƔ وكما ǋي4.258النطاƾ العالمي 

موارد الƺاز الطبيعي أǇ تزداد بالƽعý مƴ مرور الزمÜǇ بƽضý التقدم التكنولوجي 

  .والƲروف اǙقتƮادية

أǇ الƺاز الطبيعي غير المكتشف موجود ضمǇ احتياطاƘ غير مكتشƽة مǇ و

شف النƽط ونتيجة لƦلÜǁ مǇ المتوقƴ أǇ يƋتي أكƛر مǇ نƮف الƺاز الطبيعي غير مكت

 ƾالشر Ǉام ƘياǙالو Ǉورغم أ ÜريقياƼƍ ýوشما ƾيتي السابƼتحاد السوǙوا Üألوسط

 Ǉر مƛأك Ƙا المقدر %40المتحدة األمريكية أنتجǌاحتياط Ƴمجمو Ǉاز الطبيعي ل مƺǄ

 ǁǄا تمتǌاحتياطي باقي العالم غير %10وأن Ǉأ Ǚƍ Üالمتبقي Ƙابƛا الǌاحتياط Ǉقط مƼ 

 أقý مǇ – باستƛناƇ الوǙياƘ المتحدة –تƝ العالم حتǏ اǇǓ مستƍ ýƺلǏ حد كبيرƼ Üقد أن

10% Ǉر مƛأك ǁǄاز الطبيعي المقدر كما يمتƺال Ǉم ǊكǄما يمت Ƴمجمو Ǉ30 م% Ǉم 

  .اǙحتياطي المتبقي
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ــث  ــب الثال ــة المتجــددة : المطل ــصاديات الطاق  اقت

  :ومجاالت استخداماتها

  :تطور إنتاج الطاقات المتجددة: الفرع األول
غضوƼ  Ǉي الطبيعي Ʀلǁ الƽحم والنƽط والƺاز ƼيتنضƔ الطاقة التقǄيدية بما س

100 Ǐلƍ 200سنة Ü ة وǌيدية وضعألزمة مجابǄالطاقة التق Ƙالمتقدمة ýالدو Ǉالعديد م 

  والسعياستýǚƺ الطاقة الجديدة ب تطوير األبحاƚ المتعǄقة ƍلǏتǌدف وية  تنمƍستراتيجية

 )1(. لنمو اǙقتƮادديدةلتƋميǇ الموارد الطاقوية الج

 ǁلƦلƘقد تطورƼالقدر Ǘ  العالمية ƘاƜبضعة نتا Ǉم Ƙزاد Ɵالريا Ǉالطاقة م 

 وǋو ما 2003 ألف ميƺاواƼ Ƙي عام ƍ 40لǏ أكƛر مǙƈ1990 Ǉف ميƺاواƼ Ƙي عام 

 مǄيوǇ بيƼ Ƙي بǄداǇ متقدمة بالكǌرباƇ دوǇ تǄوÜƚ حيƚ تبƸǄ قيمة 19يكƽي لتƦƺية 

 مǄياراƘ دوǙر Ƽي العام ويعمƼ ýي مجاý توليد 9الرياƟ أكƛر مǇ المبيعاƘ مǇ طاقة 

Ǉر مƛأك Ɵالريا Ǉألف 100 الطاقة م ýي العالمعامƼ )2( Üحجم ويقدر  Ƈرباǌتوليد الك

كما كانƘ . %24.5 و%17 بنسبة تتراوƟ بيǇ الدوý المتقدمة Ƽيبالطاقة الشمسية 

Ʀلǁ ازداد حجم مستǄǌكاƘ العالم   مƴبالمقارنة. ا سنوي%4الحرارة الجوƼية تزداد بنسبة 

وانƯƽƤ حجم مستǄǌكاƘ العالم مǇ الƽحم Ƽ  Üقط ǉƦǋ ýǚƤ الƽترة%1مǇ النƽط بنسبة 

الƺربية المتقدمة جاǋدة عǏǄ وضƴ السياسة اǙقتƮادية  حاليا تعمý الدوý و1%بنسبة 

حكوماƘ  المتقدوƤطة تنمية اقتƮاد الطاقة الجديدة   ƦلƼǁيحوý الطاقة الجديدة بما 

 الدوý جǌودǋا لتنمية الطاقة  ǉƦǋكƘƽƛحيÜ  ƚ األƼضǄيةسياسةتمتƴ ب والÜ ماليادعما

 ƍلǏ أكƛر مƦƍ 1990 Ǉ بƸǄ اǗنتاƜ مǇ بضƴ مئاƘ ميƺاواƼ Ƙي العالم عام الشمسية

توجيǊ مسار الطاقة " وƼقا لما جاƼ Ƈي تقرير ويرلدوتƫ 2003 ميƺاواƘ لعام 3000

 Ǉي القرƼ وا". 21المتجددة ƟنجاǄل ǇجيƦنمو Ǉألمانيا واليابا Ǉم ýا التقرير كƦǋ عتبر

                                           
)1( - Forbest people magazine, http://www.arabic.people.com.cn/31657/index.html Jun 2004 
)2( - Stephen lehy, Energy revues, http://www.middle-east-online.com 2004 
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 ýي مجاƼ ريةǋجو Ƙحققتا نجاحا Ʀƍ ادر الطاقة الناضبةƮف بمƮبما يو ƦƤي األƼ

  .الطاقة المتجددة وǋما يتƮدراǇ العالم اƼ ǇǓي استƤدام طاقة الرياƟ والطاقة الشمسية

بطارياƘ ال  ǉƦǋتمتازƦƍ  . اǙستقرار Ƽييشǌد استýǚƺ بطارياƘ الوقود ارتƽاعا

Ǉ بطارياƘ الوقود ƋالضجيƝ عǄما ب بالƽعالياƘ العالية والنƲاƼة بدوǇ التǄويƚ وضعف

الكǌربائية بيǇ الǌيدروجيǇ  تƽاعý الكيمياƇ عǏǄ تولد الطاقة الكǌربائية اعتمادا

Ǉالوقود . واألكسيجي Ƙدم بطارياƤيتستƼمحطة Ƈدام   بناƤنسبة است ýƮربائية تǌك

 ƍ 80%لǏنسبة استƤدامǌا ƍجمالي  يýƮ أǇومǇ الممكƍ 65% Ü ǇلǏ %45مǇ  طاقتǌا

 تعمý التي اƘمǇ السيار  نوƳتطويرتم وقد .  استƤدام الحرارة الجوƼيةƍلǏ أضيف Ʀƍا

  )1(. كيǄومتر500 ببطارياƘ الوقود مساƼة رحǄتǌا

Ǉƍ الطاقة الشمسية Ƙالتي  بطاريا Ǉم ýأشعةتتحو Ʃالشم Ǐلƍ ربائي تيارǌك 

 ƍلǏ لتýƮ % 21ازدادƘ مبيعاتǌا بنسبة   تسعيناƘ القرǇ العشريǇأواƤر Ƽي. باشرةم

 Ü سوƾ بطارياƘ الطاقة الشمسيةƼيبالتناƩƼ الحاد  تقوم الدوý المتقدمة. واƘ ميƺا152

.  المركز الƛالƚأوروبا والƛاني والياباǇ المركز األوƼ ýاحتƘǄ الوǙياƘ المتحدة المركز

ƴǄمط Ʀالواحمن Ǉد القر ǇوالعشريÜداما واسعƤد استǌالطاقة الشمسية تش Ƙد ا بدأǌكما ش 

Ƈرباǌتطورا  توليد الك Ơتزداد. متوليابقوة الريƼ  Ơربائية المولدة بقوة الريǌالطاقة الك

 7.600 العالم مƼ Ǉيازداد حجم سعة المولداƘ بقوة الريÜ Ơ و سنويا%22.2بنسبة 

  . % 26 بزيادة 1998 عام ميƺاواƍ 9.600 ƘلǏ 1997 عامƘ ميƺاوا

 التنمية ƍلǏوǏǋ تعد طاقة جديدة تنتƲر .  حيوية تشǌد محطاƘ الطاقة المدية قوة

 أǇ الƤبراƇ  بعƯيرǎو.  العالمƼيالعديد مǇ الدوý  وƦلǁ يجتƔƦ اǋتمامÜ  المستقبƼýي

وǏƼ العديد مǇ المجاƘǙ البحرية قوة  .ستزداد أǋميتǌا المستقبǄيةمحطاƘ الطاقة المدية 

  كý كيǄومترƼي ميƺاواƘ 10  منǌا ƍلǏنة لقوة كǌربائية يýƮ حجم توليد الكǌرباƇكام

  . محطاƘ لǄطاقة المدية106 أوربا Ƽيويوجد 

  

                                           
)1( - Best for people magazine, http://www.arabic.people.com.cn/31657/index.html  2004 
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  :توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة: الفرع الثاني

  :الرياǩ ǳوليد الȮهرǣاǒ مȸ طاقة: أوال

لـسنيǇ ولـضƣ    عǏǄ الرغم مǇ أǇ الرياƟ استƤدمƼ Ƙي دƴƼ السǙǓ Ǉƽف مǇ ا           

ويتطƍ ƔǄنتـاƜ   . المياǉ عǏǄ مدǎ قروǄƼ Ǉم تعرف ƍمكانياتǌا لتوليد الكǌرباǙƍ Ƈ مƤƌرا          

الكǌرباƇ مǇ قوة الرياƟ طاحونة ǋوائية تتركƔ مǇ مجموعة مǇ الـريƫ المروحيـة              

متǄƮة بدوار ويتƦǋ ýƮا الدوار بمولد ينتƝ كǌرباƇ عنـدما يـدور الـدوار              ) مروحة(

  )1(.والمروحة

  أمتار7سرعة رياƟ تبƸǄ   مƦǋ Ǉا المƮدر الكǌربائيةƍنتاƜ الطاقة ƦلǁكيتطƔǄ و

   Ǐانية كحد أدنƛي الƼÜ             ي عـامƼو ÜƇرباǌالك Ǉقط مƼ يرةƺƮ Ƙكميا Ɵقوة الريا Ɲتنت Ʀƍ

ساعة مǇ / كيǄوواƘ مǄيو5.3Ǉ أǇ الرياƟ وƼرƘ  األمريكيةÜ قدرƘ وزارة الطاقة   2005

Ƈرباǌ2(.الك( 

 :اقة اƩرارة اɉرȑيةǩوليد الȮهرǣاǒ مȸ ط: ǭاȹيا

            ƾطريـ Ǉعـ ýي يرسـƦال ÜارƤالب ƭǚƤستǙ بارƈ ر عدةƽتح Ƈرباǌالك ƜنتاǗ

أنابيƔ معزولة ويستƤدم Ǘدارة توربيǇ تقǄيديÜ وتعمý التوربيناƘ التي تدار بـالوقود            

 مǇ محطاƘ قوǎ    %20الحƽري ونتيجة لƦلǁ تقý كƽاƇة محطة قوǎ الحرارة األرضية          

 10 وزارة الطاقة األمريكية أǇ طاقة الحرارية األرضية أنتجƘ        قدرƘو. الوقود الحƽري 

 ƘوواǄكي Ǉييǚم/    Ƈرباǌالك Ǉساعة م)   ƴ2.5مقارنة م   ƘـوواǄكي ǇيوǄتري /    Ǉسـاعة مـ

 )3().الƽحم

 

                                           
  تراقƩ واجنرÜ ترجمة محمد ƮابرÜ البيئة مǇ حولنا دليý لǌƽم التǄوƚ وƛƈارÜǉ الجمعية المƮرية لǄمعرƼة  -)1(

 .1997ƭ Ü .289: والƛقاƼة العǄميةÜ القاǋرة      
)2( - Antonita-Beznova http://www.ipsnews.net/new_nota.asp?index=54 2005 

)3(-ƭ Üǉارƛƈو ƚوǄم التǌƽل ýحولنا دلي Ǉالبيئة م ÜابرƮ ترجمة محمد Üواجنر Ʃ293.  تراق.  
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Ǯالǭياه: اـƫا ȸم ǒاǣهرȮوليد الǩ: 

أو (مـنƯƽƤ   : يتكوǇ مرƾƼ توليد الطاقة الكǌرومائية مǇ أربعة أجزاƇ رئيسية        

ǇزاƤ (دم الـسدود           وبوابةƤرومائية تـستǌالطاقة الك ƾƼمرا Ưوبع Üومولد ÜǇوتوربي Ü

ƘزاناƤوال ƘضاƽƤالمن Ǉم Ǚقة بدƼار المتدǌاألن ǏǄالمقامة ع.  

 ÜƘابƛ ǉدر مياƮم Ǉبواسطة سد لضما Ƌي عادة ما ينشƦال ÜƯƽƤالمن ýويعم

Ǉم ǉالبوابة الميا ýوتحو ÜƯƽƤمنǄجا لƦالسد نمو Ǉوتعتبر البحيرة المتكونة م ǇزاƤال 

ƍلǏ التوربيÜǇ ويتركƔ التوربيǇ مǇ عدد مǇ الريƫ المروحية متǄƮة بعمود مركزي 

يدور عندما تنساƔ المياƼ ǉي عكƩ اتجاǉ الريƫ ويقوم المولد الƦي يدار بواسطة عمود 

Ƈرباǌبتوليد الك Ǉالتوربي.  

م .أ.ساعة مǇ الكǌرباƼ Ƈي الو/ مǄيار كيǄووا639Ƙ تم توليد 2004وƼي عام 

 مƍ Ǉجمالي %20أي حوالي ) ساعة أنتجƘ مǇ الƽحم/ تريǄيوǇ كيǄووا2.5Ƙارنة بـمق(

  )1(.توليد الكǌرباƇ بǌا

  :)06(جـدول رقم 
  2002 أهم الدول المنتجة للطاقة الكǊروماƏية لسنة

  

مǅ المجموƱ العالمي) (% TWH  الدول المنتجة

  كندا
ǅالصي  
  البراƦيل

  الواليات المتحدة
  روسيا
ƛالنروي  

  اǅالياب
  السويد
  ƺرنسا
  الǊند

350 
288 
285 
258  
164 
130 
92  
67 
66 
64 

13.1 
10.8 
10.7 
9.6 
6.1 
4.9 
3.4 
2.5 
2.5 
2.4 

 34.0 912 باقي العالم
 100.0  2676  العالم

  

Source : INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.KEY ENERGY STQTISTICS.2004. 
www.oilmarketreport.org  

                                           
)1(- ƭ Üƾالساب ƴالمرج Ʃƽ286. ن. org.report.oilmarket.www  
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  :ǩوليد الȮهرǣاǒ مȸ الȖاقة النووية: راǣعا

محطاƘ النووية الطاقة المشعة لتوليد الحرارة التي تنتƝ بدورǋا البƤار التستƤدم 

Ƈرباǌالتي تولد الك Ƙالتوربينا ýيƺدم لتشƤي يستƦال.  

حد تنتƝ الطاقة النووية مýǚƤ Ǉ اǙنشطار الƦي يحدƚ داýƤ المƽاعý وتت

 Ǉنوعة مƮتحكم م Ǉقضبا ƴنشطار مǚل ýاليورانيوم قاب ǏǄالوقود المحتوية ع Ǉقضبا

الكوبالƘ أو الجراƼيƘ لǄتحكم Ƽي درجة اǙنشطار أو التƽاعý المتسǄسý وتوضƴ تركيبة 

قضباǇ الوقود والتحكم معا Ƽي المƽاعÜý وعندما ترƴƼ قضباǇ التحكم يبدأ اǙنشطار 

)ýسǄالمتس ýاعƽي ال) التƼ ýا كǌيƼ ادمƮتت ýǄية تحǄبعم Ƙالنيترونا Ɣتنسا ƚحي Üوقود

Ʀرة مƦ ƴراƘ أƤرÜǎ مسببة عمǄية تحýǄ أسرÜƳ وتتولد الحرارة Ƽي كý مرة تنشطر 

Ƽيǌا الƦرةÜ وتستƤدم ǉƦǋ الحرارة Ƽي ƍنتاƜ البƤار الƦي يدير توربيǇ بƤار عادي 

Ƈرباǌالك ƜنتاǗ)1(.  الموالي ýالجدوǏǄع ýيشتم ýم الدوǋدمالتي  أƤالطاقة النووية تست 

Ƈرباǌي توليد الكƼ.  

  :)07 (الجـدول رقم 
  2002أهم الدول التي تستƸل الطاقة النووية ƺي توليد الكǊرباƅ لسنة 

  

مǅ المجموƱ % ساعة/طǅ واط  الدول المنتجة
  العالمي

تعييǅ الƾدرة 
 جيƸاواط

 98 30.3 805  م.ا.و
 ƺ  437 16.4 63رنسا 
 ǅ21 6.2 295  اليابا 
 21 5.3 142  روسيا
 15 4.5 119  كوريا

 12 3.3 88 المملكة المتحدة 
 11 2.9 78  اأوكراني

 10 2.9 76  كندا 
 9 2.6 68  السويد 

 55 14.5 387 باقي العالم 
 359 100.0 2660  العالم 

  

Source : INTERNATIONAL ENERGY AGENCY.KEY ENERGY STATISTICS.2004.  
www.oilmarketreport.org  

                                           
)1(- ƭ ÜǊسƽدر نƮ276. الم.  
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 Ǉأ Ʋحǚن ýالجدو ýǚƤ Ǉر حاليا الطاقةمƼ30.3 النووية تو% Ƙاحتياطا Ǉم 

م وǋي بƦلǁ تحتý الƮدارة Ƽي Ʀǋا المجاý وتǄيǌا Ƽرنسا .أ.الطاقة الكǌربائية Ƽي الو

قý أ النووية توƼر لǌا اقةالط أما باقي دوý العالم ƎƼنǌا %6.2 والياباǇ %16.4بنسبة 

م مǇ احتياجاƘ الطاقة الكǌربائية وƦǋا دليý عǏǄ ميزة .أ.مǇ نƮف ما توƼرǉ لǄو

م والدوý األوروبية المتقدمة كƽرنسا والممǄكة المتحدة .ا.اǙحتكار التي تتمتƴ بǌا الو

  .وغيرǋا

  :ǩوليد الȮهرǣاǒ مȸ الȖاقة الشمسية: ǹامسا

لطاقة الشمسية الكǌروضوئية بƮورة مباشرة مǇ تستƤدم لتوليد الكǌرباƇ مǇ ا

Ʃالشم Ƈضو . Ǐالمنق ǇيكوǄيعة السيƼر ƾرقائ Ǉروضوئية مǌية الكǄƤال Ǉغالبا (وتتكو

ýالرم Ǉم ƴنƮيد )ما يƤزرني ýƛم ǎرƤمواد أ Ǉيرة مƺƮ Ƙكميا Ǌليƍ ي يضافƦال Ü

 Üƾالرقائ ǏǄع Ʃالشم Ƈعندما يسقط ضو ƚيوم بحيǋالجاليوم وكبريتيد الكاد ƚتب

 Ƈرباǌالك Ǉيرة مƺƮ Ƙكميا Ɲالتي تنت ƘلكتروناǗالمنتجة غير ا Ƙالكميا Ǉرا ألƲن Ǌأن

 واحدة ضئيǄة لƺǄايةÜ يتحتم تجميƴ عدد كبير مǇ ةكǌروضوئي مǄƤ Ǉية ƇمǇ الكǌربا

Ƈرباǌالك Ǉم ýستعماǚالحة لƮ Ƙكميا ǏǄع ýوƮالح Ǐيتسن Ǐيا معا حتǚƤال.  

  

الكهرباء من ك إنتاج واستهال: المطلب الرابع

  :الطاقات المتجددة

  :اإلنتاج الكهربائي من الطاقات المتجددة: الفرع األول
 مǇ الطاقاƘ المتجددة Ƽي اǙتحاد األوروبي انطǚقا المنتجة الكǌرباǇƍƇ نسبة 

تعتبر ƦاƘ أǋمية كبرƼ ǎي توƼير اǙحتياجاƘ الضرورية لǄمنازƮƤ ýوƮا بعد تحكمǌا 

ƴا الدقيقة مǌي تكنولوجياتƼ يا الشمسيةǚƤǄل ƾسو Ƈنشاƍ  يƼ ا مكانة معتبرةǌلǚواحت

  :السياسة الطاقوية وƦǋا حسƔ ما يوضحǊ الجدوý التالي
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  :)08(جدول رقم 

 ƅرباǊإنتاج الك ǅطناƉالطاقات المتجددة ب ǅوروبيساعة/الواطمǓتحاد اǕي دول اƺ   
  %: دةـالوح

ǅالبيـا

  
 دولـال

 المجموƱ يةالباطن الحرارية الǊواƏية الماƏية
نسبة 
ǘǊك االست

 ǅالخام م
ƅرباǊالك 

 Ʋالمتوق
لسنة 

2010% 

 12.5 6.2 36.3  5.3 10.5 20.5 ألمانيا
 78.1 67.3 42.2  1.8 0.2 40.2 النمسا
 6.0 1.6 1.4  0.9 0.0 0.4 بلجيكا
 6.0 1.6 1.4  0.9 0.0 0.0 الدانمارك
 29.0 17.4 6.4  2.1 4.3 41.0 اسبانيا
 ƺ 13.2 0.1 8.4  21.7 25.7 35.0نلندا
 ƺ 75.0 01 3.6  78.7 16.4 21.0رنسا
ǅ20.1 5.1 2.9  0.0 0.8 2.1 اليونا 
 13.2 4.2 1.0  0.1 0.3 0.6 ايرلندا
 25.0 16.8 55.1 4.5  2.6 1.2 46.8 ايطاليا

 5.7 1.5 0.1  0.1 0.0 0.0 لكسمبورج
 12.0 4.0 4.4  3.5 0.8 0.1 هولندا
 45.6 34.2 16.0 0.1 1.6 0.3 14.0 البرتƸال
 10.0 2.5 10.0  5.0 1.0 4.1 انجلترا
 60.0 54.1 83.4  7.9 0.5 79.1 السويد

مجموƱ اǕتحاد 
  22.1  15.2  410.9 4.6  42.1  27.0 337.1  اǓوروبي

  
   htm.ve-enr-elec-prod/statisti/energe/fr.goov.industre.www://http  :درـالمص

Commission européenne DGTREN, extrait des chiffres clés de l’énergie, 

édition 2004, opservatoire de l’énergie, France. 

  

 ƾطري Ǉع Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ Ǉالنسبة المحققة م ǇƋب ǉǚأع ýالجدو Ǉم Ɲنستنت

Ü 2001اƘ المتجددة قد تطور بشكý مǄحوƦƍ Ʋا ما قورǇ بالمتوقƴ منýǚƤ Ǌ سنة الطاق

 ƜنتاǗجمالي اƍ ǚƛواط15.2م Ǉط / ýƛيم Ǌأن Ǌمن ƴالمتوق Ǉي حيƼ 22.1سا Ǉط 

وǋي نسبة جد معتبرة Ʀƍا ما % 68أي نسبة المنجزة مقارنة مƴ المحقƾ تمýƛ . سا/واط

Ǆالمط ƇرباǌكǄجمالي لǗا ƜنتاǗبا Ƙتحاد األوروبيقورنǙمجموعة ا Ǉم Ɣو.  
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Ʀǋا ما يمýƛ الدور الƽعاý الƦي تǄعبǊ سياساǉƦǋ Ƙ الدوý مǇ جراƇ السياسة 

 ƴتستطي Ǐحت ǁلƦ Ǉالتكاليف المنجرة ع ƴتراج ƾي تحقيƼ ا المتجددةǌي مجالƼ الطاقوية

 Ǉالسك ýي مجاƼ اǌتǙا واستعماǌداماتƤاست ƴوتشجي ǁǄǌمستǄية لǄعƼ دمةƤ تقدم Ǉأ

 .وريالضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
النشرة الƤاƮة بالطاقاƘ المتجددةÜ العدد األوÜý جواǇ تقرير الǄجنة األوروبية حوý   :درـالمص

    2002ƭ Ü .02.  
  

 ýالشك Ǉوم Ƙالطاقا Ǌم بǋما تسا Ǉأ Ǐلƍ ýƮن ƾالساب ýالجدو Ƙمعطيا Ǉم

 معتبرة المتجددة مƍ ǇنتاƜ مقارنة مƴ اǗنتاƜ الكǄي لǄطاقة الكǌربائية يمýƛ نسبة جد

 ýǚƤ النسبة ستتضاعف ǉƦǋ ǇƎƼ ýالشك ǏǄع Ƈاوبنا ǁلƦ ýالقادمة وما دلي Ƙلعشر سنوا

 ǇمساكǄة لƮاƤ ƴواس ýالمتجددة بشك Ƙدام الطاقاƤواست ýǚƺاست ýي مجاƼ ƴالتوس

 Ƴاƽارت Ƈناƛا الضرورية أǌبية حاجياتǄأسعار لتƲحوǄم ýيدية بشكǄالطاقة التق . ýا العامƦǋ

ǋمية كبيرة لسوƾ الطاقاƘ المتجددة وƤاƮة الطاقة الشمسية أدƍ ǎلƍ ǏعطاƇ أ

 نتيجة نجاƟ تجاربǌم األولية Ƽي التحكم Ƽي سعر التكƽǄة  بالدوý المتقدمةالƽوتوƼولطية

Ǐاألول Ƙبالسنوا Ƙا ما قورنƦƍ كبير ýا بشكǌوتراجع.  

الشȰȮ رقم ȹ :(01)سبة الȮهرǣاǒ اƫنتǲة مȸ الȖاقاǧ اƫتǲددة يف أوروǣا
(مقارȹة ȹ ƙǣتائǰ 2001 والتوقعاǧ لسنة 2010)
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ǉƦǋ المعǄوماƘ المتعǄقة بالتوقعاƘ المنتƲرة والƤاƮة بنسƔ الكǌرباƇ المنتجة 

 وƦǋا حسƔ بياǇ مجƩǄ 2010مǇ الطاقاƘ المتجددة لǚستǁǚǌ الƤام لǄكǌرباƇ لسنة 

  ).اǙتحاد األوروبي/2001/77 (2001 سبتمبر 27البرلماǇ األوروبي المنعقد Ƽي 

  :استهالك الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة: الفرع الثاني
Ǉ وضعية اقتƮادية Ƽي Ǉƍ أǋمية الطاقاƘ المتجددة بمƤتǄف أنوعǌا وما لǌا م

الوقƘ الراǇǋ بالنسبة لمجموعة اǙتحاد األوروبيÜ وما توƍ ƘǄƮليǊ مƍ Ǉنجاز Ƽي 

 والتي نتيجة تطوير الǚƤيا الƽوتوƼولطية السيǄيكونيةوسائý اǗنتاƜ الطاقوي المتجدد 

أƮبحƘ تسوƾ بشكý واسƴ نتيجة تراجƴ أسعارǋاÜ مما أدǎ بالسكاǇ لǄتوسƼ ƴي 

باƇ الناشئة مǇ جراƇ اǙستƤداماƘ اليومية ƤاƮة Ƽي مجاý التسƤيƍ Ǉستǁǚǌ الكǌر

والتبريد ƍضاƼة لǄوسائý الكǌربائية األƤرǎ مƴ حƮولǌم عƮ ǏǄيانة جد عالية ونƲيƽة 

Ƽي نƩƽ الوقǉƦǋ ÜƘ العوامý كǌǄا أدƘ بتطور استǁǚǌ الحرارة الكǌربائية Ƽي معƲم 

ǉأدنا ýالجدو Ơما يوض Ɣالمجموعة حس ýدو.  
     

  ):09(الجدول رقم 
   اǓوروبياالتحاد للطاقات المتجددة لدول اǕجمالياالستǘǊك 

 رولبت مليوǅ طǅ معادل :الوحدة
  

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 دـــالبل

 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
 ƺ 5.4 5.5 6.1 7.3 7.8 7.6نلندا
 ƺ 16.2 15.7 17.9 17.6 17.5 18.6رنسا
ǅ1.3 1.4 1.4 1.3 1.1 11 اليونا 
 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 ايرلندا
 13.5 12.3 12.2 9.0 8.2 8.6 ايطاليا

 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 لكسمبورج
 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 البرتƸال
 2.7 2.6 2.4 2.0 1.1 0.9 انجلترا
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 15.0 15.1 14.1 13.1 11.7 11.4 السويد
 
Source : http//:www.industrie.gove.fr/energée/statisti/se-conso-enr-ve.Htm 

Commission européenne DGTREN 
  

Ʋحǚم Ǉالمتجددة ةيمك Ƙدام الطاقاƤاست ƾطري Ǉع ǁǚǌستǙي اƼ ƴالتوس ǎمد 

 ýتحاد األوروبي بدوǙيواƼýالمقاب  Ǉم ýيǄالتق ǏǄا عǋة  اعتمادƮاƤيدية وǄالطاقة التق

 ƘتراƼ يƼاأل ƳاƽاسعارتƔالقري ýي المستقبƼ ýر بديƮا كعنǋر واعتبار 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .06. نƩƽ المƮدر السابƭ Üƾ: درـالمص

 

لشكý يتضƠ أǇ دوý المجموعة األوروبية Ƽي استعمالǌا لǄطاقاƘ المتجددة مǇ ا

 Ƙي السنواƼ يديةǄأسعار الطاقة التق Ƴاƽيرةبعد ارتƤاأل ƴي توسƼ يǌƼ Ü سوقي كبير

المستǄǌكيǙ ǇستƤدمǌا مǇ طرف وƦلǁ مǇ أجý الوƮوƍ ýلǏ طرƟ تقنية جد عالية 

 ƘبǄتط Ǐيدية متǄطاقة التقǄا لǌتعويض ýǌريسƲوف الǁلƦ . نتيجة التحكم التكنولوجي

ǚالحيوية مستقب Ƙالطاقا ǉƦǌا لǌلǚƺي استƼ المجموعة ýلدو ƴالواس.  

شȰȮ رقم Ȗǩ  :(02)ور اȅتهȫɎ الȖاقاǧ اƫتǲددة يف دوȯ اŎموȝة اɉوروǣية
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ȍɎǹصـȦـة الȯوɉا Ȱ:  

Ǉƍ الطاقة تعتبر مǇ القضايا الحساسة Ƽي اقتƮادياƘ العالم الحديƚ التي يتم 

و الƤدمية مما عǄيǌا اǙعتماد الكبير Ƽي شتǏ مجاǙتǌا سواƇ اǙقتƮادية أو الزراعية أ

  .تقدمǊ مǇ مزايا لǄبشرية نتيجة استǚƺلǌا مǇ الجميƴ دوǇ تمييز

لƦا يتم رسم سياساƘ طاقوية مǇ مƤتǄف دوý العالم سواƇ كانƘ منǌا المنتجة 

وƼي Ʀǋا الýƮƽ لقد نƲرنا ƍلǏ أنواƳ الطاقة منǌا التقǄيدية أو . أو المستǄǌكة لǌا لǄطاقة

دناǋا أنǌا ƦاƼ Ƙعالية منƦ اǙنطƼ ƾǚي جلتقǄيدية وƽƼي ما يƭƤ الطاقاƘ ا .ديدةجال

استǚƺلǌا حتǏ يومنا الحاضر وأزيد مƦ Ǉلƍ ǁلǏ وقǙ Ƙحƾ وما قدمتǊ مƤ ǇدماƼ Ƙي 

Ǚƍ أǇ ما يمكǇ أǇ نسجǊǄ كمǚحƲة حوǉƦǋ ý . تحقيƾ حاجياƘ أƼراد الشعوƔ بƋكمǌǄا

ǌيƼ ي يتحكمƦال Ǉة الزمƼمسا Ƙما بعدǌا المحدود مǋالطاقة عمر ýǚƺستǙنتيجة ا ǁلƦا و

Ǌايتǌن ǏǄا عǋعمر ýا مما جعǌل Ǉالمتزايد لحاجة السكا.  

قدمǊ مǇ سǄبياƘ رغم ƍيجابياتǌا تالجانƔ الƛاني مƦǋ Ǉا الموضوǋ Ƴو ما 

الكƛيرةÜ وƦلƼ ǁيما تدرǉ مǇ غازاƘ سامة لوƘƛ بǊ الجو مما عاد عǏǄ اǗنسانية بƛƉار 

 والتي يƮعƔ عǏǄ العالم محاربتǌا بسǌولة جد Ƥطيرة سواƇ الƮحية منǌا أو البيئية

  .مما يتطƔǄ اǗنƽاƾ الكƛيرÜ وƦǋا يƌدي باƼ ýǚƤǗي بعƯ متطǄباƘ اǗنسانية

Ǉأساسيتي Ǉمتيǌم ƾتحقي ǊلǚƤ Ǉم ƴي نستطيƦالحقيقي ال ýكرة البديƼ طرحنا ǊيǄع:  

ǍولǓا :Ưي تعويƼضƼأ Ɲنتائ ƾعالة وتحقيƼيجابية وƍ ورةƮيدية بǄالطاقة التق  ý

  .مǇ سابقتǌا

 التي تعرقý سير الحياة الطبيعية لǄبشرية محاربة الƺازاƘ والنƽاياƘ: الƙانية

ƍ ير شروطƼالبيئة وتو ǏǄة عƲƼالمحا ƴم ƲحوǄم ýئمةيبشكǚكولوجية م.  

متǏ ومنǊ توǄƮنا ƍلǏ تحǄيý معطياƘ الطاقاƘ المتجددة ومجƘǚ استƤداماتǌا 

 بالƽعý يƌدي ƍلǏ نƩƽ العمý ý القريƔ وǋتطبيƦǋ ƾا البديƼ ýي المستقبýاستطعنا 

 التي تناسƔ استýǚƺ مƘ ýƛوالƤدمة مقارنة مƴ الطاقة التقǄيديةƍ ÜلǏ جانƔ التكنولوجيا

  .Ʀǋا البديƤ ýاƮة منǌا الطاقة الشمسية



 - 58 - 

  :الثانيل ـالفص
  الدولي معتوالمج والمتجددة التقليدية للطاقة يكولوجيةاإل اراآلث

  

  

Ǉƍ تزايد السكاǇ وما يتطǄبǊ مǇ طاقة والتوسƼ ƴي استǚƺلǌا بشكý كبير نتيجة 

استعماǙتǊ المتعددة ƍضاƼة ƍلǏ ما تشǌدǉ الƮناعة مǇ تطور مǄحوƲ ونتيجة المناƼسة 

Ü كǉƦǋ ý األعماý أدƘ بالمجتمƴ الدولي Ƽي التƽكير سائý الوǏ األرباƟ بشتƔالحادة وكس

Ƽي ƍيجاد Ʈيƺة Ƽعالة مýǚƤ Ǉ مǄتقياتǊ واجتماعاتǊ وندواتǊ لǄحد مǇ اƛǓار 

جر مǇ وراƇ التǄوƚ الطبيعي وما تسببǊ مǇ مƤاطر عǏǄ ناǗيكولوجية الƤطيرة التي ت

  .اǗنسانية

اقاƘ التقǄيدية والمتجددة Ƽي Ʀǋا العمý أدƍ ǎلǏ جعý المقارنة الƽعǄية بيǇ الط

Ƽأ Ǐلƍ ǊولƮضوǌبشرية وانعكاساتǄالعمومية ل ƘدماƤالبيئة وتقديم ال ǏǄا عƲاƽا حǌǄا 

  .عǏǄ التنمية اǙقتƮادية

وعǄيǊ مƦǋ ýǚƤ Ǉا الýƮƽ سنوضƠ اƛǓار اǗيكولوجية لǄطاقاƘ المتجددة 

Ǉيجابية مǗقة اǚي تحديد العƼ الدولي ƴيدية ودور المجتمǄوالتق ǁلƦما وǌǄيǄتح ýǚƤ 

ƚمباح ƚǚƛ Ǐلƍ ýƮƽبتقسيم ال.  

  

  .والمتجددةأƛار الطاقة التقǄيدية : المبحƘ اǓول

  .البيئة والتنمية: المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙادية: المبحƮقتǙالسياسة البيئية والسياسة ا Ǉبي ýير المتبادƛƋالت.  
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  :آثار الطاقة التقليدية والمتجددة: المبحث األول

  :ةـآثار الطاقة التقليدي: ب األولالمطل

  :راريـاس الحـاالحتب: الفرع األول
يمكǇ تعريف Ʋاǋرة اǙحتباƩ الحراري عǏǄ أنǌا الزيادة التدريجية Ƽي درجة 

 Ƙغازا Ƙاƛكنتيجة لزيادة انبعا ÝƯف الجوي المحيط باألرǚƺال Ƙطبقا Ǐحرارة أدن

Ƙ الƮوبة الƤضراƇ والتي يتكوǇ الƮوبة الƤضراƇ منƦ بداية الƛورة الƮناعيةÜ وغازا

 Ƙي غازاǋ Ǉواألوزو ÜǇاƛوالمي ÜǇاني أكسيد الكربوƛو ÜƇار الماƤب Ǉا مǌمƲمع

طبيعية تǄعƔ دورŅا مǌمŅا Ƽي تدƼئة سطƠ األرƯ حتǏ يمكǇ الحياة عǄيƼ ÜǊبدونǌا قد 

Ưاألر Ơدرجة حرارة سط ýƮت  Ǉ15 درجة و19 ما بي Ƙتح ƩزيوǄدرجة س 

ǁǄتقوم ت ƚحي ÜرƽƮال ƚالتي تنبع Ƈالحمرا Ƙاألشعة تح Ǉم Ƈجز ƭاƮبامت Ƙازاƺال 

 Ʋƽوتحت ÜƩالشم Ǉم Ưاألر Ơسط ǏǄشعة الساقطة عǖل Ʃكانعكا Ưاألر Ơسط Ǉم

بǌا Ƽي الǚƺف الجوي لǖرÜƯ لتحاƲƼ عǏǄ درجة حرارة األرƼ Ưي معدلǌا 

  .الطبيعي

 وحتǏ لكǇ مƴ التقدم Ƽي الƮناعة ووسائý المواƘǚƮ منƦ الƛورة الƮناعية

كمƮدر ) الƽحم والبتروý والƺاز الطبيعي(اǇǓ مƴ اǙعتماد عǏǄ الوقود الحƽري 

ÜطاقةǄأساسي ل  Ƙدام غازاƤالطاقة واست ƜنتاǗ ريƽا الوقود الحƦǋ ƾاحترا ƴوم

كاربوناƼ Ƙي الƮناعة بكƛرةÝ كانƘ تنتƝ غازاƘ الƮوبة الƤضراƇ  الكǄوروǄƼور

الجوي لǄحƽاƲ عǏǄ درجة حرارة األرÜƯ بكمياƘ كبيرة تƽوƾ ما يحتاجǊ الǚƺف 

وبالتالي أدǎ وجود تǁǄ الكمياƘ اǗضاƼية مǇ تǁǄ الƺازاƍ ƘلǏ اǙحتƽاƲ بكمية أكبر 

 Ơتبدأ درجة حرارة سط Ǉالطبيعي أ Ǉوبالتالي م Üف الجويǚƺي الƼ الحرارة Ǉم

 . األرƼ Ưي الزيادة

دƚ الزيادة Ƽي درجة بالتƋكيد نƲام المناƢ عǏǄ كوكبنا أكƛر تعقيدŅا مǇ أǇ تح

حرارة سطحǊ بǉƦǌ الƮورة وبǉƦǌ السرعةǌƼ Üناǁ العديد مǇ العوامý األƤرǎ التي 
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تƛƌر Ƽي درجة حرارتÝǊ لƦلǁ كاǋ Ǉناǁ جدý واسƴ بيǇ العǄماƇ حوǉƦǋ ý الƲاǋرة 

 ƴف الجوي ومǚƺي الƼ اǌوتراكم Ƙازاƺال ǁǄت Ƙاƛتزايد انبعا ƴم Ǉلك Üاǌƛوسرعة حدو

Ƙبدأ Ǉمرور الزم Ǉع ǇǄا وتعǋكد وجودƌلت ÝرةǋاƲال ǁǄبية لتǄار السƛǓا Ưر بعǌƲت 

Ǌتنا السيئة لǄمعام ǏǄع Ɣا الكوكƦǋ برƮ ادƽن Ɣ(1).قر  

  :ومƤƈ Ǉر تǁǄ اƛǓار التي تƌكد بدƇ ارتƽاƳ درجة حرارة األرƯ بشكƼ ýعǄي ما يǄي

حرارة مياǉ المحيطاýǚƤ Ƙ الƤمسيǇ سنة األƤيرةÝ حيƚ  ارتƽاƳ درجة: أوال

 درجة سǄزيوÜƩ بينما ارتƽعƘ 0.06رتƽعƘ درجة حرارة األلف متر السطحية بنسبة ا

 درجة سǄزيوÜƩ ورغم ƺƮر تǁǄ 0.31درجة حرارة الƛǚƛمائة متر السطحية بنسبة 

 Ơيتض Ƙالمحيطا ǁǄي تƼ الموجودة ǉبكمية الميا Ǉا عندما تقارǌنƎƼ اǋرǌƲي مƼ Ɣالنس

 . تǁǄ المحيطاƘكم الطاقة المǌوý الƦي تم اƤتزانƼ Ǌي 

تناقƭ التواجد الǄƛجي وسمǁ الǄƛوƼ Ɯي القطبيǇ المتجمديýǚƤ Ǉ العقود : ƙانيا

األƤيرةƼ Ýقد أوضحƘ البياناƘ التي رƮدǋا القمر الƮناعي تناقƭ الƤ ÜƝǄƛاƮة الƦي 

Ü بينما أوضحƘ البياناƘ 1998 و1978ما بيǇ عامي % 14يبقǏ طواý العام بنسبة 

 ƘاƮواƺا الǌدتƮبنسبة التي ر ƝǄƛال ǁسم ƭ40تناق % ÜيرةƤسنة األ Ǉاألربعي ýǚƤ

Ƽي حيǇ أكدƘ بعƯ الدراساƘ أǇ النسƔ الطبيعية التي يمكǇ أǇ يحدƚ بǌا Ʀǋا 

 Ǉم ýأق ƭ2التناق%. 

ýǚƤ األعوام القǄيǄة " جريǙ Ǉند"مǚحƲة ƦوباǇ الƺطاƇ الǄƛجي بجزيرة  :ƙالƙا

تƽاعاƘ العǄيا لم تتƛƋر Ý أدƦǋ ǎا الƦوباǇ الماضية Ƽي اǙرتƽاعاƘ المنƽƤضة بينما اǙر

 Ǉر مƛأك ýǚانح Ǐلƍ50عام ýك Ƙي المحيطاƼ Ƈالما Ǉم Ǉط ǇيوǄب  . 

أǌƲرƘ دراسة القياساƘ لدرجة حرارة سطƠ األرýǚƤ Ư الƤمسمائة  :رابعا

ýبمعد Ưاألر Ơدرجة حرارة سط Ƴاƽيرة ارتƤوقد  عام األ Üواحدة ƩزيوǄدرجة س 

 ƚر% 80حدǙا اƦǋ Ǉعام م Ʀمن Ƴاƽ1800ت ƚبينما حد Ü50 % Ʀمن ƳاƽرتǙا اƦǋ Ǉم

 . 1900عام 

                                                 
(1)- http://www.climatechenge2000.org  
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أǌƲرƘ الدراساƘ طوý مدة موسم ƦوباǇ الجǄيد وتناقƭ مدة موسم  :خامسا

 ýيد بمعدǄالج ǇوباƦ تقدم موعد موسم ƚحي Ýǉبينما تقدم موعد / أيام 6.5تجمد ÜǇقر

 ýبمعد ǉعامي / أيام5.8موسم تجمد Ǉترة ما بيƽي الƼ Ǉمما يعني 1996 و1846قر Ü

 ýبمعد Ƈواǌ1.2زيادة درجة حرارة الƩزيوǄدرجة س /Ǉقر .  

 Ǉأ Ɣا يجƦل ÝةǄاقم المشكƽت Ƈو بدǋا وŅا واحدŅشرƌتعطي م Ƙيراƺالت ǉƦǋ ýك

 Ƙدام الطاقاƤالعالم واست ǎمستو ǏǄع ƚوǄالت Ɣنس ƯƽƤ Ƙلقرارا ýعيƽت ǁناǋ Ǉيكو

Ǉرغم أƼ ÜارƛǓا ǁǄت ýيǄة لمحاولة تقƽيƲة التي النǄائǌال ƘكمياǄرة ستستمر نتيجة لǋاƲال 

 ǁǄت ƯيƽƤت ǇƎƼ ÜǇالماضيي Ǉمدار القرني ǏǄة عƛوǄالم Ƙازاƺال Ǉا مǌنتاجƍ تم

 Ǉأحد أ ƴيستطي Ǚ ة الموقوتة التيǄرة التي تعتبر كالقنبǋاƲير الƛƋت Ɛقد يبط ƘاƛنبعاǙا

  (1)!!يتنبƋ متǏ ستنƽجرÜ وƼ ýǋعǚ ستنƽجر

  

  :ةـار الحمضيـطاألم: الفرع الثاني
األمطار الحمضية Ʋاǋرة جديدة لƽتƘ األنƲار ǉƦǋ األيامƦƍ Ü نتجƘ عǇ الزيادة 

 ƚوǄا تǌوزاد مع ÜناعةƮǄزمة لǚالطاقة ال ǏǄع ýوƮحǄل ýحم والبتروƽدام الƤي استƼ

 Ǉأ Ʀƍ ÜƴانƮالم ǇƤمدا Ǉالحمضية م Ƙازاƺاعد الƮي تƼ الزيادة ƘاحبƮ ƚحي Ƈواǌال

د بالجو ƛم تسقط عǋ ǏǄيئة أمطار حمضية و بƤار الماƇ الموجǉƦǋ الƺازاƘ تƦوƼ Ɣي

Ƙازاƺال ǉƦǋ Ǉوم : Ƈالحقيقي ورا Ɣتعتبر السب Ʀƍ ÜǇوأكسيد النتروجي ÜƘأكسيد الكبري

  .Ʋاǋرة األمطار الحمضية

ƛƈار مدمرة بمƤتǄف عناƮر البيئةÜ واƤتýǚ التوازǇ األمطار ولǉƦǌ  :أوال

Ǉ تƛƋيرǋا عǏǄ المناطƾ الƮناعية المسƌولة عǇ وǙ يكو. الطبيعي بيǉƦǋ Ǉ العناƮر

 Ƈواǌبال Ƙازاƺال ǉƦǋ طǚتƤǙ ǁلƦا وǌبعيدة عن Ǉأماك ǏǄر أيضا عƛƋت ýب ÜقطƼ اǌتكوين

ǎرƤأ ƾي مناطƼ تتساقط ǁلƦوب Ǌا معǌǄويحم.  

                                                 
(1)- http://www.climatachenge_2000.org  
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وتتسبƔ األمطار الحمضية Ƽي أضرار لǄتربة ǌƼي تƦيƔ الطبقة السطحية  :ƙانيا

 الكالسيوم الموجود بالتربة ƍلǏ األنǌار والبحيراÜƘ وبƦلǁ منǌا وتحمý قدرا مǇ عنƮر

 ƚي تحدǌƼ راǌي المجاري المائية نƼ تركيز الكالسيوم Ǉم ƴƼوتر Üالتربة ǉƦǋ يƼ

  .الطبيعية

كƦلǁ تتسبƼ Ɣي Ʀƍابة الǄƽزاƘ التي لǌا أǋمية ƤاƮة وتحمǌǄا لǄمياƙ:  ǉالƙا

  .الجوƼية وبƦلǙ ǁ تستطيƴ النباتاƘ اǙستƽادة منǌا

وتقوم برƴƼ نسبة الحموضة Ƽي مياǉ البحيراǙ Ʀƍ Ƙ تƮبƮ Ơالحة لحياة  :رابعا

 Ưبع ýبواسطة األمطار الحمضية ليشم ƚوǄامتد الت ǁلƦبحرية ك Ƙكائنا Ǉا مǌما ب

Ƙومزروعا ýيƮمحا Ǉا مǌما ب ǏǄر عƛƌية ويƽالري ƾالمناط.  

ǖالرئيسي ل Ɣو السبǋو ÜƇواǌي الƼ Ƙالكبري Ƙتركيزا ǇǓا ýƮمطار وت

 مرة قدر 30الحمضيةƼ Üوƾ المناطƾ الƮناعية Ƽي أوروبا والوǙياƘ المتحدة ƍلǏ نحو 

ýحم والبتروƽال ƾحراƍ Ƙي الحقبة التي سبقƼ ǊيǄع Ƙ(1).ما كان  

وƼي بعƯ األحياǇ تتسبƔ األمطار الحمضية Ƽي تƺيير طبيعة مياǉ الشرƔ عند 

ǉƦǋ ديƌتƦƍ أمام السدود ǉالميا ƘزاناƤ ǏǄا عǌي سقوطƼ ýكƉت Ǐلƍ الحمضية ǉالميا 

قنواƘ المياÜǉ وƼي بعƯ معداƘ الƤزاǇ المƮنوعة مǇ الǄƽزاÜƘ وزادƘ بǌا نسبة 

 ýƛوتم ƔشرǄالحة لƮ غير ǇزاƤا الƦǋ ǉميا ƠبƮت ǁلƦوب ÜǎرƤاأل ƘزاǄƽوال ƭاƮالر

  .Ƥطرا عǏǄ الƮحة العامة

Ǆع ǎƦƺا عندما تتǌالطيور ألن Ǉأعداد كبيرة م ýي قتƼ Ɣوأيضا تتسب Ƙالحشرا Ǐ

  .التي تحتوي عǏǄ نسبة مǉƦǋ Ǉ الǄƽزاƘ السامة وتتسبƼ Ɣي قتǌǄا

Þ عادة  واǇǓ نتسائý مǇ أيǇ يƋتي كƦǋ ýا الكبريƘ المكوǇ لǖمطار الحمضية

 Ƙالكبري Ǉقدر ما م ǏǄالطاقة ع Ɯنتاƍ يƼ دمةƤري المستƽالوقود الح Ƴما تحتوي أنوا

ي ǌƼو Ƽي أغƔǄ األحواƤ ýاý مǇ ويستƛنǏ مƦ Ǉلǁ الƺاز الطبيع ضمǇ مكوناتǌا

 Ǐلƍ Ƙنسبة الكبري ýƮت Ʀƍ ÜƘالكبري Ƙي %3 أو %1.5مركباƼو ýي البتروƼ Ǉبالوز 

 ƾي المناطƼ الوقود ƾحر Ǉالناتجة ع Ƙاني أكسيد الكبريƛ كمية غاز Ƙوقد قدر Üحمƽال
                                                 

  .ƭ.ƭ .54-55.الطاقة وتǄوƚ البيئةÜ مرجƴ سابƾ.أحمد مدحƍ Ƙسǚم -(1)
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وتƔǋƦ كǉƦǋ ý .  مǄيوǇ مǇ األطناǇ كý عام50الƮناعية Ƽي أوروبا وحدǋا بنحو 

  .Ƙ الǌائǄة مǇ الƺاز ƍلǏ طبقاƘ الǌواƇ وتكوǇ األمطار الحمضيةالكميا

وعǏǄ الرغم مǇ التقدم السريƴ الƦي حدƚ وتحقƼ ƾي ǌƼم طبيعة التƽاعƘǚ التي 

 ýيǄا لتقǌاتباع Ɣالواج Ƙطط والسياساƤال ǇƎƼ األمطار الحمضية Ǉتكوي Ǐلƍ ديƌت

  (1).أƤطارǋا مازالƘ عند Ƥط البداية

  

  :ددةـر الطاقة المتجآثا: المطلب الثاني

  :آثار طاقة الریاح: الفرع األول
 مÝƴ وبالبيئة الرƼيقة البديǄة الطاقاƘ عǏǄ الحƮوý مƮادر أǋم أحد الرياƟ تعتبر

 مدǎ عǇ بالتساýƌ والحيواǇ الطبيعة حماية جمعياƘ بدأƘ الريƠ طاقة استƛمار ازدياد

  .الǌوائية الطاقة Ǚستƛمار البيئة حساسية

 وتشويƫ الضجيƝ توليد عǇ الناجم البيئي اǗزعاƜ الريƠ ماراستƛ ومƛƈ Ǉار

 Ʀǋا Ƽي. العام الطبيعي المنƲر تشويƦ Ǌلƍ ǁلǏ وƍضاƼة الطيور وƤاƮة الحيواني النƲام

ƭوƮƤال Ɣيتوج ƇاƮحƍ ƘبياǄالس ƘيجابياǗالناجمة وا Ǉا عƦǋ مارƛستǙواعتماد ا 

Ɲومحاولة الراجحة النتائ Ɣالناشئة األضرار تجن Ǉب عƇنا Ƴاد مزارƮح Ơتم قدو. الري 

ƯيƽƤت Ɲالضجي Ɛالناش ýكبير بشك ýعƽالتطور ب ýائǌي الƼ ýندسة مجاǌالميكانيكية ال .

ƸǄيب ýمعد Ɲ100 حوالي اليوم الضجي ýديتسيبي ǁلƦو Ɣبالقر Ǉم Ɯة برƋوحوالي المنش 

50 ýديتسيبي ǏǄ50 بعد ع Źمترا Ǉم Ɯا البرƦǋما و Ɣيتناس ƴم Ɲالناجم الضجي Ǉع 

 يجƔ الƦي األدنǏ البعد وǋو متراŹ 500 حوالي بعد وعǏǄ. ما غرƼة Ƽي راديو جǌاز

Ǌمراعات Ƈناƛأ Ƈبنا ƘƉالمنش Ɣبالقر Ǉم ƾمناط Ǉالسك ƭيتناق Ǐلƍ Ɲالضجي ýمعد 

  .الدرجة التي بالكاد يتم سماعǊ عندǋا

 Ǚ بما أƛبتƘ الطيور عǏǄ جرƘ التي عديدة لسنواƘ الممتدة والمتابعة المǚحƲة

 حاƼ ƘǙي وƼقط المنشƘƉ عǇ نǌاراŹ طيرانǌا أƛناƇ تنحرف الطيور بƼ ǇƋيǊ لǄشǁ جاýم

                                                 
  .ƭ.ƭ.57-58.نƩƽ المرجƴ السابƍ  ƾسǚمÜ الطاقة وتǄوƚ البيئةƘÜحدمد مأح -(1)
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 الضباƔ وƼي الحالكة الǄيالي ƼيÜ أيضا الطيور بعƯ قتƼ ýي المنشƘƉ تسببƘ نادرة

 Ýتعترضǌا التي العوائƾ بكاƼة وƍنما الǌوائية بالمنشƼ ƘƉقط ليƩ أحياناŹ الطيور تƮطدم

 تتعرف ألنǌا وƦلǁ الǌوائية المنشƘƉ تجنƔ عǏǄ طيرانǌا عند القدرة تمتǁǄ الطيورو

ǏǄير عƺت Ǉجريا Ƈواǌال Ɛالناش Ǉار القسم عŇارة واألجنحة الدوŇالدو.  

 حوý متناقضة اǓراǇƎƼ Ƈ العام الطبيعي المنƲر تƤريƔ بƽكرة يتعƼƾǄيما  ماأ

ǁلƦ ƯالبعƼ ǎير ǇƋب Ƴمزار Ơقد الري Ƙأد Ǐلƍ ييرƺبي تǄي سƼ والبع الطبيعةƯ ǎير 

ǏǄوع Ʃالعك Ǉم ǁلƦ ǇƋب Ƴاد مزارƮح Ơقد الري Ƙمǋسا Źيجابياƍ ƇاƽضƎجمالية لمسة ب 

 أقý سǄبية وبتƛƋيراƘ بƮرياŹ مقبولة Ƽيǌا تكوǇ بطريقة األبراƜ تƮميم يتمو. لǄطبيعة

ǏǄر عƲالطبيعي المن Üيتم العام Ƈǚي القسم طǄƽالس ƜبرǄل Ǐقدم والمسم Ɯالبر ǇوǄب 

Ǌمشاب ǇوǄة المحيطة الطبيعة لƋويتم بالمنش Ƈǚوي القسم طǄالع ǇلواƋة غير بǄقاب 

Ʃنعكاǚضوئي رمادي (ل (ŹاƲاƽح ǏǄع ǇريƲكما. النا Ǉأ Ɲالضجي Ɛالناش Ǉدام عƤاست 

 الحموƘǙ ألǇ وƦلǁ أقý عدد استƤدام حالة Ƽي منǊ أقǋ ýو األجنحة مƛǚƛ Ǉة

 اǗنساǇ يعطي أجنحة ƛةǚƛ دوراǇƎƼ Ǉ لƦلƍ ǁضاƼة يمكÜǇ ما أقý تكوǇ الميكانيكية

Źبالراحة شعورا ýضƼأ Ǌي منƼ حالة Ǉدورا Ǉأو جناحي ýأق. 

ǇعƼ ƾطري Ƈة بناƋا 1500 باستطاعة واحدة منشƺواط/مي ýǚƤا مدة وǌحيات 

 غاز انبعاƚ مǇ طناŹ 64000 مقدارǉ ما نتجنƔ أǇ يمكǇ عاماŹ 20 أدنǏ كحد البالƺة

  (1).الكربوǇ أكسيد ƛاني

  

  :ةـثار الطاقة النوویآ: الفرع الثاني
 Ǉا دوǋرƮعنا ƴجمي ǏǄالبيئة وع ǏǄطورة كبيرة عƤ النووية Ƙاياƽالن ýƛتم

استƛناÜƇ وǙ تƤتǄف Ƽي Ʀلǁ المƽǄƤاƘ المشعة الناتجة مǇ األغراƯ العسكريةÜ أو 

Ƈرباǌي توليد الكƼ دمةƤالنووية المست Ƙالمحطا Ǉالمشعة الناتجة م Ƙاياƽالن.  

                                                 
(1)- http://www.4eco.com/2005/03/__53.html   عǄي دريوسيÜ التقرير العالمي حوý البيئة والتنمية 
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ƽǄƤاƘ عǏǄ سطƠ األرƯ وتركǌا مكشوƼة Ƽي العراƇ ألǇ وǙ يمكƍ ǇلقاǉƦǋ Ƈ الم

 ǉƦǋ يƼ Ǉيعيشو Ǉم ýك ǏǄا المباشرة عǋارƛƈ اǌل Ǉا سيكوǌالناتجة من Ƙشعاعاƍ

كƦلǇƎƼ ǁ دǇƼ مǉƦǋ ýƛ النƽاياƼ Ƙي باطǇ األرǙ Ư يمýƛ حǚ مقبوǙ لمشكǄة . المنطقة

رة منǌا ستƍ ýƮلǏ التǄوƚ اǗشعاعي الناتƝ منǌاƼ ÜمǇ المƌكد أǇ اǗشعاعاƘ الƮاد

 Ǉلم Ɣوتسب Ɣي الري أو الشرƼ ýستعماǚالحة لƮ ا غيرǌǄا وتجعǌƛوǄية وتƼالجو ǉالميا

  .يستعمǌǄا كƛيرا مǇ األضرار

 ýدوǄة كبيرة بالنسبة لǄمشك ýƛالمشعة تم Ƙاياƽوالن ƘاƽǄƤالم Ǉأ ǁلƦ Ǉم Ơويتض

طاƘ توليد الكǌرباÜƇ التي تستƤدم الطاقة النووية Ƽي أنشطتǌا العسكرية أو Ƽي ƍقامة مح

 Ǉالقر ýǚƤ يƼ دميǓالنشاط ا Ǉالناتجة م ƘاƽǄƤطر المƤأ Ǉم Ƙاياƽالن ǉƦǋ ýƛتعد م ýب

Ǉالعشري.  

 ýيƺتش Ǉم Ɲالتي تنت ƘاƽǄƤالم ǁǄو تǌƼ المشعة Ƙاياƽالن Ǉاني مƛال Ƴأما النو

محطاƘ نووية ومǇ المƽاعÜƘǚ وǋي عادة ما تكوǇ عǋ ǏǄيئة نƽاياƘ متوسطة 

ÜƳشعاǗا Ǉم Ɲالنات ǁǄǌيرة الوقود المستƤاأل ǉƦǋ ýƛقوي جدا ويم Ƴشعاƍ ƘاƦ ǎرƤوأ 

Ƙǚاعƽالم ǉƦǋ.  

ويتم عادة تبريد ǉƦǋ النƽاياƘ متوسطة اǗشعاƍ ƳلǏ درجة حرارية معقولةƛ Üم 

تدǇƼ بعد ƦلƼ ǁي أماكƤ ǇاƮة Ƽي باطǇ األرÜƯ وعادة ما تحاط ǉƦǋ األماكǇ بجدار 

وبعƯ البǄداǇ تقوم بƎلقاǉƦǋ Ƈ . اتǌا ƍلǏ المياǉ الجوƼيةمǇ اǗسمنƘ منعا لوƮوƍ ýشعاع

النƽاياƼ Ƙي البحر وƦǋا يعتبر أƤطر اتجاǉ لǄتƭǄƤ منǌا حيƚ سيƌدي ƍلǏ ارتƽاƳ نسبة 

  .التǄوƼ ƚي البحار

 ƳشعاǗويستمر ا ÜƳشعاǗقوية ا Ƙاياƽي نǌƼ ÜǁǄǌنجد بقايا الوقود المست ǁلƦك

 Ɣيج ǁلƦول Üǚا زمنا طويǌادر منƮاالǌمن ƭǄƤتǄة لƮاƤ ƘاƇجراƍ ƦاƤات.  

ǁناǋو Ƴر نوƤƈ Ǉم ƚوǄيالتƦال  ƛتحدǊ Ƙو النووية المحطاǋو ƚوǄالحراري الت 

Ɲوينت Ǉدام عƤاست ǉميا Ƙار أو البحار أو المحيطاǌاألن Ƙلتبريد كبيرة بكميا ýاعƽوالتي الم 

ǏقǄي تƼ درƮبعد الم ǁلƦ ƴƽترتƼ ا درجةǌة حرارتƛمحد ýǄƤ امƲضرار البيئي بالنǗوا 
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 الماƼ Ƈي المƦاƔ األكسجيǇ نسبة مǇ يقýǄ حيƚ المياƼ ǉي تعيƫ التي المائية األحياƇ بكاƼة

  (1).البحرية الكائناƘ لحياة الǚزم

  :آثار الطاقة الشمسية: الفرع الثالث
ليƩ لǖشعة الشمسية وǙ Ǚستýǚƺ طاقتǌا أƤطار عǏǄ اǗنساǇ والبيئة سواƼ Ƈي 

منƽƤضة أو العالية منǌا Ʀƍ ليƩ جوǋر كǚ العمǄيتيǇ سوǎ مجاý درجاƘ الحرارة ال

التقاط أشعة الشمƩ التي Ǚ تزاý تƍ ýƮلǏ األرƯ منƦ مǚييǇ السنيǇ واǋبة ƍياǋا 

Ʀƍا تمتاز الطاقة الشمسية بتوƼير عامý األماǇ البيئي حيƚ أنǌا طاقة نƲيƽة Ǚ . الحياة

Ƽي Ʀǋا المجاý وƤاƮة Ƽي تǄوƚ الجو وǙ تترƼ ǁضƘǚ مما يكسبǌا وضعا ƤاƮا 

  (2).القرǇ الحالي

تواجǊ الباحƛيƼ Ǉي مجاƘǙ استƤدام الطاقة الشمسية ǋي  التيكý امشال ومǇ أǋم

وجود الƺبار ومحاولة تنƲيف أجǌزة الطاقة الشمسية منǊ وقد برǋنƘ البحوƚ الجارية 

 Ǉر مƛأك Ǉأ Ƴا الموضوƦǋ ýي حال % 50حوƼ قدƽعالية الطاقة الشمسية تƼ Ǉة عدم م

  . تنƲيف الجǌاز المستقبý ألشعة الشمƩ لمدة شǌر

Ǉƍ أƼضý طريقة لǄتƭǄƤ مǇ الƺبار ǋي استƤدام طرƾ التنƲيف المستمر أي و

عƼ ǏǄتراǙ Ƙ تتجاوز ƛǚƛة أيام لكƼ ýترة وتƤتǄف ǉƦǋ الطرƾ مǇ بǄد ƍلي Ƥƈر معتمدة 

  .عǏǄ طبيعة الƺبار وطبيعة الطقƼ Ʃي Ʀلǁ البǄد

نية ǌƼي ƤزǇ الطاقة الشمسية واǙستƽادة منǌا أƛناƇ الǄيý أو األيام أما المشكǄة الƛا

الƺائمة أو األيام المƺبرة ويعتمد ƤزǇ الطاقة الشمسية عǏǄ طبيعة وكمية الطاقة 

الشمسيةÜ ونوƳ اǙستƤدام وƼترة اǙستƤدام باǗضاƼة ƍلي التكƽǄة اǗجمالية لطريقة 

 ǇزƤǄزة لǌأج ýعدم استعما ýضƽوي ǇزيƤالت Ǉم ǁلƦ Ǉم ŹǙادة بدƽستǙة واƽǄالتك ýيǄلتق

 Ǉالطاقة الشمسية م ǇزيƤت Ƴقط ويعتبر موضوƼ اǋوجود Ǉالطاقة الشمسية مباشرة حي

وتوجد حالياŹ أكƛر مǇ  .المواضيƴ التي تحتاƍ Ɯلي بحƚ عǄمي أكƛر واكتشاƼاƘ جديدة

                                                 
 asp.039/Reports/Kw.com.greenline.www://http  2005جماý الديǇ سعيدÜ البيئة  -)1(

  Ü بيـروÜ Ƙ  والتوزيƴ دار الحداƛة لǄطباعة والنشر   Ü  مبادƏ الطاقة الشمسية وتطبيقاتǌا   Ü  ةبسǌيƼ ýاضý وƍلياƩ الك    -(2)
  .Ü1987 Üƭ. 269 الطبعة الƛالƛة    
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ة وطرƾ عشر طرƾ لتƤزيǇ الطاقة الشمسية كǌƮر المعادǇ والتحويý الطوري لǄماد

  .المزƜ الƛنائي وغيرǋا

 Ƙي المجمعاƼ ýكƉالت ƚي حدوǋ الطاقة الشمسية ƘداماƤي استƼ ةƛالƛة الǄوالمشك

الشمسية بسبƔ األمƟǚ الموجودة Ƽي المياǉ المستƤدمة Ƽي دوراƘ التسƤيǇ وتعتبر 

الدوراƘ المǄƺقة واستƤدام ماƤ Ƈاý مǇ األمƼ Ɵǚيǌا أحسǇ الحǄوý لǄحد مǇ مشكǄة 

ýكƉالشمسيةالت Ƙي المجمعاƼ دأƮ(1). وال  

  

آثار باقي الطاقات المتجددة : المطلب الثالث

  :األخرى

  :أثار الطاقة الباطنية: الفرع األول
بالنسبة ǗنتاƜ الطاقة مǇ حرارة باطǇ األرƎƼ Ưنǌا طاقة نƲيƽة وǙ توجد لǌا 

ددة Ƽحرارة نواتƛ Ɲانوية قد تǄوƚ البيئة التي حولǌاÜ باǗضاƼة ƍلǏ أنǌا طاقة متج

ƽتستن Ǉأ Ǉيمك Ǚ ƯاألرƦ Ǐلƍ راƲن ǁلƦة وƽǄالطاقة مك ǉƦǋ وتعد ÜǇبمرور الزم 

وجودǋا عǏǄ عمƾ كبير مǇ سطƠ األرƯ وعǄيǇƎƼ Ǌ عمǄياƘ الحƽر العميƾ التي 

تحتاجǌا ǉƦǋ العمǄية تعد مكƽǄة ƍلǏ حد ماÜ كƦلǁ يجƔ دراسة المنطقة التي تتم Ƽيǌا حƽر 

ƍ ǉلǏ بعƯ الطبقاƘ المسامية وǙ تعود مرة أƤرƍ ǎلǏ سطƠ اǓبار Ƽقد تتسرƔ الميا

Ư(1).األر  

  :أثار طاقة األمواج :الفرع الثاني
كƦلǁ بالنسبة ǗنتاƜ الطاقة مǇ األمواƜ وحركة المد والجزرǌƼ Üي تمýƛ طاقة 

نƲيƽة ومنƽƤضة التكاليف لكǙ Ǉ يمكƍ Ǉقامتǌا Ƽي أي مكاǇ حيƚ تƼ ƠǄƮقط Ƽي 

Ƽ Ǉالتي يكو Ǉاألماك Üالمد والجزر Ǉم ýي كƼ Ƈالما Ơسط ǎمستو Ǉكبيرا بي ƾارƽا الǌي

                                                 
(1)- http://www.khayma.com/madina/sun-ksa.htm   كةǄي الممƼ الطاقة الشمسية Ü2006تقرير لجنة األمم المتحدة  

 .ƭ .134-135.مرجƴ سابƭ Üƾ. الطاقة وتǄوƚ البيئة.أحمد مدحƍ Ƙسǚم -(1)
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كƦلǁ ما زاƍ ýنتاƜ مǉƦǋ ýƛ المحطاƘ محدودا ƍلǏ حد كبيرÜ ولƦلǙ ǁ نتوقƴ أǇ تساǋم 

  .بشكý كبير Ƽي حý مشكǄة الطاقة Ǚƍ أنǌا قد تساǋم Ƽي حǌǄـا محǄيا

  

  :وثـمصادر وأنواع التل: المطلب الرابع

  : التلوثمصادر: الفرع األول
يمكǇ تقسيم مƮادر التǄوƚ الƦي يƮيƔ األرƍ ƯلǏ مƮادر متحركة ومƮادر 

ƛابتة ƼالمƮادر المتحركة تشمý السياراƘ والدراجاƘ البƤارية ووسائý النقý الƛقيǄة 

 ƴويرج Üýالبترو Ƙǚر وناقƤوالبوا Ƈضاƽال Ǉƽوس ƣواريƮوال Ƙوالطائرا Ƙوالقطارا

 وما تحتويǊ مǇ غازاƘ كربونية وكبريتية تǄوǉƦǋ ƚ المƮادر ƍلǏ حرƾ الوقود

ونيتروجينية ومواد ǋيدروكربونية طيارة ورƮاƭ أما مƮادر التǄوƚ غير المتحركة 

 ƴوترج ÜǇوالمساك ƫوالمباني التجارية والور Ƈرباǌتوليد الك Ƙومحطا ƴانƮالم ýتشمƼ

 وسائý مǄوƛاتǌا ƍلǏ الجمƴ بيǇ منتجاƘ حرƾ الوقود ومƽǄƤاƮ Ƙناعية أƤرÜǎ وتعتبر

مǇ المركباƘ الكربونية العضوية الطيارة  %50 مسƌولة عǇ حوالي ةالنقý الميكانيكي

 مǇ غاز أوý أكسيد الكربوǇ %90وأكاسيد النيتروجيǇ المنتجة لǖوزوǇ وحوالي 

  . Ƽي جو المدƚǇالمنب

كƦلǁ اكتشاف القوǎ المدمرة الناتجة عǇ اǙنشطار الƦري واǙندماƜ النووي 

  .والتǄوƚ الناتƝ عنǌا بعيد األƛر وطويý األمدƤطورتǊ شديدة 

 Ƙوالتقنيا ƘتراعاƤǙا Ǉع Ƙنتج ǎرƤأ ƘاƛوǄت Ƙانتشر ƘاƛوǄالت ǉƦǋ Ɣجان Ǐلƍ

الحديƛة ǌƲƼر التǄوƚ السمعي الناتƝ عǇ األƮواƘ المرتƽعة الضارة بالƮحة الجسمية 

ƘǄƽسǗور واƤƮزة تكسير الǌوأج ƘوƮزة تكبير الǌدام أجƤاست Ǉوالناتجة ع Ü

باǗضاƼة ƍلǏ األƮواƘ الناتجة عǇ الطائراƘ النƽاƛة واألƤرǎ التي تƤترƾ حاجز 

ƘوƮال.  

ƍضاƼة ƍلǏ التǄوƛاƘ السابقة نƦكر التǄوƛاƘ البيولوجية الناتجة عǇ وجود وتكاƛر 

 ǇنساǗحة اƮضارة ب ƘيراƛƋة تƛة محدƽǄتƤي األوساط المƼ حية غريبة تنتشر Ƙكائنا
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و تƽرز سموما أو تتسبƼ Ɣي حدوƚ التوازǇ الطبيعي وغيرÜǉ وقد تحدƚ أمراضا أ

Ƙالمضايقـا Ǉم ǁلƦ وغير ÜƇحياǖ(1).ل 

 ƴوتوزي Ƙدام المبيداƤالوقود واست ƾحر Ǉع Ɲتنت ƘاƛوǄم التƲمع ǇƎƼ عموما

  :القمامة والƮرف الƮناعي والƮرف الزراعيÜ مما سيƋتي تƽسيرƼ ǉيما يǄي

  :حـرȧ الوقـود: أوال

د ǋو وقود بيولوجيƍ Üما أǇ يكوǇ حƽريا أو متجدداÜ ما نستƤدمǊ عادة كوقو

وكاƼة أنواƳ الوقود ƦاƘ أýƮ عضوي وتحتوي كاƼة المواد العضوية عǏǄ عناƮر 

وبجانƔ تǁǄ العناƮر ǋناǁ النيتروجيǇ . يدروجيǇ واألكسجيƛǚƛǌǇةÜ الكربوǇ وال

مý والكبريÜƘ نجد أǉƦǋ Ǉ المواد تكونƘ بعد طمرǋا Ƽي باطǇ األرƯ بƽعý عوا

  .طبيعية ومرور أحقاƔ زمنية طويǄة عǄيǌا ƍلǏ بتروý وغازاƘ طبيعية وƼحم

  : الفحـم-1

 ƘداماƤستǙم اƲومع Üط بمواد عضويةǄتƤم Ǉالكربو Ǉحم أساسا مƽال Ɣيترك

 ǁǄǌتست ƚحي Üبالحرارة ýربائية التي تعمǌالك ǎالقو Ƙمحطا ýيƺحم تتم لتشƽǄالحالية ل

لمياÜ يǄيǌا Ƽي Ʀلǁ مƮانƴ الحديد التي تستǁǄǌ  مǇ الƽحم المستƤرƜ عا%50حوالي 

  . مǇ الƽحم المستƤرƜ%20حوالي 

ويعتبر الƽحم أكبر مǄوƚ لǄجو عند استƤدامǊ لǄحƮوý عǏǄ طاقة لǄعمý أو 

ƘوواǄكي ǇيوǄا مǋربائية قدرǌطاقة ك ƜنتاǗ Ǌئة وقد قدر أنƼتدǄمحطة توليد /ل Ǉساعة م

 مǄيوǁǄ6 Ǉ المحطة سوف تبƼ ƚي الجو كǌرباƇ تحýƮ عǏǄ طاقتǌا مǇ الƽحم ǇƎƼ ت

طǇ مǇ غاز ƛاني أكسيد الكربوǇ سنويا وƍلǏ جانبيǊ شوائƔ تƌدي ƍلǏ تƮاعد أكاسيد 

Ǉوالنيتروجي Ƙ(1).الكبري  

  : البتـرول-2

                                                 
  . Üƭ. 85 1999: سكندريةاÜǗ مكتبة المعارف الحديƛة ÜتǄوƚ البيئة ومǄوƛاتǌاÜ  حسيǇ محمد العروسي-(1)
  .ƭ. 89. نƩƽ المرجƴ السابÜƾ تǄوƚ البيئة ومǄوƛاتǌاÜ  حسيǇ محمد العروسي-(1)
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يعتر البتروý الƤام المƮدر األوý لǄطاقة عالمياÜ وأقوƮ ǎناعة عالميةÝ تعتبر 

 ƚوǄادر التƮم مǋة أƛالحدي ýالنق ýة وسائƮاƤ سيارة Ǌƛما تب ýمعد Ǉأ ǁلƦ ÜǇبالمد

 مترا مكعبا مǇ العوادم Ƽي الساعة وأǇ كý لتر مǇ 60متوسطة أƛناƇ سيرǋا حوالي 

راما مǇ غاز ƛاني أكسيد غ كيǄو2.3البنزيǇ تستǄǌكǊ السيارة ينتƝ عنǊ بƚ حوالي 

الي و بحالكربوƼ Ǉي الجوÜ وتقدر أعداد السياراƘ التي تجري Ƽي شوارƳ العالم اليوم

 مǇ وسائý النقý تستƤدم %95 منǌا تسير داýƤ المدǇ وأǇ %75 مǄيوǇ سيارة 500

  .منتجاƘ البتروý كوقود

  : الƸـاƦ الطبيعـي-3

لكربوǇ ومعǌم ƛƈار يتكوǇ الƺاز الطبيعي أساسا مǇ غازي الميƛاǇ وأوý أكسيد ا

ǌكبريتيد ال ǇمǇيدروجي .Ǐلƍ Ǉاƛغاز المي ýالتام يتحو ƾحتراǙاني أكسيد عند اƛ 

Ǉاني أكسيد الكربوƛ Ǐلƍ Ǉأكسيد الكربو ýأو ýويتحو Ƈوما Ǉالكربو.  

تكمǇ الƤطورة مǇ الƺاز الطبيعي عند تسربǊ دوǇ احتراƾ نƲرا لǄسمية الشديدة 

  (2).لƺاز أوý أكسيد الكربوÝǇ ويعتبر أقý أنواƳ الوقود الحƽري تǄويƛا

  

  :ـداǧـيـاƫب: ǭاȹيا

ة مƮنعة تضعف أو تقتý اƼǓاƘ ومسبباƘ األمراƯ المبيداǋ Ƙي مواد كيميائي

 ýيƮزراعيا لحماية المحا Ƙدم المبيداƤوتست ǇنساǗوا Ƙوالحيوانا Ƙالنباتا ƔيƮالتي ت

 Ƙة لمسبباǄالحام ýوطبيا ضد العوائ Ƙومنزليا لمقاومة الحشرا ÜاǌاتƼƈا وǌضد أمراض

Ưاألمرا.  

ǏǄ األوساط البيئية ǌƼي مǄƛما تعتبر المبيداƘ مǇ المǄوƛاƘ الكيميائية الƤطيرة ع

تحدƚ أضرارا باƼǓة الموجǌة ضدǋا أو تبيدǋاÜ أيضا قد تضر باألحياƇ األƤرƦƍ ǎا 

Ƙالكائنا Ǉالبيولوجي بي Ǉي التوازƼ ýǚتƤا ƚي حدوƼ Ɣقد تتسب Ʀƍ اǌليƍ ƘǄƮوÜ 

ئية ويتحمý اǗنساǇ النƮيƔ األكبر مǇ أضرار المبيداƘ ألنǋ Ǌو القائم بالمكاƼحة الكيميا
                                                 

  .Üƭ Ü .95 المرجƴ نƽسǊتǄوƚ البيئة ومǄوƛاتǌاÜ  حسيǇ محمد العروسي-(2)
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 ǉدǄا لجǌمستǚم ýǚƤ سي أوƽالتن ǉازǌج ƔيƮت ƚحي ýي المزرعة والمنزƼ ƘاƼǔل

  .كƦلǁ تǄƮنا المبيداƘ عǇ طريƾ الƦƺاƇ المǄوÜƚ ومياǉ الشرƔ المǄوƛة

وتتميز المبيداƘ بƽƮاƘ طبيعية وكيميائية تƤتǄف Ƽيما بينǌا والتي تشمý قابǄيتǌا 

ǋوǇ ومدƛ ǎباتǌا Ƽي الطبيعةÜ كما تƤتǄف Ƽي لǄتبƤر وميǌǄا لƦǄوباƼ Ǉي الماƇ أو Ƽي الد

Ƙالمـو Ǐلـƍ ديƌطار قد تƤأ Ǐلƍ أضرار بسيطة Ǉم ǇنساǗا ǏǄا عǋرƛ(1).أ 

  :قمـامة اƫـدǭ :ȷالǮا

 Ǉالتقدم التكنولوجي الكبير والتحسي ƴم Ưاألر Ǉي عدد سكاƼ الزيادة الكبيرة Ǉƍ

ميÜ نتƝ عنǊ تزايد مستمر Ƽي Ƽي مستوياƘ المعيشة أدƍ ƘلǏ الزيادة Ƽي اǙستǁǚǌ اليو

ƘاƽǄƤم Ǉم Ǌمن ƭǄƤالت Ɣما يج Ƙكميا.  

تشتمý قمامة المدǇ عǏǄ مƽǄƤاƘ المساكǇ الǄƮبة الناتجة عǇ أعماý الǌدم 

والبناƇ ومƽǄƤاƘ المتاجر والمƮانƴ والورƫ والمدارƩ والمستشƽياƘ والنوادي 

  .وغيرǋا

ǉ نوعا مǇ الƽضƘǚ التي Ǉƍ ما نستǄǌكǊ حاليا ستƮبƼ Ơي وقƘ ما مستقبǚ بقايا

يجƔ التƭǄƤ منǌا نƦكر مƦ Ǉلǁ السياراÜƘ وأƛاƚ المنازÜý واألجǌزة 

  .الƣ...الكǌربائية

 Ʀƍ اǌمن ƭǄƤالقمامة التي يراد الت Ǉكبيرة م Ƙكميا ýي المنازƼ يوميا ƴوتتجم

تشتمǉƦǋ ý القمامة عǏǄ بقايا تجǌيز الطعام وعǏǄ ما يتǄف منÜǊ وعǏǄ أوراƾ الجرائد 

مجƘǚ وأوراƾ التǄƺيف وعǏǄ المعǄباƘ المعدنية الƽارغة كما تشتمý عǏǄ بقايا تقǄيم وال

  .أشجار الحديقة

 Ƙالتجمعا Ǉبعيدة ع Ǉأماك Ǐلƍ Ǉا بالمدǌتجمعات Ǉأماك Ǉالقمامة م ǉƦǋ ýوتنق

 Ɣضة(السكانية تعرف بالمقالƽƤمن Ǉأماك ( ƚوǄدرا لتƮم Ɣالمقال ǉƦǋ ƘبحƮأ Ʀƍ

يدروجيǌ Ǉاتجة عǇ التحýǄ مýƛ غازاƘ الميƛاǇ وكبريتيد الالǌواƇ الجوي بƺازاƘ ن
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 Ƙوالميكروبا Ƙوالحشرا ǇراƋƽر الƛبيئة مناسبة لتكا Ɣالمقال ǉƦǋ ƘارƮواألمونيا و

  .الضارة

  :التلوǫ الناȸȝ ǰǩ الصناȝة: راǣعا

 Ƙالمركبا Ǉالعديد م ƘرǌƲ ورة الكيميائيةƛالتقدم التكنولوجي وال ýƲ يƼ

تكǇ معروƼة سابقاƦƍ Ü ازداد اǗنتاƜ العالمي مǇ الكيمائياƘ مما أدǎ الكيميائية التي لم 

Ǉƍ . م1990- 1950 سنة ما بيǇ 40 ضعƽا ƍ70 ýǚƤلǏ اǙرتƽاƳ السنوي ƍلǏ حوالي 

الكƛير مǇ نواتƝ ومƽǄƤاƘ اǗنتاƜ الƮناعي ضار بƮحة اǗنساǇ وقد قدرƘ أعداد 

  . ألف مركƔ كيميائي35بحوالي المركباƘ الكيميائية التي تƽرزǋا مƽǄƤاƘ الƮناعة 

Ǉƍ مƽǄƤاƘ المƮانƴ السائǄة تمýƛ مشكǄة تǄوƚ بيئي ƼالمƮانƴ التي تǄقي 

 Ǐية حتƼالجو ǉالميا ƚوǄي تƼ Ɣتتسب Ʀƍ بار عميقةƈ يƼ ا عادةǌبƮا تǌا قريبا منǌاتƽǄƤبم

  .ولو كانǉƦǋ Ƙ المƽǄƤاƘ مواد ǄƮبة

اƎƼ ǉنǊ مǇ الƮعوبة تنقية Ʀƍا ما ƮبƘ مƽǄƤاƘ المƮانƴ السائǄة Ƽي مجاري المي

تǁǄ المياǙ ǉستƤدامǌا Ƽي الشرƔ أو الريƦƍ Ü تبقǏ المواد الƦائبة والتي ينتƝ الكƛير منǌا 

  .عǇ مياǉ الƮرف الƮناعي

ومǇ الحوادƚ الƤطيرة التي نتجƘ عǇ عمǄياƘ الƮرف الƮناعي ما حدƼ ƚي 

ا تسربƍ ƘلǏ مياǊǋ  والحادƚ اƤǓر كاǇ مǇ نƮيƔ نǌر الرايǇ عندم1956الياباǇ سنة 

 مواد كيميائية أƛناƍ ƇطƽاƇ حريƼ ƾي أحد المƮانƴ تستƤدم Ƽي تƮنيƴ أحد 1980سنة 

ǁاألسما Ǉف مǙǓا Ƙمئا Ƙي موƼ Ƙوتسبب Ƙالمبيدا.  

وǙ تقتƮر األضرار الناتجة عǇ المƮانƴ عǏǄ مƽǄƤاتǌا والتي تƼ ƔƮي البيئة 

  (1).لنǌائيةƼتǄوǌƛا ولكǇ أضرار الƮناعة تمتد ƍلǏ منتجاتǌا ا

  :أنــواع التلـوث: الفرع الثاني

  :ǩلـوǫ اƬـواǒ: أوال
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ƚوǄو تǋ Ƈواǌالتي الحالة ال Ǉتعتبر يكو Ƙمواد بتركيزا ǏǄمحتويا ع Ƈواǌا الǌيƼ 

  : قسميƍǇلǏوتنقسم مƮادر تǄوƚ الǌواƇ . بيئتǊ بمكوناƘ أو اǗنساǇ بƮحة ةضار

ýادر األوƮالم Üالطبيعية)  ýƛمƘازاƺالناتجة واألتربة ال  Ƙوراƛ Ǉم Ǉالبراكي 

 Ƙاباƺال ƾحرائ Ǉفالناتجة واألتربةومƮالعوا Ǉادر )  مƮالم ǉƦǋةعادو Ǉما تكو 

 مǇ  التǄوÜ ƚ ويعد والجيولوجية الجƺراƼية تحكمǌا العوامý ة Ƽي مناطƾ معينمحدودة

 Źادر متقطعاƮالم ǉƦǋأوŹموسميا .  

 عǏǄ ة اǗنساǇجة ألنشط المƮدر الƛاني مǇ مƮادر تǄوƚ الǌواǌƼ Ƈو نتيأما

 ƠسطƯدام األرƤاستƼ يƼ ناعة الوقودƮال Ǉا مǋوغير Ƈرباǌوتوليد الك ýالنق ýووسائ 

وƦǋا النوƳ مǇ .  الǌواƍƇلǏ وجسيماƘ دقيقǊ مƤتƽǄة انبعاƚ غازاƍ ƘلǏ يƌدي األنشطة

 Ƽي األرƯ ومنتشر بانتشارǋا عǏǄ سطƠ اǗنساǇ أنشطة باستمرارالتǄوƚ مستمر 

 Ƙو . سكانيةالالتجمعاǋوƚوǄي التƦال ƚحي ƾǄتمام والقǋǙير اƛي Ǉأ Ǌمكونات Ǌوكميات 

ƘبحƮوكبيرة متنوعة أ Ǌبدرج Ƙƛا أحدƲحوǄم ǚǄƤ يƼƇواǌǄالطبيعي ل Ɣالتركي  Ü

  : وأǋم مǄوƛاƘ الǌواƇ ما يǄي

  

1- ǅأكسيد النيتروجي:  

 Ǉاني أكسيد النيتروجيƛ يعتبر)NO2 (الم Ǉم أكاسيد النيتروجيǋأ Ǉوجودة واحد م

 Ǉأكسيد النيتروجي ýأو ƴم Ǉي الجو ويكوƼ)NO ( ي ألكاسيدǄالك Ƴما يعرف بالمجمو

Ǉالنيتروجي)Nox ( ماǋاألوǗا بواسطة اǋرة والتي يتم توليدƼر وƛك ƾي المناطƼ Ǉنسا

وتتكوǇ أكاسيد النيتروجيǇ كناتƝ لجميƴ عمǄياƘ اǙحتراƾ التي . العمرانية والحضرية

 الرغم مǇ أǇ أوý أكسيد النيتروجيǇ يكوǇ الناتǏ Ɲالعالية وعǄتتم Ƽي درجاƘ الحرارة 

نساǇ نتيجة لƺƮر التركيزاƐ Ƙ عǄي Ʈحة اǗينǙ Ǌ يعتبر Ʀو تƛƋير سأ Ǚƍساسي األ

وتعتبر اǙنبعاƛاƘ المرورية ǋي المƮدر األساسي . الǌواƇ المحيط التي يوجد بǌا Ƽي 

لƺƮيرة مǇ محطاƘ الكǌرباƇ وبعƯ ألكاسيد النيتروجيǇ بينما تنتƝ بعƯ التركيزاƘ ا

 أǇ اǙنبعاƛاƘ الƮادرة مǇ محطاƘ الكǌرباƇ والمناطǙƍ ƾ األƤرǎالمƮادر الƮناعية 
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Ǆا عǌاعƽد ويساعد ارتƮالر Ƙمحطا Ǉعة عƽمرت ýم األحواƲي معƼ Ǉناعية تكوƮالǏ 

سرعة انتشار المǄوƛاƼ Ƙي الجو لƦلǁ تعتبر اǙنبعاƛاƘ المرورية ǋي المƮدر 

  (1).األساسي

  :ƙاني أكسيد الكبريت -2

 Ƙاني أكسيد الكبريƛ Ǉيتكو)SO2 ( أكسدة البقايا الكبريتية ƘياǄلعم Ɲكنات

ƾحتراǙية اǄعم Ƈناƛأ ǁلƦالوقود و Ƴأنوا Ưي بعƼ توليد . الموجودة Ƙمحطا Ɲوتنت

 Ƙاني أكسيد الكبريƛ Ǉكمية كبيرة م ƇرباǌةالكƼضاǗبا  Ǐلƍ Ưبع Ǉالناتجة م Ƙالكميا

ƾناعية المناطƮال ǎرƤكوقود األ Ƙة المازوƮاƤ دم الوقود البتروليƤالتي تست ƜنتاǗ 

  .الطاقة

ǄوعǏ التي يتم Ƙالسيارا Ǉدر مƮي Ǚ Ƙاني أكسيد الكبريƛ Ǉأ Ǉا الرغم مǌدارتƍ 

 Ǉير مضاف (بالبنزيƺالمضاف أو ال ƇسواǊليƍƭاƮالر  (Ǚƍ التي يتم Ƙالسيارا Ǉأ 

تنتƝ كمية غير قǄيǄة مƛ Ǉاني أكسيد الكبريƘ والتي ) الديزý( بواسطة السوǙر ƍدارتǌا

Ǆورة واضحة عƮر بƛƌتǏالمرورية ƾي المناطƼ Ƙالتركيزا  . ƾالحر Źأيضا ýƛيم

Ƙاني أكسيد الكبريƛادر لƮالعضوية أحد الم ƘاƽǄƤمǄالمكشوف ل .  

  :ةـات العالƾـالجسيم -3

 Ƙي تركيزاǄة عƲحوǄورة مƮيرة تم التركيز بƤي األعوام األƼ Ƙالجسيما

 Ǉم ýالعالقة أق Ƙي الجسيماǄع Źر وضوحاƛورة أكƮالتركيز ب Ǉي الجو وكاƼ 10العالقة 

 الƮحة العامة حيƚ يتم استنشاقǌا بƮورة أكبر ǏنƲراŹ لƤطورتǌا عǄ رميكرومت

ǁلƦ حية بعدƮال Ɣالمتاع Ɣلتسب Ǉي الرئتيƼ المرورية أحد  .وتستقر ƘاƛنبعاǙا ýƛوتم

 العالقة Ƽي الجو والتي تتم استƛارتǌا عǇ طريƾ الرياƟ كما ربةلǖت األساسيةالمƮادر 

 Ü الƮدريةاألتربةيمýƛ الحرƾ المكشوف لǄمƽǄƤاƘ بƋنواعǌا مƮدراǋ ŹاماŹ مǇ مƮادر 

 اǙنبعاƛاƘ الƮناعية كما يوجد مƮدر أƤر لǖتربة ناتƝ عǇ الطبيعة ƍلي باǗضاƼةƦǋا 

                                                 
(1)- http://www.eeaa.gov.eg/arabic/main/env-air.asp  
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 كانǇƍ Ƙ عند ǋبوƔ الرياƟ ولǖتربة Ǆمناطƾ والتي تمýƛ مƮدراŹلالجاƼة والƮحراوية 

  .األƤرǎأقƤ ýطورة مǇ المƮادر 

4- ǅأول أكسيد الكربو:  

المƮدر الرئيسي ألوý أكسيد الكربوǋ Ǉو اǙنبعاƛاƘ المرورية ولكǇ كمية 

 ǏǄي أعƼ Ǉا وتكوǌة محركƇاƽة بسرعة السيارة وكƲحوǄورة مƮر بƛƋتت ƚنبعاǙا

  .Ƽي أقý معدǙتǌامعدǙتǌا حينما تكوǇ سرعة السيارة 

5- ǅوƦوǓا: 

 Ƽي طبقة األوزوǇ توجد Ƽي الجو نتيجة لوجود األوزوǇتركيزاƘ غاز 

 التركيزاƘ التي يتم انبعاǌƛا مǇ طبقة التروبوسƽير ولƦلƍ ǁلي باǗضاƼةالستراتوسƽير 

Ǆتعتمد ع Ǉاألوزو ƘتركيزاǏيƼ ي يتمƦال ƴالموق ǊيƼ ي يتمƦال Ƙد والوقƮالر  ǊدƮالر. 

 مƴ بعƯ األوزوǇ تقý بƮورة مǄحوƲة نتيجة لتƽاعý األوزوǇركيزاƘ ولكǇ ت

 ƘاƛوǄالمǎرƤاألǇأكاسيد النيتروجي ýƛي الجو مƼ (1). الموجودة  

  

6-ǅاني أكسيد الكربوƙ : 

يتكوƛ Ǉاني أكسيد الكربوǇ عند احتراƾ أي مادة عضوية Ƽي الǌواÜƇ وǙ يƤتǄف 

ƦلǙ ǁ يƤتǄف Ƽي Ʀلǁ الƤشƔ أو الورƼ ƾي Ʀلǁ الƺاز الطبيعي أو البتروý أو الƽحم ك

وغير Ʀلǁ ونƲرا ألƛ Ǉاني أكسيد الكربوǇ مǇ مكوناƘ الǌواƎƼ ÜƇننا Ǚ نشعر بزيادة 

ýي الحاƼ الضارة ǉارƛƉب Ʃنح Ǚو Üبطريقة مباشرة Ƈواǌي الƼ Ǌنسبت.  

 Ǉامƛال Ǉاية القرǌي نƼ Ƙكان Ƈواǌي الƼ ازƺا الƦǋ نسبة Ǉأ Ƙالدراسا Ƙوقد بين

 جزƇ أي ƛ Ü290م ارتƽعƍ ƘلǏ %0.026 جزƼ Ƈي المǄيوÜǇ أي نحو 260عشر نحو 

  .Ƽ 1983ي نǌاية %0.0345 أي ƛ Ü345م زادƍ ƘلǏ نحو %0.029نحو 
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والسبƼ Ɣي ǉƦǋ الزيادة ǋو تǁǄ الكمياƘ الǌائǄة مǇ الوقود التي تحرƼ ƾي 

 محطاƘ القوǎ وƼي المنشƘƉ الƮناعيةÜ باǗضاƼة ƍلǏ حرƾ كمياƘ كبيرة أƤرƼ ǎي

ýالنق ýووسائ Ƙالسيارا Ƙمحركا.  

 Üالحراري ƩحتباǙرة اǋاƲما يعرف ب Ƈواǌي الƼ ازƺǄأي زيادة ل Ǉع Ɣويترت

ويƌدي ƍلǏ تسƤيǇ المناƢ ورƴƼ درجة حرارة سطƠ األرƯ مما سيƌدي ƍلǏ انǌƮار 

 Ƴاƽارت ǁلƦ Ǉع Ɲوسينت ÜƯرǖالشمالي والجنوبي ل Ǉطي القطبيƺيد التي تǄالج Ƙطبقا

لبحر مما يƌدي ƍلǏ غرƾ حواف القاراƘ وما عǄيǌا مǇ مدǇ مستوǎ سطƠ ا

ƘƉ(1).ومنش  

  :ǩلـوǫ اƫيـاه: اـǭاȹي

يƽسد ƤواǊƮ أو يƺير مǇ طبيعتÜǊ والمقƮود بتǄوƚ الماƇ  تǄوƚ الماƇ بكý ما

Ʃو تدنǋ  Ƈبارمجاري الماǓار واǌواألمطار والبحار واألن ýية مما يجعƼالجو ǉوالميا 

 أو الحيواǇ أو النباتاƘ أو الكائناƘ التي تعيƼ ƫي البحار  لǘنساƮ ƠǇالغيرماǋƇا 

ÜƘنسانية والنباتية والحيوانية  والمحيطاǗا ƘاƽǄƤالم ƾطري Ǉع Ƈالما ƚوǄويت

ƼيǊ أو تƼ ƔƮي ƼروعÜ Ǌ كما تتǄوƚ المياǉ الجوƼية نتيجة لتسرǏ Ɣ والƮناعية التي تǄق

ائية مǄوƛة Ü ومǇ أǋم مǄوƛاƘ بما Ƽيǌا مǇ بكتريا وƮبƺاƘ كيمي مياǉ المجاري ƍليǌا

  :الماƇ ما يǄي

  :الملوƙةمياǇ المطر  -1

تجمƴ أƛناƇ سقوطǌا مǇ  تتǄوƚ مياǉ األمطار ƤاƮة Ƽي المناطƾ الƮناعية ألنǌا

أكاسيد النتروجيǇ وأكاسيد  السماƇ كý المǄوƛاƘ الموجودة بالǌواÜƇ والتي مǇ أشǌرǋا

Ǉكر أƦالجدير بال Ǉوم ÜƔالترا ƘراƦو Ƙالكبريǉميا ƚوǄرة جديدة  األمطار تǋاƲ 

ƘاƽǄƤالم Ǉكبيرة م Ƙكميا Ƈلقاƍو ÜƴنيƮانتشار الت ƴم Ƙƛاستحد  Ƙازاƺي واألتربةوالƼ 

  .اƇـالǌواƇ أو الم

 :اريـاǇ المجـمي -2
                                                 

  .Üƭ.ƭ.ƭ .42-43-44 الطاقة وتǄوƚ البيئةÜ أحمد مدحƍ Ƙسǚم -(1)
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Ʀƍأن Ưناعية وبعƮال ƘاƽƲوالمن ǇابوƮبال ƚوǄالبكترياـ تت Ƴوا  Ƙوالميكروبا

ƍلǏ تǄوƛا ǋي  ألنǌار والبحيراƎƼ Ƙنǌا تƌديالضارةÜ وعندما تنتقý مياǉ المجاري ƍلǏ ا

ǎرƤاأل.  

 :اعيةـات الصنـالمخلف -3

الƮناعية والتي تƌدي ƍلǏ  وتشمý مƽǄƤاƘ المƮانƴ الƦƺائية والكيمائية واأللياف

 Ƈوالبكتريا والدما Ǉوǋبالد Ƈالما ƚوǄتƯواألحماƘوياǄط   والقƽوالن ƷباƮواأل

 Ɵǚواألم Ƙوالكيماويا ýالبترو Ƙومركباƾالزئب ƟǚمƋالسامة ك  Ɵǚوأم Üƣوالزرني

 .المعادǇ الƛقيǄة كالرƮاƭ والكادميوم

 : المفاعـǘت النوويـة-4

ŹƛوǄت Ɣي تسبǋاوǏǄالبيئة وع ǏǄع Źضارا ŹيراƛƋر تƛƌمما ي ƇماǄل Źحراريا   Üاǌحيات

  .مƴ احتماý حدوƚ تǄوƍ ƚشعاعي ألجياǙ ýحقة مǇ اǗنساǇ وبقية حياتǌا

  :ريةـشالح داتـالمبي -5

Ɣزالة األعشاƍ يƼ دمƤالزراعية أو التي تست ýيƮالمحا ǏǄع ƫوالتي تر 

Ƙوالقنوا Ƴالتر ǉميا ƚوǄتت ǁلƦك ÜرفƮال ǉميا ƴا مǌبعض ƔينساƼ Üالضارة  ýسƺالتي ت

كما يƌدي  Ƽيǌا معداƘ الرƫ وǙƈتÜǊ ويƌدي Ʀلƍ ǁلǏ قتý األسماǁ والكائناƘ البحرية

بǉƦǌ  ي تشرƔ مǇ مياǉ الترƳ والقنواƘ المǄوƛةƍلǏ نƽوƾ الماشية والحيواناƘ الت

 م أوضƠ دلي1972ý– 1971المبيداÜƘ ولعý المƋساة التي حدƼ Ƙƛي العراƾ عامي 

ǏǄمما أدي  ع ƾالزئب ǏǄالحشرية المحتوية ع Ƙالمبيدا Ǉم Ƴدام نوƤتم است Ǉحي ǁلƦ

ýوƤد Ǐلƍ  م 6000حواليǌمن Ƙوما ÜƘياƽالمستش Ǐلƍ ƭƤ500ش.   

  :المحيطاتو ارـالبترول إلǍ البح ناتƛ عǅ تسربوƘ الـالتل -6

سنوياÜŹ وƍما نتيجة لقيام ǉƦǋ  وǋو ƍما نتيجة لحوادƚ غرƾ الناقƘǚ التي تتكرر

ǉميا Ƈلقاƍا وǌزاناتƤ ýيف وغسƲالتن ƘياǄبعم Ƙǚالبحر الناق Ưي عرƼ ةƛوǄالم ýسƺال. 

ýالبترو Ƙبزي Źالبحار أيضا ǉميا ƚوǄت Ɣأسبا Ǉع وم Ƈناƛأ ǊقƼتد Ɣوالتنقي ƚالبح ƘياǄم

المتحدة األمريكية Ƽي نǌاية الستينياÜƘ  حدƼ ƚي شواطƐ كاليƽورنيا بالوǙياƘ عنÜǊ كما
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طولǌا بƛمانمائة ميý عǏǄ مياǉ المحيط  وتكوǇ نتيجة لƦلǁ بقعة زيƘ كبيرة الحجم قدر

Ǉم ǏƮتح Ǚ أعداد Ƙمو Ǐلƍ ǁلƦ ǎوأد Üاديǌال  Ƙوالكائنا ǁاألسما Ǉطيور البحر وم

  (1).لبحريةا

Ǯالǭـة: اـǣالتر ǫلـوǩ:  

ŹدراƮالتربة التي تعتبر م Ǉƍ Üمارƛير والƤǄل  Ɛر التي يسƮر العناƛأك Ǉم

يدرǁ مدǎ أǋميتǌا ǌƼي مƮدر الƦƺاǌƼ  Ƈو ǉƦǋ .  Ǚ البيئة ƼياǗنساǇ استƤدامǌا 

ǊتǄولعائ Ǌعدم الوعي األساسي ل Ǉع Ɲا وينتǌل Ǌمالǋƍ الحقيقة ǉƦǌل ǁدراǗ(2).وا  

 التǄوƚ الƦي يƮيƔ الǚƺف الƤƮري والقشرة العǄوية لǄكرة األرضية وǋو

 Ʃوتعتبر أسا ÜيكولوجيǗام اƲالن ƘقاǄح Ǉواألساسية م Ǐقة األولǄي يعتبر الحƦوال

الحياة وسر ديمومتǌا وǙ شǁ أǇ الزيادة السكانية الǌائǄة التي حدƼ Ƙƛي السنواƘ القǄيǄة 

Ʈر البيئية Ƽي Ʀǋا الجزƇ مǇ النƲام الماضية أدƍ ƘلǏ ضƺط شديد عǏǄ العنا

اǗيكولوجي واستنزƘƼ عناƮر بيئية كƛيرة نتيجة لعدم مقدرة اǗنساǇ عƮ ǏǄيانتǌا 

وحمايتǌا مǇ التدǋور ƼسوƇ استƤدام األراضي الزراعية يƌدي ƍلǏ انƽƤاƍ Ưنتاجيتǌا 

 Ǐلƍ ýƮالبيولوجية قد ت Ǌقدرت ÜƝر غير منتƮعن Ǐلƍ Ɲر منتƮعن Ǉا مǌǄوتحوي

ونجد أǇ سوƇ استýǚƺ اǗنساǇ لǄتكنولوجيا قد أدƍ ǎلǌƲ Ǐور التǄوƚ األرضي . ƽƮرال

حيƚ أǇ زيادة استƤدام األسمدة النيتروجينية لتعويƯ التربة عƼ ǇقداƮƤ Ǉوبتǌا 

والمبيداƘ الحشرية لحماية المنتجاƘ الزراعية مǇ اƼǓاƘ أدƍ ƘلǏ تǄوƚ التربة بالمواد 

بيولوجية كما أǇ زيادة النشاط الƮناعي والتعديني أدƍ ǎلǏ الكيماوية وتدǋور مقدرتǌا ال

 Ƙالحكوما Ưكيميائية أو مشعة وتقوم بع Ƙكان Ƈبة سواǄƮال Ƙاياƽوالن ƘاƛوǄزيادة الم

 Ǉيكو Ǉتا الحالتيǄي كƼو Ưاألر Ǉي باطƼ اǌنƼأو د Ưاألر ǏǄع Ƙاياƽالن ǉƦǋ ƇلقاƎب

 Ǉوالحيوا ǇنساǗا ǏǄر عƛƌوت Ơبي واضǄير السƛƋالتýالطوي ǎالمد ǏǄع Ƙ(1).والنبا  

                                                 
(1)- http://www.t1t.net/vd/showthread.php?t=68601  
(2)- http://www.feedo.net/Environment/Pollution.htmلكترونيǗنشر اǄالشركة العربية ل  
(1)- http://www.greenline.com.kw/home.asp  
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 Ǌسƽي تدمير نƼ ýاألو Ɣو المتسبǋ مادام Ǉنساǘل Ǉيمك Ǌما تم عرض ýǚƤ Ǉم

بنƽسǊ أǇ يجد الƮيƺة التي تǚئمƼ Ǌي حماية نƽسǊ مýǚƤ Ǉ المحاƲƼة عǏǄ البيئة Ʀƍا 

 استطاƳ أǇ يتحكم Ƽي مواردǉ الطبيعية وƤاƮة منǌا الطاقوية باستبداý الطاقة التقǄيدية

بالطاقة المتجددة وƤاƮة Ƽي عنƮرǋا الطاقة الشمسية ƦاƘ األǋمية الكبرƼ ǎي حمايتǌا 

  .الƣ...لǄبيئة مما يعود بالƽائدة عǏǄ اǗنساǇ مƛƈ Ǉار ƍيجابية اقتƮادية واجتماعية

  

  



 - 80 - 

  :ةـة والتنميــالبيئـ: الثانيالمبحث 
ǋر طبيعية مǇ المعروف أǇ البيئة الطبيعية ǋي كý ما يحيط باǗنساǇ مƲ Ǉوا

 Ɣضاǋو ýجبا Ǉم Ưاألر Ơسط Ƙي مكوناƼ ةǄƛمم ÜŸا ƾǄƤ Ǉحية أو غير حية م

 Ɵط ورياƺحرارة وض Ǉة مƽǄتƤالم Ƣر المناƮوعنا Üور وتربةƤƮو Ǉووديا ýوǌوس

 Ÿي بيئة أحكم اǋو Ýبة والمالحةƦالع ǉموارد الميا Ǐلƍ ةƼضاƍ ةƽǄتƤم Ƈوأمطار وأحيا

ووƲيƽة وقد أوجدǋا بمعطياƘ أو مكوناƦ ƘاƘ مقادير ǄƤقǌاÜ وأتقƮ Ǉنعǌا كما ونوعا 

 ƭائƮƤال ǉƦǋالمقادير و ǉƦǋ اǌل ýƽتك ƚمعينة بحي ƭائƮƤو ƘاƽƮوب Üمحددة

القدرة عǏǄ توƼير سبý الحياة المǚئمة لǄبشرÜ وباقي الكائناƘ الحية األƤرǎ التي 

Ưاألر ǏǄالحياة ع Ǌتد. تشارك Ǉا العادية دوǌي حالتƼ البيئة ǇƎƼ ǁلƦمدمر أو ل ýƤ

مƤرƔ مǇ جانƔ اǗنساǇ تكوǇ متوازنة عǏǄ أساƩ أǇ كý عنƮر مǇ عناƮر البيئة 

   .الطبيعية قد ƾǄƤ بƽƮاƘ محددة وبحجم معيǇ بما يكýƽ توازنǌا

كاǇ تعامý اǗنساǇ مƴ بيئتǊ منƦ نشوƇ الحضارة اǗنسانية ƍلǏ ما قبý الƛورة 

ÜيماǄس ǚناعية تعامƮالدائم ال Ǌي سعيƼ Ǉقد كاƼ رǋاƲم ƴالتكيف م ýيحاو ƇبقاǄل 

Üاǋييرƺلت Ǐر مما يسعƛالطبيعة أك  Ǌل Ơتسم ǁاƦنƈ التقنية ǊƼومعار ǊǄوسائ Ǉم تكǄƼ

Üالبيئي Ǉالتواز ǏǄر كبير عƛأ ƚحداƎقد  بƼ محدود Ɣاضطرا Ǉم Ǌƛيحد Ǉما كا Ǐوحت

ÜاǌابƮن Ǐلƍ عادة األمورƍو Ǌة بتقويمǄيƽالطبيعية ك Ǉلية التوازƈ Ƙم كان Ǉا غير أ

 Ɣة جانƮاƤالحياة و Ɣجوان ƴي جميƼ ميةǄضة عǌن Ǉناعية مƮورة الƛال Ǌعن Ƙƽتكش

 Ƙبدأ ƚحي Ǌرد بمحيطƽقة الǚي عƼ ا كبيراƤشر ƚوم الطبيعية والتقنية قد أحدǄالع

اƛǓار السǄبية لǘنساǇ عǏǄ الطبيعة تتجǏǄ بوضوƼ Ɵي كاƼة المجاƘǙ وأƮبƠ تƛƋيرǋا 

لقد أدǎ . ة Ƽي األرƯ بما Ƽي Ʀلǁ حياة اǗنساǇ نƽسǊالمباشر يǌدد جميƴ مƲاǋر الحيا

 ƍلǏ استبداý مƮادر الطاقة القديمة مýƛ االتقدم الكبير Ƽي عǄوم الكيمياƇ والميكانيك

 Ǉم ǊǄما تحم ýوالطاقة النووية بك ýالبترو Ƙحم الحجري بمشتقاƽوال ǉار والمياƤالب

د الكبير ألعداد السكاǇ الناتƝ عواقƔ وƤيمة عǏǄ سǚمة الƮحة والمحيطÜ كما أǇ التزاي

 Ƙقيام تجمعا Ǐلƍ ǎطيرة قد أدƤتاكة والƽاألوبئة ال ƴوم الطبية وتراجǄتطور الع Ǉع
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 ƚوǄأزمة الت ƾي تعميƼ كبير ýبشك Ƙمǋسا Ǉي المدƼي األرياف وƼ ةƽƛسكانية مك

  Ƥ.(1)اƮة مƴ انتǌاƜ سياساƘ التƮنيƴ المعقدة

ƌالبيئة وش ýتمام بمشاكǋǙر اƮولم يقت Ǉكا Ǌنجد أن ýب ÜقطƼ ƇماǄالع ǏǄا عǌون

 Ǉير مƛتمام كǋقد بدأ اƼ مƛ Ǉم Üوازدياد الوعي ÜميǄتقدم الحضاري والعǄنتيجة ل

 ýالدو Ưبع Ǉا نجد أƦكǋو Üالبيئة Ǉوƌا بشǌا وساستǌكريƽا ومǋرادƼأ ýي شكƼ Ɣالشعو

مشاكý المتقدمة قد أنشǋ ƘƋيئاƘ حكومية أو شبǊ حكوميةÜ أو جمعياƘ عǄمية لدراسة 

Üاǌل ýوǄيجاد حƍ ǏǄع ýالبيئة البيئة والعم ǏǄة عƲƼالمحا ǏǄع ýر العمƤƈ Ǐأو بمعن.  

  

  :ةـــوم البيئـــمفه :ب األولـالمطل
  :مƽاǋيم عديدة نƦكر منǌا وفلǄبيئة تعاري

 Ƙموجودا Ǉم Ǌما يحيط ب ýوك ÜǇنساǗا Ǉكيا Ǉع ƜارƤ وǋ ما ýتعد البيئة ك

اƇ الƦي يشربǊ واألرƯ التي يسكǇ عǄيǌا ويزرعǌا وما Ƽتشمý الǌواƇ الƦي يتنƽسǊ والم

 ýتشك Ʀƍ اǌيƼ ƫر البيئة التي يعيƮي عناǋو Üجماد Ǉحية أو م Ƙكائنا Ǉم Ǌيحيط ب

Ʀطار الǗةياƽǄتƤالم Ǌوأنشطت Ǌحيات ǊيƼ Ʃيمار .  

ƛǚƛ ýمي المتداوǄالع Ǐرئيسيةةوتعني البيئة بالمعن Ɣجوان :  

ويشمý العديد مǇ األبعاد التي تضم مستوǎ  :الجانب االقتصادي واالجتماعي -1

 ÜƘǚضƽريف الƮوت ÜƔالشر ǉوميا ÜǇسكǄحية لƮال ƘاƽƮالشروط والموا Üردƽال

والعاداƘ السǄوكيةÜ والممارساƘ اليوميةÜ وǋي انعكاƩ لǄمستوǎ التعǄيمي والƛقاƼي 

  .لǄبشرية

ƴ األحياƇ ة وتوزييشمý الكƛاƼة السكانية Ƽي بقعة معين :الجانب البيولوجي -2

  .األƤرǎ بداǌǄƤا

  

                                                 
  Ü الجزائرƩ1997  Ü   مار 404Üالعدد  Ü المركز التقني لǚتƮاý واǗعǚم والتوجيÜǊ       مجǄة الجيƫ الوطني الشعبي    -(1)

ƭ     .10.  
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  (1).ويشمý ما نقƮد بǊ عادة كǄمة المناƢ :الجانب الطبيعي -3

  :البيƏة ƺي الفكر المعاصر

 Ƈشي ýا تعني كǌتعني شيئا ألن Ǚ مةǄا كǌنƋتعريف البيئة ب Ǐلƍ Ưالبع ƔǋƦوي

وƦǋا التعريف يعكƩ لنا ما يكتنف Ʀǋا المƮطƠǄ مǇ الƺموƯ لƦǌا نجد أǇ لǄبيئة 

ǋاƽدراسةم ýك Ƴقا لنوƼيم متنوعة ومتباينة و.  

Ǉرئيسيي Ǉقسمي Ǐلƍ يم المتنوعةǋاƽالم ǉƦǋ وم : ويمكننا ردǌƽبالم ƭتƤي ýاألو

اǗيكولوجي لǄبيئة والƦي يركز عǏǄ الطبيعة التي تحيط باǗنساǇ أما الƛاني ǌƼو المǌƽوم 

  .مǉ1972 مƌتمر استوكǌولم لسنة الواسƴ لǄبيئة والƦي تبنا

  :المفهوم اإلیكولوجي للبيئة: ولالفرع األ
تعرف البيئة ƍيكولوجيا بƋنǌا مجموƳ كý المƛƌراƘ والƲروف الƤارجية المباشرة 

لƦا اتجǊ البعƍ ƯلǏ تعريف . وغير المباشرة المƛƌرة عǏǄ حياة ونمو الكائناƘ الحية

ǇنساǗا ǊيƼ ƫي يعيƦا الوسط الطبيعي الǌنƋالبيئة ب.  

 Ǐلƍ رƤǓا Ưالبع Ǌاكما اتجǌنƋي : تعريف البيئة بƦالمكاني ال ýالوسط أو المجا

  .يعيƼ ƫيǊ اǗنساǇ بما يضم مƲ Ǉواǋر طبيعية وبشرية يتƛƋر بǌا ويƛƌر Ƽيǌا

ومعنǏ ما سبƾ أǇ البيئة تشمý كý العوامý الحيوية وغير الحيوية التي تƛƌر 

وية جميƴ عǏǄ الكائǇ الحي بطريقة مباشرة أو غير مباشرةÜ حيƚ يقƮد بالعوامý الحي

 البيئة المƤتƽǄةÜ أما ط الموجودة Ƽي األوسا- المرئية وغير المرئية –الكائناƘ الحية 

  .العوامý غير الحيوية ƼيقƮد بǌا الماƇ والǌواƇ والتربة

أǇ اǗطار البيئي يتكوǇ مƛǚƛ Ǉة " كوبر"Ƽي Ʀǋا اǙتجاǉ أيضا يرǎ اǙقتƮادي 

لǄترƼيǊ والتمتƴ بالمناƲر الطبيعيةÜ البيئة كمƮدر : عناƮر متداǄƤة مƴ بعضǌا ǋي

ƘـاƽǄƤالم ƔستيعـاǙ Ƴوالبيئة كمستود Üموارد الطبيعيةǄدر لƮ(2).والبيئة كم  

                                                 
(1)-    Ʃيم دعبǋبراƍ محمد يسري  Ü   Ƈالبقا Ƙالبيئة وتحديا ƚوǄروبولوجية : تƛية أنƌر  Ü   ƴنشر والتوزيǄسنتر ل ƫالبيطا Ü  

  .Üƭ.ƭ .3-4 1999: اǗسكندرية     
  .19 .البيئة مǇ حولنا دليý لǌƽم التǄوƚ وƛƈارÜǉ مرجƴ سابƭ Üƾ ترجمة محمد ƮابرÜÜ تراقƩ واجنر -(2)
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مƤزǇ أو مستودƳ لǄموارد الطبيعية والبشرية "كƦلƔǋƦ ǁ البعƍ ƯلǏ أǇ البيئة 

ǇنساǗا Ƙحاجا ƳشباǗ دمةƤوالمست ÜǇمعي Ǉمحدد وزما Ǉي مكاƼ رةƼالمتو".  

األرƯ وما تحتويǊ مƤ ǇاماƘ ومواردÜ والماƇ : وارد الطبيعية Ƽيوتتمýƛ الم

مǇ أنǌار وبحار ومياǉ جوƼية وأمطارÜ والǌواƇ بطبقاتǊ المƤتƽǄةÜ وتتمýƛ الموارد 

البشرية Ƽي عدد السكاǇ ومعدý زيادتǌم ودرجة ازدحامǌم ومستوǎ حضارتǌم 

Ʀلǁ مǇ الƮƤائƭ والعاداƘ والتقاليد الƤاƮة بǌم وأنماط اǙستƍ ǁǚǌلǏ غير 

ǇسكاǄجتماعية لǙا.  

 ǊيƼ ƫي يعيƦالمحيط ال ýƛوم تمǌƽا المƦǋ يƼ البيئة Ǉأ Ǐلƍ ƾمما سب ƭǄƤون

اǗنساǇ ويمارƼ ƩيǊ نشاطƼ Ǌي الحياةÜ كƦلǁ يمكننا أǇ نǚحƲ عǏǄ المǌƽوم 

 اǗيكولوجي لǄبيئة أنǊ مǌƽوم ضيǙ ƾ يربط بيǇ البيئة وبيǇ العاداƘ والتقاليد التي يرتبط

 Ƙسساƌالم ýشك ýǋيتجا Ǌكية كما أنǚǌستǙنتاجية واǗا Ǌوأنشطت ǊوكǄي سƼ ǇنساǗا اǌب

اǙجتماعية واǙقتƮادية التي تنƲم المجتمÜƴ والعǚقاƘ التي تربط بينǌا وبيǇ البيئة 

  .كƦلǌƼ ǁو يتجاýǋ الوسط اǙجتماعي لǘنساǇ ومدǎ رƌيتǊ لǄبيئة ومشاكǌǄا

  :مؤتمر استوآهولمالبيئة وفقا ل: الفرع الثاني
ǋناǁ شبǊ اتƽاƾ بيǇ الكƛير مǇ المǌتميǇ بالدراساƘ البيئية عǏǄ أǇ البيئة ǋي 

اǗطار الƦي يشمý جميƴ عناƮر الحياة التي تحيط باǗنساÜǇ وقد توƜ مƌتمر 

 حيƚ أعطƦǋ 1972 Ǐا اǙتجاǉ حينما عقد بالسويد تحƘ مǄƲة األمم المتحدة ماستوكǌول

كý شيƇ  ":وتناوý تعريǌƽا باǗعǇǚ الƮادر عƦǋ Ǉا المƌتمر بƋنǌالǄبيئة مǌƽوما واسعا 

 ǇنساǗيحيط با" ǇزوƤمجرد م Ǉر مƛأك ǏǄع ýتد ƘبحƮأ ǉتجاǙا اƦǌقا لƼالبيئة وƼ

لعناƮر الطبيعةÜ وبتعبير Ƥƈر ǇƎƼ البيئة ǋي كý ما تƤبرنا بǊ حاسة السمƴ والبƮر 

  .يعة أو مƮ Ǉنƴ اǗنساǇوالشم والǄمƩ والتƦوƾ سواƇ كاƦǋ Ǉا مƮ Ǉنƴ الطب

 ýا األحواǌنƋة عامة بƽƮالبيئة ب ǇƋب ýالتعريف القائ Ǐلƍ يرƤي األƼ ƭǄƤون

وتعتبر الكرة . الƽيزيائية والكيميائية واǗحيائية لǘقǄيم الƦي يعيƼ ƫيǊ كائǇ حي
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األرضية كǌǄا بمƛابة البيئة لبني البشرÜ وتتكوǇ مǇ الǌواƇ والماƇ والتربة وكاƼة 

ƘالكائناǎرƤ(1). الحية األ  

  :ةـالبيئونظام ر ـعناص: ينالمطلب الثا

  :عناصر البيئة: الفرع األول
  :ƍ Üلƛǚƛ Ǐة عناƮر ǋي ماستوكǌوليمكǇ تقسيم البيئةÜ وƾƼ توƮياƘ مƌتمر 

  :ةـة الȖبيعيـالبيǞ: أوال

الǚƺف الجويÜ الǚƺف المائيÜ : تتمƼ ýƛيوتتكوǇ مǇ أربعة نƲم مترابطة 

ط الجويÜ بما تشمǉƦǋ ǊǄ األنƲمة مǇ ماƇ وǋواƇ وتربة ومعادÜǇ المحي واليابسة

ومƮادر لǄطاقة باǗضاƼة ƍلǏ النباتاƘ والحيواناÜƘ وǉƦǋ جميعǌا تمýƛ الموارد التي 

تاحǌا اŸ سبحانǊ وتعالǏ لǘنساǇ كي يحýƮ منǌا عǏǄ مقوماƘ حياتǊ مǇ غƦاƇ أ

ǎوƋوم Ƈودوا Ƈوكسا.  

  :ةـة البيولوǱيـالبيǭ :Ǟاȹيا

وأسرتǊ ومجتمعÜǊ وكƦلǁ الكائناƘ الحية Ƽي المحيط " الƽرد"تشمý اǗنساǇ و

  .الحيوي وتعد البيئة البيولوجية جزƇاŹ مǇ البيئة الطبيعية

  :ةـة االǱتماȝيـالبيǭ :ǞالǮا

 ويقƮد بالبيئة اǙجتماعية Ʀلǁ اǗطار مǇ العǚقاƘ الƦي يحدد ماǋية عǚقة 

 Üǉغير ƴم ǇنساǗو األوحياة اǋ يƦال Ƈسوا Ƙالجماعا Ǉيم أي جماعة مƲي تنƼ Ʃسا

 Źة معاǌمتباينة أو متشاب Ƙجماعا Ǉأو بي Üي بيئة ماƼ Ưم ببعǌا بعضǋرادƼأ Ǉبي

  .رة Ƽي بيئاƘ متباعدةÜ وتƌلف أنماط تǁǄ العǚقاƘ ما يعرف بالنƲم اǙجتماعيةاضوح

                                                 
(1)- Üحولنا Ǉالبيئة م Üوانجر ƩيƼترا ƾالساب ƴالمرج Ʃƽن Üƭ. 20.  
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  :ساǇ تتحدد Ƽي جانبيǇ رئيسييǋ ǇماوعناƮر البيئة الحضارية لǘن

كý ما استطاƳ اǗنساǇ أǇ يƮنعǊ كالمسكǇ والمǄبƩ وǋو  :انب الماديالج -1

  .ووسائý النقý واألدواƘ واألجǌزة التي يستƤدمǌا Ƽي حياتǊ اليومية

Ƽيشمý عقائد اǗنساǇ وعاداتǊ وتقاليدǉ وأƼكارǉ وƛقاƼتǊ وكý  :الجانب الƸير مادي -2

  . كانƘ أم مكتسبةما تنطوي عǄيǊ نƩƽ اǗنساǇ مǇ قيم وƈداƔ وعǄوم تǄقائية

 Ƙمقوما ǏǄع Ǌمن ýƮويح ǇنساǗا ǊيƼ ƫي يعيƦطار الǗي اǋ البيئة Ƙا كانƦƍو

 Ɣما يج ýأو ǇƎƼ Üبني البشر Ǉم Ǌأقران ƴم Ǌقاتǚع ǊيƼ Ʃويمار Ƈوكسا ƇاƦغ Ǉم Ǌحيات

 يǌƽم البيئة ǌƼماƮ ŹحيحاŹ بكý عناƮرǋا ǇعǏǄ اǗنساǇ تحقيقǊ حƽاƲاŹ عǉƦǋ ǏǄ الحياة أ

وتƽاعǚتǌا المتبادلةƛ Üم أǇ يقوم بعمý جماعي جاد لحمايتǌا وتحسينǌا وأǇ ومقوماتǌا 

  .يسعǏ لǄحƮوý عǏǄ رزقǊ وأǇ يمارƩ عǚقاتǊ دوƍ Ǉتǚف أو Ƽƍساد

  :النظـام البيئـي: الفرع الثاني
ويقƮد بالنƲام البيئي أية مساحة مǇ الطبيعة وما تحويǊ مǇ كائناƘ حية ومواد 

 وما تولدǉ مǇ تبادý بيÜ ǇالبعƯ ومƴ الƲروف البيئيةحية Ƽي تƽاعǌǄا مƴ بعضǌا 

 Üر والبحيرة والبحرǌابة والنƺم البيئية الƲة النǄƛأم Ǉوم Üالحية وغير الحية Ƈاألجزا

وواضƠ مƦǋ Ǉا التعريف أنǊ يƼ ƦƤƋي اǙعتبار كý الكائناƘ الحية التي يتكوǇ منǌا 

كيƔ التربةÜ الرياÜƟ طوý تر(المجتمƴ البيئي وكƦلǁ كý عناƮر البيئة غير الحية 

ƚوǄالت Üالرطوبة Üارǌالن...ƣال ( ǇنساǗا ƦƤƋام البيئي –ويƲالن Ƙحد كائناƋمكانة – ك 

عǏǄ النƲام البيئي وعǏǄ حسƤ  ǇاƮة نƲراŹ لتطورǉ الƽكري والنƽسيǌƼ Üو المسيطر

ǊƼام البيئي وعدم استنزاƲالن ǏǄة عƲƼتتوقف المحا ǊƼرƮو.ت  Ǉام البيئي مƲالن Ǉيتكو

  :أربعة عناƮر رئيسية ǋي

  :ȝناȍـر اȹɋتــاǯ: أوال

 ǉƦǋ Ǉونجد أ Üاǌأنواع ýبك ƇضراƤال Ƙي النباتاƼ ƜنتاǗر اƮعنا ýƛوتتم

 Ǉاني أكسيد الكربوƛ غاز ƭي تمتǌƼ Üاǌسƽا بنǌائƦغ Ɯنتاƍ ǏǄا القدرة عǌيرة لديƤاأل
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ǌمن ƴنƮالتربة وت Ǉم Ƈالما ƭوتمت ÜƇواǌال Ǉم ýيƼوروǄي وجود مادة الكƼ ما معا

 ǊيǄا عƇوبنا Üاǌالعضوية التي تحتاج Ƙالمركبا Ƴأنوا ƴجمي ÜƩير أشعة الشمƛƋت Ƙوتح

 ýك Ǉع ýǚستقǙا Ǉا نوعا مǌسƽلن Ƙالنباتا ǉƦǌل ƇاƦƺال Ɯنتاƍ ǏǄية القدرة عƮاƤ Ǐتعط

لعناƮر ما حولǌا مǇ الكائناǙƍ ÜƘ أنǌا Ǚ تستطيƴ اǙستƺناƇ عǇ اعتمادǋا عǏǄ ا

  .الطبيعية غير الحية

وتتكوǇ مǇ الحيواناƘ بƋنواعǌا المƤتƽǄة التي Ǚ تستطيƴ أǇ تعد غƦائǌا بنƽسǌا 

 Ƙا بالنباتاǌبعض ǎƦƺبينما يتƼ ÜƇاƦƺا الƦǋ عدادƍ يƼ اǋغير ǏǄا تعتمد عǌأن Ǚƍ

واألعشاƔ غير أǇ البعƯ اƤǓر يتǎƦƺ مƈ ǇكƘǚ الǄحوم بƺيرǉ مǇ الحيواناÜƘ وƼي 

  .لحالتيǇ تقوم ǉƦǋ الحيواناƘ باستǁǚǌ ما تنتجǊ عناƮر اǗنتاƜكǄتا ا

  :ȝناȍـر التحليـȰ: اـǭاȹي

Ǆي تحƼ Ɣما يتسب ýك ýا يوتشتمǌالبيئة الطبيعية المحيطة ب Ƙف مكوناǄأو ت ý

مýƛ البكتيريا والƽطرياÜƘ وبعƯ أنواƳ الحشراƘ التي تشترƼ ǁي تحǄيý أجسام 

ý عƍ ǏǄعادة جزƇ مǇ المادة ƍلǏ ياعد عناƮر التحǄالنباتاƘ والحيواناƘ الميتةÜ وتس

 ǁلƦوب ÜƇاƦƺال Ǉي تكويƼ ǎرƤا مرة أǌدمƤوتست ƜنتاǗر اƮا عناǌيد منƽالتربة لتست

  .مرة أƤرǎ تتكرر ǉƦǋ الدورة

Ǯالǭية: اـƩا Ƙȡ بيعيةȖر الȍالعنا:  

وتشتمý الماƇ والǌواƇ بما Ƽيǌما مǇ غازاƘ األكسيجيǇ والنيتروجيǇ وƛاني 

يد الكربوÜǇ وعǏǄ ضوƇ الشمƩ بƎشعاعاتǌا المƤتƽǄة الحرارية وƼوƾ البنƽسجيةÜ أكس

وبعƯ المواد المعدنية الموجودة Ƽي التربةÜ وبعƯ األجزاƇ المتحǄǄة مǇ أجسام 

النباتاƘ والحيواناƘ التي تدýƤ بƮورة أو بƤƋرƼ ǎي عمǄياƘ التوازǇ البيئي المƤتƽǄة 

  Ǘ.(1)نتاƜوتشكý عامǋ ǚاما بالنسبة لعناƮر ا

  

                                                 
(1)- Ʃيم عبǋبراƍ محمد يسري Üýالمستقب Ƙالبيئة وتحديا ƚوǄروبولوجية :تƛية أنƌر Üƭ.ƭ .14-15.  
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  :انـــة واإلنســـالبيئ: المطلب الثالث
Ǉƍ العǚقة بيǇ اǗنساǇ والبيئة ǋي عǚقة Ƽطرية وأزلية طالما أǇ البيئة ǋي 

 Ǌان Ʀƍ Ǌحيات Ƙمقوما ǏǄع ýƮيح Ǌومن ǇنساǗا ǊيƼ ƫي يعيƦطار الǗاǊاتج ǉƦǋ بيةǄلت 

 ǉƦǋ ƘاعدƮا وقد تǌمتƲالموارد البيئية وأن Ǉم ƘحتياجاǙا ƘحتياجاǙبية اǄي تƼ قةǚالع

 ýا بشكǌيراجع ǇنساǗا Ǉطرية التي كاƽقة الǚي العǋة وƽǄتƤور البشرية المƮالع ýǚƤ

  (1).عƽوي وƼطري

 حيوي Ƽي ƍحداƚ التƺيير البيئي واýǚƤǗ الطبيعي ýيعتبر اǗنساǇ أǋم عامو

ألعوام ازداد البيولوجيƼ ÜمنƦ وجودǉ وǋو يتعامý مƴ مكوناƘ البيئةÜ وكǄما توالƘ ا

 Ǉم Źمي والتكنولوجي مزيداǄالتقدم الع Ǌيسر ل Ǉة بعد أƮاƤو Üي البيئةƼ ŹطاناǄوس Źتحكما

Ƈوالكسا ƇاƦƺال Ǐلƍ Ǌزدياد حاجتǙ ŹقاƼي البيئة وƼ يرƺالت ƚحداƍ ƭرƼ.  

 ƴانƮوم Ƴمزار Ǐلƍ اǌأرض ýوحو Ƙاباƺأشجار ال ǇنساǗا ƴا قطƦكǋو

بالرعي المكƛفÜ ولجƍ ƋلǏ استƤدام األسمدة ومساكÜǇ وأƼرط Ƽي استǁǚǌ المراعي 

الكيمائية والمبيداƘ بمƤتǄف أنواعǌاÜ وǉƦǋ كǌǄا عوامƼ ýعالة Ƽي اýǚƤǗ بتوازǇ النƲم 

  : البيئيةÜ ينعكƩ أƛرǋا Ƽي نǌاية المطاف عǏǄ حياة اǗنساǇ كما يتضƠ مما يǄي

  :اتـــابـالغ :رع األولـالف
مǇ % 28اÜǇ وتشمý الƺاباƘ ما يقرƔ الƺابة نƲام بيئي شديد الǄƮة باǗنس

القاراƘ ولƦلǇƎƼ ǁ تدǋورǋا أو ƍزالتǌا يحدƚ انعكاساƤ Ƙطيرة Ƽي النƲام البيئي 

وƮƤوƮاƼ Źي التوازǇ المطǄوƔ بيǇ نسبتي األكسجيǇ وƛاني أكسيد الكربوƼ Ǉي 

Ƈواǌال.  

  

  

  : والنظم الزراعيةيـالمراع :رع الثانيـالف

                                                 
(1)- http://www.4eco.com/2004/10/_1html  
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ƍلǏ تدǋور النباƘ الطبيعيÜ الƦي يراƼقǊ تدǋور يƌدي اǙستƤدام السيƐ لǄمراعي 

  .Ƽي التربة والمناƦƎƼ ÜƢا تتابƴ التدǋور تعرƘ التربة وأƮبحƘ عرضة لǚنجراف

قام اǗنساǇ بتحويý الƺاباƘ الطبيعية ƍلǏ أراƯ زراعية ƼاستعاƯ عǇ النƲم 

ǚالع Ǉائية وعƦƺال ýسǚالس Ǉع Ưواستعا ÜطناعيةƮزة اǌجƋالبيئية الطبيعية ب Ƙقا

 Ǉبي Ƙقاǚالع Ǉر مƤƈ م البيئية بنمطƲنǄوالمواد المميزة ل Ƙالكائنا Ǉالمتبادلة بي

 ýوƮوǄالحشرية ل Ƙدم األسمدة والمبيداƤاستƼ ÜǊوالبيئة المحيطة ب Ƴالمزرو ýوƮالمح

ƍلƦǋ Ǐا الǌدفÜ وأكبر ƤطƋ ارتكبǊ اǗنساƼ Ǉي تǌƽمǙ Ǌستƛمار األرƯ زراعياǋ Źو 

تبداý العǚقاƘ الطبيعية المعقدة الموجودة بيǇ العوامý البيئية اعتقادǉ بƋنǊ يستطيƴ اس

النباتاƘ بعوامý اƮطناعية مبسطةƼ ÜعارƯ بƦلǁ القوانيǇ المنƲمة لǄطبيعةÜ وƦǋا ما 

Ɣقة وسريعة العطǋم الزراعية مرƲالن ýجع.  

  :النباتات والحيوانات البریة :الثالثرع ـالف
المنتƲم ƍلǏ تعرƯ عدد كبير مǇ أدǎ تدǋور الƺطاƇ النباتي والƮيد غير 

  .يالنباتاƘ والحيواناƘ البرية ƍلǏ اǙنقراýƤƋƼ ÜƯ بالتوازǇ البيئ

  

  : واالقتصادعالقة البيئة بالتنمية: الرابعب ـالمطل

  :عالقة البيئة بالتنمية: رع األولـالف
Ƙ تقوم التنمية عǏǄ استýǚƺ الموارد البيئية واǗمكانياƘ البشرية بما Ƽيǌا المنجزا

 Ǉم ǁلƦمية والتكنولوجية وǄأالع ƘحتياجاǙبية اǄا تǌمǋداف أǋاأل Ǉعدد م ƾتحقي ýج

  .البشرية وتحسيǇ وتطوير نوعية حياǉ البشر

 Ǉالتنمية م Ǌƛيما تحدƼ ƴي أي مجتمƼ والتقدم التنموي Ưوǌالن ǎمستو Ʃويقا

Ƽراد شية ألتƺييراƼ Ƙي البنية اǙجتماعية واǙقتƮادية تتجƼ ǏǄي تحسيǇ الحياة المعي

  .المجتمƴ وزيادة الدýƤ القومي

 ǏاألولƼ التنمية والبيئة Ǉيقة بيƛقة الوǚالع Ʋحǚن Ǉأ Ǉما تقدم يمك ǏǄع Ƈوبنا

Ǚانية وƛموارد ال ǏǄتقوم ع Üالموارد البيئية وبالتالي Ǉتقوم التنمية دو Ǉأ Ǉيمك ƼƎ Ǉ
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Ǉا سيكوǋسادƼƍ ƚحي Ǉبالموارد م ýǚƤǗبية اǄالس Ǌانعكاسات Ǌية التنموية لǄالعم ǏǄع 

 Ơش Ǉا كما أǌƼداǋƋب ýǚƤǗأو باوا ýر بشكƛƌا سيǌƮلموارد وتناقƉ Ǉالتنمية م ǏǄر عƤ

Ǚ Ǌان ƚا حيǌƼداǋأ ƾا وتحقيǋمستوا ƚموارد بيئية  حي ǏǄتقوم التنمية ع Ǉأ Ǉيمك

 ينبƺي Ǌضرار بالبيئة ومواردǋا يضر باǙحتياجاƘ البشرية وعǄيǇ اǗ أمحدودة كما

Ǉ ينƲر ƍلǏ البيئة والتنمية ألتنمية أǇ تقوم عǏǄ أساƩ وضƴ اǙعتبار لǄبيئة وعǏǄ ا

  (1). متǚزماƼ Ǉالتنمية لǇ تحقƾ أǋداǌƼا دوǇ األƦƤ بسياساƘ بيئية سǄيمةاباعتبارǋم

  :االقتصاد البيئي والبيئة االقتصادیة :رع الثانيـالف
  . يا قبý كý شيƼ Ǉƍ Ƈشý المشاريƴ بيئيا يعود بكý بساطة ƍلƼ ǏشǌǄا اقتƮاد

Ʀا لم تكǉƦǋ Ǉ المشاريƼ ƴاشǄة اقتƮادياǇƎƼ Ź الƽشý البيئي ǋو جريمة عǇ سبƍ ƾو 

ƍƮدƮة الحقيقو. رار و ترǄيالمشك ƾأد Ǐادية أو بمعنƮقتǙالدراسة ا Ɣي غياǋ ة

  . غياƔ الدراسة المالية

 Ǉأ ýيعق ýǋ Ưالبع ýتقد يقو ƘƉقام منش ƘاƦدراسة  كبيرحجم Ƈجراƍ Ǉدو 

 لم تكǇƍ - Ǉ وجدƘ - ولكǇ عǏǄ أقý تقدير ǇƎƼ الدراساƘ  مستبعد Ʀǋا األمرǇƍةÞ مالي

Ǉƍ شركاƘ كǉƦǌ تعاني مǇ مشاكý مالية جوǋرية تجبرǋا أǇ تقوم . واقعية أو شامǄة

 ƜنتاǗي استمرار اǋ Ƙقمة األولويا Ǉأ Ơالواض Ǉا ومǌلدي ƾاƽنǗا Ƙة أولوياǄاضƽبم

  .لبيئةعǏǄ حساƔ األولوية الƛانية وǋي ا

Ʀƍ Ý Ǉ أالدراسة المالية الجيدة ǋي التي تجعý اǙقتƮاد ƮديقاŹ حقيقياŹ لǄبيئةو

 واحتياط اǙستبداý واسترجاƳ كƽǄة التƋسيƩ اǋǗتǁǚالدراسة المالية تستوجƔ أƦƤ كǄف 

 عند تحديد تسعيرة المنتƝ وليÜ ƩولحƲ التضƤم وƼوائد كƽǄة رأƩ الماý بعيǇ اǙعتبار

Ǉƍ . مة المنتƝ الƤام وكǄف التشƺيý والƮيانة والنƽقاƘ الجارية األƤرǎاǙكتƽاƼ Ƈقط بقي

 Ǉتكو Ǉأ Ưترƽالدراسة ت ǉƦǋ Ɲنجاز النتائƍ ǏǄقادرة ع Ǉتكو Ǉوأ Źشركة ناجحة ماليا

 ǁلƦ يرƺوب ÜýستبداǙاحتياط ا ǏǄع Źوالتجديد اعتمادا ýستبداǙا–ǇǓا ýو الحاǋ كما- 

                                                 
(1)- http://www.4eco.com  
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ياŹ وكاǇ األƼضý استýǚƺ رأƩ الماƼ ýي مشاريƴ مجدية اقتƮاد ǉƦǋ ǇƎƼ المشاريƴ غير

  .بحيةƦاƘ ر

Ņبيئي Ǌبالضرورة استدامت ƴتستتب Źستدامة مالياǙا ǏǄع Ƴقدرة المشرو Ǉƍو .ا ǉƦǋ

الدراسة Ƽ Üالرƌية لتƛƋير اǙقتƮاد عǏǄ البيئة تتجǏǄ أيضاƼ Źي تƛƋير البيئة عǏǄ اǙقتƮاد

Ǚا ƘباǄالمتط ƾي دراسة تحقǋ ير البيئية الجيدةƮمƼ ǁلƦ ýعƽا لم تƦƍادية وƮقت

عند ƍجراƇ محطة معالجة  Ƽمǚƛ. المشاريƴ البيئية المتǄƮة بǌا ǋو مƮير كارƛي

الƮرف الƮحي يجƔ أǇ تكوǇ الدراسة متكامǄة ومجدية مǇ الناحية البيئية 

 ýيƺوالتش ƩسيƋف التǄك Ƴادية كاسترجاƮقتǙووا Üاǋوغير ýوǄالح Ɣتجن Źدائما Ɣيج

الحǄوý واعتماد التقنياƘ شاريƴ البراقةÜ والسعي ما أمكƍ ǇلǏ تبسيط السحرية والم

  (1).المǚئمة محǄيا

  

  

                                                 
  html.58_/08/2004/com.eco4.www://http وائý أبو حجرÜ التقرير العالمي حوý البيئة والتنمية -)1(
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   ةـة والسياسـة البيئيـن السياسـادل بيـر المتبـالتأثي: المبحث الثالث
  : والمجتمع الدولياالقتصادية         

  

التأثير المتبادل بين السياسة : ب األولـالمطل

  :اديةالبيئية والسياسة االقتص
لǄسياسة البيئية تƛƋير واضƠ عǏǄ األǋداف اǙقتƮاديةƼ ÜمýǚƤ Ǉ السياسة البيئية 

 Ǚ Ǉبحماية البيئة أ ƾǄتتع Ɣألسبا Ǉة يمكǌج ǇمƼ والعمالة ýيƺالتش ǏǄير عƛƋالت Ǉيمك

تنƦƽ بعƯ اǙستƛماراƼ Ƙي مجاƘǙ محددةÜ عǏǄ سبيý المƛاÜý بناƇ منشƘƉ الƽحم أو 

ةÜ أو قد توقف بعƯ المنشƘƉ عǇ العمÜý وسيكوǇ لƦلǁ تƛƋير محطاƘ الطاقة النووي

ومǇ جǌة أƤرǎ يمكǇ مýǚƤ Ǉ الطƔǄ المتزايد عǏǄ . سǄبي عǏǄ التشƺيý والعمالة

المعداƘ والتجǌيزاƘ البيئيةÜ أي عǏǄ التكنولوجيا البيئيةÜ أǇ تƼ ƾǄƤرƭ عمý جديدة 

ويمكǗ ǇجراƇاƘ . جǌيزاƼƘي الƮناعاƘ التي تقوم بتقديم ǉƦǋ السƴǄ والمعداƘ والت

 Ǉبيئة يمكǄة لǄقƛة والمƛوǄالم ƴǄالسƼ Üاألسعار ǎاستقرار مستو ǏǄر عƛƌت Ǉحماية البيئة أ

ƴǄالس ǉƦǋ Ɯنتاƍ حماية البيئة عند ǏǄع ƾاƽنǗتكاليف ا Ƴاƽا نتيجة ارتǋأسعار ƴƽترت Ǉأ. 

 Ɯنتاƍ ƾلتطوير طر ǉاتجا Źدائما ǁناǌƼ ÜŹدائما ýو الحاǋ اƦǋ Ʃلي Ǉولك Ɣوأسالي

متǚئمة مƴ البيئة ومجدية اقتƮادياŹ بحيƚ تتجǊ التكاليف وبالتالي األسعار نحو 

ƯاƽƤنǙا.  

وتتƛƋر أيضاŹ المقدرة التناƼسية لƮǄناعة الوطنيةƼ ÜيمكǇ أǇ تضعف ǉƦǋ المقدرة 

 Ǉأ Ǉأو يمك Üحماية البيئة Ƙقاƽزيادة ن Ǉالتكاليف وبالتالي األسعار الناجمة ع Ƴاƽارت ƴم

 Ǉتطوير يكو ýǚƤ ǇمƼ Üناعة الوطنيةƮǄسية لƼالمقدرة التنا Ƴاƽأي ارت ÜŹير عكسياƛƋالت

تكنولوجيا جديدة لحماية البيئة مǇ المحتمý أǇ تحقƾ تƽوقاŹ أو أسبقية تكنولوجية وبالتالي 

  .كسƔ أسواƾ واسعة لǄتƮريف

 Ǉالتواز ǏǄيجابي عƍ بي أوǄس ýبشك Ǉراƛƌي Ǉأ Ǉيمك ǇيǋتجاǙا ǚك Ǉƍ

ƮقتǙمباشرةا ƘوعاƼالمد Ǉميزا ǏǄأي ع ÜƜارƤال ƴادي . ادي مƮقتǙر النمو اƛƋويت

أيضاŹ بالسياساƘ البيئيةǌƼ Üناǁ أƛر سǄبي يتمƼ ýƛي توقف أو عرقǄة النمو Ƽي األمد 
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 Üحماية البيئة ýي مجاƼ نتاجيةǗغير ا ƘماراƛستǙا ǏǄع ƾاƽنǗا ýǚƤ Ǉير مƮالق

ولوجيا حماية البيئة التي تحمƼ ýي طياتǌا نمواŹ وǋناǁ أƛر ƍيجابي يتمƼ ýƛي تطور تكن

ýي األمد الطويƼ النمو ǏǄع ƾاƽنǗير اƛƋت Ǉع ŹǚضƼ ŹادياƮاقت . ǇƎƼ ǁلƦ Ǐلƍ ةƼضاƍو

. النمو اǙقتƮادي العشوائي غير المتحكم ƼيǊ يمكǇ أǇ يقود ƍلƛƍ Ǐقاý البيئة وتǄويǌƛا

ǚالم ƴǄالس Ɯنتاƍ شروط نمو ǏǄير عƛƋت Ǌل Ǉا سيكوƦǋبيئةوǄئمة ل.  

 ýǚƤ Ǉوم Üة لحماية البيئةǌالموج ƘماراƛستǙا ýǚƤ Ǉم ǊنƎƼ ǁلƦ Ɣجان Ǐلƍو

 Źمعا ýوƤادي والدƮقتǙا Ưائƽال ƴر توزيƛƋيت Ǉأ Ǉيمك ÜŹحماية البيئة عموما ƘاƇجراƍ

ومƛ Ǉم يƌدي ƍلǏ الرƼاǉ اǙقتƮاديÜ وقد يكوƦǋ Ǉا التوزيƴ سǄبياŹ أو ƍيجابياÜŹ وƦǋا 

  (1).لƽئاƘ المستƽيدة أو المتضررة مƦ Ǉلǁمرتبط بنوعية ا

 ǏǄي وعǄالمح ǎالمستو ǏǄمضطرد ع ýحماية البيئة يتزايد بشك ǏǄع ƾاƽنǗا Ǉƍ

 ǏǄوع ǁǚǌستǙمار واƛستǙوا ƜنتاǗا ǏǄع Ơير واضƛƋت ƾاƽنǗا اƦǌالعالمي ول ǎالمستو

ýالعم ƾي سوǄادية الكƮقتǙا Ƙيراƺالمت ǏǄير عƛƋت ƾاƽنǗا اƦǌل Ǉأي أ Üة  ƦƤƋوي Ü

 ƘǙأربعة مجا Ǉضم Ƴي يتوزƦمار البيئي الƛستǙا ýحماية البيئة شك ǏǄع ƾاƽنǗا

  :رئيسية

 .ƍزالة الƽضƘǚ والنƽاياƘ والمواد الضارة  - 1

2 -  Ƈحة الضوضاƼومكا Ƈواǌوال ǉحماية وتنقية الميا. 

3 -  Źة بيئياƽيƲتطوير التكنولوجيا الن. 

  .التوعية البيئية  - 4

لمتقدمة مبالƸ كبيرة مǇ أجý حماية البيئةÜ وقد بƸǄ وتنƾƽ البǄداǇ الƮناعية ا

  ǋواǗنƽاƾ السنوي كنسبة مئوية مǇ الناتƝ اǙجتماعي اǗجمالي Ƽي ǉƦǋ الدوý كما

ǉأدنا ýي الجدوƼ Ơموض:  

  
  

  :)10(جـدول رقم 
  نسبة اǕنفاƼ السنوي للبلداǅ الصناعية المتƾدمة مǅ أجل حماية البيƏة

                                                 
(1)- http://www.t1t.net/vb/showthread.php?t=22110  
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  اتƛ اǕجمالينسبة مƏوية مǅ الن: الوحدة
  

 الدنمارك  بريطانيا  ƺنلندا  كندا  الياباǅ  الواليات المتحدة  هولندا  ألمانيا

1.62  1.47  1.37  1.33  1.33  1.05  0.94  0.88  
  

  t?php.showthread/vb/net.t1t.www://http=22110: درـالمص
  

لبيئة عǏǄ العمالة والتشƺيý باتجاǋيƼ ǇمǇ جǌة ينƲر ƍلǏ حماية تƛƌر حماية ا

 Ưبع ƠبƮحماية البيئة قد ت ƘاƇجراƍ ýǚƤ Ǉم Ǌأن Ʀƍ Üýالعم ƭرƽل ýالبيئة كقات

 ƘباǄالشروط والمتط Ʀيƽتن ƴتستطي Ǚة عالية وƽǄتك ƘاƦ Üجزئي ýولو بشك ÜƘƉالمنش

ǚغƍ Ǐلƍ ديƌت Ǉية أƼضاǗتكاليف اǄل Ǉويمك Üة أو ربما البيئيةƋالمنش Ƈأجزا Ưبع ƾ

ýالعم Ǉوأماك ƭرƼ Ǉسارة المزيد مƤ Ǐلƍ ديƌا مما يǌǄك. 

 Ǉأماك ǏǄة عƲƼأو تتم المحا Üجديدة ýعم ƭرƼ ƾǄƤ Ǉيمك ǊنƎƼ Üانيةƛ ةǌج Ǉوم

عمý قائمة مýǚƤ Ǉ اǙستƛماراƘ البيئية ونƽقاƘ حماية البيئةƼ ÜالنƽقاƘ التي تنƽقǌا 

ة البيئة ستقود ƍلǏ تشƺيý المزيد ـطاƳ العائǄي عǏǄ حمايالحكومة وقطاƳ األعماý والق

ýقوة العم Ǉم.  

ýǋ تتعارƯ سياسة حماية البيئة مƴ السياسة : والسƌاý الƦي يطرƟ نƽسǋ Ǌنا ǋو

Þ وýǋ ستƌدي حماية البيئة ƍلƤ Ǐسارة أماكǇ العمý القائمة أم أǇ حماية  اǙقتƮادية

بالتƋكيد Ǚ يمكǇ معرƼة  Þ عمý الجديدةالبيئة سوف تƌدي ƍلƾǄƤ Ǐ المزيد مƼ Ǉرƭ ال

Ʀلǁ بدوǇ حساƔ تƛƋير كǚ اǙتجاǋيǇ عǏǄ عدد أماكǇ العمý بشكƍ ýجمالي وتحديد أي 

ŹيراƛƋت ǎو األقوǋ ǇيǋتجاǙا.  

  :دـدى البعيـالم: رع األولـالف
Ƽي حاý عدم وجود سياسة لحماية البيئة عموماƼ Źسوف تƮبƠ الحياة غير ممكنة 

Ʈال ƾي المناطƼ Ǉسامي Ƈواǌوال Ƈالما ƠبƮوسي ÜǇة بالسكاƲالمكت ƾي المناطƼناعية و

 Ǉضم Źادي محدوداƮقتǙالنشاط ا ƠبƮوي Ƙوالنباتا Ƙالحيوانا Ưوتتضرر أو تنقر

Źجدا ƾطار ضيƍ . النشاط Ƙالحياة ومرتكزا Ƙتدريجي ستدمر مرتكزا ýوبشك
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Ǉ النادر وجود اǙقتƮادي لǄسكاǇ وينجم عƦ ǇلƼ ǁقداƼ Ǉرƭ العمý وربما يƮبƠ م

ýة عمƮرƼ.  

  :رـدى القصيـالم: رع الثانيـالف
 Ǐلƍ Ɣمبدأ المتسب ǏǄسياسة بيئية معتمدة ع ýƲ يƼ ةƮاƤدي حماية البيئة وƌت

جعƍ ýنتاƜ المنتجاƘ الضارة بالبيئة ƮعباŹ أو غير ممكÜǇ ويƮبƠ بناƇ المنشƘƉ المƛقǄة 

Ƥة أǌج Ǉوم ÜǇأو غير ممك Źجدا ŹاƽǄبيئة مكǄة لƛوǄناعة حماية البيئة والمƮ تنشط ǎر

 Ƈواǌية الƽƮوت ǉتنقية ومعالجة الميا Ƙيزاǌوتج Ƙناعة معداƮ ýƛم ƘناعاƮ ƫوتنتع

والمواد العازلة وأجǌزة القياƩ وƦǋا سوف يكوǇ لǊ تƛƋير ƍيجابي عǏǄ العمالة 

 . ýـوالتشƺي

 ǏǄحماية البيئة ع ƘاƇجراǗ بيةǄالس ǁلƦيجابية وكǗار اƛǓا Ǉتكو Ǉأ Ǉويمك

  :العمالة والتشƺيƛƈ ýاراŹ مباشرة أو غير مباشرة

وتتمƼ ýƛي المحاƲƼة عǏǄ أماكǇ العمý القائمة وƼي  :اǭɇار اƶɋاǣية اƫباشرة :أوال

  .تشجيƼ ƾǄƤ ƴرƭ عمý جديدة
وتنجم عƍ Ǉغƾǚ المƮانƴ أو أجزاƇ منǌا ألنǌا  :اǭɇار السلبية اƫباشرة :اـǭاȹي

ية أو Ǚ تستطيƴ اǙلتزام بǌاÜ ويتمƦ ýƛلƼ ǁي Ƥسارة تƤالف التعǄيماƘ والشروط البيئ

ýالعم Ǉأماك Ǉالمزيد م.  

Ǯالǭباشرة :اـƫا Ƙȡ يةǣاƶɋار اǭɇا:  Ƙعندما تقوم شركاƇنشاǗا Üýاƛالم ýسبي ǏǄع Ü

 Ƙشركا Ǉومواد م Ƙيزاǌوتج Ƙمعدا Ƈا ستقوم بشراǌنƎƼ ǉلمعالجة الميا Ƙمحطا Ƈببنا

ǏǄير عƛƋت ǁلƦل Ǉوسيكو ǎرƤأ ǇƎƼ ǁلƦ Ǐلƍ ةƼضاƍ Ƙالشركا ǉƦǋ يƼ ýيƺالعمالة والتش 

الدýƤ الƦي ستحýƮ عǄيǊ شركاƘ اǗنشاƇ سيوزƳ قسم منǊ عǏǄ العامǄيǇ وسوف 

يتحوƍ ýلǏ طƔǄ عǏǄ السƴǄ اǙستǚǌكية وبالتالي سوف يكوǇ لǊ تƛƋير عǏǄ العمالة 

  .والتشƺيƼ ýي مجاý استǁǚǌ السƴǄ اǙستǚǌكية
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عندما تƾǄƺ بعƯ المنشƘƉ بشكý كǄي أو جزئي  :لبية Ƙȡ اƫباشرةاǭɇار الس :اـراǣع

 ǁǄي تƼ ةǄر اليد العامƛƋتت Ǉحماية البيئة سوف ل ƘاƇجراƍو ƘيماǄبتع ƾǄتتع Ɣألسبا

 ƘƉي المنشƼ ýيƺالعمالة والتش ǏǄع Źير أيضاƛƋت ǁناǋ Ǉنما سيكوƍقط وƼ ƘƉالمنش

  (1).لية ƍلǉƦǋ Ǐ المنشƘƉاألƤرǎ الموردة لǄسƴǄ اǙستƛمارية أو المواد األو

 

المجتمع الدولي وجدول أعمال : الثانيالمطلب 

  :القرن الواحد والعشرون
. ǋناǁ جداý مستمر متعƾǄ بموضوƳ العǚقة بيǇ النمـو اǙقتـƮادي والبيئـة            

Ưر وبالتـالي               البعƛأك ǇكوǄǌسيست Ʃالنا ǇƎƼ اديƮنمو اقت ǁناǋ ما دام ǊنƋقد يعتقد ب

  . بشكý أكبريǌدروǇ ويǄوƛوǇ المƮادر

    ǊنƋب Ǉيجادلو ǇريƤǓف  "واƲيعني األن Ǐاألغن "      ƠبƮقط عندما تـƼ ƚا يحدƦǋو

وتƍ ýƮلǏ حد معيǇ مǇ الƛروة يمكنǌƃـا مـǇ   . محدد حياة مجتمƼ ƴوƾ مستوǎ معيشة

          Ƙاياƽالن Ǉير البيئة مǌوتط Ƙازاƺال ƚانبعا ýيǄتق ǏǄتكنولوجيا قادرة ع ǁǚوة  . امتǚعـ

. مية تجد السكاǇ يحاولوǇ بƮورة يائسة تحسيǇ نوعية حياتǌم        عƦ ǏǄلƼ Üǁي البǄداǇ النا    

              ǏـǄف عŇتعـرǄل Ǉالماضيي Ǉالعقدي ǎمد ǏǄا عǌدامƤي عبارة تم استǋ التنمية المستمرة

اǙحتياجاƘ الǚزمة لتƽƤيƯ الƽاقة مýǚƤ Ǉ نمو اقتƮادي يحƮ Ʋƽحة النƲام البيئـي             

ƼǚاƘ القائمة حاليا تتمحـور     والƤ. وكƦلǁ حƲƽ مƤزوǇ طويý األمد لǄمƮادر الطبيعية      

 .حوý كيƽية وضƴ موازنة بيǇ الحاجاƘ اǗنسانية والحماية البيئية

  

  

  :األبعاد االقتصادیة واالجتماعية: الفرع األول

                                                 
(1)- http://www.tlt.net  
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  :التعاوȷ الدويل للتعǲيǣ Ȱالتنمية اƫستدامة يف البلداȷ النامية وȅياȅاőا اǂلية :أوال

لبيئة والتنميةÜ قـررƘ الـدوý أǇ تنـشƋ         سعيا ƍلǏ مواجǌة التحدي الƦي تمǊǄƛ ا      

              Ƈحوار مـستمر وبنـا ƇجراƎة بƼكا ýالمشاركة الدو ǉƦǋ زمǄوت Üمشاركة عالمية جديدة

بداƴƼ مǇ الحاجة ƍلǏ تحقيƾ اقتƮاد عالمي أكƛر كƽاƇة وƍنƮافÜ مƴ مراعاة التـرابط              

يتـƮف  المتزايد Ƽي مجتمƴ األمم ومراعاة أǇ التنمية المستدامة يجƔ أǇ تƮبƠ بنـدا              

ومǇ المسǄم بǊ أǇ مǇ المǌمÜ لنجاǋ ƟـǉƦ         . باألولوية Ƽي جدوý أعماý المجتمƴ الدولي     

          Ǉالحقيقيي Ǉوالتضام Ǉالتعاو Ǉة وتعزيز جو مǌالمواج ǏǄع ƔǄƺالت Üالمشاركة الجديدة .

ومǇ المǌم بقدر مساو تعزيز السياساƘ الوطنية والدولية والتعاوǇ والتضامǇ المتعـدد            

  (1).تكيف مƴ حقائƾ الواقƴ الجديدةاألطراف مǇ أجý ال

ينبƺي لǚقتƮاد الدولي أǇ يوƼر مناƤا دوليا داعما لتحقيƾ أǋداف البيئة والتنمية            

  :ةـالتالي

  .النǌوƯ بالتنمية المستدامة عǇ طريƾ تحرير التجارة -1

 .جعý التجارة والبيئة تتبادǇǙ الدعم -2

 .ةتشجيƴ سياساƘ اǙقتƮاد الكǄي المساعدة لǄبيئة والتنمي -3

  

ومǇ شǇƋ وجود نƲام . ينبƺي أǇ تكوǇ سياساƘ البيئة والتجارة سياساƘ متداعمة      

             Üدام المـواردƤواست ƭيƮƤة تƇاƽك Ǉمزيدا م Ơيتي Ǉتجارة أǄمتعدد األطراف ل Ɵتوƽم

وǋو . ومƛ Ǉم يسǌم Ƽي زيادة اǗنتاƜ واǗيراداÜƘ وƼي تقǄيý المطالƔ المǄقاة عǏǄ البيئة            

وارد الǚزمة لǄتنمية والنمو اǙقتƮادييÜǇ كما يƌدي ƍلǏ تحسيǇ         بƦǌا يوƼر المزيد مǇ الم    

ومǇ ناحية أƤرƼ ÜǎمǇ شǇƋ بيئة سǄيمة أǇ توƼر الموارد اǙيكولوجيـة            . الحماية البيئية 

وǇƍ نƲامـا   . مما تستǄزمǊ استدامة النمـوÜ كما أنǌا تسند استمرار التوسƼ ƴي التجارة          

      ǉيساند ÜتجارةǄتوحا متعدد األطراف لƽمƍ         ـراƛأ ƚسـيحد ÜيمةǄبيئية سـ Ƙلسياسا Ƴتبا

  .ƍيجابيا عǏǄ البيئة كما سيسǌم Ƽي التنمية المستدامة

                                                 
(1)- http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html  
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ولتعزيز Ƽعالية األنƲمة ينبƺي    . والتعاوǇ الدولي Ƽي الميداǇ البيئي Ƽ ƦƤƈي النمو       

               Ǚ قيود Ǐلƍ ديƌت Ǚ Ǐور البيئي حتǋالتد Ƈرية الكامنة وراƦالج Ɣسباǖل ǎدƮتت Ǉا أǌل

ويتمýƛ التحدي المطروƼ Ɵي كƽالة السياساƘ المتعǄقة بالتجـارة         . عǏǄ التجارة لزوم لǌا   

  . والتنمية وتعزيزǋا عمǄية التنمية المستدامة

  :ƥاية ȍحة اȹɋساȷ وǩعزيزȽا :ǭاȹيا

   Ûتا الترابطƾيƙل     الصحة والتنمية وƍ ديƌية تƼالتنمية غير الكاƼǏ    والتنميـة Üقرƽال 

    ǚǌستǙا Ǐلƍ ديƌي          غير المناسبة تƼ Ǉعدد السكا Ƴاتسا ƴم Ǉدياƌما قد تǋتاǄك Üالزائد ǁ

ويجƔ أǇ تتناوý احتياجاƘ الƮحة األوليـة       . العالم ƍلǏ مشاكý حادة Ƽي الƮحة البيئية      

لسكاǇ العالمÜ ألنǌا جزǙ Ƈ يتجزأ مǇ تحقيƾ أǋداف التنمية المستدامة والرعاية البيئيـة              

 البيئية واǙجتماعية اǙقتƮادية جǌودا     ويستدعي الربط بيǇ الƮحة والتحسيناƘ    . األولية

  Ƙالقطاعا Ǉمشتركة بي .            ǇسـكاǗـيم واǄالتع ýود التي تـشمǌالج ǉƦǋ ýƛم Ǉدف مǌوال

            Ʃالتجارية والمـدار ýاألعما ǁلƦ يƼ بما ÜيةǄالمح Ƙالمجتمعا ƘئاƼالعامة و ýاƺواألش

جتمعاتǌم مـǇ    الناƼ Ʃي م   ǇوالجامعاƘ والمنƲماƘ الدينية والمدنية والƛقاƼيةǋ Üو تمكي      

ومǇ المǌم بوجƤ Ǌاƍ ƭدƤاý برامƝ الوقاية بدǙ مǇ اǙعتماد          . كƽالة التنمية المستدامة  

  (1).عǏǄ مجرد اƟǚƮǗ والمعالجة

Ǯالǭية :اـǞاطر البيǺƫي واǞالبي ǫالتلو ȸȝ ةƤاطر الصحية الناǺƫا ȸد مƩا:  

ý والمساكƼ Ǉي وأمكنة العمý ب) الǌواƇ والماƇ واألرƯ(أƮبحƘ البيئية العامة 

 ƭاƤاألش Ǉم Ǉييǚحة المƮ يƼ رƛƌت ƚوǄالت Ǉدرجة م ǏǄالعالم ع Ǉعديدة م Ƈأرجا

ويعود Ʀلƍ ǁلǏ جمǄة أمور مǇ بينǌا التطوراƘ المتعǄقة بƋنماط . تƛƋيرا معاكسا

اǙستǁǚǌ واǗنتاÜƜ وأساليƔ المعيشةÜ وميداƍ ǇنتاƜ الطاقة واستƤدامǌا وƼي الƮناعة 

Ʀ Ǐلƍ وما ýمراعاة لحماية البيئيةوالنق Ǉدو Üǁقدرة . ل Ǉيرا مƛالموارد يحد ك ƭونق

البǄداǇ عǏǄ معالجة مشاكý التǄوƚ والƮحةÜ كما أǇ تدابير مكاƼحة التǄوƚ وحماية 

                                                 
(1)- http://www.un.org  
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ýاألحوا ƔǄي أغƼ اديةƮقتǙالتنمية ا Ɣحة لم تواكƮحية بيئية . الƮ اطرƤم ǁناǋو

كما ǌƲر أǇ غالبية البǄداǇ تƽتقر . حديƛاكبيرة متǄƮة بالتنمية توجد Ƽي البǄداǇ المƮنعة 

ƍلǏ تكامý يƽضي ƍلƈ Ǐلية غير Ƽعالة لمكاƼحة التǄـوÜƚ مما تترتƔ عǄيǌا تكاليف 

  .اجتماعية Ǚ داعي لǌا

والǌدف العام ǋو اǗقýǚ مǇ المƤاطر ƍلǏ أدنǏ حد والحƽاƲ عǏǄ البيئة لدرجة 

تكǇ مشجعة لمواǄƮة التنمية Ǚ تضار Ƽيǌا Ʈحة اǗنساǇ وسǚمتǊ أو تتعرƯ لƤǄطر و

  :وأǋداف البرامƝ المحددة ǋي

ƍدماƍ ƜجراƇاƘ وقائية بيئية وƮحية مǚئمة كجزƇ مǇ برامƝ التنمية الوطنية  -

ǇداǄالب ƴي جميƼ.  

القيام بƎنشاƇ الǌياكý األساسية والبرامƝ الوطنية المǚئمة لكƽالة مراقبة  -

 لتƽƤيف التǄوƼ ƚي جميƴ األضرار والمƤاطر البيئية وتوƼير األساƩ الǚزم

 ǇداǄالب. ƴي مواقƼو ǉادرƮعند م ƚوǄة لمعالجة التǄمتكام Ɲبرام ƇنشاƎالقيام ب

 ǇداǄالب ƴي جميƼ ƚوǄيف التƽƤت ƘاƇجراƍ ǏǄالتركيز ع ƴم Ü ريفƮالت. 

القيام بتعييǇ وجمƴ المعǄوماƘ اǗحƮائية الǚزمة عǇ التƛƋيراƘ الƮحية لدعم  -

لتكاليف بما Ƽي Ʀلǁ تقييم التƛƋير الƮحي البيئي تحǄيý نسبة الƽوائد ƍلǏ ا

Ǌحدت Ǉيف مƽƤوالت Ǌوالوقاية من ƚوǄحة التƼ(1).لتدابير مكا 

  :حمایة إدارة الموارد البيئية من أجل التنمية: الفرع الثاني

  :ة الȣɎȢ اجلوɃـƥاي :أوال

            Ǉمـ Ǐشت Ƙقطاعا ýومتعدد األبعاد يشم Ưعري Ǐف الجوي مسعǚƺحماية ال

  :ويضم Ʀǋا الجزƇ المجاƘǙ التالية.  اǙقتƮاديالنشاط

معالجة حاƘǙ عدم اليقيÜǇ وتحسيǇ األساƩ العǄمي لƮنƴ القـرار وتعزيـز             -

  .التنمية المستدامة

 .تنمية الطاقة وكƽاƇتǌا واستǚǌكǌا -
                                                 
(1)- http://www.un.org 
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- ýالنق. 

 .التنمية الƮناعية -

- Ưدام األرƤتنمية الموارد البرية والبحرية واست. 

 . األستراتوسƽيرمنƴ استنƽاƦ األوزوƼ Ǉي -

 .تǄوƚ الǌواƇ عبر الحدود -

  :مȮاȥحة Ǚزالة الȢاǣاǧ: اـǭاȹي

  :المحاưƺة علǍ الƸابات واǓراضي المشجرة وما تƾوم بǈ مǅ أدوار -1

ƛمة وجوǉ ضعف كبيرة Ƽي السياساƘ والنƝǌ واǓلياƘ المعتمدة لدعم وتطـوير            

ويǄزم Ƽـي   . راضي الƺاباƘ األدوار اǙيكولوجية واǙقتƮادية واǙجتماعية والƺاباƘ وأ     

    Ǉاألحيا Ǉير مƛكƍ          العامة Ƙمة رسم السياساƇوموا Ǉعالية لتحسيƼ رƛأك Ɲǌتدابير ون Ƴتبا

والتƤطيط والبرمجةÜ والتدابير والƮكوǁ التشريعيةÜ واألنماط اǗنمائيـةÜ ومـشاركة          

عامة الجمǌورÜ وتنمية المǌاراƘ التقنية وجودة الموارد البـشرية وƍرشـاد الجمǌـور             

ǉƦǌǄƼ األمور أǋميتǌا   . تƛقيÜǊƽ والقدرة عǏǄ البحƚ ودعمÜǊ والǌياكý واǓلياƘ اǗدارية       و

بوجƤ ǊاƼ ƭي ضماǇ اتباƳ نƝǌ رشيد وجامƍ ƴزاƇ تنمية الƺاباƘ بƮورة مـستدامة              

  .وسǄيمة بيئيا

وينبƺي القيام بتعزيز القدرة الدولية عǏǄ تشجيƴ األدوار والمǌام المتعددة التـي            

  ƴا جميǌب Ưǌتن             ƴـي جميـƼ البيئـة ǇوƮلدعم التنمية المستدامة و Ƙوالنباتا Ƙاباƺال 

  Ƙالقطاعـا .            Ǉالتعـاو Ǉوتحـسي Ü القائمة Ƙوالترتيبا ýياكǌتعزيز ال ýǚƤ Ǉم ǁلƦو

  :ومǇ األنشطة الرئيسية Ƽي Ʀǋا الƮدد ما يǄي. وتنسيƾ األدوار Ƽيما بينǌا 

•          ǌال Ƙومعـدا ƾـƼير مراƼالقرار وتو ƴنƮ مركزيةǙ ƾتحقي    Üاألساسـية ýياكـ

ƘǙاƮتǚل ýعاƼ امƲن ǇميƋوت Ƙالقطاعا Ǉيما بيƼ ƾوالتنسي.  

• ƍ     رǘل ýعاƼ امƲدامة نƍقامة وتطوير و        ǁلـƦو Ƙابـاƺال ǇƋقيف العام بشƛشاد والت

لكƽالة تحسيǇ الوعي بالƺاباƘ وƍدراǁ قيمتǌا وƍدارتǌا وƦلǁ مǇ حيـƚ األدوار            

 .والƽوائد المتعددة لǖشجار والƺاباƘ وأراضيǌا
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عǄـƍ .  Ǐقامة وتعزيز قدراƘ البحƚ المتýƮ بمƤتǄف جوانƔ الƺاباƘ ومنتجاتǌا         •

 .سبيý المƛاý بشǇƋ اƛǓار الناتجة عǇ المǄوƛاƘ المحمولة جوا وغيرǋا

• Ƙاباƺة بالǄƮال ƘاƦ الوطنية ƘماƲي المنƽƲلمو ƭاƤ Ɣير وتدريƼ(1).تو 

  : وتشجيرهاتعƦيƦ الحماية للƸابات بصورة مستدامةÛ مƲ استصƝǘ اǓراضي -2

              Ǐلـƍ ضـابط Ǉدو ýطر التحوƤ العالم Ƈأنحا ƴي جميƼ الموجودة Ƙاباƺدد الǌيت

            ƴوتوسـ Üنسانية المتزايـدةǗا ƘحتياجاǙا ýعƽب ÜƯاألر ƘداماƤاست Ǉم ǎرƤأ Ƴأنوا

الزراعةÜ وسوƇ اǗدارة الضار بيئياÜ ومنǊ عǏǄ سبيý المƛاý نقƭ الوسـائý المناسـبة        

طيƴ األشجار لǖغراƯ التجارية الƦي Ǚ يمكـƍ ǇدامتـÜǊ          لمكاƼحة حرائƾ الƺاباÜƘ وتق   

ويتƼ ƦƤقداǇ الƺاباƘ شـكý     . والحواƼز اǙقتƮادية التي تتǋƦƤا سائر قطاعاƘ اǙقتƮاد      

تحاƘ التربةÜ وƼقداǇ التنوƳ البيولوجيÜ وƍلحاƾ الضرر بموائý الكائناƘ البرية وتدǋور           

  ǉالميا Ƙمستجمعا ƾنة ات   . مناطǋالحالة الرا ƔǄوتتط     Ʋƽوح ǇوƮة لǄعاج ƘاƇجراƍ ƦاƤ

Ƙاباƺموارد ال.  

  : وتتمýƛ أǋداف Ʀǋا البرنامƼ Ɲيما يǄي

الحƽاƲ عǏǄ الƺاباƘ القائمة عǇ طريƾ الحƲƽ واǗدارةÜ وƍدامة وتوسيƴ رقعـة             -

المساحاƘ التي تƺطيǌا الƺاباƘ واألشجارÜ عǇ طريƾ حƲƽ الƺابـاƘ الطبيعيـة            

      Ʃعادة التشجير وغرƍدامـة أو اسـتعادة       والحماية والتشجير وƍ يةƺب Üاألشجار

          ǇنساǗا Ƙبية احتياجاǄي تƼ Ƙاباƺمة الǋمسا ƾنطا ƴيكولوجي وتوسيǙا Ǉالتواز

ǊيتǋاƼور.  

 –مواǄƮة وزيادة اǙسǌاماƘ اǙيكولوجية والبيولوجية والمناƤية واǙجتماعيـة          -

 .الƛقاƼية واǙقتƮادية لǄموارد الحراجية

  :يǇ النƲر Ƽيǌا ما يǄيوتتضمǇ األنشطة الرئيسية التي يتع

• Ƙوالمشجرا ƘاباƺǄيكولوجية لǙم اƲالن ƴدارة مستدامة لجميƍ الةƽك. 

                                                 
(1)- http://www.un.org 
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• ƍ             ƾسـيا ýك Ɣما يناس Ɣالمحمية حس ƾالمناط Ǉم Ƙدارة شبكاƍو ƴوتوسي Ƈنشا

 .وطني

•            Ƈالجردا ƾية المناسبة والمناطǄالجب ƾي المناطƼ النباتي Ƈطاƺعادة الƍ يةǄالقيام بعم

لمتدǋورة واألراضي القاحǄة وشبǊ القاحǄـةÜ والمنـاطƾ        واألراضي الزراعية ا  

 .الساحǄية مǇ أجý مكاƼحة التƮحر

•         Ɲناعية لدعم وتعزيز بـرامƮناعية وغير الƮروسة الƺالم Ƙاباƺرقعة ال ƴتوسي

وينبƺي اتƤاƦ تدابير لدعم وتوƼير الƺـƘǚ الوسـيطة         . التشجير وƍعادة التشجير  

      ƘماراƛستǙا ǏǄالعائد ع ýمعد Ǉولتحسي        ƾطريـ Ǉروسـة عـƺالم Ƙاباƺي الƼ

 .الƺرƩ البيئي والزراعة التحتية لǄمحاƮيý القيمة

•     Ǉـا مـǋوغير Ưواألمرا ƘاƼǓوا ƾوالحرائ ƘاƛوǄالم Ǉم Ƙاباƺزيادة حماية ال

 .المداƘǚƤ البشرية

الحد مǇ الزراعة المتنقǄة المدمرة والعمý عǏǄ وقǌƽاÜ عـǇ طريـƾ معالجـة               •

 .جية الكامنة ǌƽǄƤااألسباƔ اǙجتماعية واǙيكولو

•             Ƈـواǌال ƚـوǄوت Ǉالكربو Ʃدد احتباƮيمي بǄقǗا Ǉيمي ودوǄقǗا ƚالبح ƾتنسي

 .وسائر القضايا البيئية

 .وضƴ وتطبيƾ تكنولوجيا سǄيمة بيئيا ƦاǄƮ Ƙة بمƤتǄف األنشطة •

  :اǕدارة السليمة بيƏيا للتكنولوجيا الحيوية -3

       ǌيمكن Ǚ اǌاتƦ ي حدƼ التكنولوجيا الحيوية Ǉƍ      بيئةǄاألساسية ل ýالمشاك ƴجمي ýا ح

سǌاما كبيرا Ƽي التمكيǇ مƍ     ǚƛومƦ ƴلǇƎƼ ǁ التكنولوجيا الحيوية تعد بǇƋ تسǌم         . والتنمية

والمجـاƘǙ  . مǇ استحداƚ رعاية Ʈحية أƼضý وƍزالة سمية النƽاياƘ الƤطرة وغيرǋا         

            Ǉم ƾا دوليا تطبǌيǄع ƾƽمت Əيجاد مبادƍ Ǐلƍ Ǐدارة   البرنامجية المبينة تسعǗالة اƽك ýأج

     Ƙتطبيقـا ƚاسـتحدا ƴيرية وتـشجيǋقة الجماƛتكنولوجيا حيويا وتوليد الǄيمة بيئيا لǄالس

             ǇـداǄالب ýـƤا داƮوƮـƤ المناسبة Ǉالتمكي Ƙلياƈ قامةƍتكنولوجيا الحيوية وǄمستدامة ل

  :النامية وƦلǁ مýǚƤ Ǉ األنشطة التالية
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  .تجددةزيادة تواƼر األغƦية والعǄف والمواد الƤام الم -

- ǇتعاوǄدولية ل Ƙلياƈ ƚمة واستحداǚتعزيز الس. 

 .ƍنشاƈ ƇلياƘ التمكيǇ الǚزمة لتنمية التكنولوجيا الحيوية ولتطبيقǌا السǄيم بيئيا -

- ǇنساǗحة اƮ Ǉتحس. 

 .تعزيز حماية البيئة -

  : حماية المحيطات وأنواƱ البحار والمناطƼ الساحلية-4

Ʈرا أساسيا مǇ عناƮر نƲام المحاƲƼة      تشكý البيئة البحرية جزƇا Ǚ يتجزأ وعن      

عǏǄ الحياة Ƽي الكرة األرضيةÜ كما تشكý رƮيدا ايجابيا يطرƼ ƟرƮا لتحقيƾ تنميـة              

تباƳ نƝǌ جديدة اتجاƍ ǉدارة وتنميـة المنـاطƍ         ƾمستدامة ويتطƔǄ حماية البيئة البحرية      

 Ü حسبما   البحريةÜ بحيƚ تكوǇ نǌجا متكامǄة Ƽي مضمونǌا ووقائية وتوقعية Ƽي نطاقǌا          

  :ينعكƼ Ʃي المجاƘǙ البرنامجية التالية

 .اǗدارة المتكامǄة والتنمية المستدامة لǄمناطƾ اǙقتƮادية الƤالƮة -

 .استýǚƺ الموارد البحرية الحية Ƽي أعالي البحار وحǌƲƽا بƮورة مستدامة -

-        ƽية الوطنية وحǙوǄاضعة لƤالموارد البحرية الحية ال ýǚƺاستƲ    ورةƮـا بـǌ

 .مستدامة

 .تعزيز التعاوǇ والتنسيƾ عǏǄ الƮعيديǇ الدولي واǗقǄيمي -

 .التنمية المستدمة لǄجزر الƺƮيرة -

 .حماية البيئة البحرية -

- Ƣير المناƺدارة البيئة البحرية وتǗ الحرجة بالنسبة Ǉعدم اليقي Ǌمعالجة أوج. 

  

  :حماية نوعية موارد المياǇ العƤبة وإمداداتǊا -5

نƮرا أساسيا Ƽي الǚƺف المائي لǖرƯ وجـزƇا Ǚ         تمýƛ موارد المياǉ العƦبة ع    

وتتسم بيئة الميـاǉ العƦبـة بـدورتǌا        . غنǏ عنƼ Ǌي جميƴ النƲم اǙيكولوجية األرضية      
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الǌيدرولوجيةÜ التي تشمý الƽيضاناƘ وحاƘǙ الجƽافÜ كما يمكǇ لǄتƺيـراƘ المناƤيـة            

 ǉموارد الميا ǏǄرا عƛأ ǁتتر Ǉف الجوي أǚƺال ƘاƛوǄاالعالمية وتǋرƼتوا ǏǄبة وعƦالع.  

      Ǉالقر ýأعما ýجدو ƾ21وقد تطر           ǉالميـا Ƴبقطـا ƾـǄيمـا يتعƼ التالية ƘǙالمجا Ǐلƍ 

  :العƦبـة

- ǉلموارد الميا ǇتاǄدارة المتكامǗالتنمية وا.  

- ǉتقدير موارد الميا. 

 .ƍمداداƘ مياǉ الشرƔ والمراƾƼ الƮحية -

 .المياǉ والتنمية الحضرية المستدامة -

 .جý اǗنتاƜ الƦƺائي والتنمية الريƽية بƮورة مستدامةتوƼير الميتǊ مǇ أ -

 .حماية موارد المياǉ ونوعية المياǉ والنƲم اǙيكولوجية المائية -

- ǉموارد الميا ǏǄع Ƣير المناƺار تƛƈ. 

 :ويتم التركيز عǏǄ النقطتيǇ األƤيرتيƼ Ǉي دراستǌما عǏǄ النحو التالي

  :اǕدارة السليمة بيƏيا للنفايات المشعة -6

 .تولد النƽاياƘ المشعة عǇ دورة الوقود النووي وكƦلǁ عǇ التطبيقاƘ النوويـة           ت

             Ǉالمـشعة مـ Ƙاياƽالن Ǉع Ǉمة الناجميǚالس ǏǄطر عƤشعاعي والǗطر اƤال Ɵويتراو

       Ǘا ƘاƦ Ƙاياƽالن ǏǄع Ɣجدا مترت ƯƽƤطر منƤ     يرة العمرƮجدا والق ƯƽƤالمن Ƴشعا

وƼي كý عـام يتولـد مـǇ        . يدة اǗشعاƍ ƳلƤ Ǐطر كبير جدا مترتƔ عǏǄ النƽاياƘ الشد       

 متر مكعƔ مـǇ النƽايـاƘ       200000اǗنتاƜ النووي لǄكǌرباƇ عǏǄ نطاƾ العالم حوالي        

 متر مكعـƔ مـǇ النƽايـاƘ الـشديدة          Ʀ100000اƘ اǗشعاƳ المنƯƽƤ والمتوسط و      

ƳشعاǗا .ƳشعاǗا Ǉوقاية مǄارمة لƮ تدابير ƦاƤات Ɣيج ǁلƦل.  

ýƛالبر    ويتم ýا العمƦǋ دفǋ يƼ نامجي :       ýالمشعة تدار وتنقـ Ƙاياƽالن Ǉأ Ǉضما

وتƤزǇ ويتم التƭǄƤ منǌا بƮورة مƋمونةÜ بƺية حماية Ʈحة اǗنساǇ والبيئةƼ Üي ƍطار            

  (1).نƝǌ مترابط ومتكامý يتبƼ ƴي ƍدارة النƽاياƘ وسǚمتǌا

                                                 
(1)- http://www.un.org 
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  :وينبƺي لǄدوÜý بالتعاوǇ مƴ المنƲماƘ الدولية ƦاƘ الǄƮة أǇ تقوم بما يǄي

ياساƘ والتدابير العمǄية لتقǄيý تولد النƽاياƘ المشعة ƍلǏ أدنǏ حـد           تشجيƴ الس  •

ممكǇ والحد منÜǊ واتƤاƦ تدابير لمعالجة ǋـǉƦ النƽايـاƘ وتكييǌƽـا ونقǌǄـا              

ǇموƋنحو م ǏǄا عǌمن ƭǄƤوالت.  

دعم الجǌود المضطƴǄ بǌا Ƽي ƍطار الوكالة الدولية لǄطاقة الƦرية لوضƴ ونشر             •

    Ǆية لǌتوجي Əقواعـد         معايير أو مباد Ƙالمـشعة ومـدونا Ƙاياƽالن Ǉمة مǚس

          ƭǄƤالمشعة والت Ƙاياƽدارة النǗ دوليا ýمقبو ƩساƋا كǌة بƮاƤال Ƙالممارسا

 .منǌا عǏǄ نحو مƋموǇ وسǄيم بيئيا

تشجيƴ تƤزيǇ النƽاياƘ المشعةÜ وكƦلǁ مƮادر اǗشعاƳ المستǄǌكة والوقـود           •

        Ǌمن ƭǄƤالنووية المقرر الت Ƙǚاعƽالم Ǉم ǁǄǌالمست   ƭǄƤا والتǌǄونق Üائياǌن

                Ǉعـ Üالناميـة ǇـداǄي البƼ سيما Ǚو ǇداǄالب ƴي جميƼ ǇموƋنحو م ǏǄا عǌمن

طريƾ تيسير نقý التكنولوجياƦ ƘاƘ الǄƮة ƍلǏ تǁǄ البǄداǇ وƍعادة مـƮادر            

اǗشعاƍ ƳلǏ مورديǌا بعد استƤدامǌاÜ وƼقا لǖنƲمة أو المبـادƏ التوجيǌيـة            

 .الدولية ƦاƘ الǄƮة

يط السǄيمÜ بما Ƽي Ʀلǁ تقدير األƛر البيئي حيƚ يǄزم Ʀلǁ لǘدارة            تشجيƴ التƤط  •

المƋمونة والسǄيمة بيئيا لǄنƽاياƘ المشعة بما Ƽي Ʀلـǁ اǗجـراƇاƘ الƤاƮـة             

            ƳǚضـطǙا ýقبـ Üـاǌمن ƭǄƤا والتǌǄا ونقǌزينƤا وتǌة بǄƮالمت Əبالطوار

 .باألنشطة التي تولد تǁǄ النƽاياƘ وبعدǋا

Ǉ النƽاياƘ الشديدة اǗشعاƳ والمتوسطة والمنƽƤضة      أǙ تشجƴ أو تسمƠ بتƤزي     •

 .اǗشعاÜƳ أو التƭǄƤ منǌاÜ عǏǄ مقربة مǇ البيئة البحرية

•               ƾطريـ Ǉا أو عـǋردƽالتي تحضر بم ǇداǄالب Ǐلƍ المشعة Ƙاياƽدر النƮت Ǚأ

Ƙاياƽالن ǉƦǋ استيراد Üدولية Ƙاقياƽات. 

جǌيـز المƋمونـة    تشجيƴ البحƚ والتطوير Ƽيما يتýƮ بطرائƾ المعالجـة والت         •

اǙضطƳǚ ببـرامƝ    و والسǄيمة بيئيا لǄنƽاياƘ الشديدة اǗشعاƳ والتƭǄƤ منǌا      
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             Ǉمـ ƭǄƤالـت ǏـǄع Ɣحي المترتƮر البيئي والƛوالتقييم بتقدير األ ƚبحوǄل

  .النƽاياƘ المشعة

  

ــث  ــب الثالــ ــة   : المطلــ ــة والتنميــ ــة البيئــ حمايــ

  :المستدامة

  :رد العالممؤشرات االستهالك المفرط لموا: الفرع األول

  :ǩزايـد ȝدد Ȯȅـاȷ العالـم: أوال

  :يعرف تزايد السكاǇ عبر العالم وتيرة مǄǋƦة كما يǄي

 مǄيـوǇ   500 مǄيار و  2 كاǇ عدد سكاǇ العالم يƍ ýƮلǏ حوالي         Ƽ1950ي سنة    •

  .نسمة

 . مǄيوǇ نسمة261 مǄيار و6 بƸǄ عدد سكاǇ العالم حوالي Ƽ2000ي سنة  •

 رغم مƤتǄف القيود التـي يمكـǇ        2100دد سنة   ومǇ المتوقƴ أǇ يتزايد Ʀǋا الع      •

  . مǄيار نسمة11وضعǌا ƍلǏ حوالي 

  :ةـǩراȹǙ ȜǱتاǯ اƫواد الǾȢائي: اـǭاȹي

              ýǋƦا التزايـد المـƦـǋ Ƙبية حاجياǄائية لتƦƺالمواد ال Ɯنتاƍ ورغم تزايد وتيرة

ǇسكاǄالزراعـة                ل Ƴأوضـا Ǉور البيئـة تـضعف مـǋوط السكانية وتدƺالض Ǉأ Ǚƍ

ǌتǙاواحتما  ýي المستقبƼ .            ƾالمنـاط Ưـي بعـƼ Ǉتحس Ǉƍالزراعي و ƜنتاǗا Ǉكما أ

ƤاƮة Ƽي البǄداǇ المتقدمة Ǚƍ أǇ مناطƾ أƤرǎ ستبقǏ تعيƫ تدǋورا حقيقيا Ƽـي ǋـƦا                

المجاƽƼ Üýي Ƽƍريقيا مǙ ǚƛ يتمكǇ المزارعوƼ Ǉيǌا مǇ مǚحقة الزيادة الـسريعة Ƽـي               

 المطƾǄ ومǇ ضعف القوة الشرائية لحƮوý       السكاÜǇ كما تعاني Ƽƍريقيا مǇ انتشار الƽقر      
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             ƾالتي تعـو Ɣالحرو Ǉا المستمرة مǌمعانات Ǐلƍ ةƼضاǗبا Üزمةǚية الƦƺالت ǏǄا عǌسكان

Ǌائي وتوزيعƦƺا الǌنتاجƍ.(1)  

Ǯالǭي: اـȑرɉا ǢوكȮور الȽدǩ رȽاȚم:  

وǙ تعاني اǗنسانية Ƽقط مǇ التناقƭ الحاد Ƽي المواد الƦƺائية بý تعاني أيـضا              

  Ǉموارد التربة العالمية            م ǏǄوط شديدة عƺض Ƙƛقد حدƼ Üاǋددǌت ǎرƤاطر متنوعة أƤم

    Ʀالمدارية من Ƙاباƺ150وال            ǁلـƦ ƾƼالرأسمالي وما را ƜنتاǗانتشار نمط ا Ʀسنة أي من 

مǇ مد استعماري واستƼ ýǚƺاحƫ ألراضي وغابـاƘ المـستعمراƘ شـمý مƤتǄـف              

Ƙالقارا .      Ǚزو اƺا الƦǋ Ɲنتائ Ǉم Ǉوم أǄومع      Ǉمـ Ƙالمستعمرا Ǉسكا Ǉستعماري حرما

التنوƳ البيولوجي الƦي كانƘ تحتوي عǄيǌا زراعاتǌم المحǄية لƽائدة زراعاƘ موجǌـة            

ýǚƤƼ النƮف الƛاني مǇ القـرǇ      . نحو التƮدير التي Ǚ تǄبي احتياجاتǌم الƽيزيولوجية      

      Ǉم Ɣور ما يقرǋتد Ǉنباتي عبر العال       %11العشري Ƈطاƺاألراضي المكسوة ب Ǉم   Ǐلƍ م

      ÜيةǄƮا البيولوجية األǌƽائƲف وǄحد أت ƠبƮة أو    وقد أƽǄالتك Ʋǋاألراضي با ǉƦǋ ƟǚƮƍ 

ƘǙالحـا Ưي بعƼ ǚربما مستحي.  

         Ǉالماضيي Ǉالقرني ýǚƤ ƇضراƤال ƾتدمير المناط Ǉوم أǄي ومعƼ Ɣاطر  تسبƤم 

لـم  عيƼ ƫيǌا بـشكý  ت تنوƳ الكائناƘ الحية والمجتمعاƘ اǗيكولوجية التي    أƮابƘجمة  

                ǏـǄرمة عƮعـام المنـ ǇيوǄم Ǉمسة والستيƤال ýǚƤ Ǐمض Ƙي أي وقƼ Ǌل Ưتتعر

Ɣوجود الكوك .  

Ǆتناقƭ بـشكý مـستمر ومتزايـد نتيجـة تزايـد           لكما تعرضƘ المياǉ العƦبة     

              Ǉاألعداد المتزايدة مـ ƫعط Ƈرواƍ ýأج Ǉالزراعة وم ýأج Ǉم ǉالميا Ǉم Ƙالمسحوبا

 اǇ والتنمية الƮناعية يزيداǇ مǇ تǄوƚ الميـاǉ       سكاǇ الكوكƍ ÜƔضاƼة ƍلǏ أǇ تزايد السك      

  .وندرتǌا

ويشكý نمط اǗنتاƜ الƮناعي المعتمد مǇ طرف البǄداǇ الـƮناعية الرأسـمالية      

ونǚحƼ Ʋي Ʀǋا اǗطار أǇ      . منƦ قرنيǇ مǇ الزماǇ أحد العوامý الرئيسية المǌددة لǄبيئة        

                                                 
(1)-  http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/adib_tanmia.htm  
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 بقدر ǋائý مǇ الطƔǄ عǏǄ       تستƛƋر OCDEدوý منƲمة التعاوǇ والتنمية اǙقتƮادية الـ       

  : الموارد الطبيعية لǄكرة األرضية

•   ǚƛمƼ       Ǐلƍ الحرارية Ƙالطاقا Ǉا مǌكǚǌاست ýƮ43ي %    ǁǚǌستǙا Ƴمجمو Ǉم 

  . العالمي مǇ الطاقة

 حيƚ أطǄقÜ   Ƙ تساǋم ǉƦǋ الدوý بنƮيƔ كبير جدا Ƽي عƇƔ التǄوƚ العالمي          كما •

لمية مǇ أكاسـيد الكبريـƘ       مǇ اǙنبعاƛاƘ العا   % 40 ما يقرƔ مǇ     1989سنة  

 مǇ انبعاƚ أكاسيد النتروجيÜǇ وǋـي المـƮادر الرئيـسية لتǌاطـý             % 45و

Ưاألحما. 

•      ǇداǄالب ǉƦǋ Ƙ6.8كما أنتج%           Ƙا قيـسƦƍ ـي العـالمƼ ناعيةƮال Ƙاياƽالن Ǉم 

 Ǉبالوز 

 مǇ التƛƋير المحتمý عǏǄ الǚƺف الجوي لǚحتباƩ الحراري         %38وتسببƼ Ƙي    •

الƦي يýƮ   عدد سكاǉƦǋ Ǉ البǄداǇ      رغم أǇ . بعاƚ الƺازاƘ العالمي الناتƝ عǇ ان   

Ǐلƍ   يار وǄ264 حوالي م     ǎسو ýƛيم Ǚ نسمة ǇيوǄ20 م %    Ǉعـدد سـكا Ǉمـ 

  . العالم

ƍلǏ  2004سنة  وقد أعǄنƘ منƲمة السǚم األƤضر ýǚƤ شǌر أكتوبر الماضي          

 Ʀلǁ وسيحدƚ.  ستƤتƽياǇ تحƘ سطƠ الماƇ ي ǇƎƼ مانǌاتǇ وشنǌƺا   2080أنǊ بحǄوý عام    

              Ɣـي القطـƼ نـدǚرينƺيدي لǄالج Ƈطاƺال ǇوباƦو Ưدرجة حرارة األر Ƴاƽنتيجة ارت

Ƥمسة  أكƛر مǇ     يƍ ýƮلǏ  -الشمالي مما سيتسبƔ بدورƼ ǉي ارتƽاƳ منسوƔ مياǉ البحر          

ƍغراƾ المناطƾ الساحǄيةƦǋ Üا ƍلǏ جانƔ أǇ الجƽاف والƽيضاناƍ         ƘلǏ   وبالتالي   -أمتار  

واجǊ مئاƘ المǚييǇ مǇ األشƤاƤ ƭطـر المـرƯ         سيƮبحاǇ أشد ضراوةÜ بحيƚ سي    

  . المياǉ الحاد ƼينقƭالوالجوƳ و

السƌاý الحاسم ǋنا ǋو ýǋ يمكǇ لǘنساǇ أǇ يستمر Ƽي تجاǊǄǋ لǄتدمير الـƦاتي              

   ǉي يباشرƦال     Ǉالزم Ǉم Ǉقرني Ʀمن        ǇنـساǗادية متوحشة تدمر اƮعبر اعتماد أنماط اقت

 ýوالبيئة بك ǉوالميا Ƙوالنبا ǇوالحيواÞ اǋأبعاد  
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  :بدایة التفكير في إنقاذ الكوآب من الفناء المحقق: الفرع الثاني

  :اƫشاكȰ البيǞية الǩ ƔواȼǱ الȮوكǢ: أوال

Ǉƍ العالم Ǚ يبدو أنǊ يتجƮ ǊوƔ مستقبý مستدامÜ وƍنما Ƽـي اتجـاǉ مجموعـة                

ـ  ملكǇ منƦ مƌتمر اسـتوكǌول    . متنوعة مǇ الكوارƚ البشرية والبيئية المحتمǄة      Ǆالمتع  ƾ

بǇƋ مشكƘǚ البيئة  بالبيئة البشرية الƦي انعقد Ƽي بداية عقد السبعيناÜƘ بدأ العالم يعترف  

             Üورة عامةƮادية بƮقتǙية التنمية اǄعم Ǉع Ǚالبشري و ǉاƼالر Ƙǚمشك Ǉع ýƮƽتن Ǚ

وأǇ كƛيرا مǇ األشكاý الحالية لǄتنمية تنحƮر Ƽي الموارد البيئية التـي يعتمـد عǄيǌـا                

وبƦǌا اǙعتراف أنشƘƋ األمم المتحـدة الǄجنـة        . رƼاǋم Ƽي Ƥƈر المطاف   معاƫ البشر و  

ǇƋا الشƦǋ يƼ ƘياƮالقضايا والتقدم بتو ǉƦǋ ة بالبيئة والتنمية لدراسةƽǄالعالمية المك.  

  :ǩعريȤ اللǲنة العاƫية للتنمية اƫستدامة: اـǭاȹي

       Ǉا المعنوǋي تقريرƼ جنةǄال Ƙǌوقد انت" ǁنا المشترǄبمستقب "  Ǐلƍ"   حاجة ǁناǋ Ǉأ

               ƴة أو لبضǄيǄق Ǉي مجرد أماكƼ Ǚ يستديم التقدم البشري ƾطري ÜتنميةǄجديد ل ƾطري Ǐلƍ

والتنمية المستدامة  ". سنيǇ قǄيǄةÜ بý لǄكرة األرضية بƋسرǋا وƮوƍ ǙلǏ المستقبý البعيد         

تǄبية احتياجـاƘ الحاضـر     " تعمý عǏǄ    1987 سنة    حسƔ تعريف وضعتǉƦǋ Ǌ الǄجنة    

 ƍ ."(1)لǏ تدمير قدرة األجياý المقبǄة عǏǄ تǄبية احتياجاتǌا الƤاƮةدوǇ أǇ تƌدي

Ǯالǭستدامة: اـƫرة التنمية اȮȦǣ ȯالقبو:  

            Üƴعيد واسƮ ǏǄا عǋقرارƍ ا وتمǌمعاني ƴوسƋكرة التنمية المستدامة بƼ ƘǄوقد قب

Ǚƍ أنǊ تبيǇ أǇ ترجمة ǉƦǋ الƽكرة ƍلǏ أǋداف وبرامƝ وسياساƘ عمǄيةÜ يعتبـر مǌمـة                

Ʈأ              ýا التنـازǌحتǄƮم Ǉم ǎتر Ǚ رأسمالية ǎلقو ƴضƤاألمم المتحدة ت Ǉرا ألƲن Ɣع

ورغم Ʀلǁ يعتبر مƌتمر األمم المتحدة المتعƾǄ بالبيئـة         . عǇ نمط ƍنتاجǌا المدمر لǄبيئة    

               ƠالƮالمـ Ǉأرضية مشتركة بـي Ǐلƍ ƇتداǋǙا ǉي اتجاƼ مية كبيرةǋو أƦ داǌوالتنمية ج

  .لتƺيير التي تحتاƍ Ɯليǌا التنمية المستدامةالمتعارضة والشروƼ Ƴي عمǄية ا
                                                 
(1)- http://www.annhjaddimocratie.org  
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  :1992مƢǘر ريو لسنة : اـراǣع

 بالبرازيـý أوý     ي جانيرو د Ƽي ريو    1992وقد انعقد Ƽي Ʀǋا اǗطار Ƽي يونيو        

 168وقد حضرتǊ   ". قمة األرƯ "مƌتمر عالمي حوý البيئة والتنمية أطƾǄ عǄيǊ تسمية         

اƘ المناƤية لǄكوكƔ والتنـوƳ البيولـوجي       دولة بينما ارتكزƘ أǋم محاورǉ عǏǄ التƺير      

 Ƙاباƺـيف            . وحماية الƮكما تم تو Üحماية البيئة ǇƋبش ýأعما ýتمر جدوƌوقد اعتمد الم

لكـǇ رغـم    . المترتبة عǇ اǙستمرار Ƽي تدمير البيئـة       العواقƔ السياسية واǙقتƮادية  

لمحسوسة القاضـية   الدعاية اǗعǚمية الكبيرة التي أعطيƘ لƦǌا المƌتمر Ǚƍ أǇ النتائƝ ا          

  . بحماية الطبيعة ومعالجة المشاكý المتعددة المترتبة عǇ تدǋور البيئة كانƤ Ƙجولة جدا

  :ȥ2002شȰ قمة ǱوȽاȹسبورȟ لسنة : اـǹامس

             Ʒانـسبورǋتمر جوƌو مǋاǋ تمرƌا المƦǋ ǏǄع Ƙرام عشر سنواƮبعد ان Ǌأن ýب

 وينتǌي ƍلǏ الƽشƼ ýي      حوý نƩƽ اǙنشƺاƘǙ   2002ينعقد Ƽي جنوƼƍ Ɣريقيا ýǚƤ سنة       

  .1992حمý الدوý المتقدمة عǏǄ تنƽيƦ الوعود المتƾƽ عǄيǌا ýǚƤ قمة األرƯ سنة 

Ǚƍ أǇ ما يمكǇ أǇ نƍ ýƮليǊ مýǚƤ Ǉ حماية البيئة ǋي Ƽكرة التـضحية التـي                 

يجƔ عǏǄ اǗنساǇ أǇ يقدمǌا لǄطبيعة مǇ أجƤ ýدمة تنمية جميƴ المجاƘǙ التـي لǌـا                

 Ǐلƍ ديƌوت Ǌة بǄƮحقةǚال ýادة األجياƽاست ƴم ýي المستقبƼ Ǌحمايت.  
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ȍɎǹصـȦـة الȹاǮال Ȱيـ:  

ارتƋينا مƦǋ Ǉا الýƮƽ أǇ نƍ ýƮلǏ انعكاساƘ كý مǇ الطاقاƘ التقǄيدية والطاقة             

        ǇنساǗا باǌقتǚالبيئة وع ǏǄيكولوجية عǗا اǋارƛƈ Ƈجرا Ǉاعتمـدنا    . المتجددة م ƚحيـ

     Ǆوم البيئة وما تتطǌƽكرة مƼ ýيǄتح           Ƈالعـام سـوا ƴƽتقدم الن Ǐأساسية حت Ƙمعطيا Ǉم Ǌب

               ýي استعماƼ Ǌي تحكمƼ يقيةƼي رسم سياسة توƼ ǇنساǗا ما تحكم اƦƍ بشرية أو الطبيعيةǄل

               ǉƦـǋو ÜǇالـسابقي ǇريƮائدة العنـƽزائدة ل ýأموا ƭيƮƤت Ǐلƍ ǁلƦ ǎالطاقة ولو أد

الƽـارƾ  توسƼ ƴي استýǚƺ    الدراسة التي قمنا بǌا ǋي بمƛابة العامý الحاسم Ƽي كيƽية ال          

ǄطاقاƘ المتجددة والتحكم Ƽي تكنولوجياتǌا وƤاƮة منǌا الطاقة الشمسيةÜ حيƚ يبـدو            ل

واضحا جǄيا مýǚƤ Ǉ قيامنا بدراسة مقارنة بيǇ اƛǓار الناجمة عǇ كý مـǇ الطاقـة                

  .التقǄيدية والمتجددة

قدمǊ مǇ مزايـا    وجدنا أنǙ Ǌ بد مǇ تشجيƴ استƤدام الطاقة المتجددة نتيجة لما ت           

             ƚوǄالت Ǉالية مƤ ة الطاقة الشمسية التي تبدوƮاƤالبيئة و ǏǄا عǌتƲƼي محاƼ يكولوجيةƍ

لǄبيئةÜ وعǄيǊ أشرنا Ƽي تحǄيǄنا ألǋمية المجتمƴ الدولي وما يوليǊ مǇ عناية كامǄـة Ƽـي        

Ƽي القضاƇ عǏǄ التǄوƦƍ ƚا ما      وƮولǊ حتǏ ولو عǏǄ المدǎ البعيد       حماية البيئة وكيƽية    

مƘ السياساƘ العالمية بتǄƤيǌا عǇ التوسǙ ƴستýǚƺ الطاقاƤ ƘاƮة التقǄيدية لمƮالƠ           قا

               Ǉقـا مـǚسياسـة دوليـة انط Ƙرسم ǊيǄع ÜǇنساǗا Ɣحسا ǏǄناعية عƮال ƘǙالمجا

             Ǉبـي ƾيƼالتو Ǐلƍ ýوƮية الوƽي كيƼ اǋكارƼالدولي تدور أ ƴالعديدة والمجتم Ƙتمراƌالم

لبشرية مستعدة لتحمý جزƇ مǇ األعبـاƇ عـǇ طريـƾ           البيئة واǙقتƮاد Ʀƍا ما كانƘ ا     

تضحيتǌا Ƽي المدǎ القƮير ولكǇ ستحقƾ نتيجة جد ƍيجابية عǏǄ المدǎ البعيد Ʀƍا ما تم               

احترام ǉƦǋ السياسة وƦǋا انطǚقا مǇ حماية الموارد البيئية لتحقيƾ التنمية واعتمادǋـا             

  .ساǇتكنولوجية بيئية وƦلǁ عǇ طريƾ التوƼيƾ بينǌا وبيǇ اǗن
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  :ثـالثالل ـالفص
   ومستویـات تصنيفهـا ةـالمستدام التنمية

  

  

لقد شýƺ اǋتمام اǙقتƮادياƘ العالمية الحديƛة بمƤتǄف أƼكارǋا واتجاǋاتǌا ƤاƮة 

ýǚƤ العشرية األƤيرة ميوǙ نحو موضوƳ التنمية المستدامةÜ وƦǋا مýǚƤ Ǉ مƤتǄف 

ǌا المƌتمراƘ والǄقاƇاƘ والندواƘ بيǇ أƼراد شعوƔ المعمورة سواƇ منالǄقاƇاƘ العالمية 

Ü والتي أرسƘ نƲام أسسǌا بƽƮة 2002والقمم التي كاǇ أƤرǋا قمة جوǋانسبورƷ سنة 

 Ǉبي Ƙرواƛال ƴتوزي ƾطري Ǉاف عƮنǗالعدالة وا ƾأساسي لتحقي ƔǄائية كمطǌن

  .األجياý المƤتƽǄة

Ʈر األساسية Ǉƍ تحقيƾ التنمية المستدامة Ǚ يتم Ǚƍ عǇ طريƾ التوƼيƾ بيǇ العنا

  .المتمǄƛة Ƽي كý مǇ الجانƔ اǙقتƮادي واǙجتماعي والبيئي مجتمعة

لƦا ǇƎƼ موضوƳ التنمية المستدامة يستوجƔ مǇ جميƴ الدوý دوǇ استƛناƇ رسم 

 دوǇ استƛناƇ مǇ أجý التƮدي ومواجǌة 2005استراتيجياƘ لǌا وƦǋا انطǚقا مǇ سنة 

ƍبراز أǋميتǌا مýǚƤ Ǉ عناƮرǋا األساسية محاوليǇ . التحدياƘ الحالية والمستقبǄية

  .المƤتƽǄة

 ƾƼا وǌطار مستوياتƍالتنمية المستدامة و Ǐلƍ ƾأنم نتطر ýسنحاو ýƮƽا الƦǋ يƼو

 لتوضيƠ تƮنيƽاƘ مƌشراƘ كý مستوǎ وƮƤوƮياتÜ ǊالمǌƽوميǇ العام والمحǄي

  :اعتبارا مǇ المباحƚ التالية

  .ǌامǌƽوم التنمية ومƌشراƘ قياس: المبحƘ اǓول

  . ومƌشراƘ قياسǌاǌا وأǋداǌƼاƮƤائƮوالتنمية المستدامة : المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙا: المبحǌقياس Ƙشراƌية المستدامة ومǄوم التنمية المحǌƽم.  
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  :مفهوم التنمية ومؤشرات قياسها: ث األولـالمبح

  :وأهدافها ةمفهوم التنمي: ب األولـالمطل

  :مفهوم وتطور التنمية: األولالفرع 
ƍ Ǉية التنميةǄبقضية  ترتبط عم Ʃي األساƼ جتماعيǙادي واƮقتǙالتطور ا

 مƌلƽاƘ التنمية اǙقتƮادية تبدأ بالتƽرقة بيǇ التنمية ƼبعƯ )1(. والƛقاƼيوالسياسي

ƍ Ǚƍنǌم يتƽقوǇ .ويجتǌد كý مƌلف Ƽي ƍضاƼة المزيد مǇ الƽروƾ بيǇ المǌƽوميǇ,والنمو

 النمو الكمي لكý مǇ الدýƤ القومي والناتƝ عǏǄ أǇ مǌƽوم النمو اǙقتƮادي يعني

القومي كما يستƤدم المǌƽوم عند اǗشارة لǄبǄداǇ المتقدمة أما مǌƽوم التنمية اǙقتƮادية 

النمو الكمي ƍجراƇ مجموعة مǇ التƺيراƘ الǌيكǄية Ƽي بنياƍ  ǇلǌƼ Ǐو يتضمǇ باǗضاƼة

 ومƦ ƴلǇƎƼ ǁ اƤǙتǚف عǏǄ )2(.المجتمعاƘ كما يستƤدم عند اǗشارة لǄبǄداǇ المتƽǄƤة

 ǏمعنƠǄطƮية مǄعم ǊيǄلما تنطوي ع ǁلƦقائما و ýما زا Ǌالتنمية وتحديد مضامين 

ƼعمǄية ,Ƙالتنمية مǇ حقائƾ وما يحيط بǌا مƮ ǇعوباƘ وما يراود الƲƽǄ مǇ مترادƼا

ƽتش Ǚطط وƤا الǌتنشئ Ǚو Ǉا القوانيǌمƲتن Ǚا األوامر وǌتحقق Ǚ التنميةƴداǋا األǌف  ل

ýقبو Ǉم ƴوعي وواق Ǉم ƴƼحاجة ودا Ǉا شد مǌل Ǉلم تك Ǉƍ ةǄيǄالج .  

 لتحقيقǌا ةوالتنمية ليسƘ عمǄية محǄية بحتة تقتƮر عƍ ǏǄعǇǚ الدولة أو الحكوم  

  )3(.بƼƋضý الوسائý واألساليƔ وƍنما ǋي دولية تسǌم Ƽيǌا كاƼة المنƲماƘ الدولية

  

  

  :ةـف التنميـتعری: الفرع الثاني

                                                           
  .1967ƭ Ü .10: رشماÜǇ استنراتيجية التنمية اǙقتƮاديةÜ ترجمة حسني عمرÜ القاǋرةيǋ.  ألبرƘ أ-)1(
  ةÜ ـاƜƦ الرياضية لǄتƤطـيط والتنميـة اǙقتـƮادي       ـدÜ النم ـالƲاǋر أحم سǌير عبد    د مدحƘ مƮطÜǏƽ  ـمحم -)2(

  .1999ƭ Ü .39: ة اǗشعاƳ لǄطباعة والنشر والتوزيÜƴ مƮرـمكتب      
   ƍدارة التنمية Ƽي العراƾ ومƮرÜ دراسة نƲرية وأǋم القضايا التطبيقيةÜ دار النǌـضة العربيـة                Ü ناجي البƮام  -)3(

  .1975ƭ Ü. 16عة األولǏ لǄطباعة والنشر الطب      



- 113- 

عطي تعريƽا لǄتنمية Ǚ بد مǇ تتبƴ مراحý تطور مǌƽومǌا وأǋم قبý أǇ ن  

Ɣالكتا Ưا بعǋالتي حدد Ƙاƽالتعري.  

التنمية اǙقتƮادية مجموعة السياساƘ التي يتǋƦƤا مجتمƴ " وتعرف :اǓولتعريف ال

 استنادا ƍلǏ قواǉ الƦاتية مƴ تواýƮ يمعيǇ وتƌدي ƍلǏ زيادة معدƘǙ النمو اǙقتƮاد

ازنǊ بتǄبية حاجاƘ أƼراد المجتمƴ وتحقيƾ أكبر قدر ممكǇ مǇ العدالة Ʀǋا النمو وتو

  )1(."اǙجتماعية

انبƛاƾ ونمو كý اǗمكانياƘ والطاقاƘ الكامنة Ƽي "عرف التنمية بƋنǌا  وت:الƙاني تعريفال

كياǇ معيǇ بشكý كامý ومتوازǇ سواƇ كاƦǋ Ǉا الكياǋ Ǉو Ƽرد أو جماعة أو 

ƴ2(."مجتم(  

التنمية ǋي Ʀلǁ المشروƳ الƦي يƌدي ƍلƾǄƤ Ǐ " ويƌكد عǏǄ أǇ :الƙالƘ تعريفال

 Ǌتقدم مجتمع ƾي تحقيƼ عالةƼة وǄاعƼ ورةƮر بƛƌي يƦال Ƴالواعي والمبد ǇنساǗا

 Ǐلƍ ƴوض Ǉاجتماعي م ǁالتنمية حراƼ رƤأ Ǐبمعن ÜياƼقاƛاديا وسياسيا واجتماعيا وƮاقت

توƼر ƼيǊ كý متطǄباƘ الحياة وضƴ أƤر أƼضý منǊ يǄقƼ ǏيǊ الƽرد كرامتǊ كƎنساǇ وت

 ǊǄالقيود والتي تجع ýك Ǉومتحررا م ǉكيرƽي تƼ نسانا حراƍ Ǌمن ýالمادية والمعنوية لتجع

Ǌيعي ما حول Ǚ مشاǌم ǚردا مكبƼ".)3(  

العمǄية التي "  التنمية اǙقتƮادية بƋنǌاMaier Gerald يعرف الƤبير : الرابƲتعريفال

  )4(."قيقي Ƽ ýǚƤترة مǇ الزمǇيرتƴƽ بموجبǌا الدýƤ القومي الح

تƺيير وضƴ اقتƮادي واجتماعي " التنمية عǏǄ أساƩ أنǌا ويعرف :الخامƧ تعريفال

Ǌبقول Ǌمن Ǉو أحسǋ ما Ǐلƍ حالة " قائم Ǉاد القومي مƮقتǙا ýية نقǄي عمǋ التنمية

  ."التǄƤف ƍلǏ حالة التقدم أو مرحǄة اǙنطƾǚ نحو النمو الƦاتي

Ʀالنما ǉƦǋ تقديم ǇƍƠادية توضƮقتǙالتعاريف ا Ǉم Ɯǎƌالر Ƴتنو  Ǉبي 

الدوý النامية وǋي تعبير عǇ توجǊ  التي القضايااǙقتƮادييǇ حوý واحدة مǇ أǋم 

                                                           
)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج Üر أحمدǋاƲير عبد الǌس ÜيƽطƮم Ƙ44 . محمد مدح.  
)2(-Üƴالمرج Ʃƽن  ƭ. 46.  
  .1994ƭ Ü. 27 سبتمبر Üدار الكتاƔ الحديÜƚ التنمية Ƽي الوطǇ العربيÜ عبد اŸ محمد قسم السيد-)3(
 .12. مرجƴ سابǋƭ ÜƾيرشماÜǇ استراتيجية التنمية اǙقتƮاديةÜ .  ألبرƘ أ-)4(
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 ǉƦǋ يةحيويةǄادي العمƮقتǙام اƲا العضوية بالنǌقتǚوع ǇداǄالب ǉƦǋ ýا لمستقبǌميتǋوأ 

Ǆف اǙقتƮادي واǙجتماعي  الƦي سيƤتارǉ كý بǄد نام Ǘزالة التƤ والسياسيواǙجتماعي

Ǉالسني Ƙمئا Ʀمن ǇداǄالب ǉƦǋ Ɣشعو Ǌي تعاني منƦال Ɣالمتعدد الجوان.  

والتنمية كعمǄية حضارية ترتكز عǏǄ قدراƦ Ƙاتية راسƤة ومتطورة تتمƼ ýƛي 

 وقدرة اجتماعية متƽاعǄة ومشاركة وقدرة سياسية واعية ومتعاƲمةاقتƮادية داƼعة قدرة 

ƦاƘ كƽاƇة ومنƦƽةÜ وانحƮار أي نوƳ مǉƦǋ Ǉ القدراƘ يشý وموجǌة وقدرة ƍدارية 

 ýتتكام ƴي المجتمƼ النشاط Ǌف أوجǄتƤي مƼ ةǄية شامǄعم ǇƦƍ التنميةƼ اǌǄالتنمية ويعرق

Ƽيǌا كý مǇ العوامý اǙقتƮادية واǙجتماعية والسياسية والƛقاƼية واǗدارية بمعنǏ أنǌا 

Ǆوم كǌƽالتنمية مƼ ǊيǄوع Ƙالقطاعا ýك ýتشمýحجم  .ي وشام ǇمƘمكانياǗاتيةاƦال  

 التعبير والتنƲيم ألنǊ أساƩ اǗنساǇ  نوعية  الوطني وتعتمد عǏǄالمتوƼرة لǚقتƮاد

  .والتحكم Ƽي الوسائý المتاحة

  

  :قياس التنميةمؤشرات : ب الثانيـالمطل
 نمو ǋ Ǉƍناǁ ضرورة لǄتميز بيǇ التحوƘǙ اǙقتƮادية التي تندرƼ Ɯي مسار

تنمية قدراƍ   ƘلǏطور التبعية وبيǇ عمǄياƘ التƺير الشامǄة التي تƌديالتǄƤف وت

والتƽƤيƯ لǄتبعية بمƤتǄف اǙقتƮاد الوطني ونموǉ المضطرد لǄقضاƇ عǏǄ التǄƤف 

 Ʃومعايير قيا Ƙشراƌتتعدد م ǁلƦاد العالمي ولƮقتǚيجابي لǗا ƜندماǙوا Üاǌأشكال

     . ة واǙجتماعية والƛقاƼية والسياسيةالتنمية لتشمý المƌشراƘ والمعايير اǙقتƮادي

  :ةـاالقتصادیمؤشرات ال: رع األولـالف
Ƙشراƌالم Ǉم ýƤاألساسيةيعتبر الد  Ǚ ادƮقتǚلǇ شر األساسيƌو المǋ ýƤالد 

 Ǉأ Ǐلƍ شارةǗا Ǉبد مǙادي وƮقتǙالتنمية ودرجة التقدم ا Ʃي قياƼ دمƤي يستƦال

Ǚالحقيقي وا ýƤوم الدǌƽعوبة تحديد مƮ جماليƍ Ǉضم Ɣالبنود التي تحس ǏǄع ƾاƽت

الناتƝ القومي وكƦلǁ عدم ƛباƘ أسعار الƮرف الƤارجية واƤتǚف األسعار الرسمية 

Ƙشراƌالم ǁǄعند تقدير وتقييم ت Ǉي الحسباƼ ƦƤƌت Ǉأ Ǉاألمور التي يتعي Ǉالحقيقية م  
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  :يـي الȮلـȰ القومـالدǹ :أوال

ديا عند زيادة السكاǇ بمعدý  أكبرÜ زيادة الدýƤ القومي Ǚ تعني نموا اقتƮا

ونقƭ الدýƤ القومي Ǚ يعني تƽǄƤا اقتƮاديا عند انƽƤاƯ السكاǇ بمعدý أكبر 

Ɲالنتائ ƷوǄب Ǐلƍ ديƌي Ǚ قد Ʃا المقياƦǋ ǏǄعتماد عǙاƼ.)1(  

  :الدȰǹ القومي الȮلي اƫتوقȜ :اـǭاȹي

Ʈادي Ƽقد يكوǇ يقترƟ البعƯ اǙعتماد عǏǄ الدýƤ المتوقƼ ƴي قياƩ النمو اǙقت

  .لدǎ الدولة موارد كامنة تستǌǄƺا بتوƲيف وسائý تقنية متطورة

Ǯالǭـمعي :اـȅـار متوǹالد ȔـȰ:  

Ǉƍ الزيادة Ƽي متوسط دýƤ الƽرد التي تعتبر مƌشرا لǄتقدمÜ ولعمǄية التنمية   

 ƠحيƮت ǏǄع Ɣجتماعي المترتǙا ƴير الوضƺت ƔاحƮالزيادة التي ت ǁǄي تǋ السريعة

ǙǚتƤǙكتشاف مورد اǙ رد نتيجةƽال ýƤي متوسط دƼ جائيةƽأما الزيادة ال ÜيةǄيكǌال Ƙ

جديد أو ƛروة طبيعية جديدة دوǇ أǇ يƮاحƦ Ɣلǁ تƺير Ƽي البنياǇ اǙجتماعي 

واǙقتƮادي والƛقاƼيǙ Ü تعتبر تنمية عǏǄ اǗطƾǚ طالما بقيƘ كاƼة سماƘ التǄƤف 

  .ýƤ الƽردبالرغم مƦǋ Ǉا اǙرتƽاƳ الشديد Ƽي متوسط د

  :المؤشرات االجتماعية :رع الثانيـالف
لمƌشراƘ الƤاƮة بنوعية الƤدماƘ التي تعايƫ االمƌشراƘ اǙجتماعية ǋي 

ƴراد المجتمƼية( الحياة اليومية ألƼقاƛيمية وǄتع Ɣجوان ÜيةƦƺت Ɣجوان ÜحيةƮ Ɣجوان .(

Ƙيراƺت Ǉا مǌوما يعتري.  

  :Ʃ مدǎ التقدم الƮحيمǇ بيǇ المعايير لقيا :ةـر الصحـمعايي: أوال

                                                           
ـ   محمد عبد العزيز عجميةÜ عبد الرحمǇ يسري أحمدÜ التنمية اǙقتـƮادية واǙجتماعيـة ومـشكǚتǌا               -)1(   دار Ü ال

  .1999ƭ Ü. 58 : اǗسكندريةÜالجامعية     
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− Ǉالسكا Ǉألف م ýلك ƘياƼعدد الو ) ýمعد ÜامسةƤال Ǉدو ýاƽطǖل ƘياƼالو ýمعد

  ).الوƼياƘ بيǇ األطƽاý الرضƴ أقý مǇ سنة

−  ÜƇاƦƺاية الƽحية وعدم كƮال ƘدماƤاية الƽيعني عدم ك ƘياƼالو ýمعد Ƴاƽارت

  .سوƇ التƦƺية وكƽƮ ǉƦǋ ýاƘ التǄƤف

ǚدÜ أي متوسط عمر الƽرد ƼكǄما زاد Ʀǋا المعدý دý معدý توقƴ الحياة عند المي −

Ʀلǁ عǏǄ درجة التقدم اǙقتƮادي وكǄما انƯƽƤ دƦ ýلǁ عǏǄ درجة التǄƤف 

  )1(.اǙقتƮادي

  :ةـر التعليميـاƫعايي :اـǭاȹي

ويساǋم Ǉƍ التعǄيم لǊ أƛر ƍيجابي عǏǄ اǗنتاƜ واǙستÜǁǚǌ واǗنƽاƾ عǏǄ التعǄيم 

  .ية وتǋƋيǌǄاƼي تنمية الموارد البشر

  :ومǇ بيǇ المعايير التي تستƤدم Ƽي التعرف عǏǄ المستوǎ التعǄيمي والƛقاƼي ǋي

- ƴراد المجتمƼأ Ǉة مƇالكتابة والقرا ǇوƼيعر ǇيƦنسبة ال.  

نسبة المسجǄيƼ Ǉي مراحý التعǄيم األساسي ونسبة المسجǄيƼ Ǉي التعǄيم  -

 .الƛانوي

- ƍ Ǐلƍ ǊǄمراح ƴيم بجميǄالتع ǏǄع ƾاƽنǗنسبة ا Ǐلƍ ǁلƦي وكǄالمح Ɲالنات ýجما

 .ƍجمالي اǗنƽاƾ الحكومي

نǚحƲ تحسǉƦǋ Ǉ النسƼ Ɣي السنواƘ األƤيرة مما يعني أǇ معƲم الدوý النامية 

  )2(.يǊ اǋتماما كبيراولبدأƘ تǌتم بالتعǄيم وت

  

  

Ǯالǭيـمعايي :اـǾȢةـر الت:  
                                                           

)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج Üيسري أحمد Ǉعبد الرحم Ü66.  محمد عبد العزيز عجمية  .  
)2(-ƭ Üƴالمرج Ʃƽ69.  ن.  
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مما يƌدي ƍلǇƍ Ǐ الدوý النامية غير قادرة عǏǄ توƼير الƦƺاƇ األساسي لسكانǌا 

 ǎمستو ƯاƽƤا انǌنتاجية ومنǗا اǌضعف قدرت Ǉم ǁلƦ ǏǄع Ɣوما يترت ÜيةƦƺالت Ƈسو

  :الدÜýƤ ومǇ المƌشراƘ التي تستƤدم لǄتعرف عǏǄ سوƇ التƦƺية

  .متوسط نƮيƔ الƽرد اليومي مǇ السعراƘ الحرارية -

-  Ƙمتوسط المقررا Ǐلƍ الحرارية Ƙالسعرا Ǉي مǄعƽال ƔيƮنسبة الن

 .الضرورية

  :معايȹ Ƙوȝية اƩياة اƫادية: اـراǣع

 ǏǄردية تعتمد عƼ ا معاييرǌية بطبيعتƦƺيم ومعيار التǄحة ومعيار التعƮمعيار ال

الناحية اǙجتماعية بƦاتǌا أما معيار نوعية الحياة المادية ǌƼو معيار مركƔ أي يعتمد 

  .عǏǄ أكƛر مǇ جانƔ مǇ جوانƔ الحياة

  .توقƴ الحياة عند الميǚد -

-  ýمعدýاƽعند األط ƘياƼالو. 

 .معرƼة القراƇة والكتابة -

 ƦƤƋي Ǚا وǌولة لتحقيقƦود المبǌجǄل Ưيتعر Ǉأ Ǉدو Ɲتم بالنتائǌا المعيار يƦǋ Ǉƍو

Ƈالشرا ǏǄوالقدرة ع ýƤالد Ƙمستويا ǉي اعتبارƼ.  

  :معيار دليȰ التنمية البشرية :اـǹامس

 جديد عرف بدليƍ  ýلǏ الوƮوƍ ýلǏ مقيا1990ƩنجƠ برنامƝ األمم المتحدة Ƽي 

التنمية البشرية أو معيار التقدم البشريÜ وǋو معيار مركƔ شƋنǊ شǇƋ معيار نوعية 

الحياة الماديةÜ ويحاوý الربط بيǇ مƽرداƘ معيار نوعية الحياة المادية بالناتƝ القومي 

  )1(.المعدý بالقوة الشرائية

  .توقƴ الحياة عند الميǚد -

                                                           
)1(-               Üƾساب ƴمرج Üاǌتǚجتماعية ومشكǙادية واƮقتǙالتنمية ا Üيسري أحمد Ǉعبد الرحم Üمحمد عبد العزيز عجمية  

     ƭ .71.  
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 .معيار التحƮيý العǄمي -

 .قراƇة والكتابة ومتوسط عدد سنواƘ الدراسة Ƽي المƌسساƘ التعǄيميةمعرƼة ال -

 .       متوسط نƮيƔ الƽرد مǇ الدýƤ المعدý بالقوة الشرائية -

  :ةـرات الهيكليـالمؤش :رع الثالثـالف
 ýالدو ƘادياƮاقت Ǌتوجي ǏǄة عǄترة طويƼ ýǚƤ ýالدولة المتقدمة تعم Ƙكان

  .النامية نحو ƍنتاƜ مواد غƦائية

تجƘǌ الدوý المتقدمة ƍلǏ وحداƘ تƺيراǋ ƘيكǄية Ƽي بناياتǌا اǙقتƮادية عǇ ا

طريƾ اǙتجاǉ نحو التƮنيÜƴ وƦلǁ لتوسيƴ قاعدة اǗنتاƜ وتنويعƍ ǊضاƼة تحقيƾ زيادة 

 Ƙريف منتجاƮالنامية سوقا لت ýالدو Ƙكان ƚالمعيشة بحي Ƙمستويا ƴƼور ýƤي الدƼ

Ʈنعة ومƮالم ƴǄالس Ǉالمتقدمة م ýالدوƘشراƌالم Ǉبي Ǉوم Üمواد األوليةǄ1(.درا ل(  

  .األǋمية النسبية لǘنتاƜ الƮناعي ƍلƍ Ǐجمالي الناتƝ المحǄي -

- ƘادراƮجمالي الƍ Ǐلƍ ناعيةƮال ƴǄالس Ǉم ƘادراƮǄمية النسبية لǋاأل. 

 .نسبة العمالة Ƽي القطاƳ الƮناعي ƍلƍ Ǐجمالي العمالة -

 

مصادر تمويل التنمية : ب الثالثـالمطل

  :ةـصاديقتاال
كانƘ التنمية وǙزالƘ تمýƛ عامǚ مشتركا Ƽي اǋتماماƘ المجتمعاƘ النامية 

  .وازداد Ʀǋا اǋǙتمام أكƛر عند الدوý النامية بعد أǇ أƮبحǉƦǋ Ƙ األƤيرة تعي تǌƽǄƤا

 Ǉأل ǁلƦ اديةƮقتǙالمرتبطة بالتنمية ا ýم المسائǋأ Ǉالتنمية م ǉƦǋ ýويعتبر تموي

ǙقتƮادي يتوقف بدرجة كبيرة عǏǄ حجم الموارد المتاحة النǌوƯ بمعدƘǙ النمو ا

لǉƦǌ الدوý بƺية تمويý عمǄية التنمية بǌاÜ وتستمد ǉƦǋ الموارد Ƽي أي بǄد مما يتوƼر لǌا 

 ÜǇمعنيي ýتمويǄول Üوطنية أو أجنبية ƘراƤمد Ǉنقدي م Ǐحقيقيمعن ǏومعنÜ ǏالمعنƼ 

                                                           
)1(-               Üƴالمرج Ʃƽن Üاǌتǚجتماعية ومشكǙادية واƮقتǙالتنمية ا Üيسري أحمد Ǉعبد الرحم Üمحمد عبد العزيز عجمية   

     ƭ .74.  
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Ǆدولة مǇ تحƮيý موارد نقدية النقدي لǄتمويý يقƮد بǊ تǁǄ المƮادر التي تسمƠ ل

ýاألموا Ʃوƌر Ǉا لتكويǌǌير موارد حقيقية توجƼا توǌلǚƤ Ǉم ƴنستطي.  

 ƘدماƤومواد و ƴǄس Ǉير موارد حقيقة مƼتو Ǌد منƮالقƼ الحقيقي Ǐأما المعن

  .Ǚزمة لبناƇ طاقاƍ Ƙنتاجية أو تكويǇ رƌوƩ أمواý جديدة

موارد حقيقية يعد أǋم عقبة تعوƾ ويجمƴ اǙقتƮاديوǇ عǏǄ اƼتقار الدوý النامية ل

 Ǐي أولƼ ƔǄادية تتطƮقتǙالتنمية ا ǇƎƼ ǁلƦ ǏǄوع Üاǌادية بƮقتǙية التنمية اǄعم

 Ʃوƌر Ǉتكوي ǏǄع Ɣواألسالي ýة السبƼبكا ýالعقبة والعم ǉƦǋ طيƤا ضرورة تǌǄمراح

وبشيƇ مǇ المطƔǄ أمواý لعمǄياƘ النمو اǙقتƮادي وسنحاوý أǇ نتعرƯ لƦǌا 

ýيƮƽارجيةالتƤا والǌية منǄƤالتنمية الدا ýادر تمويƮم Ǐلƍ . يƼ ما أننا اعتمدناǄع

تقسيمنا عǏǄ معيار مƮدر الƛروة دوǇ األƦƤ بمعيار نوƳ العمǄة ǇƎƼ كاǇ مƮدر الƛروة 

 ƠبƮيƼ أجنبي Ǉكا Ǉƍ ة أجنبية أماǄالعم Ƙكان Ǉوا Ǐيا حتǄƤدر داƮيا اعتبرنا المǄƤدا

  .المƮدر Ƥارجيا

  :لمصادر الداخلية لتمویل التنمية االقتصادیةا :الفرع األول
تتعدد المƮادر الداǄƤية لتمويý التنمية وتƤتǄف مساǋمتǌا مǇ مƮدر ألƤر وقد 

  .تناولنا بƦǌا المطƔǄ أǋم ǉƦǋ المƮادر ومدƍ ǎسǌامǌا Ƽي تمويý التنمية اǙقتƮادية

دوý النامية يعتبر التمويý مǇ المشكƘǚ الǌامة التي تواجǊ عمǄياƘ التنمية Ƽي ال

ومما يزيد ǉƦǋ المشكǄة تعقيدا ǋو قǄة اǙستƛماراƘ المحǄية المتاحةÜ نتيجة لضعف 

 ƾƼنتاجية وǗا ƘماراƛستǙنحو ا Ǌوتوج ƚتستحد Ǉأ Ǉالوطنية التي يمك ƘراƤالمد

  .برنامƝ أو Ƥطة مرسومة

ƘقاƽنǄالمتزايدة ل ƘباǄبية المتطǄت ǏǄع Ǌي وعدم قدرتǄالمح ýالما Ʃندرة رأ Ǉƍ 

 ýالدو ǉƦǋ ǇƎƼ ǁلƦ Ƈزاƍ و ÜاǌيƼ التنمية Ƙم عقباǋأ Ǉيعتبر م ýالدو ǁǄي تƼ ماريةƛستǙا

 Ƙكان Ƈسوا ÜماريةƛستǙا ƴالمشاري ýلتموي Ɣادر وأساليƮم Ǉع ƚبحǄدة لǋجا Ǐتسع

 Ǉية المتاحة وحسǄموارد المحǄل ýƛاألم ýǚƺستǙا ƾطري Ǉع ǁلƦية وǄادر محƮالم ǁǄت

اعاƘ اǙقتƮادية وغيرǋا مǇ األنشطة والƽعالياƘ األƤرÜǎ توزيعǌا بيǇ مƤتǄف القط
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 ǊتواجƼ ارجةƤ ادرƮم Ǉأو م ÜستيعابيةǙا Ǌوقدرت Ƴقطا ýحجم ونشاط ك ƴم ƾƽمما يت

 ýƮية تحǄا المستقبǌعاتǄا وتطǌطموحات Ǉيرا ما تحد مƛالتي ك Ƙوعقبا ƾالدولة عوائ

ǋ Ǉما الموارد المحǄية وǋي الدوý النامية عǏǄ حاجتǌا مǇ األمواý مǇ مƮدريǇ رئيسيي

 Üاألجنبية ƘقاƼي التدǋوالموارد األجنبية و ÜيةǄالمح ƘراƤالمد  

  :يـار العائلـاالدǹ: أوال

 Ǉار قد يكوƤدǙا Ǉة عامة باعتبار أƽƮار بƤدǚوم العام لǌƽالم Ǉم Ƈو جزǋ

ƍجباريا أو اƤتياريا وبالتالي ƼاǙدƤار العائǄي ǋو عنƮر مǇ عناƮر اǙدƤار 

 أي )1(.وǋو الƽرƾ بيǇ الدýƤ المتاƟ لǘنƽاƾ واǙتƽاƾ اǙستǚǌكي لƼǖراد .يارياƤǙت

 Ǉيمك Ǌيƽوبمعادلة تعري ÜǁǚǌستǙا ýي مجاƼ ƾƽي لم ينƦال ýƤالد Ǉم Ƈالجز ǁلƦ Ǌأن

Ǉأ ýي  :القوǄالعائ Ƴالقطا ƘراƤي ومدǄالعائ ƾاƽنǘل Ɵالمتا ýƤوالدƭاƤال ǁǚǌستǙا.  

نƽƤاƯ الدýƤ المتاƟ وارتƽاƳ الميý الحدي لǚستƦƍ ǁǚǌ تتميز الدوý المتƽǄƤة با

 Ǉنجد أ ǁلƦة لƽالضعي ýوƤالد ƔحاƮأ Ǉضم Ǉيندرجو ýالدو ǉƦǋ Ǉنجد غالبية سكا

 Ƙالحياة الضرورية وقد أشار ƘزماǄمست ǏǄع ƾاƽنǗا Ǐلƍ Ǌم تتجǌولƤم دƲمع

ýم العوامǋيعد أحد أ Ɵالمتا ýƤالد Ǉأ Ǚƍ ǇƋا الشƦǋ يƼ Ƙتم ƘائياƮحƍ المحددة 

لǚدƤار سواƼ Ƈي الدوý المتقدمة أو المتƽǄƤةÜ كما أǋ Ǉناǁ عامƤƈ ǚر يƛƌر مباشرة 

ýƤالد ƴو درجة تركز ونمط توزيǋار وƤدǙا ǎمستو ǏǄع. ýƤدǄل Ƈسي ƴتوزي ýƲ يƽƼ

يزيد حجم اǙدƤار عنǊ لو أǇ الدýƤ وزƳ توزيعا عادÜǙ وما نجدƼ ǉي الدوý المتƽǄƤة 

 Ǉاألكبر م Ƈالجز Ǉا أǌǄمي Ƴاƽتتميز بارت ƴالمجتم Ǉة مƮاƤ شريحة Ǐلƍ ƔǋƦي ýƤالد

عǇ اǙدƤار عكƩ ما نجدƼ ǉي الدوý المتقدمة ƮƋƼحاƔ   الحدي لǚستǁǚǌ وبعزوǌƼا

المداƤيý الضƤمة نجدǋم يميǄوƍ ǇلǏ اǙدƤار وسǄوكǌم Ʀǋا يمكǇ مǇ رƴƼ اǙدƤار 

  .العائǄي لديǌم دوǇ المساƩ باستǚǌكǌم

سبة الكبرǎ مǇ الدýƤ القومي Ƽي الدوý المتƽǄƤة تتولد عǇ مƴ العǄم أǇ الن

الزراعة وأǇ المزارعيǇ أكƛر قدرة عǏǄ اǙدƤار عǇ قاطني المدǇ وعند مستوǎ واحد 
                                                           

)1(- Üمحمد عبد العزيز عجمية ƭ Üƾساب ƴمرج ÜطيطƤي التنمية والتƼ ƘكراƦ110. م .  
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لǄدÜýƤ لكǉƦǋ Ǉ الƽئة تتميز بانƽƤاƯ الوعي اǙدƤاري وتƽضيý اǙكتناز عǇ اǙدƤار 

  .داƘ والتقاليد التي تحكمǌاألسباƔ عدةÜ منǌا ضعف الجǌاز المƮرƼي وكƦا بحكم العا

ƍلǏ جانƦǋ Ɣا ǋناǁ استƽحاý لƲاǋرة اǙستǁǚǌ التƽاƤري Ƽي الدوý المتƽǄƤة 

واتجاǉ األƼراد ƍلǏ تقǄيد أنماط اǙستƼ ǁǚǌي الدوý األكƛر تقدما وǋو أمر بالƸ الƤطورة 

  :بالنƲر ƍلǏ ما يǄي

 حققتǉƦǋ Ǌ الدوý عدم التواƾƼ بيǇ الدƤوý الحقيقة ومستوياƘ اǙستǁǚǌ رغم ما •

 ýƤجوة الدƼ Ǉأ Ǚƍ يرةƤاأل Ƙي السنواƼ ǁǚǌستǙوا ýƤي الدƼ نمو وزيادة Ǉم

  .بينǌا وبيǇ الدوý المتقدمة Ƽي زيادة مستمرة

•  Ǉة كما يمكǄالمشك ǁǄت Ǐلƍ ةƽǄƤالمت ýي الدوƼ Ǉووعي المواطني ǁدراƍ عدم

Ǆر عƛا أǌادية التي لƮقتǙا ýالعوام Ǉنعدد مجموعة م Ǉأيضا أ ƘǙمعد Ǐ

اǙدƤارƋƼ Üسعار الƽائدة وتوقعاƘ المستقبý بارتƽاعǌا واستقرارǋا أو انƽƤاضǌا 

ومدǎ انتشار البنوǁ والمƌسساƘ اǙدƤارية ووƼرة وتنوƳ األوعية اǙدƤارية 

واǙتجاǋاƘ العامة لƼǖراد لحيازة الƛرواƘ والرغبة Ƽي حيازة أمواý لمقابǄة 

 .األƛر الكبير عǏǄ عمǄية اǙدƤارحاجاƘ المستقبý كǉƦǋ ý عوامý لǌا 

•  ǇزيƤوت Ƈشرا ǏǄع ǇوǄراد يقبƼاأل Ǉنجد أ Ʀƍ Ǌم ودرجتƤالتض Ǐلƍ ةƼضاǗبا

مجموعة مǇ السƴǄ مýƛ الƔǋƦ واقتناƇ األراضي والعقاراƘ بƺية تجنƔ اƛǓار 

Ǌالناجمة عن. 

ǏǄي يتوقف عǄار العائƤدǙا Ǉأ ǉكرƦ ة لما تمƮǚƤك ýالقو Ǉويمك:  

  .طريقة توزيعǊ ومدǎ اǙنتƲام Ƽي الحƮوý عǄيǊمستوǎ الدýƤ و •

• ƘدماƤوال ƴǄي أسعار السƼ ƘباǄالتق. 

 .ارتƽاƳ الوعي اǙدƤاري •

 .كƽاƇة الجǌاز المƮرƼي •

 .اǙستقرار السياسي •
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 ǁلƦ يمǄغير س Ǌتوجي Ǌموج Ǌأن Ǚƍ Ǉار كامƤاد ǏǄي يحتوي عǄالعائ Ƴالقطا Ǉƍ

 يƌدي ƍلǏ توجيǊ المدƤراƍ ƘلǏ حاƘǙ نتيجة لǄتضƤم السائد وكƦا بنياƘ القيم السائدة

  .غير منتجة

ويعتقد معƲم اǙقتƮادييǇ أنƼ Ǌي متناوý الدوý النامية النǌوƯ بمدƤراتǌاÜ لو 

 Ƣير المناƼستقرار وتوǙا ƾم وتحقيƤحة التضƼسياسة رشيدة لمكا Ƙا اتبعǌحكومات Ǉأ

Ƥ Ǉية مǄالعائ ƘراƤلتعبئة المد ýوسائ Ǉع ƚالبح Ɣكما يج Üئمǚزيادة وتطوير الم ýǚ

 ǁلƦالتعاقدية وك ƘراƤام المدƲن ƾتطبي ýالوسائ ǉƦǋ Ǉم ÜǁلƦة بƮƮƤزة المتǌاألج

Ʈƍدار أسǌم بƋسعار منƽƤضة مǇ أجý امتƮاƭ جزƇ مǇ اǙستǁǚǌ واستƤدامƼ Ǌي 

اǙستƛمار ويضاف ƍلƦ Ǐلǁ رƴƼ سعر الƽائدة وƍعƽاƇ الƽوائد مǇ الضرائƔ أو تƽƤيضǌا 

 سعر الƽائدة تماشيا مƴ معدý التضƤم لǄمحاƲƼة عǏǄ القوة والتƺيير المستمر Ƽي

  .الشرائية لǄمبالƸ المالية المدƤرة

  :يـار اȮƩومـاالدǹ :اـǭاȹي

يǄقƦǋ Ǐا المƮدر اǋتماما ƤاƮا Ƽي البǄداǇ المتƽǄƤة Ʀلǁ أǇ مساǋمتǊ لǌا دور و

ýالدو ǉƦǋ يƼ ية التنميةǄي دعم عمƼ أن .كبير ǏǄار الحكومي عƤدǙويعرف ا ƾرƽال Ǌ

بيǇ اǗيراداƘ العامة والنƽقاƘ العامة الجارية أو العاديةÜ بمعنƦ Ǐلǁ التي تتكرر سنويا 

  )Ƽ.)1ي الميزانية العامة لǄدولة

وتتمýƛ اǗيراداƘ الحكومية الجارية Ƽي حƮيǄة الدولة مǇ الضرائƔ المباشرة 

 اǗنƽاƾ العام ويطƾǄ  أما النƽقاƘ الحكومية الجارية Ƽتشمý)2(.والموارد اǗدارية وغيرǋا

عǄيǊ أيضا اǙستǁǚǌ العام ويتمƼ ýƛي اǗنƽاƾ عǏǄ ما تقدمǊ الدولة مƤ ǇدماƘ عامة 

Ƽي مƤتǄف المجاƍ ƘǙضاƼة ƍلǏ النƽقاƘ التحويǄية والتي تتمƼ ýƛي اǗعاناƘ والدعم 

  .وƼوائد وأقساط الديǇ العام

                                                           
)1(-Ƙبيرو Üطباعة والنشرǄضة العربية لǌدار الن Üف والتنميةǄƤالت ÜǇ1975:  عمر محي الديƭ Ü .450.  
  .122. ية والتƤطيطÜ مرجƴ سابƭ Üƾ محمد عبد العزيز عجميةÜ مƦكراƼ Ƙي التنم-)2(
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داƘ مǇ جǌة ويرتبط ارتƽاƳ اǙدƤار الحكومي Ƽي أي بǄد بزيادة اǗيرا

 ƘيراداǗزيادة ا Ɣنس Ǉم ýأق Ɣا بنسǌزيادت ýاألق ǏǄا أو عǌبيتƛأو ت Ƙقاƽالن ƯاƽƤوان

ǎرƤة أǌج Ǉم.  

Ƽزيادة اǗيراداƘ الحكومية تتوقف عǏǄ حجم المشاريƴ العامة والقائمة ودورǋا 

Ƽي النشاط اǙقتƮادي وعǏǄ مدǎ كƽاƇتǌا اǗنتاجية وكƦا عǏǄ حجم األرباƟ التي 

Üاǌتحقق ǎروضة ومدƽالم Ɣالضرائ ýالضريبي السائد ومعد ýيكǌال ǁلƦ Ǐلƍ يضاف 

  .شمولǌا ومدǎ كƽاƇة الجǌاز الضريبي

أما اǗنƽاƾ الحكومي ǌƼناǁ مجاƘǙ عديدة لتƽƤيضǊ والحد مǇ مستوياتǊ السائدة 

Ƽي الدوý النامية وƦلǁ مýǚƤ Ǉ ترشيد اǗنƽاƾ العام والقضاƇ عǏǄ اǗنƽاƾ التƽاƤري 

ǌƲغير المنتجةوالم ƘǙي المجاƼ العام ƾاƽنǗير واƦالتب Ǉري والحد م.  

 ýالدو ƴار الحكومي مقارنة مƤدǙا ýمعد ƯاƽƤالنامية بان ýوتتميز الدو

 ƾتحقي Ưرƺا لǌقاتƽن ǏǄط عƺا والضǋتنمية موارد Ǐلƍ دائما Ǐي تسعǌƼ ǁلƦالمتقدمة ل

ǌمار والتنمية المستƛستǙا ƘǙومجا Ɣضرو Ǐلƍ Ǌǌتوج ƯائƼ ǁلƦ يƼ وتعتمد ÜةƼد

  :عǏǄ عدة أساليƔ يمكǇ حƮر بعضǌا Ƽي ما يǄي

•  ƴجمي ƳضاƤƍ دفǌئمة جديدة بǚم Ɣضرائ ƚام الضريبي واستحداƲتطوير الن

  .األنشطة ومنƴ التǌرƔ الضريبي

اǗقƳǚ التدريجي عǇ التوسƼ ƴي اعتماداƘ الدعم وما يترتƔ عǄيǌا مǇ زيادة  •

ǁǚǌستǙا. 

ýǚƤ Ǉ ضƺط النƽقاƘ اǗدارية واǙستǚǌكية وتركيز ترشيد اǗنƽاƾ العام م •

 اǗنƽاƾ العام اǙستƛماري عǏǄ مشروعاƘ قطاƳ اǗنتاƜ المادي السريعة

 .المردود

التƭǄƤ مǇ العمالة الزائدة وƼ ƾǄƤرƭ عمالة منتجة Ƽي قطاعاƘ اǙقتƮاد  •

ǎرƤاأل. 
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Ǯالǭاـ:  Ȝشاريƫا Ȑائȥ )ȯماȝɉا țاȖق ǧراǹمد(:  

عماý جميƴ المشاريƴ التي تعمƼ ýي المجاý اǗنتاجيÜ ورغم يشمý قطاƳ األ

األǋمية الكبرǎ لǉƦǌ المشاريƼ ƴي تمويý التنمية Ǚƍ أǇ قطاƳ األعماƼ ýي الدوý النامية 

وعندما  . وǋو ما يقýǄ نسبيا مǇ أǋميتƼ Ǌي تكويǇ المدƤراƘ المحǄيةǊيتميز بƺƮر حجم

دƤراƘ مǇ األرباƟ المحتجزة لديǌا نتحدƚ عƼ ǇائƯ المشاريƎƼ ƴننا نقƮد تǁǄ الم

 Ǐلƍ ýولم يحو ǇدميƤالمست ǏǄع Ƴي لم يوزƦال ƴالمقتط Ɵاألربا Ǉم Ƈالجز ǁلƦ Ǐبمعن

  )1(.الميزانية العامة Ƽي حالة القطاƳ العام

 Ǉأل ÜƳا القطاƦǋ Ƙا أسعار منتجاǌمن ýالعوام Ǉة مǄبجم Ưائƽا الƦǋ ويتحدد

 Ɵاألربا ƾمية تحقيǋأ ǎا األسعار تحدد مدƦوك ƘمشروعاǄنتاجية لǗة اƇاƽالك Ǐلƍ ةƼضاƍ

قطاƳ أعماý : ويمكǇ تقسيم قطاƳ األعماƍ ýلǏ قسميǇ.مكانة القطاƳ ودورƼ ǉي اǙقتƮاد

ƭاƤ ýأعما Ƴعام وقطا.  

  :اƱ اǓعمال العامـقط -1

   Ǉأ Ǉكو ýادر التمويƮم Ǉدر مƮمية كمǋالعام أ ýاألعما Ƴقطا ƘراƤتكتسي مد

Ǆع ƴالعام يترب Ƴالقطا Ʀيƽتن Ǌعاتق ǏǄع ƴادي ويقƮقتǙالنشاط ا Ǉالشطر األكبر م Ǐ

 ǎمد ǏǄالعام ع Ƴالقطا ƯائƼ التنمية وعادة ما يتوقف Ɲطط وبرامƤ Ǉالقسم األكبر م

كƽاƇة ƍدارتÜǊ وتعتبر الربحية أحد أǋم المعايير لǄحكم عǉƦǋ ǏǄ الكƽاƇة Ǚƍ أƍ Ǉمكانية 

نا أǇ مǇ أǋداف المشاريƴ العامة ƍشباƳ تحقيƾ الƽائƯ اǙقتƮادي ضئيǄة ƤاƮة Ʀƍا عǄم

 Ɣا الجانƦǋ Ǐƺيط Ǉأ Ɣيج ǚƼ ǁلƦ اجتماعي ورغم ƴطاب ƘاƦ دافǋا أǌأي أن Ƙالحاجا

 Ƴقطا ƯائƼ ادية زيادةƮقتǙداف السياسة اǋأ Ǉم Ǉأ ǁلƦ اديƮقتǙا Ɣالجان ǏǄع

  .لدولةااألعماý الƦي يƌدي بدورƍ ǉلǏ تƽƤيف العƇƔ عǏǄ ميزانية 

ýƤالد ýƛية ويتمǄالك ƘيراداǗا Ǉبي ƾرƽي الƼ Ƴا القطاƦǋ ƴي لمشاريƼاƮال 

 Ǉيمك ǁلƦ Ƈضو ǏǄالدولة وع Ǐلƍ ýوƌي يƦال Ɵي األرباƼاƮ Ƈناƛباست Ƙقاƽالن Ƴومجمو

  :تحديد أǋم العوامý التي تحدد حجم اǙدƤار وǋي

                                                           
  .1973ƭ Ü .79الجامعاƘ المƮريةÜ تƤطيط اǙقتƮاديÜ دار  عبد الحميد محمد القاضيÜ التنمية وال-)1(
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  .سياسة التسعير لمنتجاƘ القطاƳ العام -

- ƴة المشاريǄنتاجية لجمǗة اƇاƽالك ǎمستو. 

 .كز القطاƳ العام Ƽي اǙقتƮاد الوطنيمر -

- ƜنتاǗا ƘزماǄمست ǇƋسياسة الدولة بش. 

 .سياسة التوƲيف واألجور -

ورغم المكانة الكبيرة التي تبوأǋا القطاƳ العام Ƽي اقتƮاد الدوý النامية وسعي 

ǉƦǋ الدوƍ ýلǏ تنميتƼ Ǌي الƽتراƘ السابقة Ǚƍ أƦ Ǉلǁ لم يمنƴ مǇ تدني مستوƦǋ ǎا 

  :جز معƲم وحداتǊ عǇ تحقيƼ ƾائƯ اقتƮادي وƦلǁ راجƍ ƴلǏالقطاƳ وع

- ýاألموا Ǐلƍ ي والحاجة المستمرةǄالتموي ýيكǌال ýǚتƤا.  

- Ƴا القطاƦǋ Ƙسياسة التسعير المحدد لمنتجا. 

- Ǉوالروتي Ƙيداǌدارية والتمǗالقيود ا. 

 .البطالة المقنعة -

عƯ الدوý الناميةÜ لقد كاǇ لǄقطاƳ العام الدور الƽعاƼ ýي التطور اǙجتماعي لب

 ǏǄالنامية ع ýالدو Ƙقد أقدمƼ المستمر ǉادي وعجزƮقتǙا Ǌنتيجة لضعف أدائ Ǉلك

ƭاƤال Ƴنحو القطا ǉتجاǙوا Ǌي عنǄƤالت.  

  :اƱ اǓعمال الخاƫـقط -2

 ǏǄالمتقدمة ع ýي الدوƼ ار جميعاƤدǙادر اƮم مǋأ Ƴا القطاƦǋ ƘراƤتعتبر مد

عا Ƽي الدوý النامية نƲرا لƺƮر حجم القطاƳ العكƩ مƦ ǇلǌƼ ǁي تمýƛ مƮدرا متواض

ýالدو ǉƦǋ يƼ ƭاƤال . Ǉبي ƾرƽي الƼ ƭاƤال ýاألعما Ƴي لقطاƼاƮال ýƤويتحدد الد

اǗيراداƘ الكǄية ومجموƳ النƽقاƘ أي أǇ مدƤراتǊ تتمƼ ýƛي األرباƟ المحتجزة ويتوقف 

اý الƤاƍ ƭلǏ حجمǌا عǏǄ األرباƟ المحققة وكƦا سياسة توزيعǌاÜ وينقسم قطاƳ األعم

Ǉقسمي:  
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  : قطاƱ اǓعمال Ʒير المنưم*

   ƴƼر Ǐلƍ دفǌي تǋناعية وƮا أو الǌيرة التجارية منƺƮال ƘماراƛستǙا ýويشم

ǉƦǋ المشاريƴ تعتمد Ƽي تكويǇ مدƤراتǌا عǏǄ وسائý . المستوǎ المعيشي ألƼرادǋا

  .ة ودقيقةتقǄيدية ويƮعƔ تقدير حجم ǉƦǋ المدƤراƘ نƲرا لعدم وجود حساباƘ منتƲم

  : قطاƱ اǓعمال المنưم*

يشمý المƌسساƘ والشركاƘ الƮناعية والتجارية الكبيرة وينقسم بدورƍ ǉلǏ و

 Üحجم التكاليف ǏǄع Ǌير تتوقف أرباحƤا األƦǋ ƭاƤ Ƴعام وقطا Ƴقطا Ǉقسمي

سياساƘ األسعارÜ سياسة توزيƴ األرباƟ وتكويǇ اǙحتياطي وكƦا أرباƟ األسǌم الƤاƮة 

  .ƳبƦǌا القطا

 Ǐلƍ Ǌǌتوجي Ǉة انعدام ما يضمǄمشك Ƴا القطاƦǋ يƼ المتولد Ưائƽير الƛوي

اǙستƛمار المنتƝ بالنƲر لسǄوكاƘ وأنماط اǗنƽاƾ التي تتبعǌا الطبقة الرأسمالية Ƽي 

 Ǉم ƯقتراǙالشراكة وا ƘياǄعم Ǐلƍ ƇجوǄال Ǐلƍ ýالدو ǉƦǌب ƴƼو ما دǋالنامية و ýالدو

ǄقطاƳ العام Ƽقد لجƍ ƘƋلǏ ل أو أجنبيةÜ كƦلǁ وكبديý جǌاƘ متعددة سواƇ كانƘ محǄية

 Ơمن Ɣجان Ǐلƍ مةǋالمسا Ƙف الشركاǄتƤي مƼ ƭاƤال ƳقطاǄمارية لƛستǙا Ƙǚيǌتس

 Ƙالمشروعا Ǉادر األجنبية المالية والتكوينية ورغم أƮالم Ǉادة مƽستǙا ƴƼبدا ƘǙالمجا

 العمý مقارنة برأƩ الماǙƍ ý أǇ الƺƮيرة تǚئم أكƛر الدوý النامية Ǚعتمادǋا عǏǄ كƛاƼة

 Ǚ يرة قدƛمزايا ك ǏǄالمتقدمة تحتكم ع ýرا الدوƤƌا مǌليƍ Ƙǌالتي اتج ǎالكبر ƴالمشاري

 Ǉادة مƽستǚل ýƛاألم ýالسبي Ɣاألجان ƴالشراكة م ýالنامية مما يجع ýالدو ǎر لدƼتتو

  .ǉƦǋ المزايا

  . عǏǄ التطوير واǙبتكاراǗمكانياƘ المالية لدǎ المشاريƴ الكبرǎ والتي تساعد -

 .مواجǌة الƲروف اǙقتƮادية غير المǚئمة -

- ƾالسو ǏǄير عƛƋبالت Ơالتجارية الكبيرة التي تسم ƘمكانياǗا. 

اǙستƽادة مǇ المنتجاƘ الƛانوية وƍعادة استƤدام النƽاياƘ لتƽƤيف التكاليف  -

 .اǗجمالية
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  :ةـة التǲارة اƪارǱيـحصيل :اـراǣع

ية دورا ƼعاƼ Ǚي اقتƮادياƘ الدوý النامية ǌƼي عبارة عǇ تǄعƔ التجارة الƤارج

نشاط اقتƮادي بيǇ المقيميƼ Ǉي البǄد وغير المقيميƼ ǇيǊ ويتم تقييد ǉƦǋ المعامƼ Ƙǚي 

سجý منƲم تحتƲƽ بǊ الحكوماƘ يتمƼ ýƛي ميزاǇ المدƼوعاÜƘ وتشكý حƮيǄة التجارة 

Ǚعتماد عǄيǌا تسدد الديوǇ الƤارجية رة بالنسبة لǚقتƮاد الوطني ƼبايالƤارجية أǋمية كب

كما تعتبر مǇ أكبر موارد النقد األجنبي وتعتمد التجارة الƤارجية بدرجة كبيرة Ƽي 

 Ƙما تنوعǄك Ǌنجد أنƼ تجارةǄوالشروط المقيدة ل ƘادراƮال ýيكǋ ǏǄا عǌتǄيƮح Ǉتكوي

واƮ ƾادراƘ البǄد وكبر حجمǌا ƍضاƼة ƍلǏ تمتƴ منتجاتǌا وسǄعǌا برواƼ Ɯي األس

 ǉƦǋ Ǉتكو Ǉأ Ɣويج ÜستيرادǙا ǏǄد عǄقدرة الب Ƙما زادǄعة كƽسعار مرتƋالدولية وب

Ƙالواردا Ǉاألكبر م Ƈالجز ýي تمويƼ ة ركيزة أساسيةǄيƮالح.  

 ƴǄاستيراد الس Ǉم ýيǄاألمر يستدعي التقƼ Ƙالواردا ýيكǋ ƭƤي ما يƼ أما

ƛر مƦ Ǉلǁ عǏǄ الدوý الكمالية والسƴǄ غير الضرورية لƮالƠ السƴǄ الضروريةÜ أك

النامية أǇ تركز اǋتمامǌا عǏǄ تحقيƼ ƾائƯ مýǚƤ Ǉ توسيƴ مجاƮ ƘǙادراتǌا 

وتحقيƾ معدƘǙ تبادƤ ýارجية لƮالحǌا مما يجعǌǄا Ƽي غنǏ عǇ اǙستدانة الƤارجية 

 ýما Ʃرأ Ǉي تكويƼ نقد األجنبيǄا لǋيرƼتو Ǉيد مƽي تستǌƼ ǁلƦ ýا مقابǌوتبيعات

  .يتǌا اǙقتƮاديةضروري يساǋم Ƽي تنم

 ǁلƦي كǋ ýب ƔحسƼ النامية ýالدو ǏǄارجية عƤمية التجارة الǋر أƮتقت Ǚو

 ýيكǋ Ǐلƍ ƴما يرجǌف األساسي القائم بينǚتƤǙوا Üالمتقدمة ýالدو Ǉير مƛكǄبالنسبة ل

ƮادراƘ كý منǌما Ƽبالنسبة لǄدوý المتقدمة تتميز ǋيكƮ ýادراتǌا بالتنوƳ مما يجعǌǄا 

 اضطراƔ يمƩ السوƾ الدولية لسǄعة مǇ السƴǄ التي تƮدرǋا Ƽي حيƼ Ǉي مƋمǇ مǇ أي

 ǇعتيǄعة أو سǄس ǏǄة يرتكز عƽǄƤالمت ýالدو ƘادراƮ ýيكǋ نجد ǁلƦ Ǉم Ʃالعك ǏǄوع

عǏǄ أكƛر تقدير وتكوǇ أولية Ƽي غالƔ األحياǇ وأي اƤتƼ ýǚي السوƾ العالمية يƛƌر 

ككÜý كما أǇ لǄتجارة الدولية مباشرة عǏǄ مداƤيǉƦǋ ý الƮادراƘ وعǏǄ اǙقتƮاد 

 ǎرƤأ Ǐلƍ دولة Ǉير مƤا األƦǋ ƘباǄا تقǋعبر ýتنتق ƚالوطني حي ýƤبالد ƾيƛارتباط و
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 ýǚƤ Ǉم ǁلƦوك ýƤادر الدƮم مǋأ Ǉو مǋ يƦدير الƮالت ýǚƤ Ǉيتم م ǊيǄا عǋيرƛƋوت

ƜارƤال Ǐلƍ قوة شرائية Ɣتسر Ǌعن Ɲي ينتƦستيراد الǙا.  

لتي تعاني منǌا الدوý النامية Ƽي انƽƤاƯ معدƘǙ وتكمǇ المشكǄة األساسية ا

التبادƦƍ Üý تقوم بتƮدير المواد األولية بƋسعار منƽƤضة واستيراد تجǌيزاƘ بƋسعار 

جدير بالƦكر أǇ التجارة الدولية بيǇ الدوý النامية تتميز بضعف كبير نƲرا . مرتƽعة

قدمة التي تƮدر لǌا لنوعية ƮادراǉƦǋ Ƙ الدوƍ ýضاƼة ƍلǏ تعامǌǄا مƴ الدوý المت

المواد األولية وǋو ما يكرƩ التبعية اǙقتƮادية Ƽي ǉƦǋ الدوý عǏǄ حجم وسعر 

  .ƮادراƘ الدوý النامية

  :يـȰ التǺȒمـالتموي :اـǹامس

يعتبر أحد مƮادر اǙدƤار الǌامة واألساسية Ƽي مواجǌة المطالƔ الضƤمة Ƽي 

Ǉ اǙستƤداماƘ الحالية ƍلǏ تمويý التنمية وتǄجƍ ƋليǊ الدوý لتحويý الموارد م

   )1(.اǙستƤداماƘ التي تƽضǌǄا

 Ƽيǌا بمعنǏ زيادة معدý اǙستƛمار بنقý الموارد مǇ اǙستƍ ǁǚǌلǏ ةرغبالو

كما يسمƦǋ Ǐا األسǄوƔ أيضا بالتمويý عǇ طريƾ عجز الميزانية أي ƍحداƚ . اǙستƛمار

Ǘا Ǉع Ƙقاƽبزيادة الن ǁلƦو Ƙقاƽوالن ƘيراداǗا Ǉجوة بيƼ طيةƺزم الدولة تǄمما ي Ƙيرادا

 Üالمركزي ǁالبن Ǐلƍ ƇجوǄأو ال ƜارƤأو ال ýƤالدا Ǉم ƯقتراǙبا  Ƈا العجز سواƦǋ

 ƯقتراǙأما ا ƴǄالس Ƙطية وراداƺلت Ǌي غالبا ما توجǌƼ ارجيةƤال Ưالقرو ƭوƮƤبƼ

 Ǉنجد أ ǁلƦل ýيƤنتيجة لضعف المدا ƘراƤرا لضعف المدƲو ضعيف نǌƼ ورǌالجم Ǉم

 النقدي الجديد ǋو أكƛر الطرƾ التي تǄجƍ Ƌليǌا الدوý النامية Ƽي عمǄية التضƤم اƮǗدار

  .وƦلǁ بجƔǄ نقود جديدة وزيادة عرضǌا

لǘشارة ǇƎƼ التضƤم الƦي يحدƼ ƚي الدوý النامية Ǚ يعني دوما تمويý تضƤمي 

ألǇ عمǄية التنمية اǙقتƮادية تكوǇ مƮحوبة بضƺوط تضƤمية حتǏ وǇƍ لم يعتمد Ƽي 

مويǌǄا عǏǄ مƮادر تضƤمية ويوƼر التمويý بعجز الميزانية وسائý مالية ǋامة لǄدولة ت

                                                           
)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜاديƮقتǙطيط اƤالتنمية والت Ü215.  عبد الحميد محمد القاضي.  
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تساǋم Ƽي زيادة قوتǊ الشرائية ومƛ Ǉم زيادة قدرتǌا عǏǄ تمويý الموارد وبقاƇ حجم 

الموارد عǏǄ ما ǋو عǄيǊ مقابý زيادة حجم النقود ينعكƩ عǏǄ المستوǎ العام لǖسعار 

 ÜƳاƽرتǙا Ǐلƍ ýوƌالتي ت Ǉم Ƈجز Ǉقدوƽم الشرائية يǌلم تزد قوت ǇيƦراد الƼنجد األƼ

مقتنياتǌم قبý ارتƽاƳ األسعار لƮالƠ مǇ زادƘ دƤولǊ وبالتالي يزيدوǇ مǇ ادƤارǋم 

 Ǉبي Ǚمي جدƤالتض ýلة التمويƋمس Ƙارƛوقد أ Üýزيادة التموي Ǐلƍ ديƌمما ي

Ưيد والمعارƌم المǌنجد منƼ ǇادييƮقتǙا.  

ǄوǇ الǄجوƍ ƇلǏ التمويý التضƤمي ألنǙ Ǌ يحتاƍ ƜلǏ جǌاز أما المƌيدوƼ Ǉيƽض

 ǁلƦ ǏǄزيادة ع Ɣكالضرائ ǎرƤادر أƮمقارنة بم Ǌدارتƍ ولةǌرا لسƲن Ƈداري كفƍ

 ýمار يستحيƛاست ƘǙمعد Ǐلƍ ýوƮوǄدي لƌو يǌƼكما ا ǎرƤاأل ýا بالوسائǌليƍ ýوƮلو

Ǉ ارتƽاƳ األسعار ƍ ǙلƦ Ǐلǁ أضف أǇ استƤدامǊ يرƴƼ مǇ مستوǎ التراكم الرأسمالي 

يشكƤ ýطرا بý بالعكǌƼ Ʃو يعمý عǏǄ تحريǁ الموارد العاطǄة ƤاƮة األيدي العامǄة 

 ýي الدوƼ رةƛبك Ǉكتناز التي تكوǙرة اǋاƲ يƼ ýƛمة تتمǌأيضا نقطة م ÜةǄالعاط

واƮǗدار النقدي الجديد Ǚ يǌƲر ضƺوطا تضƤمية ألنǊ يعادý األمواý المكتنزة .النامية

Ʀ ǏلƼ ǁالشعور الƦي يǄƤقƦǋ Ǌا المƮدر لدǎ الطبقة العامǄة بارتƽاƳ دƤولǌم ƍضاƼة ƍل

 ƴا مǌƼداǋأ ƾتحقي Ǉالدولة م Ǉالمقارنة باألسعار يمك Ǉم دوǌمعيشت ǎمستو Ǌومع

التƽكير أǉƦǋ Ǉ الƽئة مǇ اǙقتƮادييǙ Ǉ تشجƴ استƤدام التمويý التضƤمي لمدة طويǄة 

 Ɲنتائ Ǐلƍ ديƌي Ǉأ ǊنƋش Ǉم ǁلƦ ǇألǇيديƌالم ƭƤيما يƼ اƦǋ ÜاǌيƼ Ɣغير مرغو.  

 المعارضيƼ ǇيعدوǇ لǄتمويý التضƤمي جمǄة مǇ اƛǓار اǙقتƮادية أما

Ƽالتمويý التضƤمي بحسبǌم يƌدي ƍلǏ رƴƼ األسعار وبالتالي . واǙجتماعية المدمرة

 ǁارتبا Ǐلƍ ديƌسعار تǖالزيادة المستمرة ل Ǉدير كما أƮالت ǏǄقدرة الدولة ع ƯيƽƤت

لدولة Ƽي تنƽيƦ مشروعاƘ التنمية والسبƔ يعود ƍلǏ استحالة تحديد التكاليف كما يƛƌر ا

 Ǉة العاجزة عǄطبقة العامǄالضروري ل ǁǚǌستǙا ǎمستو ǏǄمي عƤالتض ýالتموي

  .اǙدƤار ويترتƔ عǄيƼ Ǌقداƛ Ǉقة األƼراد Ƽي العمǄة وƍضعاف حاƼز اǙدƤار لديǌم

ýتموي Ǐلƍ ديƌو يǌƼ ǁلƦ Ǐلƍ ةƼضاƍ اǌǄي مراحƼ دم التنميةƤت Ǚ ƴمشاري 

 Ʃة ليǄأيضا وجود الموارد العاط ÜيةǌيƼاجتماعية وتر ƾƼطية مراƺلت Ǌنما تتجƍو Ǐاألول
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 ýنتاجية وسبƍ ة مواردǄي مشكǋ ةǄنما المشكƍالموارد النقدية و ƭبالضروري نتيجة لنق

ائƠ اǙجتماعية كما يƛƌر التضƤم Ƽي توزيƴ األرƮدة النقدية لǄطبقاƘ والشر. تشƺيǌǄا

المƤتƽǄة مǇ الدýƤ القوميÜ والقاعدة العامة ǋي أǇ مستوياƘ األجور النقدية تتسم 

 Ǉأ ǁلƦ ǏǄع Ɣي حركة األسعار ويترتƼ ƚيير الحادƺيجاري الت Ǚ يƦال Ƈير البطيƺبالت

 ÜمƤالتض Ƙاشتداد موجا ƴور مǋي التدƼ ƦƤƋوي األجور يƦالنسبي الحقيقي ل ƔيƮالن

ǏǄع Ɣكما يترت ƠالƮ يƼ Ǉابتة ويكوƛال ýوƤالد ƔحاƮأ Ʃم اجتماعي يمǄƲ مƤالتض 

  .أƮحاƦ Ɣوي الدƤوý المتƺيرة

ȅادȅال :اـȖقنعـالبƫةـة ا:  

تتمýƛ البطالة المقنعة Ƽي وجود ƼائƯ مǇ القوة العامǄة Ƽي القطاعاƘ اǙقتƮادية   

ýيƺالتش ǎحاجة مستو Ǉع ýي قوة العمƼ الم)1(.أي زيادة Ǉرا مǌƲر  وتعتبر مǋاƲ

األساسية Ƽي اقتƮادياƘ الدوý المتƽǄƤة ما يجعǌǄا مƮدرا ǋاما لتكويǇ رأƩ الماƼ ýي 

ƽƼي أغƔǄ الدوý النامية نجد أǇ الجǌاز اǗداري .ǉƦǋ الدوý ودوǇ تكاليف حقيقية

الحكومي ǋو أكƛر القطاعاƘ التي تعاني مǇ الƽائƼ Ưي القوة العامǄةÜ وسحƦǋ Ɣا 

 Ƙقطاعا Ǐلƍ ǊǄوتحوي Ưائƽال ƘǙمعد ƴƼر Ǐلƍ ديƌبطالة مقنعة ي Ǉتعاني م Ǚ ǎرƤأ

 ýقوة العم ǁǚǌي استƼ ýƛارا كامنا يتمƤاد ýƛالبطالة المقنعة تم Ǉمار باعتبار أƛستǙا

الƽائضة دوƍ ǇنتاƜ مقابý مما يترتƔ عنǊ انƽƤاƯ مستوǎ اǗنتاجية ƍلǏ الƽƮر ونتيجة 

تماعية لƦǌا الƽائƯ تكوǇ مساوية لƦلǁ وǙنعدام Ƽرƭ العمý البديǄة ǇƎƼ النƽقة اǙج

لƽƮǄر وتشƺيƼ ǊǄي مشروعاƘ استƛمارية منتجة أƤرǎ يمƍ ýƛضاƼة لǄناتƝ الوطني 

ويتوقف نجاƦǋ Ɵا المƮدر عǏǄ قدرة ونوعية القوة العامǄة الƽائضة ومدǎ استجابتǌا 

ǎرƤالمنتجة األ Ƙي القطاعاƼ يǄعƽا الǌواندماج ýا التحويƦǌل.  

  

  

                                                           
  . 1979ƭ Ü .8:  التƤطيط اǙقتƮادي والتنميةÜ المعǌد العربي لƛǄقاƼة وبحوƚ العمÜý الجزائر-)1(
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  :ادر الخارجية لتمویل التنمية االقتصادیةالمص :الفرع الثاني
رغم ƍجماƳ اǙقتƮادييǇ عǏǄ ضرورة اǙعتماد وبدرجة كبيرة عǏǄ المƮادر 

المحǄية Ƽي تمويý التنمية Ǚƍ أƦ ǇلǙ ǁ يعني اǙستƺناƇ عǏǄ المƮادر الƤارجية لما لǌا 

تمويý مǇ أǋمية Ƽي تƺطية العجز وتعويƯ النقƼ ƭي الموارد المحǄية Ʀƍ يعتبر ال

الƤارجي مƮدرا أساسيا لتوƼير العمǄة الƮعبة وتنشƋ حاجة الدوƍ ýليǊ لتƺطية Ƽجوة 

اǙدƤار لديǌا وكƦا Ƽجوة الƮرف األجنبي الناتجة عǇ قƮور التجارة الƤارجية 

وضعǌƽاÜ وحقيقة األمر أǇ المدƤراƘ المحǄية تمýƛ امتناƳ عǇ اǙستǁǚǌ وƍضاƼة 

ƍ ديƌا يǌليƍ األجنبية ƘراƤالحاضرة المد ýاألجيا Ǉالتنمية ع ƇƔع Ǉيف مƽƤالت Ǐل

 Ơالمن Ƈا سواǋورƮ فǄتƤالموارد األجنبية بم Ɣة وانسياǄالمقب ýاألجيا ǊǄلتتحم

واǗعاناƘ أو القروƯ الƤارجية أو اǙستƛماراƘ األجنبية الدور الكبير Ƽي تمويý تنمية 

  :ý األجنبية Ƽي ما يǄيالدوý النامية وسنحاوý بƎيجاز ƍلقاƇ الضوƇ عǏǄ مƮادر التموي

  :اǧـǴ واȝɋاȹـاƫن :أوال

 )1(.وتتمƼ ýƛي تحويý موارد مǇ الدوý المانحة ƍلǏ الدوý النامية الممنوƍ Ɵليǌا

 ýي شكƼ أو عينية ÜýتحويǄة لǄقاب Ƙǚعم Ǉالموارد نقدية أي عبارة ع ǉƦǋ Ǉوقد تكو

  .سƴǄ أو ƤدماƘ استǚǌكية واستƛماراƘ أو ƤبراƼ Ƙنية

Ƽتردالمنحة ع Ǚ ةƮالƤ بةǋ Ǉ2(.بارة ع( Ǐلƍ ةƼضاǗبا ýي تشمǌƼ أما المعونة 

 Ǉم Ƙا وتعتبر المعوناǋي عقدƼ شروط ميسرة Ǉة التي تتضمǄǌالس Ưالقرو ǏǄبة عǌال

أǋم مƮادر التمويý لǄدوý الناميةÜ وتǄجƍ Ƌليǌا ǉƦǋ األƤيرة قƮد الحƮوý عǏǄ موارد 

ǉƦǋ Ǉ المعوناƘ قد ساعدƘ الكƛير مǙ Ǉ تحمý اقتƮادياتǌا أعباƇ مستقبǄية ورغم أ

 ƘدماƤال Ưا لبعǋيرƼة لتوƼضاƍ ائيةƦƺا الǌحاجيات Ǉم Ƈير ولو جزƼتو ǏǄع ýالدو

األساسية Ǚƍ أنǌا لم تحقƾ التحسǇ المرغوƼ ƔيƼ Ǌي األداƇ اǙقتƮادي وƦلǁ لعدة 

                                                           
  . 151. نمية والتƤطيطÜ مرجƴ سابƭ Üƾ محمد عبد العزيز عجميةÜ مƦكراƘ الت-)1(
)2(- ƭ Üƴالمرج Ʃƽن Ü151. محمد عبد العزيز عجمية.  
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 Ǐلƍ ةƼضاƍ اǌمن Ƙالمعونا ǉƦǌر حاجة لƛاألك ýادة الدوƽعدم است Ǐلƍ تعود ýر عوامƺƮ

  .حجمǌا وƼǙتقار الدوý المعنية لسياساƘ اقتƮادية ناجعة

  :روȏـالق :اـǭاȹي

ǋي عبارة عǇ عمǄية تحويý لموارد الدوý المقرضة ƍلǏ الدوý النامية   

  .المقترضةÜ وتكوǉƦǋ Ǉ القروƍ Ưما عامة أو ƤاƮة

 Ƽالعامة ǋي تǁǄ التي تعقدǋا حكوماƘ البǄداǇ النامية مƴ الحكوماƘ األجنبية أو

Ǉكانوا أو معنويي Ǉطبيعيي Ǉغير المقيمي ƭاƤاألش ƴم ǁلƦا وكǌتابعة ل Ƙيئاǋ.  

 ǇداǄي البƼ Ǉالمقيمي Ǉأو المعنويي Ǉالطبيعيي ƭاƤاألش Ǉة قسم بيƮاƤأما ال

  .النامية مƴ أطراف غير مقيمة مǇ البǄداǇ األجنبية

ǁناǋ Ǉنجد أ Ʀƍ ÜيرةƤاأل ǉƦǋ Ƴنو Ưا القروǌوتحدد الشروط التي تعقد ب 

قروƯ تجارية تƤضƴ لشروط تحددǋا أسواƾ رأƩ الماý مǇ حيƚ معدý الƽائدة 

  .والضماناƘ وبرنامƝ التسديد

أما القروƯ السǄǌة والتي سبƾ وتطرقنا ƍليǌا ǌƼي تتضمǇ عنƮر المنحة أو 

المساعدة وتتميز بƉجالǌا الطويǄة وانƽƤاƯ معدƘǙ الƽائدةƍ ÜضاƼة ƍلƍ Ǐمكانية سداد 

  .جزئيا وبالعمǄة المحǄية لǄبǄداألقساط كǄيا أو 

Ǯالǭاـ: ƑنǱɉمار اǮتȅاال:  

ǋو عبارة عǇ مساǋمة الموارد األجنبية Ƽي رƌوƩ أمواý المشروعاƘ التنموية 

  .Ƽي البǚد النامية ويتم Ʀلƍ ǁما باستƛمار مباشر أو استƛمار غير مباشر

  : االستƙمار المباشر-أ

رأسمالǊ ومدير لÜǊ أو قد يكوǇ يكوǇ المسير األجنبي ƮاحƔ المشروƳ مالكا ل

مساǋما Ƽي رأسماý المشروƳ بالقدر الƦي يمنƠ لǊ حƾ اǙشتراƼ ǁي اǗدارةÜ ويǄقƦǋ Ǐا 

النوƳ تشجيعا لدǎ الدوý النامية بƺية استƽادتǌا مǇ التكنولوجيا المراƼقة لÜǊ لƦلǌƼ ǁي 

  .تعمý عǏǄ استقطابǊ بحواƼز مادية وضماناƘ قانونية
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  :المباشر االستƙمار Ʒير -ب

 Ǉم Ǌتمنح Ǚ ة غير مباشرةǄƮ Ƴمر األجنبي بالمشروƛة المستǄƮ Ǉوتكو

 ǉر دورƮيقت Ʀƍ Üمةǋالمسا Ƙي الشركاƼ م عاديǋأي مسا Ǌب ƴر مما يتمتƛأك ƾالحقو

Ƽي شراƇ أسǌم المشروعاƘ القائمة أو اǙكتتاƼ Ɣي أسǌم المشروعاƘ المزمƴ القيام 

نƲرا لعدم اطمئناǇ المستƛمر األجنبي لǄكƽاƇة بǌاÜ وتعتبر مساǋمة Ʀǋا النوƳ ضئيǄة 

ƴالمشاري ǉƦǋ دارةƍو ƩسيƋزمة لتǚنية الƽدارية والǗا.  

اتضƠ لنا أǋمية مƮادر التمويý بالنسبة لǄتنمية المطƔǄ مýǚƤ Ǉ دراستنا لƦǌا 

 ýي الدوƼ اديةƮقتǙتنمية اǄشرطا أساسيا ل Ǌوتجميع ýالما Ʃيعتبر رأ ǁلƦادية لƮقتǙا

Ü ويجƔ عǄيǌا أǇ تعتمد عǏǄ نƽسǌا Ƽي عمǄية التمويý بمعنǏ اǙعتماد عǏǄ النامية

ýǚƺاست Ǉا أحسǌلǚƺية واستǄالموارد المح.  

  

  :ةـات التنميـتحدي: ب الرابعـالمطل
 ǚƼ اǌيƼ ردƽǄالسنوي ل ýƤمتوسط الد ǎمستو ƴƼتر Ǉة أƽǄƤالمت ýالدو Ƙا أرادƦƍ

نمية تتضمǇ القيام ببرامƝ وأعماý ومشروعاƘ بد مǇ التنمية لتحقيƦǋ ƾا الǌدفÜ ألǇ الت

  .تستǌدف الزيادة Ƽي الدýƤ القوميÜ ومƛ Ǉم زيادة متوسط دýƤ الƽرد

ومƦ ƴلǇƎƼ ǁ تحقيƦǋ ƾا الǌدف الكبير يواجǊ كƛيرا مǇ التحدياƘ التي ينبƺي 

وعموما ǉƦǋ التحدياƘ تكوǇ عǏǄ نوعيǇ أساسيǇ . عǏǄ الدوý المتƽǄƤة أǇ تتƮدǎ لǌا

Ü وسوف نتطرƍ ƾلƦ Ǐكر أبرز تǁǄ الƮƤائƭ اجتماعي والƛاني اقتƮاديǌا األوý من

  .منǌا األساسية بƮورة ƤاƮة
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  :ةـالتحدیات االقتصادی: رع األولـالف

  :ȅوǒ اȅتȯɎȢ اƫوارد الȖبيعية والبشرية :أوال

            ǉميا Ǉا موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة مǌر لƼة عموما يتوƽǄƤالمت ǇداǄزيرة غالب

ة معƲمǌا ƮالƠ لǄزراعةÜ غاباÜƘ مواد Ƥام مƤتƽǄـة معدنيـة وغيـر             وأراضي شاسع 

  .معدنيةƦǋ Üا ƍلǏ الƲروف المناƤية لنمو وتطور الƛروة الزراعية مǇ نباتية و حيوانية

وعǏǄ الرغم مǇ توƼر تǁǄ الموارد العديدة والمتنوعةÜ وǇƍ كانƘ متباينـة Ƽـي              

      ǇƎƼ ÜرƤد ألǄب Ǉا مǋرƼتوýǚƺالموارد الطب   است ǁǄة أو     تƽورة ضعيƮو بǋ جزئية  يعية

    Ǚ مأو سطحيةƇǚيت            ƘبـاǄومتط Ƙحاجا ƴة ومǌج Ǉم Ƙرواƛال ǁǄر تƼتو ƴم Ɣويتناس 

  )1(.متƽǄƤة وƼƈاƾ تطورǋا مǇ جǌة أƤرǎالبǄداǇ ال

 ǇƎƼ وعموماýǚƺا ياستǋة لمواردƽǄƤالمت ǇداǄسم باألمور التاليةت الب:  

ميزة بƺنǏ طبيعـي جـƍ ƔƦليǌـا        الموارد المستǄƺة Ƽعǋ ǚي تǁǄ الموارد المت       −

         ýƛاألجنبي م ýيمية األجنبية والعمƲالتن ƘبراƤوال ýاألموا Ʃوƌر:-  ýالبترو 

الÜƣ وقد تم بƮورة مشوǋة وغير متناسبة مƴ تواƼر تǁǄ المـوارد            ... الƺاز –

ǇداǄالب ǁǄت ƘباǄمتط ƴا مƦوك.  

−          ƔǄالموارد لم يتط ǁǄت Ǉم ýƺما أست ǇƍǊلǚƺاست    Ʃرأ Ǉأو    قدرا كبيرا م ýالما 

           Ɣالموارد المتواجدة بالقر ǁǄعة أو تƽيمية المرتƲالتن Ƙرة أو القدراǌالم ýالعما

  )2(. الرئيسية أو المناƦƼ البحريةمǇ المراكز الحضرية

 تǁǄ الموارد عموما أقý تطورا Ƽي       ǙستǇƍýǚƺ األساليƔ والمعداƘ المستƤدمة      −

  مـا  باستƛناǄƇداǇ المتقدمة   ǋو حاƼ ýƮي الب    Ƽنياتǌا وتكنǄوجياتǌا مقارنة مƴ ما    

    Ƙالشركا Ǌحتكاريةتقوم بǙا     Ǉاألجنبية م ǎالكبر ýǚƺالمـوارد     است Ưلـبع 

  .الطبيعية

                                                           
 .1985ƭ Ü .16:  محمد أحمد دوريÜ التǄƤف اǙقتƮاديÜ ديواǇ المطبوعاƘ الجامعيةÜ الجزائر-)1(
)2(-ƭ Üƾالساب ƴالمرج Ʃƽن ÜاديƮقتǙف اǄƤالت Ü17.  محمد أحمد دوري. 
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 بعƯ تǁǄ المواد الطبيعية وبقية قطاعـاƘ        استƼýǚƺقداǇ الترابط والتكامƼ ýي      −

  . Ƽي تǁǄ البǄداǇاǙقتƮادي الوطǇ مما Ǚ يدعم ويوسƴ عمǄية التطور اقتƮاد

−  ǇداǄم البƲمع     Ƴمقدار كم وأنـوا Ǉمية دقيقة عǄتقارير ع ǏǄر عƼتتو Ǚ ةƽǄƤالمت 

 ƭرƼ Ǉر مƤƌالموارد الطبيعية مما ي Ǉا مǌرواتƛ تواجد Ǉاومكاǌلǚƺاست. 

ما Ʀƍا تناولنا الموارد الزراعية ƎƼنǌا األƤرǎ تكوǇ بوضƴ أسوأ مما ǋو لبقيـة              أ

        ýƮو حاǋ ا بماǌالمتطـورة     الموارد الطبيعية غير الزراعية عند مقارنت ǇـداǄالب ǎلد  .

  :ونƦكر أǋم ƽƮاƘ ومƌشراƘ الموارد الزراعية

− ƯاƽƤان           ƴكتار مقارنة مـǌي الƼ الواحد ýوƮمحǄنتاجية الزراعية لǗوتدني ا 

  .اǗنتاجية المرتƽعة Ƽي البǄداǇ المتقدمة

−       Ǉرد المتدني والمحدود مƽال ƔيƮنƘǙǓا     Üالميكانيكية والمواد الزراعية أسمدة 

 Ʀب ÜƘما   ...ورمبيدا ƴمقارنة م ƣال   ǇداǄي البƼ الزراعي ýأو العام Ɵǚƽال ƔيƮي 

  .المتقدمة

−            Üأغنام ÜƠقم Üشعير ÜýيƮالمحا Ǉواحد أو عدد محدود م ýوƮمح Ɯنتاƍ سيادة 

 .الƣ  بعكƩ التنوƳ الزراعي Ƽي البǄداǇ المتقدمة....أبقار

جـد بطالـة    كƛاƼة عمý عالية مƍ ƴنتاجية منƽƤضة Ƽي البǄداǇ المتƽǄƤةÜ أي توا           −

 Ƈو ما يجسد سوǋة وǄيدي العامǖداممقنعة لƤالبشرياست ýالعم . 

−               Ƙالمنتجـا Ǉعديـد مـǄمـستوردة ل ǇداǄب Ǐلƍ Ƙة تحولƽǄƤالمت ǇداǄغالبية الب

            ýي أقƼ درة أوƮم ǇداǄالب ǉƦǋ Ǉتكو Ǉأ ýالزراعية بد ýيƮوالمحاƘǙحتماǙا 

  .الƦƺائيةمكتƽية Ʀاتيا Ƽي تǄبية حاجاتǌا 

  :لة Ȯǩويȸ رأȃ اƫاȯمشȮ :اـǭاȹي

ƍ           Ƈوسو ýالما Ʃة تتميز أساسا بندرة رأƽǄƤالمت ǇداǄغالبية الب ǇǊدامƤـة   استǄوق 

   ÜǊمحدودية تراكمƇناƛا          باستǌر لƼة والتي يتوƮاƤ اǌة والبترولية منƽǄƤالمت ýالدو Ưبع 

 ýالما Ʃالمت           رأ ǇداǄقياسا لبقية غالبية الب ǁلƦ يƼ ةƲوƲورة نقدية وتعتبر محƮبƤ  ـةƽǄ

أƩ الماý يعتبر مǇ حيƚ مدǎ توƼرǉ ومعدý تراكمǊ مǇ المحدداƘ األساسية لǄطاقة             ور
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   ƴي أي مجتمƼ نتاجيةǗا ,           ǊتـƺǄي بƦالتقدم الـ ǎم مستوƛ Ǉا ومǋتطور ƘǙلمعد ǁلƦوك

  .والƦي يستحدƼ ƚيǌا

  )1(:جتمƴ يتكوǇ مǇ العناƮر التاليةǇƍ رأƩ الماƼ ýي أي م

أي , سƴǄ التي تستƤدم Ƽي عمǄياƘ اǗنتاƜويتضمǇ كý ال :رأƧ المال اǕنتاجي -1

Ƙوالمعدا ƘǙǓا ýƛنتاجية مǗية اǄر العمƮعنا Ǉم Ǉام أولية, يتكوƤ مواد ,

 .لƣا...مباني

2- Ƨـويتضم :المال االجتماعي رأǇ ـكý ـاألساسيƘادي اƮقتǙةـا 

(INFRASTRUCTURE)Ƙياƽومستش Ʃوجسور وسدود ومدار ƾطر Ǉم ...ƣال.  

  .يتضمǇ المƤزوǇ مǇ سƴǄ و مواد أولية :حتياطيرأƧ المال اال -3

أǇ مسƋلة تقدير أو تقييم رأƩ الماƼ ýي أي مجتمƴ أو دولة Ǌ اǗشارة با تجدر وم

تƛير العديد مǇ الƮعوباƘ و التعقيداƘ النƲرية و العمǄية Ƽي Ǉƈ واحد و باألƼ ƭƤي 

يƛƌر Ʀلǁ كǊǄ عǏǄ أǇ وكامǄة مما  البǄداǇ المƤتƽǄة التي Ǚ تتوƼر Ƽيǌا ƍحƮائياƘ دقيقة

تكوǇ المقارناƘ حوý رأƩ الماý غير دقيقة و تقريبية عند مقارنتǌا مƴ رأƩ الماƼ ýي 

ومǌما كانƘ تعقيداƘ وƮعوباƘ تقييم رأƩ الماƎƼ ýنǊ يمكǇ اǙستدýǙ . البǄداǇ المتقدمة

ǌا عǇ قǄة و ندرة رأƩ الماƼ ýي البǄداǇ المƤتƽǄة بالعديد مǇ المƌشراƘ اǙقتƮادية من

ƯاƽƤان ýƤب الدýالما Ʃرأ Ǉرد مƽال ƔيƮا...المقدر الكمي أو النقدي لنƣل.  

ƽǄة Ƥوالحقيقة أǋ Ǉناƍ ǁجماƼ Ƴي الدراساƘ اǙقتƮادية حوý كوǇ الدوý المت

سمة أساسية وǋي ندرة رأƩ الماƼ ýيǌا وǇƍ نƮيƔ الƽرد مǇ رأƩ الماý  تشترƼ ǁي

جانƔ كوǇ حجم رأƩ الماý قǄيƼ ǚي وƍلǏ . منƯƽƤ جدا عما ǋو Ƽي البǄداǇ المتقدمة

 أو ƎƼǉنǊ بنƩƽ الوقƘ محدود Ƽي تنوعǊ ومنƼ ƯƽƤي معدƘǙ نمو ƽǄةƤالبǄداǇ المت

 ƯاƽƤنǙ راƲن ǁلƦو ǊارتراكمƤدǙا) ƭاƤي ) العام والƼ وǋ قياسا لما ǇداǄالب ǉƦǋ يƼ

  .البǄداǇ المتقدمة

                                                           
)1(- Üمحمد احمد دوري ƭ Üƾساب ƴمرج ÜاديƮقتǙف اǄƤ20. الت. 
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Üƴ حيƚ كǄما زاد وعǄما بǇƋ اǙدƤار ǋو أساƩ التكويǇ الرأسمالي Ƽي أي مجتم

Ǉ رƴƼ وزيادة معدý التكويأدƍ ǎلǏ رتƽعƘ معدƘǙ النمو كǄما احجم اǙدƤار أو 

ƠحيƮ ǁلƦل Ʃ1(.الرأسمالي و العك(  

 Ǌنعني ب ýب ÜقطƼ ارƤدǙا ǏǄمجرد القدرة ع Ǌأن ýالما Ʃرأ Ǉنعني بتكوي Ǚ

 رأƩ ونحǇ نجد Ƽي اǙقتƮاد المتǄƤف أǇ كǚ مǇ عنƮري تكويǇ. تحقيƾ اǙستƛمار

اǙدƤار مǇ جانƔ عرƯ رأƩ الماÜý واǙستƛمار مǇ جانƔ الطƔǄ عǏǄ : الماý وǋما

  )2(.رأƩ الماý يشوبǊ الضعف والقƮور

ƦƎƼا نƲرنا ƍلǏ عرƯ رأƩ الماƼ ýي البǄداǇ المتƽǄƤة نجدǉ يتميز بضعف 

المقدرة عǏǄ اǙدƤار وبدورǉ يƛƌر عǏǄ نقƭ رأƩ الماý وƦǋا يƌدي ƍلǏ ضعف 

  .Ʀا بدورǙ ǉ يساعد عǏǄ اǙدƤار الدýƤ و ǋانƽƤاƯبالتالي اǗنتاجية و 

أما Ƽي جانƔ الطƔǄ عǏǄ رأƩ الماǇƎƼ Üý اǙستƛماراƘ قاƮرة عǇ تحقيƾ النمو 

بالمعدƘǙ السريعةÜ نƲرا لƺƮر حجم السوƾ بسبƔ ضعف القوة الشرائية مǇ ناحية 

Ɣ عرƯ و طƔǄ ولƦǌا ƎƼنǊ يطƾǄ عǏǄ جان.  عنƮر التنƲيم مǇ ناحية أƤرǎوانعدام

 Ǉويمك Üýالما Ʃرأ Ǉي تكويƼ رغة المتحكمةƽالدائرية الم ǎو القو ýبالعوام ýالما Ʃرأ

  :توضيحǌا Ƽي الشكý التالي

  
  

                                                           
)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜاديƮقتǙف اǄƤالت Ü23.  محمد احمد دوري. 
 .1985ƭ Ü .42:  حسيǇ عمرÜ التنمية والتƤطيط اǙقتƮاديÜ ديواǇ المطبوعاƘ الجامعيةÜ الجزائر-)2(
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  ):03(ل رقم ـشك
  يوضƞ الƾوة الداƏرة المفرƷة المتحكمة ƺي تكويǅ رأƧ المالي

  

  الداƏـرة المفرƷـة

  

  
  

  طلب رأƧ المال          عرƭ رأƧ المال

                      

  

  

   

  

   

  

  

  

  .50.  حسيǇ عمرÜ التنمية والتƤطيط اǙقتƮاديÜ مرجƴ سابƭ Üƾ:درـالمص

  

  :Ǉƍ قǄة ومحدودية تكويǇ رأƩ الماý تتƛƋر بالعديد مǇ العوامý نوجزǋا باǓتي

ـ ضƉلة اǙدƤار حيƚ اǙدƤاراƘ العامة أو الƽردية الƤاƮة قǄيǄة ومتدن          − Ƽـي  ة  ي

     ýƤالد ƯاƽƤنǙ راƲا نǋمقادير        ǁلƦـار وكـƤدǙا Ƙسساƌة مǄو ق ƯـاƽƤان 

       Ƙزاƽار و محدودية محƤدǚادي لƮقتǙارالوعي اƤدǙا...اƣلÜ    Ɣجان Ǐلƍ اƦǋ 

  .تواجد اǙدƤار السǄبي بنطاƾ واسƴ و الƦي يتƮ ƦƤورة اǙكتناز

استƤدام رƌوƩ األمواƼ ýي مجاƘǙ و عمǄياƘ غير ƍنتاجية حيـƚ ضـعف              −

ƽǄـة  Ƽ Ƥي البǄـداǇ المت    )INFRASTRUCTURE(ية  اǙرتكاز الǌياكý   وانعدام

  ضعف المƾدرة
 علǍ االدخار

ƫƾرأ نƧ  
 المــال

 ƭانخفا
ǌمستو  

الدخـــل

 ضعــف
 ةـاجياǕنت

Ʀƺضعف الحا 
Ǎعل 

  االستƙمار

 Ƨرأ ƫƾن 
 المـــال

  ضعـــف
 اǕنتاجيـة

 ƭانخفا
 مستوǌ الدخل

 ضعف الƾوة
الشراƏية 
ǅلكيǊللمست
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              Ǐلƍ ýالما Ʃرأ Ǉم Ɵر و يتاƼمقادير كبيرة مما يتو Ǌتوجي Ǐلƍ ديƌيǉمارƛاست 

ǊدامƤيمواستǄالتع ƘǙي مجاƼ ÜحةƮال ÜǇا... األمƣل.  

ƽǄة وƦǋا اǗنƽـاƤ    ƾضƤامة اǗنƽاƾ اǗداري عǏǄ أجǌزة الدولة Ƽي البǄداǇ المت         −

ƤǓر غير ضروري و Ƽي نƩƽ الوقـƘ  اǗداري المتضƤم قسم منǊ تبƦيري و ا   

                ǇـداǄـي البƼ ýالما Ʃرأ Ǉتكوي ƭرƼ Ǉم ýǄا يقƦǋ ýية و كǄيƽط ƘئاƼ ƾǄƤي

  .المتƽǄƤة

السياساƘ اǙقتƮادية اǗنمائية Ƽي البǄداǇ المتƽǄƤة تنقـǌƮا وضـوƟ الرƌيـا             −

ستقرارǋا نتيجة  اضطرابǌا وعدم   اكتمالǌا ƍضاƼة ƍلǏ    االمطǄوبة وعدم    لǋǖداف

لǏ التƺيراƘ العديـدة والمتǚحقـة لǄـسǄطة        ƍألجنبية اǙستعمارية و  لǄتƛƋيراƘ ا 

مما أƛر كƛيرا عƼ ǏǄرƯ وƍمكانياƘ التكـويǇ الرأسـمالي          , السياسية وقيادتǌا 

  .بƮورة منتƲمة ومتزايدة

Ǯالǭل :اـǺـالتǱنولوȮالت Ȥيـ:  

               ýكـ Ǉتنميـة غيـر أǄالتقدم التكنولوجي ركيزة أساسية ل Ǉابتة أƛال ƾالحقائ Ǉم

Ǚة        الدƽǄƤالمت ýي الدوƼ التكنولوجيا ǎبوط مستوǋ Ǐلƍ تشير ýئÜ     جوة قدƽال Ǉا وأ  Ƙتـسع

بيǉƦǋ Ǉ الدوý وبيǇ الدوý الƮناعية المتقدمة نتيجة لما حققتǊ مǇ تقدم عǄمـي كبيـر                

    Ǉعشر والعشري ƴالتاس Ǉالقرني ýǚƤ ,        نتاجيةǗزيادة ا Ǐلƍ ǎني الكبير أدƽا التقدم الƦǋو

  .Ƽي دوý أوروبا وأمريكا

ýƇوقد نتسا : ýǋاýالدو Ǉنية مƽبرة الƤال ƘǄنتقÞةƽǄƤالمت ýالدو Ǐلƍ 1( المتقدمة(  

         Ʃلم تم ƴي الواقƼ نيةƽبرة الƤال ǉƦǋ Ǉƍ  Ǚƍ        ýـي الـدوƼ ة معينـةǄيǄق Ƙقطاعا

 بمعنǏ أǇ مياديǇ اǗنتاƜ الرئيسية Ƽي تǁǄ الدوý لم تتƛƋر بالمستوǎ المرتƽـÜ              ƴالمتƽǄƤة

 وتضاعƘƽ سـرعة    Üلتقدم الƽني سيرا بطيئا Ƽي الدوý المتƽǄƤة      وƦƍا سار ا  . لƤǄبرة الƽنية 

 ولƦلǁ يتعـيǇ عǄـǇƎƼ Ü      Ǐ الƽجوة ستستمر Ƽي اǙتساÜ     Ƴالتقدم الƽني Ƽي الدوý المتقدمة    

           ƜنتاǗا Ǉي مياديƼ نيƽا الǋبمستوا Ƴاƽرتǚعالة لƼ وداǌج ýƦتب Ǉة أƽǄƤالمت ýالدوÜ   Ǉومـ 

                                                           
)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜاديƮقتǙطيط اƤالتنمية والت Üعمر Ǉ55.  حسي. 
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لمتقدمة وضعƘ مǇ قبý موضƴ التجربة      حسǇ الطالƴ أǋ ǇناƤƦ ǁيرة كبيرة Ƽي الدوý ا        

 Ü ويمكǇ تحويرǋا بسǌولة بما يتƇǚم مƴ الƲروف المحǄية لǄـدوý المتƽǄƤـة            واƤǙتبار

               Ɣأحقـا ýǚـƤ نيةƽة الƼالمعر ýي مجاƼ Ɣبرة والتجارƤال Ǉادة مƼǘل Ǚمجا Ơتƽا يƦǋو

Ǉالزم Ǉة مǄطوي.  

         ƜارƤال Ǐلƍ اǌيƛاد مبعوƽيƍ Ǐلƍ ýالدو Ưبع ƘƋقد لجƼ اƦǌرا  ولǋالما ƔكتساǙ Ƙ 

وقد انتǋ ƝǌـƦا الـسبيý بعـƯ        . اǗدارية والكƽاƇاƘ التنƲيمية Ƽي المƌسساƘ األجنبية     

الدوý التي أƮبحƘ اƼ ǇǓي مƮاف الدوý الƮناعية المتقدمة كƋلمانيا و الياباǇ عندما             

  .  القومياقتƮادǋاكانƘ كý منǌما تجتاز المراحý األولǏ لتنمية 

يƔ اǗداري ǋو أحد متطǄباƘ التنمية ƽƼي كƛير مـǇ          وأƤيرا نƍ ýƮلǏ أǇ التدر    

              Ƙالمعـدا Ʃƽالقومي زيادة محسوسة بـن ƜنتاǗيزيد ا ýالدو Ǉير مƛي كƼو ƘناعاƮال

اǗنتاجيةÜ وƦاƘ القدر مǇ األيدي العامǄةÜ و لو تيسر العدد الكاƼي مǇ الكƽاƇاƘ اǗدارية              

  . والتنƲيمية

  :ةـة االقتصاديـالتبعي :اـراǣع

لبǄداǇ المتƽǄƤة ƤضعƘ لƽتراƘ زمنية طويǄة مـǇ سـيطرة أجنبيـة            Ǉƍ معƲم ا  

استقǚلǌا السياسي بعد نضاý مريـر وبƋشـكاý        عǏǄ   مباشرةÜ وقد حƘǄƮ     استعمارية

  .مƤتƽǄة

              ýǚسـتقǙنجـاز اƍ ýباسـتكما Ǚƍ ǙعاƼيا وǄعƼو ǚكام Ǉيكو Ǚ ýǚستقǙا اƦǋو

  ǇداǄالب ǉƦǌادي لƮقتǙد    . اǄالب ǉƦǋ بيةǄأغ Ǉة وأƮاƤ        Ǉيا مـǄك ƭǄƤالت Ǉم Ǉلم تتمك Ǉا

Ü وǉƦǋ التبعية تتجـسد Ƽـي األمـور         )1(مƲاǋر التبعية اǙقتƮادية لǚقتƮاد الرأسمالي    

  :والجوانƔ التالية

−       ýزا Ǚ ةƽǄƤالمت ǇداǄاد البƮـام        ااقتƤالمواد ال Ɯنتاƍ ǏǄادا ونشاطا يعتمد عƮقت

أسـواƾ الـدوý    وǉƦǋ المواد الƤام تستƼ ǁǄǌي      ). زراعية ومعدنية (واألولوية  

   Üاستمرارالرأسمالية المتقدمةƼ        اديةƮقتـǙزدواجيـة اǙا ǉƦǋو ƭƮƤا التƦǋ 

                                                           
 .23. حمد دوريÜ التǄƤف اǙقتƮاديÜ مرجƴ سابƭ Üƾ محمد ا-)1(
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رتباطǌا بالبǄداǇ الرأسـمالية يعكـƩ التبعيـة        اǙقتƮاد البǄداǇ المتƽǄƤة وشدة     

              Üبية عديـدة سياسـيةǄـار سـƛƈ Ǉا مǌعن Ɣادية وما يترتƮقتǙاا  ÜاديةƮقتـ

  .لƣا...مالية

متƽǄƤة يسودǋا اƤǙتýǚ وعدم التوازǇ واǙسـتقرار       التجارة الƤارجية لǄبǄداǇ ال    −

ŅƇسوا              ƴǄغالبيـة الـس ƚحيـ ÜعيةǄا الـسǌا ومكوناتǋرƮي تركيبة عناƼ Ǉكا 

أما السƴǄ الƮناعية ƼقǄيǄة أو ضئيǄة Ƽي       . المƮدرة مواد Ƥام أو نƮف مƮنعة     

 Ǚ تǄعƔ دورا ƍيجابيا     ةأنواعǌا وما يترتƔ عƦ Ǉلǁ كǋ ǊǄو أǇ التجارة الƤارجي         

  .Ǚ و مكمƼ ǚي عمǄية التطور اǙقتƮادي ǙقتƮادياƘ البǄداǇ المتƽǄƤةƼعا

غالبية البǄداǇ المتƽǄƤة تعاني مǇ قǄة رأƩ الماý ومحدودية تراكمǊ لديǌا ممـا              −

رأƩ ماý  (يƌدي بǌا ƍلǏ اǙستعانة برƌوƩ المواý األجنبية بƮورǋا المƤتƽǄة          

وƦلǁ يـتم   . لƣا...ماراƤƘبرة ومعرƼة Ƽنية وتكنولوجيةÜ دراساƘ واستƛ     ) نقدي

ƾطري Ǉع:  

 .الǌباƘ والمساعداƘ األجنبية •

  .القروƯ الدولية •

ما كانƘ نزيǌة ƎƼنǌا بحـد Ʀاتǌـا        مǌمواý األجنبية و  وǉƦǋ اǙستعانة برƌوƩ األ   

 Ǉادية التي تحد مƮقتǙر التبعية اǋاƲم Ǉرا مǌƲامǌلǚادياستقƮقتǙا   .  

  :ةـات االجتماعيـالتحدی: رع الثانيـالف

  :Ȱ الدميوȡراȥـيـ العام:أوال

يمƛـý العامý الديموغراƼي أحد العوائƾ األساسية التي تقف Ƽي طريـƾ النمـو             

   ÜدولةǄادي لƮقتǙاƍ             ـيƼ ـر الزيـادةƛي أƺǄسريعة ومتزايدة ي ƘǙبمعد Ǉنمو السكا Ǉ

وǙ . اǗنتاƜ والدǚƼ ÜýƤ يجني السكاƛ Ǉمار الجǌود المبƦولة Ƽي مجاý النمو اǙقتƮادي           

  Ǉيمك             ƘǙبمعـد ýƤوالـد ƜنتاǗي اƼ الزيادة ƾبتحقي Ǚƍ ة السكانيةǄالمشك ǏǄع ƔǄƺالت
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               Ǉأي تحس ƾالوحيد لتحقي ýا السبيƦǋ Ǉأ Ʀƍ ÜǇي السكاƼ الزيادة ýيرا معدƛك ƾوƽكبيرة ت

  )1(.حقيقي Ƽي المستوǎ المعيشي لǄجماǋير

  :اȦƳاȏ اƫستوɁ الصحي :اـǭاȹي

توǎ الƮحي Ƽيǌا رغم النǌضة التطويريـة       نƽƤاƯ المس اتتميز البǄداǇ المتƽǄƤة ب   

التي حƘǄƮ لديǌا Ƽي Ʀǋا المجاý مقارنة مƴ ما ǋو حاýƮ لـدǎ البǄـداǇ المتقدمـة                 

وƤاƮة لƽترة ما بعد الحرƔ العالمية الƛانية وحتǏ الوقƘ الحاضرÜ سواƇ كاƦ ǇلƼ ǁي              

لطبيـة أو   الƽرد الواحد منǌا أو Ƽي مقدار المواد ا    Ɣعدد األطباƇ والمستشƽياƘ وما يƮي    

Ƽي الوسائý العǚجية أو Ƽي نوعية الƤـدماƘ الـƮحية و العǚجيـة وƼـي الـوعي                 

  .الƣ...الƮحي

            ýƛة مƽǄƤالمت ƾي المناطƼ واألوبئة المعدية Ưرة انتشار األمراƛك Ɣجان Ǐلƍ اƦǋ

وƦǋا التدني لǄمستوǎ الƮحي تترتـƔ      . الƣ...المǚريا والبǌǄارزيا والكوليرا والجƦري   

  )2(: منǌاواجتماعية اقتƮادية Ǆبيةعنƛƈ Ǌار س

- ƘǙالمجا ǉƦǋ ǏǄماري عƛستǙا ƾاƽنǗزيادة ا.  

  .ƯƽƤ اǗنتاجية -

- Ǉنساǘمتوسط العمر الحياتي ل ƭيǄتق. 

 .تدني الƲروف الحياتية لǘنساǇ و كƉبتǌا و بƌسǌا -

Ǯالǭمية :اـɉسبة اȹ țاȦǩار Ȝالتعليمي م Ɂستوƫا ȏاȦƳا:  

Ǌ البǄداǇ المتƽǄƤة Ƽي مجاý التعǄيم بمƤتǄف       رغم التطور والتقدم الƦي حƘǄƮ عǄي     

Ƽـي مجـاƘǙ    يزة بتǌƽǄƤا عǇ البǄداǇ المتقدمة      مراحǙƍ ÜǊǄ أǉƦǋ Ǉ البǄداǙ ǇزالƘ متم      

             ƘǙي مجـاƼ نية أوǌالطبيعية والم Ƴروƽمية أو الǄوم والمعارف العǄة العƮاƤيم وǄالتع

 يستمروƼ Ǉي مواكبـة تƦƺيـة   نسبة األمية الƦيǙ Ǉ يعرƼوǇ القراƇة والكتابة أو الƦيǇ لم      

وتطوير معارǌƼم وعǄومǌم بما يستجد مǇ تطور وتقدم لتǁǄ المعارف والƤبـراƼ Ƙـي              
                                                           

)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜاديƮقتǙطيط اƤالتنمية والت Üعمر Ǉ45.  حسي. 
)2(-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜاديƮقتǙف اǄƤالت Ü35.  محمد احمد دوري. 
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          ƯـاƽƤنǙ Ʃشارة والقياǗا Ǉنية والتكنولوجية ويمكƽنسانية والطبيعية والǗا ƘǙالمجا

  :المستوǎ التعǄيمي Ƽي البǄداǇ المتƽǄƤة بالعديد مǇ المƌشراƘ اǗحƮائية منǌا

  .مجموƳ المتعǄميǇ وتركيبتǌم مǇ مجموƳ السكاǇنسبة و -

 .عدد المدارƩ و المƌسساƘ التعǄيمية وتركيبتǌا العǄمية -

 .نƮيƔ الƽرد مǇ رجاý العǄم والمعرƼة -

 .نƮيƔ الƽرد مǇ أدواƘ التعǄيم والمعرƼة ووسائǌǄا العديدة -

   ƴار        ابالمقارنة مƛƈ Ƙترتب ǊنƎƼ المتقدمة ǇداǄي البƼ ǇميǄأعداد المتع Ƴاƽبية   رتǄسـ 

  )1(:اƘ البǄداǇ المتƽǄƤة نƦكر منǌاعديدة عǏǄ اقتƮادي

استمرارية نقƭ ومحدودية الكوادر المتعǄمة الضرورية لمتطǄباƘ التنميـة           •

  . عǏǄ الكوادر األجنبيةاǙعتمادو

•             ƘǙمجـا Ɣحـسا ǏǄوع ƘǙالمجا ǉƦǋ ǏǄماري عƛستǙا ƾاƽنǗي اƼ تزايد

ǎرƤضرورية أ . 

 .لتطور والتقدم التي تتطǄبǌا ǉƦǋ البǄداǇتعƦر اǗسراƼ Ƴي عمǄياƘ ا •

•     Ǉير مƤƋالحد والتƍ         ǉƦـǌادي لƮقتـǙالتحرر الـسياسي وا ýمكانية استكما

ǇداǄالب.  

  :اƫعتقداǧ والتقاليد االǱتماȝية :اـراǣع

يƤƌر عمǄية التنمية ما ترسف ƼيǊ الدوý المتƽǄƤة مǇ أغـýǚ المعتقـداǇƍ             Ƙ ما   

ومǇ أمǄƛة Ʀلǁ نƲام    . نƲم التي تحوý دوǇ أي تقدم مادي      البالية والتقاليد اǙجتماعية وال   

المتƽرعة ǋو الƦي يقوم عƍ ǏǄعالة رƔ األسرة ألعداد كبيرة مـǇ األقـارƔ               األسـرة

واألǌƮار Ǚبد أǇ يقتý اǗحساƩ بروƟ المبادرة ويشجƴ عǏǄ العزوف عǇ ممارسـة             

   ǊنƋش Ǉوالتحقير م ýند وتحريم      . العمǌي الƼ الماشية Ʃتقدي Ǉكما أ     Ƈا كجـزǌب ƳاƽنتǙا 

مǇ الƛروة القومية ǋي جميعǌا مǇ العوامý التي تعوƾ التنمية وكƦلǁ عاداƘ تعƲيم دور              

  .الرجý والتضييƾ عǏǄ دور المرأة و عاداƘ اǗنƽاƾ اǙستǚǌكي والروƟ اǗتكالية
                                                           

)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜاديƮقتǙف اǄƤالت Ü37.  محمد أحمد دوري. 
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  :مؤشرات قياسهاو ها وأهدافهاخصائصالتنميـة المستدامة و: المبحث الثاني
 ضي مǇ العمý البيئي عǏǄ مستوǎ العالم بسيادة مǌƽـوم التنميـة           تميز العقد الما  

 الـƦي " مستقبǄنا المشترǁ "المستدامة والƦي تمƮ ƘياغتǊ لǄمرة األولǏ مýǚƤ Ǉ تقرير          

  عǇ الǄجنة العالمية لǄتنمية والبيئة برئاسة رئيـسة وزراƇ النـرويƝ           مƮ1987در عام   

ا منـƔƮ رئيـسة منƲمـة الـƮحة          والتي تحمý حالي   "جرو ǋارلم برونتǚند  "السابقة  

 وقد كاǇ مǌƽوم التنمية المستدامة مǌƽوما جديدا وƛوريا Ƽي الƽكر التنموي Ʀƍ أنǊ .العالمية

  اǙقتƮادية واǙجتماعية والبيئية Ƽـي تعريـف       اǙحتياجاƘاألولǏ دمƝ ما بيǇ      ولǄمرة

  .واحد

 Ƽـي   شائعا  برونتǚند الƦي أƮبƠ    العالمية لǄبيئة والتنمية   جنةǄلاوحسƔ تعريف   

منƦ التسعيناƘ مǇ القرǇ الماضي ǇƎƼ التنمية المستدامة ǋي          السياساƘ البيئية والتنموية  

"             ǏǄع ýالمستقب ýطر قدرة أجياƤǄل Ưيعر Ǉأ Ǉالحاضر دو Ƙبي احتياجاǄي يƦالتقدم ال

 والتي عقدƼ Ƙي ريو دي جـانيرو        1992وƼي قمة األرƯ    ". تǄبية احتياجاتǌم الƤاƮة  

  Ƙوم   " لمستدامةا التنمية"كانǌƽي المǋ          يقـةƛو Ǌعنـ ƘـدرƮ يƦال ÜتمرƌمǄالرئيسي ل

تحدد المعايير اǙقتƮادية واǙجتماعية والبيئية لكيƽية تحقيƾ التنمية         والتي" 21األجندة  "

 . كبديý تنموي لǄبشرية لمواجǌة احتياجاƘ وتحدياƘ القرǇ الحادي والعشريǇ المستدامة

 تحƘ شـعار    Ʒرو Ƽي جوǋانسب  2002دƼ Ƙي أيǄوý    األرƯ الƛانية التي عق    كما أǇ قمة  

  )1(".لǄتنمية المستدامة العالمية القمة"

  

  

  

  :مفهوم التنمية المستدامة: ب األولـالمطل

                                                           
)1( - Stephen manched, http://www.maroc-ecologie.net/rubrique.php3?id_rubrique=1  2005 
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 مƽاǋيم جديدة لǄتنمية تحاوý تحقيƾ رƼاǋية اǗنساǇ وتقدمǊ وƼي نǌƲ            ƩƽرƘلقد  

  )1(.الوقƘ تحƲƽ بيئتÜǊ ومǉƦǋ Ǉ المƽاǋيم مǌƽوم التنمية المستدامة

    Ưبع Ǉرغبة م  Ǉيƛالباح    Üالتحديـد Ǐلƍ Ɣوم التنمية المستدامة أقرǌƽم ýي جعƼ 

 عǄـǏ   وǇويƌكد. عǏǄ الجوانƔ المادية لǄتنمية المستدامة    محدودا يركز   وضعوا تعريƽا   

ضرورة استƤدام الموارد الطبيعية المتجددة بطريقة Ǚ تƌدي ƍلƼ Ǐنائǌا أو تدǋورǋاÜ أو             

وƦلǁ مƴ المحاƲƼة عǄـǏ     . بالنسبة لǖجياý المقبǄة  " تجددةالم"تƌدي ƍلǏ تناقƭ جدواǋا     

               ǉالتربـة والميـا ýƛالموارد الطبيعية م Ǉم ƭعالة أو غير متناقƼ بطريقة Ƙابƛ يدƮر

  . والمناƢالجوƼية والكتǄة البيولوجية

             ǏـǄƛدارة المǗا ǏـǄتنميـة المـستدامة عǄادية لƮقتǙا Ƙاƽالتعري Ưوتركز بع

    ǁلƦو Üموارد الطبيعيةǄل   ǏǄالتنميـة        "بالتركيز ع ƴƼمنا Ǉم ǏƮالحد األق ǏǄع ýوƮالح

  ".اǙقتƮاديةÜ بشرط المحاƲƼة عƤ ǏǄدماƘ الموارد الطبيعية ونوعيتǌا

           ǇƋة بǄكرة العريضة القائƽال ǏǄع ǎرƤادية أƮاقت Ƙاƽتعري ƘبƮدام "كما انƤاست

         ýي المستقبƼ الحقيقي ýƤالد Ǉم ýǄيق Ǚي أƺوم   وتقف و ". الموارد اليوم ينبǌƽا المƦǋ Ƈرا

             Ƙمـستويا ǏǄة عƲƼالمحا ƘمكانياƎتضر ب Ǚي أƺالحالية ينب Ƙالقرارا ǇƋة بǄكرة القائƽال

وǋو ما يعني أǇ نƲمنا اǙقتƮادية ينبƺـي أǇ تـدار      . المعيشة Ƽي المستقبý أو تحسينǌا    

 )2(.بحيƚ نعيƫ عǏǄ أرباƟ مواردنا ونحتƲƽ بقاعدة األƮوý المادية ونحسنǌا

  :القتصادي والتنمية بين النمو االتفرقة: األولرع ـالف
          ƚحي ÝاديƮقتǙادية والنمو اƮقتǙالتنمية ا Ǉط بيǄƤادية تƮقتǙا Ƙاƽالتعري ǉƦǋ

  Ǐلƍ رƲقر وتوليد المـوارد             يتم النƽال ǏǄع ƇقضاǄضروري ل Ǌأن ǏǄادي عƮقتǙالنمو ا 

 لكǇ القـضية ǋـي      .لحيǄولة دوǇ مزيد مǇ التدǋور Ƽي البيئة      اوبالتالي   الǚزمة لǄتنمية 

قضية نوعية النمو وكيƽية توزيƴ مناƼعǊ وليƩ مجرد عمǄية توسƴ اقتƮادي Ǚ تـستƽيد              

                                                           
)1(-    Ǉي أبو طاحوǄعدلي ع  Ü       دار النـشر Üدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةƍÜ      ƚالجـامعي الحـدي Ɣالمكتـ Ü   

  .2000Ü ƭ. 146 :اǗسكندرية     
)2(- Ǉي أبو طاحوǄعدلي ع Ü Üدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةƍƭ Üƾالساب Ƴالمجر Ʃƽ146. ن.  
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     Ǉالرأسماليي ǁǚالم Ǉية مǄأق ǎسو Ǌتنمية بشرية وبيئيـة        . من Ǉتتضم Ǉأ Ɣالتنمية يجƼ

  .شامǄة والعمý عǏǄ محاربة الƽقر عبر ƍعادة توزيƴ الƛروة

Ƙ تراعي المعايير البيئية لǄموارد الطبيعية أو       كما أǇ التنمية اǙقتƮادية وǇƍ كان     

تعمý عǏǄ التقǄيƭ مƍ ǇنتاƜ النƽاياƎƼ ÜƘنǌا Ǚ تكوǇ كاƼية لǄحيǄولة دوǇ انǌيار البيئـة               

  ýالطوي ýي األجƼ.            كـرة أرضـية ǏǄالبشري تسري أيضا ع ǁوǄالس ýالقيود التي تكبƼ

  .محدودة Ǚ يمكǇ أǇ ينمو سكانǌا بǚ نǌاية

  :مةاالتنمية المستدواإلنسان  : الثانيرعـالف
           Ǉتتـضم ƚالتنمية المستدامة حي ǇƋمحور التعاريف المقدمة بش ǇنساǗا ýويشك

. تنمية بشرية تƌدي ƍلǏ تحسيǇ مستوǎ الرعاية الƮحية والتعǄيم والرƼـاǉ اǙجتمـاعي    

 بǉƦǌ التنمية البشرية عǏǄ اعتبار أنǌا حاسمة بالنـسبة لǄتنميـة              اليوم  وǋناǁ اعتراف 

ǙاديةاƮعدد ا   وبالنسبة    قت ƘباƛلǇادر       . لسكاƮتعبير تقرير التنمية البشرية الـ Ɣوحس

       ǇƎƼ نمائيǗاألمم المتحدة ا Ɲبرنام Ǉيكونـوا        "ع Ǉـي أƺينب ýاƽواألط Ƈوالنسا ýالرجا

وتƌكد تعريƽاƘ  ". محور اǋǙتمام Ƽيتم نسƝ التنمية حوý الناƩ وليƩ الناƩ حوý التنمية          

رة متزايدة عǏǄ أǇ التنمية ينبƺي أǇ تكوǇ بالمـشاركةÜ بحيـƚ            التنمية المستدامة بƮو  

يشارǁ الناƩ ديمقراطيا Ƽي Ʈنƴ القراراƘ التي تƛƌر Ƽي حياتǌم سياسـيا واقتـƮاديا              

  .واجتماعيا وبيئيا

ثرعـالف ة     :  الثال ة التكنولوجي الل طبيع ن خ ستدامة م ة الم ف التنمي تعری

  :المستخدمة
ريف التنمية المستدامة لتـشمý تحقيـƾ        توسيƴ تع  يرǎ بعƯ المƌلƽيǇ ضرورة   

Ü وأشـاروا   المستƤدمة Ƽي اǙقتƮادياƘ الحديƛة   التكنولوجية  نوعية  التحوý السريƼ ƴي    

ƍلǏ أǋ Ǉناǁ حاجة ƍلǏ تكنولوجيا جديدة تكوǇ أنƲف وأكƋƽ وأقدر عƍ ǏǄنقاƦ المـوارد               

ـ               اÜƢ الطبيعيةÜ حتǏ يتسنǏ الحد مǇ التǄوÜƚ والمساعدة عǄـǏ تحقيـƾ اسـتقرار المن

  .واستيعاƔ النمو Ƽي عدد السكاǇ وƼي النشاط اǙقتƮادي

  :مكانة اإلنصاف في تعریف التنمية المستدامة: الرابعرع ـالف
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والعنƮر الǌام الƦي تشير ƍليǊ مƤتǄف تعريƽاƘ التنمية المستدامة ǋـو عنـƮر             

ـ          . اǗنƮاف أو العدالة   م ǌƼناǁ نوعاǇ مǇ اǗنƮاف ǋما ƍنƮاف األجياý البشرية التي ل

تولد بعدÜ وǋي التي Ǚ تƦƤƌ مƮالحǌا Ƽي اǙعتبار عند وضƴ التحǄيƘǚ اǙقتـƮادية              

      ƠالƮالم ǉƦǋ المتوحشة ƾالسو ǎتراعي قو Ǚو .        Ǉبمـ ƾـǄيتعƼ ـانيƛاف الƮنǗأما ا

             ǏǄالموارد الطبيعية أو ع ǏǄع ýوƮحǄا متساوية لƮرƼ Ǉيجدو Ǚ ǇيƦاليوم وال Ǉيعيشو

Ƽالعالم يعيƫ منƦ أواسط عقد السبعيناƘ تحǋ Ƙيمنة        . ةالƤيراƘ اǙجتماعية واǙقتƮادي  

الƦي يكرƩ تƽاوتا ƮـارƤا بـيǇ دوý الجنـوƔ ودوý            مطǄقة لǄرأسماý الماý العالمي   

       ýالدو Ʃƽن ýƤدا Ƙاوƽا التƦǋ Ʃكما يكر ýالشما .       Ǉأ Ɣالتنمية المستدامة يجـ ǇƎƼ ǁلƦل

  . تƦƤƋ بعيǇ اǙعتبار ƦǋيǇ النوعيǇ مǇ اǗنƮاف

  ǋ ƾتحقي Ǉلك    Ǉم Ǉالنوعي ǇيƦافƮنǗقـة          اǄيمنـة المطǌال ýـƲ يƼ ǏتƋيت Ǉل 

لǄرأسماý العالميÜ وƍنما يتحقƾ تحƘ ضƺط قوǎ شعبية عمالية أممية يمكǇ مǇ استعادة             

  .التوازǇ لǄعǚقاƘ اǙجتماعية الكونية

  

ــال ــانيب ـمطل ــستدامة  : الث ــة الم ــداف التنمي  أه

  :وخصائصها

  :أهداف التنمية المستدامة: رع األولـالف
  :ǉƦǋ التنمية يمكǇ أǇ نƦكر اǓتي مǇ بيǇ أǋداف

حيƚ ينبƺي أǇ تتوجǊ التنمية المستدامة نحـو معالجـة مـشاكý            :تنشيط النمو  -

ƴقر مدقƼ يƼ Ǉيعيشو ǇيƦال Ǉالسكا Ǉالكبيرة م Ƙالقطاعا.  

حيƚ تنطوي التنمية المستدامة عǏǄ ما ǋو أكƛر مǇ النمـو           :تƺيير نوعية النمو   -

ا Ƽي مضموǇ النمو يجعǊǄ أقý كƛاƼـة Ƽـي اسـتƤدام            حيƚ أنǌا تتطƔǄ تƺيير   

 .الطاقة ويجعý توزيƴ عوائدǉ أكƛر ƍنƮاƼا

 .تǄبية الحاجاƘ اǗنسانية األساسية -

 .ضماǇ مستوǎ سكاني مستقر -
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 .المحاƲƼة عǏǄ قاعدة الموارد وتعزيزǋا -

 .ƍعادة توجيǊ التقنية -

- Ƙالقرارا ƴنƮ يةǄي عمƼ اديةƮقتǙالبيئية وا Ǉوƌالش Ɲ1(.دم( 

  

وبالتالي يعتبر البشر أǋم ǋدف لǄتنمية المستدامة ǌƼي تسعƍ ǏلǏ تǄبية حاجيـاتǌم             

وتنƲيم حياتǌم حتǏ يكونوا قادريǇ عǏǄ التعامý مƴ الموارد الطبيعية بمعرƼة وحكمـة             

حتǙ Ǐ تستنزف أو تتدǋور ƼتƮبƠ األجياý القادمة غير قادرة عǏǄ اǙسـتمرار Ƽـي               

كطائر Ʀي جناحيǇ أولǌما التنمية اǙجتماعية المتواƮـǄة        Ƽالتنمية المستدامة   . استƤدامǌا

وƛانيǌما التنمية اǙقتƮادية المتواǄƮة والǄتاǇ تمكناǇ البشر مǇ رسم Ƥطـط حكيمـة             

  .ǙستƤدام مواردǋم الطبيعية وزيادة دƤولǌم اǙقتƮادية وتنƲيم حياتǌم اǙجتماعية

  )2(:خصائص التنمية المستدامة :الثاني رعـالف

Ü اǙقتƮادية والبيئية واǙجتماعيـة والتـي       ƮƤائƭ التنمية المستدامة  ومǇ أǋم   

  :ندرجǌا Ƽي النقاط التالية

-                ǎـة المـدǄي تنميـة طويǌƼ ÜƩو األساǋ اǌيƼ ي تنمية تعتبر البعد الزمنيǋ

  .بالضرورة

-               ýمجـاǄي المـوارد الطبيعيـة لƼ القادمة ýاألجيا ƾا تنمية تراعي حǌكما أن

Ưاألر Ɣالحيوي لكوك. 

- ǁلƦي المقـام             كƼ البشر Ǉرد مƽǄاألساسية ل ƘحتياجاǙبية اǄت ƴنƮي تنمية تǋ 

ýاألو. 

-              ýǚـƤ Ǉي البيئة الطبيعية مƼ المحيط الحيوي ǏǄع Ʋاƽي تنمية تراعي الحǋ

 .عناƮرǉ األساسية كالǌواƇ والماƇ والتربة والموارد الطبيعية

                                                           
)1(- ƭ Üƾساب ƴمرج Üدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةƍ ÜǇي أبو طاحوǄعدلي ع.ƭ. 149-150.  
)2(-  Üدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةƍ ÜǇي أبو طاحوǄالمرعدلي ع Ʃƽنƭ Üƴج.ƭ. 150-151.  
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اǌƼا ǌƼـي    ǋي أولـǏ أǋـد     تǊتنمية متكامǄة يعتبر الجانƔ البشري Ƽيǌا وتنمي       -

تراعي الحƽاƲ عǏǄ القيم اǙجتماعية واǙستقرار النƽـسي والروحـي لƽǄـرد            

ƴوالمجتم. 

ǋي تنمية Ǚ تقوم بتبسيط المنƲومة البيئية لسǌولة التحكم Ƽيǌا ǌƼـي تراعـي               -

ƛالو را Ƴالنو ǏǄع Ʋاƽيالح  . 

ǋي تنمية متكامǄة تقوم عǏǄ التنسيƾ والتكامý بيǇ سياساƘ استƤدام المـوارد             -

تجاǋاƘ اǙستƛمار واƤǙتيار التكنولوجي والشكý المƌسسي ممـا يجعǌǄـا          وا

 .ƽاǋم وانتƲامجميعا تعمý بت

  

 التنميـــة  وأبعـــادمتطلبـــات :الثالـــثب ـالمطلـــ

  :المستدامة

  :متطلبات التنمية المستدامة: رع األولـالف
  :مǇ متطǄباƘ التنمية المستدامة ما يǄي

ر البيئة وتستحدƚ بـدائý لǄمـوارد       ضرورة استƤدام تكنولوجيا نƲيƽة Ǚ تدم      -

ƔنضوǄة لǄالقاب.  

تجنƔ المشروعاƘ التي تقضي عǏǄ البيئة أي التي تتسبƼ Ɣي تƉكـý التربـة               -

   Ƈواǌوال Ƈالما ƚوǄبة وتƮƤتنميـة        . الǄل ǏƮحدا أقـ ƴتض Ƙالمشروعا ǉƦǌƼ

 .ألنǌا تقضي عǏǄ أǋم عناƮرǋا

زراعي Ƽـي بعـƼ     ƯالنƲام ال . تجنƔ األنƲمة التي تƌدي ƍلǏ تبديد الموارد       -

 مƍ Ǉنتاجǌـا مـƽƼ78%      Ǉي الوǙياƘ المتحدة    . الدوý المتقدمة مبدد لǄموارد   

الحبوƔ موجǊ كƦƺاƇ لǄحيواناÜƘ وǋو ما يعني أرطاý مǇ البروتيǇ تـستƤدم            

 .Ƽي ƍنتاƜ رطý واحد مǇ البروتيǇ الحيواني
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-             ƾتحقيـ ǏǄر بشري قادر عƮوجود عن Ǉتمام بالتنمية البشرية التي تضمǋǙا

 )1(.مرارية التنميةاست

  :كما تتطƔǄ التنمية المستدامة أيضا

نƲم اجتماعية ومƌسسية قادرة عǏǄ اǗدارة البيئية السǄيمة لǄموارد الطبيعيـة            •

  .المتجددة وغير المتجددة

نƲم ƍنتاجية تحاƲƼ عǏǄ موارد البيئة Ʈالحة لǄتنمية ويتطƦ ƔǄلـǁ اƤتيـار              •

 .لتي تعتمد عǏǄ تدوير المƽǄƤاƘالوسائý التقنية ƦاƘ النƽاياƘ المحدودة وا

نƲم تكنولوجية تبحƚ باستمرار عǇ حǄوý جديـدة ƦاƘ قبـوý اجتمـاعي              •

 .واقتƮادي

•             Ǉتكـو Ǐالتنميـة حتـ Ƙطيط لسياساƤيكولوجية عند التǗمراعاة المعايير ا

التنمية عǏǄ أسƩ اجتماعية واقتƮادية وƍيكولوجية مƴ استƤدام تكنولوجيـا          

  .ئة ومƮادر طاقة نƲيƽةمناسبة لǄبي

  :أبعاد التنمية المستدامة: رع الثانيـالف
والمǚحƲ مýǚƤ Ǉ التعريƽاƘ السابقة أǇ التنمية المستدامة تتضمǇ أبعادا متعددة 

تتداƼ ýƤيما بينǌا مǇ شǇƋ التركيز عǏǄ معالجتǌا ƍحراز تقدم مǄموƼ Ʃي تحقيƾ التنمية 

 أبعاد حاسمة ومتƽاعǄة ǋي كý مǇ األبعاد المستǌدƼةÜ ويمكǇ اǗشارة ǋنا ƍلǏ أربعة

  :اǙقتƮادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية

 :ةـاǣɉعـاد االقتصادي: أوال

    ÜƘسيكي البحǚادي الكƮقتǙور اƲالمن Ǉـيم      مƲستدامة استمرارية وتعǙتعني ا

دýƤ الرƼاƼ ǉيكوǇ عادة بمعدƘǙ ال     الرƼاǉ اǙقتƮادي ألطوƼ ýترة ممكنةÜ أما قياƦǋ Ʃا       

      ǉاƼالر Ƙمقوما Ǉير مƛالك ǁلƦ Ǉويتضم ǁǚǌستǙوا       Ǉالطعـام والمـسك ýƛنساني مǗا

واألƼضý نوعية مـǇ كـǋ ýـǉƦ         والنقý والمǄبƩ والƮحة والتعǄيم وǋي تعني األكƛر      

Ƙالناحية     . المكونا Ǉم Ǉيƽقƛالم ǇادييƮقتǙا Ưأما بع        Ǐبمـا يـسم Ǉتموǌم يǌƼ البيئية
                                                           

)1(- Ǉي أبو طاحوǄعدلي ع :ƭ Üƾساب ƴمرج Üدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةƍ. 151.  
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ƦاƘ القيمة اǙقتƮادية والتـي       بعƯ الموارد الطبيعية   والƦي يعني " الرأسماý الطبيعي "

والحيواناƘ واألسماǁ وƤدماǋ    Ƙي أساƩ النƲام اǙقتƮادي ƼعǄيا مýƛ النباتاƘ والتربة       

ǉوتنقية الميا Ƈواǌيف الƲتن ýƛام البيئي الطبيعية مƲ1(.الن(  

  :ومǇ أǋم األبعاد اǙقتƮادية ما يǄي

  :رد الطبيعيةحصـة االستǘǊك الفـردي مǅ الموا -1

Ƽبالنسبة لǖبعاد اǙقتƮادية لǄتنمية المستدامة نǚحƲ أǇ سكاǇ البǄداǇ الـƮناعية           

ǇوǄƺي العالم           يستƼ الموارد الطبيعية Ǉرد مƽال ƔيƮن ǎمستو ǏǄأضعاف ما     قياسا ع 

ومƦ Ǉلǁ مǚƛ أǇ استǁǚǌ الطاقة الناجمة عـǇ الـنƽط           . يستƤدمǊ سكاǇ البǄداǇ النامية   

 مرةÜ وǋو Ƽي بǄداǇ     33م ǋو Ƽي الوǙياƘ المتحدة أعǏǄ منƼ Ǌي الǌند بـ           والƺاز والƽح 

أعǏǄ بعشر مراƼ Ƙي المتوسط منـOCDE "       Ǌ"منƲمة التعاوǇ والتنمية اǙقتƮادية الـ      

  )Ƽ.)2ي البǄداǇ النامية مجتمعة

  :إيƾاف تبديد الموارد الطبيعية -2

ƍجراƇ تƽƤيضاƘ متواǄƮة Ƽالتنمية المستدامة بالنسبة لǄبǄداǇ الƺنية تتƼ ƭƤǄي 

 ǎمستو Ǉعبر تحسي ǁلƦطاقة والموارد الطبيعية وǄالمبددة ل ǁǚǌستǙا Ƙمستويا Ǉم

ƚحداƍة وƇاƽالحياة الك ƔوǄي أسƼ ريƦيير جƺت  . Ǉكد مƋالت Ǉية مǄالعم ǉƦǋ يƼ بد Ǚو

 وتعني التنمية المستدامة أيضا تƺيير. عدم تƮدير الضƺوط البيئية ƍلǏ البǄداǇ النامية

 Üضرورة Ǉدو ǎرƤاأل ǇداǄي البƼ البيولوجي Ƴدد التنوǌالتي ت ǁǚǌستǙأنماط ا

ƯنقراǙددة باǌالحيوانية الم ƘمنتجاǄالمتقدمة ل ýالدو ǁǚǌكاست.  

  

  

3- ǈمعالجت ǅوع Ƙالتلو ǅدمة عƾالمت ǅولية البلداƊمس:  

                                                           
)1( - Stephen Morched, http://www.maroc-ecologie.net/rubrique.php3?id_rubrique=1  

  2005أبعاد التنمية المستدامة 
)2( - http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/adib_tanmia.htm  

 ÜƔم أديǚجريدةعبد الس Ɲǌ2004 الن.  
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Ǉ وتقƴ عǏǄ البǄداǇ الƮناعية مسƌولية ƤاƮة Ƽي قيادة التنمية المستدامةÜ أل

استǚǌكǌا المتراكم Ƽي الماضي مǇ الموارد الطبيعية مýƛ المحروقاƘ وبالتالي ƍسǌامǌا 

يضاف ƍلƦǋ Ǐا أǇ البǄداǇ . كاǇ كبيرا بدرجة غير متناسبة Ƽي مشكƘǚ التǄوƚ العالمي

الƺنية لديǌا الموارد المالية والتقنية والبشرية الكƽيǄة بǇƋ تضطƴǄ بالƮدارة Ƽي استƤدام 

Ƙا نحو تكنولوجياǌادياتƮاقت ýي القيام بتحويƼو Üýة أقƼاƛدم الموارد بكƤف وتستƲأن 

 Ǉم Ƴنو ƾتحقي Ǐلƍ ترمي Ɣيئة أسباǌي تƼو Üاǌمع ýم الطبيعية والعمƲحماية الن

 ýƤجتماعية داǙا ƘدماƤادية والƮقتǙا ƭرƽال Ǐلƍ ýوƮوǄشتراكية لǙالمساواة وا

د التقنية والمالية لتعزيز التنمية  والƮدارة تعني أيضا توƼير الموارÜمجتمعاتǌا

  .المستدامة Ƽي البǄداǇ األƤرǎ باعتبار أƦ Ǉلǁ استƛمار Ƽي مستقبý الكرة األرضية

  :تƾليƫ تبعية البلداǅ النامية -4

             Ɯقيرة يحتـاƽنية والƺال ǇداǄالب Ǉيما بيƼ الروابط الدولية Ɣجوان Ǉم Ɣمة جانƛو

       ƽƤي ينƦبالقدر ال Ǌأن ǁلƦ دراسة دقيقة Ǐلƍ       ǇداǄي البƼ الموارد الطبيعية ǁǚǌاست Ǌب Ư

            ƴǄأسعار الس ƯƽƤالنامية وتن ǇداǄالب Ǉم Ƙالمنتجا ǉƦǋ ƘادراƮ نمو Ƌناعية يتباطƮال

             Ýا احتياجا ماساǌليƍ Ɯتحتا Ƙيراداƍ Ǉالنامية م ǇداǄمما يحرم الب Üاألساسية بدرجة أكبر

ي يقوم عǏǄ اǙعتمـاد     ومما يساعد عǏǄ تعويǉƦǋ Ư الƤسائرÜ اǙنطƾǚ مǇ نمط تنمو         

              Ǉـي التعـاوƼ ƴاتي وبالتالي التوسƦال ƇاƽكتǙا ǇميƋاتية وتƦال Ƙلتنمية القدرا ƘاƦال ǏǄع

              Ʃـي رأƼ مةƤضـ Ƙماراƛاست ƾوتحقي Üالنامية ǇداǄالب Ǉيما بيƼ ي التجارةƼو ÜيميǄقǗا

  )1(.الماý البشريÜ والتوسƼ ƴي األƦƤ بالتكنولوجياƘ المحسنة

  :ة لدǌ البلداǅ الفƾيرةالتنمية المستدام -5

           Ưالموارد الطبيعية ألغـرا Ʃقيرة تكريƽال ǇداǄي البƼ وتعني التنمية المستدامة

ويعتبر التحسيǇ السريÜƴ كقضية أǚƤقيةÜ أمر      . التحسيǇ المستمر Ƽي مستوياƘ المعيشة    

     Ǉر مƛالحـالي        %20حاسم بالنسبة ألك Ƙي الوقƼ Ǉالعالم المعدمي Ǉسكا Ǉم  .  ƾويحقـ

Ǉ عƇƔ الƽقر المطƾǄ نتائƝ عمǄية ǋامة بالنسبة لǄتنمية المستدامةÜ ألǋ Ǉناǁ            التƽƤيف م 

                                                           
)1(- ƾالساب ƴالمرج Ʃƽن. org.ddimocrati.annahja.www  
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             ƣالتاري Ǉف الناجم عǄƤوالت ǇسكاǄل ƴور البيئة والنمو السريǋقر وتدƽال Ǉيقة بيƛروابط و

أما الـƦيǙ Ǉ تǄبـǏ لǌـم احتياجـاتǌم         . اǙستعماري والتبعية المطǄقة لǄقوǎ الرأسمالية    

كاǇ بقائǌم عǏǄ قيد الحياة أمـرا مـشكوكا ƼيـƼ ÜǊيـƮعƔ أǇ     األساسيةÜ والƦيǇ ربما   

             ǎتقدير مد Ǐلƍ مǋما يدعو ǁناǋ Ʃكرتنا األرضية ولي ýبمستقب Ǉتموǌم سيǌنƋور بƮنت

ǚƮحية تƮرƼاتǌم لǚستدامةÜ كما أنǌم يجنحوƍ ǇلǏ اǙستزادة مǇ األطƽاƼ ýي محاولة            

ǌتƤوƤلشي Ǉير األمƼسرة ولتوǖة لǄملزيادة القوة العام.  

  :المساواة ƺي توƦيƲ الموارد -6

           ƘبحƮالمعيشة أ Ƙمستويا Ǉقر وتحسيƽال ƇƔع Ǉيف مƽƤتǄة الناجعة لǄالوسي Ǉƍ

              ýƛوتتم ÜاǌاتƦ ي حدƼ غاية ÜةǄالوسي ǉƦǋ وتعتبر Üقيرةƽنية والƺال ǇداǄالب Ǉم ýولية كƌمس

 Ƽي جعƼ ýرƭ الحƮوý عǏǄ الموارد والمنتجاƘ والƤدماƼ Ƙيما بيǇ جميـƴ األƼـراد             

Ƽالƽرƭ غير المتساوية Ƽي الحƮوý عǏǄ التعǄـيم        . داýƤ المجتمƴ أقرƍ ƔلǏ المساواة    

والƤدماƘ اǙجتماعية وعǏǄ األراضي والموارد الطبيعية األƤرǎ وعǏǄ حرية اƤǙتيار          

 المساواة تساعد    ǉƦǌƼ. وغير Ʀلǁ مǇ الحقوƾ السياسيةÜ تشكý حاجزا ǋاما أمام التنمية         

  .و اǙقتƮادي الضرورييǇ لتحسيǇ مستوياƘ المعيشةعǏǄ تنشيط التنمية والنم

  :الحد مǅ التفاوت ƺي المداخيل -7

        ƭـرƼ ـيƼو ýƤي الدƼ المتنامي Ƙاوƽالت Ǉالحد م ǇƦƍ التنمية المستدامة تعنيƼ

الحƮوý عǏǄ الرعاية الƮحية Ƽي البǄداǇ الƮناعية مýƛ الوǙيـاƘ المتحـدة وƍتاحـة              

ة لƽǄقراƇ الƦيǙ Ǉ يمǄكوǇ أرضا Ƽـي منـاطƾ          حيازاƘ األراضي الواسعة وغير المنتج    

      ǇيǄالعاط Ǉالزراعيي ǇندسيǌمǄأمريكا الجنوبية أو ل ýƛمÜ        Ǐلـƍ Ưا تقـديم القـروƦوك 

 وتحسيƼ Ǉرƭ التعǄيم والرعاية     ÜالقطاعاƘ اǙقتƮادية غير الرسمية وƍكسابǌا الشرعية     

     Ǉمكا ýي كƼ مرأةǄحية بالنسبة لƮسياسـة تحـس       . ال Ǉأ Ǐلƍ شارةǗا Ɣوتج   ƭـرƼ Ǉي

الحƮوý عǏǄ األراضي والتعǄيم وغير Ʀلǁ مǇ الƤدماƘ اǙجتماعية لعبƘ دورا حاسما            
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Ƽي تحƽيز التنمية السريعة والنمو Ƽي اقتƮادياƘ النمور اǓسيوية مýƛ ماليزيا وكوريـا             

Ǉ1(.الجنوبية وتايوا(  

  :تƾليƫ اǕنفاƼ العسكري -8

بǄداǇ تحويý األمـواý مـǇ      كما أǇ التنمية المستدامة يجƔ أǇ تعني Ƽي جميƴ ال         

ومǇ . اǗنƽاƾ عǏǄ األغراƯ العسكرية وأمǇ الدولة ƍلǏ اǗنƽاƾ عǏǄ احتياجاƘ التنمية          

شƍ ǇƋعادة تƮƤيƭ ولو جزƺƮ Ƈير مǇ الموارد المكرسة اǇǓ لǖغراƯ العسكرية            

ƲحوǄم ýبالتنمية بشك ƳسراǗا.  

 :اǣɉعـاد البشريـة: اـǭاȹي

عǏǄ أǇ اǗنساǋ Ǉو جوǋر التنمية   المستدامةيركز البعد اǙجتماعي لǄتنمية

الƽقر وتوزيƴ الموارد وتقديم  وǋدǌƼا النǌائيÜ ويǌتم بالعدالة اǙجتماعية ومكاƼحة

باǗضاƼة ƍلǏ أǋمية مشاركة  الƤدماƘ اǙجتماعية الرئيسية ƍلǏ كý المحتاجيǇ لǌا

اتǌم بشƽاƼية عǏǄ حي الشعوƼ Ɣي اتƤاƦ القرار والحƮوý عǏǄ المعǄوماƘ التي تƛƌر

  )2(.ودقة

  :ومǇ أǋم األبعاد البشرية ما يǄي

  :تƙبيت النمو الديموƷراƺي -1

وتعني التنمية المستدامة Ƽيما يتعƾǄ باألبعاد البشرية العمý عǏǄ تحقيƾ تقدم كبير 

Ƽي سبيý تƛبيƘ نمو السكاÜǇ وǋو أمر بدأ يكتسي أǋمية بالƺةÜ ليƩ ألǇ النمو المستمر 

Ǆترة طويƽل ǇسكاǄاستحالة ل ǚأمرا مستحي ƠبƮالحالية أ ƘǙة بالمعدǌشبي ƘǙة وبمعد

واضحة ƼقطÜ بý كƦلǁ ألǇ النمو السريƴ يحدƚ ضƺوطا حادة عǏǄ الموارد الطبيعية 

ƘدماƤير الƼتو ǏǄع Ƙقدرة الحكوما ǏǄد أو . وعǄي بƼ ǇسكاǄل ƴالنمو السري Ǉكما أ

  . الطبيعية المتاحة Ǘعالة كý ساكǇمنطقة ما يحد مǇ التنميةÜ ويقƭǄ مǇ قاعدة الموارد

  

                                                           
)1(- ƾالساب ƴالمرج Ʃƽن. org.ddimocrati.annahja.www  

)2( - Stephen monched, http://www.maroc-ecologie.net/rubrique.php3?id_rubrique=1 2005 
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2- ǅي للسكاƏاǊمكانة الحجم الن:  

    Ǉأل Üأيـضا Ǌميتـǋي الكرة األرضية أƼ Ǉالسكا Ǌليƍ ýƮي يƦائي الǌحجم النǄول

وتوحي اǗسـقاطاƘ   . حدود قدرة األرƯ عƍ ǏǄعالة الحياة البشرية غير معروƼة بدقة         

      ǇƋب ÜوبةƮƤǄالحاضرة ل ƘاǋتجاǙا Ƈي ضوƼ Üالعالم سيستقر عنـد      الحالية Ǉعدد سكا  

وضƺط السكاÜǇ  .  مǄيار نسمةÜ وǋو أكƛر مǇ ضعف عدد السكاǇ الحالييǇ         11.6 حوالي

              ƇـضراƤال Ƙتـدمير المـساحا ýعوام Ǉمتنام م ýو عامǋ Üالحالية Ƙبالمستويا Ǐحت

وتدǋور التربة واƼǗراط Ƽي استýǚƺ الحياة البرية والموارد الطبيعية األƤرÝǎ ألǇ نمو            

كاǇ يƌدي بǌم ƍلǏ األراضي الحديةÜ أو يتعيǇ عǄيǌم اƼǗراط Ƽي استƤدام المـوارد              الس

  .الطبيعية

3- ǅالسكا ƲيƦأهمية تو:  

Ǌميتǋأ Ǉالسكا ƴلتوزي Ǉكما أ : ƾالمناط ƴالحالية نحو توسي ƘاǋتجاǙاƼ

ƼالمدǇ تقوم بتركيز . الحضريةÜ وǙسيما تطور المدǇ الكبيرة لǌا عواقƔ بيئية ضƤمة

ياƘ والمواد المǄوƛة ƼتتسبƼ Ɣي كƛير مǇ األحياƼ Ǉي أوضاƳ لǌا Ƥطورتǌا عǏǄ النƽا

ومǋ ǇناǇƎƼ Ü التنمية المستدامة تعني . الناƩ وتدمر النƲم الطبيعية المحيطة بǌا

النǌوƯ بالتنمية القروية النشيطة لǄمساعدة عƍ ǏǄبطاƇ حركة الǌجرة ƍلǏ المدÜǇ وتعني 

بيý اعتماد اƟǚƮǗ الزراعي واعتماد تكنولوجياƘ اتƤاƦ تدابير سياسية ƤاƮة مǇ ق

  .تƌدي ƍلǏ التقǄيƍ ƭلǏ الحد األدنǏ مǇ اƛǓار البيئية لǄتحضر

  :االستخدام الكامل للموارد البشرية -4

 Üǚداما كامƤدام الموارد البشرية استƤاست ǏǄكما تنطوي التنمية المستدامة ع

ومǇ المǌم بƮورة ƤاƮة . ة الجوƳوƦلǁ بتحسيǇ التعǄيم والƤدماƘ الƮحية ومحارب

 Ýالنائية ƾي المناطƼ أو ƾǄقر مطƼ يƼ Ǉيعيشو ǇيƦال Ǐلƍ األساسية ƘدماƤال ýƮت Ǉأ

 Ǉا لضماǌƮيƮƤعادة تƍ الموارد أو Ǌعادة توجيƍ التنمية المستدامة تعني ǇƎƼ ناǋ Ǉوم

Ƽوتو Üة والكتابةƇم القراǄتع ýƛالبشرية األساسية م ƘحتياجاǙبا Ǚأو ƇاƼير الرعاية الو

والتنمية المستدامة تعني Ƽيما وراƇ اǙحتياجاƘ . الƮحية األوليةÜ والمياǉ النƲيƽة
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 ýالما Ʃي رأƼ مارƛستǙوا ÜيƼقاƛال Ƴوحماية التنو ÜجتماعيǙا ǉاƼالر Ǉاألساسية تحسي

 Ǉم مǋوغير ƇماǄوالع Ǉنييƽحية والƮي الرعاية الƼ ǇيǄوالعام Ǉالمربي Ɣالبشري بتدري

ǇيƮƮƤستمرار التنميةالمتǙ م الحاجةǌليƍ تدعو ǇيƦال .  

  :ة والتعليـمـالصح -5

. ƛم Ǉƍ التنمية البشرية تتƽاعý تƽاعǚ قويا مƴ األبعاد األƤرǎ لǄتنمية المستدامة

 ÜýعمǄم لǌيƽية الجيدة ما يكƦƺالت Ǉنالوا م ǇيƦال ƇحاƮاأل Ǉالسكا Ǉأ ǚƛم ǁلƦ Ǉم

ومǇ شǇƋ التعǄيم . ساعد عǏǄ التنمية اǙقتƮاديةووجود قوة العمý الحسنة التعǄيمÜ أمر ي

أǇ يساعد المزارعيǇ وغيرǋم مǇ سكاǇ البادية عǏǄ حماية الƺاباƘ وموارد التربة 

ýضƼالبيولوجي حماية أ Ƴوالتنو. 

Ǯالǭيــة: اـǞعـاد البيǣɉا:  

والتـي  " الحدود البيئية "المستدامة عǏǄ مǌƽوم     يركز البيئيوƼ Ǉي مقاربتǌم لǄتنمية    

معينـة Ǚ يمكـǇ تجاوزǋـا مـǇ اǙسـتǁǚǌ            ني أǇ لكý نƲام بيئي طبيعي حدودا      تع

  يعني تدǋور النƲام البيئي بǚ رجعـة  واǙستنزاف وǇƍ أي تجاوز لǉƦǌ القدرة الطبيعية

دائما وضƴ الحدود أمـام اǙسـتǁǚǌ        وبالتالي ǇƎƼ اǙستدامة مǇ المنƲور البيئي تعني      

واستنزاف المياǉ وقطƴ الƺاباƘ وانجراف      ǗنتاƜ السيئة والنمو السكاني والتǄوƚ وأنماط ا    

  : ومǇ أǋم األبعاد البيئية لǄتنمية المستدامة ما يǄي)1(.التربة

  : إتǘف التربةÛ استعمال المبيداتÛ تدمير الƸطاƅ النباتي والمصايد -1

              Ǐلـƍ Ǉديـاƌـا يǌنتاجيتƍ ǇقداƼتعرية التربة و Ǉأ Ʋحǚبعاد البيئية نǖبالنسبة ل

قǄيƭ مǇ غǄتǌاÜ ويƤرجاǇ سنويا مǇ دائرة اǗنتاƜ مساحاƘ كبيرة مـǇ األراضـي              الت

كما أǇ اƼǗراط Ƽي استƤدام األسمدة ومبيداƘ الحشراƘ يƌدي ƍلـǏ تǄويـƚ             . الزراعية

أما الضƺوط البشرية والحيوانيةƎƼ Üنǌا تضر بالƺطـاƇ        . المياǉ السطحية والمياǉ الجوƼية   

ǋناǁ مƮايد كƛيرة لǖسماƼ ǁي المياǉ العƦبة أو الميـاǉ          و. النباتي والƺاباƘ أو تدمرǋما   

ǁلƦك ƠبƮت Ǉأ ǁا توشǌأو أن Üغير مستدامة Ƙبمستويا ǚعƼ اǌلǚƺالبحرية يجري است.  
                                                           

)1( - Stephen Monched, http://www.maroc-ecologie.net/rubrique.php3?id_rubrique=1 2005 
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  :حماية الموارد الطبيعية -2

والتنمية المستدامة تحتاƍ ƜلǏ حماية الموارد الطبيعية الǚزمة ǗنتاƜ المواد 

Ǉم Ƈائية والوقود ابتداƦƺشجار   حماية الǖة لƮƮƤحماية األراضي الم Ǐلƍ التربة

وƍلǏ حماية مƮايد األسماǁ مƴ التوسƼ ƴي اǗنتاƜ لتǄبية احتياجاƘ السكاǇ اƦƤǓيƼ Ǉي 

Ü وǉƦǋ األǋداف يحتمý تضاربǌاÜ ومƦ ƴلǇƎƼ ǁ الƽشƼ ýي Ʈيانة الموارد دالتزاي

وتعني . غƦية Ƽي المستقبýالطبيعية التي تعتمد عǄيǌا الزراعة كƽيý بحدوƚ نقƼ ƭي األ

ǋنا استƤدام األراضي القابǄة لǄزراعة وƍمداداƘ المياǉ استƤداما أكƛر  التنمية المستدامة

 ÝةǄƺزراعية محسنة تزيد ال Ƙوتكنولوجيا Ƙوتبني ممارسا ƚاستحدا ǁلƦوك ÜةƇاƽك

Ǚ Ǐحت Ƙدام األسمدة الكيميائية والمبيداƤي استƼ سرافǗا Ɣاجتنا Ǐلƍ Ɯا يحتاƦǋو 

تƌدي ƍلǏ تدǋور األنǌار والبحيراÜƘ وتǌدد الحياة البريةÜ وتǄوƚ األغƦية البشرية 

وƦǋا يعني استƤدام الري استƤداما حƦراÜ واجتناƔ تمǄيƠ أراضي . واǗمداداƘ المائية

Ƈا بالماǌوتشبع ýيƮالمحا.  

  :ة الميـاǇـ صيان-3

ـ            ǌاألن Ǉمـ Ɣدد السحǌوي Üǉالميا Ƙمداداƍ ýتق ƾالمناط Ưي بعƼاد   وƽار باسـتن

كمـا أǇ   . اǗمداداƘ المتاحةÜ كما أǇ المياǉ الجوƼية يتم ضǌƤا بمعدƘǙ غير مـستدامة           

النƽاياƘ الƮناعية والزراعية والبشرية تǄوƚ المياǉ السطحية والمياǉ الجوƼيـةÜ وتǌـدد            

والتنمية المستدامة تعني Ʈيانة المياǉ بوضـƴ       . البحيراƘ والمƮباƼ Ƙي كý بǄد تقريبا     

وǋي تعني أيضا تحسيǇ نوعيـة  . ƤداماƘ المبددة وتحسيǇ كƽاƇة شبكاƘ المياǉ     حد لǚست 

المياǉ وقƮر المسحوباƘ مǇ المياǉ السطحية عǏǄ معدǙ ý يحدƚ اضطرابا Ƽي الـنƲم              

               ǏـǄيـة عƼالجو ǉالميا Ǉم Ƙر المسحوباƮوق Ü ǉالميا ǉƦǋ ǏǄيكولوجية التي تعتمد عǗا

  .معدý تجددǋا

  :لبيولوجية تƾليƫ مǘجƎ اǓنواƱ ا-4

وǋي األراضي التي لم تدýƤ بعـد       Ü  وتواýƮ مساحة األراضي القابǄة لǄزراعة    

 الحيوانيـة    انƽƤاضǌاÜ مما يقƭǄ مǇ المǚجƐ المتاحة لǖنواƳ      و Ƽي اǙستƤدام البشري  
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والنباتيةÜ باستƛناƇ القǄة التي يديرǋا البشر ƍدارة مكƽƛةÜ أو التي تستطيƴ العيƼ ƫي البيئة              

تتعرƯ الƺاباƘ المدارية والنƲم اǗيكولوجية لǄشعƔ المرجانية والƺابـاƘ         و. المستƋنسة

الساحǄية وغيرǋا مǇ األراضي الرطبة وسواǋا مǇ المǚجƐ الƽريدة األƤـرǎ لتـدمير             

         Ƴي التسارƼ اƦƤƈ الحيوانية والنباتية Ƴاألنوا Ưانقرا Ǉكما أ Üƴوالتنمية المستدامة  . سري

 ƛراƇ األرƼ Ưي التنوƳ البيولوجي لǖجياý المقبǄةƼ        Üي Ʀǋا المجاý تعني أǇ يتم Ʈيانة      

           Ǉƍيكولوجية بدرجة كبيرة وǗم اƲوالن Ɛجǚوتدمير الم ƯنقراǙا ƘياǄعم ƇبطاƎب ǁلƦو

  .أمكǇ وقǌƽا

  :حماية المناƠ مǅ االحتباƧ الحراري -5

والتنمية المستدامة تعني كƦلǁ عدم المƤاطرة بƎجراƇ تƺييراƘ كبيرة Ƽي البيئة 

ة بزيادة مستوǎ سطƠ البحرÜ أو تƺيير أنماط سقوط األمطار والƺطاƇ النباتيÜ أو العالمي

 ýجياǖالمتاحة ل ƭرƽي الƼ ييرƺت ƚحداƍ اǌنƋش Ǉم Ǉسجية يكوƽالبن ƾوƼ زيادة األشعة

ويعني Ʀلǁ الحيǄولة دوǇ زعزعة استقرار المناÜƢ أو النƲم الجƺراƼية الƽيزيائية . المقبǄة

  )1(. طبقة األزوǇ الحامية لǖرƯ مǇ جراƇ أƼعاý اǗنساǇوالبيولوجية أو تدمير

  :اǣɉعـاد التȮنولوǱيـة: ـاراǣع

  :استعمال تكنولوجيات أنưف ƺي المراƼƺ الصناعية -1

                ǉوميـا Ƈـواǋ Ǉا مـǌما يحيط ب ƚويǄت Ǐلƍ ناعيةƮال ƾƼدي المراƌيرا ما تƛك

Ưاي        . وأرƽالن ƾƼتد Ǉيتم الحد م Üالمتقدمة النمو ǇداǄي البƼو    Ƙقاƽبن ƚوǄيف التƲوتن Ƙا

               Ǐلƍ رقابةǄل ƴضƤي Ǚ اǌير منƛي كƼ قةƼالمتد Ƙاياƽالن ǇƎƼ Üالنامية ǇداǄي البƼ أما Ýكبيرة

وأمƛاý . ومƦǋ ƴا ǄƼيƩ التǄوƚ نتيجة Ǚ مƽر منǌا مǇ نتائƝ النشاط الƮناعي           . حد كبير 

عمǄيـاƘ التبديـدǉƦǋ    Ü النƽاياƘ المتدƼقة تكوǇ نتيجة لتكنولوجياƘ تƽتقر ƍلǏ الكƽاƇة أو ل          

 وتعني التنميـة    .وتكوǇ نتيجة أيضا لǋǘماý واƼǙتقار ƍلƼ ǏرƯ العقوباƘ اǙقتƮادية        

      Ƌƽف وأكƲأن Ƙتكنولوجيا Ǐلƍ ýنا التحوǋ الطاقـة         المستدامة ǁǚǌاسـت Ǉمـ ƭǄوتق 

وينبƺي أǇ يتمýƛ الǌدف Ƽـي عمǄيـاƘ أو         . وغيرǋا مǇ الموارد الطبيعية ƍلǏ أدنǏ حد      
                                                           

)1( - http://www.annahjaddimocrati.org/pages/economie/adib_tanmia.htm  
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تسبƼ Ɣي نƽاياƘ أو مǄوƛاƘ أقƼ ýي المقام األوÜý وتعيد تدوير النƽاياƘ            نƲم تكنولوجية ت  

وƼـي بعـƯ الحـاƘǙ التـي تƽـي          . داǄƤياÜ وتعمý مƴ النƲم الطبيعية أو تـساندǋا       

  .التكنولوجياƘ التقǄيدية بǉƦǌ المعايير Ƽينبƺي المحاƲƼة عǄيǌا

  :اǓخƤ بالتكنولوجيات المحسنة وبالنصوƫ الƾانونية الصارمة -2

التكنولوجياƘ المستƤدمة اƼ ǇǓي البǄداǇ النامية كƛيرا ما تكـوǇ أقـý كƽـاƇة              و

والتنميـة  . وأكƛر تسببا Ƽي التǄوƚ مǇ التكنولوجياƘ المتاحة Ƽـي البǄـداǇ الـƮناعية            

المستدامة تعني اǗسراƳ باألƦƤ بالتكنولوجياƘ المحسنةÜ وكƦلǁ بالنـƮوƭ القانونيـة     

 –ومǇ شǇƋ التعاوǇ التكنولـوجي      . اý وتطبيقǌا الƤاƮة بƽرƯ العقوباƼ Ƙي Ʀǋا المج     

 –سواƇ باǙستحداƚ أو التطويƴ لتكنولوجياƘ أنƲف وأكƋƽ تناسƔ اǙحتياجاƘ المحǄيـة            

الƦي يǌدف ƍلǏ سد الƽجوة بيǇ البǄداǇ الƮناعية والناميـة أǇ يزيـد مـǇ اǗنتاجيـة                 

 وحتǏ تنجǉƦǋ Ơ  .اǙقتƮاديةÜ وأǇ يحوý أيضا دوǇ مزيد مǇ التدǋور Ƽي نوعية البيئة        

الجǌودǌƼ Üي تحتاƜ أيضا ƍلǏ استƛماراƘ كبيرة Ƽي التعǄيم والتنمية البشريةÜ وǙسـيما             

والتعاوǇ التكنولوجي يوضƠ التƽاعý بيǇ األبعـاد اǙقتـƮادية         . Ƽي البǄداǇ األشد Ƽقرا   

  . والبشرية والبيئية والتكنولوجية Ƽي سبيý تحقيƾ التنمية المستدامة

  :حتباƧ الحراريالمحروقات واال -3

              ǏـǄع Ơواضـ ýـاƛم Ǌا ألنƮاƤ تماماǋيستدعي ا Ƙدام المحروقاƤاست Ǉكما أ

ƼالمحروقاƘ يجري اسـتƤراجǌا وƍحراقǌـا وطـرƟ        . العمǄياƘ الƮناعية غير المǄƺقة   

               ƾـي المنـاطƼ Ƈـواǌال ƘوǄدرا رئيسيا لتƮم ǁلƦ Ɣبسب ƠبƮتƼ Üالبيئة ýƤا داǌاياتƽن

ي تƮيƔ مناطƾ كبيرةÜ واǙحتباƩ الحراري الـƦي        العمرانيةÜ ولǖمطار الحمضية الت   

  Ƣير المناƺدد بتǌأنـشطة البـشر          . ي Ǉالحرارية م Ƙازاƺال ƚنبعاǙ الحالية Ƙوالمستويا

 وƦƍا كانƘ اƛǓار قد أƮبحýǚƤ Ƙ العقد األƤير         Üتتجاوز قدرة األرƯ عǏǄ امتƮاǌƮا    

          ǏـǄع Ǉقوƽمت ƇماǄم العƲمع ǇƎƼ Üواضحة المعالم Ǉالعشري Ǉالقر Ǉم      ǉƦـǋ ýـاƛأم Ǉأ 

        Ƙالحالية أو بمستويا Ƙبالمستويا Ƈاية سواǌن Ǚ ما Ǐلƍ تستمر Ǉا أǌل Ǉيمك Ǚ ƘاƛنبعاǙا

       ƢمناǄي احتراز عالمي لƼ Ɣتتسب Ǉأ Ǉدو Üمتزايدة .     Ǉع Ɣالتي تترت ƘييراƺتǄل Ǉوسيكو
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ومستوياƘ سطƠ البحـر Ƽيمـا بعـد         ƦلƼ ǁي درجاƘ الحرارة وأنماط سقوط األمطار      

جرƘ التƺييراƘ سريعا ƛƈار مدمرة عǏǄ النƲم اǗيكولوجية وعǄـǏ رƼـاǉ            وǙسيما Ʀƍا   

  )1(.الناƩ ومعاشǌمÜ وǙسيما بالنسبة لمǇ يعتمدوǇ اعتمادا مباشرا عǏǄ النƲم الطبيعية

  :الحد مǅ انبعاƘ الƸاƦات -4

وترمي التنمية المستدامة Ƽي Ʀǋا المجاƍ ýلǏ الحد مǇ المعدý العالمي لزيادة 

الحد بƮورة كبيرة مǇ استƤدام المحروقاÜƘ  وƦلǁ عبر. Ƙ الحراريةانبعاƚ الƺازا

وسيكوǇ مǇ المتعيǇ عǏǄ . وƍيجاد مƮادر أƤرǎ لǄطاقة Ǘمداد المجتمعاƘ الƮناعية

 Ǉاني أكسيد الكربوƛ Ƙاƛانبعا Ǉحد مǄل Ǐاألول ƘطواƤال ƦƤتت Ǉناعية أƮال ǇداǄالب

ارية بكƽاƇة أكبرÜ وتوƼير ƍمداداƘ واستحداƚ تكنولوجياƘ جديدة ǙستƤدام الطاقة الحر

عǏǄ أنǊ حتǏ تتواƼر . مǇ الطاقة غير الحرارية تكوǇ مƋمونة وتكوǇ نƽقتǌا محتمǄة

 Ƴما يستطا ƋƽكƋب Ƙدام المحروقاƤالتنمية المستدامة تعني استƼ ÜƘالتكنولوجيا ǉƦǋ ýاƛأم

ǇداǄالب ƴي جميƼ.   

5- ǅوƦǓة اƾتدهور طب ǅالحيلولة دو:  

تدامة تعني أيضا الحيǄولة دوǇ تـدǋور طبقـة األوزوǇ الحاميـة            والتنمية المس 

Ưرǖة سابقة مشجعة        . لǄالمشك ǉƦǋ لمعالجة ƘƦƤالتي ات ƘاƇجراǗا ýƛاقيـة  : وتمƽاتƼ

            Ơوتوضـ Ǉزوǖددة لǌالمواد الكيميائية الم Ǉتدريجيا م ƭǄƤمطالبة بالتǄل ƘƇكيوتو جا

لكـǇ تعنـƘ    . ية ǋو أمـر مـستطاƳ     بǇƋ التعاوǇ الدولي لمعالجة مƤاطر البيئة العالم      

الوǙياƘ المتحدة األمريكية واعتدادǋا بǇƋ قوتǌا أƮبحƼ Ƙوƍ ƾرادة المجتمـƴ الـدولي             

ǁلƦ ǏǄا عǋجبارƍ ƴأحدا يستطي Ǚ Ǉاقية ما دام أƽتǙا ǉƦǋ ǏǄع ƴالتوقي ƯƼا ترǌǄجع.  

ƍلـƍ Ǐحـراز تقـدم       تحقيǋ ƾدف التنمية المستدامة يحتاǇ     ƜأƤيرا نƍ ƭǄƤلǏ أ   

Ƽ Ǉي أربعة أبعاد عǏǄ األقǋ Üýـي األبعـاد اǙقتـƮاديةÜ والبـشرية والبيئيـة                متزام

وǋناǁ ارتباط وƛيƼ ƾيما بيǉƦǋ Ǉ األبعاد المƤتƽǄةÜ واǗجـراƇاƘ التـي            . والتكنولوجية

ومـƦ Ǉلـǁ مـǚƛ أǇ       . تتƼ ƦƤي ƍحداǋا مǇ شƋنǌا تعزيز األǋداف Ƽي بعضǌا اƤǓـر          

                                                           
)1(-ƾالساب ƴالمرج Ʃƽن  .org.ddimocrati.annahja.www   
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        Ü البشري ýالما Ʃي رأƼ مƤمار الضƛستǙـود        اǌيـدعم الج ÜƇقراƽال Ǉيما بيƼ سيماǙو

                ƾتـضيي Ǐلـƍو ÜǇعدد الـسكا Ƙبيƛي تƼ ƳسراǗا Ǐلƍو Üقرƽال Ǉم ýǚقǗا Ǐلƍ الرامية

             Ǐلـƍو Üراضي والمـواردǖور لǋالتد Ǉمزيد م Ǉولة دوǄالحي Ǐلƍادية وƮقتǙا ƾوارƽال

  .يƴ البǄداǇالسماƟ بالتنمية العاجǄة واستƤدام مزيد مǇ التكنولوجياƘ الناجعة Ƽي جم

  

 قيــــاس التنميــــة مؤشــــرات: المطلــــب الرابــــع

  .المستدامة وسياسات قياسها

  )1(: التنمية المستدامة قياسمؤشرات: األولرع ـالف

يشكý تطور مƌشراƘ الديمومة جوابا عǏǄ حاجة األوساط السياسية واǙقتƮادية          

          Ƙي السبعيناƼ Ƙالبيئية بعدما انتقد ƘوماǄالمع Ǐلƍ Ưور العريǌا الجزئي  والجمǌلطابع

              Ƙتحـ ƭوƮƤال Ǌوج ǏǄوع Ƙالتسعينا Ʀبقوة من Ƙالمقاربة عاد ǉƦǋ Ǉأ Ǚƍ Ǉوالساك

Ǉكبيري Ǉيǋي اتجاƼ ةǄƛالدولية مم ƘماƲالمن Ưير بعƛƋت.  

  

  :اه اɉوȯـاالƟ :أوال

وǋو اتجاǉ برنامƝ األمم المتحدة مǇ أجý التنمية ويرمي ƍلƮ Ǐـياغة مƌشـر              

 Ɣالجوان Ưسر بعƽريد يƼ ƔتنميةمركǄنسانية لǗا.  

  :يـاه الǮاȹـاالƟ: اـǭاȹي

وǋو اتجاǉ منƲمة التعاوǇ والتنمية اǙقتƮادية ويشكƍ ýطارا ومǌƽومـا لتطـور            

               Ǌتـƽوقـد كي ǎرƤدولية أو حكومية أ ƘماƲمن Ʀعندئ Ǌاتبعت Ɲǌو منǋالبيئة و Ƙشراƌم

األساƼ Ʃقـد  لجنة التنمية الدائمة مǇ أجý وضƴ مƌشراƘ التنمية المستدامةÜ وعƦǋ ǏǄا           

جمƴ برنامƝ األمم المتحدة منƦ نشƋتǊ وǋـو منـشýƺ بازديـاد الƽـوارƾ اǙقتـƮادية                

                                                           
  .www.google.frƭ Ü. 5 "مةƌشراƘ التنمية المستدا "-)1(
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واǙجتماعية معǄوماƘ كƛيرة حوý المكوناƘ غير اǙقتـƮادية لǄتنميـة مƛـý التربيـة       

  .ا سمحƘ بǉƦǋ Ǌ المعطياƘ القاعديةمǇ بيǇ م .والƮحة

Ǯالǭديدة: اـȝ ǧشراǘم ƙعيǩ:  

كبارÜ معدý أمý الحياة عند الوǙدةÜ حـƮة الـسعراƘ          نسبة محو األمية لدǎ ال    

    Ƙالحاجا Ǐلƍ الحرارية اليومية بالنسبة...ƣمرجعيـة دوليـة        .ال Ƙشـراƌالم ǉƦǋ ýتشك

مǇ أجƍ ýدماǉƦǋ Ɯ المعطياƘ اǙجتماعية      .وتسمƠ بمقارنة تطور ومستوǎ تنمية كý بǄد      

         ýي كƼ تنميةǄنسانية لǗا Ɣطناعي يحيط بالجوانƮشر وطني اƌم Ǉضم    Ɲد أقام برنامǄب 

األمم المتحدة Ƽي بداية التسعيناƘ مƌشرا متعدد األبعاد أطƾǄ عǄيǊ اسم مƌشر التنميـة              

البشرية Ʀǋا المƌشر مرتبط بƋمý الحياة والمستوǎ التعǄيمي Ƽي بǄد مـا ويـسمǋ ƠـƦا                

            Ʃيقا Ǉي كاƦالتنمية ال ǎمستو ǏǄالنسبية ع ƇاƽضƎالدولية ب Ƙشر متماشيا والمقارناƌالم

نمو اǙقتƮادي ليǙƍ Ʃ وتستǌǄم Ƽكرة التطور البشري مǇ الديمومـة القويـة Ƽعـǚ               بال

             ýجياǖل ǁنتر Ǐحت ýالمستقب ýأج Ǉضرورة حماية وتجديد البيئة م ǏǄة عƮاƤكد بƌوت

الǚحقة ƦاƘ اǗمكانية التي استƽادƘ منǌا األجياý السابقة وƦǋا يندرƜ ضمǇ استراتيجية            

ينشد اقتراƟ منواý جديد لǄتنمية أساسǊ اǗنـساǇ ومعتبـرا          برنامƝ األمم المتحدة الƦي     

النمو اǙقتƮادي وسيǄة Ǚ غاية محاƲƼا عǏǄ اƼǓاƾ الممنوحـة لǖجيـاý المـستقبǄية              

ومحترما األنƲمة البيئية التي يتوقف عǄيǌا وجود كý الكائناƘ الحية Ʀƍ حاولـƘ لجنـة               

يقǊ عǏǄ التنمية المـستدامة وقـد       التنمية المستدامة ƍقامة ǋيكý تنƲيمي منسجم يتم تطب       

ارتكزƘ مǇ أجƦǋ ýا عǏǄ اǗطار المنǌجي الƦي سطرتǊ منƲمـة التعـاوǇ والتنميـة               

ويتعǄـƾ األمـر    . جواƔ- حالة -اǙقتƮادية Ƽي بداية التسعيناƘ أǙ وǋو منواý ضƺط       

بمƽƮوقة متكونة عموديا مǇ مƤتǄف عناƮر التنمية المستدامة وأƼقيا مƛǚƛ Ǉة أنمـاط             

  :مƌشراǋ ƘيمǇ ال

يƮف الضƺوطاƘ التي تمارسǌا النشاطاƘ اǙقتƮادية والبشرية        :مƊشر الضƸط  -1

             ÜجتماعيـةǙا Ƙبضم التركيبـا ýشر األوƌا المƦǋ كورةƦجنة المǄال Ƙالبيئة وسع ǏǄع
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اǙقتƮادية والمƌسساتية األكƛر تمƛيǚ ألبعاد الديمومة ƍليǊ وقد عوضƘ لƲƽـة ضـƺط             

  .بƲƽǄة القوة المحركة

  .الƣ...يýƮƽ حالة التنمية المستدامة مýƛ نوعية الجو أو الماƇ :مƊشر الحالة -2

يبيǇ كيƽية رد Ƽعý المجموعـة البـشرية Ƽـي ƍقامـة التنميـة         :مƊشر الجواب  -3

ǚƛتجديد وحماية البيئة م Ƙقاƽن ýǚƤ Ǉالمستدامة م.  

 Ǐاألول ƘتباراƤǙتبر :اƤالمقار       21ا ǉƦǋ Ƙالقارا Ƴمجمو ǏǄدا موزعة عǄة    بƽƮبة وبـ

 قائمـة   ƍ2000رادية وǋدف الǄجنة المƦكورة أǇ تضƴ رƍ Ǉǋشارة الـدوƍ ýلـǏ سـنة             

بمƌشراƘ التنمية المستدامة Ƽي ƍطار منسجم عǏǄ نطاƾ الدولي وقد تم وضـƴ قائمـة               

مƌشـرا اجتماعيـاÜ اقتـƮادياÜ ايكولوجيـاÜ        ) 134 (1997اشتمƼ ƘǄي نǌاية سـنة      

-حالـة -دقيƼ ƾي ƍطار منواý القوة المحركة     كý منǌا مرƼوقا ببياǇ منǌجي      .ومƌسساتيا

Ɣكرة           .جواƦمǄة لƽǄتƤالم ýوƮƽي الƼ اǌعن ǇǄالمع ƏمبادǄأيضا ل Ƙشراƌالم ǉƦǋ Ɣتستجي

والتي تحـدد األǋـداف المنـشودة       " ريو" وǋي الوƛيقة التي ƤرƜ بǌا مƌتمر مدينة         21

Ǉي القرƼ التنمية المستدامة حقيقة ƠبƮ1(.21 لت(  

  :لتاليحسƔ ما يوضحǊ الجدوý ا

  
  

                                                           
  .fr.google.wwwÜƭ  .6" مƌشراƘ التنمية المستدامة "-)1(
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  :11 جدول رقم
  يمƙل مƊشرات التنمية المستدامة وƼƺ لجنة التنمية

  

ǅالمحركة  البيـــا ǌوƾشرات الƊشرات الحالة  مƊشرات الجواب  مƊم  

  االجتمـاعـــي

   إنعاƩ التربية-
   تحسيǅ الجمǊور-
-ǅالتكوي   

Ǉير المتمدرسيƺنسبة ت  
ــي  - Ƽ Ƙǚــسجي ــسبة الت  ن

  ).الƤام والƮاƼي(اǙبتدائي 
 نسبة التسجيƼ ýي الƛـانوي      -
  ).الƤام والƮاƼي(
-        ǎنسبة محـو األميـة لـد 

  .الكبار

 وƮوý األطƽـاý الدرجـة      -
  .الƤامسة مǇ اǙبتدائي

-Ʃالتمدر ýمعد .  
- ýف نــسبة التــسجيǚــتƤا 

Ƙوالبنا Ǉالبني Ǉالمدرسي بي.  
-       Ǉبـي Ǉم Ƈ100عدد النسا 

  رجƼ ýي مواقƴ عمالة مكƽƛة

 Ƽي حƮة الناتƝ الداǄƤي الƤام
  التربية

  االقتـصـــادي

المصدر 
والميكانيƦمات 

  المالية

  . التحويý الƮاƼي لǄمƮادر-
العمومية اƘ   مجموƳ اǗعان  -

 الممنوحة أو المحـýƮ     لǄتنمية
  .عǄيǌا

نسبة مئوية مǇ الناتƝ الوطني (
  )الƤام

-Ǉديو   
-Ǉدمة الديوƤ /ƘادراƮ  

-      ýأجـ Ǉالعمومية م Ƙقاƽالن 
  .حماية البيئة

ويý جديد أو ƍضاƼة     قيمة تم  -
  .مǇ اجý التنمية المستدامة

  البيـƏـــــة
حماية مصادر 
المياǇ العƤبة 
  ونوعيتǊا

-     ǇزوƤالسنوي لم ƯيƽƤالت 
ǉيةالمياƼالسطحية والجو .  

-ǉمياǄل Ǉساك ýك ǁǚǌاست   

  .مƤزوǇ المياǉ الجوƼية -
-      Ǐلـƍ الحاجة البيوكيميائيـة 

  .األكسجيƼ Ǉي السواقي

  .لمياǉ القƦرة تƺطية معالجة ا-
  . كƛاƼة الشبكاƘ المائية-

  المـƊسســات

   ǅجل أالمعلومات م
  اتخاƤ الƾرار

  
 Ǐلƍ ية نسبةƽاتǌطوط الƤم الǋأ

100Ǉساك .  
-ƘوماǄالمع ǏǄع ýوƮالح .  

برامƝ اǗحƮائياƘ الوطنية 
  حوý البيئة

  

  .Ü2000 تقرير التنمية البشرية  الƮادر عǋ Ǉيئة األمم المتحدة: المصـدر

  

  :ةـة المستدامـاس التنميـقي: الثاني رعـفال
 Ǉانتشاربالرغم مǙƍ وم التنمية المستدامةǌƽم     Ƙبقيـ ǊيـƼ ة الرئيسيةǄالمعض Ǉأ

Ƙشراƌتحديد م Ǐلƍ الحاجة الماسة Ʃقيا Ǉيمك    Ǉالتقدم نحو التنمية المـستدامة مـ ǎمد

 Ƽـي  Ƙالمƌسساوتقييم مدǎ تقدم الدوý  وتساǋم مƌشراƘ التنمية المستدامة Ƽي. ǚƤلǌا

ما يترتƔ عǄيǊ اتƤـاƦ العديـد مـǇ     مجاƘǙ تحقيƾ التنمية المستدامة بشكƼ ýعǄي وƦǋا

المƌشراƘ األكƛـر  . واǙجتماعية القراراƘ الوطنية والدولية حوý السياساƘ اǙقتƮادية     
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ýي مجاƼ حقيقة التطور Ʃعك ǏǄا لجنة  دقة وشمولية وقدرة عǌالتنمية المستدامة طورت

 "الضƺط والحالة واǙستجابة"بمƌشراƘ  تدامة Ƽي األمم المتحدة وتسمǏ عادةالتنمية المس

 تميز ما بيǇ مƌشراƘ الضƺط البيئية مýƛ النشاطاƘ اǗنسانيةÜ التǄوÜƚ انبعاƛـاƘ  ألنǌا

           Ƙشـراƌوالتربة وم ǉوالميا Ƈواǌنوعية ال ýƛنة مǋتقييم الحالة الرا Ƙشراƌوم Ǉالكربو 

 وتنقسم مƌشراƘ التنمية المستدامة عادة ƍلǏ أربـƴ       . ويةاǙستجابة مýƛ المساعداƘ التنم   

               Ƙشـراƌم Ǐلـƍ تنقـسم ƚحي ÜǊسƽتعريف التنمية المستدامة ن ǏǄع Ƈرئيسية بنا ƘئاƼ

 والتي توƼر تقييما لمـدǎ تطـور   واجتماعية وبيئية وكƦلǁ مƌشراƘ مƌسسية اقتƮادية

ـ        . اǗدارة البيئية  Ʋمع ƴوض ǏǄع ýلتد Ƙشراƌالم ǉƦǋ م القـضايا البيئيـة    ويتم استنباط 

           ýوƮـƽا الǌا التنمية المستدامة والتـي تـضمنتǌجتماعية التي تعالجǙادية واƮقتǙوا 

 وتمƛـƤ ýطـة عمـý       1992 التي أقرƼ Ƙـي العـام        21األربعوǇ مǇ وƛيقة األجندة     

Ƙالعالم الحكوما ýي كƼ التنمية المستدامة ǉية تجاǄǋاأل ƘماƲوالمن. 

ƍ      ا Ɵنجا ǎمد Ʃتعك Ƙشراƌالم ǉƦǋ Ǉ       ـيǋالتنمية المستدامة و ƾي تحقيƼ ýلدو

ýتقيم بشك  ýدو ƴا مǌا ومقارنتǌحساب Ǉمعايير رقمية يمك ýǚƤ Ǉم ýرئيسي حالة الدو

Ǉكما يمك ǎرƤأ Ƙاǌوالتوج Ƙيراƺمتابعة الت   ǉƦـǋ ي قيمةƼ ƴالتقدم أو التراج ǎي مدƼ

Ƙشراƌيمـا  المƼ التنمية المستدامة ƘǙي مجاƼ ýالدو Ƙسياسا ǏǄع ýمما يد  Ƙا كانـƦƍ 

الطريƾ الƮحيƠ نحو تحقيƾ التنمية المستدامة أم أنǌـا Ǚ زالـƘ متباطئـة               تسير Ƽي 

ووجود مǉƦǋ ýƛ المƌشراƘ الرقمية بـشكý دائـم         . ǋي معƲم دوý العالم    ومترددةÜ كما 

ƍعطاƮ Ƈورة واضحة عǇ حالة التنميـة المـستدامة Ƽـي الدولـةÜ      ومتجدد يساǋم Ƽي

ƘوماǄالقـرار    الدق وبالتالي يقدم المع Ǐلـƍ ýـوƮي الوƼ Ƙي القراراƦƤزمة لمتǚيقة ال

    ǊيƼ وابا ودقة لماƮ رƛالعـشوائية والتـي          األك Ƙالقرارا Ǉبتعاد عǙحة العامة واǄƮالم

    ǏǄمبنية ع Ǉنتقائية       غالبا ما تكوǙة واǄالمجام Ǐلƍ اطئة أو ميالةƤ ƘوماǄوتتمحـور  . مع

 21لتي تضمنتǌا توƮياƘ األجنـدة      المستدامة حوý القضايا الرئيسية ا     مƌشراƘ التنمية 

العمý البيئي Ƽي العالم والتي حددتǌا لجنة التنمية المستدامة Ƽـي            وǋي التي تشكƍ ýطار   

المساواة اǙجتماعيةÜ الƮحة العامـةÜ التعǄـيمÜ النـوƳ    :  بالقضايا التالية األمم المتحدة

ƺـǚف الجـويÜ    أنماط اǗنتاƜ واǙستÜǁǚǌ السكÜǇ األمÜǇ الـسكاÜǇ ال       Ü  يـاǙجتماع
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والمحيطاƘ والمناطƾ الساحǄيةÜ المياǉ العƦبةÜ التنوƳ الحيويÜ النقÜý         األراضيÜ البحار 

Üالطاقة   Üـافƽحر والجƮالت Üالتكنولوجيا الحيوية Üالزراعة ÜطرةƤبة والǄƮال Ƙاياƽالن

ÜƘاباƺسسية الƌواألطر الم Ƙوالتشريعا Ǉالقواني Üالتجارة Üالسياحة البيئية.  

  :سياسات تحقيق التنمية المستدامة: لثرع الثاـالف
تشير دراسة لمعǌد التƤطيط القومي ƍلǏ أǇ التنمية المستدامة لǄموارد يتحقƾ بǌا 

 ǉƦƤƋما ي Ǉالمتجدد وبي Ƈالعطا ǏǄع Üƴا الواسǋقدرة الوحدة المنتجة بمعنا Ǉبي Ǉالتواز

ري حياة اǗنساÜǇ والسبيƍ ýلƦ Ǐلǁ يكمƼ Ǉي ǌƼم التداƘǚƤ المتشابكة التي تج

ƚǚƛال ƘماƲالمن Ƙǚاعƽي تǋو Üاǋطارƍ يƼ نسانيةǗا Ƙومة : الجماعاƲالمن

  .اǙجتماعيةÜ منƲومة المحيط المƮنوÜƳ منƲومة المحيط الحيوي

بالنسبة لǄمحيط الحيوي تتطƔǄ التنمية المستدامة المحاƲƼة عƮ ǏǄحة الـنƲم            -

لحالة التي ƈلƍ ƘليǌـاÜ كمـا أǇ        البيئية وحسǇ أدائǌا سواƇ كانƼ Ƙي حالتǌا األولية أو ا         

              Üǉأعداد ƚحي Ǉم Ǌسƽن Ʋƽيح Ǉوأ ǉرƮعنا ýام وتكامƲدم وحدة النƤي Ǉأ ƴالمجتم ǏǄع

ýالعم ǏǄام البيئي عƲطار قدرة النƍ يƼ كيةǚǌاست ƘǙومعد.  

-             ýتيـار الوسـائƤا ƔǄالتنمية المستدامة تتط ǇƎƼ ƳنوƮمحيط المǄأما بالنسبة ل

  ƘاƽǄƤالم ƘاƦ دام           التكنولوجياƤعـادة اسـتƍ ǏـǄة والتي تعتمد عƮالمحدودة والمتناق 

وتدوير المƽǄƤاƘ الƮناعيةÜ كما تتطƔǄ التنمية المستدامة حسǇ اƤتيـار التكنولوجيـا            

 أحواý البيئة اǙجتماعية ويتحقـƾ      -المحيط الحيوي -المǚئمة ألحواý البيئة الطبيعية       

ƾطري Ǉع ǁلƦ: 

 األساسية Ƽي النƲم البيئية التي يعتمـد        المحاƲƼة عǏǄ سǚمة العمǄياƘ البيئية     -

عǄيǌا اǗنساƼ Ǉي تنمية الموارد الطبيعية مýƛ قدرة النباƘ عǏǄ النموÜ قـدرة             

  .التربة عǏǄ استعادة ƮƤوبتǌاÜ وقدرة المياǉ الجارية عǏǄ تنمية Ʀاتǌا

 .المحاƲƼة عǏǄ الموارد المتنوعة Ʀاتيا -

حية والنƲم البيئيـة حتـǙ Ǐ       مراعاة اǙستýǚƺ الموƮوý ألنواƳ الكائناƘ ال      -

Ƴالنو Ʋƽوح ƘاƦتجديد ال ǏǄا عǌقدرت ýزǌتستنزف وت.  
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وƼيما يتعƾǄ بالمحيط اǙجتماعي والƦي يعني النƲام الƦي تدير بـǊ الجماعـة              -

ƔǄالتنمية المستدامة تتط ǇƎƼ اǋأمور:  

أǇ تتضمǇ سياساƘ التنمية أǋداƼا تتýƮ بمعدƘǙ اǙستǁǚǌ والزيادة الـسكانية            -

زيعǌا جƺراƼيا بما يحاƲƼ عǏǄ التوازǇ بيǇ المـوارد المتاحـة والحاجـاƘ             وتو

  )1(.األساسية

  .تنمية الموارد البشرية بالتعǄيم والتدريƔ المستمر -

تنƲيم برامƤ ƝاƮة بالتربية وƍشاعة الرعي البيئيÜ حتǏ يمكƍ Ǉسǌام الجماǋير            -

  .Ƽي تƽƤيف عƇƔ التǄوƚ البيئي وقبوý أعباƇ التنمية المستدامة

-            ǏـǄة عƲƼالمحا ƴم ƴا المجتمǌǄيقب Ưواألر ǉالميا ƘداماƤستǙ Ƙأولويا ƴوض

  .ƮƤوبة التربة واǙستýǚƺ الرشيد لموارد المحيط الحيوي عموما

ربط Ƥطط البحƚ والتطوير التقني بǌƽم حقيقي لǄتشابكاƘ البيئية وبمǌƽوم التنمية            -

  .المستدامة

وعاƘ الجديـدة وأǇ تƤـƭƮ      أƦƤ البعد البيئي Ƽي الحسباǇ عند تقييم المـشر         -

             ƚحـدو ƴالتي تمنـ ƘاƇجراǗا ƦƤوأ ƚوǄالت Ǉزمة لحماية البيئة مǚالموارد ال

Ǌƛبعد حدو ƚوǄالت Ɲأو تعال ƴعند المنب ƚوǄالت .  

  :وتتƭƤǄ سبý تحقيƾ التنمية المستدامة Ƽيما يǄي

  :ةـة االǱتماȝيـالعدال: أوال

ألجياý القادمة Ƽـي التمتـƴ      والتي تنƭ عǏǄ المساواة بيǇ األجياÜý وكƦا حƾ ا        

بموارد األرƍ ÜƯضاƼة ƍلǏ عدالة توزيƴ التكاليف والعوائد بيǇ طبقاƘ المجتمـƼ ƴـي              

ƍطار مǇ التكاýƼ والحرƭ عǏǄ بýƦ المزيد مǇ الجǌد مƴ مكاƋƼة المجـديǇ ومعاقبـة               

            Ƙطبقا Ǉحية بيƮيمية والǄالتع ƘدماƤال ƴعدالة توزي ǏǄأيضا ع ƭا وتنƦǋ ÜǇريƮالمق

ƴالمجتم            ƴعدالة توزيـ Üالريف والحضر Ǉة وبيƽǄتƤية المƼراƺا الجǌي أماكنƼ ÜةƽǄتƤالم 

Ƙرواƛالموارد وال.  
                                                           

)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج Üدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةƍ ÜǇي أبو طاحوǄعدلي ع .ƭ. 152-153.  
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  :السياȅاǧ االقتصادية والسȮاȹية والتشريعاǧ واȅǘƫساǧ: ـاǭاȹي

1 -             ƴالوضـ ƴوواقـ ÜنتاجيةǗوا ƜنتاǗحقيقة ا Ǉكية تعبر عǚǌنماط استƋلتزام بǙا

يئـة الطبيعيـةÜ والمحـدداƘ البـشرية        اǙقتƮادي لǄمجتمÜƴ وطاقة الحمý لǄب    

  .والƽيزيقية لǄبيئة المشيدة

تنسيƾ السياساƘ المالية بما يƌدي ƍلǏ قيامǌا بتعزيز المحاƲƼة عǄـǏ المـوارد              - 2

            Ɣالـضرائ ýـƛالمالية م Ǌالتوجي Ƙأدوا ǁلƦ يƼ ǇدميƤا مستǌدامƤوترشيد است

Ƙوالمعونا ÜƘاƇاƽعǗز واƼوالحوا ÜƘراماƺوال. 

3 -   ƾƼتوا Ǐلƍ ýƮالتو           Ǚ ƚبحيـ ÜاديƮقتـǙالنمو السكاني والنمو ا ƘǙمعد Ǉبي 

            ƘǙمعد Ǉالنمو السكاني ع ƘǙنتيجة لزيادة معد ǊǄعم Ɲنتائ Ǉم ƴيحرم المجتم

          ǏـǄط عƺـي الـضƼ أيضا Ɣادي بما يتسبƮقتǙالمـوارد الطبيعيـة    النمو ا  

 .واستنزاǌƼا

 البيئيـة   استƤدام تقنياƘ تقييم اƛǓار البيئيـة لǄمـشروعاÜƘ لتƽƤيـف اƛǓـار            - 4

لمشروعاƘ التنميةÜ وعدم تنƽيƦ أي مشروƳ تتعـدƛƈ ǎـارǉ حـدود المعـايير              

 .والمرجعياƘ التي سبƍ ƾقرارǋا

 .استƤدام التشريعاƘ الǚزمة لحماية البيئةÜ ومراعاة الحزم والجدية Ƽي تطبيقǌا - 5

Ü بƎتباعǌـا تقنيǇ المعايير والمرجعياƘ البيئية بكý دولة واتƤاƦ الوسيǄة الكƽيǄـة            - 6

Ƽة ƍلƍ ǏنشاƇ المƌسساƘ المعنية بالمسائý البيئيةÜ وتعزيزǋا تشريعيا وƼنيـا           ƍضا

  .وماديا

Ǯالǭيا: ـاǱنولوȮالعلم والت ǧاȅياȅ:  

1 -             Ǉيكـو Ǚ ي استنباط تكنولوجيا جديدةƼ نسانيةǗة اƼم والمعرǄدام قاعدة العƤاست

يدة الǌدف منǌا مجرد زيادة Ƽرƭ استýǚƺ الموارد الطبيعيةÜ أو ƍنتاƜ مواد جد           

             ýب Üور البيئيةǋي تدƼ مǋتسا Ƙاياƽراز نƼƍ يƼ اǌكǚǌا أو استǌنتاجƍ Ƈناƛأ Ɣتتسب
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يجƔ توجيǊ التكنولوجياƘ الجديدة ƍلǏ تƽƤيف الضƺط عǏǄ استǁǚǌ المـوارد           

ƜنتاǗي اƼ دمةƤالطاقة المست Ƙكميا ýيǄا وتقǌدامƤة استƇاƽوزيادة ك Üالطبيعية.  

 التكنولوجياƘ الجديدة والتي قد Ǚ تǌƲـر        مراعاة اƛǓار طويǄة المدǙ ǎستƤدام     - 2

  .ƛƈارǋا Ƽي المستقبý القريÜƔ بينما تكوǇ تǁǄ اƛǓار مدمرة عǏǄ المدǎ البعيد

  :ةـȅتǺدام اƫوارد والȖاقȅياȅاǧ ا: راǣعا

  .البدƇ بمعالجة مشاكý نضوƔ الموارد واǗجǌاد البيئيÜ واƛǓار الناجمة عنǌما - 1

2 - ƍ     موارد التي طالما تǄقيمة ل Ƈعطا         ýـƛادر مجانيـة مƮا مǌأن ǏǄا عǌدامƤم است

             ǉƦـǌƼ البريـة Ƈاألحيـا Ǉة بيƮاƤ يةƛالورا Ƙوالتربة والتنوعا Ƈوالما ÜƇواǌال

 .الموارد ǋي التي تشكƼ ýي الواقƴ القاعدة األساسية التي تستند ƍليǌا الحياة

3 - ƍ        المتجددة بما يسم Ƙدام الطاقاƤي استƼ يمةǄس Ƙاستراتيجيا ƳتباƠ   اǌدامƤباسـت 

 .ستǚǌكǌا بمعداǙ Ƙ تƽوƾ معدƘǙ تجددǋا بما يحǌƲƽا مǇ النضوƔوا

4 - ƍ          ادر الطاقة الناضبةƮدام الموارد الطبيعية ومƤي استƼ يمةǄس Ƙاستراتيجيا Ƴتبا

ýǚƤ Ǉم ǁلƦو:  

استǚǌكǌا بما يضمǇ عدم استنƽاǋƦاÜ بما يترǁ لǖجياý القادمة Ƽرƭ            -أ 

 .ياýاستƤدامǌا والتمتƴ بǌا كمورد ǋو مǁǄ لجميƴ األج

 .العمý عƍ ǏǄيجاد بدائý لǌا وضبط معدƘǙ استǚǌكية بناƇ عƦ ǏǄلǁ  -ب 

 .توƼير التكنولوجيا المǚئمة لتقǄيý استǚǌكǌاÜ واستƤدامǌا بكƽاƇة  -ج 

 ).Ƽي غير حاƘǙ الطاقة(العمý عƍ ǏǄعادة استƤدامǌا وتدويǌǄا   -د 

  :ȅياȅاǧ الوȝي البيǞي والتنسيȨ والتعاوȷ: اـǹامس

لبيئة الطبيعية واǙجتماعية وأǇ يتم تبينǌا مǇ قبý المجتمـƴ          اǙلتزام بǚƤƋقياƘ ا  

  : وƦǋا وƾƼوالدولةÜ والدعوة لǌا ومعاقبة المنحرف عنǌا
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تنمية وعي األƼراد واتجاǋاتǌم اǗيجابية وسǄوكǌم اǙجتمـاعي نحـو مراعـاة             - 1

المƮالƠ العامة قبý الƤاƮةÜ مƴ الحƽاƲ عǏǄ البيئـة الطبيعيـة واǙجتماعيـة             

 ÜاǌموتنميتǚعǗيم واǄالتع ýوسائ ƾطري Ǉع ǁلƦ يتم Ǉأ Ǉويمك.  

2 -            Üوالـشعبية ÜيـةƦيƽة الحكوميـة التنƽǄتƤالم ƘطاǄوالس Ƙسساƌالم Ǉبي ƾالتنسي

          Ƙسياسا Ǐلƍ ýƮا نحو التواǋودǌوالرئاسية والسياسية بما يوحد ج Üوالتشريعية

 )1(.تƌدي ƍلǏ التنمية المتواǄƮة

  

  

  

                                                           
  .158. ي عǄي أبو طاحوƍ ÜǇدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةÜ مرجƴ سابƭ Üƾ عدل-)1(
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  :قياسهامحلية المستدامة ومؤثرات تنمية المفهوم ال: ث الثالثـالمبح
 Üتمام العالمǋيعة اǄدر طƮيرة تƤالعشرية األ ýǚƤ التنمية المستدامة Ƴموضو Ǉƍ

 ƘبحƮأ ƚحي ÜǊǄأج Ǉم Ƙالعالمية التي انعقد Ƙوالندوا ƘتقياǄالم ýǚƤ Ǉم ǁلƦو

 توزيƴ التنمية المستدامة طرƼا Ƽكريا وماليا سياسيا وأساسيا لتحقيƾ العدالة والمساواة Ƽي

  .ƛرواƘ ومكاسƔ التنمية بيǇ مƤتǄف شعوƔ العالم

مفهوم التنمية المحلية : ب األولـالمطل

  :المستدامة

  :فهوم العام للتنمية المستدامةالم: رع األولـالف
المستدامة تتطƔǄ اǋǙتمام ليƼ Ʃقط بالنمو اǙقتƮادي وحدǉ بý كƦلǁ التنمية 

 Üجتماعية والبيئيةǙا ýتمام بالمسائǋǙا اǌا بواقعǌليƍ رƲالتي لم ين ýالعوام Ɣجان Ǐلƍ

 Ǚ اديƮقتǙالنمو ا Ǉأل ÜاديƮقتǙالنمو ا Ɣجان Ǐلƍ جتماعي وتسيير البيئةǙا ýكالتحو

ýالطوي ǎي المدƼ ةƮاƤ طرƤǄل Ưمتعر ýمحا.  

 Ƙا العالم العربي مازالǌة منƮاƤ ية المستدامةǄتمام بقضايا التنمية المحǋǙأما ا

ƍ كرƦت ǎجدو Ǉدو ƯوǌنǄا لǌالمبدئية لتطبيق Ʃاألس ƴلوض Ǐا والتي تسعǌي بعضƼ Ǚ

بمجتمعǌاÜ ورغم المناداة التي توƍ ƘǄƮليǌا قمة التنمية المستدامة لجميƴ الدوƼ ýي 

وضƴ استراتيجياƘ لǄتنمية المستدامة والتي يجƔ أǇ يبدأ التنƽيƼ Ʀيǌا ýǚƤ بداية سنة 

  .Ƙ كƋنǌا غير معنية بǌا Ǚƍ أننا نǚحƲ بǉƦǋ ǇƋ الدوý مازال2005

وǉƦǋ اǙستراتيجياƘ المطǄوبة مǇ الدوƼ ýي رسمǌا لتحقيƾ تنمية محǄية مستدامة 

 ƘاƦا بالƦǋية وǄالمالية والمستقب Ƙة التحدياǌية مواجƽي كيƼ يةǄية مستقبƌر Ǉتعبر ع

ýǚƤ العقد األوý مƦǋ Ǉا القرǇ والƦي يستدعي بالضرورة ǌƼم حقيقي لما يحدƼ ƚي 

مǇ تطور وعƦǋ ǏǄا األساǇƎƼ Ʃ التنمية المحǄية المستدامة ǋي دليý عǇ واقƦ ƴو العالم 

سǄوǁ جديد يتطƔǄ اǙندماƼ Ɯي مساراƘ العولمة بمƤتǄف الطرÜƾ لƦا نǚحƲ أǇ األمر 
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Ǌسƽن ǏǄع ƾǄƺمن ýبدي ƜƦجية أو نموǌمن ƴبوض Ʃي )1(ليƼ العولمة Ǌعادة توجيƍ Ǉولك 

Ǚا Ƙالممارسا ƣي ترسيƼ اǌمتǋية مساǄالنمو والتنمية المح ƴƼية لدعم ودǄادية المحƮقت

ƴدمة المجتمƤالمستدامة ل.  

والجزائر ورغم التƺيراƘ العديدة التي تستǌدǌƼا نتيجة األحداƚ الكƛيرة التي 

 ƘǙة نسبية بالتحوƽƮب Ǉيرا ولكƛر كƛƋا لم تتǌأن Ǚƍ ÜيرةƤونة األǓة اƮاƤ اǌب Ƙمر

لعولمة ويبدو Ʀلǁ مýǚƤ Ǉ مشاكý الƽقر الƦي أدǎ التي عرǌƼا العالم نتيجة Ʋاǋرة ا

ƍلƍ Ǐحداƚ الكƛير مǇ اƤǙتƘǙǚ اǙجتماعيةÜ لƦا يتطƔǄ مǇ الدوý التدƼ ýƤي مواجǌة 

 Ǉم ýلترابط ك ǇيǄǌالمس ƜندماǙوا ƇنتماǙا ƴجتماعي مǙا Ɲالنسي ýعادة تشكيƍ Ƙتحديا

 الƽقر وتدعيم القطاعاƘ   وƦلƼ ǁي محاربة مشاكýيالعنƮريǇ اǙقتƮادي واǙجتماع

الحساساƘ منǌاÜ وƦǋا الوضƴ يتطƍ ƔǄدماƜ وƍعطاƼ ƇرƮة لǄمتعامǄيǇ المحǄييÜǇ لƦا 

يشترط Ƽي نجاǉƦǋ Ɵ المبادرة تسطير وتبني سياساƘ اجتماعية واقتƮادية تساǋم Ƽي 

 ولنجاƟ أي اقتƮاد وطني ƦǌƼا مرǋوǇ بنجاÜ ƟبناƇ وتطوير التنمية المحǄية المستدامة

  .ة المحǄيةÜ مƴ توƼير شروط اǙستقرار الƽعǄي أكƛر مǇ التƮوراƘالتنمي

  :التنمية المستدامة ومكوناتها: رع الثانيـالف
ǋي التنمية التي تǄبي احتياجاƘ الحاضر "انطǚقا مǇ تعريف التنمية المستدامة   

 ǚý والتي مƽادǋا استƺ)2(" دوǇ اýǚƤǗ بقدراƘ األجياý القادمة عǏǄ تǄبية احتياجاتǌا

الموارد المتاحة مƴ توجيǊ اǙستƛماراƘ باستƤدام تقنياƘ جد متطورة تتكيف مƴ التنمية 

Ǉالسكا Ƙبية احتياجاǄي تƼ يةǄالمستقب ƴالحاضرة م ƘمكانياǗتعزيز ا ýأج Ǉا مƦǋو.  

  :والمتƽحƭ لǄتعريف يƍ ýƮلǏ استنتاƜ بعƯ المǚحƲاƘ العامة

- Ƥاأل Ǉئة دوƽتعتني ب Ǚ تقدم التنمية المستدامة Ǉر ولكƤأ Ǉدو Ǉي مكاƼو ǎر

  .النƴƽ لجميƴ البشرية مƴ امتداد المستقبý البعيد

 .ƍنǌا تƽي بتǄبية مطالƔ الحاضريǇ دوǇ المساƩ باألجياý القادمة -
                                                           

)1(–  Üية والحكم الراشدǄالتنمية المح ýتقي الدولي حوǄالم Üية والحكم الراشدǄالتنمية المح ÜضرƤاأل ǎعز Ƈǚأبو ع  
       Üاسطنبولي معسكر ǏƽطƮاد جامعة مƮقتǙية اǄ2005 سبتمبر 24ك  

   26د عبد الرحمǇ الǌيتيÜ التنمية المستدامة Ƽي الوطǇ العربي Ƽي مجǄة الجندوý السنة الƛالƛة األردǇ العدد نوز –)2(
 .2005نوƼمبر      
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التنمية المستدامة تتƮف باǙستقرار مƴ اǙستمرار والتواÜýƮ مƴ شمولǌا  -

عǄيǇƎƼ Ǌ ) اƼيةÜ البيئيةاǙقتƮاديةÜ اǙجتماعيةÜ الƛق(لجميƴ اǗنماƇ التنموية 

 .التنمية المستدامة تتكوǇ وتركز عƚǚƛ ǏǄ مكوناƘ أساسية

والƦي يركز عǏǄ رƼاǋية المجتمƍ ƴلǏ أقǏƮ حد مƴ القضاƇ : الجانب االقتصادي

عǏǄ الƽقر وƦلǁ باستýǚƺ الموارد الطبيعية أحسǇ استýǚƺ مƴ التركيز عǏǄ الƽقراƼ Ƈي 

Ǐالدرجة األول.  

كý مǇ الطبيعة واǗنساǇ مƴ تطوير البشرية  ƍنشاƇ عǚقة بيǇ: اعيالجانب االجتم

 Ǐتنس Ǉأ Ǉدو ÜǇنساǗا ƾواحترام حقو Üالضرورية ƘدماƤوال Ǉير األمƼتو Ɣجان Ǐلƍ

  .الƛقاƼاƘ المƤتƽǄة لǄمجتمÜƴ مƴ مشاركة أƼراد الشعƔ كاƼة Ƽي Ʈنƴ القرار

ة عǏǄ العنƮر اǗيكولوجي  تسƤير اǗنساƼ Ǉي Ƥدمة البيئة والمحاƲƼ:الجانب البيƏي

  .والموارد البيولوجية

 ƴية مǄعƼ ارƛأ ƘاƦ نيةƼ Ƙسياسا Ƴتباƍ Ɣالتنمية المستدامة يستوج ƾتحقي ǇƎƼ اƦل

ƍجراǚƮƍ ƇحاƘ مƌسسية باشتراǁ جميƴ القطاعاƘ عǏǄ مƤتǄف المستوياƘ المتعǄقة 

Ƴ دوǇ اƤǓرÜ لƦا بالتنمية المستدامة دوǇ تحميý المسƌولية الكامǄة لǄدولة Ƽقط أو قطا

 Ǉأل ÜستمراريةǙا ƴم ýعƽو موجود بالǋ ما ǏǄية مبنية عǄالتنمية المستدامة المح ǇƎƼ

 ǁنشاطا يتر Ʃدف محدد وليǋ ابةƛو بمǋ اǌي "تحقيقǌƼ ǊيǄالبعيد ع ǎمدǄل Ǌأمر تحقيق

تراكم لمجموعة أعماý قƮيرة ومتوسطة وطويǄة األجý مƴ تحديد المƌشراƘ الƤاƮة 

  .محǄية المستدامة وعوامý التحكم Ƽيǌابالتنمية ال

  

  

  

مؤشرات التنمية المحلية : ب الثانيـالمطل

  :المستدامة
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  :مفهوم مؤشرات التنمية المستدامة :رع األولـالف
Ƙلما كان ƴم ƴالواس ǇƋالش ƘاƦ القضايا Ǉتم بمجموعة مǌالتنمية المستدامة ت 

ƮقتǙا Ǉوƌدارة الشǗ Ɣجية متعددة الجوانǌا لمنǌبǄجتماعية تطǙادية والبيئية وا

 ƘاƇجراǗا ƴتحديد ووض ýأج Ǉا مƦǋو ǁلƦ ýتحم ýع Ƙسساƌقدرة الم ƴية مƼقاƛوال

الǚزمة لتحقيƾ التقدم المطǄوƔ مǇ التنمية المستدامةÜ وǉƦǋ المƌشراƘ تسمƠ لمتƦƤي 

Üتنمية المستدامةǄنحو التقدم الحقيقي ل ƠحيƮال ƾي الطريƼ مǋ اƦƍ ة ماƼمعر Ǉالقرار م 

 Ɲتسطير برنام ýǚƤ Ǉالبيئة والتنمية م ƭƤي يƦتمر األمم المتحدة الƌا مǌكما وضع

 ƴجمي ǏǄعالة عƼ Ʃير أسƼالتنمية المستدامة لتو Ƙشراƌبوجود م ýالمجا ƴواس

 Ǐلƍ ا رجعناƦƍو ÜǊنمائƍام البيئة وƲيم نƲة بتنƮاƤ ي استدامةƼ اǌمتǋومسا Ƙالمستويا

Ƽ لجنة التنمية المستدامة Ƙشراƌنحو م Ǉا تضمǋننا نجدƎ130 Ǐلƍ ةƽنƮشرا والمƌم 

أربعة ƼئاƘ رئيسية اقتƮاديةÜ اجتماعية بيئية ومƌسسيةǙƍ Ü أنǊ اعتمد ƍطار تحǄيǄي 

  )1(:مسطر بدقة تم مǚƤ ǇلǊ تƮنيف المƌشراƍ Ƙلƛǚƛ Ǐة أنواƳ رئيسية ǋي

  .تقوم بتƮنيف جميƴ األنشطة والعمǄياƘ واألنماط: مƊشرات الƾوǌ الداƺعة -

 . تحǄيý وتقويم تقرير حوý الوضعية الحالية:Ɗشرات الحالةم -

 تعتني بوضƴ الطرƾ واألسƩ الƤاƮة بتƤǄيƭ جميƴ التدابير :مƊشر االستجابة -

ǁلƦ يƼ تعتمد Ǉأ Ɣالتي يج. 

ǇƎƼ اƦل Ƙشراƌالم Ǉمجموعة م ǏǄي اعتماد عƼ Ʃالتنمية المستدامة يقا ƴوض 

ةÜ مƴ التركيز عǏǄ واقƴ كý منطقة أو جǌة اǙقتƮادية واǙجتماعية والبيئية والمƌسسي

محǄية عǏǄ مƌشراƘ القوة الداƼعة والحالة واǙستجابة التي تƤدم تنميتǌا المستدامة 

  . المحǄية

  :مؤشرات التنمية المحلية المستدامة: رع الثانيـالف

  :ةـراǧ االقتصاديـاǘƫش: أوال
                                                           

)1(–  ÜǇادي األردƮقتǙا Ǉمة التعاوƲمم المتحدة ومنǖتمر التنمية لƌم Üالعربية ýي الدوƼ التنمية ÜورǄتاي Ǉجو  
      06/02/2006. 
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نتاƜ الكǄي وحجمƦǋ Ǌا المƌشر يعبر عǇ توضيƠ مدǎ قياƩ مستوǎ اǗ: الدخل-1

 Ǉر مƮعن ýƛي يمƦادي والƮقتǙنمو اǄعة لƼة بالقوة الداǄƮال ƘاƦ Ƙشراƌو أحد المǋو

  .عناƮر نوعية الحياة

ƚحي Ǉالعربية م ýي الدوƼ ردƽال ƔيƮن Ƴاƽارت Ǐلƍ ƘائياƮحǗ2096 تشير ا 

 Ǚƍ أنǊ مازاý منƯƽƤ مقارنة مƴ 2003 دوǙر عام ƍ 2492لǏ 1995دوǙر سنة 

ýƤالد Ǐلƍ ýƮي يƦر و7804 العالمي الǙ4054 دو Üالنامية ýالدو ǎمستو ǏǄر عǙدو 

 Ưي بعƼ العربي ýƤمتوسط الد ƾوƽجمالي يǗي اǄالمح Ɲالنات Ǉرد مƽال ƔيƮن Ǉأ Ǚƍ

كاǗماراƘ العربية المتحدةÜ قطرÜ الكويÜƘ البحريÜǇ السعوديةÜ عماÜǇ (الدوý العربية 

Ʃليبيا وتون ÜǇلبنا (Ǉم أǄالع ƴم ýا يشكǌ19 سكان % Üالعربي Ǉالوط Ǉجمالي سكاƍ Ǉم

 ƘماراǗقطر وا Ǉم ýي كƼ Ɵيتراو ƚحي Üالمجموعة ǉƦǋ ýي دوƼ Ǌتباين ƴم Ǉولك

 Ɣما يقار Ǉوالبحري Ƙبـ 32116العربية والكوي ǉتقدير ƴر مǙي 13929 دوƼ رǙدو 

 Ǉالمجموعة ما بي ýي باقي دوƼ Ɵبينما يتراو Ǉر م9460قطر والبحريǙدو  Ǉ

  .)Ƽ )1ي تون2720Ʃالسعودية و

 نسبة اǙستƛمار ƍلǏ اǗنتاÜƜ حيƚ تشير ويقيƦǋ Ʃا المƌشر:  االستƙمار-2

Ƽي سنة % ýǚƤ21.9 العشرية األƤيرة مǇ اǗحƮاƇاƍ ƘلǏ تراجƦǋ ƴا المƌشر 

1995 Ǐلƍ 20.5 % يƼ2003 أقطار العالم العربي Ǉبي ǁلƦاوتة كƽالنسبة مت ǉƦǋو 

ǚنسبة ل ǏǄأع Ƙي قطر بنسبة وقدرƼ مارƛا الجزائر بنسبة % 31.5ستǌيǄ25.8ت % Ǉم

  .)2(% 8.7الناتƝ اǗجمالي المحǄي Ƽي حيǇ وƍ ýƮلǏ أدنǏ نسبة Ƽي الكويƘ بـ 

يقيƩ درجة مديونية الدوý ويساعد Ƽي تقييم قدرتǌا  : رصيد الحساب الجاري-3

ý قابǄة عǏǄ نقý عǏǄ تحمý الديوǇ وǋو مرتبط بقاعدة المواردÜ مما يجعý قدرة الدو

Ǉتسديد الديو ýأج Ǉم ƘادراƮال Ɯنتاƍ Ǐلƍ الموارد.  

                                                           
 .1992مƌتمر جدوý أعماý ريو ديجانيرو " انتǚندÜ البيئة والتنميةǋارلم بر –)1(

)2( - martin klulambi pongo democratie et devloppement durable en afrique ouaga dougou  
      Afrique 24/11/2003. 
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  ǉƦǋ ƘƺǄالعربي وب Ǉي الوطƼ ي قطر سنة % 8.8 النسبةƼ Ƙنسبة تحقق ǏǄوأع

2003 ƘƺǄب ƚبـ %20.4 حي Ƙوقدر Ü18.1 %تيةǓالعربية ا ýالدو Ǉم ýي كƼ: 

ǏǄ عجز Ƽي لبناǇ الكويÜƘ ليبياÜ السعوديةÜ الجزائرÜ األردǇ وعماǇ مƴ تسجيý أع

ƚحي  ƘƺǄي سنة % 30بƼ2003ستيرادǙة اƽǄلك Ƴاƽنتيجة ارت ǉƦǋو .  

4-ǅا :  الديوƦǋو ÜǇالديو ýتحم ǏǄا عǌقدرت Ʃويقي ýدرجة مديونية الدو Ʃيقي

 Ǉارجية العربية مƤالمديونية ال ƘضƽƤان ƚحي Üيجابيةƍ ةƽƮشر تطور بƌي % 81المƼ

1995 Ǐلƍ 67 % يƼ1996 Ǐلƍ ýƮ47.2 لتƼ  2003ي ýي دوƼ اوتةƽي متǋ Ǉولك 

 Ǉما بي Ɵتتراو ƚو% 178.2المنطقة حي ǏƮي موريطانيا كحد أقƼ17.2 % طةǄي سƼ

 Ǉة بالديƮاƤال ýيǌعتبار شروط التسǙا Ǉبعي ƦƤƋت Ǚ المديونية ǉƦǋو Ǐكحد أدن Ǉعما

Ɣي عƼ ƾرƼ ƾǄƤ Ǐلƍ ديƌارجي مما يƤالƇǇدمة الديوƤ .  

يقيƦǋ Ʃا المƌشر مستوياƘ المساعداƘ والتي :  صاƺي المساعدات اǕنماƏية-5

تǌدف ƍلǏ النǌوƯ بالتنمية والƤدماƘ اǙجتماعيةÜ ويǚحƲ انƽƤاƯ مǄحوƲ تراوƟ ما 

 Ǉي عام % 2.7بيƼ1995 Ǐلƍ ƴي % 0.8 ليتراجƼ2002 ƘباǄومتط Ǐيتماش Ǌألن 

ý اǙتجاǉ العالمي نتيجة تراجƴ وتدني التدƼقاƘ المساعدة Ƽي الدوý المتقدمة لǄدو

  .الضعيƽة

  :اǘƫشراǧ االǱتماȝية: اـǭاȹي

  :رـر الفƾـمƊش -1

  :وǋو بمƛابة مƌشر مركƔ وǋو يشمƛǚƛ ýة أبعاد بالنسبة لǄدوý النامية ǋي

تقاƩ بالنسبة المئوية مǇ الناƩ الƦيǙ Ǉ يمكنǌم اǙنتƽاƳ (حياة Ʈحية وطويǄة  -

  ).بالƤدماƘ الƮحية والمياǉ المƋمونة

نسبة األطƽاý بدوǇ الƤامسة الƦيǇ يعانوǇ مƭ) Ǉالمعاناة مǇ الوزǇ الناق -

 ) الوضعية
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-  ƚالمعنية حي ýمجموعة الدو Ǉبي Ƙاوƽوت Ǉي تبايƼ يǋ قرƽقة بالǄالمتع Ƙالبيانا

 بيǇ الدوý النامية المرتبة حسƔ درجة الƽقر وƾƼ 73يحتý العراƾ المرتبة 

 .برنامƝ األمم المتحدة

  :ةـدل البطالـمع -2

Ǉالطبقة م ƴجمي ýكنسبة مئوية ويشم Ƙمرتبا Ǉوبدو ýيƺتش Ǉدو ƴراد المجتمƼأ 

مǇ القوǎ العامǄةÜ وƦǋا الوضƴ يشكý قǄقا ƼعǄيا لجانƔ البطالة Ƽي الدوý العربية 

ǊيǄع ǇǄالمع Ǉير عƛبك ǏǄالبطالة أع ýمعد Ǉأل Üطيةƽغير الن ýا الدوƮوƮƤ.  

وة العامǄة وبما أǇ معƲم سكاǇ العالم العربي مǇ الشباǇƎƼ ÜƔ معدƘǙ نمو الق

ýǚƤ الƽترة % 3.4تزداد بمعدƘǙ أكبر مǇ السكاǇ حيƚ قدر معدلǌا السنوي بـ 

1995 - 2002 ƸǄي بƦالسنوي ال Ǉالسكا ý2.4 مقارنة بنمو معد % Üترةƽال Ʃƽن ýǚƤ

Ƽي الدوý العربية مما % 2.5وارتƽعƘ نسبة البطالة عǇ نسبة الوƲائف المقدرة بـ 

Ƽي العديد مǇ الدوý العربية ماعدا % 10 بǌا والتي كانƘ أدƍ ǎلǏ ارتƽاƳ معدý البطالة

 ýالعم ƾالمتزايد لسو Ưالعر Ǐلƍ ا التزايد يعودƦǋيجي وǄƤال Ǉالتعاو ƩǄمج ýدو

  .ƤاƮة Ƥريجي التعǄيم العالي وعدم استيعاƔ السوƾ لǉƦǌ األعداد الǌائǄة

  :اةـة الحيـنوعي -3

أǇ يبƺǄوا سǇ األربعيǇ كنسبة لقياƩ عدد األشƤاƭ الƦي Ǚ يتوقƴ لǌم ويستƤدم 

Ǉالسكا Ƴمجمو Ǉمئوية م.  

ومعدƘǙ توƼير المياǉ الƮالحة لǄشرƔ مرتƽعة مقارنة بمعدƘǙ نƲيراتǌا Ƽي 

 ƴأيضا مقارنة م ǁلƦعة كƽي مرتǌƼ حيƮرف الƮال ƘدماƤأما بالنسبة ل Üالنامية ýالدو

  .اƘالدوý النامية مما يدý عǏǄ أǋ Ǉنالǁ تحسýǚƤ Ǉ سنواƘ التسعيني

  

  

  :مـالتعلي -4
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 وǋم أميوǇ والمعدý 15 األشƤاƭ الƦيǇ تتجاوز أعمارǋم السǇ تقيƩ بنسبة

 Ǉع Ʋحǚوما ي Üالعربية ýي الدوƼ Ƙاوƽالنسبة تت ǉƦǋو Üبالمدرسة ƾلتحاǚجمالي لǗا

  .الدوý العربية أǋ Ǉناǁ تحسǇ مǄحوƼ Ʋي التعǄيم ýǚƤ السنواƘ األƤيرة

  :معدل النمو السكاني -5

يقيƩ نسبة معدý النمو السكاني لǄسنةÜ وتشير اǗحƮائياƘ بناƇ عǏǄ مƌشر وǋو 

Ü 1996تقدير األمم المتحدة بǇƋ متوسط معدý النمو السكاني العربي ýǚƤ الƽترة 

 حيƚ يسجý )1(% 2.6 حيƚ بƸǄ 1995 -1985مقارنة مƴ الƽترة % 2.4 بنحو 2003

  .لعربي متبايǇ كƦلǁتراجƴ مقبوǙƍ Ǚ أǇ التƽاوƼ Ƙي النمو السكاني ا

 ǎي أدƦال ýالنسبة لالعام ǉƦǋو ǇسكاǄالنسبة العامة ل ƴالحضري مقارنة م ƴتوسǄ

 ǉƦǋالعالم العربي و ýبقية دو ƴيجي مقارنة مǄƤال Ǉالتعاو ƩǄمج ýي دوƼ عةƽمرت

ǎالكبر Ǉي عدد المدƼ الكبير ƴالتوس Ǐلƍ الزيادة تعود.  

Ǯالǭش: اـǘƫيـاǞالبي ǧةـرا:  

  :رد مǅ الموارد الماƏيةنصيب الف -1

  ƚحي Ǚ Ʀƍ ي الموارد المائيةƼ عالميا ƾقر المناطƼأ Ǉتعد المنطقة العربية م 

 7700 متر مكعƔ كمعدý مستوǎ مقابý 860يتجاوز نƮيƔ الƽرد مǇ المياǉ المتاحة 

متر مكعƔ عǏǄ المستوǎ العالميÜ وǉƦǋ النسبة تتƽاوƘ بيǇ الدوý العربية ويرتبط 

 Ǉرد مƽال ƔيƮنǇأساسيي ǇيǄالموارد المائية بعام:  

  .معدý النمو السكاني Ƽي الدوý العربية والمتƺيراƘ الديموغراƼية: اǓولالعامل 

 ارتƽاƳ مستوياƘ المعيشة الناجم عƍ Ǉعادة توزيƴ الدƤوý التي :العامل الƙاني

تستǌدǌƼا بعƯ برامƝ التنميةÜ وارتƽاƳ السكاǇ يشكý ضƺط عǏǄ استƤدام المياƼ ǉي 

Ǐ المجاƘǙ مƴ النزوƟ الريƽي لǄسكاƦ Ǉوي الدƤوý المنƽƤضةÜ العمý الƦي أدƍ ǎلǏ شت

ضƺوط عǏǄ اǙستƤداماƼ Ƙي مجاý المياǉ وتزايد تǄوǌƛا مǇ جراƇ السكناƘ الƽوضوية 

                                                           
)1( - jean Pierre hauet le development durable siminaire sur le development durable en    

      Afrique ouaga dougou 24/11/2003. 
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حوý المدÜǇ مما يƌدي ƍلƾǄƤ Ǐ مشاكý بيئية تنعكƛƈ Ʃارǋا عǏǄ متوسط نƮيƔ الƽرد 

  .مǇ المياǉ الƮالحة

  : مǅ اǓرƭ الصالحة للƦراعةنصيب الفرد -2

   Ǉلك ÜǚعƼ الحة والمزروعةƮال Ưاألر Ǉرد مƽال ƔيƮن ýا المجاƦǋ يحدد ƚحي

ما يمكǇ أǇ نسجǊǄ كمǚحƲة ǋو تراجƴ األرƯ الƮالحة لǄزراعة وƤاƮة الجزائر 

 ƜنتاǗير اƼعدم تو Ǐلƍ ديƌمما ي Üالزراعة Ɣحسا ǏǄالعمراني ع ƴنتيجة التوس

تطǄباƘ السكاǇ مǇ الƦƺاƦƍ Ƈا لم تƦƤƌ بتطبيƾ األساليƔ العǄمية الزراعي الƦي يƽي بم

  .الحديƛة واǙبتكاراƘ التكنولوجية الزراعية

  :دةـاǓسم -3

رغم ارتƽاƳ نسبة استǁǚǌ األسمدة Ǚƍ أنǊ مازاý أقý بكƛير مǇ مستوǎ النسبة 

  .العالمية

  :رـالتصح -4

ساحة اǗجمالية لǄدوý يقيƩ نسبة األرƯ المƮابة بالتƮحر ونسبتǌا ƍلǏ الم

مǇ المساحة اǗجمالية حيƚ % 86.1حيƚ بƘƺǄ نسبة التƮحر بالنسبة لǄوطǇ العربي 

 مƴ )1(%29.7تǄيǌا شبǊ الجزيرة العربية ƛم % 49يرتكز معƲمǌا Ƽي المƺرƔ العربي 

  .تƽاوƘ تǁǄ المساحة مǇ منطقة ألƤرǎ وتƮدرǋا ليبيا Ƽي المƺرƔ العربي

  :اتـالƸاب -5

ر مǄحوƼ Ʋي الƺاباƘ مƴ مرور الزمǇ مقارنة مƴ المساحة اǗجمالية ǋناǁ تƺي  

 Ǉترة الممتدة ما بيƽال ýǚƤ ور كبيرǋد تدǌشر شƌا المƦǋو ÜدǄبǄ2002- 1995ل 

Ƽي % Ƽ6.42ي حيǇ تƺطي ƼيǊ الƺاباƘ نسبة % 0.88حيƚ بƘƺǄ نسبة التƺير 

1995 Ǐلƍ ƴي % 6.06 لتتراجƼ2002ال ƴي نسبة متدنية مقارنة مǋمعايير  و

  .مǇ المساحة اǗجمالية لكý دولة% 20الدولية التي تحدد نسبة 

                                                           
)1( - Jean Pierre hauet le development durable siminaire sur le development durable op cit. 
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  :ةـراǧ اȅǘƫسيـاǘƫش :اـراǣع

1- ƾـنƏـل البضاƲ:  

   ýالنق Ǉد ولكǄاد أي بƮاقت ýيƺا لتشƦǋو ýة النقǄير وسيƼتو Ɣيج ƴالبضائ ýنق

 ƚوǄالت Ǐلƍ ةƼضاƍ ǊƽǄƤي يƦال Ɲالضجي Ƈجرا ýمشاك Ǉالبر يكو ƾطري Ǉة عƮاƤ

تǁǚǌ المواردÜ لƦǌا يجƔ استýǚƺ الحد األدنǏ لǄنقý البري عǇ وضƴ سياساƘ واس

Ɣا يجǌل ýكح ǇمواطنيǄالضرورية ل ƘباǄوالمتط Ǐيمة تتماشǄة  سǄوسي ǏǄعتماد عǙا

ǁا  الحديدية السكǌألن ýضرراأقـ.  

2- ƾـنƺǓرادـل ا:  

ةÜ وǋي ضرورية لƽǄرد كوسيǄة أساسية ولضماǇ سير اǙقتƮاد بƮورة عادي  

 ýالنق ǏǄعتماد عǙا ǚƛالضرورية م ýتحديد الوسائ ƾطري Ǉع Ǉيمك ýي النقƼ والتحكم

الجماعي الدراجاƘ أو المشيÜ ألننا ما نǚحǊƲ اليوم وƤاƮة Ƽي الجزائر تزايد حƲيرة 

 Ƙانعكاسا Ǐلƍ ديƌمما ي Üالجو والطبيعة ƚوǄت Ǐلƍ ديƌمما ي ýǋƦم ýبشك Ƙالسيارا

ستقبý القريƔ لƦǌا يجƔ اعتماد سياسة نقƼ ýعالة تحاƤ ƲƼطيرة عǏǄ البشرية Ƽي الم

 ýبشك ǉاد وتطويرƮقتǙدعم ا Ǐلƍ ديƌمما ي ƭاƤ Ǌحة بوجƮال ǏǄالبيئة وع ǏǄع

  .عام

  : استǘǊك الطاقة التƾليدية

   ýǚƺاست Ɣالطبيعة نتيجة يج Ǉيد مƽتست Ǐة حتƛحدي Ƙالمتجددة وبتقنيا Ƙالطاقا

 لǌاÜ وƦلǁ ألǇ المحروقاƘ الناجمة عǇ الطاقاƘ المحاƲƼة عǏǄ الجانƔ اǗيكولوجي

 ƚويǄت Ǐلƍ ديƌمما ي ƴالواس ýستعماǙنتيجة ا Ƙازاƺال Ǉير مƛالك Ɣيدية والتي تسبǄالتق

  .المناƢ والجو مما ينعكƩ عǏǄ الجانƔ الƮحي

  

  



- 181- 

معوقات التنمية المحلية : ب الثالثـالمطل

  :المستدامة وحلولها

  :لمحلية المستدامةات التنمية اقوعم: رع األولـالف
ǁناǋاǌية المستدامة منǄالتنمية المح ƾتحقي Ǉالتي تحد م Ƙالمعوقا Ǉ1(: مجموعة م(  

- ƫم والعيǚالس Ʃأسا Ǉيعتبرا ǇاƦǄال Ǉستقرار واألمǙعدم ا.  

- Ǉنسبة األمية والبطالة وتراكم الديو Ƴاƽتزايد وارت ƴقر مƽة الǄمشك. 

 الǌجرة مǇ الريف ƍلǏ المدǇ تزايد السكاǇ بنسبة مǄǋƦة مƴ اǙستمرار Ƽي -

 Ǐلƍ يكولوجيǗا Ɣالجان ǏǄبية عǄالس ƘنعكاساǙا Ǐلƍ ديƌالحضارية مما ي

Ƙاياƽوتراكم الن Ƈواǌال ƚوǄوت ƘدماƤوال ƾƼالمرا ǏǄير عƛƋالت Ɣجان. 

Ʋاǋرة الجƽاف والتƮحر الƦي تشǌدǉ معƲم مناطƾ الدوý النامية بما Ƽيǌا  -

 .الجزائر

- ǉنسبة موارد الميا ƴالزراعية تراج Ưي األرƼ ýǚƺستǙا ƯاƽƤان ƴا مǌƛوǄوت 

 Ƙدام الطاقاƤي استƼ ƴعدم التوس Ɣجان Ǐلƍ Üعمرانية ƾمناط Ǐلƍ اǌǄنتيجة تحوي

 .المتجددة

-  ƴي وضƼ مةǋي المساƼ عالةƽال Ǌالمدني وعدم مشاركت ƴة تجربة المجتمƛحدا

 .وتنƽيƦ اǙستراتيجياƘ الƤاƮة بالتنمية المحǄية المستدامة

- Ɣةغياƈا المرǌة منƮاƤ ǇنساǗا ƾالديموقراطية وحقو . 

 .العولمة التي تحد مسار التنمية المستدامة المحǄية نتيجة ƛƈارǋا السǄبية -

  :حلول التنمية المستدامة: رع الثانيـالف
مǇ أجý القضاƇ ولو بƽƮة جزئية مǇ حدة ǉƦǋ المعوقاƘ يجƔ عǏǄ الدولة   

  : ǌما كانƍ ƘتباƳ اǓتيالمعنية بالتنمية المستدامة المحǄية م

                                                           
)1(– ƾساب ƴمرج Üالعربية ýي الدوƼ التنمية ÜورǄتاي Ǉجو. 
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- ýƛاألم ýǚƺستǙا Ƣيجاد المناƍ ƴد مǄبǄوالموارد المتاحة ل ƘرواƛǄي لǄعƽوال 

  .المناسƔ والمǚئم لتسيير اǙستƛماراƘ المحǄية

-  ýالعم ƭرƼ يرƼوتو ýيǋƋت ƴم ƔشباǄئمة لǚة والمƽǄتƤالم Ƙǚير المجƼتو

 .المƤتƽǄة تتماشǏ ومتطǄباتǊ وتƮƮƤاتǊ المǌنية

وتسيير الموارد البشرية بطريقة عǄمية حتǏ تسمƠ لǌا بمسايرة تƤطيط  -

 .التكنولوجية الحديƛة

-  Ɲالبرام ƴعداد ووضƍ النائية عند ƾة المناطƮاƤية وƽالري ƾالمناط ǏǄالتركيز ع

التنموية لتوƼير احتياجاƘ  سكاǇ المناطƾ المحرومة ƤاƮة الكǌرباƇ والتركيز 

طاقة الشمسية لتƽƤيƯ الضƺط عǏǄ عǏǄ الطاقاƘ المتجددة ƮƤوƮا منǌا ال

المناطƾ المحرومة وما تتحمǊǄ مǇ أعباƇ وتكاليف جراƮ Ƈعوبة المنطقة 

 .واǙستƽادة مǇ مضموǇ التنمية المحǄية المستدامة

ƍعادة ترتيƔ األوضاƳ اǙقتƮادية واǙجتماعية والمƌسسية ألي بǄد يريد  -

 .النǌوƯ بالتنمية المحǄية المستدامة المتعارف عǄيǌا

-  Ǌالعالم العربي بوج Ǌمن ƾǄي ينطƦالحضاري والديني ال ǁوǄيانة ودعم السƮ

 .ǚƺلǊ لتحقيƾ التنمية المستدامةعام والجزائر بوجƤ Ǌاƭ واستƛمارǉ واست

 ƘبتكاراǙا ǏǄيعتمد ع ýعاƼو ƚسسي حديƌام مƲبوجود ن Ǚƍ ǁلƦ ƾيتحق Ǚ Ǉلك

وتحقيƾ بǌا  منǌا الشابة لǄنǌوƯ التكنولوجية الحديƛة بمساعدة الموارد البشرية وƤاƮة

  )1(التنمية المستدامة

  

  

  

  

                                                           
  .ÜƔ24/10/2001 جامعة الدوý العربية اǗعǇǚ العربي عǇ التنمية المستدامةƤ ÜاƮة بتقرير وزراƇ العر –)1(
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ȍɎǹصةـȦـ الȰالـثǮال :  
أو Ǉƍ البديý الطاقوي الƦي تƽكر ƼيǊ جý اقتƮادياƘ العالم سواƇ منǌا المتقدمة 

 ýالدو ƯالناميةبعƮي أرƦوال Ǐ Ǌقواعد أسس ƴمجتمǄي الحياة اليومية لƼ . Ǉأ Ǚƍ

 ƴكيف نستطي Ɵالمطرو Üýاƌعالة السƼو ýضƼأ Ɲنتائ ƾنحق ǇأÞǊلǚƤ Ǉدي بنا مƌا يƦǋ 

لǄتƽكير Ƽي عمǄية تحقيƾ التوازǇ بيǇ متطǄباƘ البشرية والبيئة حتǙ Ǐ نقƮي أي 

طرƾ تنمية ويƤدم Ʋيف مجاý مǌم ومƍ ǇدƤاý وتعǄينا جانÜƔ عǄيǊ وجبƘ الحاجة 

ƍلǉƦǋ Ǐ ماسة الحاجة حيƚ أƮبحƘ عǇ طريƾ التنمية المستدامة اǙقتƮادياƘ الحديƛة 

 ƴتوس ƾا تحقǌǄلع Ƙا المعطياǌدامƤتم است Ǐتنموي متƴمي ناجǄع ƔوǄسƋا . بƦر لƲينت

امة دالتقǄيدي والتنمية المستبيǇ التنمية Ƽي مǌƽومǌا طرƼ Ɵكرة العǚقة الموجودة منا 

بالدرجة األولǏ عامý عǏǄ جانƔ مǌم ينطƾǄ مǇ عنƮر البيئةÜ الƦي يƤدم التي تركز 

أو التحكم ƼيǙ Ǌ نستطيƴ  ينعكƩ عǄيǌا مƍ ǇيجابياÜƘ ولكƦǋ Ǉا المǌƽوم البشرية وما

ƦاƘ أسƩ تعتمد توجيǊǌ وƾƼ متطǄباƘ البشرية Ǚƍ عǇ طريƾ وضƴ سياسة حكيمة 

  .عǄيǌا Ƽي تحǄيǌǄا وتطبيقǌا

Ƽي كيƽية Ǚƍ أǉƦǋ Ǉ العمǄية تتطƔǄ توƲيف استƛماراƘ جد مǌمة لƦا Ƽكرنا 

 ƘدمƤاست Ǐا متǌƽيƲي مجتوƼ ƴالمشاري ýتموي ýقة اǄالنائية المتع ƾبالمناط ƴية مǄوالجب

عǇ طريƾ التكنولوجيا مǇ أجý مسايرة وƦǋا كǊǄ طرƟ تحدياƘ اقتƮادية واجتماعية 

و أمنǌا اǙقتƮادية وسياساتǌا مýǚƤ Ǉ أبعادǋا التوƼيƾ بيǇ معطياƘ التنمية المستدامة 

مƌسساتǌا وكيƽية تنƲيم اǙجتماعية لة تحقيƾ كý مǇ العداوالبيئية حتǏ تستطيƴ البشرية 

Ǚƍ مýǚƤ Ǉ عنƮر التحكم Ƽي الموارد األولية األساسية عǇ طريƾ كƦ ýلǁ وǙ يتم 

  .عنƮر البشريةتنƲيم 
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ــالفص   :عـــرابـال لـ
   المتجددةاتاالقتصادية الستخدام الطاقالجدوى 

 في تحقيق التنمية المستدامة
  

 Ƙي تقييم المشروعاƼ ةƛالحدي ýالوسائ Ǉادية مƮقتǙا ǎتعتبر دراسة الجدو

اǙستƛمارية لǄوƮوƍ ýلǏ اتƤاƦ القراراƘ السǄيمة مǇ طرف المستƛمريÜǇ وǉƦǋ الدراسة 

ر اǗيجابية التي تترتƔ عǏǄ اǙستƛمار Ƽي مشروƳ بالنسبة لǄمجتمƴ تسمƠ بمعرƼة اƛǓا

Ƙالوق Ʃƽي نƼ ادƮقتǙوا . Ǉالقائمي ǏǄع Ɣادية ومالية يجƮربحية اقت ƾولكي يتم تحقي

بالدراسة الشامǄة لكاƼة الجوانƔ المبدئية والتƮƽيǄية بحيƚ تشمý الدراساƘ القانونية 

 مƴ قيام دراسة مالية وتجارية Ǚƍ أǉƦǋ Ǉ الدراسة والبيئية والتسويقية والدراساƘ الƽنية

المشروعاƘ والمجتمƴ أو بيǇ ونƲرا لǄعǚقة . الجوانƔمǙ Ǉ تتوقف عند Ʀǋا الحد 

 ǎالجدو Ơدراسة توض Ƈجراƍ مر أو المقررƛالمست Ǉم ƔǄيتط ǊنƎƼ اد القوميƮقتǙا

ددة ودورǋا Ƽي اǙجتماعيةÜ ومýǚƤ Ǉ الجدوǎ اǙقتƮادية ǙستƤدام الطاقاƘ المتج

ƚة مباحƛǚƛ Ǐلƍ ýƮƽالتنمية المستدامة قمنا بتقسيم ال ƾتحقي:  

  

  . اǙقتƮادية وطرƾ تقييم معاييرǋا مǌƽوم وأسƩ الجدوǎ:المبحƘ اǓول

  . دراسة الجدوǎ اǙقتƮادية القومية اǙجتماعية ǙستƤدام الطاقاƘ المتجددة:المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙقت:المبحǙا ǎدام الطاقة الشمسية دراسة الجدوƤستǙ اديةƮ.  

  

  

  

  

  

       

  :يرهاي وطرق تقييم معااالقتصاديةالجدوى أسس ومفهوم : األول المبحث
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مǇ السماƘ الرئيسية لǄعالم الƦي نعيƼ ƫيǊ اليوم التƺيير السريƴ والمستمر Ƽي 

التكنولوجيا وأساليƔ اǗنتاÜƜ رسوƲ Ƣاǋرة وكابوƩ العولمة بƋبعادǋا المƤتƽǄة 

 والسياسيةÜ والتƺيير السريƴ والمستمر Ƽي ميوý وأƦواƾ اǙجتماعية وتƮاديةاǙق

 اǙرتƽاƳحاƘ وƤياƘǙ أƼراد األلƽية الƛالƛةÜ والمستǄǌكيǇ لƮالƠ سƴǄ جديدة تǄبي طم

 الوقود األحƽوريÜ والرعƔ المǚزم لǄبǄداǇ المنتجة و المستǄǌكة استýǚƺالمتزايد Ƽي 

 ǊيǄوع ÜيرƤا األƦǋ Ʀاƽلنǌال Ƴر ƘباǄومتط Ƙرغبا Ǌة تجابǄادر بديƮم Ǉع ƚالبح Ǐلƍ

 Ƙييراƺوالت Ƙالسما ǉƦǋ ýƲ يƼ Üالطاقة Ǉتمام ازدادالعالم مǋǙا ǎبدراسة الجدو 

  .اǙقتƮادية

  

 الجدوى أسس تقييممفهوم : األولب ـالمطل

  : وأدائهااالقتصادية
  :د مýǚƤ ǇلǄجدوǎ اǙقتƮادية عدة مƽاǋيم ننطƾǄ منǌا لتوضيƠ الƽكرة بشكý جي

  :لـالمفǊوم الشام -1

 عǏǄ الƽرƭ تعتمديتضمƦǋ Ǉا المǌƽوم كاƼة الدراساƘ التمǌيدية والتƮƽيǄية التي 

 حتǏ الوƮوƍ ýلǏ القرار النǌائي بقبوý بعƯ استƛماريةكƽكرة بحǌƛا  منƦ اǙستƛمارية

 ورƯƼ بعƯ الƽرƭ التي Ǚ تكوǇ مبررة مǇ اقتƮادياالƽرƭ التي تكوǇ مبررة 

  )1(: وعǄيǊ نƍ ýƮلƍ ǏعطاƇ عدة مƽاǋيماǙقتƮاديةية الناح

  :االقتصاديةلجدوǌ  المفǊوم العام ل-2

الزيادة Ƽي ( التقنياƘ والتكنولوجيا الحديƛة بǌدف تحقيƾ اǗنتاجية استƤدامǋي 

أو ǋي القدرة عǏǄ است2(  ýǚƺ(Ü)اǗنتاƜ دوǇ الزيادة Ƽي عوامý اǗنتاƜ وبƋدنǏ التكاليف

ة ـداف المƤططـة وحديƛة بƋقý التكاليف لتحقيƾ األǋـة بطرƾ تقنيواد المتاحـالم

) ƜنتاǗا Ǉزمنية محددة+ أحس Ƙي أوقاƼ ÜƠالرب ƾتحقي.(  
                                                           

  : Ü دراسة جدوǎ المشروعاƘ بيǇ النƲرية والتطبيÜƾ كǄية التجارةÜ جامعـة اǗسـكندرية            عǄيسعيد عبد العزيز     -)1(
    2000ƭ Ü .13.  

  .1987Ü ƭ .5 سنة 10مجǄة النƽط والتنميةÜ العدد  -)2(
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 Ǉوما يعبر عǌƽادية مƮقتǙا ǎالتي تبدأ ولدراسة الجدو Ƙالدراسا Ǉمجموعة م

Ü وتتضمǇ ي بتقييم لمدǚƮ ǎحية المشروǌƳبدراسة Ƽكرة مشروƳ أو عدة مشاريƴ وتنت

التي ) الƣ...القانونيةÜ التسويقيةÜ الماليةÜ اǙقتƮادية(كاƼة الدراساƘ بمƤتǄف اتجاǋاتǌا 

  .تسمƠ بتوƼير قدر كاƼي مǇ البياناƘ يتƇǚم مƴ األǋداف التي يرغƔ بتحقيقǌا

ǋي الكيƽية التي تستƤدم بǌا المƌسسة اǗنتاجية مواردǋا المادية والبشرية المتاحة 

 مƴ تحقيƾ أقǏƮ الƽوائد بƋقý التكاليف وǋي )Ü)1 المƤططةƼي سبيý تحقيƾ األǋداف

  .تعكƩ كƽاƇة المƌسسة اǗنتاجية ومدǎ استýǚƺ الطاقاƘ المادية والبشرية المتاحة لǌا

     ǎالجدو ƠǄطƮم Ɣتقري Ǐلƍ ýƮن ƾما سب ýǚƤ ǇاديةمƮقتǙا ƠǄطƮم Ǉم 

 Ƈي األداǋأو : تعنيو ýاƺأو عقد أش ýتمام عمƍýǚƺوال ما است Ǉتي تعبر ع ǏǄالقدرة ع

الطريقة دة تحقيƾ األǋداف مǌما كانƘ الوسائý واألدواƘ المستعمǄةƼ Üالƽعالية تبيǇ جو

  )2(.التي بواسطتǌا يتم الوƮوƍ ýلǏ الǌدف

 القدر المتاƟ مǇ استƤدامǋي : اǙقتƮاديةالجدوǎ : وعǄيǊ نƍ ƭǄƤلǏ التعريف التالي

  .اǙقتƮادية حديƛة لتحقيƾ الكƽاƇة  بطريقة تقنية ووسائýاǙقتƮاديةالموارد 

  :االقتصاديةمفǊوم الضيƼ للجدوǌ ال -3

Ü  مرحǄة التقييمƦǋÜا المǌƽوم يقƮر دراسة جدوǎ المشروعاƘ عǏǄ مرحǄة سابقة

Ü وƼي نطاƦǋ ƾا المǌƽوم غالبا اǙستƛماريةمرحǄة التعرف عǏǄ الƽكرة  ÜومرحǄة Ǚحقة

Ü دراساƘ الجدوÜǎ ودراساƘ اǙستƛماريةƭ يتم التمييز بيǇ دراساƘ التعرف عǏǄ الƽر

التقييمÜ وبƯƺ النƲر عǇ تعدد التقسيماƘ لمراحý جدوǎ المشروعاǇƎƼ ÜƘ الǌدف 

 ƭرƽال ýأو قبو ƯƼقرار ر Ǐلƍ ýوƮو الوǋ ýالمراح ǁǄائي لتǌماريةالنƛستǙ3(ا( 

 ýتيارمحƤǙي القرار اƦƤمت ǏǄي يحتم عƦماري األمر الƛستǙساǄة  القيام مسبقا بسǄ

 ƭرƽال ǎة جدوƼية لمعرǄيƮƽيدية و التǌالتم Ƙالدراسا Ǉة مǄماريةمتكامƛستǙالمتاحة ا 

                                                           
  Ü كǄية العǄوم   رسالة الماجستير :  Ƽعالية المƌسسة الƮناعية    الطاقة اǗنتاجية لزيادة   استعماýتحسيÜ  Ǉ  مƽيدة يحياوي  -)1(

      Üجامعة باتنة ÜاديةƮقتǙ1993ا Üƭ .7  .  
  . ƭ .8اǗنتاجية لزيادة Ƽعالية المƌسسة الƮناعيةÜ مرجƴ سابÜƾ الطاقة تحسيǇ استعماÜ  ýمƽيدة يحياوي -)2(
 .Üƭ .14  سابƾمرجƼ ƴعالية المƌسسة الƮناعيةÜ اǗنتاجية لزيادةالطاقة تحسيǇ استعماÜ  ýمƽيدة يحياوي -)3(
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 Ƈسوا Ɲنتائ Ǉم ƭرƽال ǁǄت Ʀيƽتن Ǉيتولد ع Ǉأ Ǉدف تقييم ما يمكǌا بǌف جوانبǄتƤم Ǉم

ýكك ƴر المجتمƲة نǌوج Ǉرد أو مƽمر الƛر المستƲة نǌوج Ǉ1(.م(  

  :االقتصادیةأسس تقييم الجدوى مفهوم  :رع األولـلفا
  :ويتمýƛ تقييم الجدوǎ اǙقتƮادية Ƽي العناƮر التالية

1 -  ǎاديةتقييم الجدوƮقتǙا ƘياǄة القيام بالعمƇاƽك ǎمد ǏǄي الحكم عƼ رƮينح 

  .اǗنتاجية المƤتƽǄة Ƽي الوحدة اǗنتاجية

التقييم عمǄية Ƽحƭ منƲمة ǗنجازاƘ الوحدة اǗنتاجية مǇ مƤتǄف النواحي  - 2

نية محددة بتطبيƾ أساليƔ متناسقة وموحدة لƺرƯ وعǏǄ مدƼ ǎترة زم

 Ƙولتحديد مستويا ƜنتاǗا ǎومستو ƜنتاǗا Ǉلتحسي ýالوسائ ýضƼأ Ǐلƍ ýوƮالو

  )2(.أƼضƼ ýي العمý لƽǄترة الزمنية القادمة

كما يعرف التقييم عǏǄ أنǊ معرƼة أǋم العمǄياƘ اǗنتاجية ومƤتǄف العǚقاƘ التي  - 3

وأǋم الطرƾ ) العýǄ( القƮور Ǚكتشافاجية تربطǌا بسائر المراحý اǗنت

  .لمعالجتǌا وƍيجاد الحǄوý البديǄة

4 -  ǎية تقييم الجدوǄعم ǇƍاديةƮقتǙة مراقبة اƽيƲو ýمراح Ǉة مǄمرح ƃǙƍ يǋ ما 

 ǇميƋي تƼ التسيير والتي تتجسدýǚƺستǙوا ƘرواƛǄوالدائم ل ýعاƽال  Ƙالطاقا

  .لمحددة قƮد الوƮوƍ ýلǏ األǋداف المƤططة واالمتاحة

  :تشمý وƲيƽة التسيير Ƥ ƚǚƛطواǋ Ƙي

  .وضƴ معدƘǙ الجدوǎ المعيارية ألنشطة كý وحدة ƍنتاجية  -أ 

منǊ تقييم والمراقبة المستمرة لتنƽيƦ وأداƇ الوحدة اǗنتاجية لمǌامǌا المحددة   -ب 

  . Ƽي وƲيƽة مراقبة التسييرةƤƈر مرحǄالجدوǎ يحدد 

  .قياƩ وتحǄيý معدƘǙ الجدوǎ الƽعǄية  -ج 

 Ǉيمك ǎة تقييم الجدوǄمرح ƠاديةتوضيƮقتǙة مراقبة التسيير اƽيƲو ýƤدا 

  :بالشكý التوضيحي التالي
                                                           

)1(- ÜيǄسعيد عبد العزيز عÜƾساب ƴمرج Üƾرية والتطبيƲالن Ǉبي Ƙالمشروعا ǎدراسة جدو ƭ  .6.  
  .Ƽ   Üƭ .10ي وحدة ديدوƫ مراد رسالة ماجستيراǙقتƮادي تقييم األداÜ Ƈ جماƤ ýنشور -)2(
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   داخل وưيفة مراقبة التسييراالقتصاديةتƾييم الجدوǌ ): 04(الشكل 

  

  

  

  

  .ƭ .15 مرجƴ سابÜ ÜƾاǙقتƮادي معايير تقييم األداÜ ƇجماƤ ýنشور :درـالمص

  

 ǎية تقييم الجدوǄبالنسبة لعمǙاديةاƮا قتǋتحديد مسار Ǉم Ǉكروƽالم Ǉقد تمكƼ 

  : لǄشكý التوضيحي التاليوƼقابيانيا
  

  

  

  االقتصاديةمسار الجدوǌ ): 05(لشكل ا

  

  

  

  

  

  
  

  .Ƽ ƭ Ü. 28ي قطاƳ األعماýاǙقتƮادي مƌشراƘ تقييم األداÜ Ƈأحمد محمد موسǏ :درـلمصا

  

  

 ǎيعتبر تقييم الجدو ǊنƎƼ ýالشك ýǚƤ ǇاديةمƮقتǙياƲدارة  وǗائف اƲو Ǉة مƽ

 والتي تساعدنا عǏǄ التحكم .وليƩ وƲيƽة بحد Ʀاتǌا وǋي عمǄية شامǄة ودائمة ومستمرة

رـ التسييةـمراقب

 تقييم اجلدوɁ معدالت اجلدوɁ الفعلية املنǲزة وضȜ معدالت اجلدوɁ املعيارية

  ةـاǧ الصناȝيـالعملي
 أو مراكز  اƫسǘولية

Ɂتقييم اجلدو 

قياس النتائǰ الفعلية توفر املعلومات 
Ɂشرات اجلدوǘالالزمة عن م 

ǰأو النتائ ǧاǱرǺƫا ȓالنشا ȼǱوأو ǧɎǹدƫا

رافاتƠديد االحن
اɋجراءات الالزمة واɋصالحات وتشخيص األسباب
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 Ǉالتي يمك ƘاƼنحراǙا ƭيǄحيحة وتقƮال Ǌي األوجƼ اǌƽيƲسسة وتوƌالم Ƙمكانياƍ يƼ

  .أǇ تحدƼ ƚي حالة ǋƍمالǌا

الوحدة اǗنتاجية  Ƽي ǙقتƮاديةتقييم الجدوǎ ا مǌƽوم ةƼبعد قيامنا بتحديد ومعر

أƮبƠ مǇ الضروري دراسة وتحǄيý األسƩ و القواعد التي يعتمد عǄيǌا Ƽي تقييم 

  :الجدوƼ ǎي الوحداƘ اǗنتاجية و التي نƦكر منǌا

  .التحديد الدقيƾ والواضƠ لمراكز المسƌولية اǗدارية -

- Ʀيƽة التنǄروف مرحƲ دراسة. 

- ƭƤش ýولية بالنسبة لكƌوتحديد مراكز المس ýƮƼ. 

 .معرƼة الدقيقة لƮƤوƮية نƲام التكاليف المعتمدةال -

-  Ƈاألدا Ɲنتائ Ǉبي ýƮƽاديضرورة الƮقتǙي الوحدةاƼ ƾالمحق .  

  :وƼيما يǄي شرƟ مƤتƮر لكý عنƮر

  :التحديد الدقيƼ والواضƞ لمراكƦ المسƊولية اǕدارية -1

  )1(: تعريف مركز المسƌولية -

 أمام وƌýالمسشƭƤ واحد وǋو ǋو وحدة تنƲيمية بالوحدة اǗنتاجية يديرǋا "

  ."Ǌ ومجبر بتنƽيƦ مجموعة مǇ المǌام المحددة لǊئرƌسا

ǎرƤزاوية أ Ǉأو يعرف التقييم م:  Ǉأ ǎاديةتقييم الجدوƮقتǙي أي وحدة اƼ 

ƍنتاجية يتم عǏǄ أساƩ سǄيم ويتطƦ ƔǄلǁ التحديد الدقيƾ و الواضƠ لمراكز المسƌولية 

  .اجية موضƴ التقييمة المتعددة Ƽي الوحدة اǗنتياǗدار

  

                                                           
)1(- Ǚا Ƈتقيم األدا Ƙشراƌم ÜǏمحمد أحمد موسƭ Üƾساب ƴمرج Üýاألعما Ƴي قطاƼ اديƮ31. قت. 
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2- Ƥروف مرحلة التنفيư دراسة:  

 ǎاديةعند تقييم الجدوƮقتǙروفاƲ دراسة ƔǄنتاجية ما يتطƍ ة  لوحدةǄمرح 

ƘǙمعد ƴة وضǄروف مرحƲا بǌية ومقارنتǄعƽنجاز الǗا ƘǙا معدǌيƼ ƾالتي تتح Ʀيƽالتن 

بيǇ المعدƘǙ الƽعǄية و  اǙنحراƼاƘ بمعنǏ تحديد اǙنحراƼاƘمعيارية لتحديد اǗنجاز ال

 تƺير الƲروف التي تم Ƽيǌا وضƴ المعدƘǙ واحتماýالمعدƘǙ المعيارية مǇ جǌة 

  .الƽعǄية عƲ Ǉروف تحقƾ المعدƘǙ المعيارية نƲرا لوجود ƼاýƮ زمني مǇ جǌة ƛانية

3- ƫولية بالنسبة لكل شخƊالمس Ʀصل وتحديد مراكƺ:  

Ƽ Ǉيما بينǌم مǇ أجý تحقيƾ بما أǇ كý نشاط أساسǊ تجمƴ أشƤاƭ يتƽاعǄو

 ǎتقييم الجدو ǇƎƼ ا وبالتاليǋداف التي سطروǋاديةاألƮقتǙي اƺنتاجية ينبƍ لوحدة 

ýƮƼ وتحديد مراكز المسƌولية Ƽيǌا بالنسبة لكý شƭƤ وƦلǁ مýǚƤ Ǉ تحديد 

  .مسƌولياتǊ ومǌامǊ وعǚقتǊ برƌسائǊ ومرƌوسيǊ وبقية األشƤاƭ داýƤ الوحدة

4- ƾة الدقيƺام التكاليف المعتمدةة المعرưلخصوصية ن:  

 ǇƍفǚتƤنتاجية اǗا Ƙالوحدا Ǉت التكاليف والمعالجة المحاسبية بي ǏǄع Ɣستوج

 ýنتاجية محƍ ي أي وحدةƼ ام التكاليف المعتمدةƲية نƮوƮƤة الدقيقة لƼالمقيم المعر

Ʋمة نǚس Ǉكد مƋالتكاليف والت Ƙمقوما ǏǄير يطرأ عƺبمتابعة أي ت ǁلƦام التقييم و

 Ǉوحس ÜيةǄƤدامالمراقبة الداƤالمباداست Əو القيود المحاسبية .  

5-  ƅداǓا ƛƏنتا ǅاالقتصاديضرورة الفصل بيƼƾالمتح :  

 Ƙانية ترتبط بقراراƛ ةǌج Ǉة ومǌج Ǉا مǌيما بينƼ نتاجيةǗا Ƙترتبط الوحدا

 ǎعند تقييم الجدو ƔǄية مما يتطƮطة الوǄاديةالسƮقتǙاƽوحدة ضرورة ال ýي كƼ  ýƮ

 بýƮƽ ةمركز مسƌولي باعتبارǋابيǇ نتائƝ اǗنجاز المتحقƼ ƾي الوحدة اǗنتاجية 

 ǎالجدو Ɲنتائ Ǉة وبيǌج Ǉا مǌادرة عنƮال ƘاديةالقراراƮقتǙا Ƙقرارا ýعƽالمتحققة ب 

  .Ƥارجة عنǌا
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وƤاƮة موضوƳ بحƛنا أو الرجوƍ ƳلǏ  مǇ دراسة أسƩ تقييم الجدوǎ ǎوالمƺز

Ƙ المتجددة وƤاƮة Ƽي عنƮرǋا التكاليف الƦي تǌتم المƌسسة عمǄية التحكم Ƽي الطاقا

ǉبتحديد.  

  :تقييم أداء الجدوى االقتصادیة للمشروع: رع الثانيـالف
وتشمý العمǄية Ƽي مدǎ نجاƟ جدوǎ المشروƳ المقام مǇ طرف الدارƩ أو 

Ǌتدعيم رأي ƾطري Ǉع ǁلƦ ويتم ÜƳمشروǄادية لƮقتǙا ǎي قام بدراسة الجدوƦال ýǄالمح 

بƋرقام القوائم والمƌشراƘ المالية وما مدǎ توƼر مقوماƘ نجاƟ المشروƳ قيد الدراسة 

  :والتي تتمƼ ýƛي اǓتي

  الربحيـة -

 السيولـة -

 Ƽترة اǙسترداد -

- ýالتمويـ ýيكـǋ 

 ýيǄة بتحƮاƤال ƘǙحتماǙا ýƲ يƼ عتبارǙا Ǉبعي ƦƤƌت Ƙشراƌالم ǉƦǋو

Ư اǗيراداƘ مƴ ارتƽاƳ وزيادة الحساسية ومƮ ǇعوباƘ اǙحتماƘǙ تراجƴ وانƽƤا

  .المƮاريف

  

معايير الجدوى طرق تقييم : ب الثانيـالمطل

  :االقتصادية

  :المعایير الشاملةطریقة  :األولرع ـالف
 ǋو تحقيƾ اجتماعي أو اقتƮاديǇƍ أي وحدة ƍنتاجية ǋدǌƼا Ƽي أي نƲام 

جدوǎ يتطƔǄ حساƔ تǁǄ  العقǚني لمواردǋا المادية و البشرية لƦا ǇƎƼ تقييم الاǙستƤدام

 Ɯنتاƍ حجم و جودة Ɣنتاجية أنسǗالوحدة ا ƾتحقي ǎمد Ʃقيا Ǐلƍ المعايير التي ترمي
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 المتاحة Ƽي حدود اǙقتƮاديةكيƔ لمواردǋا ر أنسƔ تباستƤدامبƋقý تكƽǄة ممكنة و

  :أǋداǌƼا وأكƛر المعايير شيوعا ǋي

- Ơشر الربƌمعيار أو م.  

 .معيار القيمة المضاƼة -

 .مý اǗنتاƜزيادة معا -

- ƜنتاǗشر زيادة اƌمعيار أو م. 

 .مƌشر النƽقاƘ الƽعǄية -

 .اǙقتƮاديةمعيار أو مƌشر الربحية  -

  .معيار ƼائƯ اǗنتاجية الكǄية -

  :Ǵـر الرǣـمǘش: أوال

 Ǉكريƽالم Ưبع ǎيرǇادييƮقتǙ1(ا(Ǉأ  :Ơنتاجية  :الربǗالوحدة ا Ǌي تحققƦال

  . لم يكǇ الوحيد لǄحكم عǏǄ مستوǎ أدائǌاالƮناعية يعد المقياƩ النǌائي والعام Ʀƍا

"ƍ ةƇاƽالك ǏǄع ýدلي ǊعاليتƼو ýنتاجية العمƍ ǏǄالنقدي ع ýي الدليǋ Ɵاألربا Ǉ

ýستعماǙدف واǌǄتبعا ل ǁلƦو Ɵتوجد عدة أربا ǊيǄادية وعƮقتǙي )2("اǄيما يƼ ýƛوتتم:  

 الربƳ- Ơ الربƠ الموز - اǙقتƮاديالربƠ  -الربƠ الجبائي  -الربƠ المحاسبي  -

الربƠ الجاري المستعمƼ ýي تقييم  - المƮحƠ مƛƈ Ǉار التضƤم وتƺييراƘ األسعار 

  .الوحدة اǗنتاجية

ورغم تنوƳ وتعدد األرباǙƍ Ɵ أنǊ يعتبر الربƠ المحاسبي النوƳ األنسƔ كمعيار 

لتقييم الجدوǎ عǏǄ أساƩ أنǊ يمýƛ األوضاƳ الحقيقية لǘنتاƜ واǗدارة داýƤ الوحدة 

  .اجيةاǗنت

                                                           
)1(- ÜƾيƼتو ýأحمد جمي ƘادياƮدارة  اقتƍÜýاألعما Üية التجارةǄسكندرية كǗ1980: جامعة ا Üƭ. 21.  
)2(- Üƴالمرج Ʃƽن ƭ .22 .  
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الربƠ المحاسبي ǋو Ʀلǁ الربƠ الƦي تǌƲرǉ القوائم المالية لǄوحداƘ اǗنتاجية Ƽي 

نǌاية الدورة المالية والƦي يعبر عǇ زيادة ƍيراداƘ الوحداƘ اǗنتاجية عǇ تكاليف 

  )1(.عوامý اǗنتاƜ التي ساǋمƼ Ƙي العمǄية اǗنتاجية

  )2(: حسƔ المƮادر ƍلǏاقتƮادياة ويحýǄ الربƠ المحاسبي المتحقƼ ƾي الوحدة اǗنتاجي

  .الربƠ الدƼتري −

− Ǉعدم اليقي Ơرب.  

−  ƠحتكاريالربǙا.  

−  ƠبتكارالربǙايةاƽالك Ơي أو رب.  

  :ريـƞ الدƺتـالرب -1

 ƴالمشاريƼ ƾودقي ýي شامƽام محاسبي وتكاليƲر نتيجة لعدم وجود نǌƲي يƦو الǋ

تمƛيƮ ǚحيحا و تبيǇ مركزǋا المالية بطريقة تمýƛ نتائƝ عمǄياتǌا  قوائمǌا يجƔ أǇ تعد

ƾدƮالمحاسبي)3(المالي ب ƔعǚتǄنتيجة ل Ƌو ينشǋو .  

  :اريـاالحتكƞ ـالرب -2

 ƾي يتحقƦال Ơو الربǋأو باحتكار Ƙالمنتوجا ƴبي ƾنتاجية ألسواǗالوحدة ا 

 Ɵاألربا Ǉم Ǉنوعي ǁناǋدمية وƤعية والǄالس ƜنتاǗا ƘزماǄمست Ƈشرا ƾألسوا

  :اǙحتكارية

−  Ơحتكااربƴالبي ƾري قي سو.  

−  ƠاربƜنتاǗا ƘزماǄنتاجية ومستǗا ƘدماƤال ƾي أسواƼ 4(.حتكاري(  

                                                           
)1(- ÜǏأحمد موس  Ƈتقييم األدا ƘشراƌاديمƮقتǙاýاألعما Ƴي قطاƼ  Üƭ .171.  
)2(- ÜƾيƼتو ýأحمد جمي Ʈاقت Üýاألعما Ƙادياƾساب ƴمرج Üƭ.ƭ .47-48.  
)3(-  Üƴالمرج Ʃƽنƭ .50.  
)4(- ÜنشورƤ ýجما Üمراد ƫي وحدة ديدوƼ اديƮقتǙا Ƈكرتقييم األداƦال ƾساب ƴمرج .  
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  :ǅـدم اليƾيـƞ عـرب -3

 Ǉا أي أǌدارة ورقابتǗسيطرة ا Ǉارجة عƤ ýنتيجة لعوام ƾيتحق Ǉعدم اليقي Ơرب

ƍدارة الوحدة اǗنتاجية ليسƘ مسƌولة عǉƦǋ Ǉ العوامý المƽاجئة التي قد يترتƔ عǄيǌا 

ƾ أرباƟ أو Ƥسائر ونتيجة لǉƦǌ التƺيراƘ غير المتوقعة وجƔ عǏǄ اǗدارة أǇ تقوم تحقي

وǉƦǋ األعماý يجƔ  )1(. مǇ تǁǄ التقǄباƘ أو المتƺيراƘلǚستƽادةبتعديƼ Ƙǚي سياستǌا 

عǏǄ المƌسسة أǇ تستعد لǌا Ƽي ƍطار التƽاعý الحادƚ بيǇ المƌسسة والمحيط الƤارجي 

  .لǌا

  :اريـاالبتكƞ ـالرب -4

Ʀǋا النوƳ مǇ الربƠ ينشƋ نتيجة تطبيƾ الطرƾ اǗنتاجية الجديدة كƦلǁ نتيجة 

 ƾتطبيƘبتكاراǙوا ƘتراعاƤǙا ƴǄسǄة الحقيقية لƽǄالتك ƯيƽƤت Ǐلƍ ديƌالتي ت 

 Ɵاألربا ƾتحقي Ǌو من Ƙوالمبيعا ƜنتاǗي اƼ زيادة Ǌعن Ɲي ينتƦالمنتجة ال ƘدماƤوال

 اǙقتƮاديةاري ǋو الربƠ األنسƔ لتقييم الجدوǎ ونƍ ýƮلǏ نتيجة ǋي أǇ الربƠ اǗبتك

 األنواƳ األƤرǎ لǄربƠ المحاسبي وبƽƮة عامة يحسƔ استبعادلوحدة ما وƦلǁ بعد 

  )2(:الربƠ بالعǚقة التالية

P = (y-c) q __________ (1) 

P:  ـالربƠ.  

y:  سسةƌالم ýƤدا Ɯنتاƍ Ǉسعر الوحدة الواحدة م. 

c:  الوحدة الواحد Ɯنتاƍ ةتكاليف. 

q:  السنوي ƜنتاǗكمية ا.  

 نحýƮ عǏǄ الربƠ اǗجمالي وليƩ الƮاƼي ولǄحƮوý )1 (مýǚƤ Ǉ المعادلة

Ƽوائد القروÜƯ :  المƌسسة والمتمǄƛة ƼيالتزاماƘعƦǋ ǏǄا األƤير تضاف ƍلǏ التكƽǄة 

  . ƍضاƼية لǄمƌسسةاحتياطاƘويساǋم الربƠ الƮاƼي Ƽي توƼير . الƣ...الضرائÜƔ الرسوم

                                                           
)1(-  ÜƾيƼتو ýأحمد جمي Üýاألعما ƘادياƮاقتƾساب ƴمرجÜƭ  .50.  
  .Ü1987ƭ Ü .5 10مجǄة النƽط والتنمية العدد  -)2(
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يرجƍ ƴلǏ كƽاƇة اǗدارة ومǌارتǌا ومýǚƤ Ǉ التطرƍ ƾلǏ أنواƳ  :تكاريالربƠ اǗب

 Ǉي يمكƦال Ƴو النوǋ بتكاريǗا Ơالرب Ǉأ Ǐلƍ ƭǄƤالمحاسبي ن Ơالربǉكمعيار اعتبار 

 ǎشر لتقييم الجدوƌاديةأو مƮقتǙالقوائم المالية ا ǉرǌƲي تƦال Ơالرب Ǉلوحدة ما وبما أ 

Ǉبي Ɯي يمزƦالمحاسبي ال Ơو الربǋ Ơوالرب ÜǇعدم اليقي Ơرب ÜتريƼالد Ơالرب 

  . الربƠ اǗبتكاري عǇ باقي األنواƳ األƤرǎاستبعاد وجǊ Ɣ بنوعياǙحتكاري

Ǚأما ستبعادو ƜنتاǗلتكاليف ا ýوشام ƾدقي Ɣحسا ýبعم ǁلƦتري وƼالد Ơالرب 

 Ơالرب ýحتكاريعزǙا Ʃأسا ǏǄية عǄي والتكاليف الكǄيراد الكǗا Ɣعادة حساƍ ƔǄيتطƼ 

 Ơرب ýأما عز ƾاألسوا ƴي جميƼ سةƼي حالة المناƼ تسود Ǉي أƺينب Ǉالتي كا Ǉماƛاأل

 األحداƚ التي تƾǄƤ تقǄباƘ مƽاجئة انتƲامعدم اليقيƼ ǇيشكƮ ýعوبة كبيرة نƲرا لعدم 

Ƽي العرƯ و الطÜƔǄ وǋنا يقتضي األمر تقييم وتحǄيǉƦǋ ý التقǄباƘ بمعرƼة مƮادرǋا 

الربحيةÜ وǋنا يتبقǏ معنا الƽائƯ مǇ الربƠ الƦي يطƾǄ وتقدير ƛƈارǋا عǏǄ المحǄƮة 

 ƯيƽƤا تǌعن Ɣوالتي يترت ýƦالتي تب Ƙوداǌالمج Ǉع Ɲي ينتƦبتكاري والǗا Ơالرب ǊيǄع

  )1(.التكاليف وزيادة اǗيراد الكǄي

  :مǘشراǧ أو معيار النȦقاǧ الȦعلية: اـǭاȹي

 Ƙقاƽالن ƔعǄماريةتƛستǙعالية ااƼ ي تقييمƼ اماǋ ي  دوراƼ ƘاƇجراǗوا Ɣألسالي

ƜنتاǗتطوير ا . Ǉناعة عƮي تطوير الƼ مǋيسا Ƙقاƽالن ƯيƽƤأو ت ýيǄتق Ǉأ ƚحي

 ǉƦǋا وǌنتاجǗ ططƤالكمية الم ƜنتاǗ مرƛالمست ýرأسماǄالنسبي ل ƯيƽƤالت ƾطري

  :المƌشراƘ لتقييم ƍجراƇاƘ تحسيǇ اǗنتاǋ Ɯي

  . المطǄوبة لتحسيǇ اǗنتاƜاريةاǙستƛم لǄرساميý ةتقييم الƽعالية النسبية والمطǄق -

  :حساƔ الƽعالية المطǄقة لǄرساميý المستƛمرة طبقا لǄمعادلة التالية -

A= ∆P/ K __________ (2)  

∆P:  ططةƤترة المƽǄالسنوي ل Ơزيادة الرب.  

K:  ترةƽال Ʃƽي نƼ نتاجي وǗا ƴالطاب Ʃƽن ƘاƦ ƴي المشاريƼ مرةƛالمست ýالرسامي.  

                                                           
  .ƭ Ü51 مرجƴ سابƾاقتƮادياƘ األعماý ميý توƼيÜ ƾ أحمد ج -)1(
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تجري بشكý رئيسي عند مقارنة : Ǆرساميý المستƛمرةحساƔ الƽعالية النسبية ل

 أو أكƛر ولƦǌا ǇƎƼ حساƔ الƽعالية النسبية ƍجراƇيǇالنƽقاƘ الƽعǄية لمشروعيǇ أو 

 Ƴمشرو ýبداƍ أو ýǚحƍ مكانيةƍ ǁناǋ طالما Ǐمعن ƘاƦ Ǉمرة تكوƛالمست ýرساميǄل

  .بƤƉر

الƽعالية المطǄقة  المشروǇƎƼ Ƴ الحديƚ يجري Ƽقط عǏǄ اƤتيارعمǄية  عندما تتم

Ƴا المشروǌبǄمرة التي يتطƛالمست ýرساميǄل.  

 ليتم تبنيǌا لتحسيǇ اǗنتاÜƜ يتم ƍجراƇيǇأƛناƇ عمǄية المقارنة بيǇ مشروعيǇ أو 

  : المعادلة التاليةاستƤدام

Ci +Ex Ki =min __________ (3) 

Ci:   Ɣحس ƜمنتوǄة الوحدة الواحدة لƽǄتكýحتماǙا.  

Ki:  وǄالمط ýالرسامي ƾبة لتحقيýحتماǙا. 

E:  ýة الرساميƇاƽالعياري لك ýالمعام : ƜنتاǗتكاليف ا Ǉبي ƴجمǄدم لƤويست

  ). الوطني عمومااǙقتƮاد Ƽي E=0.12(والرساميý المستƛمرة 

  :كما يǄي) 3(باǗمكاǇ كتابة المعادلة 

Ki + T x Ci = min __________ (4) 

T:   ترة المعيارية القطاعيةƽالƳسترجاǙية  الرسƼضاǗا ýسنة(امي ( ǏǄع ýوƮحǄو ل  

   ýالرسامي Ưترة تعويƼ)T (دم المعادلة التاليةƤتست:  

 T= K2 -K1 / C1-C2 __________ (5) 

K1-K2:   ƾلتحقي ƔوǄالمط ýالرأسماýحتماǙانياƛو ال ýاألو . 

C1-C2:   Ɣالسنوي حس Ɯة المنتوƽǄتكýحتماǙانياƛوال ýاألو .  

  

  :ý المعياري لƽعالية الرساميý اǗضاƼية كما يǄيوبالتالي يمكǇ حساƔ المعام

E=C1 – C2 / K2 – K1 = 1/T _________ (6) 
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Ǯالǭاـ :ȥاȒƫشر أو معيار القيمة اǘةـم:  

 Ǐلƍ نتاجيةǗا الوحدة اǌƽالتي تضي ƘدماƤوال ƜنتاǗي قيمة اǋ ةƼالقيمة المضا

  )1(.اتǌا اǗنتاجية أƛناƇ عمǄياستƤدمتǊقيمة ما 

 Ǉي تكويƼ اǌب Ƙمǌنتاجية وأسǗا الوحدة اǌقتǄƤ نتاجية التيǗي القيمة اǋ ǁلƦك

  )2(.اǗنتاƜ الوطني

  )7( ...  الوسيطةاالستخدامات قيمة -قيمة اǕنتاج اǕجمالي = الƾيمة المضاƺة اǕجمالية 

  :ونحسƔ القيمة المضاƼة الƮاƼية بالعǚقة التالية

ƺيمة المضاƾية الƺجمالية = ة الصاǕة اƺيمة المضاƾال-Ǖكه قيمة اǘ8(  ...ت(  

ǋي ƮاƼي ما ǄƤقتǊ الوحدة اǗنتاجية Ƽ ýǚƤترة زمنية   :القيمة المضاƼة الƮاƼية

  .والتي ساǋمƘ بƼ Ǌي اǗنتاƜ الوطني معينة

  

  :ونحدد قيمة القيمة المضاƼة اǗجمالية حسƔ المƤطط المحاسبي الوطني بالعǚقة

 قيمة اǕنتاج ƺي + التƸير ƺي المخƦوǅ السلعي +قيمة المبيعات = المضاƺة اǕجمالية الƾيمة 

  )9( ... )خدمات + مواد و لواƦم مستǊلكة( -الخدمات المƾدمة  +المƊسسة نفسǊا 

 لوحدة ƍنتاجية اǙقتƮاديةƼي تقييم أو قياƩ الجدوǎ ) 9(وتستƤدم العǚقة 

 ǏǄدامويتجƤة استƼي  القيمة المضاƼقي Ǉي تكويƼ Ƙمنتجا Ǉم Ǌم بǋأو تسا Ǌمة ما تحقق

مǇ جǌة ƛانية متنامية اǗنتاƜ الوطني مǇ جǌة وتساǋم بƼ Ǌي تǄبية حاجاƘ المجتمƴ ال

قوة العمý ) القوة العامǄة(بما يقدمƦǋ Ǌا المƌشر مǇ معطياƘ حوƲ ýروف مكاƋƼة 

تاÜƜ وƲروف وƲروف تحديد المƮاريف المالية والƲروف المالية لتجديد وسائý اǗن

 .اǙستýǚƺتحƮيý الƽائƯ المتمƼ ýƛي نتيجة 

  

                                                           
)1(- ÜنشورƤ ýجما  Üمراد ƫي وحدة ديدوƼ اديƮقتǙا Ƈتقييم األداƾساب ƴمرج Üƭ .23.  
)2(- ÜƾيƼتو ýأحمد جمي  Üýاألعما ƘادياƮاقتƾساب ƴمرج Üƭ. 53.  
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  :اǯـمǘشر أو معيار زيادة اȹɋت: اـراǣع

 األمýƛ اǙستýǚƺ التقنياƘ الحديƛة والمتطورة مƴ تحقيƾ استعماýويتمƼ ýƛي 

 Ǉبدو ƜنتاǗا ǎي مستوƼ يةƼضاǗالزيادة ا Ǌي ينجم عنƦموارد المتاحة الǄداملƤاست 

 ƘقاƽماالنƛستǙيجابية ريةاƍ نتيجة ƾاد مما يحقƮقتǚية لƼضاǗالزيادة ا Ɣالوطني وتحس 

  :لǘنتاƜ بالعǚقة التالية

Q1=Q3-Q2-Ktg __________ (10) 

Q2:   ƜنتاǗي كمية اǄالك ƜنتاǗية اǄعم Ƈبد ýقب ǇزوƤي المƼ وحدة(الموجودة  .(  

Q3:   اية السنةǌي نƼ يǄالك ƜنتاǗوحدة(كمية ا.( 

K:  يƺالت ýر السنويمعام. 

t:  ƜنتاǗا Ƙعدد سنوا. 

g:  ي الورشة الواحدةƼ اليومي ƜنتاǗمتوسط ا.  

  :اǯـمǘشر زيادة معامȰ اȹɋت: اـǹامس

 األمýƛ لǄمواد األولية ويعني تƽƤيƯ نƽقاƘ اǙستǇƍýǚƺ رƦǋ ƴƼا المعامý يعني 

  )1(:الشراƇ ويحسƔ كما يǄي

∆R= ∆Q / M __________ (11) 

 : ∆Q  ƼضاǗالزيادة اƜنتاǗي اƼ ية.  

 : ∆R Ǆتكƽ ةǁǚǌالمادة األوليةاست . 

M:   حتياطيǙالمواد األولية (ا Ǉم ǇزوƤالم-ƾتسويǄل ýالقاب Ɯالمنتو.(  

ȅادȅية : اـƜشر الرǘةـاالقتصاديم:  

باǗضاƼة ƍلǏ باقي المعايير والمƌشراǋ Ƙناǁ معيار Ƥƈر يساǋم Ƽي عمǄية تقييم 

 شيوعا باǗضاƼة ƍلǏ معيار القيمة المضاƼة وǋو ƼاعǄية المƌسسة وǋو أكƛر المعايير

  .معيار ƼائƯ اǗنتاجية

                                                           
)1(-  Üالتنمية Ƙشراƌم Üط والتنميةمجسمير حامدƽة النǄÜ 12 العددÜ 1988Üƭ  .7.  
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 وƦلǁ يعود Ƽي ةوغالبا ما يحدƚ تƤƋر أرباƟ المƌسسة عǇ الرساميý اǗنتاجي

 Ƈأي بط Ʀيƽي التنƼ Ƈالبط Ǐلƍ ǚƛم Ǉاألحيا Ưبعýǚƺنتاجية وعدم استǗالطاقة ا 

ýǚƺستǙا تماƦǋ ǏǄنتاجية وعǗطاقة اǄل ýƛمكانية تحديد  األمǗ شر نسبيƌيجاد مƍ 

 ƜنتاǗشر الربحية( اƌم (Ǌلحساب ƾعدة طر ǁناǋو:)1(  

  الربƠ الƮاƼي
  )12( ... 100 ×     =االقتصاديةمƊشر الربحية 

     Ɯنتاǘية لǄة الكƽǄالتك  
  

  : وكƦلǁ تحسƔ مƌشر الربحية بالعǚقة التالية

P=p×100/ F + O __________ (13) 

P  :    اديةالربحيةƮقتǙا.  

 p:  سسةƌالم Ơرب. 

F:  Ƙابƛنتاجي الǗا ýالما Ʃالقيمة السنوية لرأ. 

O:  يرƺالمت ýالما Ʃالقيمة السنوية المتوسطة لرأ. 

حسƔ عدة مƌشراƘ لǄربحية وƦلǁ بمقارنة الربƠ المحاسبي مƴ مجموعة مǇ نو

تǌا الƛابتة ومبƸǄ العناƮر الكǄية المحدودة لǄوحدة اǗنتاجية لقيمة رأسمالǌا وقيمة موجودا

  .تكاليǌƽا الكǄية ورقم مبيعاتǌا وكý نسبة ربحية مǉƦǋ Ǉ النسƔ لǌا مدلولǌا

 و ربحية رأƩ الماý تعبر استǚƺلǌاحية الموجوداƘ الƛابتة تعبر عǇ مدǎ بر

 ǎمد Ǉعǉمارƛالمردودية است Ǉوربحية وربحية التكاليف تعبر ع Ǉتعبر ع Ƙالمبيعا 

  .نسبة الدýƤ منǌا

  :Ǆي نستعرƯ كيƽية حساƔ كý نوƳ مǉƦǋ Ǉ األنواƳوƼيما ي

  
  tرة ـƠ المحاسبي Ƽي الƽتـة الربـقيم

  )14(                                                ...=ربحية الموجودات الƙابتة 
 ýǚƤ ابتة المتاحةƛال Ƙقيمة الموجوداt  

  

                                                           
)1(-  Üالتنمية Ƙشراƌم Üط والتنميةمجسمير حامدƽة النǄÜ ƴالمرج Ʃƽنƾالساب  Üƭ .7.  
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جوداƘ الƛابتة الƮاƼية بقيمة المو) t(تتحدد قيمة الموجوداƘ الƛابتة ýǚƤ الƽترة 

مطروحا ) t(مضاƼا ƍليǌا قيمة الموجوداƘ الƛابتة المضاƼة ýǚƤ الƽترة ) t-1(لƽǄترة 

  ).t(منǌا قيمة الموجوداƘ الƛابتة المحولة ýǚƤ الƽترة 

  :ةي ربحية المبيعاƘ تحسƔ بالعǚقة التال

  
  Tقيمة الربƠ المحاسبي Ƽي الƽترة        

  ).15 (                                    ...      =ربحية المبيعات 
  Tرة ـة المبيعاƼ Ƙي الƽتـقيم       

  

بقيمة اǗيراداƘ التي تحýƮ عǄيǌا الوحدة ) T(تتحدد قيمة المبيعاƼ Ƙي الƽترة 

  )T(اǗنتاجية مǇ بيƴ منتجاتǌا ýǚƤ الƽترة 

ǊنƋي التقييم بƼ ا المعيارƦǋ ميةǋوتتجسد أ Ʃديمردودية يعك ýك  ǊيǄع ýƮنار تح

  .مǇ مبيعاتǌا

  
  T)( رةـة الربƠ المحاسبي Ƽي الƽتـقيم

  )16( ...              =ربحية رأƧ المال المستƙمر
    Ƴنجاز المشروƍ ýي سبيƼ مرƛالمست ýالما Ʃقيمة رأ  

  

قيمة األمواý المنƽقة عƍ ǏǄنجاز المشروƳ حتǏ بداية ƍنجازǉ  :رأƩ الماý المستƛمر

  .الƽعǄي

  
  )T(ألرباƟ المتحققة Ƽي الƽترة قيمة ا        

  )17( ...              =ربحية التكاليف 
  )T(قيمة التكاليف الƤاƮة بالƽترة          

  

جمƴ مƮاريف العماý والضرائƔ ب) T(تتحدد قيمة التكاليف ýǚƤ الƽترة 

 ƘاƮƮƤوالم ǁǚتǋǗة وأقساط اƽǄتƤاريف المƮاريف المالية والمƮوالرسوم والم

ويعكƦǋ Ʃا المعيار مردودية كý دينار ) Ɯ)T المتحقýǚƤ ƾ الƽترة التي تƭƤ اǗنتا

  .تنƽقƼ Ǌي سبيƍ ýنجاز المǌام الموكǄة ƍليǌا
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  :ةـمعيار ȥائȐ اȹɋتاǱية الȮلي: اـȅاǣع

ƍلǏ قيمة مستǄزماƘ اǗنتاƜ ) المƤرجاǋ )Ƙي نسبة قيمة معينة مǇ المنتجاƘ :اǕنتاجية

)ƘǚƤداالتي ) المدƤمستǊي تحقيقƼ Ƙ.  

وتعبر عǇ مدǎ كƽاية ƼاعǄية النشاط اǗنتاجي Ƽي الوحدة اǗنتاجية Ƽ ýǚƤترة 

 الطاقاƘ و الموارد استƤدامزمنية معينة Ʀƍ تربط بيǇ زيادة اǗنتاƜ وبيǇ كƽاƇة 

.  المتاحة لǌا وتتجسد أǋمية Ʀǋا المعيار Ƽي قياƩ أداƇ الوحدة اǗنتاجيةاǙقتƮادية

  :Ǆعǚقة التاليةوتتحدد اǗنتاجية الكǄية وƼقا ل

  
  )t(قيمة اǗنتاƜ بسعر البيƼ ƴي الƽترة            

  )18...(                  =اǕنتاجية الكلية 
           ƜنتاǗا ýة(تكاليف عوامǄاليد العامÜƘǙǓاÜ المواد األولية ( ترةƽي الƼ)t(  

  

Ƥدمة Ǉƍ تطور اǗنتاجية الكǄية يعني تطور كمياƘ اǗنتاƜ بالنسبة لǄعوامý المست

ýيƺتشǄل Ƙǚقة كمعامǚالع ǉƦǋ يƼ دمƤابتة والتي تستƛ األسعار Ƈبقا ƴا مǌنتاجƍ يƼ.  

وتطور معيار اǗنتاجية الكǄية لقياƩ الجدوƍ ǎلǏ معيار ƼائƯ اǗنتاجية الكǄية 

ǋي الƽرƾ بيǇ الزيادة Ƽي كمياƘ كý مƼ:)1( " Ǉتعرف ƼائƯ اǗنتاجية عǏǄ أنǌا

ستƤدمة بيǇ سنة المقارنة وسنة األساÜƩ وتعرف كƦلǁ المنتجاƘ وعوامý اǗنتاƜ الم

 Ǉابتة الناتجة عƛ سعارƋب Ơي الربƼ الزيادة ýƛا تمǌنƋنتاجية بǗا ƯائƼƳاƽارت ýمعد 

 Ʃي يقيƦدمة والƤالمست ƜنتاǗا ýنتاجية عوامƍدامƤستǙموارد اǄني لǚادية العقƮقتǙا 

  ."المتاحة بالوحدة

 Ʃقيا Ǉيمك ǁلƦوب ƯائƼنتاجيةǗا Ǉعددا م Ɲنتاجية تنتƍ ية ألي وحدةǄالك 

 :المنتجاƘ وتستƤدم عددا مǇ عوامý اǗنتاƜ بالعǚقة التالية

π = Rt / /Ro / Ct / Co __________ (19) 

Rt:  Ʃسعار سنة األساƋسنة المقارنة ب Ƙيراداƍ.  

Ro:  Ʃسنة األسا Ƙيراداƍ . 
                                                           

  .Üƭ .45  مرجƴ سابƾ تقييم األداƇ اǙقتƮادي Ƽي وحدة ديدوƫ مرادÜÜجماƤ ýنشور -)1(
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Ct:  Ʃسعار سنة األساƋتكاليف سنة المقارنة ب. 

Co:  سنةتكاليف  Ʃاألسا. 

π:  يةǄنتاجية الكǘل Ʃالرقم القيا.  

 Ǉنتاجية يتولد عǗالوحدة ا Ǌي تحققƦية الǄنتاجية الكǗا ƯائƼ ǇƎƼ عام ýوبشك

ýنتاجيةاستعماǗية اǄي العمƼ دمةƤالمست ƜنتاǗا ýف عوامǄتƤم .  

  :ةـر الجزئيـ المعایيطریقة :رع الثانيـالف

  :ةـمعيار ǩقييم اɉيدɃ العامل: أوال

 Ɣم حسǌامǌم ƇداƋي القيام بƼ مǌتƇاƽوك ǇيǄارة العامǌم Ʃا المعيار لقياƦǋ دمƤيست

 Ǉد تحديد مواطƮا قǌيƼ ǇوǄنتاجية التي يعمǗوحدة اǄيمي لƲالتن ýيكǌوال ƜنتاǗمراكز ا

  :القƮور Ƽي أداǋƇم ومعالجتǌا وتشمý مجموعة مǇ المعايير

  :ةـتاليوالƦي يحسƔ بالعǚقة ال :معيار إنتاجية العمل -1

  
 ýǚƤt الƽترة )×(كمية اǗنتاƜ الƽعǄي بالمركز اǗنتاجي    

  )20...(                   = معيار إنتاجية العمل
  ýǚƤt الƽترة )×(عدد العماý الحاضريǇ بالمركز اǗنتاجي 

  

كمياt(  Ƙ(ýǚƤ الƽترة )×(يقƮد بكمية اǗنتاƜ الƽعǄي بالمركز اǗنتاجي 

 اǗنتاƜ استبعادبعد )t (لعامǄوƼ ýǚƤ Ǉترة زمنية معينة المنتجاƘ التي أنجزǋا Ƽعǚ ا

  .المعيƔ ويحسƔ وƼقا لمراكز اǗنتاƜ وبما ينسجم مƴ الǌيكý التنƲيمي

Ǉالحاضري ýد بعدد العماƮم : يقǌǄعم Ǉأماك Ǐلƍ ǚعƼ حضروا ǇيƦال ýعدد العما

الǌيكý  مƴ يتƇǚمويحسƔ عددǋم حسƔ مراكز اǗنتاƜ وبما  )t(يوميا طيǄة الƽترة 

  .التنƲيمي

 ƾقا لتطبيƼم وǌأعمال Ƈي أداƼ مǌتحكم ǎومد ýة العماƇاƽك ǎتحديد مستو Ǉويمك

Ɣ الǌيكý التنƲيمي المعتمد بالوحداƘ اǗنتاجية بƮورة غير مباشرة سنشاطǌم ح
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مǇ وحداƘ اǗنتاƜ الƽعǄي المعد ) المƽقودة( معيار نسبة التǄف أو الƽائدة باستƤدام

  : وƼقا لǄمعادلة التاليةلƦي يتحددالǄتسويƾ و

  tكمية اǗنتاƜ الƽعǄي التالف Ƽي الƽترة  
  )21( ...                                                 =نسبة التلف مǅ وحدات اǕنتاج الفعلي

 tكمية الناتƝ الƽعǄي المعد لǄتسويƾ لƽǄترة 
  

كمية اǗنتاƜ الƽعǄي ): t(ة اǗنتاƜ الƽعǄي المعد لǄتسويƼ ƾي الƽترة ييقƮد بكمو

  . كمية اǗنتاƜ المعيƔ منǊ والƦي تعرƯ لǄتǄف أƛناƇ عمǄية ƍعداد التسويƾاستبعادبعد 

 ÜǊب Ɵف المسموǄنسبة الت Ǉتزيد ع ƜنتاǗا Ƙوحدا Ǉف مǄنسبة الت Ƙا كانƦƍ

ǌم ومǌة أدائƽمضاع ýالعما ǏǄلزاما عƍ Ǉكا Ʀمعندئǌنيةارتǌم المǌقدرات ƴƼور .  

ƛيم يمƲأي تن Ǉƍ ي الوحدةƼ ýمتكام ýيكǋ Ǉنساني ضمǗا ǁوǄالس ýاعƽت ý

 العامǄيǇ نحو أنواƳ العمý المƤتƽǄة واتجاǋاƘ قفاǗنتاجية كما قد يعكƩ جو التنƲيم موا

وعǄيǇƎƼ Ǌ المقدرة والرغبة Ƽي العمý يتƽاعǇǚ معا Ƽي تجديد  .والبيئة المحيطة بǌا

ة العمý يتƛƋر برضǏ العامǄيǇ مǇ مستوǎ أداƇ العامǄيÜǇ وبالتالي ǇƎƼ معيار ƍنتاجي

  . Ƽي الوحدة اǗنتاجيةاǙستقرارýǚƤ مواƲبتǌم عǏǄ العمý و

2-ǅياب العامليƷ قة التالية:  معيارǚبالع Ɣيحس:  

  
  )t(عدد العماý الƺائبيƼ Ǉي الƽترة  

  )22(  ...100 ×      = معدل الƸياب
  د العماý الحاضريƼ Ǉي نƩƽ الƽترةعد       

  

  : اɇالǧ يف الوحداǧ اȹɋتاǱيةاȅتǺدامعيار ǩقييم م: اـǭاȹي

 القدرة عǏǄ األداƇ تحƲ Ƙروف السǚمة واألمǇ مقاسة بكمية :الطاقة اǕنتاجية لǒالت

 استýǚƺلمدǎ تعرƯ وبƦلǇƎƼ ǁ ال )1(.المنتجاƘ الممكǇ عǄيǌا Ƽ ýǚƤترة زمنية معينة

Ǉأماك Ǉيكشف لنا ع Ǉأ ƴيستطي ƘǙǔنتاجية لǗي الطاقة اƼ ورƮالق ýǚƺاست ƘǙǓا 

  :المتاحة و بالتالي يمكǇ تشƤيƭ العطƼ ýي الطاقاƘ وƼقا لǄمعايير التالية
                                                           

  .Üƭ .20 أنƩ سيد أنورÜ دراسة تحǄيǄية لǄطاقة Ƽي المشروعاƘ الƮناعية -)1(
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  tالطاقة اǗنتاجية الƽعǄية لƼ ƘǙǔي الƽترة       
  )23( .....100 ×            = طاقة التشƸيل التصميميةاستǘƸلمعدل 

  Ƽ ƘǙǔي نƩƽ الƽترةطاقة التشƺيý التƮميمية ل                      
  

كمية المنتجاƘ المتحققة Ƽعǚ بƽعt :( ý(الطاقة اǗنتاجية الƽعǄية لƼ ƘǙǔي الƽترة  -

  ).t( اýǚƤ ƘǙǓ العمǄية اǗنتاجية طيǄة الƽترة استƤدام

 اƘǙǓ باستýǚƺكمياƘ المنتجاƘ التي يمكǇ أǇ تتحقƾ :  طاقة التشƺيý التƮميمية -

 ƴا مǌطاقة ل ǏǄع Ƈو بنا Ǉشروط األما ǇستمرارضماǙا.  

 التوقƽاƘ أو التعطƘǚ التي ينƭ عǄيǌا القانوǇ اǙعتبارلم يƦƤƌ بعيǇ  أما Ʀƍا

 ǎدامعند تقييم مستوƤرادة الوحدة استƍ Ǉارجة عƤ Ɣأسبا Ǐلƍ و التي تعود ƘǙǓا 

ة اǗنتاجيةÜ ستستبدý طاقة التشƺيý التƮميمية Ƽي العǚقة السابقة بالطاقة اǗنتاجي

  :النƲامية حسƔ العǚقة التالية

  )t(الطاقة اǗنتاجية الƽعǄية لƼ ƘǙǔي الƽترة   
  )24...(100×             =  الطاقة النưاميةاستǘƸلمعدل 

  )t(الطاقة اǗنتاجية النƲامية لƼ ƘǙǔي الƽترة  
  

 مƴ  اƘǙǓباستƤدامكمية المنتجاƘ التي يمكǇ أǇ تتحقƾ : الطاقة اǗنتاجية النƲامية -

 Ǉستمرارمراعاة شروط األماǙالرسميةاستبعاد بعد وا ýأيام العط .  

  )t(الطاقة اǗنتاجية العاطǄة Ƽي الƽترة 
  )25...(100 ×            = معدل الطاقة اǕنتاجية العاطلة

  )t(الطاقة اǗنتاجية النƲامية لƼ ƘǙǔي الƽترة 
  

   لƘǙǔ مǇ الطاقة اǗنتاجية النƲاميةتحدد الطاقة اǗنتاجية العاطǄة بطرƟ اǗنتاجية الƽعǄية

Ǯالǭقييم : اـǩ معيارȯتعماȅولياɉواد اƫةـ ا:  

 ýادةألجƽستǙا ƘياǄالضرورية لعم ƴǄالتزود بالمواد والس Ɣبالمواد األولية يج 

ýǚƺستǙا ýقƋوب Ɣالمناس Ƙي الوقƼو Üية والنوعية المرغوبةƼمراعاة الكمية الكا ƴم 
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Ǉم ýة ممكنة بضبط كƽǄتك Ƈوأعبا Ƈأسعار الشرا ƲاƽحتǙا ǎويتحدد مستو ǇزوƤبالم 

  : العقǚني لǌا وƼقا لǄمعادلة التاليةباǙستýǚƺ مǇ المواد األولية اǙستƽادة

  )t(قيمة المواد األولية المستƤدمة ýǚƤ الƽترة        
  )26...(               =معيار قيمة المواد اǓولية إلǍ قيمة المنتوج 

  تاƜ الƽعǄي ýǚƤ نƩƽ الƽترةقيمة اǗن     
  

كمية المواد األساسية المستƤدمة Ƽي الƽترة : يقƮد بقيمة المواد األولية المستƤدمة -

)t(Ʃسعار سنة األساƋمقيمة ب.  

كمية المنتجاƘ الƽعǄية مقيمة : )t(يقƮد بقيمة اǗنتاƜ الƽعǄي ýǚƤ الƽترة -

Ʃسعار سنة األساƋب.  

راƘ السياسية العالمية واǗقǄيمية وتƛƋيرǋا عǏǄ كý مƴ األƦƤ بعيǇ اǙعتبار المتƺي

مǇ العرƯ والطƔǄ الƤاƭ بالسǄعة المتوقƍ ƴنتاجǌا بواسطة المشروƳ محý الدراسة 

 ǁالجمار ƠالƮالسيادة كم ƘاƦ الحكومية Ƙالقرارا ǁلƦعتبار كǙا Ǉبعي ƦƤاأل ƴم

Ǚالتكاليف ا ǏǄمباشر ع ýر بشكƛƌالمركزي والتي ت ǁوالبن Ɣمارية والضرائƛست

ƴالمتوق Ƴالمشرو Ɵنجا ƭرƼالنقدية و ǊقاتƼوتد Ǌأرباح ǏǄوبالتالي ع ƳمشروǄل . Ǚو

ننسǏ توقعاƛ ƘباƘ أو تƺير سعر الƮرف مƴ تƮƤيƭ مبƸǄ احتياطي لمواجǌة 

  .التƺيراƘ التي تƛƌر عǏǄ المشروƳ سǄبا

  

  :ةـعناصر الجدوى االقتصادي: ثـب الثالـالمطل
 كاƼة العوامý والجوانƔ المƛƌرة Ƽي نجاƟ المشروƳ وتǌتم ǉƦǋ العمǄية بدراسة

  :والتي تتمƼ ýƛي مجموعة مǇ العناƮر اǓتية

  :ةـة القاȹوȹيـالدراȅ: أوال

تشمǉƦǋ ý الدراسة عǏǄ كاƼة البياناƘ المتعǄقة بوجود ونشƋة المƌسسة وأƼرادǋا 

حý دراسة مƴ اǗشارة ƍلǏ نشاطǌا الرئيسي مƴ األƦƤ بعيǇ اǙعتبار ǉƦǋ المعǄوماƘ م

 Ƙالمشروعا ƭƤيما يƼ اƦǋو ǁلƦ ǏǄالدالة ع Ƙوالمستندا ƾائƛا بالوǋكيدƋة وتǄشام
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 Ʀمن ƘدمƤوالتي است ǎا دراسة الجدوǌيǄع ǎالتي يجر ƘمشروعاǄأما بالنسبة ل Üةƛالحدي

Ƽترة سابقة يتم Ƽيǌا ƍجراƇ دراسة ائتمانية بسيطة والتي تتمƼ ýƛي التحǄيý المالي 

  (1):الية بالتركيز عǏǄ النسƔ اǓتيةلعناƮر مراكزǋا الم

  :ويتم دراستǌا مýǚƤ Ǉ مƌشراƘ السيولة ومنǌا:  المƾدرة المالية-1

ýالمتداولة =   نسـبـة التــداو ýوƮوم المتداولة/ األƮƤال 

 الƮƤوم المتداولة/ النقدية =   المعـدý النـقـدي

 م المتداولةالƮƤو/  البضائƴ –األƮوý المتداولة =  معدý السيولة السريعة
 

  :يتم قياسǌا مýǚƤ Ǉ:  الكفاƅة اǕدارية-2

Ǉالمديني Ǉدورا ýة =   معدǄجǓا Ƙالمبيعا / Ǉالمديني +Ưالقب ƾأورا  

ýيƮترة التحƼ 365=  متوسط / Ǉالمديني Ǉدورا ýمعد 
  

  :وقياسǌا يتم مýǚƤ Ǉ النسƔ:  الربحية-3

 Ơي الربƼاƮ /Ƙالمبيعا  

 Ơجمالي الربƍ /Ƙالمبيعا  

 حقوƾ المǄكية/ لربƮ ƠاƼي ا
  

  : تواǅƦ الǊيكل التمويلي-4

ýǚƤ Ǉي مǄالتموي ýيكǌي الƼ تحكمǄر لƮا العنƦǌل Ưويتم التعر:  

  حقوƾ الƺير/ حقوƾ المǄكية 

  )ƍجمالي الميزانية(ƍجمالي األمواý المستƛمرة / حقوƾ المǄكية 

  ƍجمالي األمواý المستƛمرة/ حقوƾ الƺير 

د تطبيƾ النسƔ السابقة يتم مقارنتǌا بالنسƔ وبعد الوƮوƍ ýلǏ األرĆقام بع

 ƴم ÜǊيǄع ǎدراسة الجدو ýنشاط الشركة القائمة مح ýمجا Ʃƽي نƼ اǌيǄالمتعارف ع

مقارنة ǉƦǋ األرقام بالسنواƘ السابقةƍ ÜلǏ جانƔ توضيƠ موقف الشركة مǇ مǄƮحة 
                                                           

  .2003ƭ Ü .19اƘ الجدوǎ وقرار اǙستƛمارÜ دار النǌضة العربيةÜ القاǋرة  أحمد محمود عمارةÜ دراس- (1)
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 الضرائƔ والدائنيǇ باألراضي المقام عǄيǌا المشروƳ ومضموǇ السجý التجاري

ƳمشروǄل.  

  :ةـة التسويقيـالدراȅ: اـǭاȹي

 ǊاتƇجراƍ يƼ Ƴا المشروǌاألساسية التي يقوم ب Ƙالدراسا ǎحدƍ يǋو

 ýǚƤ Ǉم Ƴي المشروƼ ƘǙاحتما ǎمد ǏǄة عƼيتم الحكم أو المعر ƚحي ÜاديةƮقتǙا

التنبƌ بربحيتǊ المتوقƽة عǏǄ حجم المبيعاƘ المتوقعةÜ ويتم Ʀلǁ مǇ جراƍ ƇلقاƮ Ƈورة 

ǄوتحǄالس ǏǄع ƔǄدراسة حجم الط ýاعيǌدمة التي سينتجƤالقائم . ة أو ال Ǉم ƔǄا يتطƦǌل

بالدراسة مǇ جمƴ جميƴ المعǄوماƘ حوý المشروƍ ƳلǏ جانƔ اǗحƮائياƘ المتعǄقة 

  .بƦلǁ مǇ مƤتǄف وشتǏ المƮادر

 Ʃالحد ǏǄالقائمة ع ƘوماǄالمع Ǌبالدراسة عدم تبني Ǌعند قيام ýǄي المحƼ ويشترط

Ǉ ولكǇ ينطƾǄ مǇ باƔ المعǄوماƘ العǄمية واǗحƮائية مýǚƤ Ǉ المƮادر التي والتƤمي

لǌا عǚقة بنوƳ نشاطǊ عǏǄ جميƴ المستوياƘ منǌا الوطنية أو القطاعية أو الجƺراƼية 

عǏǄ المحýǄ أǇ يقوم بدراسة ميدانية لǄسوƾ استكماǙ لدراستǊ التحǄيÜý ومǇ أجƍ ýتمام 

  .ئƝ بƋنǌا ƦاƘ واقعية ومƮداقيةحتǏ يتƋكد مǇ البياناƘ والنتا

 ýيǌبيانية لتس ýوأشكا ýجداو ýشك ǏǄع Ɵيطر Ǉأ Ɣالسوقي يج ýا العمƦǋو

 Ƈسوا ǎرƤسنة أل Ǉالرقمية م Ƙتطور البيانا ƾطري Ǉع ƾالحقائ Ǐلƍ ýوƮوǄية لƌالر

 ǏǄع ƴالمتوق ƔǄحجم الط ƘǙاحتما Ǐلƍ ýوƮوǄل ǁلƦا وǌنسب ƴم ǇاƮبالزيادة أو النق

 سيقوم المشروƳ بƎنتاجǌا وطرحǌا لǄسوƾ ولتوضيƠ الƽكرة يتم التطرƍ ƾلǏ السǄعة التي

Ǉم ýك:  

1 - Ƙادر البياناƮم.  

 .عناƮر الدراسة التسويقية - 2

  

حيƚ يتم اǙستعانة ببعƯ الجǌاƘ الرسمية والمجƘǚ :  مصادر البيانات-1

ǚا عǌة الدراسة التي لƮاƤلتدعيم الدراسة التسويقية و ǁلƦة وƮƮƤقة والجرائد المت
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 Üالدراسة ýمح Ǌلمشروع ƴالتاب Ƴي القطاƼ اديƮقتǙاد الوطني أو النشاط اƮقتǙبا

وƦǋا مǇ أجý نجاƟ عرƯ المشروƳ ويشترط Ƽي Ʀلǁ أǇ تكوǇ البياناƘ متاحة لǄقائم 

  .ما يƤدم مشروعǊوبدراسة الجدوǎ ليستƽيد منǌا 

 Ǚ بد مǇ ومǇ أجý التحكم Ƽي الجانƔ التسويقي:  عناصر الدراسة التسويƾية-2

مكوناƘ أساسية يستند عǄيǌا حتǏ تكوǇ دراستǊ متكامǄة والتي تتمƼ ýƛي العناƮر 

  (1):التالية

Ʊالمشرو ǅالتي سوف : الفكرة ع ƘدماƤأو ال Ƙونوعية المنتجا Ǌومساحت Ǌمكانت

  .يقدمǌا

Ʋالبي Ƥƺمنا : Ǉا أم عǌيǄة ومتعارف عƮاƤ ƴبي ƦƼمنا ƾطري Ǉع ƴسيتم التوزي ýǋ

 ƦƼمنا ƾيرطريƺǄكية لǄم.  

توضيƠ أسǄوƔ ومناƦƼ نقý المواد األولية لǄمشروƳ وكƦلǁ وسائý : وساƏل النƾل

ƾأو السو Ƈǚالعم Ǐلƍ ƴنƮالتام ال Ɯالمنتو ýنق.  

ýǋ سيكوǇ الشراƇ محǄيا مǇ المورديǇ مباشرة أم عǇ : مصادر المواد اǓولية

  :روƳ مýƛطريƾ اǙستيراد الƤارجي ƍلǏ جانƔ بعƯ النقاط التي تƤدم المش

- ƾسوǄوالتي ستقدم ل Ƴة بالمشروƮاƤناعة الƮتطور ال.  

-  ƦاƤتǙ Ǌسية لƼالتنا Ƙوالمشروعا ƾروف السوƲدراسة ميدانية ل

 .اǗجراƇاƘ الǚزمة

-  Ưحجم المعرو ƴمقارنة م ƾسوǄي سيقدم لƦال ƜنتاǗا ǏǄع ƔǄحجم الط

تƮاد منǌا وƦلǁ مýǚƤ Ǉ التحǄيý اǗحƮائي لبعƯ األرقام المتعǄقة باǙق

 .الوطني

  

Ǯالǭدارية: اـɋيمية واȚة التنȅالدرا:  

                                                           
  .30. االستثمار، مرجع سابق، ص أحمد محمود عمارة، دراسات الجدوى وقرار -(1)
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Ʀǋا حتǏ يتحقƾ األمýǚƤ Ǉ تحǄيý البياناƘ المتعǄقة حوý العنƮر البشري 

والحجم الƦي يقوم بǊ مǇ جراƇ الƤدماƘ التي يقدمǌا المشروƳ لتحقيƾ األرقام المتوقعة 

ýǚƤ Ǉا يتم مƦǋو Üالمالية Ɣوالنس Ƙشراƌقوائم المالية والمǄل ýكام Ơوجود توضي 

 ýك ƘاƮاƮتƤي تحديد اƼ Ƴراد المشروƼأ Ǉبي Ƙقاǚع Ǉم Ǌوما تربط ýطوط العمƤل

عنƮر بشري وƾƼ وƲيƽتǊ مƴ التركيز عǏǄ العناƮر الƽعالة والمتميزة Ƽي مجاý نشاط 

المشروƳ محý دراسة الجدوǎ التي تستطيƴ التƽاعý مƴ جميƴ التƺيراƘ المحيطة 

 Ǉيعتبر م Ǌألن ƳبالمشروƳالمشرو Ɵلنجا Ǐالبوادر األول.  

ولǇ يتحقƦǋ ƾا األمýǚƤ Ǉ التنƲيم اǗداري المحكم والمتكامý لƦلǁ يشترط 

 ǉƦǋ ýوتشم ƳمشروǄادية لƮقتǙا ǎدراسة الجدو ƾƼيمية وƲوجود ضرورة دراسة تن

  :الدراسة التنƲيمية عǏǄ العناƮر التالية

1 - Ǉبار والتعييƤام األƲن.  

2 - ƳمشروǄيمي لƲالتن ýيكǌال. 

 .ǋيكý األجور والحواƼز - 3

 .تحديد الوƲائف - 4

 .تحديد الجوانƔ المالية وسǄطاƘ اعتماد التعاقد - 5

6 - ǇيǄالعام Ƈأدا ǎتقييم مستو ƔوǄأس. 

  :ةـة البيǞيـالدراȅ: اـراǣع

 Ƈا سواǌر بالطبيعة البيئية التي حولƛƋر وتتƛƌا تǌتƽƮ Ƙما كانǌم Ƙالمشروعا Ǉƍ

المالية أو الحضاريةÜ وƦلǁ مýǚƤ Ǉ العǚقة مǇ الناحية اǙقتƮادية أو اǙجتماعية أو 

 ýالعم ǁلƦƼ Ƙوالحاجيا ƠالƮالم Ɣونتيجة تشع ÜǊبالبيئة التي حول ǇنساǗالتي تربط ا

ǇريƤǓا ƴم Ǌالتي تربط Ƙقاǚي العƼ ǁتشاب Ǐلƍ ديƌي.  

عǄيǊ نجد األمر كƦلǁ يتعƾǄ بالمشروƳ حيǙ ƚ يƛƌر ǋو Ƽقط بالبيئة ولكǇ يتƛƋر 

ة العǚقة التي تربطǊ بƦلǁ وما يحدƚ مǇ تƺيراƘ يجƔ أǇ يستجيƔ لǌا كƦلǁ بǌا نتيج

متǏ تطƔǄ الحاجة لƦلÜǁ وتتمýƛ عناƮر البيئة بالنسبة لǄمشروƼ Ƴي المدƘǚƤ التي 
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 Ɣجان Ǐلƍ ةƽǄتƤالم ýاƮتǙا ýووسائ ǉوالميا ƾوالطر Ƈرباǌالك ýƛا مǌليƍ Ɯيحتا

  .ƮادياالتشƺيÜý وǉƦǋ العناƮر تسمǏ بعناƮر اǗنتاƜ اقت

وبالتƽعيý واǗحýǚ والتوƼيƾ بينǌا تƍ ýƮلǏ طرƍ ƟنتاƜ لǄسوƾ وتبقǏ مستمرة 

 ƜنتاǗعادة اǗ ƜنتاǗرف اƮ بعد ǎرƤالبيئة مرة أ Ǉادة مƽستǙبا Ƴيقوم المشرو ǊيǄع

ýالشك ƾطري Ǉع ǁلƦ ýيƛتم Ǉويمك ƴمجتمǄل ƘدماƤو ƴǄالتالـيوتقديم س :  

  

  )06(م ـل رقـشك
  ةـروƱ والبيƏـالمشة بيǅ ـيمƙل العǘق

  
  

  
  

  .57. أحمد محمود عمارة، دراسات الجدوى وقرار االستثمار، مرجع سابق، ص: درـالمصـ

  

 ƴم Ƴوحجم نشاط المشرو Ƴف نوǚتƤف باǄتƤالبيئة ت Ǉم Ƴادة المشروƽواست

  .المنطقة التي يقام عǄيǌا

  

  :الدراȅـة الȦنيـة: اـǹامس

  :مخرجـات
   -ƴنƮتامة ال Ƙمنتجا   
   -ƘدمـاƤ   

  :مدخـǘت
   -ýالما Ʃرأ   
   -ýالعم   
   التنƲيم-   
   -Ưاألر   

البيƏـة  البيƏـة

روƱـالمشـ
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Ɣ يتعƾǄ بالدراسة الƽنية الǌندسية التي يقوم المƤتƮوƼ Ǉي Ʀǋا وƦǋا الجان

 ýيƺية تشƽوكي Ǌالبنائي ل Ɣا الجانǌة منƮاƤي الدراسة وƼ Ƴالمشرو ƇنشاǗ ýالمجا

  .العماý ونوعيتǌا ƍلǏ جانƔ مستǄزماƘ اǗنتاƜ والتكاليف

ة Ǚ لƦا تعتبر الدراسة الƽنية جزƇا مǇ دراسة الجدوǎ اǙقتƮاديةÜ وǉƦǋ الدراس

 ýأج Ǉم ǊǄية تمويƽالمالي وكي Ɣالجان Ǐلƍ ǉتتعدا Ǉني ولكƽال Ɣقط الجانƼ ƭƤت

Ƴتقييم المشرو Ƙشراƌم Ǐلƍ ýوƮة . الوƽǄتƤالتكاليف الم Ɣر جوانƮالعنا ǉƦǋ Ǉوم

الƤاƮة باǙستƛماراƘ المعتمدة عǄيǌا Ƽي ƍنشاƇ القوائم المالية ومƌشراتǌا حتǏ يتم 

  .شروƳ والحكم عǏǄ جدواǉالوƮوǙ ýستƤراجǌا لتقييم الم

ȅادȅاـ :ȅاليـالدراƫر التالية :ةـة اƮالعنا ǏǄالدراسة ع ǉƦǋ ýƛوتتم:  

  .التكاليف اǙستمارية - 1

2 - Ƴالمشرو ýة تمويƽǄوتك ýيكǋ. 

 .القوائـم الماليـة - 3

4 - Ƴالمالية لتقييم المشرو Ƙشراƌالم. 

سبيý ويقƮد بǌا ما يتكǊƽǄ المشروƳ مǇ أمواƼ ýي  ": التكاليف االستƙمارية-1

ƍنشائǊ وƍعدادǗ ǉنتاƜ وتسويƾ السǄعة أو الƤدمة المطǄوبة وبالكمياƘ المستǌدƼة 

  (1)".وبمستوǎ الجودة الموضƠ بالدراسة الƽنية

  :بمعنǏ حƮر تكاليف ƍنشاƇ المشروƳ ويعتمد Ƽي Ʀلǁ عǏǄ البياناƘ التالية

- Ǚجماƍ ماريةƛستǙتكاليف اǄل Ǉعداد بياƍ يتم Ǉي. أƮƽت ýعداد جداوƍ مƛ يةǄ

  .لكý بند مǇ البنود اǗجمالية لǄتكاليف اǙستƛمارية

تقديم شرƟ واف لكý بند مǇ بنود التكاليف مƴ توضيƠ اǙسم المعتمد  -

ǁلƦ يƼ اǌيǄع. 

- Ƴالمشرو Ƴف نوǚتƤف باǄتƤر يƮالح ƔوǄأس. 

                                                           
  .Ü .100 دراساƘ الجدوǎ وقرار اǙستƛمارÜ مرجƴ سابƭ Üƾةأحمد محمود عمار - (1)
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عǄيǇƎƼ Ǌ الدراسة المالية تعتمد Ƽي بنائǌا عǏǄ الدراسة الƽنيةÜ لƦا ǇƎƼ دراسة 

لكƼ Ǉي .  التكاليف اǙستƛمارية تعتمد Ƽي بنائǌا عǏǄ الدراسة الƽنية كƦلǁوتحǄيý أرقام

 Ʃندǌالم Ǐلƍ Ƴالرجو Ɣا يجƦبنود التكاليف ل Ưبع Ǉأو نسيا ýماǋƍ نجد ƘǙالحا Ưبع

أو الƽني الƦي قام بƎعداد الدراسة الƽنية ǙستكماƦǋ ýا النقÜƭ لƦا ƍ ǇƎƼعداد وحƮر 

تبر األساƩ لǄدراسة المالية وƍعداد الǌيكý التمويǄي التكاليف اǙستƛمارية لǄمشروƳ تع

والقوائم المالية ومƌشراƘ تقييم األداǗ Ƈعداد التنƽيƦ الدقيƾ لǄنƽقاƘ التي ستƺطي 

Ƴالمشرو.  

2-Ʊهيكلة وتكلفة تمويل المشرو  : ýيƮƽمارية بالتƛستǙالتكاليف ا Ơبعد توضي

 مبرراتǌا وتحديد برنامƍ Ɲنƽاقي وما يتطǄبǊ مǇ دعم رقمي لكý بند مǇ بنودǋا وتحديد

لǄتكاليف الƤاƮة بالمشروƛ Ƴم ينتقý بعد Ʀلƍ ǁلǏ مƮادر تمويǉƦǋ ý التكاليف والمتمǄƛة 

  :Ƽي اǓتي

ويعتمد Ƽي Ʀلǁ رƌوƩ أمواý أƮحابǌا دوǇ اǙستعانة بƋي : التمويل الƤاتي −

ýادر التمويƮم Ǉر مƤƈ درƮم.  

اتي يعتمد عǏǄ مƮادر متنوعة ƍلǏ جانƔ التمويý الƦ: مصادر أخرǌ للتمويل −

ýير األجƮوالق ýي المتوسط األجƼرƮالم ýكالتموي.  

  :وستعمý لǄحكم عǏǄ جدوǎ المشروƳ والمتمǄƛة Ƽي : الƾواƏم المالية-3

−  ýƤقائمة الد)Ƙقاƽوالن ƘيراداǗا.(  

  .قائمة النƽقاƘ النقدية −

ǌا مǇ اǙستمرار تشير ƍلǏ مدƍ ǎمكانية تحقيƾ المشروعاƘ أرباحا تمكن: ة الدخلـقاƏم

والنجاƟ عǏǄ مدǎ حياة المشروƳ أو Ƽترة الدراسة وتعتمد قائمة الدýƤ عǏǄ المقارنة 

  .بيǇ اǗيراداƘ والنƽقاýǚƤ Ƙ سنواƘ الدراسة لǄحƮوý عƮ ǏǄاƼي الربƠ السنوي

تعتبر مǇ المحاور األساسية والمكمǄة لدراسة الجدوǎ اǙقتƮادية : التدƾƺـات النƾديـة

 العمý الƦي يحقǏ ƾجة السيولة النقدية بالمشروƳ وتنƾƽ األمواý مǇ وƍلحيƚ تعكƩ در

مǇ ورائǊ سداد القروƯ مƼ ƴوائدǉ مƴ تحقيƾ وƼراƘ نقديةÜ وتعتمد عǏǄ مقارنة 
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 Ǌارجة منƤال ýباألموا ƳمشروǄية لǄƤالدا ýاألموا(Out cash in cash flow) 

مما يƌدي ƍلǏ الحƮوý عǏǄ  (Net cash flow)لǄحƮوý عƮ ǏǄاƼي التدƼقاƘ النقدية 

 ويكوƍ Ǉعداد القوائم Ʈ(Accumulative cash flow)اƼي التدƼقاƘ النقدية التراكمية 

  .المالية Ƽي ضوƇ أرقام الدراسة الƽنية لǄمشروƳ أيضا

4-Ʊللمشرو Ʋالمتوق ƅداǓييم اƾشرات المالية وتƊتعتبر القوائم المالية :  الم

دوǎ المشروƳ والمƌشراƘ المالية ǋي المƤرجاƘ بمƛابة مدƘǚƤ لعمǄية تقييم مدǎ ج

. التي سيتم مǚƤ Ǉلǌا الدƤوý لǄمشروƳ أي اتƤاƦ القرار اǙستƛماري بƮيƺة عǄمية

 Ǌأشب Ƙشراƌأما الم ýاألعما Ɲاعتبار القوائم المالية بالميزانية وقوائم نتائ Ǉيمك ƚحي

ئم والتوƍ ýƮلǏ تقييم بنسƔ التحǄيý المالي التي مǚƤ Ǉلǌا يتم استنباط وǌƼم القوا

 ƦاƤتǙ اǌلǚƤ Ǉم ýƮالتي ت ǎالجدو Ǌائية لدراستǌالن Ɲالنتائ ýيتناو ƚحي Ƴالمشرو

  .القرار السǄيم لǚستƛمار Ƽي مشروƳ جديد

  

 والصعوبات المؤثرةالعوامل : عـالراب بـالمطل

  :االقتصاديةعلى الجدوى 

  :العوامل المؤثرة على الجدوى االقتصادیة: رع األولـالف
  : ƍلǏ مجموعتيǇاǙقتƮادية العوامý المƛƌرة عǏǄ الجدوǎ اǙقتƮاديوǇلقد Ʈنف 

  .العوامý الداǄƤية -

  .العوامý الƤارجية -

  :ةـȰ الداǹليـالعوام: أوال

وǋي متعǄقة بكمية ونوعية عوامý اǗنتاƜ المتواجدة Ƽي الوحدة اǗنتاجية وكيƽية 

  : جموعاÜƘ وǋي تنقسم بدورǋا ƍلǏ عدة مواستǚƺلǌاتنƲيمǌا 

  .ةـý البشريـالعوام -

 .ةـý التقنيـالعوام -
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  .ةـالتنƲيميý ـالعوام -

  )1(: العوامل البشرية-1

 ǎالجدو ǏǄالبشرية ع ýر العوامƛة أƼادية لمعرƮقتǙاƘي الوحداƼ نتاجيةǗا 

أǋم النƲرياƘ التي حاولƘ دراسة سǄوǁ الƽرد العامÜý ومدǎ توƲيǊƽ لقدراتǊ  نƦكر

  .الǋƦنية والجسمية

الƽرد ينƽر مǇ العمý ويتجنبǊ وبالتالي يجƍ ƔرغامǊ عǏǄ العمÜý ووضعx:(  Ǌ(يةنƲر

Ǉاألم Ǉع ƚولية ويبحƌالمس ƯƼرد العادي يرƽال ǇƎƼ ǁلƦ Ǉع ǚضƼ المراقبة Ƙتح.  

يعتبر أسǄوƔ المراقبة Ƽي العمý ومعاقبة األƼراد : دوقƭǚ ماǁ جريجور ):y(نƲرية

ي تشجيƴ أسǄوƔ المراقبة الƦاتية عǇ طريƾ أسǄوƔ أنسƔ لدƴƼ األƼراد ƍلǏ العمÜý أ

 ƘرƼا توƦƍ Ǌداف المحددة لǋاأل ƾتحقي ǏǄع ýرد بضرورة العمƽǄاتي لƦالشعور ال

الشروط المǚئمة لǄعمǇƎƼ ý األƼراد يقبǄوǇ المسƌولية ويبحƛوǇ عنǌا وتتولد لديǌم 

)ýالعما (ƳيداǗالمبادرة وا Ɵرو.  

 ǇريƲالمن Ưبع ǎكما يرǇادييƮقتǙواǇأ  ǊيƼ ما وجدǄك ýالعم Ǐلƍ ƴƼرد يندƽال 

  : حسƔ الشكý التوضيحي التالياتƮاعديما يشبƴ حاجاتǊ والتي يمكǇ ترتيبǌا 

  

  يوضƞ ترتيب الحاجات الفردية تصاعديا: )07(ل ـالشك

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .Üƭ .17 جƴ سابƾ مرتقييم األداƇ اǙقتƮاديÜ ÜجماƤ ýنشور -)1(

ǧاǱاƩا  
 الǾاǩية

 اƩاǱاǧ االǱتماȝية

ǱاƩمنيـاɉا ǧةـا 

ǱاƩيـاǱيزيولوȦال ǧةـا 
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  .Üƭ .17  مرجƴ سابƼ Üƾي وحدة ديدوƫ مراداǙقتƮاديمƌشراƘ تقييم األداÜ Ƈ جماƤ ýنشور :درـالمص

  :لقد Ʈنǌƽا الكتاƍ ƔلǏ :العوامل التƾنية -2

 ƭائƮƤƘداماƤنتاجية : المواد األوليةواستǗي الوحدة اƼ ýا العامƦǋ رƛويتجسد أ 

 تدƼقاƘ توريدǋا حسƔ ضعف ǋيئاƘ انتƲامالمطǄوبة وعدم ǄمواƽƮاƘ ل لمدǎ مطابقتǌا

لية Ƥشية  اǗنتاجية لتƤزيǇ كمياƘ أكبر مǇ المواد األواƘالتوزيƴ مما يƌدي بالوحد

ƳقطاǗاǇزيƤاريف التƮي مƼ ýƛة و التي تتمǄطائ Ǚا أمواǌƽǄمما يك Ɛاجƽالم .  

 يرǎ المƽكروǇ أǇ التجǌيزاƘ التقنية التي : التجǌيزاƘ التقنيةاستƤداموأساليƔ طبيعة 

ǄƤالمت ýي الدوƼ اǌبيتǄت Ǉع ýشƽنعة تƮالم ýالدو Ƙبي حاجياǄتƽ عدم Ǐلƍ يعود ǁلƦة و

 Ƽي الدوý المƮنعة عنǌا Ƽي الدوý المتƽǄƤةÜ وƦǋا يشكý جزƲ  Ƈروف العمýانسجام

  .مǇ مشكǄة نقý التكنولوجيا مǇ العالم المتقدم ƍلǏ العالم المتǄƤف

يتمýƛ أƛر العوامý التنƲيمية Ƽي سوƇ التسيير بالوحداƘ  :العوامل التنưيمية -3

Ư الوحداƘ عدم Ƽعالية القراراƘ اǗدارية Ƽي حý المشاكý التي تعتر(اǗنتاجية 

  ).اǗنتاجية

  :ةـȰ اƪارǱيـالعوام: اـǭاȹي

Ǉƍ سير العمǄية اǗنتاجية Ƽي الوحدة اǗنتاجية يرتبط بعوامý كƛيرة وǙ تكاد 

 والحياة عموما Ǚ تƛƌر عǏǄ أداƇ الوحدة اǙقتƮاديةتوجد Ʋاǋرة Ƽي الحياة 

  )1(.اǗنتاجية

  :ةـقتصادیالصعوبات التي تواجه إعداد الجدوى اال: الفرع الثاني
 ýƲ يƼ المالية مشجعة Ƙشراƌة بالمƮاƤال ǎيجاد أرقام دراسة الجدوƍ ي حالةƼ

 Ƴي المشروƼ ƘعوباƮ ýǄالمح Ǌتواج Ǌأن Ǚƍ Üا مشجعة لقيام الدراسةǌنƎƼ كدƋروف التƲ

لمستقبý مýǚƤ Ǉ تحǄيý الحساسية سواƇ مǇ ناحية تراجƴ اƼي حالة تعرضƼ Ǌي 

                                                           
  Ü :1973Ü دار الطǄيعـةÜ بيـروƘ   طبيعة وƤواƭ العوامý المƛƌرة عƍ ǏǄنتاƜ العمÜ     ýرسوý العǄي لوجيǊ عبد ا   -)1(

      ƭ .18.  
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 أو حدوƚ اƛǗنيǇ معاÜ عǄيǊ يجƔ عǏǄ المحýǄ أو القائم اǗيراداƘ أو ارتƽاƳ المƮاريف

  :بالدراسة أǇ يقوم باǓتي

-  Ǉأ Ɣاألسبا Ǉوقد تكو ƳمشروǄل ýالمحتم ƾاƽƤǘدي لƌالتي ت Ɣدراسة األسبا

الطاقة التسويقية أي األدواƘ المادية والبشرية المستƤدمة Ƽي المشروƳ غير 

 بƦلƼ ǁي الدراسة التسويقية كاƼية عدديا وƼنيا عǄيǊ يجƔ تعديý ما يرتبط

  .والدراسة التنƲيمية والمالية

-  ǚƛم Ɣمما يج ýأق Ǐاألول Ƙي السنواƼ نتاجيةƍ بطاقة ƾǄينط Ƴالمشرو ƯتراƼا

 ǊيǄالدراسة ع Ǉيرة مƤاأل Ƙي السنواƼ م بطاقة عاليةƛ بطاقة بسيطة ýǚƺستǙا

 .ƽوائديتم تعديý الدراسة الƽنية والمالية مما يعود عǏǄ المشروƳ بال

- Ƴي بداية المشروƼ ة بالدراسةƮاƤاريف الƮي المƼ ةƺالمبال. 

ارتƽاƳ تكƽǄة التمويý سواƇ لسبƔ عدم اƤǙتيار األمýƛ لǖسǄوƔ السǄيم Ƽي  -

ýالتموي. 

اǙجتماƳ ما بيǇ أƮحاƔ المشروƳ والقائميǇ عƍ ǏǄعداد الدراسة الǌندسية أو  -

الƽنية وعرƯ ما تم التوƍ ýƮليǊ مǇ معوقاƘ تجعý مǇ المشروƳ غير مجد 

اقتƮاديا مƴ اǗدƇǙ بالنƮائƠ ألƮحابǌا مƍ ƴيجاد الحǄوý المناسبة Ǚنتقاد 

 .اجǌة المناƼسةالمشروƳ وتعديý دراسة الجدوǎ ليƮبƠ المشروƳ مربحا ومو

-  ƴا مǌأرقام ƾم وتتطابƇǚا تتǌǄلجع ǎي دراسة الجدوƼ زمةǚال Ƙǚالتعدي Ƈجراƍ

بعضǌا وƦǋا التطابƾ يشمý كý مǇ الدراساƘ التسويقية والƽنية والمالية 

Ƴالمشرو ƔحاƮأ ǏǄا عǌوعرض. 
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  :دراسات الجدوى االقتصادية الستخدام الطاقات المتجددة :الثاني المبحث
اƘ الجدوǎ اǙقتƮادية يعني مجموƳ اƤǙتياراƘ والتقديراƘ التي يتم Ǉƍ دراس

ƍعدادǋا لǄحكم عǚƮ ǏǄحية المشروƳ اǙستƛماري المقترƟ مǇ طرف الجǌة المعنية 

 Ƴترة عمر المشروƼ ýǚƤ التكاليف والعوائد المباشرة وغير المباشرة Ƙتوقعا Ƈي ضوƼ

مة ƤǙتيار المشروƳ كǚƮحية المشروƳ اƼǙتراضي وƦلǁ باǙعتماد عǏǄ البياناƘ الǚز

وقابǄيتǊ لǄتنƽيƦ وتƮنيف البياناƘ وتبويبǌا ƛم ƍجراƇ المعالجة الحسابية والرياضية 

)Ƴالمشرو Ɵنجاƍ يƼ ƾتطب Ǉأ Ɣالتي يج ƜƦالنما ( ÜميةǄالع Ɣاألسالي ǏǄالمعتمدة ع

ǎجدو ýƛم Ǐالمعن Ʃƽدي نƌدمة وتƤمست ǎرƤأ Ƙاد عباراƮقتǙا ǎوم جدوǌƽولم 

اǙستƛمار أو تقييم اǙستƛمار أو تقييم المشروÜƳ وتشمý دراسة الجدوǎ اǙقتƮادية 

 Ǉبعي ƦƤاأل ƴالقانونية والبيئية م Ƙة بالتشريعاƮاƤال ǎدراسة الجدو ýƛعديدة م Ƙǚمج

لǏ جانƔ دراساƘ السوƾ النواحي الƽنية ودراسة Ü ƍاǙعتبار العاداƘ والتقاليد والقيم

  .الماý والتجارة

  

طرق دراسات الجدوى االقتصادية البيئية : مطلب األولال

  :الستخدام الطاقات المتجددة

وƼي Ʀǋا المجاý كƋي دراسة تقام عǏǄ أي مشروƳ اقتƮادي تود منǊ المƌسسة 

الوƮوƍ ýلǏ تحقيƾ نتائƝ اقتƮادية واجتماعية تعتمد عǏǄ المعطياƘ التي تƤدم Ʀǋا 

Ǌمن ƾǄالدراسة والتي تنط Ǉم Ɣالجان.  

Ǌ يعد األƛر البيئي لǄمشروƳ اǙستƛماري مǇ المواضيƴ الǌامة Ƽي وقتنا عǄي

الحالي ولكý مشروƳ شروط يجƔ الوƼاƇ بǌا مƴ األƦƤ بعيǇ اǙعتبار اƛǓار الƤارجية 

  )1(: ويركز عامý البيئة عǏǄ جانبيǇ أساسييƼ Ǉي تقييم المشروعاƘ وǋي

                                                           
)1(–  ÜرƮم ÜسكندريةǗا ÜنشرǄدار الجامعة الجديدة ل ÜƘالمشروعا ǎجدو Ƙدراسا ÜƟتوƽأبوا ال Ǐنƺيحي عبد ال  

      2003Üƭ . 77.  
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ي تقييم المشروƳ مǇ حيƚ اƤتيار  يتعƾǄ بالعناƮر البيئية المƛƌرة Ƽ:الجانب اǓول -

 Ǉا بعيǋƦƤينا أǄع Ǉمما يتعي Ƴتكاليف المشرو ǏǄر عƛƌمما ت ƜنتاǗوتكنولوجيا ا ƴالموق

اǙعتبار عند اتƤاƦ القرار والتي تركز عǏǄ كý مǇ العناƮر البيئية الطبيعية والبيئية 

  .اǙجتماعية والبيئة اǙقتƮادية

ƛار المتوقعة التي تنجم عǇ تنƽيƦ المشروƳ يتولǏ أمر قضايا اǓ: الجانب الƙاني

المقترƟ عǏǄ المنطقة المحيطة بما تشمǊǄ مǇ سكاǇ وبناياƘ وحيواناÜƘ وتتمƼ ýƛي 

  . معƲمǌا مǇ مƽǄƤاƘ المشروƳ والمƤاطر الƮحية

  :هدف وأهمية نطاق تقييم الجدوى البيئية: رع األولـالف

  :Ƚدǩ ȣقييم اǭɉر البيǞي: أوال

 ƍلǏ ضماǇ السǚمة لǄمشروƼ Ƴي ýƲ الجدوǎ اǙقتƮاديةÜ ويǌدف Ʀǋا العنƮر

حيǙ ƚ يǄƤف ƛƈار بيئية ضارة بدرجة غير مقبولة أو توجد عǏǄ المدǎ البعيد وƦǋا 

Ǉقا مǚ1(:انط(  

التشجيƴ عǏǄ تحǄيý شامý حوý معطياƘ التƮƮƤاƘ المتعǄقة باألضرار البيئية  -

Ƴالمشرو ǏǄع  

Ƴ المتوقƴ أو Ƽي حالة عدم تنƽيǉƦ بالنسبة تحديد درجة تƛƋير اƛǓار عǏǄ المشرو -

ƴمتوق ýبدي ýلك. 

- ƾدقي ýيǄتح Ǐلƍ Ɯمية والتي تحتاǋر أƛاألك ýتحديد المشاك 

 تحديد اǗجراƇاƘ التي تحد أو تƽƤف مǇ شدتǌا وتقوية اƛǓار اǗيجابية  -

 .تقييم اƛǓار البيئية الكمية والنوعية منǌا -

  :أƵية دراȅة اجلدوɁ البيǞية: اـǭاȹي

  :Ǉƍ أǋمية دراسة الجدوǎ البيئية تتطƔǄ تحديد ما يǄي

   قبوý المشروƳ والمواƼقة عǄيǊ وƦلǁ مǇ قيام عمǄية التنƽيǇƦضما -
                                                           

 .Üƭ . 78ي عبد الƺنǏ أبوا الƽتوÜƟ دراساƘ جدوǎ المشروعاÜƘ مرجƴ سابƾيح  -)1(
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-  Ƙاǌالج Ǉم ýالتموي ƔǄيتط Ƴالمشرو Ǉا كاƦƍ ةƮاƤمر وƛحة المستǄƮم ƾتحقي

المعنية كالمنƲماƘ الدوليةÜ ألǇ كƛير مǇ مƌسساƘ التمويý يتطƔǄ تقييم 

 ƛماري أوǙ وكý قبý كý شيƇالمشروƳ اǙست

  مواقƴ معينة لبعƯ المشاريƴ التي تسبƤ Ɣطرا عǏǄ التǄوƔƚاستيعا -

-  Ƙالتعويضا ƔǄط Ǐلƍ ديƌة مما يƽǄتƤالم Ƙالقطاعا Ǉالبيئية بي Ƙادي المنازعاƽت

 أو التكاليف الكبيرة مǇ أجƟǚƮƍ ý الضرر أو التوقف عǇ النشاط

Ǯالǭاـ :Ǟر البيǭɉقييم اǩ ȧاȖȹيـ:  

 ـǊعمǄية تƤطيط المشروƳ ويتحدد نطاقمǇ د تقييم األƛر البيئي جزǋ Ƈام ويع  

مýǚƤ Ǉ القانوǇ والƦي يحدد Ƽي مضموǇ حماية البيئةÜ مƴ تقييم المناƴƼ والتكاليف 

 ǉƦǋ تقييم ƔǄا يتطƦل Ǌمن Ƈأو الجز ýكك ƴالمجتم ǏǄر عادة عƛƌوالتي ت ƳمشروǄالبيئية ل

عý الƮعيد المحǄي أو الوطني مƴ تحديد أبعاد اƛǓار Ƽي ƍطار اجتماعي واقتƮادي 

 Üمتقييم البيئةƛ البيئة ƘǙالبيئة الطبيعية أو مجا ƘǙامتداد أبعاد التقييم لمجا ǇمكاƎب 

  . اǙجتماعية

  :مراحل وأساليب تقييم األثر البيئي: يـرع الثانـالف

  :مراحǩ Ȱقييم اǭɉر البيǞي: أوال

Ƥت ýة مراحƛǚƛ Ƴلدورة تطور المشرو Ǉا ويمكǌواحدة من ýار البيئية لكƛǓف اǄت

  :اǓتيحسƔ تقسيم ǉƦǋ اƛǓار 

ǍولǓقائمة : المرحلة ا ǏǄعتماد عǙا ýǚƤ Ǉر البيئي مƛǖالقيام بتقييم مبدئي ل

بمجموعة المجاƘǙ والعوامý البيئية التي تتƛƋر بالمشروƳ أو اعتمادǋا معايير موحدة 

وƍعداد التقارير عǏǄ اƛǓار التي تحتاƍ ƜلǏ تحǄيý مƴ مراعاة عوامý البيئة ƦاƘ الǄƮة 

  .مƼ ýƮƽي المرحǄة الموالية
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تتعƾǄ مضامينǌا حوý تحديد وتقييم اƛǓار البيئية الناجمة عǇ : المرحلة الƙانية

 ƴمعقدا م ƴالموق Ǉي حالة كوƼ اƦǋو ƴزيارة الموق Ǉالقائمي Ǉم ƔǄمما يتط ÜƳالمشرو

  .لمشروƳقيام دراسة معمقة حوý مستجداƘ ا

نقوم بƎعداد تقرير عǇ األƛر البيئي وƦǋا مǇ أجý توƼير الشرط : المرحلة الƙالƙة

قرير اǗجراƇاƘ المقترحة تالتنƽيƦي لǄمشروƳ مǇ قبý السǄطاƘ المƤتƮة ويتضمǇ ال

  .لتƽƤيف اƛǓار البيئية الضارة

 ǊيǄتع ƔǄالتاليةتط Ɣة السابقة دراسة الجوانƛǚƛال ýالمراح:  

 تاƜ كý عǏǄ حدǎعمǄياƘ اǗن -

 عمǄياƘ المƮنƴ سواƼ Ƈردية أو مجمعة -

- ƴنƮالم Ǉاألنشطة المساعدة كالمادة األولية أو المساعدة وتموي 

 ƍجراƇاƘ مراقبة النƽاياƘ وكيƽية التƭǄƤ منǌا -

 توƼير األمǇ والƮيانة -

  : ويمكǇ توضيƠ مراحý تقييم األƛر البيئي مýǚƤ Ǉ الشكý التالي
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  واƦي مƲ دراسة الجدوǌ االقتصاديةيم اƙǓر البيƏي بالت مراحل تƾي:)08 ( رقمشكل
  

  
  . 86. يحي عبد الƺني الƽتوƟ دراساƘ المشروعاÜƘ مرجƴ سابƭ Üƾ: درـالمص

  

  :أȅاليǩ Ǣقييم اǭɉر البيǞي: اـǭاȹي

  :تاليةتتعدد وسائý وأدواƘ تقييم األƛر البيئي وتستوجƔ توƼر الوسائý المستƤدمة ال

  التحديد الشامý لجميƴ اƛǓار ƦاƘ الǄƮة بالبيئة -

-  ýالعوام Ǉوبي ƳمشروǄوالنتيجة ل Ɣالسب Ǉم ýك Ǉالمتبادلة بي Ƙقاǚتحديد الع

 واƛǓار البيئية

- ýوقيام تقييم شام ƇجراǗ متعددة ƘاƮƮƤير تƼتو 

دراسات الفرƫ االستƙمارية 

 تقييم أولي لƛǖر البيئيةـة الجدوǌ التمǊيديـدراس

ǋ ýǋنـاǁ جـدوǎ مǇ اǙستƛمـار 
ÞýيـǄي التحƼ 

 ƘباǄة متطǄي التقييم األولي لمقابƽيك ýǋ
Þولةƌالمس Ƙاǌالج 

  نعـم
 اراǙستمر

Ǚ  
التوقـف

 Ǚ يكƽي يكƽـي

  تƾييـم تفصيلـي لƙǔـر البيƏـي دراسـات الجـدوǌ التفصيليـة

Ǌلتقديم Ƴتقرير تقييم المشرو
  ƍلǏ المستƛمريǇ أو الجǌاƘ التمويǄية

 Ǌر البيئي وتقديمƛعداد تقرير األƍ
Ƴالمشرو ƭيƤة لترƮتƤالم ƘاǌجǄل  

+
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- ýوقيام تقييم شام ƇجراǗ متعددة ƘاƮƮƤتحديد ت 

 لƛǔار النوعية والكمية منǌا ويشترط Ƽي توƼير تحديد معايير التقييم المǚئم -

 Ǉالعاديي ƭاƤاألش ýقب Ǉا مǌمǌƽت ƴم Ʀيƽولة التنǌدمة سƤالمست ýالوسائ

Ǉنييƽال ƇبراƤوال   . 

Ǯالǭي :اـǞر البيǭɉقييم اǩ ǧواȖǹ:  

  :يجƔ مراعاة ƤطواƘ أساسية عند تقييم األƛر البيئي لǄمشروعاƘ المقترحة تتمƼ ýƛي

تتركز عǏǄ العوائƾ التي تعترƯ تنƽيƦ المشروƳ مƴ تحديد تحديد اƛǓار و -

ƳمشروǄدف األساسي لǌال ƾالمتاحة لتحقي ƘياراƤال.  

مƴ تحديد الروابط بيǇ التنمية المقترحة والموارد الطبيعية ƍلǏ جانƔ تقرير 

متطǄباƘ تقييم األƛر البيئي وجمƴ البياناƘ المتعǄقة عǇ النƲم اǙجتماعية واǙقتƮادية 

ƛوالƳالمشرو ƴم Ưتتعار Ǉأ Ǉنمائية الممكǗا ƴية والسياسية والمشاريƼقا  

-  Ƴالمشرو Ǉار البيئية المتوقعة مƛǓحجم ا ýرف حوƮوتن Üار البيئيةƛǓبا ƌالتنب

Ɵماري المقترƛستǙا  

تقوم بتقدير أǋمية اƛǓار المتنبƋ بǌا ونطاقǌا واستمرارǋا واƛǓار : التقييم -

 والمناƴƼ الحقيقية المتعǄقة بالموارد التي ترتبط بƛƉار اǙقتƮادية وتحديد التكاليف

 المشروƳ عǏǄ البيئة

  :تحليل التكلفة ومنافع تقييم اآلثار البيئية: ثـرع الثالـالف

  :ةـȰ التȮلȦـƠلي: أوال

 ƾادية وتطبƮقتǙا ƴƼي التكاليف والمناƼ ƚالبح Ưرƺب Ƴالمشرو ǎمستو ǏǄع

بمƤتǄف أنواعǌا وƍنتاƜ السƴǄ والƤدماǙƍ Ƙ أǇ  الموارد الناجمة عǏǄ مستوǎ استƤدام

األƛر البيئي لم يǌƲر Ǚƍ مýǚƤ Ǉ العقد األƤيرة مǇ الزمÜǇ ألǇ البيئة كانƘ تحتý  تقييم

 Ǉقواني ýالدو Ƙا اعتمدƦل ƳمشروǄجتماعي لǙادي واƮقتǙا Ɣالجان Ǉم ýمية أقǋأ

 البيئية عند القيام بالتحǄيǄ ýتحǄيý الشامý الƦي يƼ ƦƤƋي اǙعتبار اƛǓارلتعطي أولوية 
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الكمي لǄتكƽǄة والمناƴƼ مǇ المشروƳ وعǄيǇƎƼ Ǌ الǄوائƠ تƽرƯ عǏǄ المستƛمر ضرورة 

القيام بالتقييمÜ كما يعتبر تحǄيý التكاليف والمناƴƼ وتقييم األƛر البيئي متكامǇǚ بقدر ما 

ý لƛǖر البيئي يƛƌر األƛر البيئي Ƽي قرار اǙستƛمارÜ وبالتالي ǇƎƼ التقييم الشام

Ǉ1(:يتضم(   

اƛǓار البيئية الناجمة عǇ المشروƳ ويترتƔ عǄيǌا تكاليف مالية يتحمǌǄا  -

Ƴالمشرو.  

اƛǓار البيئية الناجمة عǇ المشروƳ تƮيƔ المجتمƴ وǙ يتحمǌǄا المشروƳ تعتبر  -

 Ǉئة مƼ ǏǄر عƛƌا تǌادية ألنƮقتǙالناحية ا Ǉا مǌتقييم Ǉة اجتماعية يتعيƽǄتك

ƴي المجتمƼقاƛال ǎالمستو Üالمنطقة ýكجما Ƴا بالمشروǌقة لǚع Ǚ ...ƣلƍ. 

  :ةيǩقدير اƫناȜȥ والتȮاليȤ البيǞ: اـǭاȹي

ƴƼالمنا ýيǄطار تحƍ يƼ ƴƼتحديد المنا ƔǄار البيئية يتطƛǓتقدير ا ǇƎƼ والتكاليف 

  :والتكاليف لƛǔارÜ البيئية الناجمة عǇ المشروƳ انطǚقا مƮ Ǉياغة النماƜƦ اǓتية

  .لǄبيئة لتحǄيý التكƽǄة والعائدبرنامƝ األمم المتحدة  -

 .الرسم البياني لتحǄيý كƽǄة الموسƴ ولǄعائد -

ولكǇ المبدأ األساسي المعتمد Ƽي التقييم الكمي لƛǔار البيئية ǋي القيمة التي 

  .يحددǋا أƼراد المجتمƴ مقابý تحسيǇ البيئة أو تدǋورǋا

  : وƾƼ اǓتيويمكƍ Ǉيجاد تحديد أǋم طرƾ التقدير

 وتقيƩ اƛǓار مýǚƤ Ǉ تحديد التكاليف التي يتوقƴ أǇ :الطريƾة التƾديرية المباشرة -1

  يتحمǌǄا تƛƋير التƺير البيئي مباشرة

2- ƅصاƾاالست Ǎمة علƏاƾة المباشرة الƾائية لتقدير : الطريƮاستق Ƙدم دراساƤوتست

ǏǄع ƘǙƌمجموعة تسا Ɵطر ƾطري Ǉالبيئية ع Ƙيراƺبرمجة الت Ǉئمة مǚعينة م 

ƮقƋك Üالبيئية Ƙيراƺبالمت ǇريƛƋالمتǏ ǏƮأو أق Ǉالتحسي ýمقاب ǊعƼلد Ǉمستعدي ƸǄمب 

  .مبƸǄ مستعديǇ لقبولǊ كتعويƼ Ưي حالة وجود تدǋور Ƽي البيئة
                                                           

 .2000Üƭ  .27مƮر . سعيد عبد العزيز عƛماÜǇ دراساƘ جدوǎ المشروعاÜƘ اǗسكندرية –)1(
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كما يتم عرƯ مجموعة مǇ البدائƼ ýي المتƺيراƘ البيئية Ƽي مقابý مبالƸ تقديرية 

يتقاضونǌا عǏǄ سبيý التعويƯ ويقوم أƮحاƔ العينة يدƼعونǌا المتƛƋروǇ بالتƺيراƘ أو 

  .باƤǙتيار ƛم يتم حسƔ األƼضǄية

  

 الجدوى االقتصادية القومية دراسة: الثانيالمطلب 

  :الطاقات المتجددة الستخدام

 ýƛيم ƚحي ǎمية كبرǋجتماعية أǙادية القومية أو اƮقتǙا ǎالجدو Ƙلدراسا Ǉƍ

مجتمƴ ككÜý حيƚ يمýƛ العǚقة المتبادلة بيǇ كý الجدوǎ أو الǚƮحية مǇ وجǌة نƲر ال

 المشروƳ مǇ المجتمǉ ƴمǇ المجتمƴ والمشروƳ اǙستƛماري وƦلǁ مýǚƤ Ǉ ما سيستƽيد

 لقاǉ Ƈنتيجة ما يتحمǊǄ المجتمƴ مǇ تكاليف لقاƇ المشروƳ والناحية الƛانية ما سيستƽيد

يǇ التكاليف اǙجتماعية المناƴƼ التي تعود عǄيǊ مǇ اǙستƛمار ومýǚƤ Ǉ المقارنة ب

والمناƴƼ اǙجتماعية تستطيƴ الحكم عǏǄ جدوǎ المشروƳ عǇ الناحية اǙجتماعية أو 

  .القومية

  :المجتمعوالتأثير المتبادل بين المشروع : رع األولـالف

  : ȜـƘǭǖǩ اƫشروȝ țلɂ اŎتم: أوال

دراسة درجة Ƽيما يتعƾǄ بƦǌا الجانǇƎƼ Ɣ دراسة الجدوǎ تǌتم بعمǄية التحǄيý و

تƛƋير المشروƳ عǏǄ الموارد اǙقتƮادية الموجودة Ƽي المجتمƴ ودرجة استǚƺلǌا 

 Ɣجان Ǐلƍ معيشي ǎتطور ومستو Ǉا مǌب ƾǄوما يتع ƴراد المجتمƼا بالنسبة ألǌǄيƺوتش

العǚقاƘ اǗنتاجية واǙجتماعية مƴ بناƇ القواعد األساسية لقيام اقتƮاد بناƇ وƼعاƼ ýي 

ƈج Ǐلƍ واحد Ǉر المادية والبشريةƮر البيئي نتيجة العناƮالعن Ɣان  

  

  :Ƙǭǖǩ اŎتمȝ Ȝلɂ اƫشروț: اـǭاȹي
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لمعرƼة درجة التƛƋير Ǚ بد مǇ معرƼة الوƼراƘ التي يحققǌا المشروƳ نتيجة   

 ƘǚƮوالموا ƾالعامة كالطر ƾƼالمرا Ǉم Ƴادة المشروƽكاست Üƴي المجتمƼ ǉوجود

Ɣ اǙستƽادة مǇ البني األساسية ƍلǏ جانƔ المƌسساƘ العامة والسكǁ الحديدية ƍلǏ جان

 Ƙقورن Ǐنتاجية متǗية اǄي العمƼ دمةƤتكاليف المواد المست ƯاƽƤان ƴالمالية والنقدية م

بالدوý األƤرǎ ومقارنتǌا باألجور لدوý أƤرǎ وǙ ننسƼ Ǐي Ʀǋا الجانƔ المزايا 

 أƼراد المجتمƴ مƴ توƼر درجة  بالعاداƘ والقيم األǚƤقية وتقاليدةاǙجتماعية المتعǄق

اǙستقرار واألمǇ الداǄƤي وƍضاƼة المزايا التي تنطƾǄ مǇ العناƮر التسويقية والƽنية 

والمناƢ ) التضاريÜƩ العوامý البيولوجية(والعوامý التي لǌا عǚقة مباشرة بالبيئة 

ƜنتاǗوا ýعمǄئم لǚالم.  

  : القوميةمعایير تقييم الجدوى االقتصادیة: يـرع الثانـالف
   Ǉأ Ǉالمعايير التي يمك Ǉعدد م ǏǄع Ƙة ركزƛادية الحديƮقتǙا Ƙالدراسا Ǉƍ

  )1(:نطƾǄ منǌا Ƽي تقييم الجدوǎ اǙقتƮادية القومية ومǇ أǋمǌان

  :Ȱـرȋ العمـǩوȥ Ƙȥ: أوال

 Ǐلƍ نسبة Ƴم المشروǌǄƺسيست ǇيƦال ýة عدد المعاƼمبدأ معر Ǉم ƾǄينط ƚحي

ƍ ƳمشروǄيف لƲجمالي التوƍ ية واألجور األجنبية التيǄباألجور المح ƾǄما يتع Ɣجان Ǐل

  .تحتاجǌا المƌسسة

ƎƼنǊ كǄما ارتƽعƘ درجة العمالة الوطنية مقارنة مƴ التوƲيف الكǄي لǄمشروƳ لƦا 

ترتƴƽ بƦلǁ درجة الربحية اǙجتماعيةÜ عǄيǊ يجƔ عǏǄ المشروƼ Ƴي حالة توƲيف 

Ʈƽالت Ɣالجوان ýيتناو Ǉأ ǇييǄالمح ýارة ومتوسط العماǌدرجة الم ƚحي Ǉعمالة مǄية لǄي

  .نƮيƔ الƽرد مǇ األجور الكǄية

  :ةـƠقيȨ القيمة اȒƫاȥ: اـǭاȹي

                                                           
 .2001ƭ Ü. 214دراسة الجدوǎ اǙقتƮادية لǄمشروعاƘ اǙستƛماريةÜ مƮر Û حمدي عبد العƲيم –)1(
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 ǉƦǋ ميةǋأ ǏǄالحكم ع ýأج Ǉا مƦǋو Üالقومي ýƤدǄامة لǋ ةƼضاƍ ƾو تحقيǋ

Ǉبطريقتي Ɣالقومي وتحس ýƤدǄالقيمة ل:  

1 - ƜنتاǗر اƮالعوائد : طريقة عوائد عنا ýك ƴجمي ƴر وتقوم بجمƮقة بعناǄالمتع

 ƜنتاǗوائد + األجور (اƽال + ƴالري +Ơالرب.(  

  

  :وبعد Ʀلǁ تحسƔ نسبتǌا ƍلǏ القيمة المضاƼة لǄمجتمýǚƤ ƴ العام كما يǄي

  

   يالƾيمة المضاƺة للمشروƺ Ʊي السنة اǓولǍ مǅ العمر االƺتراض
 ×100% =   

 Ʋي المجتمƺ ةƺيمة المضاƾجمالي(الǕالمحلي ا ƛالنات(  
  

 Ǚو Ƴعمر المشرو Ƙسنوا ƴجمي ǏǄع ƾتطب ýب Ǐسنة األولǄية لǄالعم ǉƦǋ تتوقف

  اƼǙتراضي

طريقة اǗنتاƜ والمستǄزماƘ وتحسƔ عǇ طريƾ تقدير قيمة اǗنتاƜ بسعر  - 2

 Ɵوطر Ɣة الضرائƼضاƍ مƛ اǌمن ƘكاǚتǋǙوا ƘزماǄقيمة المست Ɵم طرƛ ƾالسو

  :اǗعاناƘ أي
  

  اǕعانات–الضراƏب)+االهتǘكات+مستلƦمات اǕنتاج(– السوƼقيمة اǕنتاج بسعر = الƾيمة المضاƺة

  

ولǄوƮوƍ ýلǏ مساǋمة المشروƼ Ƴي القيمة المضاƼة الكǄية يستǄزم حساƔ القيمة 

المضاƼة Ƽي المجتمƴ ككý طوý عمر المشروƳ اƼǙتراضي ƛم قسمة القيمة المضاƼة 

تƽعƘ نسبة المساǋمة كǄما لǄمشرƳ عǏǄ القيمة المضاƼة الكǄية بالنسبة المئويةÜ وكǄما ار

ƠحيƮ Ʃجتماعية والعكǙالربحية ا ƘǙمعد Ƙعƽارت.  

  

Ǯالǭاـ :ǧاȝوȥدƫا ȷم ميزاȝد:  
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   )1(: لǄحكم عǏǄ المشروƼ Ƴي دعم ميزاǇ المدƼوعاƘ يǄزم معرƼة األتي

توضيƠ حجم الƮادراƘ التي سوف يƮدرǋا المشروƳ عند ƍنشائǊ : الصادرات - 1

Ǚا ǉعمر Ƙسنوا Ǉسنة م ýك ýǚƤ درةƮالم Ƙة قيمة المنتجاƼمعر ƴتراضي مƼ

  .ومتوسط سعر التƮدير

 تحديد كمياƘ وأنواƳ الوارداƘ مǇ المواد الƤام وقطƴ الƺيار :الواردات - 2

 مǇ الƤارýǚƤ Ɯ عمر المشروƳ دومستǄزماƘ اǗنتاƜ ومتوسط سعر اǙستيرا

 اƼǙتراضي

 المشروعاƘ مǇ تƭƤ المبالƸ التي تحýƮ عǄيǌا: اǕيرادات بالعملة اǓجنبية - 3

 مƮادر ƤارƜ البǚد مقابý تƋدية ƤدماƘ لجǌاƘ أجنبية 

ما يدƼعǊ المشروƳ لǄجǌاƘ األجنبية نƲير حƮولǊ : المدƺوعات بالعملة اǓجنبية - 4

ƘدماƤ ǏǄع 

تتمƼ ýƛي األرباƟ والƽوائƯ التي Ǚ : التحويǘت إلǍ الخارج بالعملة الصعبة - 5

ǚدÜ بý  يتم تحويǌǄا لǄدولة األجنبية يعاد استƛمارǋا داýƤ المشروƳ أو داýƤ الب

 .Ǚستƛمارǋا ƤارƜ الحدود

Ǚ بد مǇ حساƔ سعر الƮرف الضمني مقارنة : تحسيǅ قيمة العملة الوطنية - 6

بسعر الƮرف المعǇǄ لǄحكم عǏǄ مساǋمة المشروƼ Ƴي دعم قيمة العمǄة 

 Ƴالمشرو ǇƎƼ ǇǄالسعر المع Ǉم ǏǄي حالة وجود السعر الضمني أعƼ Üلوطنية

لǊ أية جدوǎ اجتماعية ألنǊ سيƌدي ƍلǏ زيادة عدد الوحداƘ النقدية يƩ ل

المحǄية مقارنة بالسعر المعǇǄ والعكƮ ƩحيƼ Ơي حالة أǇ سعر الƮرف 

 .المعǇǄ أعƽƼ ǏǄي تǁǄ الحالة ƼالمشروƳ يحقƾ جدوǎ اجتماعية

 

مجاالت استخدام الجدوى : ثـب الثالـالمطل

  :االقتصادية للمشروع
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األوجǊ المƤتƽǄة التي يتم الرجوƍ Ƴليǌا لǚستعانة بǌا Ƽي دراسة عبارة عǋ Ǉي   

الجدوǎ اǙقتƮادية وƦǋا لǄتوƍ ýƮلǏ اتƤاƦ القرار بشƮ ǇƋرف مبالƼ Ƹي أنشطة 

  )1(:متعددة ومǇ أǋم ǉƦǋ المجاƘǙ ما يǄي

  :إنشاء مشروعات جدیدة والتوسع االستثماري: رع األولـالف

  :ȹǙشاǒ مشروȝاǱ ǧديدة: أوال

لجدوǙ ǎتƤاƦ قرار يتعƾǄ امǇ أǋم المجاƘǙ التي يستعاƼ Ǉيǌا بدراسة وǋي 

بƎمكانية أو Ƽائدة المشروƳ الجديد كالطاقاƘ المتجددة التي يمكǇ أǇ ننطƾǄ منǌا Ƽي 

نتيجة حرمانǌا مǇ الطاقة الكǌربائيةÜ وƦǋا قبý ) الجبǄية والƮحراƇ(المناطƾ النائية 

دد ودراسة جدوǎ المشروƳ مǇ أجý بياǇ التكاليف ƍنƽاƾ األمواý عƦǋ ǏǄا المجاý المح

واǗيراداƘ المتوقعة مƍ ƴجراƇ مقارنة بينǌا وقيمة النقود والتضƤم والقوة الشرائية 

  .لǄنقود Ƽي المستقبý وƦلǁ باستƤدام أسعار الƮƤم لǄوƮوƍ ýلǏ القيمة الحالية

  :ارɃـȜ االȅتǮمـالتوȅ :اـǭاȹي

شتýƺ وتبيǇ عدد الƤبراƇ والمƤتƮيǇ وǋو حالة وجود مشروƳ قائم Ƽعǚ وي

 Ɣيج ǊيǄوع ÜƟأربا ƾية وتحقيƼضاƍ Ƙرف وحداƮل Ɣمناس ƾالسو Ǉنتاجية أǗية اǄعمǄل

التوسƼ ƴي اǙستƛمار بƎنشاƼ ƇروƳ أƤرǎ تابعة لǄمشروƳ األǄƮي بمƛابة أنǌا مكمǄة 

ادة لÜýƮǖ لƦا يجƔ دراسة جدوǎ اƘǙǓ اǗضاƼية المضاƼة لƘǙǔ القديمة بǌدف زي

 Ƈائدة شراƼمكانية وƍ ǎبير مدƤأو ال Ƴالمشرو ƔاحƮ ǏǄع Ǉا يتعيƦل ÜنتاجيةǗالطاقة ا

  .اƘǙǓ الجديدة

  

  :اإلحالل والتجدید وتطویر مجاالت التكنولوجيا: يـرع الثانـالف

  :دـȯɎ والتǲديـاɋح: أوال

                                                           
)1(– ƭ Üƾساب ƴمرج ÜƘالمشروعا ǎدراسة جدو ÜǇماƛ88 .سعيد عبد العزيز ع. 
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عبارة عƍ Ǉحýǚ أو استبداƈ ýلة جديدة محƈ ýلة قديمة حيƚ أǇ العمر 

ضي لǔلة القديمة قد انتǏǌ وأƮبحƘ غير Ʈالحة لǚستمرار مýƛ ما ǋو حادƚ اƼǙترا

 ƔǄوالتي يتط Ɣالقري Ƙي الوقƼ اǌلǚƺعمر است Ǐǌيدية التي سينǄالتق ƘطاقاǄبالنسبة ل

العمƼ ýي ƍيجاد طاقة بديǄة تǌƽǄƤا Ƽي المستقبý وتحý محǌǄا كالطاقاƘ المتجددة التي 

 ƤاƮة األوروبية منǌا والتي أدƍ ƘلǏ تحقيƾ نتائƼ  Ɲي العديد مǇ الدوýةأƮبحƘ مطبق

لƦا ǇƎƼ عمǄية اǗحýǚ . جد مǌمةƼ Üي تعويƯ اǓلة القديمة بالطاقة المتجددة الحالية

والتجديد تعتبر عمǄية ƍحýǚ رأƩ مالي يǄزم دراستǌا قبý الوƮوƍ ýلǏ قرار نǌائي 

  .بشƋنǌا

  :Ȗǩوير ƭاالǧ التȮنولوǱيا: اـǭاȹي

وǋناǁ نماƜƦ . قنياƘ حديƛة وجديدة يستعاǇ بǌا Ƽي المشروǋƳو استƤدام ت

مƤتƽǄةÜ مǚƛ استƤدام تكنولوجيا تعتمد عǏǄ األيدي العامǄة الكƛيƽة مƴ تقǄيý اƘǙǓ وǋو 

النمط الƦي يǚئم ويستƤدم Ƽي الدوý النامية ƦاƘ الكƛاƼة السكانيةÜ والنوƳ الƛاني ǋو 

يدي  العامǄة البشرية والتركيز عǏǄ اƘǙǓ استƤدام رأƩ ماý مكƛف مƴ التقǄيý مǇ األ

Ƙوالمعدا.  

 ƜƦالنمو Ǐلƍ ýنتقاǙوتريد ا ýاألو ƜƦبالنمو ýسسة تعمƌالم Ǉي حالة كوƼ اƦل

الƛانيƽƼ Üي ǉƦǋ الحالة يتعيǇ عǄيǌا أǇ تقوم بدراسة جدوǎ تƮƽيǄية لعǄمية استƤدام 

يقوم ƮاحƔ المشروƳ أو  عǉƦǋ ǏǄ الدراسة Ƈتكنولوجية جديدة بدǙ مǇ القديمةÜ وبنا

متƦƤ القرار ƍمكانية التحوƍ ýلǏ التكنولوجية الجديدة سواǙ ƇرتƽاƳ تكاليǊƽ أو عدم 

ǌاستيعاب ǏǄاوجود عمالة قادرة ع.  

  

اتخاذ وتنفيذ القرار االستثماري : عـب الرابـالمطل

   :للمشروع

  :قرارات االستثماراتخاذ أنواع : رع األولـالف



- 230- 

  :قطة أǇ نميز بيƛǚƛ Ǉة أنواƳ مǇ القراراƘويمكǇ مƦǋ ýǚƤ Ǉا الن

  :قراراƠ ǧديد أولوياǧ االȅتǮمار: أوال

 Ɲالنتائ Ʃƽن ƾة وممكنة لتحقيǄمحتم ýا بدائǌيما بينƼ ýالحة وتشكƮ Ƙي قراراǋ

يÜ حيƚ يعتمد عǏǄ واحدة منǌا ولكǇ يجƔ ترتيبǌا حسƔ أولوياƘ المشروƳ اǙستƛمار

  .Ƽقط

Ʀا اƤǙتيار تم عǏǄ أساƩ ما يقدمǊ كý بديý مǇ  لƽترة Ǚحقة وǋوترǁ البقية

ƴƼمنا.  

  :قراراǧ قبوȯ أو رȐȥ االȅتǮمار: اـǭاȹي

 Ɣا يجƦل ÜماريƛستǙا Ƴالمشرو ƯƼأو ر ýي قبوƼ ةǄاضƽية المǄو قيام عمǋ

عǏǄ المقرر الحكم عǏǄ بديý واحد مƴ تقرير ƍمكانية تنƽيƦ أو عدمÜǊ وƼي ǉƦǋ الحالة 

Ʈƽالت ǎدراسة الجدو Ǉتبار محددة تكوƤǙا ƭرƼ ǇƎƼ اƦقط لƼ واحد Ƌنش ǏǄية مبنية عǄي

  .وتنحƮر Ƽي نطاƾ الƽرƭ اǙستƛمارية المتاحة

Ǯالǭبادلي: اـǩ عةȹاƫمار اǮتȅاال ǧاـقرارا:  

وجود Ƽرƭ متعددة أمام المستƛمر تسمƠ لƼ Ǌي اتƤاƦ القرار ببدƇ اǙستƛمار Ƽيǌا 

 ƩيǄƼ تبار نشاطƤا تم اƦƍ الحالة ǉƦǋ يƼ Ǉلك ƦاƤي اتƼ ƭرƽال Ǌر لƼتتو Ǚو ƾالح Ǌل

عمý مشروƮ Ƴناعي (قرار لنشاط ƛانيÜ ألǇ النشاط األوý يمنƴ بالتبادý النشاط األƤر 

وعǄيǇƎƼ Ǌ المشروƳ يƦƤƋ بتكƽǄة الƽرƭ الضائعة ) Ǚ يسمƠ بعمý مشروƳ زراعي

  .نتيجة عدم تنƽيƦ البديý األƤر

  

  :روعتنفيذ قرارات استثمار المش :يـرع الثانـالف
 مǇ ناحية وجود ƼرƮة استƛماريةÜ يوتنطƾǄ عمǄية اتƤاƦ القرار اǙستƛمار

 ǎكرة لدƼ Ǐلƍ ýادي مما تتحوƮي نشاط اقتƼ Ǉمار معيƛاست ýمجا Ǉوالتي تعبر ع
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المستƛمر لجعǊǄ يحتاƍ ƜلǏ دراسة مبدئية لǄجدوƼ Üǎي حالة عدم وجود مشاكý أو 

Ǆية والتي تنطǄيƮƽت ǎيقوم بدراسة جدو ƾالقانونية والبيئية عوائ ǎدراسة الجدو Ǉم ƾ

ƛم دراسة الجدوǎ التسويقية لدراسة الجدوǎ الƽنية ƛم دراسة الجدوǎ المالية والتجارية 

وƼي األƤير يقوم بدراسة الجدوǎ اǙجتماعيةÜ وƦƍا توƍ ýƮلǏ درجة ƍيجابية لدراسة 

ƽرƮة اǙستƛمارية الجدوǎ التƮƽيǄية لǄمشروƳ عǄيǊ يتم وضƴ قيم لدرجة ƍيجابية ǉƦǋ ال

 Ʀيƽماري وتنƛستǙالقرار ا ƦاƤيتم ات ǊيǄمعايير التقييم المتعارف ع Ǉدام معيار مƤاست ƴم

المشروƳ ويمكǇ توضيƠ المراحý التي تمر بǌا عمǄية اتƤاƦ القراراƘ اǙستƛمارية 

 ýالشك Ɣمار المتاحة حسƛستǙة اƮرƼ Ǉقا مǚتيانطǓا:  
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  .تخاƤ وتنفيƤ الƾرار االستƙماري يوضƞ مراحل ا:)09(رقـم ل ـشك
  

  

  

ƺةـــرصـ  
  

ƺرةـــكـ  
  

  دوǌـة للجـدƏية مبـدراس
  

  ةـدوǌ تفصيليـة جـدراس
  
  

  دراسة الجدوǌ الƾومية       دراسة الجدوǌ     دراسة الجدوǌ المالية       دراسة الجدوǌ           دراسة الجدوǌ الƾانونية     
  ةـواالجتماعي                ة  ـة               والتجاريـالفني     ة                ـة              التسويƾيـــوالبيƏي     

  
  تƾييم االستƙمار

  
  اتخاƤ قرار االستƙمار

  
ƧسيƉوالت ƅنشاǕا  

  
  تجارب التشƸيل

  
  التشƸيل الفعلي

  
  روƱـالمش Ƥـوتنفي ةـاالستƙماري اترارـالƾ اƤـاتخ ةـعملي

  
  .Üƭ . 33حمدي عبد العƲيم دراساƘ الجدوǎ اǙقتƮادية لǄمشروعاƘ اǙستƛماريةÜ مرجƴ سابƾ: درـالمص
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  :الشمسيةجدوى االقتصادية الستخدام الطاقة  الةدراس: المبحث الثالث
Ǉƍ سǚمة وƮواƔ القرار اǙستƛماري المتƦƤ متوقف عǏǄ دقة التقييم اǙقتƮادي 

 ǏǄاد الوطني المساعدة عƮقتǙداف اǋدم أƤالتي ت ƴتيار المشاريƤا Ǐلƍ دفǌي يƦال

  .ديƘǚ عǏǄ المشاريƴ لرƴƼ كƽائتǌاƍدƤاý تع

ولǄطاقة الشمسية دور ƼعاƼ ýي تحقيƾ نتائƍ Ɲيجابية متǏ اعتمدƘ منǌجية وتقنية 

حديƛة باعتبارǋا بديƼ ýعاý ينطƾǄ منǊ المشروƳ اƤǙتياري واعتبارǉ كƽرƮة بديǄة 

 ƾالمناط ǁǄراد تƼأ ƘباǄومتط Ƙوسد حاجيا ƾي تحقيƼ اǌي حالة قيامƼ ةƮاƤ مشجعة

  .محرومة وعǄيǊ يجƔ أǇ نقيم تقييم جدوǎ اǙستƛمار انطǚقا مǇ النقاط التاليةال

تقييم المشروع وعالقته بالتنمية : ب األولـالمطل

  : االقتصادية

  :وم تقييم المشروعـمفه: رع األولـالف
 ǉƦǋ طوة تعتبرƤال Üƴية تقييم المشاريǄي عمƼ مية الكبيرةǋاأل ƘاƦ ýالمراح Ǉم

ǋ نتيجة التقييم ƳمشروǄل ƯƼأو الر ýبالقبو ýƮƽيتقرر ال ǊيǄالقرار وع ƦاƤات Ʃي أسا

  اǙستƛماريÜ وبناƇا عǏǄ درجة دقة التقييم تتوقف سǚمة وƮواƔ القرار اǙستƛماري

  :ȝملياǩ ǧقييم اƫشروț: أوال

 ƘياǄربعة عمƋب ǎي تقييم الجدوƼ Ǌاكتمال Ɣماري عند اقتراƛستǙا Ƴيمر المشرو

  :)1(مبدئية ǋي

تركز العمǄية عǏǄ الجانƔ الƽني وýǋ تم بشكý عǄمي وسǄيم : ةـة الفنيـالعملي -1

 ǎرƤداف األǋواأل Ǐة وتتماشǄة وشامǄندسية متكامǌال ƘياǄالعم ƴجمي Ǉوأ  

ýǋ تم دراسة الǌياكý التنƲيمية المƤتƽǄة والمتعǄقة بالمƌسسة  :العملية التنưيمية -2

لجدوǎ المشروƍ ƳلǏ جانƔ المعطياƘ األƤرǎ بما يتماشǏ ومتطǄباƘ الدراسة التنƲيمية 

                                                           
 .1992ƭ Ü .49أويƩ عطوǉ الزنطÜ أسƩ تقييم المشروعاÜƘ المكتبة األكاديمية  –)1(
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 Ǉأ Ǉعالية دوƽا بǌلǚƺية والتي تم استǄالعم ƘمكانياǗيمة واǄدارة السǗا اǌقة بǄالمتع

ǊƼداǋأ ƾي تحقيƼ ƳمشروǄل Ɣو مناسǋ ýǋ السياسي ƴالوض Ǐننس. 

Ɣ يتم تحǄيý التكƽǄة والمنƽعة اǙجتماعيةÜ ووƼقا لƦǌا األسǄو :التحليل االقتصادي -3

 Ǉف عǄتƤت Ǉاألحيا Ɣي غالƼ Ǉجتماعية والتي تكوǙا ƴƼالتكاليف والمنا Ɣيتم حسا

ƳمشروǄالنقدية ل ƴƼالتكاليف والمنا. 

ǋو التƋكد مǇ أǋ Ǉناƍ ǁعتماداƘ كاƼية لتƺطي نƽقاƘ اǗعداد  :التحليل المالي -4

Ǆع Ƴتقييم المشرو Ǉيمك Ǐالقوائم المالية حت ǏǄيتم التركيز ع ƚحي ÜƳمشروǄل Ʃأسا Ǐ

 .المقاييƩ المƤتƽǄة لǄربحية التجاريةÜ ويجƔ الجمƴ بيǇ تقديراƘ السوƾ والتكƽǄة الƽنية

  :واǩ ǧقييم اƫشروțـȖǹ :اـǭاȹي

  :)1(لتقييم أي مشروƳ يجƔ اǙعتماد عǏǄ الƤطواƘ التالية

تحديد معيار مناسƔ لǄمƽاضǄة بيǇ الوسائý والتي تعكƩ األǋداف المراد  - 1

  .تحقيقǌا

2 - ǄتƤتحديد م Ǉوالتعبير ع Üǚا مستقبǋحداƍ Ưتتعر Ǉأ Ǉروف التي يمكƲف ال

ǉƦǋ الƲروف بمƌشراƼ ÜƘي حيǇ أǇ الƲروف تتعƾǄ بالحاƘǙ المƤتƽǄة Ʋروف 

 .التƋكد وƲروف المƤاطرة وƲروف عدم التƋكد

3 -  ýي استعماƼ مراعاة الدقة ƴة مǄالمشك ýي حƼ اǋحداƍ التي يعتمد ýتحديد البدائ

 .اƤتيار الكƽاƇة

 العǚقة بيǇ بدائý القرار والƲروف مǇ ناحية والمعايير المƤالƽة مǇ تحديد - 4

ǎرƤناحية أ. 

5 -  ýي كƼ ýبدي ýنتيجة ك Ɣحسا Ǉيمك Ǐة حتƽǄتƤالم Ƙيراƺوالتقدير لقيم المت ƌالتنب

 .الƲروف المتوقعة

                                                           
 .1978ƭ Ü. 13اريةÜ مطبعة دار البياÜǇ القاǋرة  زكي حنƽي عيدÜ دراسة الجدوǎ لǄمشروعاƘ اǙستƛم–)1(
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حساƔ قيم العناƮر المكونة لمƽƮوƼة النتائƝ المعبر عنǌا بمقياƩ أو أكƛر لƦا  - 6

 .ناسƔ لمتƦƤ القرار يجƔ استƤدامƼǊكý مقياƩ يكوǇ م

لƦا ǇƎƼ تقييم المشروƳ يتطƔǄ دراسة تƮƽيǄية شامǄة انطǚقا مǇ الجانƔ الƽني ƛم   

القرار  جانƔ الكƽاƇة Ƽي لضياƳ الموارد ƍلǏ تجنبا والتنƲيمي وأدائي المالي ƼاǙقتƮادي

  .اǙستƛماري

  :عالقة تقييم المشروع بالتنمية: يـرع الثانـالف
 ƍعطاƇ مǌƽوم لǄتنمية بشكý دقيƾ يƮعƔ الحاƼ ýي تحديد ƦلÜǁألنǌا Ƽي حالة  

 Üسيةƽن Üاجتماعية Ɣجوان ƘاƦ اǌل ǎة التي ستتعدǄالمشك Ǉأل Üواألبعاد Ɣمتعددة الجوان

عمǄية اǙنتقاý مǇ "وبƦلǁ نتوƍ ýƮلǏ أǇ مǌƽوم التنمية حسƔ اǙتƽاƾ العام . تكنولوجية

 ƴالوض Ǐلƍ فǄƤجتماعي المتǙا ƴجتماعي المتقدمالوضǙييرا " اƺت ýنتقاǙا اƦǋ ويقتضي

 ǉƦǋ ƴئم مǚي المتƼقاƛال Ǉي البياƼة وƽǄتƤالم ƜنتاǗا Ɣي أساليƼ رياǋريا وجوƦج

 Üبالتنمية ƯوǌنǄاألساسية المادية ل Ƙالمقوما ǁǄدنا تمتǚب ǇƎƼ اƦنتاجية لǗا Ɣاألسالي

 والتي تنطƾǄ مƛǚƛ Ǉة نقاط ولكǇ يجƔ عǄيǌا توƼير المقوماƘ اǗدارية المرتبطة بǌا

  :)ǋ)1ي

- ǍولǓطة اƾالن : Ǉم ýالبيروقراطية تجع Ǉأل Üةǌوالنزي ƌƽدارة الكǗا ǇميƋت

 ýداري الشامǗا ƟǚƮǗا Ǉبد م Ǚ ǊيǄوع Üاǌامǌدية مƋت Ǉدارة عاجزة عǗا

  .وƦلǁ لتطوير ǋƦنياƘ األƼراد لمسايرة التطوراƘ الحديƛة

الحÜƾ وƦǋا ينطƾǄ عƍ Ǉزالة الحواجز لتدƾƼ دولة القانوǇ و: النƾطة الƙانية -

رƌوƩ األمواý دوǇ حدود لتƋميǇ حاجياƘ النموƼ ÜمǇ حƾ المستƛمر مطالبة 

الدولة باحترام تǁǄ القواعد واألحكام لǄقضاƇ عند Ƥرقǌا وƦǋا يتطƔǄ استقǚلية 

 .السǄطة القضائية عǇ السǄطة السياسية

ا انطǚقا مǇ استýǚƺ اǗبداعاƘ تǋƋيý الƛروة البشرية وƦǋ: النƾطة الƙالƙة -

ƴراد المجتمƼا أǌكǄنية التي يمǋƦال Ƙكار والقدراƼواأل. 
                                                           

)1(– Ƙبيرو Üýاد واألعماƮقتǙة اǄمج Üمارƛستǚاني لƛالجزائر الدولي ال ǏتقǄم ÜƩ2002 ماي 23 نزار يونÜ  
     ƭ. 49. 
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لƦا ǇƎƼ تقييم المشاريƴ ومتطǄباƘ تحقيƾ التنمية اǙقتƮادية يƌكد عǏǄ وجود 

 ǏǄتتوقف ع Ǚ ا أي دولةǌادية التي تحققƮقتǙالتنمية ا ƘǙمعدƼ Üاǌبين ƾيƛارتباط و

متاحة بý عǏǄ كيƽية تƮƤيƭ القدر المتاƟ مǇ الموارد أي الموارد اǙقتƮادية ال

اشتراط الكƽاƇة اǙقتƮادية وƦǋا بالرجوƍ ƳلǏ ما يعرف بالربحية والتقييم اǙستƛماري 

يتطƔǄ مǇ الدولة ƤاƮة منǌا النامية تحقيƾ التنمية اǙقتƮادية مýǚƤ Ǉ قيامǌا 

ƮƤة وتƽǄتƤا المǌجوانب ýيǄلتح ǁلƦجديدة و Ƙماراƛباست ýضƼالموارد المتاحة أ ƭي

ƭيƮƤت.  

  

المراحل األساسية لتقييم : يـب الثانـالمطل

  :المشروع
يمر المشروƳ اǙستƛماري عند تقييمǊ  بعدǉ مراحÜý لƦلǁ تتطƔǄ كý منǌا توƼير   

مجموعة مǇ العناƮر وƾƼ منǌجية معينة وƦǋا لƼ ýƮƽǄي ƍمكانية اǙنتقاý مǇ مرحǄة 

Ʀول ÜǙ ا أمǌيǄتي تǄل Ǐأول ǏǄع ƾاƽمة اتƛ Ǌأن Ǚƍ ýالمراح ǉƦǋ ýحو ƇراǓا ƘƽǄتƤقد اƼ ا

  .المراحý األساسية

  )1(:مراحل تقييم المشروع: رع األولـالف

  :مرحلة التعرȝ ȣلɂ الȦرȋ االȅتǮمارية :أوال

 ƾǄي النقطة التي ينطǋو Ƴالمشرو ýيǄي تحƼ ƾǚنطǙنقطة ا ýƛدف يمǌتحديد ال

 Ƽي ƍمكانية اعتماد مشروƳ جديد والƦي يتطƔǄ استƤدام منǌا متƦƤ القرار كعمǄية متƋكدة

  :موارد جديدة لƦا تكوǇ أمام المشروƳ اǙستƛماري الجديد أعماý جديدة تبدأ مǇ اǓتي

  .البحƚ عǇ حاجة معينة ƛم تحديد السǄعة التي تشبƴ تǁǄ الحاجة - 1

 .التوƍ ýƮلƼ Ǐكرة سǄعة جديدة أو قديمة ƛم تحديد نطاƾ الحاجة - 2
                                                           

  Ʈ 2001ÜالƠ  محمد الحناويÜ دراساƘ  جدوǎ المشروƳ األساسياƘ والمƽاǋيمÜ دار الجامعةÜ اǙسكندرية –)1(
     ƭ. 14. 
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  :ةـة التمهيديـرحلاƫ: اـǭاȹي

وǋي المرحǄة التي تنطƾǄ منǌا الدراسة التƮƽيǄية أو التوقف عǇ مدǚƮ ǎحية 

المشروƳ المƌقÜƘ كما تتطǉƦǋ ƔǄ المرحǄة ƍجراƇ دراسة تمǌيدية بسيطة لǄمشاريƴ التي 

يتم اقتراحǌا Ƽي مرحǄة التعرف قبƍ ýجراƇ الدراسة التƮƽيǄية بما تتطǄبǉƦǋ Ǌ األƤيرة 

ر ووقƘ طويý ومبالƸ ضƤمة وǉƦǋ المرحǄة تحاوý اǗجابة عǇ عدة مǇ جǌد كبي

ƘǙƌ1(.تسا(  

1 -      ÞƳقامة المشروƎا بǌالدولة وقوانين Ƙتشريعا Ơتسم ýǋ  

2 - ÞƳا المشروƦǋ Ƙحاجة لمنتجا ǁناǋ ýǋ 

ýǋ تكƽي الموارد المتاحة لتƺطية تكاليف اǗنشاƇ األولية وتكاليف تشƺيý الدورة  - 3

Þ نتاجيةǗا 

 لǚزمة Ǘقامة المشروƳ وتشƺيÞǊǄااƮر اǗنتاƜ األساسية ýǋ تتوƼر عن - 4

5 - Þمربحا Ɵالمقتر Ƴالمشرو Ǉأ ǏǄمبدئية ع Ƙشراƌم ǁناǋ ýǋ 

6 - Þالمقترحة ýوǄي الحǋ وما ÞƳالمشرو Ǌتواج Ǉأ Ǉالتي يمك ýم المشاكǋي أǋ ما 

  .  وƼي حالة قيام ƍجابة بعنƮر ǇƎƼ Ǚ المشروǙ Ƴ يستوجƔ أي دراسة ƍضاƼية

Ǯالǭاـ :ƫرحلة التحليليةا:  

 ƘاƦ يدية مبدئياǌالدراسة التم Ǉي حالة كوƼ ة السابقةǄالمرح ǏǄي تعتمد عǋو

ǚƮحية لǄمشروÜƳ وعǄيǊ يجƔ توƼير جميƴ البياناƘ المتعǄقة باتƤاƦ القرار 

دراسة بيئيةÜ دراسة قانونيةÜ دراسة (اǙستƛماريÜ والتي تتمƼ ýƛي الدراسة التƮƽيǄية 

  )Ü دراسة اجتماعيةتسويقيةÜ دراسة مالية

  

  :مرحلة التقييم واơاǽ القرار االȅتǮمارɃ: اـراǣع

                                                           
    عبد القادر محمد عبد القادر عطيÜǊ دراساƘ الجدوǎ التجارية واǙقتƮادية واǙجتماعيةÜ الدار الجامعية –)1(

 .2001ƭ Ü. 25اǙسكندرية       
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Ǚ بد مǇ اتƤاƦ قرار ƍنشاƇ المشروƳ أوÜǙ وعǄيǇƎƼ Ǌ مرحǄة الدراسة المالية   

تكƽي لرجý األعماý بƋنǌا كاƼية Ƽي اتƤاƦ قرار القبوý أو الرÜƯƼ ألنǊ تǌمǊ الربحية 

راسة اǙقتƮادية ألǇ لǌا ǋدف استراتيجي مǇ التجارية أما بالنسبة لǄدوƼ ýيǌمǌا الد

  .جراƇ اتƤاƦ القرار وعǄيǊ تǌتم بالربحية اǙقتƮادية

  :مرحلة ǩنȦيǾ وǩشȢيȰ اƫشروț: اـǹامس

 Ƴدم المشروƤالتي ت ƘاǌجǄة لƽǄتƤم Ƙتعاقدا ƇجراƎتم بǌة تǄالمرح ǉƦǋو

  .ناƇ والتجǌيزاǙستƛماريƍ ÜلǏ جانƔ تƮميم المشروÜƳ مƴ اƤتيار الƤاماÜƘ عمǄية الب

  :العالقة بين الجدوى الخاصة والجدوى الوطنية: يـرع الثانـالف
  :Ǉƍ دراسة الجدوǎ لǄمشاريƴ يمكǇ تقسيمǌا ƍلǏ نوعيǇ رئيسييǋ Ǉما

 Ǉف مǚتƤيوجد ا ƚحي Üالوطنية ǎة ودراسة الجدوƮاƤال ǎدراسة الجدو

 Ǉم ǎدراسة الجدو Ɲطبيعة ونتائ Ǉرية والتطبيقية بيƲة الناحية النƮاƤر الƲة النǌوج

والوطنيةÜ ألǇ بعƯ الƽرƭ تكوǇ مقبولة مǇ وجǌة النƲر الƤاƮة Ƽي حيǇ غير 

  :مقبولة مǇ وجǌة النƲر الوطنية والعكƮ ƩحيƠ وƦلǁ راجƴ لǖسباƔ التالية

1 -  ƭرƽال Ɲي تقييم نتائƼ اǌليƍ داف والمعايير التي يحكمǋف طبيعة األǚتƤا

ǌتيار بينƤǙمارية المتاحة واƛستǙا Ǉر الربحية التجارية نجد أƲة نǌوج ǇمƼ Üا

ǋو معيار ) الربحية الوطنية(تحقيƾ أقǏƮ حجم عǇ الرƼاǋية اǙقتƮادية 

 Ƙاǌي وجƼ ƾƼيجاد توƍ ƔعƮا يƦǌول Üر الوطنيةƲة النǌوج Ǉتيار مƤǙا

  . النƲرتيƼ Ǚƍ Ǉي Ʋروف معينة يƮعƔ تواƼرǋا Ƽي الواقƴ العمǄي

2 - ýيǄالتح Ɣي أساليƼ فǚتƤة يوجد اǌوج Ǉم ƴي دراسة المشاريƼ دمةƤالمست 

 مǇ تشابǊ التقييم المستƤدم Ƽي نتائƝ الƽرƭ مالنƲر الوطنية والƤاƮةƼ Üالبرغ

اǙستƛمارية المتاحةǙƍ Ü أنǊ يوجد اƤتǚف Ƽي معالجة بعƯ مكوناƘ عناƮر 

 .التقييم

البيانات الالزمة لتقييم : ثـب الثالـالمطل

  :المشروع
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تƛماري توجد عدة طرƾ تنطƾǄ منǌا بقيام المƽاضǄةÜ ومǇ لتقييم المشروƳ اǙس  

أجý قيام تقييم المشروǙ Ƴ بد مǇ توƼير مجموعة مǇ البياناƘ الǚزمةǗ ÜجراƦǋ Ƈا 

ولتوƼير البياناƘ يجƔ أǇ تكوǇ . التقييمÜ وƦǋا نƲرا لƮƤوƮية اǙستƛماراƘ نƽسǌا

ý واǙستƽادة مǇ التجارƦ ƔاƘ منǌجية وƼاعǄية ƍلǏ جانƔ اǙعتماد عǏǄ جميƴ التƽاƮي

السابقةǇƎƼ Ü البياناƘ الǚزمة لتقييم المشاريƴ اǙستƛمارية تكوǇ محدودة بدقة 

  .)1(وشمولية

  :تقدیر حجم تكاليف المشروع االستثماري: رع األولـالف

  :ǩقدير حǲم االȅتǮمار: أوال

ǉ ويتم مǉƦǋ ýǚƤ Ǉ النقطة حƮر كý التكاليف المتعǄقة بالمشروƳ منǌƲ Ʀور  

 Ǉأننا يمك Ǚƍ رƤأل Ƴمشرو Ǉف التكاليف مǚتƤǙو ƴالواق ǏǄع ǉتجسيد Ǐكرة حتƽك

  :جمعǌا Ƽي ما يǄي

  .المبالƸ التي تƮرف Ƽي شراƇ األƮوý السابقة - 1

 .المبالƸ المنƽقة لنقý وتركيǉƦǋ Ɣ األƮوý والتƋميǇ عǄيǌا - 2

3 - Ɣوالتدري Ǉة بالتكويƮاƤال ýتكاليف العما. 

4 - ƳمشروǄالتكاليف التقنية ل. 

5 - Ǌترة حياتƼ ýǚƤ Ƴالمشرو ýيƺزم لتشǚال ýالعام ýالما Ʃرأ. 

6 - ýالنق Ƙوشبكا Ƈرباǌوالك ǉالميا ýيƮحي توƮرف الƮكال Üƴتكاليف الموق. 

 ýشƼ Ǉأ Ƙبتƛأ Ɣالتجار Ǉأل ǎمية كبرǋو أƦ مارƛستǙتقدير حجم ا ǇƎƼ ǊيǄع

  .ارية ƍلǏ سوƇ تقدير حجم التكƽǄة اǙستƛمǉالتقييم Ƽي غالƔ األحياǇ يعود مرد

  :ǩقدير Ȯǩاليǩ ȤشȢيȰ اƫشروț: اـǭاȹي

                                                           
)1(– Üالنامية ƘادياƮقتǙا ǏǄا عǌوانعكاسات ƾرية والتطبيƲالن Ǉمارية بيƛستǙا ƴتقييم المشاري ƜƦنما ÜǊامƼبو Ǌمسيك   

      Üجامعة الجزائر ÜاديةƮقتǙوم اǄية العǄك Üدولة ǉ2001دكتورا ƭ 55 
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 ǁǄا تƮوƮƤو ÜƳتقييم المشرو Ƈجراƍ ما عندǌتƼمعر Ɣيج Ǉيراƺابة متƛي بمǋو

 Ǉم ýƮالتي ستح ƘيراداǗوا Ƴتكاليف المشرو Ǉة بيǄاضƽعند الم Ǌبربحيت ƾǄالتي تتع

  :بيƴ المنتجاÜƘ ولتكاليف تشƺيý المشروƳ أنواƳ أǋمǌا

ما Ƽيǌا تكاليف النقý والتƋميǇ وعمولة بǚزمة لǘنتاƜ تكƽǄة شراƇ المواد ال - 1

ýيƺي التشƼ ǇزيƤوالت Ƈالشرا.  

أجور العماý والموƽƲيǇ باǗضاƼة ƍلǏ الحواƼز والتƋميناƘ اǙجتماعية  - 2

 .والƮحية

المƮاريف األƤرǎ مýƛ تكاليف اǙستǁǚǌ الوسيط والمواد اǙستǚǌكية  - 3

 Ƙاز والزيوƺوال Ƈوالما Ƈرباǌل....كالكƍ التكاليف وجود ǉƦǋ Ǉع Ʋحǚوما ي Üƣ

نوعيǇ مǇ المƮاريفÜ مرنة والتابعة لحجم اǗنتاƜ وتتƺير بتƺيرǉ وأƤرǎ غير 

 .مرنة والتي تتƺير مǌما كانƘ الطاقة اǗنتاجية

 ƌعوبة بالتنبƮ رƛا تعتبر أكǌب ƌية التنبǄعم ǇƎƼ ƘيراداǗا ƭƤيما يƼ أما

المستقبǄية التي تتحكم ƼيǌاÜ ويعتمد التنبƌ بالعناƮر األƤرǎ نƲرا لƲǄروف الƤارجية و

  :عǏǄ الدراساƘ التسويقية التي تجري لǄتنبƌ بالطƔǄ المتوقƴ وǉƦǋ اǗيراداǋ Ƙي

1 -  Ƙدير(المبيعاƮية أو تǄمح Ƙمبيعا(  

2 -  ƚحي ƳمشروǄادي لƮقتǙاية العمر اǌي نƼ اǌيǄع ýوƮالقيمة المتبقية ويتم الح

 .يمكǇ بيعǌا

 ƤدماƘ المراƾƼ األساسية - 3

4 - ƍ ǎرƤأ Ƙرعية(يراداƼ أنشطة Ǉم ýƤد.( 

  

  

  :العمر االقتصادي والقيمة المتبقية للمشروع: يـرع الثانـالف

  :ادɃـر االقتصـالعم: أوال
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ويجƼ Ɣي ǉƦǋ الحالة التƽرقة بيǇ العمر اǙقتƮادي والعمر اǗنتاجي أو الƽني 

ǌيƼ رƲترة التي ينƽال ǁǄت Ǌد بƮيق ƳمشروǄنتاجي لǗالعمر اƼ ÜƳمشروǄل Ǉيكو Ǉأ ǏǄا ع

Ɯنتاǘالحا لƮ Ƴعمر المشرو . ÜƳحياة المشرو Ǉترة مƽال ǁǄو تǋ اديƮقتǙأما العمر ا

التي يكوƼ Ǉيǌا المشروƳ قادرا عǏǄ اǗنتاƜ بƮورة اقتƮاديةÜ وما يǚحƲ كǋƋمية 

بالنسبة لǄمشروǋ Ƴو العمر اǙقتƮاديÜ ألǇ المƌسسة عند تقييم المشروƳ اǙستƛماري 

Ǐ تقييم وتحديد الƽترة التي يكوǇ تشƺيý المشروƼ Ƴيǌا اقتƮاديا ويحقƾ تكوǇ بحاجة ƍل

 ƔǄي أغƼ Ǌأن Ǚƍ Ǉنتاجي متساوياǗادي واƮقتǙالعمر ا Ǉم ýك Ǉوقد يكو Üاǌعائدا ل

  .األحياǇ أǇ العمر اǗنتاجي أكبر مǇ اǙقتƮادي

  :روțـة اƫتبقية للمشـالقيم: اـǭاȹي

ǌاية عمرǉ اǙقتƮادي قيمة متبقية لǌا أƛر يكوǇ لƮǖوý المكونة لǄمشروƼ Ƴي ن  

عǏǄ التدƼقاƘ النقدية مýǚƤ Ǉ بيعǌاÜ حيƚ تضاف ǉƦǋ اǗيراداƍ ƘلǏ السنة األƤيرة 

مǇ حياة المشروƳ بعد اقتطاƳ الضرائƔ منǌا ويجƔ استبعاد ǉƦǋ القيمة مǇ حجم قيمة 

ƴتيار المشاريƤوا ýي قبوƼ كما تساعد ÜǁǚتǋǗا Ɣحسا ýمار قبƛستǙالجديدة أحياناا .  

  

التقييم االقتصادي للمشروع : عـب الرابـالمطل

  :وتقدير صالحيته
   Ǉأ Ǉتحديد المزايا التي يمك Ƴة بالمشروƮاƤال ǎدراسة الجدو Ǉيتضم Ǉأ Ɣيج

 Ǉجتماعية والميزة مǙادية أو اƮقتǙر الوطنية أو اƲة النǌوج Ƈسوا ƴالمشاري Ǉتتولد ع

جتمƼ ƴي تدعيم موقف المشروƳ عند الحƮوý عƦ ǏǄلǋ ǁو ƍمكانية استƤدامǌا لǄم

اǙعتماد والمواƼقة لǚنطƾǚ وƦǋا حتǏ يتم التقييم اǙقتƮادي لǄمشروƼ Ƴي Ʋروف جد 

  .مناسبة

  :التقييم االقتصادي للمشروع: رع األولـالف
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 ǎما يدعم ضرورة لقيام بدراسة الجدو ƳمشروǄادي لƮقتǙالتقييم ا Ɣأسبا Ǉƍ

Ɣ دراسة الجدوǎ الماليةÜ ألǇ المشروƳ اǙستƛماري يعمƼ ýي ƍطار اǙقتƮادية ƍلǏ جان

 Ƙالسياسا ƴم ƾƼيتوا ǇƋب ǊيǄادي وطني وبيئي اجتماعي وسياسي وعƮاقت ƾونطا

ƍلǏ جانƔ األسباƔ األƤرǎ لǄتقييم اǙقتƮادي التي . اǙقتƮادية واǙجتماعية لǄبǚد

  :تدعو قيام دراسة جدوǎ أǋمǌا عدم كماý األسواƾ نتيجة

تدýƤ الحكومة ويتم Ʀلǁ مýǚƤ Ǉ الضرائƔ واǗعاناƘ والرسوم الجمركية  -

  .وأسعار الƽائدة وتحديد األسعار وتحديد حƭƮ الوارداƘ واƮǗدار النقدي

 .تكويǇ مراكز احتكارية Ƽي بعƯ المشروعاƘ وغياƔ المناƼسة الحرة -

 ƘياǄتحديد عم Ǉيمك ǊيǄا عǌب ýǚƤǗا Ǐلƍ ديƌي ƾاألسوا ýالتقييم وعدم كما

  : )1(اǙقتƮادي لǄمشروƳ اǙستƛماري عǏǄ النحو التالي

  تقدير وتقييم األƛر اǗنمائي لǄمشروƳ عǏǄ المستوǎ الوطني - 1

البيئيةÜ الوارداƘ . مدǎ تƛƋير المشروƳ عǏǄ اǙقتƮاد Ƽي النواحي التالية - 2

 ýا بشكƦǋو ƔǄوالط Ưنقد أجنبي والعر Ǉم ǉرƼيف وما يوƲالتو ÜƘادراƮوال

 مباشر

 حǄيý اƛǓار غير المباشرة لǄمشروƳ عǏǄ القطاعاƘ اǗنتاجية Ƽي المجتمƴت - 3

4 - ƴجميǄالزمنية ل ƘياǄضƼمراعاة األ. 

5 -  ƾأسعار السو Ǉم ýضƼسعار أƋب Ƴالمشرو ƘرجاƤوم ƘǚƤتقييم مد 

ومما سبƾ يمكǇ أǇ نǚحƲ أǇ مجموعة التقييم السابقة يمكǇ أǇ تطبƼ ƾي دراسة 

وǎ القومية لǄمشروƳ لƦا يجƔ عدم الǄƤط بينǌما ألǇ الجدوǎ اǙقتƮادية وكƦلǁ الجد

دراسة الجدوǎ اǙقتƮادية تتناوý بعƯ اƛǓار عǏǄ اǙقتƮاد القومي بالدرجة التي 

 ǎالجدو Ǉي حيƼ المسئولة Ƙاǌقة الجƼدعم وموا ǏǄع ýوƮالح ýƛا مǌدف منǌدم الƤت

Ǆتح Ǐلƍ ةƼضاǗالسابقة با ýالعوام ƴجمي Ǐلƍ رفƮي تنǌƼ Üجتماعية القوميةǙار اƛǓا ýي

 .لǄمشروƳ بجانƔ الكƽاƇة اǗنتاجية

                                                           
)1(–ƭ Üƾساب ƴمرج ÜƘالمشروعا ǎجدو Ƙدراسا ÜƟتوƼ ني أبوƺ353 . يحي عبد ال. 
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  :تقریر صالحية المشروع: يـرع الثانـالف
يجƔ أǇ يرƾƼ بدراسة الجدوǎ اǙقتƮادية مƭƤǄ يوضƠ ولو باƤتƮار   

 Ɵالمقتر Ƴالمشرو Ǉتقرير ع ǎدراسة الجدو ƭƤǄبم ƾƼوير Üاǌدراست Ƙمتضمنا

لتوƼير ) كالمƌسساƘ الماليةÜ البنوǁ(ممولة والƺرƯ مƦǋ Ǉا التقرير ǗقناƳ الجǌة ال

Ǌزمة لǚال ýاطر المرتبطة بقيام . األمواƤالعوائد والم ýيƮƽبالت ýوالتقرير يتناو

المشروƳ محý الدراسةÜ ومǇ أǋم النقاط الǚزمة تواƼرǋا والتي تتƇǚم مƴ تحǄيý دراسة 

  :)1(الجدوǋ ǎي عǏǄ النحوالتالي

1 -  Ɵالمقتر Ƴوم المشروǌƽوم Ƴكية(نوǄالم Üدفǌال Üýالمجا.(  

2 -  ƾالسو ýيǄتح) Üƴالتوزي Üاǌيراداتƍو Ƙالمبيعا ÜسةƼالمنا Üƾوم السوǌƽم ÜƔǄالط

Ɲالتروي( 

 األƛر البيئي لǄمشروƳ عǏǄ البيئة - 3

4 - ƴالمنطقة والموق 

5 -  ƳمشروǄنية لƽال Ɣا(الجوانǌتƽǄوتك Ƙالتكنولوجيا والمعدا ÜƠطاقة المن. 

6 - ƘǚƤالمد Ǉم ƘحتياجاǙا 

 )اǗداراÜƘ التكاليف اǗداريةÜ التكاليف المالية(تكاليف العامة التنƲيم وال - 7

 اǙحتياجاƘ مǇ الموƽƲيǇ والعماý وتكƽǄتǌا - 8

9 - ƳمشروǄطيط الزمني لƤالت 

 )التكاليف اǙستƛماريةÜ تكاليف اǗنتاƜ( التحǄيý المالي -10

  أدواƘ التقييم المالي التي تم اǙعتماد عǄيǌا  -11

األƛر عǏǄ العمالةÜاألƛر عǏǄ النقد ( اǙقتƮادية اƤǙتباراƘ األولية لǄتقييم  -12

 ).األجنبي

                                                           
)1(–ƭ Üƾساب ƴمرج ÜƘالمشروعا ǎدراسة جدو ÜƟتوƽني أبو الƺ355 . يحي عبد ال. 
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ȍɎǹصـȦـة الǣالرا ȰـȜ:  

Ǉƍ دراسة الجدوǎ اǙقتƮادية تعتبر بمƛابة أداة Ƽعالة لدعم اتƤاƦ القرارÜ وƼي 

 ÜرƤƈ ماريƛاست Ƴي مشروƋالمتجددة ك ƘطاقاǄادية لƮقتǙا ǎطرحنا الجدو ýƮƽا الƦǋ

Ƽ Ƴي مƤاطر وتحمý الƤسائر عǇ طريƾ تضييƴ تجعý مǇ المستƛمر عدم الوقو

 ýبدي Ǉع ƚا والبحǌبتعاد عنǙا ýي حالة وجود أي مشكƼ Ǌابة منبƛا تعتبر بمƦل Üýاألموا

 Ƙيدية بالطاقاǄالتق Ƙالطاقا Ưتعوي ýǚƤ Ǉم Ǌليƍ ýƮن Ǉا ما أردنا أƦǋو ÜرƤƈ

رار Ƽي اǙستƛمار المتجددة وجدواǋا اǙقتƮادية ومǇ تƛبيƼ Ƙعاليتǌا يتƦƤ المستƛمر الق

Ɵالمتا.  

وقد تطرقنا Ƽي تحǄيý الجدوǎ الƤاƮة بالجانƔ البيئي واǙجتماعي مرورا 

بجدوǎ أساسية كالجدوǎ التسويقية والمالية والƽنيةÜ وǉƦǋ الدراسة مǇ أجý تحديد أǋمية 

اǙستƛمار وما يقدمǊ مƤ ǇدماƘ ألƼراد أي مجتمƤ ÜƴاƮة Ʀƍا كاǇ أƼراد مجتمƴ منطقة 

عانوǇ مǇ الحرماƼ Ǉي عدم استƽادتǌم مǇ موارد اقتƮاد معيǇ ويستطيƴ أǇ يǄبي معينة ي

 الشمسية التي تعتبر موردا ǋاما وكبديý لǄطاقة التقǄيدية ةحاجياتǌم الضرورية كالطاق

  .يمكƍ ǇجراƇ دراسة جدوǎ اقتƮادية تƮƽيǄية عǄيǌا وƦلǁ لعدة اعتباراƘ منǌا

ƍلǏ تحقيƾ التنمية وƤاƮة Ƽي المناطƾ تحقيƾ الكƽاƇة اǙقتƮادية التي تƌدي  -

  النائية

القرار اǙستƛماري مǇ أƤطر القراراƼ Ƙي أي مجاý الƦي يƛƌر عǏǄ باقي  -

 ƔǄا يتطƦل Üادية متشابكةƮاقت Ƙيراƺمت Ǉم ƾǄينط Ǌألن ÜǎرƤاأل Ƙالقرارا

 الكƽاƇة العالية Ƽي متƦƤ القرار

ددǋا ما Ʀƍا كاǇ سيتم تتابƴ مراحý التقييم لǄجدوǎ اǙقتƮادية وكý مرحǄة تح -

أي Ƥطر Ƽي مرحǄة ما يƌدي ƍلǏ ألǇ  نǌااǙنتقاý لǄمرحǄة الموالية أو التوقف ع

الƤطƼ Ƌي المراحý الǚحقة والتي يتحدد وƼقǌا قبوý المشروƳ أو رƼضǊ أو ƍعادة 

ǊǄتشكي. 
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-  ƔǄا يتطƦل Üالمتاحة ýالبدائ Ǉمقارنة بي ƇجراǗ التقييم ƜƦنمو Ƙيراƺمت Ǉتكو

لحƦر وعدم ǋƍماý أي عنƮر يدƼ ýƤي تحديد ǉƦǋ المتƺيراƘ وبما أǇ الجدية وا

 ƾǄننط Ǉأ ǇيمكƼ تكنولوجيا عالية Ǐلƍ ƔǄتتط Ǚرة وƼا متوǌالطاقة الشمسية بيانات

Ɣالقري ýي المستقبƼ يديةǄالطاقة التق Ưي تعويƼ أساسي ýا كبديǌمن. 

  

ائƝ الجدوǎ يتمƼ ýƛيما ǋي نتولكǇ التساýƌ المطروƟ والƦي يعتبر كنتيجة 

  .اǙقتƮادية لǄطاقاƘ المتجددة ƤاƮة منǌا الطاقة الشمسية عǏǄ المستوǎ التطبيقي

التي تدƼ ýƤي مضموƼ Ǉي Ʀǋا اǗطار ǇƎƼ الدولة مýǚƤ Ǉ المنǌجية المسطرة 

اعتمدƼ Ƙي Ʀǋا الشǇƋ سياسة استراتيجية مميزة  ÜلǄدولة Ƽي مجاý الطاقةة العامة سالسيا

دعم مجاý الطاقاƘ المتجددة ƤاƮة منǌا الطاقة الشمسية عǇ عǏǄ المدǎ البعيد Ƽي 

ميزانية الطاقاƘ المتجددة ضمǇ طريƾ ما ƮƮƤتǊ مǇ استƛماراƘ مالية ƍضاƼية لǌا 

لǄمحاƲƼة السامية ووحداتǌا التطبيقيةÜ لƦا ǇƎƼ نتائƝ الجدوǎ اǙقتƮادية مǇ عمǄية 

سمǏ بالǚƤيا الشمسية اǙستƛماراƘ ستتحقƾ مستقبǚ متǏ تم ƍنشاƇ وتسويƾ ما ي

واǙستجابة لمتطǄباƘ الحياة الضرورية ƤاƮة منǌا السيǄيكونية لتكنولوجيتǌا الحديƛة 

 Ƈادية سواƮقتǙا ǎجدوǄرية لƲالن Əالمباد ƾتطبي ƴنستطي Ǌمن Üالنائية ƾراد المناطƼأل

تائƝ منǌا المبدئية أو التƮƽيǄية ومدǎ انعكاساتǌا عǏǄ مƤتǄف المياديǇ وما حققتǊ مǇ ن

 .عǄيǌا بƽƮة نǌائيةلǄحكم 
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ــالفص   :ســـامـالخل ـ
  اوتطویر مجاالت استخداماتهالطاقة الشمسية طور ت

  

  

  

 ýǚƤ Ǉمية الطاقة الشمسية مǋأ Ǐلƍ ƾنتطر Ǉنود أ ýƮƽا الƦǋ ýǚƤ Ǉم

Ǚاستعما Ǉم Ǌليƍ ƘǄƮما تو Ɣجان Ǐلƍ اƦǋ يومنا Ǐالعقود السابقة حت Ʀا منǋتطورƘ 

 لǄحياة البشريةÜ مýǚƤ Ǉ تطور  اليومية ƤاƮة منǌا المنزلية الضروريةƘواستƤداما

ƚة مباحƛǚƛ Ǐلƍ ýƮƽقسمنا ال ǊيǄا وعǌداماتƤاست Ƙǚالطاقة الشمسية ومج:  

  

  .تطور الطاقة الشمسية :المبحƘ اǓول

  .تطوير الطاقة الشمسية: المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙداما: المبحƤاستƘالطاقة الشمسية .  
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  :ار الطاقة الشمسيةتطور اقتصادیات استثم :ث األولـالمبح
لتحǄيƍ ýمكانية وقدرƘ الطاقة الشمسية Ǚبد مƍ Ǉبراز دورǋا الƽعاƼ ýي توƼير 

الطاقة الكǌربائية بمƛابة اعتبارǋا كعنƮر بديǇƍ ý لم نقوý الوحيد لǄطاقة التقǄيدية Ƽي 

ǌدتǋالتي شا Ƙنتيجة التطورا Ɣالقري ýية لتطوير الطاقة الشمسية االمستقبƤالحقبة التاري 

ومدǎ اǋǙتمام الƦي تشǌدǉ الساحة العالمية أو الوطنيةÜ وƦǋا بƽضý التحكم التكنولوجي 

 ǎالبسيطة ومد ýدام الوسائƤاست ƴية مǄالمح ƘطاراǗوا Ʃية ألشعة الشمǄرة المحƼوالو

  . اǙقتƮادية أو اǙجتماعية أو البيئية عǏǄ أƼراد المجتمƴ منǌاƇانعكاساتǌا اǗيجابية سوا

  

  :تطـور الطاقـة الشمسيـة: ألولب اـمطلال

  :مفهوم الطاقة الشمسية: رع األولـالف
Ǉƍ طاقة الشمƩ تعتبر المƮدر الرئيسي لǄطاقة Ƽي كوكƔ األرƯ ومنǌا 

 Ɵي طاقة الرياƼ ǇزوƤا مǌمن Ǉما كا Ƈسوا ǎرƤادر الطاقة األƮم Ƙوتحول Ƙتوزع

مياǉ والطاقة الشمسيةÜ والطاقة الحرارية Ƽي جوف األرƯ والطاقة المولدة مǇ مساقط ال

ƔشاƤواأل ýالبترو Ƙحم الحجري وزيƽادر الطاقة كالƮم Ǉا مǋوغير.  

وطاقة الشمƩ مستمرة Ǚ ينقطƼ ƴيضǌاÜ وǋي طاقة ǋائǄة بكý المقاييƩ ونƲرا 

 ƺƮيرا مǇ الطاقة الكǄية الƮادرة Ǚƍ جزƇجم األرǇƎƼ ÜƯ سطحǌا Ǚ يستقبý حلƺƮر 

Ʃالشم Ǉ1(.م(  

Ǉ الطاقة التي يستقبǌǄا سطƠ األرƍ ƯلǏ نحو جزƇ مǇ ويƦǋ ýƮا الجزƇ م  

 مǄيوǇ جزƇ مǇ طاقة الشمÜƩ ورغم ƦلƦǋ ǇƎƼ ǁا الجزƇ الƺƮير مǇ طاقة 2000

 Ǉي يكوƦو الǌƼ ÜƯاألر Ơسط ǏǄاألنشطة التي تدور ع ýطية كƺيا لتƼيعد كا Ʃالشم

Ưاألر Ơسط ǏǄنمو الحياة ع Ɣويسب Ƈواǌال ǁويحر Ɣ(1).السح  

                                                 
)1(- ƚالحدي Ɣدار الكتا Üالبيئة ƚوǄالطاقة وت Üمǚسƍ Ƙرأحمد مدحƮم Ü :1999 Üƭ .122. 

(1) -  Üالبيئة ƚوǄالطاقة وت Üمǚسƍ Ƙأحمد مدحƴمرجƾساب  Üƭ .122. 
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Ʀا الجزƇ الƺƮير مǇ طاقة الشمƍ ƩلǏ طاقة كǌربائيةƎƼ ÜنǊ حوǋ ýيوعندما 

مǄيوǇ كيǄواط ساعي Ƽي اليومÜ وǋو قدر مǇ الطاقة يزيد عǏǄ كý  4000يعطي نحو 

Ƙويزيد بنحو احتياجا ÜƯاألر Ǉا 500000 سكاǌربائية التي تنتجǌمرة قدر الطاقة الك 

  (2).ياƘ المتحدةǙدولة Ʈناعية كبيرة مýƛ الو

ǉƦǌرا لƲادر ونƮم مǋأ Ǉتكو ǇƋالطاقة الشمسية ب Ƙا رشحǋوغير Ɣاألسبا 

 ýالدو Ǉير مƛود كǌج Ǌوتتج Üطƽالن ƫعر Ƴالقادم لتزعز Ǉالقر ýǚƤ الطاقة المتجددة

 باستǚƺلǌانحوǋاÜ وترƮد لǌا المبالƸ الǚزمة لتطوير المنتجاƘ والبحوƚ الƤاƮة 

أعطǏ النƮيƔ األوƼر Ƽي البحوƚ كƎحدǎ أǋم مƮادر الطاقة البديǄة لǄنƽط والƺازÜ وقد 

 باسموالتطبيقاƘ لمجاý تحويý الطاقة الشمسية ƍلǏ كǌرباƇ وǋو ما يعرف 

Photovoltaics ي التطورƼ النامية ýالدو ýو أمǋ الطاقة Ǉدر مƮا المƦǋواستمرار و 

البنǏ عجǄة التنمية حيƚ أƮبƠ توƼر الطاقة الكǌربائية مǇ أǋم العوامý الرئيسية Ǘيجاد 

ساسية Ƽيǌا وǙ يتطƍ ƔǄنتاƜ الكǌرباƇ مǇ الطاقة الشمسية ƍلǏ مركزية التوليد بý األ

كƛيرا مǇ تكƽǄة النقý  تنتƝ الطاقة وتستƤدم بنƩƽ المنطقة أو المكاǇ وƦǋا ما سوف يوƼر

ƘǚƮ(3).والموا  

 الطاقة باستƤداموحتǏ عǌد قريƔ كاǇ ينƲر ƍلǏ المعداƘ و التجǌيزاƘ الƤاƮة 

ǌا ليسƘ عǏǄ القدر المطǄوƔ مǇ الكƽاƇة باǗضاƼة ƍلǏ أنǌا تعد مكƽǄة الشمسية عǏǄ أن

Ü ولكǉƦǋ Ǉ النƲرة تƺيرƼ Ƙي بداية السبعيناƘ نتيجة لما يساور الدوائر اقتƮاديةوغير 

 Ƽي الدوý المƮنعة كƋوربا وأمريكا والياباÜǇ وكƦا الدوý النامية واǙقتƮاديةالسياسية 

 ýƛالعربية م ýا الدوǌة منƮاƤو Ǉوالجزائر م Ǉلبنا ÜǇاألرد ÜǇاليم ÜرƮم Üالسعودية

 Ɣبسب ƾǄقƘǙاحتما  Ɣية نضوƛزة البحǌاألج ǇƎƼ ةǄالمقب Ǉيƛǚƛال Ƙي السنواƼ ýالبترو

 ǏǄمية تركز عǄالتكنولوجيا المتقدمة استنباطوالع ýǚƺستǙ ورةƮة بƽيƲالطاقة الن 

 عǄيǌا اǙعتمادÜ وبدأ Ü ويعǄنوǇ عǇ مشروعاƘ طموحة لǌم Ƽي Ʀǋا المجاýقتƮاديةا

  .ǗنتاƜ الطاقة الحرارية والكǌربائية الǚزمة

                                                 
(2) - Üمǚسƍ Ƙأحمد مدح Üالبيئة ƚوǄالطاقة وتƾساب ƴمرج  Üƭ .122.  

(3)- Brison business.media www.middle-east-online.com.environment. 2005 
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 طاقة الشمƩ وتحويǌǄا ƍلǏ كǌرباÜƇ منǌا ǙستýǚƺوتستƤدم عدة طرƾ اليوم 

 معداƘ لتجميƴ أشعة الشمƩ باستƤدامالǚƤيا الƽوتوǄƼطية أو البطارياƘ الشمسية أو 

  .وغيرǋا

  :تطور الطاقة الشمسية: يـرع الثانـالف
شƘƋ أولǏ تƮوراƘ العالم القديم عǇ الطبيعة كنتيجة مباشرة لƤǄبرة مǉƦǋ ƴ ن

 ÜيفƮوال Ƈالشتا Üارǌو الن ýيǄال Ɣا كتعاقǌǄضائƽا بǌبياتǄا وسǌيجابياتƎالطبيعة ب

ýزǙف والزƮالعوا  ǇنساǗا اǌمǌƽي Ǉأ Ǉر الطبيعية أعقد مǋواƲال Ưبع Ƙولما كان

تبة اǓلǌة Ƽالشمƍ ƩلǊ والقمر ƍلƤƈ ǊرÜ المطر البدائي ويتحكم بǌا Ƽقد رƼعǌا ƍلǏ مر

  .والرعدÜ الريƠ والبرƾ حتǏ األنǌار كاƍ Ǉلǌǌا ƤاƮا بǌا

 كاǇ لǄشمƩ مكانة ƤاƮة لدǎ األقدميǄƼ Ǉقد أعطƘ بشروقǌا اǗنساƼ ǇرƮة -

 ƫضعيف مقارنة بالوح Ʃالدام ýيǄي الƼ ǇنساǗا Ǉكا Ʀƍ نجاةǄا الكاسرلƦǋ Ʃلي Ü

شمƩ بعد طوýƮƼ ý األمطار يدýƤ الدفƍ ƇلǏ األوƮاƼ ýحسƔ بý كاǇ شروƾ ال

اǗنساǇ القديم وينضƝ الƤضار والƽواكǊ التي يحتاجǌا Ʀلǁ اǗنساǇ البدائي لƦƺائǊ لقد 

ƘǄطبيعيةاحت ǎسرة لقوƽالم Ƙرقاƽال .  

 الشمƩ عند المƮرييǇ القدامǏ تولد كý يوم مǇ جديد لتموƼ Ƙي المساƘ Ƈكان -

 Ǉعتقادكما كاǙالسائدا  Ʃالشم Ǉالمتوسط أ Ưالبحر األبي Ɣالشعو ǎت لد ýك ƾرƺ

 Ǉمرور الزما ƴالبحر م ǉي مياƼ ƇمساƳة المستمرة استطاƲحǚر عبر المƮنة مǌك 

التعرف عǏǄ تعاقƔ الǄيý والنǌار ƍلǏ جانƔ تƺير القمر عǏǄ عكƩ الكوارƚ العشوائية 

ǌاتƲحǚم ýا أبدوا بالتسجيƦكǋو Ǉمعي Ɣدورية تمر بترتي ƚحواد Ǉوكا ǉƦǋ ما جمعومǉ 

  .ورغم ضƉلتǊ يسمƠ لǌم بالتنبƌ لǄمستقبý مما كاǇ يرƴƼ مرتبتǌم بنƲر الجماǋير الشعبية

ǄشمƼ ƩاليونانيوǇ القدامǏ تƮوروا ƍلǊ لولم تكǇ الشعوƔ األƤرǎ أقý رǋبة  -

  مǇالشمƩ كشاƔ أبدي الجماý يمتطي عربة بƋربعة أحƮنة مجنحة تحمǊǄ يوميا

Ɣروƺال Ǐلƍ ƾالشرو.  
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وأǚƼطوǇ ) م.Ƽ" )540-500ƾيƛاغورƩ"بتطوير الǌندسة Ƽي اليوناǇ عǏǄ يد 

 بعƯ واستطاƳبدأƘ النƲرة ƍلǏ الشمƩ تƦƤƋ شيئا مǇ الطابƴ العǄمي ) 427-347(

 Ɣبسيطة وبتقري ýبوسائ Ưواألر Ʃالشم Ǉة بيƼالمسا Ʃقيا Ǉاألقدمو Ǉاليونا ƇماǄع

 Ǉجيد وكا"ƩميدƤ214-287" (أرƾ.م ( Ǉم ýاأوƤدر  م األشعةدستƮالشمسية كم

 Ʀƍ حراري قويƳاستطا Ʃأشعة الشم ƴتجمي ƾطري Ǉالقديمة ع ƣالتاري Ɣكت ýكما تقو 

وتم حرƾ " لسيراكوƩ"بمرايا مقعرة وتسǄيطǌا عǏǄ أشرعة السǇƽ الرومانية المحاƮرة 

Ǉƽالس ǉƦǋ.  

وƼي العƮر البابǄي كانƘ نساƇ الكǌنة يستعمƈ ǇǄية ǋƦبية مƮقولة كاماريا  -

  .تركيز اǗشعاƳ الشمسي لǄحƮوý عǏǄ النارل

- ýاƛأم ƇماǄكما قام ع "Ʃوǌو "سويز"و"تشرن"ǊوازبيƼǙ "و"Ƙو"موتشو"Ʃأريكو "

 وتوليد الطاقة الشمسية Ƽي ǌƮر المواد وطǌي الطعام باستƤداموغيرǋم " ǋاردنƝ"و

Ƈواǌال ǇيƤوتس Ƈوتقطير الما Ƈار الماƤب.  

Ʃ لƺرƯ تجƽيف ولتدƼئة مياǉ الحمام  العرƔ أشعة الشماستƤدمƼيما بعد  -

ووƘƽƮ المياǉ المسƤنة بƋشعة الشمƩ بƋنǌا مياƮ ǉحية وǙ تزاý مǉƦǋ ýƛ القواعد 

  .راسƤة Ƽي األǋƦاǇ حتǏ يومنا Ʀǋا

-  Ʃبقيا ƚر الحديƮي العƼ بدأ Ǉم ýأو Ǉالحرارية  أشاستطاعةكا Ʃعة الشم

 البسيط مǇ عǄبة مǄيئة بالماƇ ويتƋلف مقياسC.Pouillet ) 1790-1868 (Ǌ"كǄود بوية"ǋو

دǇǋ أحد جدرانǌا الموجǌة نحو الشمƩ بالǄوǇ األسود ومǇ الجǌة األƤرǎ تحمý العǄبة 

 Ʀǋا العالم قياƩ شدة األشعة الشمسية Ƽي واحدة استطاƳميزانا حراريا وبƦǌا الجǌاز 

 Ʃبقيا ǁلƦو Ƙالمساحا ƳاƽارتƇحرارة المسا.  

- ýأو ǇƎƼ د العربيةǚي البƼ دام تجربة أماƤستǙ عام Ǐلƍ Ʃ1858 أشعة الشم 

  (1)"حيƚ تم بناƇ جǌاز لتحضي المياǉ وبعƯ السوائý األƤرǎ يعمý بالطاقة الشمسية"

                                                 
(1)- www.albajam/albajam/2002/09/05/tar.  
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رƔ القاǋرة أولǏ محاوƘǙ لبناƇ محطة شمسية بمرƈة ق جرƘ 1912وƼي عام  -

ǏǄ مقعرة كبيرة تتƋلف مǇ مئاƘ المرايا القابǄة لǄتحرǁ وƦلǁ لتركيز أشعة الشمƩ ع

وعاƇ أسطواني ممǄوƇ بالماƇ الƦي يتبƤر بƽعý الحرارة الناتجة عǇ األشعة ويدير 

 أǇ واǙستƺراƔالبƤار الناتƝ محركا بقوة مئة حƮاǇ بƤاري ولكǇ مما يدعو لǄدǋشة 

التجربة ǉƦǋ أوقƘƽ رغم نجاحǌا بحجة أǇ الطاقة الناتجة ليسƘ كبيرة ولكǉƦǋ Ǉ الحجة 

  .بسط قواعد التƽكير العكسيغير منطقية وǙ تتواƾƼ مƴ أ

 Ǉي ميداƼ مية جديدةǄاقا عƼأ ƘتحƼ التجربة ǉƦǋ ǇƎƼ ǁلƦ ورغمýǚƺالطاقة است 

  .الشمسية

  

  :اقتصاديات الطاقة الشمسية: يـب الثانـالمطل
 Ǉدو ýيحو ƾم عائǋدام الطاقة الشمسية أƤزة استǌة المواد األولية ألجƽǄتعتبر تك

 الكبيرة المطǄوبة لوضǉƦǋ ƴ األجǌزة المجمعة ألشعة استƤدامǌا باǗضاƼة ƍلي المساحة

الشمƩ غير المركزة وبالرغم مǇ كǉƦǋ ý العوامǌƼ ýناǁ بعƯ اǙستƤداماƘ لǄطاقة 

 ǎرƤاأل ƘǙستعماǙوا ǉالميا ǇيƤا تسǌمن Üالحاضر Ƙي الوقƼ اديةƮالشمسية تعتبر اقت

المياǉ واǗشاراƘ الضوئية Ƽي المناطƾ النائية مýƛ توليد الكǌرباƇ وضƣ المياǉ وتحǄية 

  .والبƚ الǚسǄكي وغيرǋا

 Ƴم نوǄنع Ǉالطاقة الشمسية أ ƘادياƮة واقتƽǄتك Ɣاحتسا ýالضروري قب Ǉوم

التطبيƾ الشمسي باǗضاƼة ƍلي مواƽƮاƘ المكاǇ أي ýǋ منطقة نائية أو قرƔ مدينة أو 

ƍلي تƤزيƼ Ǉي داýƤ المدينة Þ ويجƔ معرƼة Ƽترة التشƺيý اليومية وǋ ýǋناǁ حاجة 

Þاǋتكرار ǎيانة ومدƮلي الƍ حاجة ǁناǋ ýǋو Þ Ǚ الطاقة أم.  

 Ƙالمولدة بالمشتقا Ƈرباǌالعربية تدعم أسعار الك ǇداǄم البƲمع ǇƋوم بǄالمع Ǉوم

النƽطية لمواطنيǌا وǙ بد مǇ أƦǋ ƦƤا الدعم Ƽي اǙعتبار عند مقارنة تكƽǄة توليد 

  .الكǌرباƇ باستƤدام الطاقة الشمسية
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 أƘƦƤ جميǉƦǋ ƴ العوامƼ ýي الحسباǇ واتبعƘ الطرƾ الƮحيحة Ǚسـتýǚƺ     وƦƍا

             ýـضƼاأل ýلي الشكƍ اǋادي ومحاولة تطويرƮاقت ýالطاقة بشك Ǉم Ƴا النوƦǋ دامƤواست

  .قد يƌدي ƍلي انƽƤاƯ تكƽǄة الواƘ الواحد المنتƝ منǌا

اƘ  دوǙر ƍ 10لـي    8تتراوƟ تكƽǄة الواƦ Ƙروة Ƽي األسواƾ العالمية ما بـيǇ           و

بالنسبة لǄــدوý المستوردة بينما تýƮ تكƽǄة الواƦ Ƙروة بالنسبة لǄتطبيقاƦ ƘاƘ القدرة     

 دوǙر وتزيد ǉƦǋ التكƽǄة وƾƼ التـƮميم        30المتوسطة والقدرة المتوسطة والعالية ƍلي      

وأجǌزة التحكم والتƤزيǇ الساكǇ واǗلكترونـاƘ المساعدة Ǚƍ أǇ تكƽǄة الــواƦ Ƙروة           

تقý قǄـيŹǚ   ) المحطاƘ الكǌـروشمسية ƦاƘ سعة الميجاواƘ    (العاليــة  بالنسبة لǄقدرة   

 Ǉر20عǙ(1). دو  

  

  :استثمارات الطاقة الشمسية :ثـب الثالـالمطل
  Ǉƍ            ƠـبƮا الطاقة الشمـسية أǌة منƮاƤ المتجددة Ƙي الطاقاƼ مارƛستǙا ýمجا

ƛة لƦǌا المجـاý    مشجعا لǄدوƤ ýاƮة Ʀƍا ما أƦƤنا بعيǇ اǙعتبار األǋمية العالمية الحدي          

              ǁلƦ Ǐلƍ أضف Üالمتقدمة ýي الدوƼ ةƮاƤ ميدانية Ƙنجازاƍ Ǉم Ʋحǚوما ي ÜǊيƼ ƴالتوس

ýالدو ǁǄجمالي الطاقة لتƍ يƼ عالةƼ ا بنسبةǌمتǋمسا ǎمد  

  :االستثمارات العالمية في مجال الطاقة الشمسية :رع األولـالف
لشمسية وƦلǁ عǏǄ تستƛمر الدوý المƮنعة أمواŹǙ طائǄة Ƽي مجاý الǚƤيا ا

مستوǎ البحƚ والتطوير والتطبيƾ بƺية الوƮوƍ ýلي تƽƤيƯ أسعارǋا وزيادة كƽاƇتǌا 

 ýوالجدو ƴالموس ƾوالتطبي Ɯنتاǘا واعدة لǌǄا وجعǌنتاجƍ ƾطر ýيǌوتسǇالموالي يبي 

  .استƛماراƘ بعƯ الدوƼ ýي مجاý مشاريƴ الǚƤيا الشمسية

  
  :) 12(رقم دول ـالج
  دول ƺي مجال مشاريƲ الخǘيا الشمسيةاستƙمارات بعƭ ال

  

                                                 
(1)- http://www.Khayma.com/madina/soler1.htm  
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 )مليوǅ دوالر(المبلƶ   الفترة الƦمنية  البلد

  2000  1985-1975  الوǙياƘ المتحدة
  1500  1988-1973  ألمانيا
  Ƽ  1982-1988  230رنسا
  ƍ  1985-1989  120يطاليا
Ǉ550  1990-1980  اليابا  

  

  htm.1soler/madina/com.Khayma.www://http :درـالمص
  

Ʀƍا تƽحƮنا Ʀǋا الجدوƎƼ ýننا نǚحƲ ما توليǊ الدوý المتقدمـة وƤاƮـة منǌـا               

              ýا ستزوǌنƋب ýمحا Ǚ يدية التيǄالطاقة التق Ưوتعوي Ɵنجا ýي سبيƼ ýأموا Ǉالمعنية م

  .وتعوƯ بالطاقة الشمسية

  

 :اقة الشمسية في الوطن العربياستثمارات الط: يـرع الثانـالف
 ƾمناط Ǐأغن Ǉي مǋ األراضي العربية Ǉالطاقة أ ýي مجاƼ ǇوǄالعام ǁيدر

العالم بالطاقة الشمسية ويتبيƦ Ǉلǁ بالمقارنة مƴ بعƯ دوý العالم األƤرǎ ولو أƦƤنا 

متر /ساعة–كيǄوواƘ 5متوسط ما يýƮ األرƯ العربية مǇ طاقة شمسية وǋو 

ƴترضنا/مربƼاليوم وا ýتحوي ýيا الشمسية بمعامǚƤال Ǉيا % 5 أǚƤال ǉƦǋ ƴوقمنا بوض

وǉƦǋ ( كيǄومتر مربƼ ƴي ƮحراƇ العراƾ الƺربية 16000الشمسية عǏǄ مساحة 

Ƙمساحة الكوي Źتقريبا ýمكاننا توليد طاقة ) المساحة تعادƎب ƠبƮر بائيوأǌتساوي ةك 
410  ×400 Ƙمسة–ميجاواƤ Ǉأي ما يزيد ع Üي اليومƼ ساعة  Ǌأضعاف ما نحتاج 

ǎوƮالق ǁǚǌستǙترة اƼ ي حالةƼ(1).اليوم و  

ومǇ البديǌي أيضاŹ أǇ طاقتنا النƽطية ستنضƔ بعد مائة عام عǏǄ األكƛر وǋو 

أحسǇ المƮادر لǄطاقة وƦلǁ لعدم وجود كمياƘ كبيرة مǇ مادة اليورانيوم Ƽي بǄداننا 

 ýǚƤ السنواƘ الƤمسيǇ اوجياتǌتكنولالعربية باǗضاƼة ƍلي تكƽǄة أجǌزة الطاقة وتقدم 

 Ǚ Ǉأ ýمƋا ونǋمارƛي استƼ ǇريƮنا مقǄو ما جعǋا وǌب ƾحاǄمكانية عدم الƍالماضية و

                                                 
)1(-ƾالساب ƴالمرج Ʃƽن . org.albajan.www://http  
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Ƽي ƾǄƤ تكنولوجياƘ عربية Ǚستýǚƺ الطاقة الشمسية وǋي Ǚ زالƼ Ƙي تƽوتنا الƽرƮة 

  .بداية تطورǋا

عماý الطاقة Ǚ Ǉƍستعماý بدائý الطاقة مردوديǇ مǌميǇ أولǌما جعƼ ýترة استو

لǄطاقة بجانƔ مƮدر النƽط الحالي ومƤƈ Ǉر النƽطية طويǄة وƛانيǌما تطوير مƮدر 

  :التجـارƔ المحدودة ǙستƤداماƘ الطاقة الشمسية Ƽي البǚد العربية ما يǄي 

•  ƘبحƮالسباحة بواسطة الطاقة الشمسية أ ǁبر ǇيƤئة وتسƼوالتد ǉالميا ǇيƤتس

ية وƤاƮة Ƽي حالة تƮنيƴ السƤاناƘ طريقة اقتƮادية Ƽي البǄداǇ العرب

ŹياǄالشمسية مح. 

•  ƳشعاǗما زاد اǄك Ǌأن ƚتبريد حيǄة لǄوسي Ǉتعتبر الطاقة الشمسية أحس

الشمسي كǄما حǄƮنا عǏǄ التبريد وكǄما كانƘ أجǌزة التبريد الشمسي أكƛر 

كƽاƇةÜ ولكǇ تكƽǄة التبريد الشمسي تكوǇ أعǏǄ مǇ السعر الحالي لǄتبريد بƛǚƛة 

ي ƤمƩ أضعاف تكƽǄتǊ اǙعتيادية ويعود السبǙ ƔرتƽاƳ التكƽǄة لمواد ƍل

Ƈرباǌالحرارة وتوليد الك ƴتجمي Ƙالتبريد الشمسي ومعدا.  

 البحƚ والتطبيقاƘ السارية لǄطاقة الشمسية Ƽي الوطǇ العربي استعرضناولو 

Ǉ العربية لتبيǇ لنا أǇ استƤدام السƤاناƘ الشمسية أƮبƠ شيئاŹ مƋلوƼاƼ Źي بعƯ البǄدا

بينما بقيƮ Ƙناعة الǚƤيا بƮورة تجارية متƤƋرة Ƽي جميƴ البǄداǇ العربية بسبƔ تكƽǄة 

يجƔ اǙنتƲار ريƛما تنƍ) ƯƽƤنشاƇ المƮنƴ األولية و ƍتباƳ سياسة التƋمý القائǄة 

  ).الكƽǄة

            Ǉـي الـوطƼ الطاقة الشمسية ýǚƺستǙ بريةƤالميدانية والم Ɣم التجارƲمع Ǉƍ

اƼ ýي مراحǌǄا األولǏ ويجƔ تنشيطǌا واǗكƛار منǌا ولو استعرضنا مـا            العربي Ǚ تز  

                ǁـǄتم Ǚ والتـي ŹناعياƮ المتقدمة ýة الدوƮاƤوب ýا المجاƦǋ يƼ العالم ýدو Ǌتقوم ب

              ǏǄع ƾƽا تنǋبريطانيا وحد Ǉالطاقة الشمسية لوجدنا أ Ǉالعربية م ýالدو ǊكǄما تم ƩمƤ

       ƴجمي ýالطاقة الشمسية ما يعاد ƴا         مشاريƦـǋ ƾالعربية مجتمعة وينطبـ ýالدو Ǌقƽما تن
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               ǇيƦـǄرنسا ضـعف الƼ يƼ ýيعم ƚالطاقة المتجددة حي ƘǙي مجاƼ ǇيǄعدد العام ǏǄع

  .ـاǉƦǋƘǙ المج يعمǄوƼ Ǉي جميƴ الدوý العربية Ƽي

  

تخفيض التكاليف ورفع خدمات : عـب الرابـالمطل

  :الكهرباء
Ǚستƛمار عǇ طريƾ تطبيǉƦǋ ƾ العمǄية لǌا اǙمتياز Ƽي تƽƤيƯ تكاليف ا

التƭƮƤ التقني المناسÜƔ لكǇ المشكý المطروƟ يتطƔǄ مƤططي الشبكة وƦوي 

 Ǐا األولǌطوطƤ Ƙالسكنية وضع ǎقرǄمتباينة ل Ƙنجد عدة تطبيقا ƚحي Üبرة العالميةƤال

 ƾي التطبيƼ ية أو التقنية الجديدةǄالعم ǉƦǋ ÜمقارنةǄالحة لƮمة وǌجد م Ƙاعتبارا ƘاƦو

 ƘǄاستعم ýمشك Ǉا النائية التي تعاني مǌة منƮاƤو ǎالقر ǏǄا عǌلتطبيق Ǐة أولǄكمرح

ƯƽƤمار منƛالحرارة وباست Ǉيد مƽتست Ǐا حتƦǋولة وǌا بالسǌالƮيƍ ƔعƮوي Ƈرباǌالك.  

 Ǉربائي العمومي وكاǌالك ýاƮيǗشبكة ا Ǉاد مƮقتǙسكني يريد ا ƴمجم Ǉا كاƦƍ

رابط بمجمƴ ما ينتمي لنƩƽ الشبكة Ƽالحý يعǄم أǇ الحý األمýƛ لǄتمويǇ بالكǌرباƇ مت

ýǚƺستǙوا ýستعماǙمركزية اǚابة الƛقة . بمǄالوضعية المتع Ǐلƍ Ƴالرجو Ɣيج ǊيǄعƼ

 ýالمشاك ǉƦǋ اديƽولت Üيرةƛك ƘǙي حاƼ مةǌطط مƤالƼ ýبالمقاب Üýƌالتسا ƴموض ǎبالقر

نية معينة لكý وجدƘ طريقة ƈلية Ƽي تنمية وحý المشاكý تساعد عǏǄ اƤتيار طريقة تق

ǁلƦ ýقب Ǉم ƘتيرƤكما ا Ǉتعيي Ǉقرية بدو.  

ƴبشبكة التوزي ýاƮيǘة لƽǄتƤم Ƙتقنيا ƚǚƛ الشبكة المعزولة أو . توجد Ǉأ ƚحي

 Ƈبالما ýيƺبواسطة محطة تش Ɣالتناو ƾطري Ǉأو ع ýالديزا ǁبمحر ǚƛالنائية مزودة م

 Üالشمسية Ɵوائية واأللواǌال Ɵالمراو ƾطري Ǉجزئيا أو عǋاƦ المنزلي ýستعماǚل 

  .الƽردي

 ǉƦǋ ýك Ǉتموي ǏǄالطريقة يساعد ع ǉƦǋ Ǉم ƔوǄالمط Ǉطط التمويƤم Ǉƍ

  .المنطقة بالكǌرباƇ بتكاليف ƍجمالية قǄيǄة
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 ǇƎƼ ÜýاƮيǗشبكة ا ƾطري Ǉع Ƈرباǌبالك Ǉيمونو ǇيƦال ǎالقر Ǉبالنسبة لسكا

  .اǗجراƇ المتƦƤمواقƴ الƤطوط ƦاƘ الضƺط المتوسط لǌا نتائجǌا أيضا مƦǋ Ǉا 

 Ƙطرف شركا Ǉي معدة ومنجزة مǋ ǎمية كبرǋأ Ǌي لƦاألكبر ال Ƈالجز Ǉƍ

  .مƤتƮة Ƽي اǗيƮاý الكǌربائي وƤاƮة منǌا الريƽية

ǇريقيƼ ýشك ǏǄموزعة ع Ƈرباǌالك ýاƮيƍنجاز وǙا Ǉولة عƌالشركة المس Ƙمعطيا: 

  .يتولǏ أǋمية المعطياƘ التقنية: الفريƼ اǓول

 . مǌمتǊ تتعƾǄ بالمعطياƘ اǙجتماعية اǙقتƮادية:الفريƼ الƙاني

Ǉاألماك ƴالحة لجميƮ Ǉريقيƽة بالƮاƤال Ƙوالمعطيا.  

  :استفادة القرى من شبكة اإلیصال المشترك: رع األولـالف
لǚستƽادة مǉƦǋ Ǉ الشبكة الكǌربائيةÜيعتمد عǏǄ حساƔ التكاليف اǗجمالية 

Ʀǋ وتساعد ÜةƮتƤطرف الشركة الم Ǉعدة السنوية م Ǉمقارنة بي ƇجراƎالطريقة ب ǉ

استƛماراƘ لعيناƘ زمنية مƤتƽǄة لحياتǌاÜ عǄيǊ تƦƤƋ بعيǇ اǙعتبار تكاليف التشƺيý أو 

 ýستعماǙا)ÜƇرباǌالك Üýأو يجبر ...)الديزا ýƤادر يدƮمǄل ýادي الضئيƮقتǙوالمبدأ ا Ü

اƤتارƘ عǄيǊ . ضرورة اƤتيار مƤطط تمويǇ كǌربائي Ʀو تكƽǄة ƍجمالية منƽƤضة

وبواسطة ǉƦǋ الطريقة يتم . الشركة Ƽي Ʀلǁ طريقة تعتمد عǏǄ نƲرية التمƛيý البياني

ƍيƮاý القرǎ السكنية المتتالية بالشبكة الكǌربائية بƽƮة جماعية دوǇ تشƤيƭ الطريقة 

ǇتيǄمرح ýǚƤ Ǉية مǄا وتتم العمǌواحدة من ýة بكƮاƤ(1):ال  

ǍولǓة ال: المرحلة اƼتحدد المسا Ǉأ Ɣالقوة يج ƘاƦ ǎوƮالشبكة الق Ǉيد مƽتي تست

بƎضاƼة تكاليف المحوý (التمويǇ لǄقرية بواسطة الشبكة الواحدة  المتوسطةÜ وتكاليف

Ƈرباǌمركزي) والكǚال Ǉمساوية لتكاليف التموي Ǉتكو Ǉشريطة أ.  

 ǏǄمقسمة ع ÜýاƮيǘل ǎوƮالتكاليف الق ƾطري Ǉمحددة ع ǎوƮة القƼالمسا Ǉƍ

  . متوسطة لǄكيǄومتر الواحدة لƤط Ʀو قوة كǌربائيالتكاليف النوعية

                                                 
(1)- Jean bair, une méthode de choix techniques de réctification, le triangle, Op.cit, p.13. 
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 ýمركزية األقǚة بالƮاƤالتكاليف ال Ǉبي ƾرƽي الǋ ýاƮيǘل ǎوƮوالتكاليف الق

  .تكƽǄة وتكاليف التمويǇ لكý شبكة ƍيƮاý بدوƤ Ǉط القوة المتوسطة

ǏƮ نƲام التمويǇ األقý تكƽǄة يحدد عǇ طريƾ األƦƤ بعيǇ اǙعتبار أق: المرحلة الƙانية

 Ǉع ƚي البحƼ ƾǄم ينطƛ ÜططةƤمنطقة المǄالسكنية ل ǎالقر Ƙوتركيبا ƘاƼالمسا

ƮƤوƮياƘ اǗيƮاý التجاوƔ لكý قريةƛ Üم البحƚ عǇ شبكة اǗيƮاý الƤاƮة بمحيط 

كý واحد منǌماÜ والقرǎ المتǄƮة ببعضǌا البعƯ يتم ƍيƮاý الكǌرباƇ لǌا بواسطة 

  .الشبكة الداǄƤية

ǘأما الحالة العادية ل ƴƼر ƴالسكنية م ǎالقر Ǉم Ǚتجديد بد ƾرƼ ا تحديدǌيƼ يتمƼ ýاƮي

 Ǉأ Ǐلƍ يةǄبالشبكة المتواجدة وتستمر العم ýاƮيǗية اƮاƤ يجادƍ غاية Ǐلƍ ǎحجم القر

ǎرƤأ ƾرƼ Ǉمكانية تكويƍ يجادƍ اǌيƼ ýيستحي.  

  :الخصوصيات التقنية لالستفادة من التكاليف اإلجمالية: يـرع الثانـالف
 ǄƤط الƮƤوƮياƘ التقنية المتبعة Ƽي اǗيƮاý تتم اǙستƽادة مƼ Ǉي حالة

 %15التكاليف اǗجمالية بنسبة 

(1) Ǉمنطقة نائية م ǏǄالطريقة ع ƾوقد تم تطبي 

 ǏـǄع ýوالمنطقة تشمـ Ǐالوسط ƇحـراƮمساحـة تقـدر 67ال ƘاƦ يƽري ƴمجم 

متوسطة تشمý كý م ƍيƮالǌا بشبكة ƦاƘ قوة ت استعماý منزليÜ 3900 و2 كǄم372بـ 

 Ƙلتحديد الحسابا ýمنز ýالطاقوية لك ƘحتياجاǙا Ƙقدر Ƙولتحديد الحسابا Üالمنطقة

 ýاستعما ƔǄيتط ýمنز ýك Ǉأ Ǐلƍ شارةǗا ƴا مǌمن ýة بكƮاƤبقوة 4ال ƠابيƮ60 م 

 ساعاƼ Ƙي 6 ساعاƼ Ƙي اليوم مƴ تشƺيý تƽǄزة لمدة 3واط يشتýƺ كý واحد منǌا لمدة 

واألنƲمة الشمسية تم تعويضǌا بمƮابيƤ ƠاƮة . ة ساعتيƼ Ǉي اليوماليوم ومƦياƳ لمد

  .ƦاƘ استǁǚǌ ضعيف

 ǚعƼ ةǄƮالقوة المتوسطة والمو ƘاƦ طوطƤال ýǚƤ Ǉم Ƙالحسابا Ɲنتائ

والƤطوط التي ǋي Ƽي طريƾ اǗنجاز تم ƍعدادǋا لǌيكǄة التمويǇ المنتƲر مǇ الƤطة 

ǌǄƼا ǚƮحية اǙستýǚƺ الǚمركزي وƾƼ المرسومةÜ أما القرǎ الƺير متǄƮة بالشبكة 

                                                 
(1)- Jean bair, une méthode de choix techniques de rectification, le triangle, Op.cit, p.   . 
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شȰȮ رقم ....: مقارȹة التȮاليȤ اƤɋالية السنوية لتمويȸ اƫنȖقة ǣالȖاقة 
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 Ǉنجد أ ǊيǄع ÜطةƤالطاقة الشمسية %47ال ýاستعما ƾطري Ǉي ممونة عǋ ǎالقر Ǉم 

 ÜولطيةƼوتوƽ43ال% ÜýاƮيǗشبكة ا ƾطري Ǉ10 ع% ýالديزا Ƙمحركا ƾƛطري Ǉع 

ǎالقر ǉƦǋ ونسبة  ǇيǄالشك ƾطري Ǉع ýƛمم ýالمناز ƴمقارنة م ǇتييǓا:  

  

  

  

  

  

 
  

Source : Jean bair, une méthode de choix techniques  Source : Jean bair, une méthode de choix 

de réctification, le triangle, Op.cit, p.37.le triangle, Op.cit, p. 39. techniques de réctification, le triangle, Op.cit, p.37. 

  

رتيǇ استýǚƺ المنازý الممونة نǚحƲ أǇ القرǎ تمýƛ وضعية مƤتƽǄة تمýƛ م

بشبكة اǗيƮاý الكǌربائيÜ لƦا ǇƎƼ اǗيƮاý بالشبكة الكǌربائية لǄمدǇ الكبرǌƼ ǎي جد 

 قرية سكنية 67عالية وتتطƔǄ الكƛير Ƽي حيǇ نجد أǇ تكاليف التمويý اǗجمالية لـ 

Ǆة بواسطة الشكǄƛوالممǇ11-10( رقم ي.(  

كة تم مقارنتǌا مƴ الحǄوý التي تطبƾ تكاليف النƲام المنتƲرة مǇ طرف الشر

وجدنا أǇ الطريقة ǋي األقý تكƽǄة ƦاƘ استعماý لشبكة . ƤاƮية التقنية الواحدة Ƽقط

المنƽƤضة والمستعمǄة عǏǄ طوý المنطقة مقارنة مƴ التي ǋي مطبقة عǏǄ الشبكة القوة 

Ǉ  م%16الكǄية والموزعة لƤطوط اǗيƮاý لǄمنطقة القروية تساعد مǇ اقتƮاد 

 .التكاليف اǗجمالية لǄمشروƳ اǙستƛماري

   

 

 

 

ȸويƢاقةȖالǣ Ɂ10.   القر... ȰȮرقمش  

 الكǌرباƇشبكة

 الشمسية الƽوتوƼولطيةالطاقة 

 ǁمحرýالديزا 

43% 

47% 

10%

         ȸاقة التمويȖالǣ ȯللمناز 11 ȰȮرقمش  

27% 

64% 

9% 
 الشمسية الƽوتوƼولطيةالطاقة

 الكǌرباƇشبكة

ǁمحرýالديزا 

12
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Source : Jean bair, une méthode de choix techniques de réctification, le triangle, Op.cit, p. 43. 

  

مýǚƤ Ǉ الجدوý نǚحƲ أǇ أعǏǄ تكƽǄة محققة عǏǄ مستوǎ اǙستعماý ألجǌزة 

ƍ ýلǏ أسعار أنƲمة استýǚƺ الطاقة الشمسية الطاقة الشمسيةÜ وƦǋا راجƴ بطبيعة الحا

لǖجǌزة األƤرǎ ستعماý اƼǙي حيǇ أǇ تكاليف . والمستوردة مǇ العالم الƤارجي

 ǁمحر ƘǙاستعما ýي كƼ ýالشك Ǉو مǋ ما ýƛم Üاǌمن ýي أقǌƼ مقارنة بالطاقة الشمسية

  .الديزاý وشبكة اǗيƮاý الكǌربائي
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  :ةــ الشمسيةـر الطاقــتطوی: يـالثانث ـالمبح
Ǚ  Ʃالشم Ǉالتعرف ع Ǉبد م Ǚ ي الطاقة الشمسيةƼ ƚي البحƼ ƯوƤال ýبد قب

 Ʃم طبيعة األشعة والشمǌƼ ýأج Ǉيم مǋاƽالم Ưبع ýواألشعة الشمسية وسنتناو ƴم

Ǉا عبر الزمǌقƼي راƦالتطور ال.  

 

  :ةـة الشمسيـالطاقوم ـمفه :األولب ـالمطل

  :سـالشم مفاهيم حول :رع األولـالف
 مǄيوǇ كǄم 1.392از المǄتƔǌ متوسط قطرǋا ـƩ كرة مǇ الƺـǇƍ الشم

ǌتǄأي 2710 × 2ا ـوكت Ǉا المتوسطة  333000 طǌتƼاƛوك Ưاألر Ǉمرة أكبر م

1.41Ƴ/3سمƔ Ưاألر Ǉع Ʃم149.6 وتبعد الشمǄك ǇيوǄ(1). م  

 قدرǋا حرارة وتƮدر Ƽي الƛانيةكيǄوواط  6000تبƸǄ حرارة الشمƩ عǏǄ سطحǌا * 

Ǉ أ مƴ مما تحتاجǊ األرƯ )1210( كيǄوواط وƦǋا يساوي ألف مǄيار مرة 2310×3.9

 ألف مرة مما تحتاجǊ البشرية 15يعادý و يƍ ýƮلǏ األرǋ Ưو الƦيضئيý الجزƇ ال

Ƈجمعا.  

وبعد التعرف عǏǄ الشمǇƎƼ Ʃ طاقة الشمƩ شƼ ƘǄƺكر العǄماƇ لƽترة طويǄة Ƽي * 

يƛ Ǉابتة Ƽي حجمǌا وƮƍدارǋا لǖشعة القرǇ السابƾ أي أǇ الشمƩ منƦ مǚييǇ السن

والنƲرية " رƦرƼورد" الƦرة وتركيبǌا عǏǄ يد فااكتشمستمر ƍلǏ حد اليوم ولكǇ بعد 

التي تنƭ عƍ ǏǄمكانية تحويý الكتǄة ƍلǏ طاقة وƦǋا وƼقا " أنشتايǇ"التي أƮدرǋا 

  :لǄعǚقة التالية

  2الكتǄة سر  =  ة ــاقـالط

  .ƛا/كǄم 300000  =   سرعة الضوƇ  =  حيƚ سر

ترمز لكتǄة المادة المتحولة ƍلǏ طاقة وǋكƦا نرǎ عبر ǉƦǋ العǚقة أǇ تحويý : الكتلة

ف . العالماǁ ǇاستطاƳ مǄيوǇ كيǄوواط وبناƇ عǉƦǋ ǏǄ المعرƼة Ʒ25 مادة ما يعطي 1
                                                 

    .www.Khyma.com :قة الشمسية عǏǄ الموقƴا الط-(1)
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 تƽسير الطاقة الشمسية 1938 عام H.ABelheيǄ Ǌب.أ.  وƼK.Fweizachaerǉايتشزيكر 

 .ý نووي يتم تحويƼ ýيǊ جزƇ ضئيý جدا مǇ كتǄة الشمƍ ƩلǏ طاقةبƋنǌا ناتجة عǇ تƽاع

  :ةـة الشمسيـاألشع :يـرع الثانـالف
Ƙ ÜنيترونابروتوناÜƘ (تƮدر الشمƍ ƩلǏ جانƔ األشعة الشمسية جزئياƘ عديدة 

Ǚ تƍ ýƮلǏ األرƯ وƦلǁ ألǇ الحزام المƺنطيسي المحيط )  الƣ...جزئياƘ غبار

ƍ ýوƮالو Ǉا مǌيمنع Ưالجو باألر ǏولƯاألر.  

 عديدة ƦاƘ طاقاƘ يةجمو بƋطواý ةكǌرومƺناطيسيواألشعة الشمسية أشعة 

 Ƽي مبيǇاما الشديدة ƍلǏ األشعة الضوئية الضعيƽة جداƃ كما ǋو قمƤتƽǄة تمتد مǇ أشعة 

  :الجدوý التالي
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  :13 رقمالجدول 
   وتواتر اǕشعاعات الصادرة عǅ الشمƧالموجيةيبيǅ اǓطوال 

  

  )هرتƦ( التواتر  )متر(طول الموجة   عةنوƱ اǓش
710  3  10  
610  3  210  Ɣالتيار المتناو  
510  3  310  
  510   3  310  الموجاƘ الطويǄة  410   3  410

  610   3  210  الموجاƘ المتوسطة
  710    3  110  الموجاƘ القƮيرة

  الموجاƘ الديسمترية  810    3  10-1
10-2  3   910  
  موجاƘ الميكرو  1010  3  10-3
10-4  3   1110  
  األشعة تحƘ الحمراƇ البعيد والقريبة  1210    3  10-5
10-6  3     1310  

  1410  3  7-10  األشعة المرئية
10-8  3   1510  
  األشعة Ƽوƾ البنƽسجية  1610   3  10-9
10-10  3    1710  
10-11  3     1810  Ǉأشعة رونتج  
10-12  3    1910  
10-13  3    2010  
  أشعة غاما  2110     3  10-14
10-15  3     2210  

  2310     3  16-10  أشعة كونية
   

  .ƭ .28مرجƴ سابÜƾ   وتطبيقاتǌاÜ الطاقة الشمسيةƼ ÜاضƩ .ý:درـالمص
  

أشعة غاما وأشعة )  كǄم ƽ)500 -60قد ǉƦǋ األشعة Ƽي منطقة الجو العǄيا ت

Ƈ وتشريدǋا لجزئياتǌا وبعبارة أدƾ أشعة  بالجزئياƘ الǌوااƮطدامǌارونتجǇ وƦلǁ عبر 

 Ƈواǌال Ƙة لجزئياƽلƌالم ƘراƦال Ǉالشديدة الطاقة تحطم الرابطة بي Ǉغاما ورونتج

 الجو المحيط باألرƯ المعطف Ƙمشردة أياǋا ƍلǏ شوارد أو ƦراƘ وǋكƦا يمýƛ طبقا

ǉƦǋ الحية بعد Ƙالكائنا ýاألشعة الشديدة التي تدمر ك ýلك Ơتي الواقي و المرشƋالطبقة ت 
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 التي تمتƭ كý أو القسم األكبر مǇ األشعة O 3طبقة األوزوǇ وƮيƺتǌا الكيميائية ǋي 

Ƽوƾ البنƽسجية والƦي يسبƔ التعرƯ لǌا ƍلǏ أمراƯ قاتǄة تýƮ األشعة الشمسية بعد 

 منطقة األوزوƍ ǇلǏ سطƠ األرƯ بقسمǌا األكبر بشكý مباشر أما القسم اƤتراقǌا

 وتكسǉƦǋ Ɣ الجزئياƘ نتيجة لƦلǁ طاقة األرضي بجزئياƘ الجو المتبقي ƎƼنǊ يƮطدم

حرارية حركية وتقوم ǉƦǋ الجزئياƘ لتƮدر أشعة بƋطوý موجية أكبر وطاقة أقý لتسقط 

  عǏǄ األرƯ مǇ جديد وǋكƦا نميز بيǇ نوعيǇ مǇ األشعة 

  . دوƼ ǇقداǇ شيئا مǇ طاقتǌاانتشرƘ أو اƮطدامأشعة مباشرة لم تعاني أي  -1

ر مباشرة تنتƝ عǇ جزيئاƘ الجو أو عǇ األجسام المƌلƽة لǄطبيعة أشعة غي -2

  .كاألشجار والƤƮور والمنازý و المياǉ وǋي كما Ʀكرنا أعǉǚ طاقة ضعيƽة

 ǊنƎƼ Ʃا الشمǌيƼ ƴالتي تش Ƙتأما الساعا ƾǄية ويتعƼراƺالج ƴالمواق Ɣف حسǄتƤ

 Ʒامبورǋ يƼ حوƮال Ƙمتوسط عدد ساعاƼ يمƺة الƼاƛا بكƦǋ)أ ý4) لمانياشما Ǉ10 م 

 ساعاƘ كامǄة 10 مǇ 9ساعاƘ نǌارابينما يبƸǄ عدد ساعاƮ Ƙحو Ƽي بǚدنا العربية 

Ǆرا لقƲبي نǄا أي دور سǌي منطقتƼ ƔعǄت Ǚ Ɣيوم والضباƺال Ǉتأي أ Ǉيبي ýا والجدوǌ

  .ساعاƘ التي تشƴ بǌا الشمƩ سنويا Ƽي عدة مدǇ ومناطƾ مǇ العالمالعدد 

  
  :14 رقم الجدول

  مالالع  مدǅاǕشعاƺ Ʊي بعƭات عدد ساع
  

ǅعدد الساعات  المكا  ǅعدد الساعات  المكا  

Ʒامبورǋ  1559  2288  ةجنو  
Ǉ2491  روما  1680  باز  

Ǉاقǋ Ǉيا  1690  كوبǄ2654  مرسي  
Ʃ1840  باري  Ʃ3200  تون  
  4000  الƮحراƼ  1891  Ƈيينا

  
  .ƭ  .31 مرجƴ سابÜƾ الطاقة الشمسية وتطبيقاتǌاƼÜÜاضƩ  .ý:درـالمص

  

  



- 264 - 

  :ودـم األسـاع والجسـالشع :ثـرع الثالـالف
 ƾǄاألسود وغ ǇوǄا بالǌمن ýالزئبقي األو Ƴي المستودǄنا ميزاني حرارة طƦƤلو أ

مستودƤƈ Ƴر بورƾ األلمنيوم وقربنا كǚ الميزانيǇ مǇ مƮباƟ شديدة التوƝǋ أو أي 

األسود  درجة الحرارة Ƽي المستودƳ المطǄي بالǄوǇ ارتƽاƳ نǚحƲ منبƴ حراري Ƥƈر

 Ǌوأنƭر األجسام أمتƛو أكǋ الجسم األسود ǇƦƍ رƤǓا Ƴالمستود Ǉكمية حرارة أكبر م 

  . لǄحرارةامتƮاƮا

الجسم الƦي يمتƭ كý األشعة الساقطة "ǇƦƍ يمكǇ تعريف الجسم األسود ǋو 

وبما أǇ األجسام الطبيعية حتǏ تǁǄ المطǄية بالǄوǇ األسود تعكƩ وتنشر جزƇ  (1)"عǄيǌا

 الساقطة عǄيǌا وǙ تمتǌƮا بالتالي كǌǄا ليسƘ جسما أسود مطǄقا بý تشبǊ مǇ األشعة

  .Ƽي أحسǇ األحواý الجسم األسود

Ǆنا األشعة الشمسية عǏǄ مقربة مǇ سطƠ األرƯ لوجدنا أنǌا تتميز Ǆولو ح

  :بالƤواƭ التالية

 بعƯ الƺازاƘ المشكǄة لǌǄواƇ وبƤار الماƇ لǖجزاƇ منǌا امتƮاƭنتيجة    - أ

 .شدتǌا عة شيئا مǇ األشتƽقد

الواقعة تƽقد األشعة كƛيرا مǇ شدتǌا Ƽي جو ضبابي أو غائم ƤاƮة المنطقة   - ب

  .منطقة األشعة الحمراƇ الحراريةƼي 

 جƽاف الجو كǄما ازداد عǄو منطقة عǇ سطƠ البحر وكǄما ازدادوǋكƦا كǄما 

Ƙعالية  ازدادƼال Ƙجزئيا Ǉة مƮالكمية الممت ƭرا لتناقƲاألشعة الشمسية نƇواǌ.  

 

  

  

  :ةــا الشمسيـالخالي: يـالثانب ـالمطل

                                                 
(1)-Ʃ .ýاضƼ Üطاقة الشمسية ل اÜاǌوتطبيقات Üƾساب ƴمرج ƭ .34 .  
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  :ةـتعریف الخالیا الشمسي: رع األولـالف
ضوئيةÜ تستƤدم Ƽي عمǄية وǇƍ الǚƤيا الشمسية ǋي عبارة عǇ محوƼ ƘǙولت

تحويý اǗشعاƳ الشمسي مباشرة ƍلǏ الكǌرباÜƇ ويتوقƴ أǇ يساǋم تحويý الطاقة 

 ýيǄي تقƼ ياǄروضوئية عمǌالكǁǚǌالبيئي وقد  است ƚوǄالت ƯƽƤ Ǐلƍوري وƽالوقود األح

 وضƣ اǗيƮاƘǙاƘ اǗنارة وقدريجيا Ƽي تطبيتبدأƘ نƲم الǚƤيا الكǌروضوئية تنتشر 

ي ƍلǏ القرǇ الماضي الميǚدي عندما قام ئ األƛر الƽوتوǄƼطااكتشافيعود . المياǉ وغيرǋا

 المعادǇ والمحاليýعƯ  تƛƋير الضوƇ عǏǄ بةسام بدرƼ1839ي عام  Becquerelالعالم 

 Ɲربائي الناتǌالتيار الك ƭائƮƤاوǌعن. Ǉالعالما ýƤكما أد)Smith et Adams ( ومǌƽم

م وتم تركيƔ أوǄƤ ýية شمسية مǇ 1877الناقǄية الكǌربائية الضوئية ألوý مرة عام 

م حيƚ توقƴ لǌا أǇ تساǋم Ƽي 1883عام ) Fritts(مǇ قبý العالم ) Se(مادة السيǄينيوم 

مǇ جǌة أƤرƼ ǎقد ساعد تطوير نƲرياƘ ميكانيكا الكم عƜ Ü ǏǄ الكǌرباƇ مستقبƍǚنتا

تƽسير الكƛير مǇ الƲواǋر الƽيزيائية وƤاƮة المرتبطة بالكǌرباƇ الضوئية Ƽي Ƽترة 

الƛǚƛينياƘ واألربعينياƘ مǇ القرǇ الحاليÜ وƦلǁ عندما تم تƽسير Ʋاǋرة الحساسية 

كبريƘ الƛاليومÜ وقد والنحاƩ وكبريƘ الرƮاƭ الضوئية لمادة السيǄيكوǇ وأكسيد 

ƛم لحÜ ƾ %1ية بكƽاƇة Ǚ تتجاوز نم تƮنيƴ أوǄƤ ýية شمسية سيǄيكو1941سجý عام 

Ʀلƍ ǁنجاز مƤتبراƘ بý األمريكية Ƽي تƮنيƴ البطارية الشمسية Ƽي منتƮف 

ƘƺǄة بƇاƽبك ƘمسينياƤ6ال% .ƽال Ʃƽي نƼ موادترةكما تم Ǉية شمسية مǄƤ ýأو Ɣتركي  

ǚم ƼكبريƘ الكاديوم وكبريƘ النحاƩ أطƾǄ عǄيǌا Ƽيما بعد الǚƤيا الشمسية ƦاƘ األ

 بحوƚ التطوير Ƽي العǄوم الƽيزيائية والǌندسة اتساƳ ازداد تǁǄ الƽترةبعد . الرقيقة

ألشباǉ الموƘǚƮ وƤاƮة ما يرتبط بدراسة التبادƘǙ الكǌربائية الضوئية مما ساعد 

وقد .  تحسيǇ كƽاƇتǌا وƯƽƤ تكƽǄتǌاباتجاǉضوئية وتقنياتǌا عǏǄ تطور الǚƤيا الكǌرو

 Ǐلƍ ǁلƦ ǎازديادأد ǎمستو Ɯنتاƍ ياǚƤي الǄالمي Ǉبي Ɵتتراو Ƙروضوئية بقدراǌالك 

أما الƽترة الǌامة لǚƤǄيا الكǌروضوئية Ƽقد حدƼ Ƙƛي عقدي  .واط ƍلǏ الكيǄو واط

 Ɣوم التركيǄة بعد تطور عƮاƤو Ƙمانيناƛوال Ƙالسبعينا ǉرية الدقيقة ألشباǌالمج



- 266 - 

الموƘǚƮ وقد أعتبرƘ الǚƤيا الكǌروضوئية حينئƦ بƋنǌا ƍحدǎ الطرƾ العǄمية 

 الطƔǄ عǏǄ ازدياد وقد ساعد .الطموحة لتوليد الكǌرباƼ Ƈي المƮادر المتجددة لǄطاقة

 نسبيا تكƽǄة ƍنتاجǌا بƮورة انƽƤضƘ مجمعاƘ الǚƤيا الكǌروضوئية حيƚ استƤدام

  (1).اواƍ ƺƘنتاجǌا ƍلǏ عشراƘ الميوýƮومعقولة 

  

  ةـة الفوتوƺلطيـ الخلي:13 رقمل ـالشك
  

                Ǉبرو Ǌب Ɣموج ǇيكوǄس  

                                                                       

  ƣررني Ǌب ǇيكوǄس  

  كة اǗلكترونياƼ Ƙي داýƤ الǄƤية حر                                                               

           

  

                            −          + ƜارƤي الدائرة الƼ ƘلكترونياǗحركة ا   

  

  .Üƭ .123 مرجƴ سابƾالطاقة وتǄوƚ البيئة  Ü أحمد مدحƍ Ƙسǚم:درـالمص

  

 بعǉƦǋ Ư الǚƤيا الƽوتوǄƼطية Ƽي بعƯ األقمار الƮناعية وبعƯ استƤدمƘوقد 

  .حطاƘ الƽضاƇ التي تدور حوý األرƯ لتوليد الكǌرباƇ التي تحتاƍ Ɯليǌام

 ǏǄع Ƙة البطارياƇاƽتزيد ك Ǚ18% ýا تحوǌأي أن Üالحالي Ƙي الوقƼ قطƼ 18% 

 ƚدي البحوƌت Ǉر أƲينت Ǉولك Üربائيǌتيار ك Ǐلƍ اǌيǄالواقعة ع Ʃطاقة الشم Ǉقط مƼ

Ü وبƽƮة عامة نقý كƽاƇة ǉƦǋ % 27و التي تدور حولǌا اليوم ƍلǏ رƴƼ كƽاƇتǌا ƍلǏ نح

 %40-30الǚƤيا عǇ الطاقة الناتجة مǇ حرƾ الوقود الحƽري التي قد تƍ ýƮلǏ نحو 

  .مǇ مجمý الطاقة الناتجة مǇ الوقود

                                                 
  . .www .google.frالطاقة الشمسية واستƤداماتǌا -(1)
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والطاقة الناتجة مǇ البطارياƘ الشمسية طاقة نƲيƽة وǙ توجد لǌا نواتƛ Ɲانوية 

Ǚ Ǌأن ǁلƦ Ǐلƍ البيئة ويضاف ƚوǄت Ǐلƍ ديƌمتحركة ت Ƈأجزا Ƙالبطاريا ǉƦǌتوجد ب 

 المولدة لǄكǌرباÜƇ أو الǚƺياƘ ƘتستنƦƽ جزƇ مǇ طاقتǌاÜ كما ǋو حادƼ ƚي التوربينا

Ǆالمولدة لƤب Ǚ اǌنƎƼ ǁلƦوب Üالوقود Ǉم Ƴأي نو ƾتحر Ǚ اǌكما أن Üو تار ýكƉتǄل Ưتعر

Ƙالوق Ǉة مǄالحة لمدة طويƮ Ǐتبق.  

ǚعوبة قد تقف حائƮ ǁناǌƼ ǁلƦ ƴوم Ǉدام دوƤالشمسية است Ƙالبطاريا ǉƦǋ 

 Ǉمة مƤض Ƙر كمياƼتوا Ǐلƍ اǌنيعƮي تƼ Ɯا تحتاǌألن ǁلƦو Üƴواس ƾنطا ǏǄع

 تستƤدم مǇ ǉƦǋ ýƛالمتحدة أمýƛ الوǙياÜ Ƙ السيǄكوÜǇ وƦƍا أرادƘ دولة Ʈناعية كبيرة

ƍ ƜلǏ البطارياƘ الشمسية ǗنتاƜ كý ما تحتاجǊ مǇ الطاقة الكǌربائيةƎƼ Üنǌا سوف تحتا

مǄيوǇ طÜǇ عǏǄ حيǇ أنǌا Ǚ تنتƝ 2كمياƘ كبيرة جدا مǇ السǄيكوǇ قد تƍ ýƮلǏ نحو 

  (1).طƼ Ǉي العام Ƽقط100مǇ السǄيكوǇ حاليا ƃǙƍ كمية ƺƮيرة Ǚ تزيد عǏǄ نحو 

Ưاألر Ǉمساحة كبيرة م Ǐلƍ Ɯتحتا Ƙالبطاريا ǉƦǋ Ǉأ ǁلƦ Ǐلƍ يضاف 

ريكييǇ أǇ الوǙياƘ المتحدة Ǉƍ أرادƘ لتعريضǌا ƍلǏ ضوƇ الشمƩ ويقدر الƤبراƇ األم

 Ǉا أǌيǄع ǇƎƼ Ƙالبطاريا ǉƦǋ ربائية بواسطةǌالطاقة الك Ǉم Ǌما تحتاج ýك Ɲتنت Ǉأ

  . مربƴكيǄو متر 90000تƭƮƤ لǌا مساحة كبيرة تƍ ýƮلǏ نحو 

يومÜ وǙشǁ م الكاديدوǋناǁ نوƤƈ Ƴر مǇ البطارياƘ الشمسية يعمý اليوم بكبريت  

Ʀǋ ةƇاƽك Ǉتحسي Ǉادر الطاقة أƮم Ǉاما مǋ دراƮا مǌǄسوف يجع Ƙالبطاريا ǉ

Ɣالقري ýي المستقبƼ ة والمتجددةƽيƲربائية النǌ(2).الك  

  

  

  :أنواع الخالیا الشمسية التجاریة: يـرع الثانـالف

                                                 
(1)- Üمǚسƍ Ƙأحمد مدح Üالبيئة ƚوǄالطاقة وتƾساب ƴمرج  Üƭ .125.  
(2)-   Üƴالمرج Ʃƽنƭ .125.  
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تم تƮنيƴ الǚƤيا الشمسية مǇ مواد مƤتƽǄة ƃǙƍ أǇ أغǉƦǋ ƔǄ المواد نادرة 

معقدة التƮنيƴ وباǋضة التكاليف  Ǆوƛة لǄبيئة أو سامة مƭلǌا Ƥواالوجود بالطبيعة أو 

 عǏǄ تƮنيƴ الǚƤيا اǋǙتماموبعضǌا Ǚ يزاý تحƘ الدراسة والبحƚ وعǄيƼ Ǌقد تركز 

 ƇماǄالع Ǉأ ǏǄوة عǚي الطبيعة عƼ ǇيكوǄر السيƮر عنƼلتو ǁلƦيكونية وǄالشمسية الس

 عƤ ǏǄواǊƮ والباحƛيǇ تمكنوا مǇ دراسة Ʀǋا العنƮر دراسة مستƽيضة وتعرƼوا

  (1). لƮناعة الǚƤيا الشمسيةومƇǚمتǊالمƤتƽǄة 

  :ةالمتبلوركونية الخǘيا الشمسية السيلي -أ

تƮنǉƦǋ ƴ الǚƤيا مǇ السيǄيكوǇ عبر ƍنماƇ قضباǇ مǇ السيǄيكوǇ أحادي أو 

ƌم يƛ رǄعديد التب Ɣر Ǐلƍ ýƮة لتƽǄتƤم ýيزيائيا غبر مراحƼكيميائيا و Ɲوتعال ƾدقائ Ǐلƍ

  .سيةǚƤيا شم

 Ǉبي Ɵيا عالية تتراوǚƤال ǉƦǋ ةƇاƽيكونية أحادية % 17-9كǄيا السيǚƤو ال 

 التبǄر ةالتبǄر غالية الƛمǇ بينما الǚƤيا السيǄيكونية عديدة التبǄر تعتبر أقý تكƽǄة مǇ أحادي

  (2).وأقý كƽاƇة أيضا

  ):دة التبلرعدمت(ية ƺالخǘيا الشمسية السيليكونية اǓمور -ب

 لوجود ددعǚƤيا ƦاƘ شكý سيǄيكوني حيƚ التكويǇ البǄوري متمادة ǉƦǋ ال

 مميزة عنƮر الǌيدروجيǇ أو عناƮر أƤرǎ أدƘǄƤ قƮدا لتكسبǌا Ƥواƭ كǌربائية

زǋيدة التكƽǄة عǇ الǚƤيا السيǄيكوǇ البǄوري حيƚ ترسƔ  وǚƤيا السيǄيكوǇ األمورƼي

 المستƤدمة Ƽي عمǄياƘ  كمياƺƮ Ƙيرة مǇ المواد الƤامباستعماýة رقيقة يطبقة شريط

قǄيǄة مقارنة بعمǄياƘ التƮنيƴ البǄوري ويعتبر تƮنيǚƤ ƴيا السيǄيكوǇ األمورƼي أكƛر 

  .تطويرا ومǚئمة لǄتƮنيƴ المستمر Ʀاتي اǓلية

                                                 
(1)- ǁوǄيم الزعǋبراƍ أسامة Üر األمميةƮجامعة ناÜندسة الميكانيكيةǌقسم ال  Üالطاقة الشمسية Ǉع ƚبحÜ2000Ü  

ƭ      .24 .  
(2) - ǁوǄيم الزعǋبراƍ أسامة Üالطاقة الشمسية Ǉع ƚبح Üƾساب ƴمرج Üƭ .24.  
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 Ǉالمادة ما بي ǉƦǋ ةƇاƽك Ɵمساحة السطحية الكبيرة وتزيد %9-4تتراوǄبالنسبة ل 

 باǗشعاǙ Ƴستقرارǋاة وǇƍ كاǇ يتƛƋر الƺƮيرالسطحية عƦ Ǉلǁ بالنسبة لǄمساحة 

  .الشمسي

  :تطبيقات الخالیا الشمسية: ثـرع الثالـالف
 عƍ ǏǄدƤاý الƽولتوضوئياƘ كمƮدر لǄطاقة المتجددة Ƽي اǋǙتمامركز ت

 ýية تطوير التقنية ووسائƺاألرضية ب ƘدامالتطبيقاƤستǙحة اƮوال Ǉالسك Ƴي قطاƼ 

 الƽولتوضوئية الجƦابة اǙستƤداماƘ وغيرǋا Ƽي والتعǄيم والƮناعة والزراعة والنƽط

 وƼي المناطƾ المعزولة والنائية حيƚ تنقƭ شبكاƘ الكǌرباƇ العامة وتساعد اقتƮاديا

 ƇنماǗي اƼاديƮقتǙجتماعي والتطوير اǙياǄالمح .  

 Ƙالتطبيقا ǉƦǌربائية لǌدر القدرة الكƮي مǋ ولتوضوئيةƽال Ƙوالمسطحا  

در كǌربائي ألǇ ليƩ لǌا أجزاƇ متحركة وƦاƘ عمر كمƮكƛيرا يعوý عǄيǌا و

 Ǉم Ɵ35-15يتراوǚمعماريا جمي ǚالمباني شك ǏǄي عƽكما تض ÜبيئةǄل Ǉسنة وأما . 

وƤاƮة المناطƾ وƦǋا التطور العǄمي سيساعد مستقبƼ ǚي العودة العكسية لǌǄجرة 

ر اقتƮادية مƛƈ ǇاوƦلǁ لما ستكتسبǊ المناطƾ المعنية النائية والƮحراوية منǌا 

ǇسكاǄواجتماعية ل. ƘمسطحاǄالعالمي ل ƜنتاǗا ýƛالتالي يم ýوالشك:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ƭ Ü. 26مرجƴ سابÜƾ الطاقة الشمسيةÜ أسامة ƍبراǋيم الزعǄوǁ :درـالمص

شكل رقم (14):  رسم تخطيطي يمƙل اǕنتاج العالمي للمسطحات
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 ýشك ýيǄتح ýǚƤ Ǉلناالرسم البيانيم Ơالمعنية  يتض ǇداǄالب Ǉد مǄب ýمية كǋأ 

  :كاألتي

  :ةـريȮيالوالياǧ اƫتحدة اɉم: أوال

ǍولǓالمتحدة ):1984-1980(:الفترة ا ƘياǙالو Ǉالرسم البياني يبدو واضحا أ Ǉم 

األمريكية ǋي الرائدة Ƽي ƍنتاƜ المسطحاƘ الƽولتوضوئية ǉƦǋ األƤيرة تمýƛ مƮدر 

 Ɣا ما يقارǌنتاجƍ يقدر ƚربائية حيǌولط/ ميقا88القوة الكƼ.  

  Ǚالو Ƈلجو Ɣالمتحدةايويعود سب Ƙاألمريكية  Ǐلƍ عتمادǙا Ƙالمسطحا ǏǄع 

  :الƽولتوضوئية لتوليد الكǌرباƼ Ƈي ǉƦǋ الƽترة لǖسباƔ التالية

Ü 1973تعرضǌا وكبرياƘ الدوý الƮناعية األƤرƍ ǎلǏ أزمة البتروý سنة  -

 ýأسعار البترو Ƙكان ƚحيƈ عة جداƽمرت ǁاƦون ǊǄقابǄلƜنتاǗي اƼ ƴتراج.  

ي تحتاƍ ƜلǏ كمياǋ ƘائǄة مǇ الطاقة كونǌا أوý قوة Ʈناعية Ƽي العالم وبالتال -

  .كالكǌرباƇ والحرارة: ة منǌايلتǄبية حاجياتǌا ƤاƮة الضرور

  . مرة واحدة ƼقطاستƤدموǉسƔǄ العرƔ السƟǚ اǗستراتيجي الƦي  -

البحƚ عǇ مƮادر نƲيƽة لǄطاقة تكوǇ بديǄة لǄطاقة التقǄيدية ويعتبر Ʀǋا العنƮر  -

  . الطاقةاستǁǚǌ ارتƽاƳالناتƝ عǇ الرǋاǇ األكبر لتحدي التǄوƚ البيئي 

  .تكƽǄة ƍنتاƜ الكǌرباƇ مǉƦǋ Ǉ المسطحاƘ أقý مقارنة مƍ ƴنتاجǌا بالطاقة التقǄيدية -

نǚحƲ مǇ الرسم البياني تراجƍ ƴنتاƜ الوǙياƘ  :)1992-1985(: الفترة الƙانية

 ǉأدنا ýƮولتوضوئية ليƽال ƘمسطحاǄي سنة /ميقا22المتحدة األمريكية لƼ ولطƼ1986.  

 Ɣويعود سبƯاƽƤنǙالتاليةا Ɣاألسبا Ǐلƍ :  

- ƯاƽƤوبالتالي ان ǁاألوب ýدو Ɯنتاƍ وزيادة Üýعتماد أسعار البتروǙي اƼ ǊيǄع 

  .عمǄياƘ التƮنيƴ المƤتƽǄة

- ƯاƽƤان Ƙالمسطحا Ǉا مǌنتاجƍ ƴمقارنة م ýالبترو Ǉم Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ ةƽǄتك 

 .الƽولتوضويئة

لطاقة النووية وطاقة الرياƟ وطاقة الكتǄة  عǏǄ مƮادر أƤرǎ بديǄة كااǙعتماد -

 .الƤضراƇ أكƛر كƽاƇة وƼعالية ومǚئمة وأقý تكƽǄة
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  .ǌƲور دوý أƤرǎ مناƼسة لǄوǙياƘ المتحدة األمريكية -

 35لتƍ ýƮلǏ ) 91- 89( النسبي Ƽي الƽترة لǚرتƽاƳغير أǇ وتيرة اǗنتاƜ تعود 

  .Ƽولط وتبقǏ مستقرة Ƽي Ʀǋا الحد تقريبا/ميقا

  :اǅـالياب: ƙانيا

ǍولǓ1981-1980(: الفترة ا(:  ǉƦǋ يƼ Ǉاليابا Ɯنتاƍ Ǉالرسم البياني أ Ǉم Ʋحǚن

Ɣ يقدر ƚجدا حي ýترة ضئيƽولط و/ ميقا 2الƼ4ولط/  ميقاƼ . يƼ اǌكون Ǐلƍ ǁلƦ ويعود

ǇياباǄي لƼراƺالج ƴالموق Ǐلƍ Ɣا بالطاقة الشمسية كما يعود السبǌتمامǋƍ بداية.  

يبدو مǇ الرسم البياني أƍ ǇنتاƜ المسطحاƘ  :)1988-1982(: الفترة الƙانية

 ǊŇأوج ýƮو ƚي تزايد مستمر حيƼ ولتوضوئيةƽي سنة /  ميقا 48الƼ ولطƼ1985يبق ل Ǐ

  :  ويعود السبƍ Ɣل1988ǏعǏǄ نƩƽ الوتيرة تقريبا ƍلǏ غاية سنة 

  .نولوجي لǚƤǄيا الƽولتوضوئيةكالتطور الت -

- ƯاƽƤانǇم Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ ةƽǄتك Ʋن ƴولتوضوئية مقارنة مƽال Ƙا ي المسطحاǌرت

  )الطاقة التقǄيدية(

- Ƴاƽي ارتƼ زيادة ǊǄي قابƦال Ǉعدد السكا ǁǚǌاست Ǐلƍ ƇجوǄالطاقة وبالتالي ال 

  .طاقة بديǄة أو مدعمة لǄطاقة التقǄيدية

-  Ƴولتوضوئيةاقتناƽال Ƙالمسطحا Ǉم Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ ǎبجدو Ǉاليابا.  

  .ƚ البيئيالعمý عǏǄ الحد مǇ التǄو -

 نǚحƲ تراجƴ نسبي Ƽي ƍنتاƜ المسطحاƘ الƽولتوضوئية :)1992-1989(:الفترة الƙالƙة

 Ǐلƍ ýƮو ƚميقا26حي  /Ǐلƍ Ɣولط ويعود السبƼ:  

- Ƴاƽا ارتǌنتاجƍ ƴولتوضوئية مقارنة مƽال Ƙالمسطحا Ǉم Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ ةƽǄتك 

  .بالطاقة التقǄيدية

  .وقعǌا الجƺراƼي كما تǚئم مناǌƤا عǏǄ طاقاƘ أƤرǎ بديǄة تǚئم ماǙعتماد -

- ǎرƤاأل ýأوروبا و الدو Üالمتحدة ƘياǙكالو ýباقي الدو ƴسة مƼالمنا ýعام.  
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Ǯالǭوأور: اـǣاـ:  

ǍولǓي سنة  :)1982-1980(:الفترة اƼ أوربا Ɯنتاƍ 1980يقدرƔ 10ي / ميقاǋولط وƼ

لياباǇ و الدوý  لكنǌا معتبرة مقارنة باÜنسبة ضئيǄة جدا مقارنة مƍ ƴنتاƜ أمريكا

ǎرƤاأل.  

 Ǉالنسبة تعبر ع ǉƦǋ Ǉأ ƃǙƍ تمامǋي اƼ النسبة ǉƦǋ Ƙزاد ƚحي Ɲا المنتƦǌأوربا ب ýدو 

  .Ƽولط/ ميقا20 لتƍ ýƮلǏ 1982و 1981سنتي 

يبدو واضحا مǇ الرسم البياني أǇ عدد الدوý األوربية  :)1992-1991( : الƙانيةالفترة

Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ ǏǄتعتمد ع ƘبحƮي تزايد مستمر التي أƼ ولتوضوئيةƽال Ƙالمسطحا Ǉم 

 Ǐلƍ ýƮو ƚحي ƜنتاǗحجم ا Ǌا ما يترجمƦǋولط/ ميقا30وƼ. الزيادة ǉƦǋ Ƙدل Ǉƍو 

  . المسطحاƘ الƽولتوضوئية ǗنتاƜ الكǌرباƇاستƤدامý عǏǄ جدوǎ تدعǏǄ شيƍ Ƈنما 

ǎرƤأ ýدو:  

اƘ الƽولتوضوئية  قبǉƦǋ ý الƽترة كاƍ ǇنتاƜ المسطح:)1985-1982( : اǓولǍالفترة

Ǐلƍ Ɣويعود السب ÜكرƦي Ǚ ýالدو ǉƦǋ يƼ:  

- Ƙالمسطحا ƜنتاǗ برةƤة والƇاƽالك Ǉي مƼالقدر الكا ǁǄتم Ǚ ýالدو Ǌاتǋ Ǉكو .  

-  Ƴاƽاارتǌنتاجƍ ةƽǄتك.  

 البتروý أو لقǄة التطور ǙمتǚكǌامازالƘ لم تدƼ ýƤي مجاý الطاقة الشمسية ƍما  -

  .التكنولوجي

Ƽ ترةƽال ǉƦǋ يƼ أماƔ ýالدو ǉƦǋ Ɯنتاƍ ميقا 4:يقدر / ǏǄابتة عƛ ي كميةǋولط وƼ

 ýالدو ǉƦǋ تمامǋƍ بداية Ǉا تعبر عǌغير أن Ƙالوق Ʃƽي نƼ ة جداǄترة وضئيƽال ýطو

  .بƎنتاƜ المسطحاƘ الƽولتوضوئية

 كمية ƍنتاǋ ƜاتǊ ارتƽاƳني ايبدو جǄيا مǇ الرسم البي :)1992-1986( : الƙانيةالفترة

Ƽولط سنة / ميقاƽ20ولتوضوئية بحيƚ وƘǄƮ كمية اǗنتاƍ ƜلǏ الدوý لǄمسطحاƘ ال

 ǋاتǊ الدوý بمنتجاƘ الطاقة الشمسية لتǄبية اǋتمام عǏǄ زيادة اǙرتƽاƳ ويدƦǋ ýا 1989
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ة منǌا كالكǌرباƇ والحرارةÜ ولǄتقǄيý مǇ نسبة التǄوƚ البيئي يحاجياتǌا ƤاƮة الضرور

 Ǉع ƝالناتǙاƳاƽي رتƼ ǁǚǌيدية الطاقة التقاستǄ.  

ويمكǇ تƮنيف وتحديد التطبيقاƘ األرضية وƾƼ القدرة الكǌربائية عǏǄ النحو 

  :التالي

  :تطبيƾات Ƥات قدرة منخفضة -1

  :وتشمý األجǌزة والمنƲماƘ التالية

- Ǘا Ɣواأللعا ƘلالحاسباƘكترونية والساعا.  

  (1).أجǌزة اƦǗاعة المسموعة وشاحناƘ وسائط القدرة المنƽƤضة -

  :  قدرة متوسطةتطبيƾات Ƥات -2

  :وتشمý المنƲوماƘ التالية

 ƍشاراƘ المرور -  ǚƛجاƘ الǄقاƟ واألمƮاƦ -ýاعة المرئيةاǗ أجǌزة -  اǗنارة-

 شاحناƘ السياƜ الكǌربائي -ǋ  Əواتف الطوار- )التǌوية( مراوƟ األسقف - واǗنƦار

 ƴلمن Ƙتربية الحيوانا Ǉوأماك Ƴالمحاط بالمزار Ɯالسيا Ǉيشح ƚقتحيǙاƔاراǌمن .  

  :تطبيƾات Ƥات قدرة متوسطة وعالية -3

- ǉالميا ƣض  - Ƙمحطا ƘǙاƮالسنتيمات Ƙناعية - ريةت الموجاƮاألقمار ال Ƙمحطا 

  الوقاية المǌبطية لحماية أنابيƔ النƽط والƺاز والمنشƘƉ المعدنية مǇ التƉكý- األرضية

  .تƦƺية شبكة الكǌرباƇ العامة-

  :ء الخالیا الشمسيةكلفة آهربات: عـرع الرابـالف
 الǚƤيا الشمسية Ƽي تحويý ضوƇ الشمƍ ƩلǏ كǌرباƇ منƦ أمد بعيد Ʀƍ ستƤدمƘا

 ƚحي Ǉم Ǉأقدم الميادي Ƈضاƽال ýيعتبر مجاƘǙستعماǙيا اǚƤال ƴتم وض ƚبحي 

 ومركباƼ Ƙضائيةƛ Üم Ƽي اƮطناعيةالشمسية ألوý مرة Ƽي ƘǙƈ الƽضاƇ مǇ أقمار 

 ǁلكترونيǗا ýمجا)ƘǙǓاƘالساعا Üا... الحاسبةƣل.(  

                                                 
(1)- ÜǁوǄيم زعǋبراƍ أسامة  Üالطاقة الشمسية Ǉع ƚبحƾساب ƴمرجÜƭ  .26.  



- 274 - 

 ƘاƦ Ƙمحطا Ƈبنا Ǐلƍ ýوƮو الوǋ دفǌواط استطاعةوال ǇيوǄميقاواط( م (

اƘ التي أدƘǄƤ عǏǄ كƽاƇة الǄƤية الشمسية Ƽي تحويý ضوƇ الشمƍ ƩلǏ ننتيجة التحسي

 ƚا حيǌتƽǄتك ƯيƽƤت ǏǄع ýم العمƛ ƇرباǌكƘضƽƤان Ǉ50 م Ǐلƍ رǙ5 دو ƘراǙدو 

 الطاقة يكمǇ مýǚƤ Ǉ تقنية الǚƤيا الƽوتوƼولطية وƦǋا عǇ طريƾ  وƍنتاÜƜلǄواط الواحد

 مما أدƍ ǎلÜ Ǐ السǄيكوǇاستعماýحركة حوامý الشحنة التي تطورƘ بشكý سريƴ نتيجة 

 ƍلǏ ما 1984 محطاƼ ƘوتوƼولطية وقد بƸǄ عددǋا سنة واستعماý استýǚƺالتوسƼ ƴي 

 Ǉم Ɣ14يقر ƘاƦاستطاعة محطة و Ǉواط200 ما بيǄي 120 و كيƼ ميقاواط وتوجد 

 الياباƍ ÜǇيطالياÜ العربية السعوديةÜ ألمانيا الƺربيةÜ كما تمÜ Ƙكý مǇ الوǙياƘ المتحدة

 محطة ƼوتوƼولطية مǇ قبý المجموعة األوروبية Ƽي المجاý ما بيǇ 20عمǄية تطوير 

 200 باستطاعة محطاƘ تعمǇ10 ý أكƛر مǇ با كيǄواطÜ ويوجد باليا300 و15

  (1).كيǄواط

  

 ǇƍƘادياƮقتǙة اƽǄالتك ýعاƼ اǌيا الشمسية بعضǚƤال ƘوماƲمن Ƙالحالية لتطبيقا 

 ýǚƤ انƽƤضƘوالبعƯ اƤǓر غير Ʀلǁ وǋي Ʈورة ديناميكية تماما حيƚ األسعار 

  .العقد الماضي والشكý التالي يوضƠ دليý تكƽǄة الواط Ʀروة بالنسبة لǄدوý المƮنعة

                                                 
  Ü 1990-1970ر ýǚƤ الƽترة ـاقة الشمسية Ƽي الجزائطوتطبيقاƘ ال ةدفÜ الطاقاƘ المتجدـر شريـعم -(1)

  .ƴƭ .45 سابÜƾ ـمرج      
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  .Üƭ .27 بحƚ عǇ الطاقة الشمسيةÜ مرجƴ سابÜƾ اǋيم الزعǄوǁ أسامة ƍبر:درـالمص

  
  :15 رقم الجدول

  تƾديرات تكلفة أجƦǊة الطاقة مǅ الخǘيا الفوتوƺولطاƏية
  

  :وتدعيما لƦǌا الرسم البياني نقدم الجدوý التالي

ƘاƽƮدام  المواƤستǙربائي   المنزلياǌالتيار الك  

  1990  1990  1985  السنـة
  0.30-0.10  0.30-0.10  0.5  ) كيǄواط/دوǙر(ǚƤياتكƽǄة مجموعة ال

 ýاز الكامǌة الجƽǄر(تكǙواط/دوǄ1500-1000  ) كي   Ǉم ý1000-800  1000أق  
  6-4  5أقý مǇ   7-5  )كيǄواط/ دوǙر(تكƽǄة الطاقة 
Ʈ0.26  0.2  0.2  درةـر القـعن  

  

  .16ƭ Ü .92النƽط والتعاوǇ العربيÜ العدد مجǄة  :درـالمص
  

 مستمر بƽضý انƽƤاƯبياني والجدوý يتضƠ أǇ التكاليف Ƽي مǇ الرسم ال

 شركاƘ عالمية كƛيرة Ƽي مجاý تƮنيƴ الǚƤيا الشمسية مǇ وانتشارالبحوƚ الجارية 

 Üرنسيةƽال Ƙواتواƽال Üر األلمانيةǙا شركة سوǌي ابينƼ كرونار Üيطالياƍ يƼ رǙتيار سو

لبرازيý كما توجد شركاƘ عديدة Ƽي يوغسƼǚياƍ Üستروبور Ƽي كنداÜ وǋيǄيودينايكا Ƽي ا

الجدوÜ ý والوǙياƘ المتحدة األمريكية والياباÜǇ وǋناǁ شركاƘ متعددة الجنسياƘ أيضا

  :يوضƠ توزيƴ عدد بعƯ الشركاƘ المƮنعة

الشكل رقم (15):  تكلفة الواط Ƥروة بالنسبة للدول المصنعة
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  :16  رقملجدولا
  توƦيƲ الشركات التجارية المصنعة

  

  9<عدد الشركاƘ  10>عدد الشركاƘ  20>عدد الشركاƘ  البǄد

      -  متحدةالوǙياƘ ال
    -    أوربا
Ǉاليابا    -    
  -      كندا

ýالبرازي      -  
  -      الǌند

  -      الوطǇ العربي
  

  .Üƭ .28 مرجƴ سابÜƾ  بحƚ عǇ الطاقة الشمسيةÜ أسامة ƍبراǋيم الزعǄوǁ:درـالمص
  

 Ʀƍ روشمسيةǌيا الكǚƤال ýي مجاƼ ýائǌالتطور التكنولوجي ال ǁلƦ Ǐلƍ نفƮ

 ƘقǄاأطƼ يƼ يف لطاقة الشمسيةƮ ýƮ2004 روشمسيةǌيا الكǚƤ Ǉمجموعة جديدة م 

 عƦ Ǉلǁ نمطيǇ وانبƾƛ تكنولوجيا السيǄيكوǇ الكريستالي المتقدمة باستƤداما ƛǌم Ʈنع

  :مǇ المنتجاƘ المميزة

ýاألو : ýشPower maxألترا Ü ƴممتاز م Ƈأدا ƾلتحقي Ǉالكريستالي ǇيكوǄالسي Ǌوقوام 

  .Ƽي موضƴ محدود الحيزيبƍ Ǌمكانية ترك

ويوƼر حÜ ǚ بÜƩǄ وقوامǊ السǄيكوǇ متعدد الكريستاليPower max Ǉشý : والƛاني

  .لǄتكƽǄة لمجموعة واسعة مǇ المستƤدميǇ النǌائييƤǇاƼضا 

Üýش Ƙمنتجا Ǉا الجديدة مǌتǄتشكي ýǚƤ Ǉوم Power max طاقة ýوǄر حƼتو

ط ƍلǏ حسƔ الطƔǄ لتطبيقاƘ تتƽاوƘ مǇ محطاƘ الطاقة الشمسية متعددة الميƺاوا

 ƴمواق Ǐلƍة وƮاƤالسكنية ال ƘالوحداƘǙاƮتǙالنائيةا .  

 Ƽي مجاý الǚƤيا الشمسيةÜ وكƦا اǙستƛماروǉƦǋ كǌǄا عوامý مشجعة لزيادة 

 Ǉميدا ƴاتوسيǌدامƤاست.  
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  .ةــات الشمسيـالمجمع: ثـالثالب ـالمطل
اشتقاƾ الشمƩ عǇ كيƽية توضيƼ Ơكرة Ǉ نوضƠ أومƦǋ ýǚƤ Ǉا المطƔǄ نود 

  : النقاط التاليةوƾƼطريƾ المجعاƘ الشمسية 

  :المجمعات الشمسيةمفهوم : رع األولـالف
 األشعة الشمسية وتحويý التقاطتتƭƤǄ الوƲيƽة األساسية لǄمجمƴ الشمسي Ƽي 

 مجمƴ شمسيƦƍ Ü أنǊ مǇ يعتبرطاقتǌا ƍلǏ طاقة حرارية ويمكننا القوý أǇ كý جسم 

 ǉƦǋ استƩƘǄƺ ترتƴƽ درجة حرارتǊ وقد المعروف أǇ كý جسم يتعرƯ ألشعة الشم

  . الƛمار والتسƤيǇجƽيفالطاقة مǇ طرف اǗنساǇ منƦ القدم ƤاƮة لت

" نيقوǙموسوسور" المجمƴ الشمسي الƦي بناǉ اعتبارƼي العƮر الحديƚ يمكننا 

 واستطاƳ مجمǄƼ ƴقد بنƦǋ Ǐا العالم عǄبة بسيطة طǋǚا بالǄوǇ األسود ý أو1771عام 

 Ɣا التركيƦǌدرجة ب Ǐباألشعة الشمسية حت Ƈالما ǇيƤ(1)"°م87تس Ǐوحت Ƙالوق ǁلƦ Ʀمن 

 Ƙأجبر ƚيرة حيƤاأل Ƙي السنواƼ ةƮاƤ الشمسية ƘمجمعاǄتطور كبير ل ǎجر ǇǓا

ونميز بيǇ نوعيƦ  ǇاƘ الƽعالية الكبيرةÜ األزمة الباحƛيǇ عǏǄ تطوير المجمعاƘ الشمسية

  :مǇ المجمعاƘ الشمسية

ز األشعة الشمسية الساقطة عǄيǌا وتسǇƤ السائý مجمعاƘ شمسية Ǚ ترك -1

  .°م110راري حتǏ درجة حرارة بحدود الح

2-  Ɵشمسية تركز األشعة الشمسية وتتراو Ƙاحرارة المجمعاǌيƼǇعدة  بي Ƙأو  مئا

  .Ǚƈف درجة مئوية وتسمǏ مكƽƛاƘ األشعة الشمسية

  

  

                                                 
(1)-Ʃ .  Üاǌالطاقة الشمسية وتطبيقات ÜýاضƼƾساب ƴمرجƭ Ü .38 .  
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  :يـع الشمسـالمجم: يـرع الثانـالف
ا يحترƾ قسم أوý مƦǋ Ǉا الجسم وينعكƩ قسم عندما تسقط أشعة عǏǄ جسم م

 ǉƦǋ انعكاƩ أو امتƮاƭتتعƾǄ نسƔ و عǄيǊ و يمتƭ الجسم القسم الƛالƚ منǌا ƛاني

  :األشعة ƍلǏ عدة عوامý منǌا

  :مـة اجلسـطبيع :أوال

 Ƽي تƺيير نسبة األشعة ƼالزجاƜ مǚƛ أساسياƼتركيƔ الجسم الكيميائي يǄعƔ دورا 

شعة بالنƽوƦ مǇ القماƫ وƦǋا األƤير أكƛر مǇ المعدǇ كما يǄعƔ يسمƠ بكمية أكبر مǇ األ

 ǁلƦ ǏǄيير نسبة األشعة ويمكننا التعرف عƺي تƼ اماǋ دورا ǊيتƼاƽالجسم وش Ǉلو

 Ǐلƍ Üما ǇوǄر بƤǓوا ǇوǄاف وعديم الƽما شǋأحد Ɯالزجا Ǉم Ǉولة بمقارنة لوحيǌبس

جسم دورا أساسيا Ƽي تƺيير جانƔ لوǇ الجسم وتركيبǊ الكيميائي تǄعƤ Ɣواƭ سطƠ ال

النسبة بيǇ األشعة الساقطة المنعكسة واألشعة الممتƮة و الناƦƼة مǇ جǌة أƤرƼ ǎقطعة 

 Ʃقولة تعكƮالم Ǉقطعة معدنية %70المعد Ʃتعك Ǚ ا بينماǌيǄاألشعة الساقطة ع Ǉم 

 Ǉر مƛأك Ơشنة الشطƤ20%األشعة Ǉم .  

  :ةـة اɉشعـطبيع :اـǭاȹي

ة ƦاƘ الطاقة الضعيƽة كاألشعة الحرارية Ǚ تƤترƾ ألواƟ مǇ المعروف أǇ األشع

 ƾتحتر Ǚ اǋي بدورǋولة وǌبس Ɯسجية الزجاƽبن ƾوƽاألشعة ال ƾترƤبينما ت Ɯالزجا

 Üيةǌولة منتǌالقطعة بس ǉƦǋ Ǉأشعة رونتج ƾترƤبينما ت ǁالسمي ƝنƽسǗا Ǉقطعة م

طحǊ ويعطيǌا عǏǄ يمتƭ المجمƴ الشمسي كمية مǇ الطاقة الشعاعية الساقطة عǏǄ س

Ǆسائý الحراري الƦي يجري ƼيǊ غالƔ األحياǇ ماƇ أو غاز وينقý لشكý طاقة حرارية 

 منǌا اǙستƽادةǉƦǌ الطاقة الحرارية المكتسبة ƍلƤ ǏزاǇ حيǋ ƚنا يمكǇ لالسائý أو الƺاز 

Ǐشت Ưألغرا.  
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 Ƈرطوم ماƤ وǋ Ưرƺا الƦǋ ديƌالشمسية التي ت Ƙالمجمعا ýأنماط و أشكا Ǉƍ

مǄيƇ بالماƇ وعǏǄ سطƠ المنزý لكǇ مردود ) برميý مƯ)ǚƛ لǄشمƩ أو وعاƇ معر

Ƈالشتا ýƮƼ يƼ ƃǙƍ ýاألحوا ǇحسƋب ýƲالشمسية ي ƘمجمعاǄل ǇيƮيƤالر ǇيǄالشك ǇيƦǋ.  

  :أجزاء المجمعات الشمسية: ثـرع الثالـالف
ا وأقسامǌا وحسƔ الوسط ئǌنميز Ƽي المجمعاƘ الشمسية عدة أنواƳ حسƔ بنا

ونورد ǋنا أǋم أنواعǌا ƤاƮة تǁǄ التي تطورƘ مǇ ) سائý أو غاز(الƦي ينقý الحرارة 

  .مرحǄة النƲري ƍلǏ التطبيƾ العمǄي

 :رارɃـȰ اƩـالسائ :أوال

تمتƭ الƽƮيحة أشعة الشمƩ الساقطة عǄيǌا Ƽترتƴƽ درجة حرارتǌا وتعطي 

ý يمر عبر قنواƘ تحƘ الƽƮيحةÜ وتشكǉƦǋ  ý الحرارة ƍلǏ السائاǙمتƮاƽƮƭيحة 

 Ơيرا تتوضƤالجو المحيط وأ Ǐلƍ الحرارة المكتسبة Ɣأمام تسر ǚالمواد العازلة حائ

ǉƦǋ األجزاƼ Ƈي عǄبة غطاǋƌا العǄوي شƽاف مǇ الزجاƜ أو البǚستيǁ يسمƠ لǖشعة 

  .محيطور مǇ المجمƍ ƴلǏ الالمرالشمسية بالعبور ولكنǙ Ǌ يسمƠ لǖشعة الحرارية ب

 Ɣلتجن ǁلƦو Ɣيحة واألنابيƽƮǄة لǄالمشك Ǉي المعادƼ Ʃمراعاة التجان Ɣيج

 ǊǄة تجعƽǄتƤم Ɵǚأم ǏǄيحوي ع Ƈالما Ǉة وأƮاƤ مبدأ البطارية Ɣربائي حسǌالك ýكƉالت

 Ǉكمو ƘاƦ Ǉالمعاد Ǉم Ƴأنوا Ƙما تعاقبǄك ýكƉا التƦǋ ربائي ويزدادǌلتيار ك ǚناق

 استعماýمǇ النحاƩ وƽƮيحة األلمنيوم لƦلǁ يستحسǇ  مƤتǄف مǚƛ أنابيƔ (1)كǌربائي

 ýƛربائي مǌالك Ǉي الكموƼ اǌبعض Ǉقريبة م Ǉأو المعاد ƴي المجمƼ واحد Ǉمعد

)ƦǙوƽأو ال Ʃحديد(أو ) النحا Üاأللمنيوم ( ƘǚƮالو ƴجمي ǏǄع ǊاتƦ األمر ƾوينطب

ة الشمسية  المجمƴ الشمسي تمتƭ الƽƮيحة السوداƇ معƲم األشعدارةالمستƤدمة Ƽي 

 ǇƎƼ كرنا سابقاƦ كما Ǉولك ýطاقة حرارية لسائ ýشك ǏǄا عǌا وتعطيǌيǄالساقطة ع

 درجة ارتƽاƳاألجسام السوداƇ التي تمتƭ األشعة بشكý جيد تƮدر بدورǋا بعد 

حرارتǌا ƍلǏ الجو المحيط بنƩƽ الجودة التي تمتƭ بǌا األجسام األشعة الشمسية 

                                                 
(1)-  Üالتربية التكنولوجية Üجيرةǋ لعوارم Üد التربوي الوطنيǌالمع Üالجزائرƭ .51.  
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 درجة حرارتǌا وعند بارتƽاƳتي تƮدرǋا الƽƮيحة وتزداد كمية األشعة الحرارية ال

تƮبƠ كمية الحرارة الƮادرة لǄجو المحيط ) °م110(الوƮوƍ ýلǏ درجة معينة حوالي 

وبƦلǁ يƮبƠ المردود مساويا ) التوازǇ الحراري(مساوية لǄكمية التي تمتǌƮا الƽƮيحة 

دود الƽƮيحة لƦلǁ لƽƮǄر تشكǉƦǋ ý األشعة الحرارية القسم األكبر مǇ الƤسارة Ƽي مر

  .ولحǉƦǋ ý المشكǄة نƺير طبيعة السطƠ أو نقوم بطǄي السطƠ بمواد معينة

 اǙمتƮاƦǋ Ǉƍƭا العرƯ المƤتƮر يǌƲر لنا بوضوƟ زيادة مردود ƽƮيحة 

يرتبط حتǏ اǇǓ بالتكاليف العالية لƦلǇƎƼ ǁ الحý األƼضǋ ýو زيادة مردود الƽƮيحة 

اليف قǄيǄة ǇƦƍ أƼضǉƦǋ ý الوسائý وأرǌƮƤا ƍلǏ أكبر حد ممكǇ بوسائý بسيطة وتك

عǏǄ اǗطǋ ƾǚو تƤديƫ سطƽƮ Ơيحة قبý دǋنǌا بالǄوǇ األسود Ʀƍ تزيد ǉƦǋ األƤاديد 

 ýادرة بشكƮكمية األشعة الحرارية ال Ǉم ƭوتنق ƭاƮمتǙيحة اƽƮ عاليةƼ Ǉم

ƛال ƭيƤالر ǁكسيد الزنƋا بǌسطح Ǉǋا دƦƍ يحةƽƮزيادة مردود ال Ǉعمودي كما يمك Ǉم

 ǋي ترسيƔ طبقة مǇ معدǇ استعماǙروبا و أمريكا ǇƎƼ الطريقة األكƛر وأما Ƽي أ

النيكý األسود عǏǄ سطƠ الƮحيƽة ويتم Ʀلǁ بتمرير Ʀǋا السطƠ عǏǄ بƤار النكيý أو 

  .انتشارابالترتيƔ الكǌربائي وǋي الطريقة األرƭƤ واألكƛر 

  :اȣـاǒ الشȦـالȖȢ :اـǭاȹي

ƽاف مǇ زجاƜ أو بǚستيǁ ويقوم الƺطاƇ بعدة يƺطي المجمƴ الشمسي غطاƇ ش

 Ǉبار مƺال ƴة يمنǌج Ǉو مǌƼ ائفƲالتوضوƴ ǏǄع ƲƼمما يحا Ƈيحة السوداƽƮال ǏǄع 

Ƽعاليتǌا طوý الوقƘ ويمنƴ الǄƛوƜ واألمطار مǇ السقوط عǏǄ الƽƮيحة مما يحǌƲƽا 

ألمطار و لوقƘ طويý مǇ األكسدة ويحميǌا مƼ ǇقداǇ طاقتǌا الحرارية Ʀƍ تمتƭ مياǉ ا

  .الǄƛوƼ Ɯي حالة سقوطǌا عƽƮ ǏǄيحة أغƔǄ الطاقة

أǇ زيادة عدد األلواƟ عƚǚƛ Ǉ يƌدي ƍلǏ تƋكد تجارƔ عدة قد وجد الباحƛوǇ ل

 Ƈو غطاƦ الشمسي ƴالمجم Ǉأ ǏǄع Ɣالتجار ǊيǄع Ƙير كما دلƼالتو Ǉسارة أكبر مƤ

 ýضƼاأل ýو الحǋ الحارة زجاجي واحد ƾمناطǄد العربية لكولǚكالب Ƙعدد ساعا Ǉ
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 ýƛاألم ýو الحǋ مضاعف Ƈو غطاƦ الشمسي ƴي السنة كبيرة بينما المجمƼ Ʃالشم

  .لǄبǚد الباردة كƋوروبا

يǚحƲ تقارƔ المردود عندما تكوǇ الكƛاƼة عالية وƦǋا الحاý موجود Ƽي بǚدنا 

  .العربية

Ǉƍ المشكǄة الكبيرة Ƽي الزجاǋ Ɯي كمية األشعة التي يعكسǌا ويمتǌƮا لƦا 

 الزجاƜ لǖشعة يتناقƭ كǄما كاƦǋ Ǉا ƼامتƮاƭتركز األبحاƚ حوǋ ýاتيǇ النقطتيǇ ت

 Ǐأنق Ɯالزجا)ǇوǄأي عديم ال ( ǏǄمقدرة ع Ɯالموجودة تزيد الزجا Ɣالشوائ Ǉأ Ʀƍ

ƭاƮمتǙا  "اƦǋ ƸǄويبƭاƮمتǙاýقوƮالنقي الم Ɯي الزجاƼ الدنيا ǉبينما "  حدود

قطة عǄيǌا Ǚ يمتƭ الزجاƜ النقي المƮقوý  مǇ األشعة السا%7يمتƭ الزجاƜ العادي 

ƃǙƍ 1%(1) ǁǄت Ǉالعادي الحرارة بسرعة أكبر م Ɯالزجا ýيتباد ǁلƦك Üاألشعة ǉƦǋ Ǉم 

 ýويق Ǐالحراري عند األول Ƴمما يزيد الضيا ýقوƮالنقي الم Ɯا الزجاǌب ýالتي يتباد

لǄوƟ الزجاجي ƼمǇ عند الƛانيةÜ ويمكǇ تحسيǇ المردود بتƽريƸ الǌواƇ بيǇ الƽƮيحة و ا

المعروف أǇ الƽراƷ يشكý عائقا كبيرا Ƽي وجǊ التبادý الحراري مƴ الوسط الƤارجي 

 Ǉأ ƃǙƍ كبير ýالمردود بشك ƴƽميا ويرتƲأع ýالعز ƠبƮا يƦǌوبýاستعما Ǚ الطريقة ǉƦǋ 

 ýيزا Ǚبرية وƤم Ɣتجار ǏǄور عƮمح ýيزاýكر استعماƦتقنية ن ýمشاك Ɣيسب Ʒراƽال 

  :ارباƤتƮمنǌا 

•  Ʋاƽو الحǋ ǁلƦ Ǉم ƔعƮواأل ƔعƮ Ƙزة المجمعاǌي أجƼ ƷراƼ ƚحداƍ Ǉƍ

 Ǐلƍ ديƌا يƦǋة وǄلمدة طوي Ʒراƽا الƦǋ ǏǄعƳاƽالتكاليفارت .  

•  Ưدمة يتعرƮ ýأق Ƈجرا Ǉشم مǌتǄر عرضة لƛزة أكǌي األجƼ ƷراƼ ƚحداƍ Ǉƍ

 ýا المجاƦǋ يƼ يƺا ينبƦا لǌلýي استعماƼ سارةƤال ƴƼمما ير ǁسمي Ɯزجا 

  . المتزايداǙمتƮاƭشعة نتيجة األ

  

                                                 
(1) - Ʃ.ي. ÜةǄتكنولوجيا الطاقة البدي Üƫعيا ƾساب ƴمرجƭ Ü .49.  
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Ǯالǭواد العازلة للحرارة :اـƫا:  

  :ولكي نتحýƮ عǏǄ عزý جيد يجƔ مراعاة ما يǄي

 بامتƮاǌƮامنƴ وƮوý الرطوبة لǄمواد العازلة Ʀƍ تƽقد ǉƦǋ المواد عازليتǌا  -

 ƇالماƼ رطوبةǄحكاما يعتبرلƍ ازǌحكام الجƍ ا يقتضيƦǋ Ǉƍ حرارةǄجيدا ل ǚناق 

  . الرطوبة وƍحكام األنابيƔ الناقǄة لسائý الحراريǉاتجاجيدا 

-  Ǐحرارة حت Ƙر بدرجاƛƋتت ƃǙالمواد العازلة أ ǏǄعديمة ° م150ع Ǉتكو Ǉوأ

ƾحتراǙا ƠƮينǙ اƦل Ƙتƽوالت ýي   النشارة أو الستيروبورباستعماƼ كمادة عازلة

  .اليةالمجمعاƘ الحرارية رغم عزلǌا الجيدة وƦلǁ لتƛƋرǋا بدرجة الحرارة الع

يƽضý تƺطية المادة العازلة بطبقة رقيقة مǇ األلمنيوم الرƤيǌƼ ƭي تحمي  -

المادة العازلة مǇ الرطوبة وتعكƩ األشعة الحرارية الƮادرة مƽƮ Ǉيحة 

ƭاƮمتǙجديدا Ǉا مǌليƍ .  

  :Ȝـة اŎمـȝلب :اـراǣع

 Ǉالمعد Ǉا مǌنعƮ Ǉويمك ƴالمجم Ƈأجزا ýبك ƴبة المجمǄتحيط ع) Üألمنيوم

  .ƤشƔ أو بǚستيǁ الƔǄƮ وعǏǄ عǄبة المجمƴ تحقيƾ الشروط التالية  أو)حديد

- ƘدماƮǄمقاومة ل Ǉتكو Ǉأ.  

أǇ تقاوم تقǄباƘ الطقƩ كƽرƾ درجة الحرارة الكبيرة بيǇ المجمƴ الشمسي نǌارا  -

Ǐم100 حت ° ǚم20ولي °ƝǄƛالمطر وال ǁلƦا...وكƣل.  

- ƚيحد ýأي عط ƟǚƮǗ Ɣوالتركي ǁƽة الǄǌس Ǉتكو Ǉأ.  

  :اتـل المجمعـوص: عـرع الرابـفال
 Ƈالما Ǉة واحدة مǄلسد حاجة عائ Ƙالمجمعا Ǉزم عادة عدة أمتار مربعة مǄي

الساǇƤ سنويا ويǄزم عشراƘ األمتار لسد حاجة مبنǏ بعدة طبقاƘ وأما لسد حاجة 

Ʀǋ يƼ ýاألمتار المربعة وسنتناو Ƙزم مئاǄيƼ ƴنƮالنقطة م ǉ تقديرا لعدد األمتار المربعة
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ǚال Ǉالمساحة م ǉƦǋ يرƼية توƽكي ýحو ýاƌا السƦǋ ǏǄع Ɣنا سنجيǋ زمة لكننا

Ƙالمجمعا.  

 Ơأما زيادة سط Ƙالمجمعا Ǉالكبير م Ơير السطƼلتو Ǉمكانيتيƍ رياƲن ǁناǋ

المجمƴ الواحد ƍلǏ حدود كبيرة أو وýƮ عدد مǇ المجمعاƘ ببعضǌا لتعطي لنا 

Ńوبة أيǄال المساحة المطÞǇƦƍ تارƤن Ǉطريقتي  

  :مساحة ǴȖȅ اŎمȜ الشمسي :والأ

 ƠبƮي Ʀƍ تقنية ƘعوباƮ يرتبط بعدة ǊنƎƼ مرة ýألو ǚǌبدا س Ǉƍو ýا الحƦǋ Ǉƍ

ǁƼ وتركيƔ المجمƴ الكبير أƮعƔ كماǙ نستطيƴ تركيƔ مǉƦǋ ýƛ المجمعاƘ الكبيرة 

Ƽي كý مكاǇ ولكǇ العقبة الرئيسية ǋي أǇ المجمƴ الشمسي يƮبƠ أكƛر عرضة 

 ƍمكانية تǌشم لوƟ الزجاƜ بزيادة ارتƽاƳدƘ مساحتǊ وكمƛاý نƦكر لǄتƤريƔ كǄما زا

  .مساحتǊ لƦلǁ يستƺني عǇ مƦǋ ýƛا الحƼ ýي التطبيƾ العǄمي

  :وȝ Ȱȍدد مȸ اŎمعاǧ الشمسية :اـǭاȹي

مƴ بعضǌا لǄحƮوý  )2م6 حتǏ 1مǇ( بسطƠ محدد Ƙيتم Ʀلǁ بوýƮ مجمعا

كǇ كيف نربط ǉƦǋ المجمعاÞƘ عǏǄ المساحة المطǄوبة وǋي الطريقة المستعمǄة ول

 Ƙالمجمعا ýƮلو Ǉطريقتي ǁناǋو  

  :الربط علǍ التسلسل -1

  : Ǉƍ الربط عǏǄ التسǄسý لǊ عدة Ƥواƭ سǄبية نǌƮƤǄا بما يǄي

- Ƈالما Ǉر نتيجة زيادة وزƤƈ Ǐلƍ ƴمجم Ǉم Ƈالما ƾي طريƼ تزداد المقاومة 

ربوطة عǏǄ التسǄسý و  عدد المجمعاƘ المبازديادالواجƔ دƼعǌاƦǋ Üا الوزǇ يزداد 

 ýعتماديستحيǙزم اǄكبيرا وي Ƙعدد المجمعا ƠبƮعندما ي ǉوحد ǉالميا ƴƼقوة د ǏǄع 

 ǁلƦلýالمقاومةاستعما ǉƦǋ ة قوية لتجاوزƤمض .  

تزداد حرارة سائý الحراري مǇ مجمƍ ƴلƤƈ Ǐر ومǇ المعروف أنǊ كǄما  -

Ƙعƽما ارتǄك ýازداد درجة حرارة السائýا السائƦǋ دارƮƍ  الجو Ǐلƍ شعة الحراريةǖل 
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 ƭما نقǄالمحيط وكǊƮاƮمردود امت Ǉم ƯƽƤر مما يƛكƋƼ رƛيحة أكƽƮلحرارة ال 

المجمعاƘ األƤيرة وبالتالي المردود العام وƦǋا ǋو السبƔ األǋم الƦي يمنƴ مǇ ربط 

ýسǄالتس ǏǄع Ƙالمجمعا.  

  : الربط بالتواƦي-2

 Ǉي مƋف الربط بالتوازي بƮيت Ǚ ǁلƦكر ومقارنة بƦبية السابقة الǄالس ƘاƽƮال

ƍ ألي مقاومة Ưيتعر Ǚ الحراري ýالسائƼض Ƙالمجمعا ýك Ǐلƍ باردا ýƤو يدǋية وƼا

مي مǇ المجمعاƘ كǌǄا ليجمƴ بقناة واحدة وحسƲ ǉƦǋ ƔويƤرƜ ساǇƤ وبمردود أع

 ǉƦǌي دارة كƼ ويمكننا Ǌي نرغبƦالحد ال Ǐلƍ Ƙزيادة عدد المجمعا Ǉالطريقة يمك

ƇناƺستǙة  عاƤالمض ǇعتمادǙالحراريوا ýالسائ ýي نقƼ الحراري Ǉوƽمبدأ السي ǏǄع .  

  :مردود المجمع الشمسي :سـرع الخامـالف
المجمƴ الشمسي وكيƽية تحسيǇ مردود كý جزƇ منǌا النقاط بعد أǇ شرحنا Ƽي 

Ʀǋ يƼ Ưالنقطة نستعر ǉ يةƽكيýاستعما Ǉمردود ممك ǏǄأع ǏǄع ýوƮحǄل ƴالمجم 

اƼة األشعة الشمسية الساقطة عǏǄ ضة المكتسبة مǇ مجمƴ ما ƍلƍ Ǐنسبي نسبة الطاق

 وƦو %80 ويعتبر المجمƴ عالي المردود Ʀƍا كانƘ النسبة أكبر مǇ (1)سطحǊ بالمردود

 Ǉما بي Ƙا تراوحƦƍ 80-50مردودية متوسطة% Ǉم ýأق Ǉا كاƦƍ و مردودية سيئةƦو 

50%Ǆي عǋرئيسية و ýعوام ƚǚƛب ƴمردود المجم ƾǄالتوالي شدة األشعة  ويتع Ǐ

الشمسية الساقطة عǄيƼ ÜǊرƾ درجة الحرارة بيǇ داýƤ المجمƴ والجو المحيط وأƤيرا 

  .مقدار عزý المجمƴ ككý عǇ المحيط

  :لشمسية الساقȖة ȝلɂ مردود اŎمƘǭǖǩȜ شدة اɉشعة ا :أوال

   ǉƦǋ Ǉأ ƃǙƍ ما ƴمردود مجم ƴƼي رƼ شدة األشعة الشمسية دورا أساسيا ƔعǄت

لشدة تتƺير بتƺير الموقƴ الجƺراƼي Ƽي ƮƼوý السنة وتƺير األحواý الجوية بيǇ طقƩ ا

ئم وكƦلǁ زاوية السقوط Ƽي مكاǇ ما ƎƼنǊ يمكننا التحكم بزاوية سقوط امشمƩ وƤƈر غ

                                                 
(1)-Ʃ . Üاǌالطاقة الشمسية وتطبيقات ÜýاضƼم ƾساب ƴرجƭ Ü .52 .  
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ǉƦǋ األشعة عǏǄ سطƠ المجمƴ ويبيǇ الجدوý التالي كيف يتƺير المردود بسرعة تƺير 

  .شدة األشعة الساقطة عǄيǌا

  :17 رقمدول لجا
  يǊưر عǘقة المردود بشدة اǓشعة

  

  المردود  2م/شدة األشعة واط

800  71  
400  61  

  
  .Ƽ .52اضÜý الطاقة الشمسية وتطبيقاتǌاƩ . ƭ Ü:درـالمص

  

 الزاوية التي تسقط باƤتǚفتƤتǄف كمية األشعة التي تسقط عǏǄ سطƠ مجمƴ ما 

Ʋميا عندما تسقط بƮورة عمودية Ƽيǌا األشعة عǏǄ السطƠ وتبǉƦǋ ƸǄ الكمية حدا أع

  ).قانوǙ ǇمبرƘ(شعة موازية لǊ عǏǄ السطƠ وتƮبƠ مساوية لƽƮǄر متǏ أƮبحƘ األ

  :مȜ داǹليا وحرارة اǂيȔ اƪارǱيȥ Ƙǭǖǩرȧ حرارة اŎ :اـǭاȹي

 الƽرƼ ƾي أزدادنزيد Ʈƍدار المجمƴ لǖشعة الحرارية لǄوسط الƤارجي كǄما 

ة عǏǄ رلجو المحيطÜ الجدوý يبيǇ تƛƋير الƽرƼ ƾي الحرادرجة الحرارة بيǇ المجمƴ وا

  .المردود

  :18 رقمالجدول 
  د و الفرƺ Ƽي درجة حرارة المجمƲيǊưر العǘقة بيǅ المردو

  

 %المردود  ƺرƼ درجة الحرارة  2م/شدة اǓشعة واط
800  10  80  
  30  55  
  70  15  

  

  .ƭ Ü .53بƾساƼاضÜý الطاقة الشمسية وتطبيقاتǌاÜ مرجƩ . ƴ  :درـلمصا
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 كبير لƦلǁ ينƾ ƠƮونǚحƲ أǇ المردود يتناقƭ بسرعة عندما يƮبƠ الƽر

بالحƽاƲ عǏǄ المجمƴ الشمسي Ƽي درجاƘ حرارة منƽƤضة ويتم Ʀلǁ بنقý الحرارة 

  .الناتجة بواسطة السائý الحراري بسرعة

Ǯالǭاـ: Ȕيǂا ȸȝ ȜمŎا ȯزȝ Ƙǭǖǩ:  

محيط يتسرƔ جزƇ مǇ الحرارة ƍلǏ  الحرارة Ƽي المجمƴ عǇ الǙرتƽاƳنتيجة   

Ǉبطريقتي ǁلƦ الجو المحيط ويتم:  

-  ƳشعاǗا ƾطري ǏǄالجو ع Ǐلƍ الشمسي ƴالمجم Ǉدر عƮالحرارة ي Ǉقسم م

  .ويشكƦǋ ýا القسم األكبر مǇ الحرارة الƮادرة

قسم مǇ الطاقة يƮدر ƍلǏ الجو عǇ طريƾ النقý الحراري و التبادý الحراري  -

 ýونعني بالنقýر اانتقاƤƈ ƔǄƮ جسم ƴم Ʃلحرارة عبر تما " Ǉالحرارة م ýتنتق

 لƦلǁ تعزý المجمعاƘ بشكý جيد كǄما تماƩ مƴ (1)"الجسم الساƍ ǇƤلǏ البارد

  .األجسام الناقǄة لǄحرارة

تسƤيǇ طبقاƘ الǌواƇ المǚمسة مباشرة لǄمجمƴ : أما تبادý الحرارة Ƽيتم كما يǄي  

ƍ ƴƽترتƼ اǌوزن ǁلƦف بƤتتمدد ويƼ الشمسي Ƈواǌا الǌǄمح ýالجو ويح Ǉم ǏǄطبقة أع Ǐل

 سرعة الرياƟ بازدياد تبادý الǌواƇ أي بازديادالبارد وǋكƦا ويزداد التسرƔ الحراري 

Ɵشديد الريا ǎمجر Ǉع ýي معزƼ ƴالمجم Ɣبتركي ƠƮين ǁلƦول.  

  

  :ةـتخزين الطاقة الشمسي: عـالرابب ـالمطل
 Ưالتي تعتر ýأكبر المشاك ýلعýǚƺالطاقة است  Ƙدرجا ýي مجاƼ الشمسية

 Ƽي تحضير الماƇ الساǇƤ أو التدƼئة كاستǚƺلǌا) °م100أƯƽƤ مǇ (الحرارة المنƽƤضة 

المنزلية ǋو تƤزيǇ الطاقةƼ ÜالشمƩ ترسý لنا أشعتǌا وحرارتǌا Ƽي ساعاƘ النǌار Ƽقط 

 ýوƮƽر والǌير األشƺير بتƺاألشعة تت ǉƦǋ شدة Ǉكما أ ÜýيǄال Ƙي ساعاƼ ا عناǌوتحجب

دƮ ǎحو أو تǄبد الجو بالƺيوم وغير ƦلƃǙƍ ǁ أǇ حاجة اǗنساǇ لǄماƇ الساǇƤ تبقǏ وم
                                                 

  .  حسƔ نƲرية الضƺط ǇƎƼ الحرارة تنتقý مǇ الوسط الحراري ƍلǏ الوسط البارد-(1)
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 Ǉتكو ƚالباردة حي Ƈر الشتاǌي أشƼ ئة تزدادƼتدǄل Ǌالسنة وحاجت ǎمد ǏǄابتة عƛ تقريبا

 Ǉر الحارة عندما تكوǌي األيام واألشƼ الحاجة ǉƦǋ ýة وتقǄيǄكمية الطاقة الشمسية ق

 المجدي والƽعاý لǉƦǌ الطاقة Ǚ اǙستýǚƺمǋ Ǉنا يتبǇ أǇ . بيرةالكمية المتوƼرة منǌا ك

يتم Ƽقط بتحسيǇ وتطوير المجمعاƘ التي تǄتقط ǉƦǋ الطاقة وتحولǌا ƍلǏ حرارة بǙ ý بد 

 عند الحاجة لƦا ǚƼ عجƔ أǙ Ǉستعمالǌاأيضا مǇ تطوير طرƾ تƤزيǉƦǋ Ǉ الحرارة 

ǋمية Ƽي أجǌزة تحضير الماƇ الساǇƤ يƋتي الƤزاǇ بعد المجمعاƘ الشمسية مǇ حيƚ األ

 ƘǙي مجاƼ يرƛئة المنزلية و الكƼو التدýǚƺاستǎرƤالطاقة الشمسية األ .  

  : تخزین الحرارةئمباد: رع األولـالف
أو حرارة ) مǄموسة(يمكƤ ǇزǇ الطاقة الشمسية ƍما عǏǄ شكý حرارة Ʋاǋرة 

درجة حرارة مادة عǏǄ رƴƼ " حيƚ تعتمد طريقة ƤزǇ الحرارة الƲاǋرة"كامنة 

ǇزيƤالحرارة الكامنة (1)"الت ǇزƤ طريقة Ʃعك ǏǄع" ýاعƽت ýشك ǏǄيتم ع Ǉأ Ǉويمك

 ǊيǄع ƾǄيزيائي ويطƼ الكيميائيباسمكيميائي أو ǇزيƤالت ".  

  :رةـرارة الȚاȽـȸ اƩـơزي :أوال

Ʀƍيزيائية اƽال Ǌحالت ǏǄيير عƺيطرأ أي ت Ǉأ Ǉدرجة حرارة جسم ما بدو ƘعƼر 

 الجسم حرارة ƎƼنǊ مǇ الممكǇ بتبريد ƍلǏ درجة حرارتǊ السابقة الحƮوý بƎعطاƦǋ Ƈا

ǇيƤالتس Ƈناƛا أǋƦƤƋالحرارة التي ت Ǉالكمية م Ʃƽن ǏǄانية عƛ Ü يةǄالعم ǉƦǋ ǏǄع ƾǄيط

  . تƤزيǇ الحرارة الƲاǋرةاسم

 ǇزاƤك ýيستعم Ǉأ Ǉالطاقة وبالتالي يمك ǇتزƤي Ǉألي جسم أ Ǉيمك ƴي الواقƼ

ألجسام عǏǄ تƤزيǇ الطاقة تتƽاوƘ جدا و القǄيý منǌا Ƽقط يƠǄƮ لƦǌا ƃǙƍ أǇ قدرة ا

  :الƺرƯ عǄينا أǇ نƤتار مادة لتƤزيǇ الحرارة مراعاة العوامý التالية

السعة الحرارية لǉƦǌ المادة وǋي كمية الحرارة التي يمتǌƮا متر مكعƔ واحد  •

Ƙي السعاǄيما يƼو Üدرجة مئوية واحدة Ǌدرجة حرارت ƴƽا لترتǌالحرارية من 

ǇزيƤة كمواد تǄاألجسام المستعم Ưلبع: 
                                                 

(1)-Ʃ .ال Üاǌالطاقة الشمسية وتطبيقات ÜýاضƼÜƾالساب ƴمرجƭ  .65 .  
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Ƈوحريرة1000      الماǄدرجة 3م/ كي.  

  .درجة 3م/كيǄو حريرة 588-475     أحجار

ƔوƮم Ƙسمنƍ  450-600 وǄدرجة 3م/حريرة كي.  

ýو حريرة308      رمǄدرجة 3م/ كي.  
  

  .ƭ  .66مرجƴ سابƾ الطاقة الشمسيةÜاستƤداماƘ :درـالمص

  

لترƴƼ  كيǄو حريرة1000حد مǇ الماƇ يƦƤƋ طاقة قيمتǌا  وامكعƔ أي أǇ متر   

بينما Ǚ ° مƍ21لǏ الدرجة °م20درجة حرارتǊ درجة مئوية واحدة مǚƛ مǇ الدرجة 

يƦƤƋ المتر المكعƔ الواحد مǇ الرمý عندما ترتƴƽ درجة حرارتǊ درجة مئوية واحدة 

ة الرمý عƤ ǏǄزǇ  كيǄو حريرة Ʀǋا يعني أǇ قدرة الماƇ تساوي ƚǚƛ أضعاف قدر308

  .الحرارة

مجاý درجاƘ الحرارة التي يمكǇ العمý بǌا بدوǇ أǇ يطرأ أي تحويƼ ýيزيائي أو  -

وتبريدǉ حتǏ ° م100كيميائي عǏǄ مادة التƤزيƼ ÜǇالماƇ مǚƛ يمكǇ تسƤينƍ ǊلǏ الدرجة 

  .°مƍ100لǏ ° م0 الماƼ Ƈيǋ Ǌو استعماýأي أǇ مجاý الحرارة التي يمكǇ ° م0درجة 

زمǇ الǚزم لعمǄية التƤزيǇ والتƽريƸ تƽضý تǁǄ األجسام التي يتم تƤزيǇ تƽريƸ ال -

Ƽي مواد التƤزيƍ   ǇلǏ العوامý أعǉǚ يجƔ أǇ تتوƼرƍضاƼةالحرارة Ƽيǌا بسرعة 

  :الƽƮاƘ التالية

  .ƛاƼة عاليةك -

- ƯƽƤار منƤط بƺض.  

 

  .تكاليف قǄيǄة -

  .قابǄية تƽاعǌǄا مƴ وعاƇ التƤزيǇ قǄيǄة جدا ومعدومة -
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ة السابقة أǇ جميƴ المواد القابǄة لتƤزيǇ الحرارة يتبيǇ مýǚƤ Ǉ الدراسة التحǄيǄي

 Ƈضو ǏǄرة عǋاƲالƘعتباراǙا ýي مجاƼ Ƈالما Ǉم0 السابقة أ ° Ǐلƍ100م ° ýضƼاأل

ƾǚطǗا ǏǄع.  

  :ةـơزيȸ اƩرارة الȮامن :اـǭاȹي

" Ƈناƛا جسم ما أǌالطاقة التي يكتسب ǇƍǉارǌƮةانƲوƽمح Ǐتبق ǚƛا  مƦǋ يƼ 

 ǉƦǋ استرجاƳيمكǇ (1)"الجسم عǏǄ شكý طاقة كامنة طالما أنǊ موجود بحالتǊ السائǄة

الطاقة بتحويý الجسم مǇ جديد مǇ الحالة السائǄة ƍلǏ الǄƮبة و الشيƇ نƽسǊ يحدƚ عند 

  .تحويý جسم مǇ حالة سائǄة ƍلǏ حالة غازية ƛم ƍلǏ حالة سائǄة مǇ جديد

 و التجمد وليƩ عǏǄ اǙنǌƮارمنة عǏǄ حادƛة يعتمد Ƽي تƤزيǇ الحرارة الكا

حادƛة الǄƺياǇ والتكƛيف وƦلǁ ألنǊ يراƾƼ تحويý مادة ما مǇ حالة سائǄة ƍلǏ حالة غازية 

 شديد لǄضƺط Ƽي وعاƇ التƤزيǇ مما يعني وارتƽاƳ كبير Ƽي حجم الƺاز المتبƤر ازدياد

كما أǇ تكاليف Ǆ ǉƦǋتƤزيǇ قادرة عǏǄ تحمý الضƺوط المرتƽعة لضرورة بناƇ أوعية 

  . دائمالǚنƽجاراألوعية مرتƽعة وǋي أيضا معرضة 

1- ǅالكام ǅيƦإيجابيات التخ:  

 ƤزاناƺƮ Ƙيرة نسبيا لƤزǇ كمية استعماƎƼ ýنǊ كيƽي اǙنǌƮارنƲرا لكبر طاقة 

  . معينة مǇ الطاقة

Ƽ ǇƍقداǇ الƤزاناƘ الكامنة لǄطاقة نتيجة اǗشعاعاƘ الحرارية ƍلǏ الوسط  -

جي قǄيǄة وƦلǁ ألنǊ مǇ الممكƤƍ Ǉتيار مواد التƤزيǇ درجاƍ ƘنǌƮارǋا مساوية الƤار

 Ǉالحرارة ع ǇقداƼ Ǉارجي و المعروف أƤدرجة حرارة الوسط ال Ǉم ýيǄبق ǏǄأو أع

طريƾ اǗشعاعاƘ يزداد كǄما ƍزداد الƽرƼ ƾي درجة الحراراة بيǇ الƤزاǇ و الوسط 

Ƥ ƘزاناƤال ǉƦǋ ýƛيم ǊنƎƼ ǁلƦل Ǌالطاقة المحيط ب ǇزيƤة كتǄطوي Ƙتراƽالطاقة ل Ǉز

Ƈالشتا Ǐلƍ يفƮال Ǉالشمسية م.  

2-ǅالكام ǅيƦسلبيات التخ :  
                                                 

(1)- ÜýاضƼ ÜƩ Üالطاقة الشمسية ƾساب ƴمرجƭ Ü .68 .  
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Ǚ بد ǋنا أǇ نǚحƲ أƤ ǇزاناƘ الحرارة الكامنة ما تزاƼ ýي مرحǄة التطوير 

 Ƈالبد ýزم قبǄي ǊاوأنǌنتاجƎا بǌواستعمال ǏǄال ع ýالمشاك Ưبع ǏǄع ƴالواس ǎقة امدǄلمتع

عý أƮعǉƦǋ Ɣ المشاكǋ ýي ƍيجاد مادة التƤزيǇ المناسبة Ʀƍ يجƔ أǇ تتحقƾ بالتقنياƘ ول

  :Ƽي مادة التƤزيǇ الƽƮاƘ التالية

- ǎرƤأ Ǐلƍ يزيائيةƼ حالة Ǉالمادة م ýطاقة تحوي Ǉتكو Ǉأ Ɣيج.  

 .ناقǄية المادة لǄحراة جيدة سواƼ Ƈي حالة ǄƮبة أو سائǄة -

 .سائǄةال ƍلǏ تƺير حجم المادة نتيجة التحويý مǇ الحالة الǄƮبة -

- Ƈالمادة والوعا Ǉالكيميائي بي ýاعƽية التǄعدم قاب. 

  .تكاليف منƽƤضة -

 ǉƦǋ مǋأ Üǉǚكورة أعƦالم ƘاƽƮال ǉƦǋ ǏǄر عƼالتي تتو Ƙعدة مركبا ǁناǋ

يسمǏ باألمƟǚ المائية توجد ǉƦǋ األمƼ Ɵǚي الطبيعة بكƛرة كما أǇ  المركباǋ Ƙي ما

Ǉير مƛي كƼ Ƙǚضƽك Ɲر ينتƤǓا اǌضة بعضƽƤا منǋأسعار ǁلƦالكيميائية ل ƘناعاƮال 

  :ما تزاý تشýƺ العǄماƇ و الباحƛيǋ Ǉيالتي ƃǙƍ أǇ العقبة 

 تدريجي انƮƽاý وتجمد ǉƦǋ البǄوراƘ انǌƮاريحýƮ بالتكرار المستمر لعمǄية 

 Ɵǚاألم Ƙجزئيا Ǉع Ƈالما Ƙالجزئياǋطبقة مائية وابتعاد ýتشكي Ǐلƍ ديƌا يǌعن 

  . والتجمداǙنǌƮارƤزاǇ وبالتالي توقف حادƛة وأƤرǎ مǄحية Ƽي ال

ƘيناƼالحرارة الكامنة كالبار ǇزيƤة لتǄقاب ǎرƤأجسام أ ǁناǋ(1)  Ǉأ ƃǙƍ اǋوغير

  .المعǄوماƘ المتوƼرة عǉƦǋ Ǉ المركباƘ ما تزاý قǄيǄة

  

Ǯالǭزي :اـǺيميائـالتȮال ȸيـ:  

  :يǄي ماميائي بيمبدǉƌ تم شرحƼ Ǌي النقطة السابقة ويتميز التƤزيǇ الك

                                                 
  .  مركباƘ كيميائية عضوية-(1)
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ƍمكانية التƤزيǇ لƽترة طويǄة مǇ الƮيف ƍلǏ الشتاƇ مǚƛ بدوǇ عزý لمادة  •

  .التƤزيǇ وبدوƼ ǇقداǇ أي جزƇ مǇ الطاقة المƤزنة

• ǇزيƤة التƼاƛعة(1)كƽمرت . 

•  ǇيمكƳير استرجاƛبك ǏǄحرارة أع Ƙدرجا ǏǄع ýوƮحǄتزنة لƤالطاقة الم 

ǇزيƤزمة عند التǚالحرارة ال Ƙدرجا Ǉم.  

يǇ الكيميائي كتƤزيǇ الحرارة الكامنة Ǚ يزاƼ ýي مرحǄة البحƚ و Ǉƍ التƤز

الدراسة ƃǙƍ أǇ العǄماƇ يروƼ ǇيǊ أحد الحǄوý الجيدة لمسƋلة نقý وتƤزيǇ الطاقة الشمسية 

  .لƽترة طويǄة

  :زانـلخاء اـبن: يـرع الثانـالف
تعمý معƲم الƤزاناƘ المنتشرة Ƽي وقتنا الحاضر عǏǄ مبدأ تƤزيǇ الحرارة 

 Ǉم Ƴا النوƦǋ Ƈبنا Ɵشر ǏǄنا عƛر حديƮسنق ǁلƦل ǉǚأع Ǌشرح ƾي سبƦرة الǋاƲال

 ýمازاƼ الكيميائية ƘزاناƤالحرارة الكامنة و ال ƘزاناƤ أما ƘزاناƤالǉمحدودا انتشار 

Ǐتجريبية بالدرجة األول Ưمية ألغراǄد العǋابر والمعاƤالم ǏǄرا عƮومقت.  

  .ناƘ قƮيرة وƤزاناƘ طويǄة األمد تقسم ƤزاناƘ الحرارة الƲاǋرة ƍلƤ Ǐزا

  :اƪزاȹاǧ القصƘة اɉمد :أوال

 Ƙعدة ساعا Ǉبي Ɵيرة تتراوƮترة قƽالحرارة ل Ʋƽح Ǉالتي يمك ƘزاناƤي الǋو

تستعمý مǉƦǋ ýƛ الƤزاناƘ غالبا أجǌزة تحضير المياǉ الساƤنة وتدƼئة Ü أو عدة أيام Ƽقط

  .المنزý بالطاقة الشمسية

  

  

  : زاƇ الرئيسية التاليةيتƋلف الƤزاǇ مǇ األج

                                                 
 .واحدة الحجم مǇ مادة التƤزيǇكمية المƤتزنة Ƽي  - (1)
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مادة التƤزيǇ أǋم مواد التƤزيǋ Ǉي الماƇ لǖسباƔ التي تم شرحǌا سابقا  - 1

 لƦلǁ يستعمƼ ýي بعƯ الƤزاناƘ الرمý أو اǗسمنƘ المƮبوƔ أو باǗضاƼة

ǁلƦ غير. 

نحاÜƩ ألمنيوم أو ƼوƦǙ أو بǚستيكي أو : وعاƇ التƤزيǇ وǋو وعاƇ معدني - 2

ƘسمنǗا...ƣالǊǄƤيحوي بدا ǇزيƤمادة الت ǏǄع . 

مواد عازلة تحيط بالوعاƇ مǇ الƤارƜ لتƽƤيف شدة اǗشعاعاƘ الحرارية  - 3

الƮادرة مǇ مادة التƤزيƍ ǇلǏ الوسط الƤارجي وبالتالي تƽƤيف كمية الطاقة 

ƝنƽسǗا ÜƔشƤكر الƦكمواد عازلة ن ǇزاƤال Ǉقودة مƽالم...ƣال. 

4 - ýالمباد ǋقط وƼ ƘزاناƤال Ưي بعƼ ýالحراري ويستعم ǉƦǌل Ƴعدة أنوا ǁنا

  .الƤزاناƘ وتƤتǄف Ƽيما بينǌا بطريقة بنائǌا وبطريقة التبادý الحراري Ƽيǌا

 الطويý األمد تƤزيǇ الطاقة الشمسية التƤزيǇيقƮد ب :التǺزيȸ الȖويȰ اɉمد :اـǭاȹي

ƇشتاǄيف لƮال Ǉر عديدة مǌألش.  
   Ƈجز Ǉكرنا أƦما ت Ʀƍ Ɵبوضو ǇزيƤالت Ǉم Ƴا النوƦǋ ميةǋتبدو أ Ǉير مƺƮ

 تƤزينǊ لسد النقƼ ƭي استطعناƼائƯ الطاقة الشمسية Ƽي ýƮƼ الƮيف يكƽي Ƽيما لو 

 Ǉم Ǉاألمد نتمك ýطوي ǇزيƤبالت Ǌا يعني أنƦǋ Ƈالشتا ýƮƼ يƼ الطاقة ǉƦǋعتمادǙا 

 Ƙلقد جر ÜǇƤالسا Ƈئة المنزلية وتحضير الماƼتدǄالطاقة الشمسية ل ǏǄع ƾǄالمط

 عǏǄ مبدأ تƤزيǇ باǙعتمادة الشمسية مǇ الƮيف لǄشتاƇ محاوƘǙ عديدة لتƤزيǇ الطاق

  .الحرارة الƲاǋرة

لقد أجريƘ عدة تجارƔ تبيǇ أنǊ مǇ الممكǇ تƤزيǇ الطاقة الشمسية مǇ الƮيف   

 ƘشعاعاǗا ƾطري Ǉقودة عƽالطاقة الم ýƮعة جدا وتƽبتكاليف مرت Ǉولك ƇشتاǄل

 Ǐلƍ ةǄالطوي ǇزيƤترة التƼ ýǚƤ ال%50الحرارية Ǉم  ƚاألبحا ǇƎƼ ǁلƦتزنة لƤطاقة الم

 ýاألج ýالطوي ǇزيƤلة التƋلمس ýالكيميائي كح ǇزيƤالت ǏǄالحالي تتركز ع Ƙي الوقƼ

  .ةالمواليالنقطة وƦǋا ما سنعرضƼ Ǌي 

  :اتـــاریـالبط: ثـرع الثالـالف
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رƽƮة بالǚƤيا مأعطتنا مƺامرة غزو الƽضاƼ Ƈكرة عǇ الǄوحاƘ الكبيرة ال"

Ʀƺطناعيةي األقمار الشمسية التي تƮǙدم اƤيا تستǚƤال ǉƦǋ طاقة Ǉم Ǌما تحتاج ýبك 

التƛƋير الضوئي الƽولطي لǘنتاƜ الكǌربائي وƦلǁ بƾǄƤ توتر كǌربائي مǇ جراƇ تسǄيط 

  (1)."الضوƇ عǏǄ المادة

 ǉƦǋ مǋالبطارية الشمسية وأ ƘاƽƮي مواƼ المادة دورا أساسيا ƭائƮƤ ƔعǄت

  . المادة لǄضوƇ وتحدد درجتǌاامتƮاƭيف الميزاƘ اǗلكترونية التي تك

 والبطارية الشمسية ǋي بالتƋكيد العنƮر األساسي Ƽي جǌاز التحويý مǇ الطاقة 

الشمسية ƍلǏ الطاقة الكǌربائية ƃǙƍ عǄينا ƍحاطتǌا بعدد مǇ األجǌزة لǘنتاƜ الكǌربائي 

  :بƮورة عمǄية مƌلƽة مǇ أربعة عناƮر

  .الǄوحة الشمسية •

  . Ƽي األوقاƘ غير مشمسةلǚستعماýطاقة الكǌربائية جǌاز لتƤزيǇ ال •

  .باتجاǋاتǌالǄتحكم جǌاز ƍلكتروني  •

 الشمƩ تحمý الǄوحة اتجاǉركيزة لميكانيكية ƛابتة أو متحركة لمǚحƲة  •

  .الشمسية

والبطارية الشمسية كما تنتƝ حاليا تكوǇ شكƽƮ ýيحة رقيقة تتراوƟ مساحتǌا ما 

 Ǉ2سم100-4(بي( ǋأحد وجو Ưربائية عبر ويعرǌيعطي الطاقة الكƼ Ʃا ألشعة الشمǌ

تبعا لحجم ) واطƼ )0.05 Ü1.2تتراوƟ قدرتǌا بيǇ اǙستطاعةأشرطة التوƮيÜý أما 

 Ƙوالبطاريا ƴوواط واحد بالمتر المربǄكي Ǉع ýتق Ǚ ير أشعةƛƋت Ƙالبطارية وتح

توازي مǇ أجý الشمسية كالبطارية الكيميائية العادية يمكǇ تجميعǌا عǏǄ التوالي أو ال

 األشعة عǇ ابتعدƘالحƮوý عǏǄ كمية الطاقة الǚزمة والطاقة الشمسية تنقƭ كǄما 

ǉتجاǙا Ǌتوجي Ǉالعمودي ويمك Heliostat "  يƼ Ʃأشعة الشم Ʃة تعكƈمر ƘاƦ و أداةǋو

ǉ(1)" واحداتجا Ơالتالي يسم ýالطاقة والجدو Ǉأكبر قدر م ǏǄع ýوƮلنا بالح Ơا يسمƦǋو

Ʋن ƇلقاƎةلنا بƛǚƛال Ƴاألوضا ǉƦǋ Ǉبي ƾرƽال ǏǄرة ع.  

                                                 
(1)- Ƙبيرو Üالعربي ƇنماǗد اǌمع Üالطاقة ýبدائ ÜƩ1978: محمد دبƭ Ü .88 .  
(1)-Ʃمحمد دب Üالطاقة ýبدائ Ü ƭ Üƾساب ƴ89. مرج .  
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  :19 رقمالجدول 

   التي تكوƺ ǅي اللوحةتالوضعيايوضƞ مختلف 
  

لوحة مسطحة   
ƭرǓا Ǎعل  

لوحة منحنية 
 ǅ0م  

لوحة موجǊة 
Ƨنحو الشم  

  22  14  12.5 ساعة/اǕنتاج السنوي بالكيلوواط
  0.85  0.75  0.25  اǕنتاج أƙناƅ شǊر كانوǅ اǓول

  

  .90.  مƮدر سابƭ ÜƾبÜƩ بدائý الطاقةÜدحمد م :درـالمص
  

Ǚستعماƍ ýاألق ǏǄع ǁناǋوǇ ƴم Ǉا منسجميǌمǌيبدو أن ýستعماǙطاقة اǄالمباشر ل 

  .التي تعطيǌا البطارية الشمسية

  .منƠ المياǉ ويتم ƍباǇ الƽتراƘ المشمسة ƛم يتم تƤزينǌا Ƽي ƤزاناƘ مǄƺقة *

مƟǚ التي تحتوي عǄيǌا أو ǗنتاƜ  المعادǇ مǇ األǙستƤراƜالحý الكǌربائي  *

 تبنǏ عǄيƈ Ǌماý كبيرة لǄمستقبý أما عǏǄ المدǎ استعماýالǌيدروجيǇ مǇ الماƇ وǋو 

 Ǉي حد مƼ مǋالطاقة الشمسية تساƼ Üالبعيدǁǚǌاست Ƙكان Ƈسوا ǎرƤادر الطاقة األƮم 

مر األكƛر حرارية أو ƈتية مǇ السدود المائية Ǉƍ تƦƺية المنشئاƘ المعزولة ǋي اǇǓ األ

 البطارياƘ الشمسية ǌƼي تطƔǄ تƤزيǇ الطاقة الكǌربائية التي استعماƍýلحاحا Ƽي 

ƭاƮالر Ǉرة مƤمد Ƙا بطارياǋرƼتو.  

 Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ Ǉƍ Ƙالبطاريا Ǉجديد م Ƴنو Ƈنشاƍ Ǐلƍ ƇماǄالع Ǐيسع ǁلƦل

ة وقد  جيداشتƺالǌاوقدرة ) %12(بواسطة البطارية الشمسية المƮنوعة مǇ السيǄيسيوم 

المƮنوعة مǇ   بǉƦǌ الƽكرة رجاý الƮناعة كƛيرا لكǇ كƽǄة البطارية الشمسيةاǋتم

 Ǉكبيرة ما بي Ƙيسيوم بقيǄ15السي Ǐلƍ 20 ة سوفƽǄالك ǉƦǋو Üواط واحد ýر لكǙدو 

 Ǉتحد مýاستعما Ƙالتطبيقا Ưبع Ǉع ƜرƤي Ǚ ǊǄولطي وتجعƽالضوئي ال ýالتحو 

  .اǙستوائيةالمعزولةÜ ضƣ المياƼ ǉي المناطƾ تƦƺية المنشƘƉ الƺƮيرة : المحدودة

 ƾالسو Ǉة وأƮاƤ ýǌباألمر الس Ʃالشمسية لي Ƙالبطاريا ýبمستقب ƌالتنب Ǉƍ

اƘ التقنية واǗنتاƜ الƮناعي أمور مرتبطة ببعضǌا البعƯ ويستƤدم يوضعلوالتكƽǄة وا
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 ƇماǄادعƮقتǙالتقا ǁناǋ ةǌج ǇمƼ الشمسية Ƙة تطور أسعار البطارياƼدير  لمعر

 الحكومة اتجاǋاƘ مǇ معطياƘ عǄمية ومǇ جǌة أƤرǎ انطǚقا اǙستقرائي

  .وƍستراتجيتǌا المستقبǄية

 Ǉƍýتكنولوجية استعما Ƙور دراساǌƲ Ǐلƍ ǎادية الطاقة الشمسية أدƮة اقتƛحدي 

  :عƍ Ǉمكانية تسويǉƦǋ ƾ الطاقة وكاǇ أǋم ما جاƼ Ƈي ǉƦǋ الدراسة

Ƙ كبيرة بعكƩ ما ǋو شائƴ حتǏ اƼ ÜǇǓقد أƛبتǙ Ƙ تتطƔǄ الǄوحاƘ الشمسية مساحا *

  Ǉما بي Ɵقدرة تتراو Ɯنتاƍ ǏǄا قادر عǌواحد من ƴمتر مرب ýك Ǉة أƛالحدي Ƙالتكنولوجيا

100 Ǐلƍ 160 ýطي مجمƺت Ǉواط وأ ǁǚǌستǙا ǁلƦ المتحدة ويتم ƘياǙوǄالحالي ل 

 مǇ %20ي كǄم أي حوال80بواسطة بطارية شمسية مربعة Ǚ يتعدǎ طوý قطرǋا 

  .مساحة أسطƠ األبنية األمريكية

 الكبيرة لǄبطارياƘ الشمسية يكƽي أǇ نعǄم أǇ البطارياƘ اǙشتƺاƼýيما يتعƾǄ بƎمكانية  *

 مازالƘ تعمý حتǏ يومنا Ʀǋا 1960التي وضعƘ عǏǄ متǇ عرباƘ الƽضاƇ منƦ سنة 

  .نيةبينما توقف ƚǄƛ المƽاعƘǚ النووية الموجودة Ƽي أمريكا لǖسباƔ التق

 20 الشمسية ما زالƘ كبيرة حوالي Ƙالبطارياأما عƮ ǏǄعيد التحويƼ ýمƴ أǇ تكƽǄة  *

 Ƙبƛقد أƼ واط الواحدǄر لǙادوǌتǙة استعماƽǄالتك ƯيƽƤمكانية تƍ " Ǉكر أƦوǁǚǌاست 

ساعة كǌرباƇ بقياƩ الكيǄوواط مǇ الطاقة الشمسية الƦي كاǇ يكǄف دوǙريǇ سنة 

  (1)."تيجة التقدم التكنولوجي سنتا ن20 باƘ يكǄف 1980

وبالتالي تجعǉƦǋ ý البطارية Ƽي وضƴ مناƩƼ لبقية مƮادر الطاقة المعروƼة 

 Ǉنا بعيƦƤأ Ʀƍ ةƮاƤعتبارǙا األولية اǋبموارد ǉƦǋ ادر الطاقةƮم Ƈغناƍ زيادة تكاليف 

  .الƤام

عǌا عǏǄ الƮعيد التكنولوجي تجرǎ دراساƘ ألنواƳ مƤتƽǄة مǇ الǚƤيا المطǄية جمي *

  .بطبقة تحميǌا مǇ الضƺوط الƤارجية

                                                 
(1)- Ƙة نيوساينتيسǄمج.www.new.saynest.fr   
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 Ǉالشمسية تكم Ƙالبطاريا Ɯنتاƍ ةƽǄتك Ǉم ƯƽƤة الوحيدة التي ستǄالوسي Ǉوتكو

  .Ƽي التطوير و التقدم التكنولوجي الƦي يƭƤ الǚƤيا الشمسية نƽسǌا

   ƘطواƤ ǏطƤ قد Ʃيا الشمǚƤ يƼ تطوير Ǉأ ýالقو Ǉيمك ýا المجاƦǋ يƼو

 وƛيƾ بتطور ارتباطمرتبط  Üرة عǇ مواد نƮف ناقǄةعمǚقة وكبيرة وǋي عبا

 التƺƮير التي قƘǄǄ مƘ Ǉ تكاليǊƽ بشكý كبير بسبƔ عمǄياانƽƤضƘالترانزستور الƦي 

ǁǚǌاست ƯيƽƤت ƾطري Ǉيا الشمسية يتم عǚƤتكاليف ال ƯيƽƤا وتǌسƽام نƤالمادة ال 

ترقيقǌاÜ وبالرغم مǇ يǄيسيوم الموجود Ƽي الǚƤيا وƦǋا التقǄيý مǇ سمكǌا أو سكمية ال

التحسيناƘ الكبيرة التي طرأƘ عƮ ǏǄناعة البطارياƘ الشمسية يبقǏ حاجز واحد أمام 

تطورǋا أǋ Ǚو السعر المرتƴƽ لǄمواد نƮف ناقǄة التي تشكý القسم األساسي Ƽي الǚƤيا 

 Ƙالدراسا Ǉالعادية لك ƾا بالطرǌعن Ƙالمرا Ƙتزيد عشرا Ƈرباǌة الكƽǄك ýي يجعƦوال

Ƥوزيادة مردودية األ ƜنتاǗتكاليف ا ƯيƽƤة تǌج Ǉمشجعة م Ɲنتائ Ǐلƍ ديƌت Ƙيرة بدأ

ýاƺشتǙاýوالعم .  
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  : الطاقة الشمسيةاتاستخداممجاالت : ثـالثالث ـالمبح
 اǗنساǇ منƦ القديم مǇ طاقة اǗشعاƳ الشمسي مباشرة Ƽي تطبيقاƘ عديدة استƽاد

 ýئة المنازƼالزراعية وتد ýيƮيف المحاƽدمكما كتجƤاستǌا Ƙورد ǎرƤأ ƘǙي مجاƼ 

 Ɣي حرƼ الحربي الروماني ýاألسطو ƩميدƤأر ƾقد أحرƼ يةƤوم التاريǄالع Ɣي كتƼ

م عǇ طريƾ تركيز اǗشعاƳ الشمسي عǏǄ سǇƽ األعداƇ بواسطة المئا212ƾ . Ƙعام 

 وƼي العƮر البابǄي كانƘ نساƇ الكǌنة يستعمƈ ǇǄية ǋƦبية مƮقولة .مǇ الدروƳ المعدنية

" تشرنǌوƩ"كما قام عǄماƇ أمƛاý  .كالمرايا لتركيز اǗشعاƳ الشمسي لǄحƮوý عǏǄ النار

 الطاقة باستƤداموغيرǋم " ǋاردنƝ"و "أريكسوǇ"و "موتشوƘ"و "ƼǙوازييǊ"و "سويز"و

يد بƤار الماƇ وتقطير الماƇ وتسƤيǇ لالشمسية Ƽي ǌƮر المواد وطǌي الطعام وتو

  .Ƈواǌال

Ǉ الميǚدي الحالي أوý محطة عالمية لǄري بواسطة كما أنشƼ ƘƋي مطƴǄ القر

 Ɣي المعادي قرƼ ǁلƦي اليوم وƼ Ƙساعا ƩمƤ لمدة ýتعم Ƙالطاقة الشمسية كان

  .القاǋرة

 ولكǇ بقدر واستǚƺلǌا مǇ الطاقة الشمسية Ǚستƽادةا لقد حاوý اǗنساǇ منƼ Ʀترة بعيدة 

 العǄمي الƦي وƍ ýƮليǊ اǗنساǇحدود و مƴ التطور الكبير Ƽي التقنية والتقدم مقǄيý و

 Ǉي ميداƼ مية جديدةǄاقا  عƼأ ƘتحƼýǚƺالطاقة الشمسيةاست .  

  

  

  

  

والتدفئة   الساخنير الماءتحض: األولب ـالمطل

  :بالطاقة الشمسيةالمنزلية 

  :تحضير الماء الساخن بالطاقة الشمسية: رع األولـالف
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 ƴيتمتýǚƺالساست Ƈي تحضير الماƼ ئة المنزلية  الطاقة الشمسيةƼوالتد ǇƤمية اǋƋب

  :ةƤاƮة لǖسباƔ التالي

 مǇ مجوƳ %50 - %40تǄǌكة Ƽي ƦǋيǇ المجاليǇ حوالي تبƸǄ كمية الطاقة المس -

  .طاقاƘ المستǄǌكة عǏǄ سطƠ األرƯلا

-  Ǉم ƯƽƤأ Ƙحرارة بدرجا ýشك ǏǄالطاقة ع ǉƦǋ ǁǄǌم100تست° Ǉيمك Ü

  .المجمعاƘ الشمسيةالحƮوý عǏǄ مǉƦǋ ýƛ الدرجة مǇ الحرارة بسǌولة ب

 Ǉم Ƈبالطاقة الشمسية جز ǇƤالسا Ƈة لتحضير الماǄزة المستعمǌاألج ýتشك

  .أجǌزة التدƼئة المنزلية

 ǏǄزة عǌاألج ƴلف جميƋفتتǚتƤالرئيسية التاليةا Ƈاألجزا Ǉا مǌا وأشكالǌأنواع :  

  .المجمعاƘ الشمسية -

- ǇزاƤال.  

  .دارة المجمعاƘ الشمسية -

حضير الماƇ الساǇƤ بالطاقة الشمسية المنتشرة Ƽي نيف معƲم أجǌزة تƮيمكǇ ت

وقتنا الحاضر ضمƼ ǇئتيǇ تƤتƽǄاǇ عǇ بعضǌما بطرƾ تنƲيم حركة السائý الحراري 

 Ƽبينما تعتمد الƽئة األولÜ Ǐ الƤزاǇلǏنتقاý الحرارة مǇ المجمعاƘ الشمسية ƍاوبالتالي 

ƽال ýتستعم Üالحراري ýاتي لحركة السائƦيم الƲمبدأ التن ǏǄع ƘاƤانية مضƛئة ال

  .ƮƤيƮة لƦǌا العرƯ ولكƼ ýئة ƍيجابياتǌا وسǄبياتǌا

  

  

  :يـم الǾاǩـزة التنȚيـأǱه :أوال

  :الصفات اǕيجابية -1
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-  ǁلƦل ÜاميƲط الجوي النƺالض Ƙتح ƴتق Ƙودارة المجمعا Ƙوالمجمعا ǇزاƤال

 ǇƎƼýأي احتما ƚجار حدوƽياانǄوم كǄا معǋوغير Ɣي األنابيƼ .  

  .التشƺيýبسيطة البناƇ و -

  .تكاليف بنائǌا وƮيانتǌا قǄيǄة -

- ýعمر طوي ƘاƦمتينة و.  

Ǚ تحتاƜ ألي مضƤة أو منƲم ƍلكتروني وبالتالي ǌƼي Ǚ تحتاƜ ألي طاقة  -

ƍاضƼ(1).ية  

  : الصفات السلبية-2

  .تحتاƜ ألنابيƦ ƔاƘ قطر كبير نسبيا -

-  ƴي موضƼ Ǉيكو Ǉأ Ɣيج Ʀƍ ýالمنز Ǉم Ǉي أي مكاƼ ǇزاƤال ƴوض Ǉيمك Ǚ

Ǆالشمسيةأع Ƙالمجمعا Ǉم Ǐ.  

- ǚيǄة قǄمائ Ǉتكو Ǉأ Ɣيج ýقية تماما بƼأ Ɣأنابي Ɣتركي Ǉيمك Ǚ.  

-  Ǉيمك Ǚýاستعما Ƈا الماǌيƼ التي يجري Ƙالمجمعا ǁǄت ǉباتجا Ǉواحد أي م 

ǏǄاألع Ǐلƍ ýƽاألس.  

  .يƮعƔ التحكم بدرجاƘ الحرارة -

غم مǇ أǇ يجƔ أƦƤ الماƇ الساǇƤ مǇ أسýƽ الƤزاǇ وليƩ مǇ أعǉǚ عǏǄ الر -

ǉǚي أعƼ Ǌأبرد من ǇزاƤال ýƽي أسƼ Ƈالما.  

  

  

  :اǱɉهزة اƫنȚمة ǣاǺȒƫاǧ: اـǭاȹي

  :الصفات اǕيجابية -1

                                                 
  .Üƭ .81 مرجƴ سابÜƾ أسامة ƍبراǋيم الزعǄوÜǁ بحƚ عǇ الطاقة الشمسية -(1)
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- ýالمنز Ǉم Ǉي أي مكاƼ ǇزاƤال ƴوض Ǉيمك.  

  .قطر أنابيƔ دارة المجمƺƮ ƴيرة -

-  Ǉيمكýالشمسيةاستعما Ƙالمجمعا Ƴأنوا ƴجمي .  

- ǇزاƤو ال Ƙي المجمعاƼ الحرارة Ƙيم درجاƲتنýǌس .  

  :ت السلبيةا الصف-2

  .تكاليǌƽا أعǏǄ مǇ تكاليف األجǌزة ƦاƘ التنƲيم الƦاتي -

  .يحƔ توƼر منبƴ كǌربائي -

  .قابǄية تعطيǌǄا أكبر مǇ قابǄية تعطيý أجǌزة التنƲيم الƦاتي -

 الƽئة استƤدامبعد عرƍ ƯيجابياƘ وسǄبياƘ كƼ ýئة يبقǏ عǏǄ المستǁǄǌ قرار 

لƦوÜƾ كما يبقǏ عǏǄ عاتƾ الدولة توƼير الطاقة لǄمواطǇ التي تناسبǊ مǇ حيƚ الكƽǄة و ا

  .استƤدامǌاوترشيد 

 Ǉأما عýستعماǙا ýر الدوƛوسوريا أك Ǉتعد األردƼ العربي Ǉي الوطƼ داماƤاست 

مǇ الǄواقط الشمسية سنوياÜ أما Ƽي  2م6000 حيƚ تنتƝ سوريا Üوƍنتاجا لǉƦǌ األجǌزة

 ǇƎƼ Ǉ26األرد% Ƥالس ýتستعم Ƙالبيو Ǉي ت مƦالشمسي ال Ǉنحو نتا Ǌشركة 25ج 

وعدد ƍمكاناƘ مستمرا أما Ƽي لبناƼ ǇالقطاƳ الƤاƭ مازاƤ . ýاƮة منتشرة Ƽي البǚد

أما الشركاƘ المستوردة Ƽعددǋا قǄيý . الشركاƘ الƤاƮة العامǄة مازالƘ محدودة جدا

  السƤاǇاستعماýمǇ سكاǇ لبناǇ   %25 وƼيما لو قرر .أيضا وأسعارǋا غير مشجعة

ƾالسو ǇميƋحتما ت ƴتستطي Ǚ Ƙالشركا ǉƦǋ ǇƎƼ الشمسي. Ɣي غياƼ Ǉة تكمǄالمشك 

 Ǐلƍ تشير Ƙي بيروƼ Ƙالتي أقيم Ƙالدراسا Ǉأ Ǉالرغم م ǏǄالتشجيعية ع Ƙالسياسا

 ǎاديةوجود جدوƮالمواقت ǎمستو ǏǄالشمسي ا ع ǇاƤالس Ǉأ Ʀƍ و الشبكة Ǉط

Ǌنة بدرجة حرارةباستطاعتƤالسا ǉالميا Ǉمƌي Ǉم50  أ ° Ǉي 10 - 8لمدة مƼ رǌأش 

 600 لتر يتراوƟ بيǇ 200 أما عǇ سعر السƤاǇ الشمسي Ƽي لبناǇ بسعة .السنة

  (1).دوǙر أمريكي 1000و

                                                 
   www.google.fr: الطاقة الشمسية واستƤداماتǌا  -(1)
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  : بالطاقة الشمسيةةـة المنزليـالتدفئ: يـالثانرع ـالف
أضعاف تǁǄ الطاقة  5 أو 4تبƸǄ كمية الطاقة المستǄǌكة لǄتدƼئة المنزلية 

 مǇ مجموƳ الطاقاƘ المستǄǌكة عǏǄ %40ر الماƇ الساǇƤ أو حوالي المستǄǌكة لتحضي

Ưاألر . ǇƎƼ ǁلƦلýǚƺاست ýري لكǋأمر حيوي وجو ýا المجاƦǋ يƼ الطاقة الشمسية 

  . لمƮادر الطاقة األƤرǎ وتعǄقǊ بǌااستǚǌكǊبǄد ينوي تƽƤيف 

الماǇƍ Ƈ التدƼئة المنزلية بالطاقة الشمسية ǋي بǚ شǁ أكƛر تعقيدا مǇ تحضير 

 ƘƮما نقǄئة تشتد كƼتدǄل ǇنساǗحاجة ا Ǉو أǋ ǁلƦ يƼ Ɣالطاقة و السب ǉƦǌب ǇƤالسا

 Ǉرة مƼة المتوǄيǄالكمية الق ǇƎƼ ǁلƦ Ǉالرغم م ǏǄوع ÜرةƼكمية الطاقة الشمسية المتو

Ǉ لم يكǇ كǄياǄƼ Üسد القسم األعƲم مǇ الطاقة ƍالطاقة الشمسية Ƽي ýƮƼ الشتاƇ تكƽي 

Ƽ ئةƼتدǄزمة لǚزة بالǌأج Ƈعالية جيدةييقاميما لو تم بناƼمناسبة و Ʃ.(2)  

 ƾوتوجد عدة طرýǚƺستǙ ئةƼي التدƼ ýƛئة المنزلية تتمƼي التدƼ الطاقة الشمسية 

  .ة وغير المباشرةالمباشرشبÜ  Ǌالمباشرة

 Ǉم ýأو Ǉƍýƺو ااستǋ ئة المنزليةƼالتد Ưرƺسوف اليوناني ل الطاقة الشمسية لǄيƽ

 باسمأما Ƽي الوقƘ الحاضر Ƽقد أنشƋ حقý جديد يعرف .  سنة2400قبý " سقراط"

 ýƛندسة المعمارية الشمسية يتمǌالǊƮاƮتƤي اƼ ýǚƺئة استƼتتد Ưرƺالطاقة الشمسية ل 

 ويتم مýǚƤ Ǉ . أƤرǎ كجماý المنازý أو غير ƦلǁعتباراǙƘالمنازý أو ƍنارتǌا أو 

 ونƲرا لƦǌا التطور . العوازý الشƽاƼةواستعماǄýنواƦƼ لƤاƮة  وضƴ تƮاميم

التكنولوجي الǌائý نجد أعداد كبيرة مǉƦǋ Ǉ المنازý منتشرة Ƽي مƤتǄف البǄداƦƍ Ǉ تعد 

ýǚƤ Ǉم ǁلƦو ýا المجاƦǋ يƼ ألمانيا الدولة الرائدة Ƴنجاز  مشروƍ100000 Ǉمسك 

التجارƼ Ɣي المناطƾ غير الشمسية ƛبتتǊ  وشيƇ مشجƴ لƦǌا المجاǋ ýو ما أ.شمسي

Ƴ الشمسي يستطيƴ أǇ شعامǚƛ يمكنǌا تƮميم المنازý الشمسية Ʀƍ أǇ اǗكسكوتǄندا 

 Ǉر مƛأك Ǉمƌئة%80يƼالتد Ǉم .  

                                                 
(2)- Ʃمحمد دب Üالطاقة Əمباد Üƾساب ƴمرج Üƭ .88.  
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 ǁلƦ Ǐلƍ ضفƳاƽرتǙا Ǉع Ǉيريƛوعزوف الك Ƈرباǌي أسعار الكƼ الكبير 

األمواƼ ýي Ʀǋا القطاƳ سيكوǇ لǊ مستقبǄ  ýيǇƎƼ Ǌ توƲيفعو . Ƽي التدƼئةاستƤدامǌا

  .زاǋر

  

إنتاج الكهرباء بواسطة الخاليا  :يـنالثاب ـالمطل

  :ئيةوالكهروض
ة قƮوǎ يلقد ƛبƘ أƍ ǇنتاƜ الكǌرباƇ بواسطة الǚƤيا الكǌروضوئية لǊ أǋم

 ǎاديةوجدوƮاقت ýوƮالح Ǉالتي يمك ƘǙي الحاƼ Ǐيرة حتƺƮال Ƙي التطبيقاƼ أكيدة 

ýالديز Ƙمحطا Ǉالشبكة العامة أوم Ǉالطاقة م ǏǄا عǌيƼ. عالميا ƘرǋناعةازدƮ  

 انتقƘǄاألجǌزة الشمسية المعتمدة عǏǄ الǚƤيا الضوئيةƼ ÜشركاƘ تƮنيǉƦǋ ƴ األجǌزة 

Ü 1992 كيǄواط عام ƍ 60000لǏ 1980كيǄواط Ƽي عام 3000مǇ بيƴ أجǌزة قدرتǌا 

 ǇيƮاتف وتحǌزة الǌارجية وأجƤة الƇضاǗا ýƛم Ƙالتطبيقا Ǉير مƛالك Ǉأ ǁلƦ

 Üيد الƺƮيرة وأجǌزة اǗعƼ Ǉǚي الشوارƳالمƌسساƘ باألسǁǚ المكǌربة وƘǙƈ التبر

وƦلǁ ألسباƔ عدة منǌا عدم Ü يمكنǌا أǇ تعمý عǏǄ نحو جيد عǏǄ الطاقة الشمسية

لطياƘ عالية نسبيا أو عدم القدرة عǏǄ وة العامة عƼ ǏǄك بالشباǙتƮاýالرغبة أحيانا Ƽي 

ƍلǏ األسعار  أما بالنسبة .Ƽ Ƈوƾ أراضي معينة ألسباƔ مƤتƽǄةاتمرير شبكاƘ الكǌرب

لقد تدنǏ سعر ƍنتاƜ الكǌرباƇ بواسطة الǚƤيا الكǌروضوئية ƍلƼ : Ǐنورد األرقام التالية

 اǗنشاƼ Ƈتقدر نحو ة أما ك1993ƽǄساعي عام / دوǙر أمريكي لكý كيǄواط0.30

  . مǇ الǚƤيا2دوǙر أمريكي لكý م450

 Ǐلƍ ةƲحǚتجدر الم ƾا السياƦǋ يƼتماموǋǙزة اǌا بتطوير األج Ǉلشمسية وتحسي

  (1).دائǌاأ

  

  :ةـالتبريد بالطاقة الشمسي: ثـالثالب ـالمطل
                                                 
(1)- www.Khayma.com.madina.sun-Ksahtm.  
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 Ǉالطاقة يمك Ƴأنوا Ǉم Ƴاتعتبر الطاقة الشمسية نوǌي عدة مجااستعمالƼ Ǚ Ƙ

  .أحدǋا التبريد

 ليƼ Ʃقط لتبريد جو المنزÜ ýيحتý التبريد مكانة ǋامة Ƽي حياة اǗنساǇ اليومية

ألطعمة والعديد مǇ المنتوجاƘ الزراعية والƮناعية لƦا وأمكنة العمý بý أيضا لحƲƽ ا

ƽƼ Üي اǙقتƮادية مǇ الضروراƘ األولية Ƽي التƤطيط ريعتبر التبريد Ƽي المناطƾ الحا

 Ǉف السنة عƮن Ǉر مƛأك Ǐلƍ دنا العربية تزيد درجة الحرارةǚي الحرارة -° م18بǋو

ǇنساǗلحياة ا ǏǄƛيف الحارة حي-المƮر الǌأش Ǉع ǁيǋدرجة الحرارة  نا ƸǄتب ƚ40م °

  Ƽ.(1)ي الǋ ýƲنا يƮبƠ التبريد أمر جوǋري

شتدƘ أشعة اǇƍ التبريد بالطاقة الشمسية يمتاز بƽƮة Ƽريدة وǋي أنǊ كǄما   

تƋتي أǋمية تطبيǉƦǋ ƾ الطريقة Ƽي  دƘ قدرتǌا عǏǄ التبريد ومǋ ǇنااالشمƩ كǄما ز

  .بǚدنا العربية

  :الطاقة الشمسية وǋما توجد طريقتيǇ رئيسيتيǇ لǄتبريد ب

 . عǏǄ التبƤر البسيطاعتماداالتبريد  -1

  .التبريد بالضƺط -2

  .ولكý طريقة ƍيجابياتǌا وسǄبياتǌا

Ƽتتمƍ ýƛيجابياتǌا Ƽي كونǌا تحتاƜ لسطوƟ مستوية كتǁǄ األولǏ أما عǇ الطريقة 

 :Ǆبية أما عƽƮ Ǉاتǌا الس. كما أنǌا بسيطة البناƇ والتكاليفÜالمتوƼرة Ƽي بǚدنا العربية

 Ɯا تحتاǌنƎƼدناباستمرارǚي بƼ مينةƛ ي يعتبر مادةƦال ƇماǄل .   

 لبساطة األجǌزة نƲرا انتشارابالنسبة لǄطرقة الƛانية Ƽتعتبر الطريقة األكƛر و

ƍ ƜلǏ ايام الƺائمةÜ وتحت حتƼ Ǐي األاستعمالǌا ةضف ƍلƦ Ǐلƍ ǁمكاني. لǌا المشكǄة

  . التبريد زǋيدة جدايǄة مǇ الطاقة وبƦǌا تƮبƠ تكاليفئكمياƘ ض

 ǏǄع ƇماǄالع ýاليومية عم ǇنساǗي حياة اƼ امةǋ التبريد يتبوأ مكانة Ǉوبما أ

تطوير أجǌزة متقدمة جدا Ƽي Ʀǋا المجاý مƴ مراعاة التكاليف Ʀƍ يعتبر الجǌاز الƦي 

                                                 
(1) - Ʃالطاقة,محمد دب ýبدائ,ƾساب ƴمرج ƭ Ü .101. 
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 Ǌقدم"Ǉريشارد سوƼ لمانيا سنة " وليامƋا 1978بǌلƦود الجبارة التي يبǌالج ǏǄع ǚدلي 

ƛاالباحǌƽتكالي ƯيƽƤت Ƙالوق Ʃƽي نƼو Ƙزة والمعداǌير األجƼتو ýأج Ǉم ƇماǄوالع Ǉو. 

 Ǚ Ʀƍ يستƃǙƍ ǁǄǌ جزƇ ضئيǚ اǙقتƮاديةمƽيد جدا مǇ الناحية " وليام"  جǌازƼاستƤدام

 استƤدامǊ لǄتبريد أما الجزƇ المتبقي مǉƦǋ Ǉ الطاقة ƼيمكǇ ةمǇ الطاقة الكǌربائية المنتج

  . وƮناعيةƯ عديدة منزليةاألغر

لقد سبƾ وقǄنا أǇ التبريد لم يعد مسƋلة بƢƦ وترƼيƍ Ǌنما أƮبƠ مسƋلة أساسية Ƽي 

 الطاقة الكǌربائية وǋو الشكý المعتاد Ƽي باستعماý لكǇ التبريد اقتƮاديكý تƤطيط 

بǚدنا يعتبر مǇ أغǏǄ الطرƾ عǏǄ اǗطƦƍ ƾǚ تتحوý بنتيجة ǉƦǋ العمǄية طاقة غالية 

ويƠƮ القوý أǇ كý عمǄية تستƤدم ) حرارية( ý عǏǄ طاقة رƤيƮةلǄحƮو) كǌربائية(

 ويكƽي لǄبرǋاǇ اقتƮادياطاقة غالية لǄحƮوý عǏǄ طاقة رƤيƮة ǋي عمǄية Ƥاسرة 

ئية Ǚ ا بǇƋ مردود تحويý الطاقة الحرارية ƍلǏ طاقة كǌربرعǉƦǋ ǏǄ المقولة التƦكي

 Ǉر مƛأك ýاألحوا Ǉي أحسƼالتبريد . %50يتجاوز و Ǉƍادااعتم Ǚ األشعة الشمسية ǏǄع 

 ýتجع ýب ƔحسƼ اليةƺربائية الǌر الطاقة الكƼيوýǚƺميا استƲالشمسية أع Ƙالمجمعا 

 استƽادة  نستƽيد مǇ الطاقة الشمسيةƼǁبينما نحتاƼ Ɯي الشتاƇ لǄتدƼئة ولǄماƇ الساǇƤ وبƦل

ارية أعƲمية ƎƼنǊ لمǇ المعǄوم أǇ المجمعاƘ الشمسية تنتƼ Ɲي أشǌر الƮيف طاقة حر

  (1).لمنزليةاريد Ƽي كý المجاƘǙ الƮناعية وب لǄتاستعمالǌاƼائضة يمكننا 

  

  

  

في اقة الشمسية  الطاستخدام: عـالرابب ـالمطل

  :إزالة ملوحة المياه

                                                 
  . Üƭ .106 مرجƴ سابÜƾ بدائý الطاقةƩ Üمحمد دب -(1)
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 الكبيرة أكبـر مـستودعاƘ      ومواقعǌاتشكý المحيطاƘ والبحار بمساحتǌا الǌائǄة      

ƍلǏ أǏǄ   Ǉ الكرة األرضية توجد Ƽيǌا     مǇ كمياƘ المياǉ ع    %97مياƼ ǉي الطبيعةƦƍ Ü أǇ      لا

 ةح مما يجعǌǄا غير ƮالÜمǇ وزنǌا أمƟǚ مƤتƽǄة %3.5مياǌǋا ǉƦǋ تحتوي عǏǄ حوالي      

ýستعماǚوالزارعة      ل Ɣكالشر ƘǙالمجا Ǉير مƛي كƼ Ü       ƭنقـ ýي المقابـƼناعة وƮوال 

 كير بƎنشاƇ محطـاƍ Ƙزالـة     ƽالماƇ العƼ ƔƦي المعمورة الشيƇ الƦي دƴƼ الدوƍ ýلǏ الت         

مǄوحة مياǉ البحار بالطاقة الشمسية وبƦلǁ أنشƘƋ أوý محطة لƦǌا الƺرƼ Ưي الـشيǄي              

ضر يوجد عدد كبير مǇ محطاƍ Ƙزالة مǄوحـة الميـاǉ           اÜ أما Ƽي الوقƘ الح    1872عام  

      Ǉي أماكƼ ا بالدرجـة          بالطاقة الشمسية مباشرةǌبعـض Ǉف عـǄتƤي العالم تƼ ةƽǄتƤم

كيبǌا كما تƤتǄف Ƽي كƽاƇتǌا مǇ وقƤǓ Ƙر أƛنـاƇ          األولÜǏ بطبيعة المواد الداǄƤة Ƽي تر     

  .السنة Ƽي البǚد المشمسة

وتتميز محطاƍ Ƙزالة المǄوحة بالطاقة الشمسية مباشرة برƭƤ تكاليف بناǋƇـا           

ǌǄا ضئيǄة جداÜ وƼـوƾ كـǋ ýـƦا اسـتƺناǋƌا عـǇ             يوتشƺيǌǄاÜ بساطتǌاÜ وقابǄية تعط   

لمساحاƘ كبيرة نسبيا ƤاƮة Ƽيما لـو       Ǚƍ أǉƦǋ Ǉ المحطاƘ تحتاƜ      . التكنولوجيا المعقدة 

  .أريد استýǚƺ الماƇ المحýƮ عǄيǊ مǉƦǋ Ǉ المحطاƘ لري األراضي الزراعية

Ƽي اليـوم    3م/ لتر 250أما عǇ كمياƘ الماƇ العƔƦ التي تستطيƴ أǇ توƼرǋا ǋي           

       Ɣمدار السنة أي ما يقار ǏǄا         3م/ لتر 10000وعƽـيƮ ƴـƽيرت ýا المعدƦǋي السنة وƼ 

وǉƦǋ المحطـة    3م/ دوǙر 82-16تبƸǄ تكاليف المتر المربƴ الواحد ما بيǇ        ويقý شتاÜƇ و  

 لتر ماƇ عǏǄ مدار السنة ǋي       10000وبالتالي تستطيƍ ƴيجاد تكƽǄة     .  سنة 20تعيƫ لمدة   

2     Ʃأسا ǏǄر عǙر 20 دوǙ3م/ دو        Ɯنتاƍ ةƽǄتك Ǉنجد أ ýي المقابƼ10000 و    Ƈلتر مـا 

       ƸǄية بالوقود تبǄالتح Ƙمحطا Ǉم ƔƦن س 52عƘ        ـيƼ ƴالشاس ƾرƽال Ʋحǚن ǊيǄقط وعƼ 

  .تكاليف التحǄية بالطاقة الشمسيةالتكاليف ويبدو واضحا ضƤامة 

             Ƙالمحطـا ƘـبحƮأسعار الوقود أ Ƴاƽط وارتƽالن Ƙزيادة أزما ƴاليوم وم Ǉلك

  .الشمسية أجدǎ مǇ المحطاƘ الحرارية الكبيرة

  : Ƽي الجدوý التاليوبالنسبة لǄدوý التي أنشƘƋ معامý التقطير الشمسي نوردǋا
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  :20 الجدول رقم

  أكبر معامل التƾطير الشمسي ƺي العالم
  

  2المساحة م  البǄد
سنة 
Ƈالقيم  البنا  Ƈطاƺال  

Ǉباكستا  
Ǉاليونا  
  أستراليا
  الشيǄي
Ǉاليونا  
Ǉاليونا  
Ǉاليونا  
Ǉاليونا  

  األنديز الƺربية
Ʃتون  

  الوǙياƘ المتحدة األمريكية

9072  
8676  
3160  
44000  
2528  
2508  
2400  

  2005   
1710  
1300  
300  

1972  
1976  
1966  
1951  
1973  
1968  
1971  
1969  
1976  
1968  
1964  

  ماƇ البحر
  ماƇ البحر

  ماƇ تحǄيý المǄوحة
  ماƇ البحر
  ماƇ البحر
  ماƇ البحر
  ماƇ البحر
  ماƇ البحر
  ماƇ البحر

  ماƇ تحǄيý المǄوحة
  ماƇ تحǄيý المǄوحة

Ɯزجا  
Ɯزجا  
Ɯزجا  
ǁستيǚالب  
Ɯالزجا  
Ɯالزجا  
Ɯالزجا  
Ɯالزجا  
ǁستيǚالب  
Ɯالزجا  
Ɯالزجا  

  

  .47. النƽط والتعاوǇ العربيÜ العدد األوƭ Üý مجǄة:درـالمص
  
  

  

Ǉ الجدوý يتضƠ لنا مدǎ استýǚƺ محطاƍ Ƙزالة مǄوحة مياǉ البحار بالطاقـة             م

أمـا  . ومنƦ زمǇ بعيد وكƋوý دولة    لكƛرة المياǉ المالحة بǌاÜ     الشيǄي  الشمسية ƤاƮة Ƽي    

تعماý مادة الزجاƜ كƺطاƇ لǉƦǌ المحطاƼ ƘيكمƼ Ǉي تƛƋرǉ السريƴ باألشعة           عǇ سبƔ اس  

ƺǄل ǊبƦة جǄاربالشمسية وق.  

بعد أǇ تطرقنا ƍلǏ مشروƳ الطاقة الشمسية وƍلǏ مدǎ استƤدام تكنولوجية ǋـƦا             

          Ǉاسـتنتجنا أ ýا المجـاƦǋ يƼ ýالدو Ƙماراƛاست ǎومد ÜةƽǄتƤالم Ǉي المياديƼ Ƴالمشرو

 ýƛيتم Ǌدف منǌيالƼ :  

  .ا ƍلǏ النƽاƍǌƦيجاد مƮدر بديý لǄطاقة كوǇ المƮادر التقǄيدية Ƽي طريق -

- Ɣيف وغير ناضƲدر طاقة نقي ونƮدام مƤاست. 

  .Ƥدمة المواقƴ النائية بالطاقة الكǌربائية باستمرار وبƋقý تكƽǄة -

               ýأجـ Ǉالمعمورة مـ ýدو ýاية المنشودة والمرجوة لكƺداف الǋاأل ǉƦǋ وتعتبر

Ǆة نموǋاÜ وبما أǇ الجزائر كدولة تسعǋ Ǐي األƤرƍ ǎلǏ دƴƼ عجǄـة             استمرار سير عج  

التنمية ƍلǏ األمام Ƽي بǚدǋا تبنǋ Ƙي األƤرƦǋ ǎا المشروƳ وعǄيǊ تجدر بنا اǗشـارة               
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             Ǌعرض ýا ما سنحاوƦǋالتنمية و ǏǄا عǋارƛƈي الجزائر وƼ الطاقة الشمسية Ƙتطبيقا Ǐلƍ

  .الýƮƽ المواليƼي 
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ȍɎǹصـȦـة الȰامƪا Ȅـ:  
Ʀǋ Ǉƍا الýƮƽ تدور أǋميتƼ Ǌي تƋكيدنا عǏǄ دور البديý الƽعǄي لǄطاقاƘ المتجددة 

المتمƼ ýƛي الطاقة الشمسيةÜ وƦǋا نتيجة التحكم Ƽي تكنولوجيتǊ الƺير معقدة وƼي 

معƲمǌا محǄية تعتمد عǏǄ اǗطاراƘ والكوادر المحǄيةƍ ÜضاƼة لǄمادة المكونة لǚƤǄيا 

وقد . وý السنةƮبشكý كبير وجيد طواƼ ýالبǚد العربية Ƽي الشمسية والمتوƼرة ƤاƮة 

 ǊعبǄت Ƙومازال Ǌي لعبتƦال ýعاƽالدور ال ǏǄة باتم التركيز عƮاƤزة الǌاألج Ƙلطاقا

 ƾطري Ǉعالة عƼ Ɲنتائ Ǉم Ǌا المتجددة وما حققتǌنجازاتƍ ƘǙالمجا Ǐي شتƼ

ǌا Ƽي مجاƘǙ تبدو وبالƮƤوƭ تǁǄ النتائƝ المحققة عǏǄ المستوياƘ المحǄية وتنميت

Ņوطني Ɣالقري ýي المستقبƼ اǌم يتم تعميمƛ اǌقǄي منطƼ ا أساسية ýا بتدعيم الدوƦǋو

  .المتقدمة عǇ طريƾ المساعداƘ التقنية لǌا

ونتيجة لحاجياƘ السكاǇ المتزايدة مǇ الكǌرباƮƤ ƇوƮا المناطƾ النائية 

ý المعنية بما Ƽيǌا مǇ طرف الدووالجبǄية منǌا عǏǄ الƮƤوƭ اتبعƘ سياسة طاقوية 

Ƙ طاقوية ƤاƮة بالطاقاƘ المتجددة Ƽي أولويتǌا نياعǇ طريƾ تƮƤيƭ ميزاالجزائر 

وƦǋا مǇ أجý الحƽاƲ عǏǄ التوازǇ اǙجتماعي واǙستقرار Ƽي مجاý . الطاقة الشمسية

  .الǌجرة

Ǚƍ أǇ ما يمكǇ أǇ نسجǊǄ كمǚحƲة Ƽي بداية األمر تبدو التكاليف نوعا ما 

 أنǌا Ƽي تراجƴ اناستنتجولكǇ بعد تحǄيǄنا لǄموضوƳ . نة مƴ الطاقة التقǄيديةمرتƽعة مقار

Ü ناضبةمستمر وستƌدي دورǋا الƽعاƤ ýاƮة ونحǇ نعǄم أǇ الطاقاƘ التقǄيدية ǋي طاقة 

 ýالدو ǎمستو ǏǄادية عƮقتǙالساحة ا ǉدǌي تشƦماري الƛستǙا ƴي التوسƼ ƴوما يشج

تǊ الطاقاƘ المتجددة وƤاƮة الطاقة الشمسية Ƽي تمويǇ منǌا المتقدمة أو الناميةÜ ما حقق

Ƈرباǌالك Ǉم الضرورية مǌير حاجياتƼوتو Ǉاليوميةالسكا ƘǙستعماǙوا .  



- 309 - 

ــالفص   :ادسـالسل ـ
   المستدامة في الجزائر التنمية المحليةفيالطاقة الشمسية  دور

  

  

  

حتǏ يتحقƾ التوازǇ اǙجتماعي بيǇ مƤتǄف المناطƾ الوطنية وƍحداƚ تنمية 

محǄية مستدامة تستجيƔ لمتطǄباƘ أƼراد المجتمƴ حاليا ومستقبǚ دوǇ حرماǇ أي طبقة 

بدأ األساسي لǄسياسة الطاقوية الجزائريةÜ أولƘ اجتماعية أينما تقطÜǇ ومƦǋ Ǉا الم

 ƾومواطني المناط Ǉسكا ǏǄا عǋتركيز Ǉقا مǚية انطǄتنمية مح ƾي تحقيƼ ǎمية كبرǋأ

مما أدǎ بǌا ) الطاقة الكǌربائية(المحرومة مǇ البǚد نتيجة عدم استƽادتǌا مǇ الطاقة 

سية دورǋا الحقيقي Ƽي لحرمانǌا مǇ أبسط ضرورياƘ الحياةÜ ولكي تǄعƔ الطاقة الشم

ƍحداƚ التنمية المحǄية المستدامةÜ رأƘ الدولة تƮƤيƭ ميزانية طاقوية ƤاƮة 

ولتجسيد Ʀǋا .  بالطاقاƘ المتجددة لǄنǌوƯ بƼƋراد سكاǇ المناطƾ الƮحراوية والجبǄية

ƚة مباحƛǚƛ Ǐلƍ ýƮƽا الƦǋ لقد قمنا بتقسيم ýالعم:  

  

  ارǋا التنموية Ƽي الجزائرواقƴ الطاقة الشمسية وƛƈ: المبحƘ اǓول

  دور الطاقة الشمسية Ƽي التنمية المحǄية المستدامة :المبحƘ الƙاني

Ƙالƙال Ƙولطي :المبحƼوتوƽةالطاقة الشمسية والحرارة ال.  

  

  

  

  

  

  :واقع الطاقة الشمسية وآثارها التنمویة في الجزائر: المبحث األول
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           ǁلـƦي تزايد مـستمر وƼ طاقةǄالوطني ل ǁǚǌستǙا Ǉƍ      التنميـة ƴتماشـيا مـ

. اǙقتƮادية التي تبنتǌا الجزائر منƦ اǙستقýǚ وتطور حاجياƘ المـستǁǄǌ الجزائـري           

ǄـǏ حـساƔ تـدني      ولتǄبية Ʀǋا الطƔǄ يستǄزم رƴƼ مستوƍ ǎنتاƜ المحروقاƘ وƦǋا ع         

ƘحتياطاǙا  

Ǉا يضمناǌب ƳاƽنتǙترة اƼ البترولية وضرورة تمديد ƘحتياطاǙا ƯاƽƤان Ǉƍ  ƾح

 ýالقادمةاألجيا ǏǄع  ƴالدولة بوض ƯرƼ ستراتيجيةƍمحوري ǏǄطاقوية تركز ع Ǉ 

  :أساسييǋ Ǉما

  .تعزيز كƽاƇة واستدامة استƤدام موارد الطاقة التقǄيدية -

 .تعزيز استƤدام موارد الطاقة المتجددة وǙ سيما الطاقة الشمسية -

  

فــي الشمــسية الطاقــة  وضــعية: ب األولـالمطلــ

  :الجزائر

  :ةـة الطاقـيأهم: رع األولـالف
       Üوغاز كبيرة ýالجزائر موارد بترو ǁǄجمـالي     تمتƎجزائر كǄرة لƼوالطاقة المتو

       Ɣما يقار ǇزيƤدير وتƮوطني وت Ɯنتاƍ168.9        ýǚـƤ اƦǋ ýالبترو ýمعاد Ǉط ǇيوǄم 

   2002 مǄيوǇ طƼ Ǉي سنة 155.6 مقابý 2003سنة 

 Ƙ97% بنـسبة    يعتمد اǙستǁǚǌ الوطني لǄطاقة حتǏ يومنا Ʀǋا عǏǄ المحروقا          

 بالعمǄـة الـƮعبة مـƮدرǋا       %95وƼي نƩƽ الوقƘ يموý اǙقتƮاد الوطني بنـسبة         

  .المحروقاƘ أيضا

               ƘاƦ يـرƤا األƦǋ از الطبيعي ويعدƺǄالمنتجة ل ýاألوائ ýالدو Ǉتعتبر الجزائر م

           Ǐلƍ طية الوطنيةƺنسبة الت ýƮوت Ǉة بالنسبة لحياة المواطنيƺمية بالǋي نسبة  %25أǋو  

  .داضئيǄة ج
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         Ǐلƍ ƘǄƮطية وƺنسبة التƼ ربائيةǌالطاقة الك Ǉ90أما ع%  ƾتوجد منـاط Ǌأن Ǚƍ 

 حيƚ ما يزاý مواطنيǌا يƽتقروƍ ǇلǏ اǗيƮاÜ        ýمحرومة مǉƦǋ Ǉ الطاقة   وئية معزولة   نا

 Üمǌربائي لمنازلǌعبئا           الك ƘبحƮوري أƽالوقود األح Ǉالمولدة م Ƈرباǌة الكƽǄتك Ǉكما أ 

  .اعية بمƤتǄف أنواعǌايƛقý كاýǋ الطبقاƘ اǙجتم

 Ʀǋ Ǉƍǉا المورد الǌائý الƦي يمýƛ الركيزة اǙقتƮادية غير ƛابƘ تتحكم Ƽي أسعار             

يجعý الدولة Ƽي Ƥطر دائـمÜ كمـا يجعـý مـشاريعǌا            مما  اعية  تǚعباƘ الدوý الƮن  

              Ǐلـƍ ضف ÜƩƤب Ǉمƛب Ǌبيع Ǐلƍ تضطر Ǉاألحيا Ưي بعƼادية غير مستقرة وƮقتǙا

Ƽي ýƲ تطور اǙحتياطاƘ الطاقوية وارتƽاƳ الطƔǄ       . ف منابعƦ Ǌلǁ حقيقة نضوبǊ وجƽا   

             ýطط طويـƤم ƴوض ǏǄا مجبرة عǌسƽالتنمية تجد الدولة ن Ƙوتداعيا ýالبترو Ɣونضو

 لـضماǇ مـستقبý     الƽكريةالمدǎ لǄتنمية واستعماý الطاقة ƦƤƈة بعيǇ اǙعتبار األǋمية         

مǇ المحروقاƘ وبالمقابý يجـƔ     الطاقة لǄبǚد وƦلǁ بالحƽاƲ عǏǄ احتياطاƘ استراتيجية        

أǇ تمنƠ األولوية العƲمǏ لتنمية قدراتǌا الǌائǄة Ƽي مجاý الطاقـة المتجـددة وƤاƮـة               

  الطاقة الشمسية

  :ةـداف الطاقـأه: يـرع الثانـالف
ǏǄسياسة محكمة ترتكز ع ƴوض Ǉبد م Ǚ:  

  .تطبيƾ جميƴ سبý ترشيد الحƽاƲ عǏǄ الطاقة -

 .بƚ التطور التكنولوجي -

 .ǗبداƳ التقني وترويƝ التكنولوجيا الƽعالةترقية ا -

 .         تحسيǇ وتربية وتكويǇ المستǁǄǌ عǏǄ اقتƮاد الطاقة -

-             Ɲبرنـام Ʀيـƽوتن Ƙاƛوالمحاد ƘتياراƤǙار اǌƲƍ ýأج Ǉقطاعي م ƾيم تنسيƲتن

           ƴا بمساعدة الجميƦǋسيما الطاقة الشمسية و Ǚالطاقة المتجددة و ýواستعما Ɯنتاƍ

   ƍ ýوƮالو ýأج Ǉم         ƘƇجا ǊيǄة وعƽǄتƤادية المƮقتǙاألنشطة ا Ǉيما بيƼ ýتكام Ǐل

  .Ƽكرة ƍنشاƇ المحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددة
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ياسة الطاقات  آفاق وأهداف س  : يـب الثان ـالمطل

  :المتجددة في الجزائر

  :آفاق المحافظة السامية للطاقات المتجددة: رع األولـالف
ائر باǋǙتمام منƦ شǌر ديـسمبر عـام        حضيƼ Ƙكرة الطاقاƘ المتجددة Ƽي الجز     

 ةƼي المƮادق مǇ طرف الǄجنة المركزية     بƎعطاƇ أǋمية بالƺة لǄمǄف الƤاƭ بǌا        1980

  ǏǄي عام      عƼ ة الساميةƲƼد المحاǚاألساسية        1982مي ýعداد الوسائƍ يƼ Ƙم بدأƛ Ǉوم 

 األساسية ƼانطǄقƘ بƤمـƩ مراكـز       مƴ وضعǌا لǌǄياكý  مǇ أجý اǙنطƼ ƾǚي نشاطǌا      

تنمية ومحطة تجريبية لǄوسائý التي توƼر الدعامة العǄميـة والتكنولوجيـة والـƮناعة             

  .لبرنامجǌا التنموي المكƽǄة بƼ Ǌي مجاý الطاقاƘ المتجددة

           ýاألعمـا ƴالسياسة الطاقوية القيام بجمي Ǉا األساسية والمسطرة ضمǌامǌم Ǉوم

جǌيـز جميـƴ األقـسام      المتعǄقة بالمساǋماƼ Ƙي مجاý البحƚ والتكويǇ واǗعـǚم وت        

بالوسائý اǗعǚمية وƤاƮة منǌا اǗنتاجية ƍلǏ جانƔ تنمية الطاقاƘ المتجددة وƤاƮـة            

  (1). الطاقة الجيوحرارية وطاقة الرياƟومنǌا الطاقة الشمسية 

             Ɲبرنام ƴوض Ǉة السامية مƲƼالمحا Ƙقة استطاعǚنطǙا Ǉم Ƙسنوا ƚǚƛ ýǚƤ

لمتقدمة حيƚ حضيƘ بـƮناعة تكنولوجيـة       Ƥاƭ بǌا وأƮبحƘ بƦلǁ تناƩƼ الدوý ا      

      Ǉقا مǚا انطƦǋالشمسية و ýوسائǄـة الـسامية         1985لƲƼمحاǄمولود جديد ل ýأو ǇكاƼ 

 واعتمـدƘ   1985ني ببǄعباƩ عام    ويتمƼ ýƛي ƍنجاز لوحة ƼوتوƼولطية لǄمركƔ اǙلكتر      

معـدة  األولية ال المƮنوعة مǇ المادة     الǚƤيا الشمسية    عƍ ǏǄنجاز الǄوحاƘ الشمسية     Ƽي

              Ɣـي تركيـƼ ريقياƼƍ Ǐتعتبر الجزائر الدولة األول ǁلƦناعة الوطنية وبƮطرف ال Ǉم

              ýـي مجـاƼ ي التكنولوجيا العاليةƼ المتحكمة ýاف الدوƮم Ǐلƍ يا الشمسية لتضمǚƤال

  .تƮنيƴ الǚƤيا الشمسية

  
                                                 
(1)- Centre de développement des énergies renouvelables, unité de développement des équipements,  
    électro-Solaire, Bouzereah, Alger 1990, p.     . 
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  :أهداف المحافظة السامية للطاقات المتجددة: يـرع الثانـالف
  :ƺطية سياسة المحاƲƼة السامية يتعيǇ عǄيǌا ما يǄيومǇ أجý الوƮوƍ ýلǏ ت

  .المساعدة Ƽي تحسيǇ كƽاƇة الطاقة وتƽƤيƯ كƛاƼتǌا -

 .ƯƽƤ تكƽǄة المواد األولية ألجǌزة استƤدام الطاقة الشمسية -

 النƲم والطرƾ الطاقوية بƽƮة ƍجمالية ليسƚ       Ƙالحد مǇ اǙستعماƘǙ الضيقة حي     -

 .بƽƮة كǄية متجددة

 (1).ا يƤتǄف عǇ تكƽǄة مادة محترقةس/تكƽǄة الكيǄواط -

التƺيراƘ اǙقتƮادية األساسية ƍلǏ جانƔ التحوƘǙ التنموية حيƚ الدýƤ الوطني           -

  .اǗجمالي لƽǄرد ليƩ مساوي لǄتنمية الطاقوية

ومǇ أجƍ ýنجاƟ سياسة المحاƲƼة السامية ǇƎƼ الدولة ترƮد لǌا كـý اǋǙتمـام                

ƍنجاز الطاقة الشمسية تكوǇ مطابقة لواقعنا      والدعم بƺية الوƮوƍ ýلǏ مواƽƮاƘ أنƲمة       

          Ǉالوطنيي Ǉوالتقنيي ƇبراƤوال Ǉندسيǌبمشاركة الم ǁلƦاحتياجاتنا و ƴم Ɣوتتناس ƫالمعا

المتƮƮƤيƼ Ǉي Ʀǋا المجاý والǌدف مƦǋ Ǉا كǋ ǊǄو ƍيجاد كيƽية لتنميـة التكنولوجيـا               

Ʀ Ǐلـǁ تحـسيǇ     الطاقوية مƯƽƤ ƴ التكاليف واǙستعماý العقǚني والحقيقي ضف ƍل        

اǗدارة والكƽاƇة وعǄيǇƎƼ Ǌ المحاƲƼة السامية رسمƘ أǋداƼا لƤطتǌـا وتـسعǏ جاǋـدة              

لتحقيقǌا وƦلǁ بواسطة مراكزǋا المƤتƽǄة ومنǊ تجدر بنا اǗشارة لǌاتǊ األǋداف وƦǋا ما             

 ƾالتطر ýي النقطة التاليةسنحاوƼ Ǌليƍ:  

  

  

                                                 
(1)- Centre de développement des énergies renouvelables, Op-cit, p.    . 
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ــ  هياآــــل الطاقــــة أهــــداف: ثـالثالــــب ـالمطلــ

  : الجزائرالشمسية في
مǇ أجý تحقيƾ أǋداف المحاƲƼة Ǚ بد مǇ تحديد مǌام كý مركز مـǇ مراكـز                

        Ǐلƍ المتجددة ضف Ƙالطاقا ýي مجاƼ التنميةƔالتجريبيـة       جان Ƙمـشاركة المحطـا 

لǄوسائý التي توƼر الدعامة العǄمية والتكنولوجية والƮناعة لǄبرنامƝ التنموي لǄمحاƲƼة          

    .السامية Ʀو األƼاƾ المستقبǄية

  (1):وعǄيǇƎƼ Ǌ المراكز التنموية وجدƘ مǇ أجý تنƽيƦ ما يǄي

  .ƍعداد دراسة تساير أǋداǌƼا -

  .ƍنجاز أعماý البحƚ العǄمي والتقني المتوƼرة ضمǇ مجاý نشاطǌا -

  .  دراسة واستýǚƺ جميƴ اǗمكانياƘ  اǗيجابية المتوƼرة لديǌا -

  .الطاقاƘ المتجددةضماǇ تكويǇ وتربƭ المستƤدميǇ الƦيǇ لǌم عǚقة بتنمية  -

  .مراعاة جميƴ أنواƳ التنمية واǗنتاƜ الƮناعي -

  :أما المحطاƘ التجريبية لǄوسائƼ ýكƘƽǄ بالمǌام التالية

  .تقوم بالتجارƔ المƤتƽǄة Ƽي مجاý الطاقاƘ المتجددة مƴ مǚحƲتǌا ومتابعتǌا -

- Ɣالتجار ýǚƤ Ǉا مǌليƍ ýƮالمتو Ɲالنتائ ýǚƺاست. 

  . اعǌا لǌا عǚقة بǋƋداف المحاƲƼة الساميةƍنجاز دراساƘ بمƤتǄف أنو -

ومǇ أجƍ ýنجاز المǌام المكǄف بǌا المراكز التنمويـة والمحطـاƘ التجريبيـة             

  :وزعƘ عǏǄ المراكز والمحطاƘ التاليةأǋداف سطرƘ كý منǌا 

  

  

  

                                                 
ـ        ـر شري ـعم -(1)   Ü 1990-1970ر Ƥـýǚ الƽتـرة      ـفÜ الطاقاƘ المتجددة وتطبيقاƘ الطاقة الشمسية Ƽي الجزائ
  .ƴ130 سابƭ Üƾـمرج     
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ة واألمن           مر: رع األول ـالف ات وإعداد الحمای ة التقني ز تنمي ات   آ  والتقني

  :المتقدمة

  :ية التقنياǧ وȝǙداد اƩماية واɉمȸمركز ǩنم: أوال

1 - ƚوǄالت Ǉالتقنية والمعدة لحماية البيئة م Ƙبالمكونا ƭاƤال ýتنمية العم.  

2 - ǇزيƤوالت ýوالنق ýولتحوي ƜنتاǗا Ƈناƛمواد المشعة أǄل Ǉالمراقبة واألم Ǉضما.  

  .    ƍنتاƜ وضماǇ التمويǇ لǄسوƾ الوطنية - 3

  :ا يǄيمكǄف بم :مركز التقنياǧ اƫتقدمة: اـǭاȹي

تنمية الدراساƘ واألبحاƼ ƚي األتومـاتيزم المراقـÜƔ الروبوتيـÜǁ والـتحكم             - 1

  .بالطاقاƘ المتجددة

  .اǙلتزام بالدراساƘ واألبحاƚ الƤاƮة بجمƴ واستعماý نƲم اǗعǚم اǓلي - 2

  .اǙلتزام بالدراساƘ المتعǄقة بالتحويý الحراري - 3

 .اǙلتزام بالدراساƘ الƤاƮة بالƽضاƇ واألشعة - 4

  : وتحویل الطاقةمرآز تنمية المعدات واألدوات: يـالثان رعـالف

  :مركز ǩنمية اƫعداǧ واɉدواǧ: أوال

             Ƙقـة بتنميـة الطاقـاǚا عǌالتي ل ýوالوسائ ƚواألبحا Ƙالدراسا ƴبجمي ýƽيتك

  .المتجددة

  : Ƽي المجاƘǙ اǓتيةلتنمية األعماý :مركز ǩنمية وƠويȰ الȖاقة: اـǭاȹي

بر والتحكم Ƽي مراحý التحويـý لǄطاقـاƘ المتجـددة          مدلوý التجارƔ والمƤا   - 1

  .بواسطة تنمية دليý الحساباƘ وبرامƝ اǗعǚم اǓلي

2 -            Ƈنـاƛاألساسي أ ƜنتاǗقة باǄالمتع ýي الوسائƼ ابر والتحكمƤوالم Ɣالتجار ýمدلو

ýية التحويǄعم .  
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ـ          - 3 ƍ ýنجاز وƍعداد الدراساƘ التقنية اǙقتƮادية لǄمركباƘ وأنƲمة اǗنتاƜ والتموي

  .الطاقوي

أما Ƽي ما يƭƤ مجاý تƋطير قطاعاƘ الطاقة المتجددة Ƽقد أنـشƘƋ المحاƲƼـة              

  :السامية المركز التالي

 ومحطة تجارب الوسائل       مرآز تنمية التقنيات القاعدیة    :ثـرع الثال ـالف

  :الشمسية

   :مركز ǩنمية التقنياǧ القاȝدية لȢرȏ: أوال

عǏǄ تقنياƘ نووية وشمسية الموجǌة  توƼير الدروƼ Ʃي مجاý اƤǙتƮاƭ المبني        -

Ǉوالتقنيي Ǉندسيǌالم Ǉومساعدة تكوي ǖلم.  

عد التدرƜ المبنية عǏǄ تقنيـاƘ عاليـة Ƽـي مجـاý            بتوƼير وتنƲيم دروÜƩ ما      -

  .الطاقاƘ المتجددة

تنشيط طرƾ التبادý العالمي والمشورة العǄمية بيǇ المƌسساƘ العǄيـا المكƽǄـة             -

Üوم الدقيقةǄالع Üوم الطبيعيةبالتكنولوجياǄالبيولوجيا والع .  

  .محطة تجارƔبƎنشاƇ كما قامƘ المحاƲƼة السامية 

  : مǇ أجȖƮ:ýة Ɵارǡ الوȅائȰ الشمسية :اـǭاȹي

اǙلتزام بالدراساƘ والتجارƔ عǏǄ الوسائý الشمـسيةÜ الريـاÜƟ جيوحراريـة            -

ýستعماǚل ýضƼالمنجز األ ƜنتاǗتيار اƤوا.  

-  ƘمعداǄمية لǄالع Ƙالتقنيا ƴالنشروض Ǉضما ýأج Ǉالطاقوية م.  

ة تقنياƍ ƘنتاƜ   ومǇ أجý التحكم الƽعǄي Ƽي مجاý تكنولوجية الطاقة الشمسية وتنمي         

  .م ƍنشاƇ مركز تنمية الǚƤياتالǚƤيا الشمسية 

  :مرآز تنمية التقنيات في مجال الخالیا الشمسية :عـرع الرابـالف
  :مǇ المǌام  التقنية لǄمركز التي أنشƐ مǇ أجǌǄا ǋي
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  .التحكم الدقيƼ ƾي التكنولوجيا التي لǌا عǚقة بمجاý الطاقة المتجددة -

الربط بيǇ أنشطة المراكز األƤرǎ والمحطاƘ التجريبيـة التابعـة لǄمحاƲƼـة             -

  .السامية

  :ولƺرƍ Ưتمام مǌامǊ قسم المركز ƍلƤ Ǐمسة مƤابر تقوم بما يǄي

  .دراسة Ƽضائية حوý األشعة -

 .ǋندسة األنƲمة -

 .ý المعǄوماتيةالتحكم Ƽي مجا -

  . وتحويý مƤتǄف الحرارةتǊالتحكم Ƽي الǄيزر وتطبيقا -

  .وتǌدف ǉƦǋ المƤابر ƍلǏ ضماǇ تنمية القواعد المتعǄقة باǗعǚم اǓلي

  :أما عǇ محاور المركز ƼتتمƼ ýƛي

  .حý المشاكý التكنولوجية التي يƮادǌƼا مجاý المعǄوماتية •

 . أنجزƘ بواسطة اǗعǚم اǓلييǌتم بتنمية واستǁǚǌ مجموƳ المساعداƘ التي •

  .     قيادة نƲام اǗنتاƜ األتوماتيزي والمشاريƴ المسطرة Ƽي ƍطار الǚƤيا •

ǌو تعميم            مومǋ يǄني والمستقبǓا اǌƼدǋ Ǉأ Ǚƍ ة الساميةƲƼداف المحاǋأ Ƙا تعدد

استعماý الطاقة الشمسية وƦلǁ مƍ ýǚƤ Ǉيجاد أنƲمة وأجǌـزة تـتƇǚم مـƴ واقعنـا                

واǙجتماعي وتǄبي احتياجاƘ مƤتǄف شرائƠ المجتمـƴ وتـساير تƺيـراƘ           اǙقتƮادي  

 وƤاƮة منǌا المناطƾ المحرومة المتمǄƛة Ƽي المناطƾ الجبǄيـة والـƮحاري            .المحيط

النائية مǇ أجý تƽƤيف العƇƔ الƛقيý عǄيǌم والنǌوƯ بشتǏ مجاǙتǌا سواƇ اǙقتƮادية            

  .أو اǙجتماعية أو الƛقاƼية

Ơتوضي Ǐلƍ ýƮن ǊيǄة السامية عƲƼطرف المحا Ǉم Ƙرية التي سطرƲكرة النƽال 

 ýǚƤ Ǉا ميدانيا مǋالمواليوتجسيد ƔǄالمط:  
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ــ ـــالمطل ــة الش: عـب الراب مــسية وإنجــازات  الطاق

  :هياآلها التطبيقية
Ǆجزائر أغنǏ مورد Ƽي العالم مـǇ ناحيـة         لية الجƺراƼية ǇƎƼ    ضعمǇ منطƾǄ الو  

عة ƍشعاƳ عǏǄ المستوǎ الوطني ويمكـǇ أǇ         سا 2200الطاقة الشمسيةÜ حيƚ تتجاوز     

   Ǐلƍ ýƮ3500ت         Ǉاألشعة مـ ýويتم استقبا ƇحراƮيا والǄالع Ɣضاǌي الƼ ةƮاƤ ساعة 

ساعة Ƽي الجنوǋ ÜƔـƦا     / كيǄواط 2263ساعة Ƽي السنة و   / كيǄواط 5 ما يعادýǚƤ2    ý م 

    ƾوƽجيقا  5المورد الشمسي ي ƘياراǄاأل      (1)واط ساعة / م ýالجدو Ǌما يقدم Ɣا حسƦǋتي  و

 ƾف المناطǄتƤم ǏǄاألشعة ع ƴي توزيƼ  

  

  :ويتم التوزيƴ حسƔ الجدوý اǓتي

  ):21(جدول رقم 
  اǓشعة الشمسية ƺي الجƦاƏر

  

Ƽضاب العليا  الساحليـة  المناطـǊال  ƅالصحـرا  

  86  10  4  %ة ـــاحـالمس

  اƱـط االرتفـمتوس
  3500  3000  2650  ةـسن/سا

  ةـلـة المستƾبـاقـالط
  2650  1500  1700  ةـسن/2سا م/كيلواط

  

  http://www.mem-algeria.org/fr/emr/pot.html :درـالمص
  

  :الطاقة الشمسية وعالقتها بالموارد المتجددة األخرى: رع األولـالف
 ƘلǚستعماǙة شمسية دورا كبيرا Ƽي تمويǇ السكاǇ بالحرارة الكǌربائيلǄطاقة ال

  : المƤتƽǄة ƍلǏ جانƔ أنواƳ الطاقاƘ المتجددة األƤرǎ مǇ أǋمǌا

  
                                                 
(1)- http://www.mem-algeria.org/fr/emr/pot.html  
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  :ةـة اƬوائيـالȖاق :أوال

Ƴا النوƦǋ Ǉƍ يƼ ýƺي تقديم طاقة حرارية تشتƼ ام ومعتبرǋ ا دوراǌالطاقة ل Ǉم 

 Ǉي الجزائر بطاقة تقدر ما بيƼ ياǄالع Ɣضاǌا الǌة منƮاƤ ǉالميا ƣض ýمتر 6-2مجا 

ƴا /مربƛحةǚƽبال Ưوǌالن ýأج Ǉم ǁلƦو.  

  :ةـة اƩراريـالȖاق :اـǭاȹي

 Ƙالمعطيا Ǉƍ يزيائية الجيوحيويةƼبوجود طاقة والجيوكيماوية والجيو Ɛتنب

 Ǉر مƛأك ǏǄ200جيوحرارية أولية تحتوي ع ǇƤحراري سا ƴي  منبƼ ا متواجدǌمƲمع

 Ʀو حرارة تزيد عǇ %33 والمتمýƛ تقريبا Ƽي وربƦǋ ƴا العددǄبǚد لالمنطقة الشمالية 

45° ƾوƽعة تƽالحرارة المرت ƘاƦ ƴوتوجد مناب Ü118°ي مدينة بسكرةƼ .  

  : كý مǇ المحطاƘ الحرارية Ƽيوتوجد

  .منطقة غǄيزاǇ ومعسكر -

- Ǐيوسف بسيدي عيس Ǉمنطقة عي. 

-  ýمنطقة قالمة وجبƾالعم. 

Ǯالǭاق :اـȖوئيـالȑهروȮةـة ال:  

 ولكǙ Ǉ 3 مǄيار م65جدا تýƮ األشعة الساقطة عǏǄ الوطǇ الجزائري مǌمة 

  : يستýƺ منǌا Ǚƍ القǄيý وƦǋا راجƴ لعدة عوامý منǌا

  .  مǇ الوطǇجداالتساقط الكǌروضوئي يتم عǏǄ مناطƾ محدودة  -

 .تراجƴ عدد األيام الممطرةوƇǚƤ نحو البحار اǗوكبير التبƤر ال -

-  Ǉر مƛأك ƇاƮحƍ ة تواجد أوƲحǚم ƴ203م Ǉر مƛوأك Ü ر ق50 سدƤيد  سد أ

التشƺيƼ ýي بǚدناÜ وǋي عوامý مساعدة Ƽي تشجيƴ استýǚƺ واستعماƦǋ ýا 

  .النوƳ مǇ الطاقة
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  :ةـة اƩيويـالȖاق :اـراǣع

  :Ʀǋا النوƳ مǇ الطاقة ينطƾǄ مǇ أنواƳ عديدة أǋمǌا

واستýǚƺ الطاقة الناشئة مǇ الƺاباƘ حيƚ وƍ ƘǄƮلǏ  تم تطوير: طاقة الƸابات -

  .ý كعامý مساǋم Ƽي الطاقة اǗجمالية لǄبǚد مǄيوǇ طǇ معادý البترو37

-  ƽال Ǉالطاقة المتولدة م Ƙǚض)Ǉا ) قمم المدǌحية منǚƽوال Ɣ5ما يقار ǇيوǄم 

ويقدر المنجز مǋ  Ǉاما اطǇ مǉƦǋ Ǉ الƽضƘǚ لم يعالƝ وǉƦǋ الطاقة تمýƛ مورد

   مǄيوǇ طǇ معادý البتروƼ ýي السنة ǉƦǋ1.33 الطاقة نحو 

 Ƴأنوا ýيƛتم Ǉالتاليويمك ýالشك Ɣالموارد الطاقوية حس:  

  

  أنواƱ الموارد الطاقوية: 16 الشكل رقم

  
  مركز تنمية الطاقاƘ المتجددةÜ تقرير حوý الطاقاƘ المتجددةÜ المتجددةÜاƘقمجǄة الطا:درـالمص

  .Ü الجزائرÜ2002 جواǇ 01العدد 

  

  

  الطاقـة الشمسيـة

 طاقـة حيـويـة الطاقـة الǊواƏيـةطاقـة حراريـة

  استعمـاý معـدوم  الƽـوتوƼولطيـة  ةـراريـح

حرارة 
  متوسطة

ة حرار
  مرتƽعة

طاقة 
  ǋوائية

  ƛا/م6< 

  الǌوائية
  ƛا/ م<
  ƛا/م2< 

  

حرارة 
  ضعيƽة

  

  بيوغازية
طاقة 
ƔشƤال  
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 المتجددة في ت الطاقات مجاالية فيلالهياآل العم: يـرع الثانـالف

  :الجزائر
 ببوزريعة ومǇ مǌامǊ 1988 مارƩ 22أنشƼ Ɛي : مركز تنمية الطاقاƘ المتجددة :أوال

Ƥال ƚالبح Ɲبرام ƴنجاز المواد اوضƍو ýǚƺستǙقة باǄالمتع ýة بتطوير الوسائƮ

Ƥالمتجددةاال Ƙة بالطاقاƮ. 

 مارƼ 22 Ʃي ئƘنش أ:العميقةتجارƔ الƤاƮة بالوسائý الƮحراوية المحطة : ƙانيا

 .الوسائý الشمسية Ƽي الƮحراƇترقية وتƮنيƴ واƤتبار  مǌمتǌا 1988

 مǌمتǌا تنمية الوسائý 1988 جانƽي Ƽ9ي أنشئƘ : وحدة تنمية الوسائý الشمسية:ƙالƙا

لǚستعماƘǙ الحرارية الضوئية الƤاƮة بالسكاǇ والƮناعة ) األجǌزة(الشمسية 

 .والǚƽحة

Ǉ متابعة لوزارة التعǄيم العالي والبحƚ العǄمي و: السيǄيكوǇتنمية تكنولوجيا وحدة :رابعا

 ادة األساسية لǄطاقة المتجددةالممǌامǌا ترقية وتنمية الوسائý الƤاƮة بتكنولوجيا 

 1985 أوƼ25 Ƙي أنشئƘ : الوكالة الوطنية لترقية وتنمية استعماƘǙ الطاقة:خامسا

تقوم بعمý الوساطة واǙقتراحاƘ المتعǄقة بƋسǌم الطاقة تابعة لوزارة الطاقة والمناجم و

 ýقب Ǉة مǄوبة وترقية الطاقة المستعمǄادياالمطƮقتǙاƘالطاقوية . 

 بالجزائر تابعة لوزارة الطاقة 1998أنشئƼ Ƙي : مديرية الطاقاƘ المتجددة:سادسا

 .تطوير الموارد وترقية الطاقاƘ المتجددةوتقوم بوالمناجم 

  :أهم اإلنجازات التي تمت من خالل الوحدات التطبيقية: ثـرع الثالـالف
المحطة التطبيقية لǄوسائý الشمسية Ƽي وسط الƮحراƇ التي تقوم بتنƽيƦ مǌامǌا 

Ƽي مجاý األنشطة والبحوƚ والتنمية Ƽي مجاý الطاقة الشمسية والǌوائية لترقية 

 ةالشمسي ƘلمجاǙاالمناطƾ الƮحراوية وتنميتǌا وƦلǁ عǇ طريƾ تطوير الموارد Ƽي 

 التي  أجǌزة الحرارة الشمسيةالقيام باألعماý العǄمية والتكنولوجية Ǚنجازووالǌوائي 

 Ɣالمنطقةتستجي Ƣلمنا.  
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وقد استعمƘǄ تكنولوجيتاǇ لƦǌا الƺرÜƯ تقوم األولǏ بتحويý الحرارة بواسطة 

 Ƙالتوربينا ýيƺتش ƴم ýئة المنازƼالطاقة الشمسية لتدƜنتاǗع Ƈرباǌالك  ýاألق ǏǄ

 مǇ طاقة الحرارة ةƼي حيǇ تستعمý الƛانية الطاقة الƽوتوƼولطي. بالطريقة التقǄيدية

 Ǉالتكنولوجيتا Ǉاتيǋ Ƙوتطبيقا Üالتاليةالشمسية ƘǙستعماǙا ýǚƤ Ǉتبدو واضحة م     

   :الحراري المجال -

  .تسƤيǇ الماƇ الƮحي -

- ǉية المياƽƮت.  

  .تركيز الشمسيال -

  تجƽيف الشمسيال -

- Ǘالتبريد الشمسينتاا ýي مجاƼ Ɯ 

  : اليصال المجال الفوتوƺولطي-

- Ƙالعمومية والسكنا Ƈرباǌالك. 

- ǗولطياƼوتوƽال Ɯنتا. 

 .ƣ بواسطة األشعة الƽوتوƼولطيةضال -

 .المحطاƘ الكǌربائية الƽوتوƼولطية -

 وكمƛاý حي عƦ ǏǄلƼ ǁقد تم تزويد وǙية أدرار باǙنجازاƘ التالية

  .مركزيǇ لƽǄوتوƼولطية -

 .حطة لضƣ المياǉ لدعم نƲام الƽوقارة م28 -

 . سƤاǇ ماƇ بالطاقة الشمسية20 -

 . كǄم باألضواƇ عǏǄ حاƼة الطريƍ280ƾنارة  -

- 03  ƘمحطاƘǙاƮتǚل. 

- 02ƇرباǌكǄل Ǉمجمعي . 

- 03ǉالميا ƣض Ƙمحطا . 
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ولتسǌيý ومسايرة التكنولوجيتاǇ تم اعتماد وتكǄيف أقسام لǄقيام بمǌامǌا عǏǄ نحو 

سياسة الطاقوية المسطرة لƦلǁ المجاý لدعم التنمية ƤاƮة منǌا Ƽي يساير متطǄباƘ ال

 :المناطƾ المحرومة ومǇ أǋمǌا

   :قسم اƩرارة الشمسية :أوال

 Ǐلƍ اǌǄاألشعة الشمسية والحرارية وتحوي ýمة تحويƲا دراسة وتنمية أنǌامǌم Ǉم

 Ƈرباǌالتاليةالك ƘاƮƮƤالت ǏǄوموزعة ع:  

  .التجƽيف الشمسي -

 .طة التسƤيǇالتجƽيف بواس -

 .التبريد -

  .التطبيقاƘ البيوحرارية -

  التركيز واǗشعاƳ الشمسي -

نجاز الǄواقط الكǌربائية الشمسية التسƤيǇ الشمسي لǄماǗ Ƈ : الشمسيالتجفيف -1

  .Ü التبريد وتƤزيǇ الطاقة الشمسيةتنقية وتƽƮية المياǉ المالحة

2-ǅادي ل : التجفيف بواسطة التسخيƮقتǙا ǉتجاǙطار اƍ يƼطاقة وǄ Ǉدف مǌال

 ǁلƦيƼ ƾير تدعيم المناطƼتو Ƙامتيازا ƾطري Ǉستعما عǙاý البسيط  ƴزة مǌجǖل

 لوسائý ةمتطورالعامý ساعد بǚدنا عǏǄ تطبيƾ وƍنجاز وسائý جد تراجƴ تكاليǌƽا وƦǋا 

  . بواسطة التسƤيǇالتجƽيف

ة تقنية جديدة تستجيƔ لعدة عوامý مرة واحد : التبريد بواسطة الحرارة-3

 ýا المجاƦǋ يƼة وتحترم شروط البيئة وƽيƲاد نƮقتǚل ǇƎƼ رƼالطاقة الشمسية تو

بكيƽية استبداý استعماý واستýǚƺ الطاقاƘ التقǄيدية وتستجيƔ لعدة تساƘǙƌ متعǄقة 

  .لǄطاقة الشمسية Ƽي توƼير

  .الماƇ الساǇƤ الƮحي بواسطة مراكز التسƤيǇ بالماƇ عǇ طريƾ الحرارة الشمسية -

 .مجاý السكنيالتبريد  -



- 324 - 

  : التطبيƾات البيوحرارية-4

 بالجنوƔ وتشمý عǏǄ °98 و °20ما بيǇ بالجزائر تتنوƳ درجاƘ الحرارة 

 Ɣتقار Ƙدرجا ƘاƦ حرارية Ƙ22محطا° Ǐلƍ 98° ي الجزائرƼ واألبار المتواجدة 

Ƙاوƽاتتǌيما بينƼ البئر ƾعم ýƮي ƚحي ÜǊي منطقة المنيعƼ  Ǐلƍ 80ي 1500 و مƼ م

 Ƙودتوقر Ǉا ما بيǌ60 و°40رجة حرارت° ǊيǄدنا عǚي بƼ الموارد البيوحرارية Ǉأ 

لكƦǋ Ǉا العمý مرتبط كعامý مشجƼ ƴي ƍنجازǋا ساعد Ƽي تدƼئة البيوƘ البǚستكية ت

 سياسة طاقوية تنبƾƛ مǇ الحساƔ التحǄيǄي لǄطاقة المتعǄقة بالبيوƘ البǚستكية ƴوضب

  . ويتم Ʀلǁ مýǚƤ Ǉالǚƽحية

ف والقاعاƘ بالطاقة بيوحرارية وǋي عمǄية تتمƼ ýƛي تزويد تبريد الƺر -

باستعماý ة ƺحمام ريكالƺرف المتنقǄةƍ  ÜضاƼة ƍلǏالحماماƘ بالطاقة الحرارية 

ýنجاز وتحويƍ درجة الحرارةتقنية .  

  .التحكم Ƽي تنمية وسائý التبريد لǄمنازý بالطاقة الجيوحرارية -

  .ةالتبريد واǙستýǚƺ بالمياǉ الجيو حراري -

 .تعميم ǉƦǋ العمǄياƘ عǏǄ المستوǎ الوطني -

5- Ʀالتركي ƱشعاǕالشمسيوا : ƮوǄل ǁلƦدرجة وو Ǐلƍ ý100°  ýا المجاƦǋ يƼ

  .يجƔ استýǚƺ الوسائý المعتمدة عǏǄ التركيƔ واǙستعماý اǓتية

  .المرايا المƛبتة جزئيا -

 .المرايا المقعرة -

- Ʃالمرايا األسطوانية والمقعرة المركزة نحو الشم. 

  :ǉƦǋ األنƲمة ƦاƘ التركيز لǌا استعماƘǙ تطبيقية Ƽي

  .المطبƣ الشمسي -

- Ƙبيƛمة التƲأن. 
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  :مǇ مǌامǊ: قسم الȖاقة الشمسية الȦوǩوȥولȖية :اـǭاȹي

  .التحكم Ƽي الطاقة الشمسية المحولة -

 .نيةعتطبيƾ الوسائƼ ýي المناطƾ الم -

اعي لوسائý الطاقة نتاƜ الƮنمانǌا اǗضتحويý التكنولوجيا العالمية لǄوحداƘ ل -

الحرارة وسائý وتجǌيزاƘ األنƲمة الƤاƮة بتطبيقاƘ  نجازƎ تقوم بلكيالشمسية 

عطياƘ البطارياƦ ƘاƘ اǙستعماý الƽوتوƼولطية وكƦلǁ اǙعتناƇ بتدقيقاƘ وم

 .لبطارياƘوتحǄيý مكوناƘ اǄطاقة الشمسية والتƤزيǇ اǙلكتروني ودراسة ل

ي مجاƘǙ التجƽيفÜ التبريد لǄمنازý الكǌرباÜƇ  واǋǙتمام ƼجازǙنباوتقوم أيضا 

Ǘبا Ƙنارة الطرقاƍ الضوئية ƘواشاراƘǙاƮتǙ ا باألتيǌقيام ƴم :.  

  .تنمية ومتابعة األجǌزة المركبة بواسطة نƲام الƽوتوƼولطي •

 النشاطاƘ المتعǄقة بالƮناعاƘ الشمسية •

• Ƥي يدƦال ƴبالمجم ƭاƤنجاز الǙقة بالتنمية واǄالمتع Ƙالنشاطا Ɣي ترتيƼ ý

 .الحǄقة الƽوتوƼولطية ومƤتǄف وسائý الطاقة الشمسية

Ǯالǭددة :اـǲتƫا ǧاقاȖنمية الǩ ي: مركزǄما ي Ǌامǌم Ǉوم:  

 .األنƲمة اǙلكترونية لƽǄوتوƼولطية -

 .تƤزيǇ اǗلكتروƼيزيائي المدني والǌيدروجيني -

 .التطبيقاƘ الƽوتوƼولطية -

- ƜنتاǗولطياƼوتوƽال ƾطري Ǉيدروجيني عǌال . 

 .الǌندسة الƤاƮة باألنƲمة التطبيقية الƽوتوƼولطية -

  :ةـقسم الȖاقة اƬوائي :اـراǣع

أƮبƠ استعماý الطاقة الǌوائية بشكý واسƴ عبر العالم وبمƛابة طاقة معتمدة Ƽي 

Ƙǚنتاجية وتطور الطاقة عدة مجǗا Ʀلم يتوقف من Ƈواǌال ƾطري Ǉع ƇرباǌكǄ1980 ل 
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ǋي عرف تووƦو المنجم والمورد ال Üنطورا وتقدما سريعاƮي ةاعƼ وائيةǌالطاقة ال 

عǏǄ التركيباƘ  زيركوالتطور ýǚƤ التطريقǌا بǇƋ تƮبƮ Ơناعة طاقوية عالمية 

ƘنجازاǗا نتيجة واƦǋو ÜيرةƤالعقدية األ ýǚƤ اǌلǚƺاست ƩƼينا ƠبƮالمستمر واليوم أ 

Ǆيالطاقة التقǗوالنوعية دية نتيجة تزايد ا ƜنتاƯاƽƤوان ƴلالسعر  وتراجǄ ýسنة وسائ Ǉم

ÜǎرƤأ Ǐلƍ  Ǉداف القسم ومǋيأǄما ي:  

  : أهداف الƾسم-1

 .نياƘ اǙنجاز الƤاƮة باألنƲمة التطبيقية Ƽي مجاý الطاقة الǌوائيةقالتحكم Ƽي ت -

 . الǌوائيةلǄطاقةتنمية المعارف وتطويرǋا  -

 .توƼير ƤدماƘ لƮǄناعة Ƽي مجاý الǌندسة الǌوائية -

 .مجاý التنمية اǙقتƮاديةوضƴ تكنولوجية التحكم ل -

 .لحý جميƴ المشاكý الƤاƮة بتقنياƘ األجǌزة الǌوائيةالجو المǚئم توƼير  -

  : مǊام الƾسم-2

  .معطياƘ الطاقوية والتحǄيý اǙقتƮادي لǖنƲمة الǌوائيةالمتƺيراƘ أو التحديد  -

- ƣضǄمتوسطي ل ƾعم ƘاƦ وائيةǋ Ƙنجاز محطاƍدراسة و. 

 الǌوائياƘ بالطرƾ محرǁاƘ تسمƠ بتشƺيý الوƮوƍ ýلǏ توƼير طرƾ ودراس -

 ǉالميا ƣة بضƮاƤقية الƼاألƜنتاƍوƇرباǌالك . 

قاƘ المتجددة وƦاƘ مردودية الطالمتعǄقة با التوƍ ýƮلǏ الوسائƍ ýمكانيةدراسة  -

 .عالية
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  : المستدامةالتنمية المحليةفي الشمسية  الطاقة دور: المبحث الثاني

لشمسية وآثرها آهرباء الطاقة ا :األول المطلب

  : المستدامةعلى التنمية المحلية
تعتبر الǌيئاƘ الوحدة األساسية والقاعدة العريضة لǄبناƇ اǙقتƮادي الجزائري 

ونƲرا ألǋمية ǉƦǋ المجتمعاƘ باعتبارǋا الركيزة الوطني والدعامة الرئيسية لǚقتƮاد 

د يد الƛورة لǄنǌوƯ األساسية Ƽي عمǄية التنمية اǙقتƮاديةÜ كاǇ مǇ الطبيعي أǇ تمت

 ǁلƦة والعمرانية وƼقاƛجتماعية والǙادية واƮقتǙا ƘǙة المجاƼي كاƼ بالريف الجزائري

لمحاولة التقǄيý مǇ النزوƟ الريƽي ومǇ بيǇ عوامý التنمية التي ƘǄƲ تƽتقر لǌا األرياف 

ف الجزائرية ǋي الكǌرباƇ والشيƇ الƦي Ǚ شƼ ǁيǋ Ǌو أنǊ بوƮوý الكǌرباƍ ƇلǏ الري

Ǌوتطور نشاطات ǉمستوا ƴƼر Ǐلƍ اƦǋ ديƌالريف وي Ƈي أرجاƼ ير معالم الحياةƺست.  

  : المستدامةالكهرباء والتنمية المحلية: رع األولـالف
 وأǋداǌƼا ومقوماتǌا مǇ أكƛر الموضوعاƘ شيوعا المحǄيةيعتبر موضوƳ التنمية 

معاƘ العالم الƛالƼ ƚي الكتاباƘ المعاƮرة وتزداد أǋمية Ʀǋا الموضوƳ بالنسبة لمجت

 والتƤطيط لǌا عǏǄ المستوǎ اǗقǄيمي كƋساƩ المحǄيةوالتي أƮبحƘ تعتمد عǏǄ التنمية 

ƚالتقدم والتحدي ƔساليƋب ƦƤا نحو األǌمجتمعات ƴƼلد.  

الريƽية عǏǄ أساƩ عدة معايير يميز كƛير مǇ العǄماƇ بيǇ المناطƾ الحضرية و

ýنة والتقسيلعǌالم ÜǇو عدد السكاǋ اǌمǋالنحو  أ ǏǄا عǌتوضيح Ǉداري والتي يمكǗم ا

  :التالي

  :اȷـدد السȮـȝ :أوال

   ǁلƦ Ƈضو ǏǄوع ƴتحديد حجم المجتم ǏǄر معايير شيوعا ويعتمد عƛو األكǋ

يمكǇ التمييز أكƛر مǇ وحدةÜ القريةÜ المركزÜ المدينةÜ العاƮمةÜ ويوجد تƮنيف Ƥƈر 

تمعاƍ ƘلǏ المجتمعاƘ ريƽية يقوم أيضا عǏǄ معايير عدد السكاǇ ويƮنف عدد المج

  .وأƤرǎ حضرية
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وجد اƤتƼǚاƘ عديدة لتحديد عدد السكاǇ الƦي بǊ يمكǇ التƽرقة بيǇ المجتمعاƘ وت

الريƽية والمجتمعاƘ الحضريةƽƼ Üي كƛير مǇ الدوƤ ýط التقسيم Ʀǋا يكوǇ وحدة ƍدارية 

 Ǉ2000مابي Ǐلƍ 5000Ǉالسكا Ǉم .  

   Ǉم ýاƛالم ýسبي ǏǄع Ƙاوƽا تتǌ2000ولكن Ǐلƍ ǁي الدانمارƼ 3000 يƼ 

Ǉ(1).اليابا  

   Ƙيراƺالت ƴم ǁشكوǄير لƛوم Ƙباƛف بعدم الƮتت Ǉمعايير عدد السكا Ǉأ Ǐلƍ

 نسمة ومعيار 4900السريعة لعدد السكاǄƼ Ǉو Ƽرضنا أǋ Ǉناǁ منطقة ريƽية تعدادǋا 

 نسمة ýǌƼ 5200 نسمة وبƽرƯ أǉƦǋ Ǉ المنطقة بƸǄ عدد سكانǌا 5000التحضر ǋو 

مكǇ أǇ تتحوǉƦǋ ý المنطقة الريƽية ƍلǏ منطقة حضريةÜ واǗجابة بالطبǙ ƴ يمكǇ ي

  .ويجƔ الǄجوƍ ƇلǏ معايير أƤرǎ أكƛر ƛباتا

  :اƫهنـة :اـǭاȹي

   Ǌأن ƚالريف والحضر حي Ǉتمييز بيǄالمعايير األساسية ل Ǉنة مǌيعتبر معيار الم

 بمجموعة مǇ العǚقاƘ وقد يعكƩ طبيعة النشاطاƘ السائدة Ƽي مجتمƴ ما ويربط بينǌا

تم ƍدراƜ معيار المǌنة عǏǄ اعتبار أǇ المǌنة الزراعية ƤاƮية ǋامة مƮƤ Ǉائƭ التي 

ƺƮيرة الحجم بينما تتميز المǇǌ الƺير زراعية المجتمعاƘ المجتمعاƘ الريƽية التميز 

  .الحضارية الكبيرة

Ǯالǭـالتقسي: اـɃدارɋم ا:  

ǋي ƤضوƳ المنطقة لǘدارة المحǄية بمعنǋ Ǐو الƦي يرتكز عǏǄ نقطة أساسية و  

أǇ الƦي يميز الحضر عǇ الريف ǋو Ʀلǁ النطاƾ اǗداري الƦي تسيطر عǄيǊ الدولة 

 ýبعام ƦƤاأل Ǉيمك Ǚالريف عديدة و Ǉالتي تميز الحضر ع ýالعوام Ǉأ ǁلƦ ةƮǚƤو

تي مǇ واحد ويجƔ األƦƤ بعيǇ اǙعتبار العوامý اǙجتماعية السكانية والƛقاƼية وال

  .اƤتǚف البناƇ المǌني وزيادة تقسيم العمƍ ýلǏ غيرǋم مǇ األسباƔ والعوامý:أǋمǌا
                                                 

(1)- ǁ .د.Ʃ .              ÜودƮوالسيد عبـد المقـ ÜýوǄترجمة سعد زغ Üالزراعي Ƴي القطاƼ ǇططيƤمǄية لƼالديموغرا Ǉبدوي  
  .  ǋ2000ƭ Ü .133رة المركز الديمƺراƼي Ƽي القا     
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  :علقة بالتنمية المحلية المتكاملةالمفاهيم المت: يـرع الثانـالف
 ƴتنمية المجتم Ǉأ ýة القوƺالمبال ýقبي Ǉم ƩيليǄالمح ƴبالنسبة لتنمية المجتم 

: لجسد Ʀƍ Ǚƍا ƠƮ القÜƔǄ لƦǌا نقوý بǇƋككƼ ýي موقƴ القƔǄ مǇ الجسد وǙ يطيƔ ا

  (1)." جزƇ مǇ التنمية الشامǄة قوý غير مكتمýالمحǄيةالتنمية "

 ƾǄوالمنط ýƮا تعتبر األǌا ومكانتǌƼداǋا وأǋرǋا وجوǌتƽسǄƼ ýالتنمية بك Ǉأل

 ƽƼي حيǇ ركز المحǄيةولقد اƤتǄف المƽكروƼ Ǉيما بينǌم Ƽي تحديدǋم بمǌƽوم التنمية 

لجانƔ اǙقتƮادي واقتƮر معنǏ التنمية عǏǄ العمǄياƘ التي يمكǇ عǇ البعƯ عǏǄ ا

طريقǌا الوƮوý بمتوسط الدýƤ الƽردي ƍلǏ مستوǎ معيǇ أما البعƯ األƤر Ƽقد ركز 

ƴالطاب ǏǄعýوم التنمية و لعǌƽجتماعي بمǙيئة  اǋ اǌيǄع ƘحاǄطƮم التعاريف والمǋأ 

ǏǄع ƭي ينƦالتنمية " األمم المتحدة وال ǇƍيةالمحǄ ودǌج Ǌا توجيǋية يتم بمقتضاǄعم 

 Ƙي المجتمعاƼ اديةƮقتǙجتماعية واǙروف اƲال Ǉالي والحكومة لتحسيǋاأل Ǉم ýك

Ǉما يمك ǏƮقƋا بǌي تقدمƼ امǌسǗي حياة األمة واƼ ƜندماǙا ǏǄا عǌية لمساعدتƽالري.  

  : الوطنيةأƵية التنمية اǂلية وɎȝقتها ǣالتنمية :أوال

مجتمعاƘ المحǄية اتƤاƍ ƦجراƇاǚƮƍ Ƙحية ǗنماƇ تنمية يتضمǇ مƮطƠǄ ال  

 محǄية وتنƲيم جمعياƘ تعاونية ونشر ƮناعاƘ محǄية مƍ ýƛنشاƇ مجالƩ ولجاǇ المنطقة

 Ǉيمية لسكاǄحية وتعƮ اجتماعية ƘدماƤ يرƼكيد المنطقةويدوية وتوƋالت Ǉيمك Ǌأن  Ǐلƍ 

عǏǄ أǋمية وحتمية المǚئمة  يشتمƼ ýي سياقǊ العام المحǄيةعǏǄ أǇ مǌƽوم التنمية 

 Ƙاألنشطة التنموية واحتياجا Ƴف أنواǄتƤم Ǉبي ƾوالتناس Ǉا السكاǌوضرورة اتزان

وتكامǌǄا أي أǇ اتƮاف برامجǌا بتعدد اǋǙتماماƘ بمƤتǄف البرامƝ كالƮحة العامة 

 ǁلƦجتماعية وكǙدمة اƤرشاد الزراعي والǗجتماعية واǙية اǋاƼيم الكبار والرǄوتع

ة تƺيير وتعديƛ ýقاƼة السكاǇ حتǙ Ǐ تكوǇ عائقا لتحقيƾ برامƝ التنمية ولƦǌا ضرور

مǉƦǋ ýƛ األǋداف السابقة اǗشارة ƍليǌا Ǚ از حقيقة ǋامة أǙ وǋي أǇ تحقيƾ يجƍ Ɣبر

                                                 
ـ             -(1) ـ  ـ األبعاد الرئيسية لتطوير وتنمية القرية المƮريةÜ دراسة قام بǌا معǌد التƤطيط القوم ǋالقا Ü2001رة  ـي Ü  

     ƭ .3.  
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 ýك ýƤي داǄيم محƲتن Ƌننش Ǉقائيا بمجرد أǄتتم ت Ǉأ Ǉية منطقةيمكƼأداة كا Ǉليكو 

Ǚ يمكǇ تحقيƾ "  وأǋ Ǉناƍ ǁجماƳ عǏǄ أنǊ المحǄيǗ ƴحداƚ تƺيير تنموي Ƽي المجتم

شامǄة Ƽي مجاý التنمية اǙقتƮادية وطنية  Ʀƍ Ǚƍا اقترنƘ بƤطة المحǄيةأǋداف التنمية 

  (1).واǙجتماعية

وƦلǁ ألǇ زيادة دýƤ الƽرد يعتبر عامý رئيسي Ƽي حد ƦاتǊ لتحقيƾ اǙستقرار 

 Ɲبرام Ǉادة مƽستǙجتماعي واǙالاǙا ƘدماƤيةجتماعية وǄالتركيبة المح Ǉوتحسي 

اǙجتماعية وتحديد العǚقاƘ المƤتƽǄة بيǇ السكاǇ وعǏǄ الرغم مǇ األǋمية البالƺة التي 

 وبرامƝ التنمية القومية Ǚƍ أǇ بعƯ الباحƛيǇ المحǄيةتبدو Ƽي وجوƔ تناسƾ بيǇ التنمية 

اف ألي مǇ النوعيǇ يحƦروǇ بيǇ التضارƔ بيƦǋ ǇيǇ النوعيǇ مǇ التنمية Ƽقد توجد أǋد

أǋداف النوƳ األƤر Ƽي عمǄياتǌا مǋ ƴدف أو أكƛر مǇ تتعارƼ Ưي مضمونǌا العام و

 Ƽي عمǄياتǌم اǙقتƮادية واǙجتماعية ويرǎ الجزƇ ازدواجيةمǇ التنمية كما قد يوجد 

األكبر مǇ الباحƛيǇ أǇ عمǄية اǙزدواǉƦǋ Ɯ يمكǇ تدارǁ حدوǌƛا عند البدƼ Ƈي التƤطيط 

وƦلǁ بالوƮوƍ ýلǏ برنامƝ تنموي Ʀو الوطنية التنمية المحǄية أو  التنمية سواƼ Ƈي

ƴي ومحيط المجتمǄالمح ƴمجتمǄمر بالنسبة لƛوم ýعاƼ ǎالوطنيمستو .  

  :ةـ اƫستدامأȽداȣ التنمية اǂلية :اـǭاȹي

ƍلǏ تحقيقǌا المحǄية يمكǇ مما سبƾ استنتاƜ األǋداف الƤاƮة التي تسعǏ التنمية 

Ƴي القطاƼ يƼ دافǋاأل ǉƦǋ ƭيƤǄت Ǉي ويمكǄيالمحǄما ي:  

  .أǋداف تركز عƍ ǏǄحداƚ تƺييراƘ اجتماعية •

•  ƚحداƍ دفǌتست Ǚ التنمية Ǉأ ƚمادية حي Ƙييراƺت ǏǄداف تركز عǋأ

تƺيراƘ مادية ƼحسƔ وƍنما تستǌدف ƍحداƚ تƺيراƼ Ƙكرية وسǄوكية مما 

 .ارف جديدةيƌدي ƍلƍ ǏكساƔ أƼراد المجتمƴ الريƽي ƤبراƘ ومǌاراƘ ومع

الموارد الطبيعية ( تƺيير Ʋروف البيئة المحيطة وتنمية البيئة الطبيعية •

 ).المتاحة

                                                 
  .1979ƭ Ü .73 الطيƔ الƽƤيريÜ اǙتجاǉ التكامǄي لǄتƤطيط والتنمية الريƽيةÜ مكتبة اǗسكندرية -(1)
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• ƴراد المجتمƼجديدة أل ýعم ƭرƼ تاحةƍ. 

 .ضماǇ تعاوǇ األƼراد Ǚستýǚƺ الƛروة الطبيعية •

توƼير ƤدماƼ Ƙي مƤتǄف المجاƘǙ التعǄيمية والتربوية والتدريƔ المǌني  •

ǎمستو ƴƼدف زيادة ورǌب ǉي وحدƽيك Ǚ ǁلƦ Ǉمراعاة أ ƴة مƇاƽالك 

 ƴة التكيف مƮرƼ مǌل Ơنسانية ليتيǗي قيم اƼ تطوير ƚحداƍ زم أيضاǄويست

الƲروف الجديدة وأǇ يكوƦǋ Ǉا التطور ديناميكيا يتǚئم مƴ سرعة التƺير 

 (1).والتƋقǄم مƴ اƘǙǓ الجديدة ƦاƘ التكنولوجيا العالية نسبيا

 تƤتǄف باƤتǚف الƲروف ومشكƘǚ المحǄيةف التنمية والجدير بالƦكر أǇ أǋدا

  .المجتمعاƘ الريƽية وكƦلǁ بƲروف المجتمƴ القومي ككý وقدراتǊ المادية والمعنوية

 متكامǄة ǚƼ بد أǇ تشتمý عǏǄ عدة مجاƘǙ منǌا محǄيةمǇ أجý تحقيƾ تنمية   

Ƽ ýاعƽعندما تت ýالعوام ǉƦǋناعي وƮادي والƮقتǙا Ɣالزراعية والجان ýا تشكǌيما بين

  . مýǚƤ Ǉ كامǄة وشامǄةمحǄيةتنمية 

  : التنمية الƦراعية-1

مǇ المعتاد أǇ ينƲر ƍلǏ التنمية الزراعية عǏǄ أنǌا تنمية قطاعية بقƮد زيادة 

Ǘا Ƙالوحدا Ǉم ƴǄالس Ɯنتاƍو Ƙسماألنتاجية األرضية أو أنشطة الحيواناǁزيادة ا ƴم 

ة بتطبيƾ األساليƔ التكنولوجية عǏǄ مستوǎ الكƽاƇة اǗنتاجية لǄوحدة اǙستƛماري

المزرعة وعǏǄ مستوǎ القطاƳ الزراعي وǉƦǋ النƲرة تعتبر نƲرة ضيقة لǄتنمية 

العنƮر البشري وبعدالة توزيƴ الدýƤ كما أƦǋ Ǉا بالزراعية لكونǌا Ǚ تتضمǇ اǋǙتمام 

 القرǎة Ƽي المǌƽوم Ǚ يتضمǇ زيادة العمالة بƮ ƾǄƤناعاƘ قائمة عǏǄ السƴǄ الزراعي

ýƛنتاجية ومشاركة واألرياف وبالمǗز اƼام الحواƲن Ǉيتضم Ǚ الǇسكاǇييǄي  المحƼ 

تنمية قطاعية Ƽي البنياǇ القومي Ǚ "  ولƦǌا Ʀǋ ǇƎƼا المǌƽوم بوǊƽƮالمحǄيةعمǄية التنمية 

  (2)."المتكامǄةالمحǄية يعطي المǌƽوم الحقيقي لǄتنمية 

  

                                                 
  .  1983ƭ Ü .207يط لǄتنمية الريƽيةÜ مكتبة اǗسكندرية محمد ƍسماعيƼ ýرÜƜ التƤط -(1)
  .1989ƭ Ü .47محمد رياƯ غنيميÜ نƲرياƘ ومƽاǋيم اǙتجاǉ التكامǄي لǄتنمية الريƽيةÜ مكتبة اǗسكندرية  -(2)
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  : التنمية االجتماعية-2

مǇ تعدد التعاريف ووجǌاƘ نƲر الباحƛيǇ لǄتنمية اǙجتماعية ǇƎƼ جوǋر بالرغم 

 لǄتركيز عǏǄ قواعد مشاركة الƽرد Ƽي التƽكير وƍعداد اǗنسانيƦǋا المǌƽوم ǋو العنƮر 

 Ǌب ƯوǌنǄالرامية ل Ɲالبرام Ʀيƽتمام "وتنǋǙالتنمية ووبا Ɲعالية برامƼ يƼ قةƛال ƾǄƤ

 الƤدماƘ العامة والƤدماƘ اǙجتماعية مýƛ الƮحة اǙجتماعية والتي تنحƮر أساسا Ƽي

والتعǄيم واǗسكاǇ والضماǇ اǙجتماعي والرعاية اǙجتماعية التي يمكǇ جمعǌا Ƽي 

  (1)."عمǄية اǙستƛمار Ƽي الموارد البشرية

  : التنمية االقتصادية-3

عǏǄ الرغم مǇ تعدد التعاريف والتƽسيراƎƼ ƘنǊ مǇ الممكǇ استƤراƜ تعريف 

ǁو مشترǋو ƲƽǄي الƼ ǁغير مشتر Ǉكا Ǉƍو Ǐي المعنƼ اديةالƮقتǙا " تنمية اǌد بƮيق

 ƜنتاǙدف زيادة اǌالموارد المادية والبشرية المتاحة ب ýǚƺيم استƲوتن Ǉية تحسيǄعم

  ƾدف تحقيǌب Ǉي السكاƼ الزيادة ýمعد Ǉم Ƴأسر ýبمعد ƘدماƤوال ƴǄالس Ǉي مǄالك

  (2)."زيادة متوسطة Ƽي دýƤ الƽرد الحقيقي

ǚƼ يمكǇ أǇ تحدƚ " وǋناǁ عǚقة بيǇ التنمية اǙقتƮادية والتنمية اǙجتماعية

تنمية اقتƮادية بدوǇ تƺيير اجتماعي وǙ يمكǇ أǇ تحدƚ تنمية اجتماعية بدوǇ تنمية 

  (3)."اقتƮادية

ƍ ǇƋب ýالقو Ǉيمك Ǚ Ǌماحدأي أنǋا ƴمشاري Ǉم Ƴمشرو ýكƼ ǎرƤاأل Ǉم ýضƼأ 

  . يكوǇ لǌا ǋدف اقتƮادي وأƤر اجتماعيالمحǄيةجتمعاƘ التطوير وتنمية الم

  : التنمية الصناعية-4

زراعية وبيǇ أسعار المنتجاƘ الǉƦǋ Ǉƍ العǚقة تتمƼ ýƛي العǚقة بيǇ أسعار 

منتجاƘ الزراعية يƌدي ƍلǏ زيادة الالمنتجاƘ الƮناعية وƦلǁ يعني أǇ ارتƽاƳ أسعار 

                                                 
(1)- ƭ ƾساب ƴمرج Üيةƽتنمية الريǄي لǄالتكام ǉتجاǙيم اǋاƽوم ƘرياƲن Üعاتيمي Ư49محمد ريا      
ـ  ـمزة وأƤروÜǇ دراساƼ Ƙي التنمية الريƽية المتكامǄة بمƮرÜ مكتب         مƤتار ح  -(2) ـ  ـة الƤانج ǋ1994رة  ـي بالقا Ü  

      ƭ .377.  
(3)-ƭ Üƾساب ƴمرج Üيةƽتنمية الريǄطيط لƤالت ÜƜرƼ ýسماعيƍ 240.  محمد .  
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 ومƛ Ǉم المحǄيادة القدرة الشرائية لǄقطاƳ دƤوý المزارعيǇ الƦي بدورǉ يƌدي ƍلǏ زي

 ƜنتاǗي دائرة اƼ ƴتوسي ǁلƦ ƔǄناعية وبالتالي يتطƮال Ƙالمنتجا ǏǄع ƾاƽتǙزيادة ا

الƮناعي وƤاƮة السƴǄ اǙستǚǌكية وتتمýƛ أيضا Ƽي اƤتيار التكنولوجيا المناسبة والتي 

ƮاƤناعية وƮية التنمية الǄعم Ǌالتي تواج ýالمشاك ǎحدƍ ýƛتم Ƙيةة المجتمعاǄالمح 

عبارة عǇ مشكǄة اƤتيار أدواƘ اǗنتاƜ التي تستƤدم كعمǄية اǗنتاƜ الƮناعي " :وǋي

 ýالما Ʃة رأƽة العمالة وضعيƽيƛك Ƙأدوا Ǐلƍ تنقسم Ƙاألدوا ǉƦǋ Ǉكر أƦوالجدير بال

  (1)."وأƤرǎ كƛيƽة رأƩ الماý وضعيƽة العمالة

 تية في عملية التنمية المحليةأهمية مشروعات البنية التح: رع الثالثـالف

  :المستدامة
مجموعة التجǌيزاƘ عǏǄ المستوǎ القومي التي تسýǌ " ويمكǇ تعريǌƽا بƋنǌا 

استƤدام رأƩ الماý الƛابƘ والعامý ويطƾǄ عǄيǊ عدة تسمياƘ منǌا المراƾƼ األساسية أو 

ÜƘ شبكة قاعي وتتمǉƦǋ ýƛ المشروعاƼ Ƙي الطرالبنية التحتية أو رأƩ الماý اǙجتما

  (2)".الƣ...الكǌرباƇ والǌاتفÜ المطاراÜƘ الموانيÜ السدودÜ الريÜ الƮحةÜ التعǄيم

ومشروعاƘ البنية التحتية تحدد ƍلǏ حد كبير ƍمكانية تحقيƾ األǋداف اǙقتƮادية 

ƴالمجتم ýƤقط الشرط األساسي " داƼ Ƙا ليسǌأن ǏǄع Ƙالمشروعا ǁǄت Ǐلƍ رƲالن Ǉويمك

ƽائƲاد ووƮقتǙا ƇألداǊة وزيادة دينامكيتƲƼمحاǄأيضا ل Ǉولك Ǌ."(3)  

  :ưيزاǧ مشروȝاǧ البنية التحتية :أوال

 يǚحƲ قƮور Ƽي اǙستƛماراƘ المƮƮƤة لتǁǄ المشروعاƼ Ƙي الدوý النامية -

مما يزيد Ƽي المشاكý الداǄƤية Ƽي مجتمƴ وقد يǄجƋ عدم اǋǙتمام بمشروعاƘ البنية 

 ƍلǏ أǇ عوائد ǉƦǋ المشروعاƘ والتي ǋي بالضرورة التحتية بالƦاƼ Ƙي اǓجاý القƮيرة

لدولة وتعتبرǋا عبئا Ƽي حساƔ المƮروƼاƘ وǙ تǌƲر امǇ مƮروƼاƘ ميزانية 

  .عوائدǋا بحساƍ ƔيراداƘ داýƤ ميزانية الدولة
                                                 

  .Ƽ 2002 Üƭ .247وزي رياضيÜ العǚقة بيǇ التنمية الريƽية والتنمية الƮناعيةÜ مكتبة اǗسكندرية -(1)
(2)-ƭ Üطيط القوميƤد التǌمع Üýام متكامƲاد النقدي كنƮقتǙا Ü8.  أحمد شرقاوي   .  
(3)-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜريةƮ142.  األبعاد الرئيسية لتطوير وتنمية القرية الم.  
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-"  Ʃة رأƽيƛا كǌأن Ƙالمشروعا ǉƦǋ يƼ ƘماراƛستǙم اƲمع Ǉأ Ʋحǚالم Ǉوم

ƛماراƘ مƴ انƽƤاƯ النƽقة المتƺيرةÜ كما تتميز الماý كما تتميز بارتƽاƳ حجم اǙست

ýتكتم Ǐالحضانة حت ý(1)".بطو 

- ǎرƤاأل Ƙالمشروعا ƘراƼو ƾتحقي Ƙالمشروعا ǉƦǋ قامةƍ ǏǄع Ɣكما يترت 

ƍنتاǋ Ɯم بطريقة غير مباشرة Ƽي تزايد Ǚƍ أنǌا تمتاز بتعدد األغراƯ وبالتالي ǌƼي تسا

ǎرƤاأل Ƙالمشروعا. 

-ǋ Ưبع Ǉأ Ʋحǚيم  كما يǄالتع ýƛي القوة البشرية مƼ مǋتسا Ƙالمشروعا ǉƦ

والƮحة وبالتالي تقوم بتنمية القدرة البشرية وǋكƦا تساǋم بطريقة غير مباشرة Ƽي 

 :عمǄية التنمية

  : نưرية التنمية المتواƦنة-1

استýǚƺ الموارد المتاحة مǇ قيƾ التنمية يمكǇ أǇ تتم عǇ طريƾ  تحو

 Ǐيم حتƲالتن Ǉوم Ƙقطاعي المشروعا Ǉم ýأي تتم تنمية ك ƾǚنطǙة اǄيجتاز مرح

 ǉƦǋ ýƛم Ǉالبنية التحتية أ Ƙمشروعا ƭƤي ما يƼئة وƼورة متكاƮب ƜنتاǗوا ƘدماƤال

 Ƙتجزئة كمشروعاǄة لǄغير قاب Ǉتكو ƘالمشروعاǗا ƘǚƮوالموا ýوالنق Ǉسكا

Ƙ تدريجيا Ǚ يتيسر Ƽي معƲم األحياƍ Ǉقامة مǉƦǋ ýƛ المشروعا"الƣ حيƚ ...والسدود

 لضƤامة ǉƦǋ المشاريƴ ومƛ Ǉم ارتƽاƳ مقدار ƍمكانياƘ كبيرةƍنما يتطƔǄ األمر 

Ƙالمشروعا ǉƦǋ قامةǗ زمةǚال ƘماراƛستǙ(2)".ا  

وƦǋا يعني بعبارة أƤرǎ أǇ تجزئة مشروعاƘ رأƩ الماý اǙجتماعي وƍقامتǌا 

 يستوجƔ مراعاة تدريجيا تحوý دوƍ Ǉمكانية اǙستƽادة مǇ المشروعاƘ العامة ولƦǌا

  (3).الزمǇ المحدد Ǘنجازǋا

واألمر Ǚ شƼ ǁيǊ أƍ Ǉقامة الǌياكý األساسية لǄتنمية عǇ طريƾ التوسƼ ƴي 

مشروعاƘ البنية التحتية يعتبر شرطا أساسيا لǄقضاƇ عǏǄ التǄƤف اǙقتƮادي ولما 

                                                 
    حمدية زǋراÜǇ مشكƘǚ تمويý التنمية اǙقتƮادية Ƽي الدوý الناميةÜ معǌد التƤطـيط القـوميÜ دار النǌـضة                 -(1)

  . 1971ƭ Ü .153العربية      
(2)- ƭ Üرةǋالقا ÜƩشم Ǉمكتبة عي ÜاديةƮقتǙالتنمية ا Üيƽي لطǄ141. ع.  
(3)-ƭ ÜǊسƽن ƴالمرج Üيƽي لطǄ142.  ع .  
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نمية كانǉƦǋ Ƙ المشروعاƘ تحتاƍ ƜلǏ مشروعاƘ ضƤمة ويتحتم البدƇ بǌا ǇƎƼ عمǄية الت

 Ǚƍ رǌƲي Ǚ ƾاƽنǗا اƦǋ Ƙمراƛ Ǉأ Ǉي حيƼ Ǐة األولǄي المرحƼ كبير ƾاƽنƍ Ǐلƍ Ɯتحتا

تدريجيا كǄما أقيمƘ وحدة ƍنتاجية جديدة تتيƠ لǌا ƼرƮة اǙنتƽاƳ بالمشروعاƘ البنية 

  . ومǇ العوامý المƛƌرة عǏǄ متطǄباƘ مشروعاƘ البنية التحتية ما يǄيالتحتية

  .ǙجتماعيةƲواǋر الديمƺراƼية أو ا -

 .العوامý اǙقتƮادية -

-  Ǉم Ưرƺالمرتبطة اال ƘدماƤبل ǏǄالبنية التحتية ع Ƙمشروعا ƇنشاƎ

دور الƦي يمكǇ أǇ تǄعبǊ الالرغم مǇ اƤتǚف نƲرياƘ التنمية Ƽي 

 ǉƦǋ Ǉم Ǐر حد أدنƼتو Ɣوجو ǏǄع Ɣيج Ǌأن Ǚƍ البنية التحتية Ƙمشروعا

وý النامية بوجǊ عام ƍلǏ المشروعاƘ كشرط مسبƾ لǄتنمية واǇ اƼتقار الد

 .مǉƦǋ ýƛ التسǌيƘǚ يعرقý التنمية

 

دور الكهرباء في عملية التنمية : يـب الثانـالمطل

  : المستدامةالمحلية

  :مفهوم وتطور الكهرباء: رع األولـالف
 الƦي قدمǊ الƽكر ƍنتاƜتجدر اǗشارة ƍلǏ أǇ اƤتراƳ الكǌرباƇ يعتبر مǇ أعƲم 

ýƮالبشري لقد تو" "Ƽ رنرƼسيمنز Ǉي عام " وƼ1866 ربائيǌمولد ك ýأو ƳتراƤا Ǐلƍ 

 ýƮكما تو"Ǉديسوƍ " يƼ1879 ي عامƼربائي وǌالك ƟباƮالم ƳتراƤا Ǐلƍ 1891 تم 

  (1)".بƋلمانيا " ƼرانƼ ǁورƍ"ƘلǏ " لوǇƼ"ية مǇ ئبنجاƟ أوý تجربة لنقý القوǎ الكǌربا

Ǉالحقبة م ǁǄي تƼ ƴالعالم أجم Ǉسكا Ɣالتجار ǉƦǋ Ƙشǋي وقد أدƼو Ǉالزم 

 ǉمساقط الميا Ǉم Ƈرباǌالك ƜراƤعشر تم است ƴالتاس Ǉالقر Ǉيرة مƤاأل Ǉالعشري Ƙسنوا

 ǏǄمما ساعد ع Ƈرباǌدام الكƤتم است Ƙالوق ǁلƦ Ʀومن Ƙالتربينا ýاستعما Ǉم ǁلƦو

ǌƲور الكƛير مǇ اƤǙتراعاƘ والكǌرباƇ تعتبر مǇ أǋم مƮادر الطاقة ولǌا مزايا مما 

                                                 
(1)- Üيƽي لطǄاديةعƮقتǙو  التنمية اƭ ÜƩشم Ǉمكتبة عي ÜاديƮقتǙ60. التطور ا.  
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نا كƛيرة ƼيمكǇ توزيƴ كمية محدودة تǚئم اǙستƤدام المنزلي يجعǌǄا تƽضý أحيا

 ǎرƤادر الطاقة األƮم ǏǄع ýضƽا تǌية المحددة كما أنƼناعية والحرƮال ƘداماƤستǙوا

والمولداƘ كما أǇ نقǌǄا Ǚ يسبƔ أي تǄف أو تǄوƚ عǏǄ األƤرƼ ǎي السكǁ الحديدية 

ǎرƤاأل Ƙالطاقا Ʃعك.  

  :ة الكهربائية في الجزائرأهمية الطاق: يـرع الثانـالف
الطاقة الكǌربائية تعبر عǇ قاعدة مبنية عǏǄ أساƩ اǗنتاÜƜ والمتƺيرة مƴ مرور 

الزمǇ لǚستجابة لمتطǄباƘ أƼراد المجتمƴ وǋي تستýƺ عǇ طريƾ المعادǇ الطاقوية 

ƜنتاǗية اǄي عمƼ عتبارǙا Ǉبعي ƘƦƤوالتي أ ƇرباǌكǄالوسيطة ل.  

لƛانية Ƽي مجاý الكǌرباƇ وتتعƾǄ باستýǚƺ الطاقة أما Ƽيما يƭƤ المساǋمة ا

ƇماǄية لǄƮالطاقة األ Ɯنتاƍ Ɣحسا Ʃأسا ǏǄا عǋالمائية والتي تم اعتماد.  

واǗحƮائياƘ تƛبƘ بǇƋ مساǋمة الطاقة الكǌربائية Ƽي اǗنتاƜ الوطني الطاقوي 

 ýي سنة 17تعادƼ ýبترو ýمعاد Ǉ2002 ألف ط . ƘƺǄ79بينما ب ýمعاد Ǉألف ط 

  . وƦǋا Ƽيما يƭƤ الكǌرباƇ المشتقة مǇ الطاقة المائية2003لبتروƼ ýي سنة ا

ية Ƽقد تطورƘ لامأما بالنسبة لمساǋمة الطاقة الحرارية Ƽي الطاقة الوطنية اǗج

 Ǉ8.15م ýبترو ýمعاد Ǉط ǇيوǄي سنة  مƼ2002 مةǋجمالي % 13.8 أي بمساƍ Ǉم

 Ǐلƍ الوطني ƜنتاǗ8.692اýبترو ýمعاد Ǉط ǇيوǄي سنة  مƼ 2003 14.2 أي بنسبة %

  .كمساǋمة Ƽي اǗنتاƜ الوطني اǗجمالي

 ýǚƤ Ƈرباǌالك Ǉم ǁǚǌستǙا Ǉنجد أ Ǉي حيƼ2002 ý8.255 يعاد Ǉط ǇيوǄم 

 2003 الوطني لǄطاقة ليرتƼ ƴƽي سنة اǙستǁǚǌمǇ  %25.3معادý البتروý أي بنسبة 

 Ǐلƍ8.867 أي بنسبة ýالبترو ýمعاد Ǉط ǇيوǄ25.2 م %Ǉم ǁǚǌستǙالوطنيا .  

 ǁǚǌستǙأو ا ƜنتاǗناحية ا Ǉم Ƈمة الوطنية سواǋي المساƼ جماليةǗالنسبة ا ǉƦǋ Ǉأ Ǚƍ

 Ǉالسكا Ƙطي حاجياƺت Ǚ اǋنجد Ɣيج Ǌوعي Üالنائية ƾالمناط Ǉا سكاƮوƮƤ ýبالكام

 ƯوǌنǄطرف الدولة ل Ǉا برسم سياسة تنموية معتمدة مǌوسد حاجيات ƾالمناط ǁǄت

  .Ǉ الكǌرباƇ عǇ طريƾ استýǚƺ الطاقاƘ المتجددة ومنǌا الطاقة الشمسيةالضرورية م

 شي ضئيý مقارنة بالدوǙƍ ý أǇ مساǋمة الدوý النامية Ƽي الطاقة الكǌربائية العالمية

  .المتقدمة
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 ƍلǏ 2002 كǌربائية عǏǄ مستوǎ العالم Ƽي عام الطاقة اليلاجمƍبƸǄ وقد 

لتالي يوضƠ لنا توزيƴ الطاقة الكǌربائية Ƽي  كيǄواط ساعي والجدوý اميǄيار 16054

  .العالم

  :22 الجدول رقم
  2002 الكǊرباƏية ƺي العالم لسنة توƦيƲ الطاقة

  

  النسبـة المƏويـة  تليوǅ كيلواط ساعـي  الدول المنتجــة

  24،9  3993  الواليات المتحدة اǓمريكية
ǅ10،2  1640  الصي  
ǅ6،8  1088  اليابا  
  5،5  889  روسيا
  3،7  601  كندا
  3،7  597  الǊند
  3،5  567  ألمانيا
  ƺ  555  3،5رنسا

  2،4  384  المملكة المتحدة
  2،1  345  البراƦيل

  33،7  5395  باقي دول العالم
  %100  16054  وƱـــمـالمج

  

  .Üƭ . 27ةـة لǄطاقـة الدوليـ الوكال:المصـدر
  

قة يتضƠ مǇ الجدوý أǇ الدوý المتقدمة ǋي التي تسيطر عƍ ǏǄنتاƜ الطا

 دوý األولǏ كما ǋو موضƼ Ơي 10 وǋي تمƍ ýƛنتاƜ %66.3الكǌربائية وبƘƺǄ نسبتǌا 

ǉǚأع ý(1).الجدو  

 ƚالƛالعالم ال ýدو ǎحدƍ Ǉم Ƙكان Ǉƍو ýالبرازي ǎالقاعدة سو ǉƦǋ Ǉع Ʀيش Ǚو

 Ǐلƍ ƴا راجƦǋف وǄƤدائرة الت Ǉم ƜروƤǄا لƲحوǄنجاحا م Ƙالتي حقق ýئǚالق

كƛيرة والكبيرة التي اتƘƦƤ مǇ البرازيý موقعا لǚستƛمار وأطƾǄ اǙستƛماراƘ األجنبية ال

ƘماراƛستǙبجنة ا ǇادييƮقتǙا Ưا بعǌيǄع.  

  

                                                 
(1)- Key Statistique : www.iea.fr  
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د الطاقة الكهربائية آثار تولي: ثـب الثالـالمطل

  : المستدامةعلى التنمية
تعتبر الطاقة الكǌربائية الدعامة الرئيسية لجميƤ ƴطط التنمية Ƽي الدولة كما أنǌا 

المطƔǄ لحيوي لجميƴ المشروعاƘ اǙقتƮادية بمƤتǄف أنواعǌا وƼي Ʀǋا األساƩ ا

  .عǄيǌاسنتعرƍ ƯلǏ طرƾ توليد الكǌرباƼ Ƈي الجزائر واƛǓار المترتبة 

  :طرق توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في الجزائر: الفرع األول
يý الطاقة Ƽي الحقيقة عمǄية تحو"Ǉƍ عمǄية توليد وƍنتاƜ الطاقة الكǌربائية ǋي 

مǇ شكƍ ýلƤƈ Ǐر حسƔ مƮادر الطاقة المتوƼرة Ƽي مراكز الطƔǄ عǏǄ الطاقة 

 األمر الƦي يحدد أنواƳ محطاƘ )1("الكǌربائية وحسƔ الكمياƘ المطǄوبة لǉƦǌ الطاقة

 Ƴي تحديد نوƼ رƛƌا تǌǄك ǉادرƮالوقود وم Ƴوأنوا ǁǚǌستǙا Ƴأنوا ǁلƦالتوليد وك

  .المحطة ومكانǌا وطاقتǌا

  :ǁ أنواƳ عديدة مǇ محطاƘ التوليد المستعمǄة لƦǌا الƺرƯ ومنǌاǋنا

  .محطاƘ التوليد البƤارية -

 .محطاƘ التوليد النووية -

 .محطاƘ التوليد المائية -

 .محطاƘ التوليد مǇ المد والجزر -

-  ƾحتراǙا ƘاƦ التوليد Ƙمحطا) ýغازية-ديزا .( 

- Ɵالتوليد بواسطة الريا Ƙمحطا. 

 .شمسيةمحطاƘ التوليد بالطاقة ال -

  :ةـȖƮاǧ التوليد البǺاري :أوال

 Ƴأنوا Ƙالمحطا ǉƦǋ ýطاقة وتستعمǄل Ǚارية محوƤالتوليد الب Ƙتعتبر محطا

مƤتƽǄة مǇ الوقود حسƔ األنواƳ المتوƼرة مýƛ الƽحم الحجري أو البتروý السائý أو 

الƺاز الطبيعي وتمتاز المحطاƘ البƤارية بكبر حجمǌا ورƭƤ تكاليǌƽا بالنسبة 

                                                 
  .fr.google.www طرƾ توليد الطاقة الكǌربائية مǇ الطاقة الشمسية -)1(
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كانياتǌا الضƤمة كما تمتاز بƎمكانية استعمالǌا لتحǄية المياǉ المالحةÜ األمر الƦي Ǘم

  .يجعǌǄا ƛنائية اǗنتاƤ ƜاƮة Ƽي البǚد التي تقƼ ýيǌا مƮادر المياǉ الƦƺائية

  : اختيار الموقƲ والمحطة-1

  :منǌا عدة عوامý  بناƇ عǏǄويتم اƤتيار موقƴ المحطاƘ البƤارية لǄتوليد الحراري

قرƔ مǇ مƮادر الوقود وسǌولة نقƍ ǊǄلǉƦǋ Ǐ المواقƴ وتوƼر وسائý نقý ال •

  .اقتƮادية

•  ǉميا Ǉكبيرة م Ƙكميا Ǐلƍ Ɯف يحتاƛالمك Ǉالتبريد أل ǉادر مياƮم Ǉم Ɣالقر

 عǏǄ شواطƐ البحار أو بالقرƔ مǇ ريدÜ لƦلǁ نبنǉƦǋ Ǐ المحطاƘ عادةالتب

 .مجاري األنǌار

كǌربائية لتوƼير تكاليف ƍنشاƤ Ƈطوط النقÜý القرƔ مǇ مراكز استǁǚǌ الطاقة ال •

 .ومراكز اǙستǋ ǁǚǌي عادة المدǇ والمناطƾ السكنية والمجمعاƘ التجارية

وتعتمد محطاƘ التوليد البƤارية عǏǄ استعماý نوƳ الوقود المتوƼر وحرقƼ Ǌي 

Ǉ أƼراƤ ǇاƮة لتحويý الطاقة الكيميائية والوقود ƍلǏ طاقة حرارية Ƽي الƔǌǄ الناتƝ م

عمǄية اǙحتراƛ ƾم استعماý الطاقة الحرارية Ƽي تسƤيǇ المياƼ ǉي مراحƤ ýاƮة 

وتحويǌǄا ƍلǏ بƤار Ƽي درجة ضƺط معيƛ Ǉم تسǄيط Ʀǋا البƤار عǏǄ عنƽاƘ أو 

 Ƙبتدوير محور التوربينا ƴار السريƤيقوم البƼ ايةƺال ǉƦǌل ƘممƮ اريةƤب Ƙتوربينا

يكانيكية عǏǄ محور التوربيناƘ ويربط محور وبƦلǁ تتحوý الطاقة الحرارية ƍلǏ طاقة م

المولد الكǌربائي ربطا مباشرا مƴ محور التوربيناƘ البƤارية Ƽيدور محور المولد 

الكǌربائي بنƩƽ السرعة وباستعماý الƤاƮية المƺناطيسية الدوارة مǇ المولد الكǌربائي 

الكǌربائية والجزƇ الƛابƘ منǊ تتولد عǏǄ طرƼي الجزƇ الƛابƘ مǇ مولد الطاقة 

  )1(.الǚزمة
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  : مكونات محطات التوليد البخاري-2

  :تتƋلف محطاƘ التوليد البƤارية بƮورة عامة مǇ األجزاƇ الرئيسية التالية

ǅقا :الفـرƼو Ƈا الوعاƦǋ Ƴونو ýف شكǄتƤالوقود وي ƾكبير لحر Ƈوعا Ǉو عبارة عǋ 

لوقود ورمي المƽǄƤاƘ لنوƳ الوقود المستعمý ويǄحƾ بǊ وسائý تƤزيǇ ونقý وتداوý ا

  .الǄƮبة

 ǋو وعاƇ كبير يحتوي عǏǄ مياǉ نقية تسǇƤ بواسطة حرƾ الوقود لǄتحوý :المرجـل

ǉƦǋ المياƍ ǉلǏ بƤار وƼي كƛير مǇ األحياǇ يكوǇ الƽرǇ والمرجƼ ýي حيز واحد تحقيقا 

ǊينƤالمراد تس Ƈوالما ƾالوقود المحتر Ǉالمباشر بي ýاƮتǚل . ýالمرج Ƴف أنواǄتƤوت

  .سƔ حجم المحطة وكمية البƤار المنتƼ Ɲي وحدة الزمǇح

ǅالعنفة الحرارية والتوربي: Ǌب ýƮا محور ويوǌل ƔǄƮال Ǉة مƽعن Ǉي عبارة عǋو 

 ǏǄع ýيعمƼ ارƤا البǌيƼ طدمƮمقعرة ي Ƙلوحا Ǌب Ƙبƛأسطواني م ýشك ǏǄجسم ع

ف العنƽاƘ  دورة بالدقيقة وتƤت3000Ǆدورانǌا ويدور المحور بسرعة عالية جدا حوالي 

 Ǌودرجة حرارت Ǌطƺوض Ǌار وسرعتƤف حجم البǚتƤبا ýميم والشكƮي الحجم والتƼ

ǋو عبارة عǇ وعاƇ كبير مǇ الƔǄƮ يدƍ ýƤليǊ  :محطة التوليد المكƛفأي باƤتǚف 

 Ǉير مƛقد الكƼا وǋقد قام بتدوير Ǉيكو Ǉبعد أ Ǉالتوربي Ǉتي مǓار اƤالب ǏǄاألع Ǉم

Ƥكما يد Ǌودرجة حرارت Ǌطƺض ýƤالتبريد دا ǉميا Ǉتيار م ýƽأس Ǉف مƛا المكƦǋ يƼ ý

 Ǐلƍ ǉالميا ǉƦǋ تعود ƚحي ǉميا Ǐلƍ ار الضعيفƤالب ýتحوي ǏǄع ýزونية تعمǄح Ɣأنابي

  .المراحý مرة أƤرǎ بواسطة مضƤاƤ ƘاƮة

ǋو عبارة عǇ مولد كǌربائي مƌلف مǇ عدة دوائر مربوطة مباشرة : المولد الكǊرباƏي

عضو ƛابƘ ويǄف العضويǇ لǖسǁǚ النحاسية المعزولة لتنقý مƴ محور التوربيǇ و

 Ƙابƛأطراف العضو ال ǏǄربائي عǌتيار ك Ǐلƍ Ǌناطيسي الدوار وتحولƺالم ýالحق

  .ويƤتǄف شكƦǋ ýا المولد باƤتǚف حجم المحطة
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وǋي عبارة عǇ مدƤنة مǇ اǓجر الحراري أسطوانية الشكý مرتƽعة جدا : المدخنـة

ƽǄƤطرد م ǏǄع ýي تعمƼ Ƴسراǘل ƾǋشا Ƴاƽارت ǏǄالجو ع Ǐلƍ ازيةƺال ƾحتراǙا Ƙا

  .طرد غازاƘ اǙحتراƾ والتقǄيý مǇ تǄوƚ البيئة المحيطة بالمحطة

ر مǇ المضƤاƘ والمحركاƘ ي وǋي عبارة عǇ عدد كب:اǑالت والمعدات المساعدة

ǏǄ الميكانيكية والكǌربائية ومنƲماƘ السرعة ومعداƘ تحميƭ البƤار التي تساعد ع

  .ƍتمام العمƼ ýي محطاƘ التوليد

  :ةـȖƮاǧ التوليد النووي :اـǭاȹي

 ýا تعمǌالتوليد الحرارية ألن Ƙمحطا Ƴأنوا Ǉم Ƴي نوǋ التوليد النووية Ƙمحطا

توليد البƤار بالحرارة وبالتالي يعمý البƤار عǏǄ تدوير التوربيناƘ "بنƩƽ المبدأ وǋو 

لد الكǌربائي وتتولد عنǊ الطاقة الكǌربائية التي بدورǋا تدور الجزƇ الدائري Ƽي المو

  )1(".عǏǄ أطراف الجزƇ الƛابƘ مƦǋ Ǉا المولد

والƽرƼ ƾي محطاƘ التوليد النووية أنǊ بدý الƽرǇ الƦي يحترƼ ƾيǊ الوقود يوجد 

ǋنا Ʀري تتولد ƼيǊ الحرارة نتيجة ƍنشطار ƦراƘ اليورانيوم وتستǉƦǋ ýƺ الطاقة 

 ǇياǄي غƼ ةǄائǌط عالي جداالحرارية الƺو ضƦ ارƤب Ǐلƍ اǌǄوتحوي ýي المراجƼ ǉالميا.  

 ýجدار عاز Ǐلƍ Ɯي يحتاƦري الƦال Ǉرƽال ǏǄتحتوي محطة التوليد النووية ع

 ǉالميا Ǉجر الناري وطبقة مǓا Ǉطبقة م Ǉم Ǉو يتكوǋري وƦال ƳشعاǗا Ǉم ƾووا

ǁ لحماية وطبقة مǇ الحديد الƛ ƔǄƮم طبقة مǇ اǗسمنƘ يýƮ سمكƍ ǊلǏ متريǇ وƦل

  .العامǄيƼ Ǉي المحطة والبيئة المحيطة مǇ التǄوƚ باǗشعاعاƘ الƦرية

 وكانƼ Ƙي Ǉƍ1954 أوý محطة توليد حرارية نووية Ƽي العالم نƼ ƘƦƽي عام 

  . ميقاواط5اǙتحاد السوƼياتي سابقا بطاقة 

 Ǉولك ǇǓا Ǐد العربية حتǚي البƼ ةǄالتوليد النووية غير مستعم Ƙومحطا

توليد الحرارية البƤارية مستعمǄة بƮورة كƛيƽة عǏǄ شواطƐ البحر األحمر محطاƘ ال

  .والبحر األبيƯ المتوسط والǄƤيƝ العربي Ƽي توليد الكǌرباƇ ولتحǄية المياǉ المالحة
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Ǯالǭائي :اـƫالتوليد ا ǧاȖƮةـ:  

حيƚ توجد المياƼ ǉي أماكǇ مرتƽعة كالبحيراƘ ومجاري األنǌار يمكǇ التƽكير 

لطاقة ƤاƮة Ʀƍا كانƘ طبيعة األرƯ التي تǌطƼ ýيǌا األمطار أو تجري Ƽيǌا بتوليد ا

األنǌار جبǄية ومرتƽعة ƽƼي ǉƦǋ الحاƘǙ يمكǇ توليد الكǌرباƇ مǇ مساقط المياǉ أما Ʀƍا 

 Ǉالمناسبة م Ǉي األماكƼ السدود ýيقتضي عمƼ يفƽƤ انحدار ƘاƦ ارǌمجاري األن Ƙكان

Ƌتنش Üǉالميا ǇزيƤر لتǌالن ǎو مجرǋ السدود كما ǉƦǋ Ǉم Ɣالتوليد عادة بالقر Ƙمحطا 

 ƘƺǄب Ƈرباǌمحطة توليد ك Ǌمع Ƙوقد بني السد العالي وبني ýر النيǌن ǎي مجرƼ ýالحا

 ميقاواط وعǏǄ نǌر الƽراƼ Ƙي شماý سوريا بني سد ومحطة توليد 1800قدرتǌا 

  . ميقاواط800كǌرباƇ بƘƺǄ قدرتǌا 

ارا كبيرا ƼيمكǇ عمý تحويƼ ýي مجرǎ النǌر Ʀƍا كاǇ مجرǎ النǌر منحدرا انحد

 ƘǙǚالش Ǐلƍ ةƼضاǗا باƦǋ ÜطناعيƮا ýǚش ýالمجاورة وعم Ǉأحد الوديا ǉباتجا

 ƘǙǚي شƼ ýƮو حاǋ Ƈرباǌدم مباشرة لتوليد الكƤكندا " نياغرا"الطبيعية التي تست Ǉبي

  .والوǙياƘ المتحدة

  : مǇ األجزاƇ الرئيسية التاليةتتƋلف محطة توليد الكǌرباƇ المائية بƮورة عامة

1- Ǉل( مساقط المياƏالما ǌالمجر:(  

 Ǐلƍ ýǚالش ǏǄأع Ǉالسد أو م ýƽي أسƼ Ǉر يكوƛكبير أو أك Ɣأنبو Ǉو عبارة عǋ

مدýƤ التوربينة وتسيƼ ýيǊ المياǉ بسرعة كبيرة ويوجد قƼ ýƽي أولǊ وقƼ ýƽي Ƥƈر 

جدر اǗشارة ƍلǏ أǇ السدود وبواباƘ تو. لǄتحكم Ƽي كمية المياǉ التي توجد Ƽي التوربينة

 Ǉوأماك ǉكمية الميا Ɣف حسǄتƤة تǄالمائ Ɣنابيǖة لǄƮالمو ǉالسدود وأقنية الميا

  .تواجدǋا

2-ǅالتوربيـ :  

 Üمحور رأسي واحد ǏǄع Ǉواحد مركبي Ǉي مكاƼ والمولد عادة Ǉالتوربي Ǉيكو

ابيƔ المائǄة تتدƾƼ المياǉ يركƔ المولد Ƽوƾ التوربيǇ وعندما تƽتƠ البوابة Ƽي أسýƽ األن
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بسرعة كبيرة Ƽي تجاريف مقعرة Ƽتدور بسرعة وتدير معǌا العضو الدوار Ƽي المولد 

  .حيƚ تتولد الطاقة الكǌربائية عǏǄ أطراف Ʀǋا المولد

  : أنبوب السحب-3

 ƜارƤǄا لǌسحب Ǉبد م ǚƼ Ǉي تدوير التوربيƼ قةƼالمتد ǉالميا ýتعم Ǉبعد أ

  .Ɣ بƋشكاƤ ýاƮة لسحبǌا لƤǄارƜ وبالسرعة الǚزمةبسرعةÜ لƦا توضƴ أنابي

  : المعدات واǑالت المساعدة-4

 ƘاƤالمض ýƛالمساعدة م ƘǙǓا Ǉالعديد م Ǐلƍ التوليد المائية Ƙمحطا Ɯتحتا

  .والبواباƘ والمƽاتيƠ ومعداƘ تنƲيم سرعة الدوراǇ وغيرǋا

  :ȖƮاǧ التوليد مȸ اƫد واجلزر :اـراǣع

المد والجزر مǇ الƲواǋر الطبيعية المعروƼة عند سكاǇ سواحý البحار ǌƼم 

 Ǚ ر وقدƤǓا Ưي البعƼ ƯƽƤاليوم وتن Ƙساعا Ưي بعƼ ƴƽالبحر ترت ǉميا Ǉيرو

 Ǉوأ ýالسواح ǉƦǋ Ǉقريبا م Ǉبية القمر عندما يكوƦجا Ǉع Ɲنات ƳاƽرتǙا اƦǋ Ǉأ ǇموǄيع

ا عǉƦǋ Ǉ السواحý أي عندما يƺيƔ القمر Ʀلǁ اǙنƽƤاƯ يحدƚ عندما يكوǇ القمر بعيد

 ýدورة ك ýيجي أي بيضاوي الشكǄيǄǋƍ ي مدارƼ Ưاألر ýالقمر يدور حو Ǉما أǄع

 ýيǄي الƼ القمر ينير Ǉوكا Ǉمعي Ǉمكا ǏǄع ǉنتباǙا ركزنا اƦƎƼ ساعة Ǉوعشرو ƴأرب

وبعد  رƦǌƼا معناǉ أنǊ قريƔ مƦ Ǉلǁ المكاǇ وأǇ جاƦبيتǊ قوية لƦا ترتƴƽ أمواƜ البح

 Ǉالمكا Ǉأي بعيد ع ýالمقاب Ƈالقمر بالجز Ǉيكو Ƙالوق ǁلƦ Ǉني عشرة ساعة مƛمضي أ

  .ƦاتǊ وبالتالي ينƯƽƤ مستوǎ مياǉ البحر

ومǇ األماكǇ التي يكƛر Ƽيǌا المد والجزر السواحý الشمالية لǄƤǄيƝ العربي Ƽي 

 Ƴاƽارت Ǐلƍ مد ǏǄأع ýƮي ƚحي Ƙالمنطقة 11منطقة الكوي ǉƦǋ Ǉمتر ولك  ýƺتست Ǚ

Ƽي ǉƦǋ المناطƾ لتوليد الطاقة الكǌربائية لكƼ Ǉي Ƽرنسا استǉƦǋ ƘǄƺ الƲاǋرة لتوليد 

 400الكǌرباƇ حيƚ أنشƘƋ محطة لتوليد الطاقة الكǌربائية وتقدر استطاعتǌا بحوالي 

ميقاواط حيƚ توضƴ التوربيناƘ الƤاƮة Ƽي مجرǎ المد Ƽتديرǋا المياǉ الƮاعدة ƛم 

  .ǋا مرة أƤرǎتعود الǌابطة وتدير
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  :ȖƮاǧ التوليد ǽاǧ االحتراȧ الداǹلي :اـǹامس

ǋي عبارة عƘǙƈ Ǉ تستƤدم الوقود "محطاƘ التوليد ƦاƘ اǙحتراƾ الداǄƤي 

 Ɲتتولد نواتƼ معينة Ɣبنس Ƈواǌا بالǌبعد مزج ƾغرف احترا ýƤدا ƾيحتر ƚحي Üýالسائ

ƾحتراǙ1("ا(Ʃالمكب ǁتحري ƴتستطي ƴƽط مرتƺض ǏǄع Ƙي غازاǋلة  وƈ ي حالةƼ كما 

  .الديزاý أو تستطيƴ تدويرǋا كما Ƽي حالة التوربيناƘ الƺازية

  : توليد الكǊرباƅ بواسطة الديƦال-1

 Ǉي المدƼ ةƮاƤ يرةƛك Ǉي أماكƼ Ƈرباǌي توليد الكƼ ýلة الديزاƈ ýتستعم

الƺƮيرة والقرǎ وǋي تمتاز بسرعة التشƺيý وسرعة اǗيقاف ولكنǌا تحتاƍ ƜلǏ كمية 

 مǇ الوقود نسبيا وبالتالي كƽǄة الطاقة المنتجة منǌا تتوقف عǏǄ أسعار الوقود مرتƽعة

وǉƦǋ المولداƘ )  ميقاواط3(ومǇ ناحية أƤرǙ ǎ يوجد منǌا وحداƦ ƘاƘ قدراƘ كبيرة 

 ǏǄع ýيعم ǊنƎƼ ƔǄترة الطƼ Ƈناƛأو أ Əي حالة الطوارƼ يراƛك ýوتستعم Ɣة التركيǄǌس

  .Ƙ بالتوازي لسد احتياجاƘ مراكز اǙستǁǚǌ والطƍƔǄعداد عدد كبير مǉƦǋ Ǉ المولدا

  : توليد الكǊرباƅ بالتوربينات الƸاƦية-2

تعتبر محطاƘ توليد الكǌرباƇ العامǄة بالتوربيناƘ الƺازية حديƛة العǌد نسبيا 

ويعتبر الشرƾ األوسط مǇ أكƛر البǄداǇ استعماǙ لǌا وǋي ƦاƘ سعاƘ وأحجام مƤتƽǄة 

 Ǉ1م Ǐلƍ التي  250ميقاواط ǇداǄي البƼ العالي جدا ƔǄالط Ƈناƛعادة أ ýميقاواط وتستعم

 Ǉما بي Ɵا تتراوǌƼيقاƍا وǌعǚقƍ ترةƼ Ǉما أǄارية أو مائية عƤتوليد ب Ƙا محطاǌيƼ يوجد

ƾعشرة دقائ Ǐلƍ Ǉدقيقتي.  

تمتاز ǉƦǋ المولداƘ ببساطتǌا ورƛ ƭƤمنǌا نسبيا وسرعة تركيبǌا وسǌولة 

Ǐلƍ Ɯتحتا Ǚ يǋا وǌيانتƮ Ǉالعديد م ýمكانية استعماƎتبريد كما تمتاز بǄيرة لƛك ǉميا 

  .أنواƳ الوقود وتتميز كƦلǁ بسرعة التشƺيý وسرعة اǗيقاف

                                                 
  .com.khayma.www 2005  طرƾ توليد الكǌرباÛƇسǄطاǇ أبو زيد -)1(
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 Ǉبي Ɵي يتراوƦة المردود الƽي ضعيǌƼ اǌ25و% 15وأما سيئات % Ǉكما أ

عمرǋا الزمني قƮير نسبيا وتستǁǄǌ كمية أكبر مǇ الوقود بالمقارنة مƴ محطاƘ التوليد 

  .رارية البƤاريةالح

  :مكونات محطات التوربينات الƸاƦية

  :Ǉƍ األجزاƇ الرئيسية التي تتكوǇ منǌا محطة التوليد الƺازية ǋي كما يǄي

- ƅواǊط الƷضا: Ƙعشرا Ǐلƍ Ǌطƺض ƴƼالجو المحيط وير Ǉم Ƈواǌال ƦƤƋو يǋو 

  .الضƺوط الجوية

- Ƽة االحتراƺرƷ:مكب Ǉتي مǓوط اƺالمض Ƈواǌط الǄتƤا يǌيƼالوقود  و ƴوم Ƈواǌال Ʃ

ýاƺة باألشƮاƤ ýمعا بواسطة وسائ Ǉويحترقا.  

- ǅمحور :التوربيـ ƴناحية م Ǉقي مربوط مƼا أǋمحور Ǉتوربي Ǉي عبارة عǋو 

 ƾندوƮ بواسطة Ǉالمولد ولك ƴم ǎرƤناحية أ Ǉمباشرة وم Ƈواǌال Ʃمكب"Ʃترو "

Ƙازاƺال ýƤربائي تدǌالمولد الك Ǉسرعة دورا Ǉالسرعة أل ƾلتحقي ƾحراǗا Ǉالناتجة ع 

  .Ƽي التوربيƛ Ǉم الǌواƇ عǇ طريƾ المدƤنة

 يتýƮ المولد الكǌربائي مƴ التوربيǇ بواسطة Ʈندوƾ تروƩ :المولد الكǊرباƏي -

 Ǉالتوربيني Ǐلƍ Ǉة تقسم التوربيƛالحدي Ƙالتوربينا Ưي بعƼكرنا وƦ يف السرعة كماƽƤلت

كبƩ الǌواƇ والƛانية تسمǏ توربينة واحدة لǄضƺط والسرعة العالية متǄƮة مباشرة مƴ م

  .القدرة متǄƮة مباشرة مƴ محور المولد الكǌربائي

 تحتاƜ محطاƘ التوربيناƘ الƺازية ƍلǏ بعƯ المعداƘ واƘǙǓ :اǑالت المساعدة -

  :المساعدة واƘǙǓ المساعدة عǏǄ النحو التالي

- Ƈواǌال Ʃمكب Ǐلƍ ǊولƤد ýقب Ƈواǌي الƼاƮم.  

 .لǏ وǋو محرǁ ديزاý أو محرǁ كǌربائيمساعدة التشƺيý األو -

- ýاƺاألش ǏǄالمساعدة ع ýالوسائ. 

 .ƘǙƈ تبريد مياǉ المحطة -

- ýالعم ýمراح Ǉة مǄمرح ýي كƼ طƺالحرارة والض Ʃقيا Ƙمعدا. 
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 .معداƘ القياƩ الكǌربائية المعروƼة المƤتƽǄة -

ȅادȅاـ: ǳة الرياȖȅواǣ ǒاǣهرȮوليد الǩ ǧاȖƮ:  

ماكǇ التي تعتبر مجاري دائمة لǉƦǌ الرياƼ Ɵي يمكǇ استýǚƺ الرياƼ Ɵي األ

تدوير مراوƟ كبيرة وعالية لتوليد الكǌرباƇ وعǏǄ سبيý المƛاǋ ýناǁ مدƺƮ Ǉيرة Ƽي 

 Ƈرباǌمحطة توليد الك Ǉاليومي م ǁǚǌستǚزمة لǚربائية الǌالعالم تستمد الطاقة الك

اوƟ بƎنتاƜ الطاقة  مترا وتقوم ǉƦǋ المر25تعمý بالرياƟ يبƸǄ طوý شƽرة مروحيتǌا 

  .الكǌربائية

  :ȖƮاǧ التوليد ǣالȖاقة الشمسية :ـاȅاǣع

 Ǉكما يمك Ɲيستنت Ǉتطبيقيةأ ýعماƋوالتي Ƽ ƘبحƮالتجاري  أ ýي التداو ýǚƺاست

Ƽي تسƤيǇ المياǉ واǙستعماý  واستƤدامǌا الطاقة الشمسية ǗنتاƜ الطاقة الكǌربائية

  )1(".المنزلي

  

باƇ نƍ ýƮلǏ أǇ الجزائر تعتمد Ƽي توليد الكǌرباƇ مýǚƤ Ǉ طرƾ توليد الكǌر

  :عǏǄ عدة قطاعاƘ مƤتƽǄة كما يبينǌا الجدوý التالي

  
  :23 الجدول رقم

  يمƙل مصادر وطرƼ إنتاج الكǊرباƺ ƅي الجƦاƏر
  بǙƉف األطناǇ: الوحدة

  الكمية  يـاج الوطنـاǕنت

  ƍ  57نتاƜ كǌربائي أولي
  ƍ   57نتاƜ سوناغاز1  
  57  اƇ المائية الكǌرب1-1    
    1-2 ǎرƤأ ýالطاقة النووية( وسائ ÜƩ0  )الشم  
  ƍ   0نتاƦ Ɯاتي2  
  0   الكǌرباƇ المائية2-1    
    2-2 ǎرƤأ ýوسائ ) Ʃ0  ...)شم  

                                                 
  .accompsment/gaverag.usaid.www مشروƳ الطاقة الكǌربائية -)1(



- 347 - 

  ƍ  27591نتاƜ الكǌرباƇ المشتقة
  ƍ   27346نتاƜ سوناغاز1  
  10791   الكǌرباƇ المنتجة مǇ الƺاز1-1    
  16203  ر الكǌرباƇ المنتجة مǇ البƤا1-2    
    1-3ýالمنتجة بالديزا Ƈرباǌ352   الك  
  245   اǗنتاƜ الƦاتي2  
    2-1ýالمنتجة بالديزا Ƈرباǌ245   الك  
  ƍ   0نتاƤƈ Ɯر2-2    

  
Source : Le bilan énergétique national, ministère de l’énergie, et des mines, Algérie 2004. 

 
شكý كبير عǏǄ الƺاز ومشتقاتǊ وكƦا نǚحƲ مýǚƤ Ǉ الجدوý اعتماد الجزائر ب

الطاقة البƤارية لتمويǇ احتياجاتǌا الطاقة الكǌربائية وƦǋا راجƍ ƴلǏ انƽƤاƯ أسعارǋا 

وتوƼرǋا بكمياƘ كبيرة حيƚ تعتبر الجزائر الدولة األولǏ مǇ حيƚ احتياطي الƺاز 

 Ǌاز الطبيعي ومشتقاتƺال Ǉنسبة تموي ƘƺǄريقيا وبƼƍ يƼ 98الطبيعي %Ǘا Ǉم Ɯنتا

 Ƈرباǌالك Ɯنتاƍ يƼ مة الطاقة المائيةǋبينما تقدر نسبة مسا Ƈرباǌالك Ǉي مƼاƮالوطني ال

  %.0.89أما اǗنتاƜ الƦاتي Ƽيعادý % 0.21بـ 

 Ǉمواكبة التطور م ýأج Ǉا الطاقوية مǌيير سياستƺت Ǉالجزائر م ǏǄبد ع Ǚ ǇƦƍ

 Ʀلǁ باǙستƛمار Ƽي مجاý جǌة وتǄبية الطƔǄ المتزايد عǇ الكǌرباƇ مǇ جǌة أƤرǎ ويتم

نتيجة محدودية عمر ý األمýƛ لمشكǄة الطاقة Ƽي المستقبý حالطاقاƘ المتجددة ألنǌا ال

ǁلƦل ýƛاألم ýر البديƼيدية وتوǄالطاقة التق.  

  : المستدامةاآلثار االقتصادیة للكهرباء على التنمية: يـرع الثانـالف
ǙقتƮادية الموجودة ومنǌا ويمكǇ تقسيم اƛǓار اǙقتƮادية حسƔ القطاعاƘ ا

Ƈالبنا Ƴقطا Üالتجارة Ƴقطا ÜناعةƮال Ƴقطا Üالزراعة Ƴقطا...ƣال.  

  : وتتمýƛ أعماƦǋ ýا القطاƳ مýǚƤ Ǉ :القȖاț الزراȝي :أوال

  .وتتكوǇ مǇ عنƮريǇ أساسييǋ Ǉما الري والدŇرƩ : المكننة الƦراعية-1
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مستوǎ األراضي الزراعي Ƽي القرǎ التي ينƼ ƯƽƤيǌا منسوƔ المياǉ عǇ :  الـري-

ǇƎƼ األمر يستǄزم رƴƼ المياǉ مǇ الترƳ أو اǓبار اǗرتوازية وغيرǋا لري ǉƦǋ األراضي 

 ýبدائية كالسقاية أو الضمبور أو الشادوف أو بوسائ ýتتم بوسائ ǉƦǋ ƴƼية الرǄوعم

ئي حديƛة باستƤدام ƘǙƈ الري وǉƦǋ اƘǙǓ تدار بالوقود حيǙ ƚ يتوƼر التيار الكǌربا

ولكǇ حينما يدýƤ التيار ƍلǏ الريف ƎƼنǊ يمكǇ التمييز بيǇ نوعيǇ مƘǙƈ Ǉ الري التي 

Ƈرباǌ1(.تدار بالك(  

ǍولǓا: Ɲونت Ƈرباǌدارة بالكǗا Ǐلƍ Ƙم تحولƛ تدار بالوقود Ƙالتي كان ƘǙǓا ǁǄي تǋو 

 ǏǄع Ɣادية التي تترتƮقتǙار اƛǓا Ʃقيا ǇيمكƼ سعر الرية الواحدة ƯاƽƤان Ǌعن

تحويƘǙƈ ý الوقود ƍلǏ كǌرباƇ اǙنƽƤاƯ الƦي يتحقƼ ƾتكƽǄة اǗنتاƜ الزراعي نتيجة 

ضنا أƈ Ǉلة ري كانƘ تدار بالوقود وتستطيƴ ري مساحة رƼ ǇƎƼ انƽƤاƯ تكƽǄة الري

رية لǌǄكتار عǋ 150  ǏǄكتار ƛǚƛة رياƼ Ƙي السنة ƼتكوǇ جمǄة الرياƘ 50قدرǋا 

عد تحويǌǄا لǘدارة بالكǌرباƇ انƯƽƤ سعر ري مدار السنةÜ ويƽرƯ أǉƦǋ Ǉ اǓلة ب

 Ǉكتار الواحد مǌ250ال Ǐلƍ Ɯأي مقدار 175 د Ɯ75 د Ɣحسا Ǉيمك ǊنƎƼ Ɯد 

  :اǙنƽƤاƼ Ưي تكƽǄة اǗنتاƜ الزراعية كما يǄي

  (2) د1250Ɯ=  دǋ ×75 Ɯكتار / رية150

Ʃ اƛǓار  وǋي اƘǙǓ المستƤدمة المƮممة أساسا لتدار بالكǌرباƇ وممكǇ قيا:الƙانية

 ƜنتاǗة اƽǄي تكƼ ƯاƽƤي الري انƼ ƘǙǓا ǉƦǋ دامƤاست ǏǄع Ɣادية التي تترتƮقتǙا

 Ƙالسابقة التي كان ýبالوسائ ǊتƽǄتك Ǉوبي ƘǙǓا ǉƦǌالري ب Ǉبي ƾرƽالزراعي نتيجة ال

تروي األراضي الزراعية ويمكǇ استƦ ƭǚƤلǁ بنƩƽ الطريقة السابقة التي اتبعناǋا 

ƘǙǓ الكǌربائية Ƽي الزراعية يترتƔ عنǌا أراضي جديدة لم تكƼ Ǉي أǇ استƤدام ا

مستǄƺة مǇ قبý وزيادة Ƽي عدد المحاƮيý الزراعية التي كانƘ تزرƳ مǇ قبƦǋ ǇƎƼ ýا 

 Ʃقيا Ǉي المساحة المزروعة ويمكƼ الزراعي نتيجة الزيادة ƜنتاǗي اƼ زيادة Ǐلƍ ديƌي

                                                 
 .1980ƭ Ü .259 حسيƍ Ǉبراǋيم عيدÜ دراساƼ Ƙي التنمية اǙجتماعيةÜ دار المعرƼة الجامعيةÜ اǗسكندرية -)1(

(2)-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜجتماعيةǙالتنمية ا Ƙدراسا Üيم عيدǋبراƍ Ǉ260.  حسي. 
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 الناتƝ عǇ الزراعة (1)دýƤ الزراعي الƮاƼياƛǓار اǙقتƮادية التي تنجم عنǌا بمقدار ال

 وƮƤوƮا Ʀƍا ما  طبقƘ العمǄية باستýǚƺ الطاقة الشمسية Ƽي المناطƾ الجديدة

  .الƮحراوية والتوسƴ واǙستýǚƺ الزراعي نتيجة استƟǚƮ األراضي الǚƽحية 

2-Ƨبدائية : الـدر ýما بوسائƍ والبرسيم ýوƽبة والǄوالشعير والح Ơالقم Ʃيتم در 

كاƘǙǓ التي تدار بجراراƘ تستƤدم الوقود وحينما يدýƤ التيار الكǌربائي ƍلǏ الريف 

 Ƈرباǌالك Ǐلƍ الوقود Ǉم ýا التحوƦǋ Ǉادية الناتجة مƮقتǙار اƛǓا Ʃقيا Ǉيمك ǊنƎƼ

  .بمقدار انƽƤاƯ تكƽǄة الدرƩ بالنسبة لكƈ ýلة

ر بالكǌرباƼ Ƈيما ومما سبƾ يمكǇ مǚحƲة أƘǙƈ Ǉ اǗنتاƜ الزراعي يمكǇ أǇ تدا

Ʃالري والدر ƘǙƈ يƼ ǇǓا اǌدامƤر استƮالريف ويقت ƘǄƤا دƦƍ.  

ولنƽترƯ أƍ Ǉدارة ǉƦǋ اƘǙǓ بالكǌرباƇ أرƭƤ نسبيا مƍ Ǉدارتǌا بالوقود 

العادي ǇƎƼ اƛǓار اǙقتƮادية ǙستƤدام ǉƦǋ اƼ ƘǙǓي الزراعة ستتمƼ ýƛي Ʈورة 

ƛ ƯتراƼالزراعي با ƜنتاǗة اƽǄتك ƯاƽƤانƜنتاǗا اƦǌل ǎرƤر األƮة العناƽǄتك Ƙبا.  

  :اȹɋتاǯ اƩيواƆ :اـǭاȹي

1-ǅلباǓا Ʀرƺ :  

 Ǉدية أو عǄالج Ɣبالقر ƯƤال ýƛبدائية م ýي الريف بوسائƼ Ǉرز األلباƼ ويتم

 ýمكانية تحويƍ ǊيǄع Ɣالريف يترت Ǐلƍ Ƈرباǌالك ýاƤدƍتدار باليد و ƘارزاƼ ƾطري

 ويمكǇ التمييز بيǇ نوعيǇ ةو بعضǌا ƍلƘǙƈ Ǐ كǌربائيالƽرازاƘ التي تدار يدويا كǌǄا أ

 ǇمƘرازاƽال:  

ǍولǓا : ǊيǄع Ɣقد يترت ýا التحوƦǋو Ƈرباǌالك Ǐلƍ Ƙم تحولƛ التي تدار يدويا Ƙرازاƽال

Ǉنتيجتا:  

زيادة اǗنتاƜ لǉƦǌ الƽرازاƘ ألǇ الƽراز الƦي يدار : ƯƽƤ سعر الوحدة المنتجة •

ر يدويا األمر الƦي يترتƔ عǄيǊ زيادة ƍنتاجية كǌربائيا يكوǇ أسرƳ مǇ الƦي يدا

  .الƽرازة Ƽي زمǇ معǄوم
                                                 

 . لǘنتاƜ الزراعي وبيǇ القيمة اǗجمالية لتكƽǄة اǗنتاƜ الدýƤ الزراعي الƮاƼيÜ الƽقر بيǇ القيمة اǗجمالية-(1)
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•  Ǉا مǌنتيجة لتحول Ƙرازاƽال ǉƦǌل ƜنتاǗزيادة كمية ا Ǉة الناشئة عƽǄالتك ƯاƽƤان

  .كǌربائيةƍلǏ يدوية 

 أما الƽرازاƘ المستƤدمة والمƮممة أساسا لتدار بالكǌرباƍ ǇƎƼ Ƈنتاجǌا يزيد : الƙانية

  . األولǏمقارنة باǓلة

  :ơـ التفري-2

 الدواجǇ بالريف ƍما بداýƤ بيوƘ الǚƽحيǇ أنƽسǌم نتيجة حضانة ƣيتم تƽري

الطيور لǄبيƯ وأما ƤارƜ بيوƘ الǚƽحيƼ ǇيكوƼ Ǉي المعامý أو أƼراǇ بǄدية كما ǋو 

 Ǐلƍ ýتتحو Ǉا أǌبطبيعت Ǉيمك Ǚ ǇراƼأو األ ýالمعام ǉƦǋو ǎالقر Ǉير مƛي كƼ ǇƋالش

ǌدارة بالكǗرياƽالت Ǉم Ƈكما يتم جز Ƈرباƣ ربائيةǌك Ƙطناعية" بمعداƮǙالمحضنة ا "

Ǉالدواج Ƙي محطاƼ ة السائدةǄي الوسيǋو.  

 Ƈرباǌتدار بالك Ǉأ Ǉالحيواني والتي يمك ƜنتاǗا ƘǙƈ مǋأ Ǉأ Ơيتض ƾومما سب

وتشƺيǉƦǋ ý اƘǙǓ بالكǌرباƇ سيكوǇ أرƭƤ نسبيا مǋƣ"  Ǉي الƽرازة وأجǌزة التƽري

ǌǄيƺي الريفتشƼ ةƼلوƋالم ýة ما )1(".ا بالوسائƮاƤو  ƘǄالطاقة استعم ýيƺي تشƼ

  .الƽوتوƼولطية بالنسبة لǄمناطƾ النائية والمشتقة مǇ الطاقة الشمسيةالكǌربائية 

Ǯالǭاـ: Ȗـقȝالصنا țةـا:  

  :ƛـ النسي-1

 Ǐلƍ ديƌالريف ي Ǐلƍ Ƈرباǌالك ýوƤد ǇƎƼ األقمشة أو السجاد Ɲنسي Ǉكا Ƈسوا

نƴ النسيƝ اليدوي ƍلǏ مƮانƈ ƴلية تدار بالكǌرباƇ وƤاƮة تǁǄ المƮانƴ التي تحوý مƮا

بǌا عدد مǇ وحداƘ اǗنتاƜ بý ومǇ المنتƲر أيضا أǇ يشتýƺ التيار الكǌربائي Ƽي ƍدارة 

 ýاستعما Ǉأ ƴالمتوق Ǉوم Ƙالبيو ýƤيرة داƺƮال Ƙردية أي المشروعاƽال ýاألنوا

  :دوي يترتƔ عǄيǊ نتيجتاǋ ǇماالكǌرباƼ Ƈي تشƺيý أنواý النسيƝ الي

•  ǉƦǋ Ǉي مƼاƮال ýƤوحدة المنحة وبالتالي زيادة الدǄبالنسبة ل ƜنتاǗة اƽǄتك ƯƽƤ

  .الƮناعة
                                                 

)1(-ƭ Üƾساب ƴمرج ÜجتماعيةǙي التنمية اƼ Ƙدراسا Üيم عيدǋبراƍ Ǉ265.  حس. 



- 351 - 

زيادة حجم اǗنتاƜ أيضا ǇǙ األنواý التي تدار بالكǌرباƇ ستكوǇ أغزر ƍنتاجا  •

ترتƔ عǄيǊ بالتبعية زيادة الدýƤ مǉƦǋ Ǉ يمǇ األنواý اليدوية األمر الƦي س

لƮناعة ƍضاƼة ƍلǉƦǋ Ǐ النتائƝ اǙقتƮادية ƎƼنǊ سيƌدي ƍلǏ زيادة حجم العمالة ا

ýوƤزيادة الد Ǐلƍ ديƌا يƦǋي الريف وƼ ناعيةƮال. 

  : تصنيƲ المنتجات الƦراعية-2

وƼي القرǎ التي تتميز بوƼرة اǗنتاƜ مǇ الƤضر والƽواكǊ قد تسببǉƦǋ Ƙ الوƼرة 

نتجاƤ ƘاƮة Ƽي مواسم ƍنتاجǌا بينما Ƽي ǋبوط مǄحوƼ Ʋي مستوǎ أسعار ǉƦǋ الم

 Ƙالمنتجا ǉƦǋ ƴنيƮية لتǄمح ƴانƮم Ƌقد تنشƼ ǎالقر ǉƦǋ ýƛم Ǐلƍ Ƈرباǌالك ýوƤد

الزراعية وƤاƮة Ʀƍ كانƘ القرǎ المجاورة تنتƝ أيضا ǉƦǋ األنواƳ مǇ الƤضر والƽاكǌة 

ǁلƦ Ǉع ýاƛا ومǌنتاجƎية بǄالمح ƴانƮالم ǉƦǋ يةƦƺت ƴوتستطي:  

  .لƽواكǊ مýƛ عƮير الطماطم والƤضر المعǄبةتعǄيƔ الƤضر وا •

 .الÜǇ...ƣ العنƔيƮناعاƘ المرباƘ مýƛ المشمÜƫ الت •

• Ǌواكƽيف الƽتج. 

واƛǓار اǙقتƮادية التي يمكǇ أǇ تترتƔ عǏǄ تƮنيƴ المنتجاƘ الزراعية الƦƺائية 

 ƔǄير الطƼالبطالة وتو ƭاƮناعة بامتƮي قيام الǋ الريف Ǐلƍ Ƈرباǌالك ýوƤنتيجة د

Ǚوا Ǉم ýمقبو ǎمستو ǏǄة عƲƼالمحا ǁلƦوك Ƙالمنتجا ǉƦǋ Ǉية مǄالمح Ƙحتياجا

ýيƮالمحا ǉƦǋ Ɯنتاƍ مواسم ýǚƤ األسعار.  

 ýƤزيادة الد ǊيǄع Ɣالمباشر مما يترت ǁǚǌستǙوزيادة حاجة ا ýوƮرة المحƼو

 Ƴالقطا Ǉة الناتجة عƼزيادة القيمة المضا ǎرƤناحية أ Ǉناحية وم Ǉالزراعة م Ǉم

  . أي منتجاƘ زراعيةالزراعي

3-ǅمنتجات اللبا Ʋتصني :  

 Ǐلƍ ا مباشرةǌيƼ Ƴليبا Ǌكبير من Ƈجز Ǌيتج ǇبǄال Ǉالقرية الجزائرية حاليا م Ɯنتاƍ

 ǊنيعƮبت Ƈالباقي تقوم النسا Ƈا والجزǌيƼ ǊنيعƮليتم ت Ǉاألجبا ƴانƮم Ǐلƍو ǇكيǄǌالمست

 يتجǊ جزƇ منǊ ليباƼ Ƴي داýƤ البيوǗ ƘنتاƜ الجبǇ الƦي يستǁǄǌ أغǄبǊ داýƤ القرية



- 352 - 

Ǉƍ دƤوý الكǌرباƍ ƇلǏ الريف يƌدي ƍلƍ ǏنشاƇ مƮانƴ منتجاƘ . األسواƾ المجاورة

ǌǄيƺويتم تش Ǉالاأللبا ƴنيƮت ǏǄوتعتمد ع Ƈرباǌا بالك Ǉا مǌتيƋا وما يǌسƽالقرية ن Ǉبا

 Ƙعند مستويا ǇبǄسعر ال ǏǄة عƲƼالمحا ǁلƦ ǏǄع Ɣالمجاورة وقد يترت ǎالقر Ǉألبا

ة األمر الƦي يرƴƼ مǇ الدýƤ المنتƝ كما يترتƔ عǄيǊ تشƺيý أيدي عامǄة أي منƽƤض

لة Ƽي الƮناعة وبالتالي زيادة الدƤوý والقيمة المضاƼة نتيجة تƮنيƴ ازيادة حجم العم

Ǉاأللبا.  

4-Ʀصناعة الخب :  

قبý دƤوý الكǌرباƇ كانƮ Ƙناعة الƤبز داýƤ بيوƘ الǚƽحيǇ تقوم نساƇ األسر 

Ǉالعج ƘياǄبعم ýيكǌيير الƺالحضارة وت Ǉم Ǉمعي ǎمستو Ǐلƍ الريف ýوƮبز وبوƤوال 

المǌني بǌا تتحوý نسبة معقولة مǇ سكاǇ القرية مǇ العمƼ ýي الزراعة ƍلǏ العمƼ ýي 

الƮناعة والƤدماƘ مما قد يǄزم مƤابز عامة تتم عمǄية العجǇ بƘǙƉ كǌربائية بينما تتم 

لسائý وقد تكƽي مƤبزة واحدة مƦǋ Ǉا النوƳ عمǄية الƤبز Ƽي األƼراǇ تعمý بالوقود ا

  .لتƦƺية مجموعة مǇ األرياف المتجاورة باحتياجاتǌا لƤǄبز

  :ارةـاț التǲـقȖ :اـراǣع

Ǉƍ استعماý الكǌرباƼ Ƈي الريف ستƛƌر عǏǄ كý المستوياƘ اǙقتƮادية 

 ýƤي الدƼ الزيادة Ǐلƍ ي الريف سيترجمƼ اديƮقتǙا ǎالمستو ƳاƽارتƼ جتماعيةǙوا

الƮاƼي العام لسكاǇ الريف وƦǋا يعني ارتƽاƳ القوة الشرائية لدǎ المستǄǌكيǇ وبالتالي 

 ƴǄي سǋو ýستعماǙالشائعة ا ƴǄالس Ǉالعام م ǁǚǌستǙا ǎمستو ƴƼر Ǐلƍ ديƌي

 ƴǄي سǋو ýقب Ǉا القرية مǌكǄǌتست Ǉكية جديدة لم تكǚǌاست Ƙرغبا ƾǄƤو ýضرورية ب

  .كمالية

 Ƈرباǌالك ýاƤدƍ Ǉا كما أǌبضائع Ưعر ǏǄيساعد ع Ǌسƽالتجاري ن Ǉي الميداƼ

بƮورة أكƛر جƦبا لǄمستǄǌكيƦǋ Ǉا باǗضاƼة ƍلǏ اǗنارة Ƽي الطرقاƘ المتواجدة Ƽي 

Ƈرباǌبالك ýالقرية وتزويد المناز.  
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ومعنƦ Ǐلǁ وتƤǄيƮا لǇƎƼ Ǌ اƛǓار اǙقتƮادية واǙجتماعية ǗدƤاý التيار 

شاط التجاري بǌا Ƽي Ʈورة زيادة المعامƘǚ الكǌربائي Ƽي الريف سيعكƩ عǏǄ الن

التجارية سواƇ مǇ حيƚ الكم أو النوÜƳ والكم يقƮد بǊ حجم المبيعاƘ أما النوƼ ƳيقƮد 

 Ƙالكماليا ýƛم ýقب Ǉة مƼلوƋم Ǉالقرية لم تك ƾسو Ǐلƍ جديدة ƴǄس ýوƤود ƴǄالس Ƴتنو Ǌب

)Ɣألعا ÜجةǄƛم Ƙمشروبا...ƣي القرية يع) الƼ Ƈرباǌالك ýاƤدƍي وƼ Ƈتجار سواǙني ا

وǋي سƴǄ لم . المحƘǚ العامة أو Ƽي محƘǚ متƮƮƤة Ƽي األعماý الكǌربائية وغيرǋا

تكǇ معروƼة Ƽي القرية قبý دƤوý الكǌرباƇ بý ومǇ المنتƲر أǇ تنشƋ مƌسساƘ ولو 

  .محدودة متƮƮƤة Ƽي األعماý الكǌربائية Ƽي المباني وƤاƮة المستحدƛة منǌا

  :ǒاـاț البنـقȖ :اـǹامس

Ǉƍ ارتƽاƳ المستوǎ اǙقتƮادي Ƽي الريف نتيجة لدƤوý الكǌرباƍ Ƈليǌا ممƼ ǚƛي 

حƮيǄة ƍجمالية وǋي زيادة متوسط دýƤ الƽرد بǌا وارتƽاƳ المستوǎ اǙجتماعي ǋو 

 Ƈرباǌالك ýوƤر مباشر لدƛƋناحية وك Ǉادي ومƮقتǙا ǎالمستو ƳاƽرتǙ نتيجة متوقعة

Ǆيǌا مǇ ارتƽاƳ المستوǎ الƛقاƼي والƮحي لسكانǌا ƍليǌا مǇ ناحية أƤرǎ وما يترتƔ ع

 ƘدماƤال Ưير بعƼتو ýǚƤ Ǉا مƦǋو Üالمدينة Ǐلƍ الريف Ǉم Ǉجرة السكاǋ Ǉوالحد م

 ǉƦǋ العوامý مجتمعة ƍلǏ تنشيط قطاý ƳاǙجتماعية واǙقتƮادية Ƽيǌا وبالتالي ستƌدي ك

مƴ ارتƽاƳ المستوǎ البناƇ بالقرية وƤاƮة المساكƦ ǇاƘ المستوǎ الحضاري تجاوبا 

 Ɣجان Ǐلƍ اƦǋ ةƛحدي Ǉقامة مساكƍ يƼ مǌعاتǄا وتحقيقا لتطǌǄǋجتماعي ألǙادي واƮقتǙا

 ǇƦƍ ǇييǄƮا األǌǄǋغير أ Ǉم ƘدماƤبال Ǉالسكنية القائمي ƘحتياجاǙة اǌي مواجƼ الرغبة

ستنشط حركة التشييد والبناƇ لǄمساكǇ الحديƛة كƛƋر اقتƮادي لدƤوý الكǌرباƼ Ƈيǌا 

يكوǇ مستوǎ نشاط ǉƦǋ الحركة أكبر بƮورة مǄحوƲة مǇ مستوƦǋ ǎا النشاط قبý وس

دƤوý الكǌرباƍ Ƈليǌا ويمكǇ قياƦǋ Ʃا األƛر اǙقتƮادي بحƮر عدد الوحداƘ السكنية 

ƦاƘ المستوǎ الحضاري التي أنشئƼ Ƙي القرية ýǚƤ سنواƘ مǇ دƤوý الكǌرباƍ Ƈليǌا 

داƘ السكنية التي أقيمƼ ýǚƤ Ƙترة مماǄƛة وحتǏ تاريƍ ƣجراƇ بحƚ مقارنة بيǇ الوح

  .مǇ سنواƘ ما قبý تاريƣ دƤوý الكǌرباƍ Ƈليǌا
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 اǙقتƮادية واǙجتماعية Ƙوما دليý نجاƟ  التنمية المستدامة Ƽي الجزائر تǁǄ اǙنعكاسا

 المالية الكبيرة Ƽي ƍطار اƘوالƛقاƼية التي يشǌدǋا الوطǇ جراƇ تƮƤيƭ اǙعتماد

الجديدة التي تعتمد عǏǄ تƮƤيƭ مبالƸ مالية لǄنǌوƯ بالمناطƾ السياسة الطاقوية 

 ƇحراƮي الƼ ا السكانيةƦيةوكǄاالجبǌمن  ýƺربائية تشتǌك Ƙمحطا Ƈنشاƍ ƾطري Ǉع Ü

 التي أƮبƠ استعمالǌا ةوتعتمد عǏǄ الطاقة الشمسية بناƇ عǏǄ األلواƟ الƽوتوƼولطي

لƽعاý ولو عǏǄ اتǌا ومردودǋا اتزايد Ƽي ǉƦǋ المناطƾ لسǌولة تكنولوجيم بشكý اشرتمن

  .المستوǎ البعيد

  

التحكم في الطاقة وحماية : عـب الرابـالمطل

  :البيئة

  :ةـالتحكم في الطاق: رع األولـالف
الǌدف مǉƦǋ Ǉ العمǄية ǋو تكويǇ اǗطاراƘ التي لǌا عǚقة بميداǇ الطاقة بƽƮة 

الطاقوي Ƽي مجاý الƦيǇ يريدوǇ كسƔ الƤبرة Ƽي مجاý التحǄيý والتدقيƾ وعامة 

  .مƌسساƘ اǗنتاƜ الƮناعي ومƌسساƘ الƤدماƘ ومجاý اǗدارة

 ƔǄالط Ƙيا وتطوراǄعƼ الموجودة ƘحتياطاǙقاعدة ا ǏǄالطاقة مبنية ع Ƙوتوقعا

 اǗنتاǙ Ɯ يكƽي سوǎ لتƺطية اǙحتياجاƘ الداǄƤية 2020يǇ أƼƈ Ǉاƾ بالداǄƤيÜ حيƚ ت

وعǄيƼ Ǌقد اعتمدƘ سيادة الدولة Ƽي Ʀǋا . ي لǌاوƦǋا Ƽي حالة التسيير العقǚن. نوعا ما

 ýنية استعماǚو عقǋ Ǉا القانوƦǋ Ǉدف مǌوال Üي الطاقةƼ التحكم Ǉسياسة وقانو ýالمجا

وƦǋا نتيجة المƤططاƘ الموجǌة . الطاقة Ƽي مجاý اǗنتاƜ والتحويý واǙستǁǚǌ النǌائي

اǇ التي بني عǄيǌا القانوǇ لمجاý البناƇ وعǄيǊ حماية المحيط وǋما العنƮراǇ األساسي

ƾالساب.  

 Ǉاد الطاقوي ولكƮقتǙقط حماية اƼ Ʃا ليǌلǚƤ Ǉالسياسة تريد الدولة م ǉƦǋو

وƦǋا العمý ليƩ . مǇ أǋداǌƼا أيضا التوسƼ ƴي البحƼ ƚي مجاý الطاقاƘ المتجددة

المنتƲر مǇ التجديد Ƽي مجاƍ ýيجاد تقنياƘ جديدة Ƽي اشتقاƾ الكǌرباƇ ولكǇ كيƽية 



- 355 - 

 Ƽي مجاý الطاقةÜ %10 و%5وƮوƍ ýلǏ تƽƤيƯ نسƔ اǙستǁǚǌ العام ما بيǇ ال

 Ƙرضياƽال Ǉر مجموعة مƼتتو Ǉأ Ɣاستراتيجية محكمة يج ƾتطبي ýأج Ǉم ǊيǄوع

  .والمعطياƼ Ƙي مجاý اǗعǚم وƦǋا لتƽƤيƯ التكاليف

ǉƦǋ الدراسة الƤاƮة بالطاقاƘ واǋǙتمام بما يعود بالدرجة األولƍ ǏلǏ تدǋور 

عية البيئة منƦ أكƛر مǇ عشرية مǇ الزمǇ وما تسببƘ مǇ أضرار لǄبشرية نتيجة وض

ونتيجة لǖضرار الواضحة والتي أعاقƘ . التطور الƮناعي ƤاƮة Ƽي الدوý الƮناعية

البيئة ǇƎƼ رجاý السياسة واǙقتƮادييǇ مǇ جǌة يطالبوǇ بتطǌير المحيط ومǇ جǌة 

Ƈجرا Ǉادي التكاليف مƽت ǏǄر عǌالس ǎرƤأǁلƦ .  

  :استراتيجية حمایة البيئة: يـرع الثانـالف
وقبý وضƴ استراتيجية عالمية لحماية البيئة تبنƘ الندوة العالمية الƛانية لǖمم 

 Ǉي ريو دي جانيرو مƼ 03المتحدة المنعقدة Ǐلƍ 14 Ǉامة (1)1992 جواǌال ýوǄالح 

  .الƽكرة لحماية البيئةوالƤاƮة سواƇ بالدوý الƮناعية أو الدوý النامية مǇ أجý توحيد 

 ýƛالبيئة يم ƚوǄت Ǉنجد أ ƚ72حي% ýطرف الدو Ǉالناشئة م Ƙازاƺال Ǉم 

 مǇ النسبة العالمية والتي تمýƛ %28الƮناعية Ƽي حيǙ Ǉ تمýƛ الدوý النامية Ǚƍ نسبة 

78% Ǉناعية س مƮال ýالعالم والدو Ǉقط%21كاƼ  . Ƙ2025وتوقعا Ǉأ Ǐلƍ تشير 

 منǌا الدوý النامية Ƽي تزايد نتيجة تزايد السكاǇ والتي تقارƔ احتياجاƘ سكاǇ العالم

 مǇ اǗجمالي العالمي لǄسكاǇ وعǄيǊ ستواجǊ مشاكƼ ýي حماية البيئة نتيجة تزايد 84%

Ƙازاƺال.  

 Ǉم Ǉعدد السكا ƴƽارت ƚحي Ǉي زيادة السكاƼ تطور Ƙدǌ12وحالة الجزائر ش 

 وƼي نƩƽ 1995سمة Ƽي سنة  مǄيوǇ ن27 ليƍ ýƮلǏ 1965مǄيوǇ نسمة Ƽي سنة 

 Ǉربائية تطور مǌالطاقة الك Ǉم ƜنتاǗا ǇƎƼ ترةƽسنة / ميقاواط1120ال ýǚƤ ساعة

1965 Ǐلƍ ýƮسنة / ميقاواط19361 لي ýǚƤ 1995ساعة Ǌما يوضح Ɣا حسƦǋو Ü

  .23الجدوý رقم 

  24 : جدول رقم
                                                 
(1)- H. Chaaban, maîtrise d’énergie et protection de l’environnement, Le triangle N°4, Op.cit, p.    . 
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  1995-1965تطور الطاقة الكهربائية خالل الفترة 
  ةـساع/ميقاواط: دةـالوح

  ساعة/الطاقة ميقاواط  )ميقاواط(القوة   السكان بالمالیين  السنـوات

1965  12.022  209,8 1120  
1970  13.095  333,4 1701  
1975  15.417  618,8 3136  
1980  18.370  1088 6222  
1985  21.510  1867  11228  
1990  24.700  2742  15460  
1995  27.000  3983  19361  

  

Source: H. Chaaban, maîtrise d’énergie et protection de l’environnement, le triangle N°4, Op.cit, p.    . 

 
ومما سبƾ ومǇ أجý حماية البيئة بالنسبة لǄجزائرǇƎƼ Ü سياستǌا Ƽي حماية 

 Ǉم ǉرƤية حماية الطبيعة وما تدƽكي ýحو Ƙمانينياƛال Ƙي بداية سنواƼ Ƙالمحيط تركز

ومǉƦǋ ýǚƤ Ǉ الƽترة بدأƘ تǌƲر سماƘ التǄوƚ .  األحƽوريةاحتياطاƼ Ƙي مجاý الطاقة

 Ƙǚتسيير مشك Ɣجان Ǐلƍ Ƈضاƽي الƼ اǌالسامة التي تطرح Ƙازاƺناعي نتيجة الƮال

الƽضƘǚ الǄƮبةÜ ومýǚƤ Ǉ بنود مƌتمر ريو ǇƎƼ الجزائر التزمƘ بمبادئǌا Ƽي حماية 

ستحمي البيئة مǇ الƤطر الطبيعة Ǚƍ أنǌا واجƘǌ مشكý التƼ ƭƮƤي اǗطاراƘ التي 

وƦلƼ ǁي مراقبتǌا ومسابقتǌا بƽƮة مستمرةÜ لƦǌا السبƔ اǋتمƘ الجزائر . المحدƾ بǌا

  .بتكويǇ اǗطاراƘ المتƮƮƤة Ƽي مجاý حماية البيئة مǇ التǄوƚ والتحكم Ƽي الطاقة
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  :ة الشمسية والحرارة الفوتوفولطيةالطاق: ث الثالثـالمبح

  :الحرارة الفوتوفولطيةتطبيقات  :ب األولـالمطل
 ǇيƮتƤوالم Ǉندسيǌالم Ǉم ƾريƼ Ǌي قام بƦنجاز الǗوا ƚوالبح Ǉطار التعاوƍ يƼ

عǇ طريƾ تƺطية Ƽي مجاý الطاقاƘ المتجددة ومǇ أجý ضماǇ المستقبý القريƔ لǄبǚد 

نسبة مǇ الطاقة المتجددة والتي تتƮف باǙستمرارية والمساǋمة الƽعالة Ƽي الميزانية 

متبعة اللǄطاقة Ƽي المستقبÜý والتي تعوƯ الطاقاƘ التقǄيديةÜ وǉƦǋ السياسة الوطنية 

يجƔ أǇ تƺطي اǙحتياجاƘ اǙقتƮادية واǙجتماعية لǄسكاǇ مǇ جراƇ استƤدام الطاقة 

 وما تقدمǊ مǇ حرارة ƼوطوƼولطيةƦǋ Üا ليƼ Ʃقط لǄمناطƾ الƮحراوية بý يةسالشم

ý الكǌربائي لǄطاقاƘ المتجددة كما يوضحǊ كƦلǁ لمƤتǄف مناطƾ الوطǇ بواسطة اǗيƮا

  : الجدوý التالي

  ):25(جدول رقم 
   الوطǅيوضƞ تطبيƾات الطاقة الفوتوƺولطية لبعƭ واليات

  

  ةنجزƍجمالي القوة الم  الوǙية
  كيǄواط كالوري

Ƙالتطبيقا  

  24.6  أدرار
  . مسكǇ ريƽي45 كǌربة -
-ǉالميا ƣض   
   اǗنارة العمومية-

   المياǉ ضƣ-  1.5  الجƽǄة
   ضƣ المياǉ-  6  الوادي
   الكǌرباƇ المنزلية-  9.25  غرداية

  ƍ  92.5ليزي
   مسكǇ ريƽي150 كǌربة -
   الكǌرباƇ المنزلية-
   اǗنارة العمومية-

   ضƣ المياƤ  9  -ǉنشǄة

  8  األغواط
-ýاƮتǙا   
   اǗنارة العمومية-

   ضƣ المياǉ-  17.5  النعامة

  6.1  أم البواقي
-ǉالميا ƣض   
-Ǚا ýاƮت  

   ضƣ المياǉ-  1.2  سعيدة
   اǙتƮاý-  12.2  سطيف
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Ʃراǋأ ƾ3  سو  -ǉالميا ƣض   
Ƙربة -  277.5  تامنراسǌي555 كƽري Ǉمسك   
   ضƣ المياǉ-  10.5  تبسة

  96.15  تندوف
   مسكǇ ريƽي156 كǌربة -
   اǗنارة العمومية-

  575  اǗجمالي
  

 .Centre de développement des énergie renouvelable :المصـدر
www.cdes.dz  moil@cdez.dz 

  

والتي تم توضيحǌا مýǚƤ Ǉ الجدوý ,باǗضاƼة ƍلǏ مجموعة القوة السابقة 

  :يضاف ƍليǌا

- 320ƘǙاƮتǙشبكة ا Ǉواط لتمويǄكي .  

 .ý القاعدية لǄعيƫ كيǄواط مستعمǄة لǄمقاوƘǙ والوسائ35 -

 Ɣتقار ƴالمشاري ǉƦǌجمالية لǗالقوة ا ǇƎƼ ǊيǄ530وع Ǉرغم أ Üواط كالوريǄكي 

وتǌǄƺǄƺا ة الطاقاƘ المتجددة Ƽي الميزانية الطاقوية غير معتبرةǙƍ Ü أǇ مساǋمتǌا يأǋم

 حيƚ ة ومعتبرةد مǌمجƼي المناطƾ النائية ƤاƮة المناطƾ المتعǄقة بالƮحراƇ الكبيرة 

المناطƾ الريƽية النائية المتبقية مǇ بنسبة Ǚ يستǌاǇ بǌا عǇ طريƾ كǌربة ساǋم ت

Ǉالوط.  

ـ  بوǙياƘ تامنراسƍ ÜƘليـزيÜ تنـدوفÜ      ( قرية بالجنوƔ الكبير     20باǗضاƼة ل

 مسكǇ 1000لقد تم تزويدǋا بالكǌرباƇ المتولدة مǇ الطاقة الشمسية والتي تمýƛ ) وأدرار

 Ɣ500بقوة مركبة ومنجزة تقارǄواط كالوري كي.  

 قرية أƤرǎ بالطاقة الشمـسيةǋ Üـي Ƽـي          16لتزويد  مƴ مراعاة برنامƛ Ɲاني     

  .تستƽيد مǇ الكǌرباƇالتي س مسكǇ 800مرحǄة المشاوراƘ الƤاƮة بـ 

وƦǋا كǊǄ مƭƮƤ لمناطƾ مǌجورة وƦاƘ كƛاƼة سكانية متدنية والتـي تعـاني             

 التي تتطƔǄ الƮيانة العالية التـي       الكƛير مǇ استýǚƺ الكǌرباƇ المتولدة بالطاقة التقǄيدية      

  .تعاني منǌا Ƽي معƲم الحاƍ ƘǙلǏ جانƔ التمويǇ بالطاقة
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ـ          قريـة كمـشروƳ     20لƦا شرƼ Ƴي تطبيƾ البرنامƝ الƤاƭ بتمويǇ وتجǌيز ال

 ƛم تعميم العمǄية Ƽي السنواƘ القادمة Ǘتاحة الƽرƭ لجميƴ السكاǇ وتوƼير أدنـǏ              Ǐأول

     Ƈرباǌالك Ǉالحياة م ƘباǄالطاقـة           متط ǉƦـǋ ي تكنولوجيـاƼ التحكم ǁǄنم Ǉة نحƮاƤو

Ƽـي  المتجددة بواسطة السياسة المطبقة مǇ طرف المحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددة           

ǄمجاƘǙ الحرارية لǄطاقاƘ المتجددة ƤاƮـة منǌـا        لما تقدمǊ وحداتǌا التطبيقية     ǌƲƍار  

     ƴواألوس ƴاألنج ýستعماǙا ƘاƦ و الطاقة الشمسية  ǌيƼ ل االمتحكمƍ     درجة بعيدة لبساطة Ǐ

  . وسǌولة استǚƺلǌا واستعمالǌا Ƽي تزويد السكاǇ بالطاقة الكǌربائيةÜتكنولوجيتǌا

  

ظمــة الفوتوفولطيــة إنتــاج األن: نـــيالثاب ـالمطلــ

  :ووسائل إنجازها
 المتجددة Ƽي Ƙلقد اعتمدƘ الوحداƘ التطبيقية التابعة لǄمحاƲƼة السامية لǄطاقا

Ǆالمتع ýنجاز الوسائƍولطيƼوتوƽمة الƲير الحد ةقة باألنƼي توƼ نتاجية تساعدƍ طريقة 

األدنǏ مǇ الحرارة الكǌربائية عǇ طريƾ عينة عبر الوطǇ وƦلǁ لتوƼير المجاý المǚئم 

لǚستƤدام األوسƴ متǏ توسعƼ Ƙي استýǚƺ المناطƾ األƤرǎ لǄطاقة الحرارية 

مادة األولية األساسية التي تدýƤ  وƼي ƍيجاد السوƾ الوطنية التي توƼر الةالƽوتوƼولطي

 Ơالموالي يوض ýوالجدو ÜǇمواطǄية لǄالعم ýيǌا وتسǌقة بǄالمتع ýنجاز الوسائƍ طارƍ يƼ

  . Ƽي الجزائرةمتوسط ƍنتاƜ األنƲمة الƽوتوƼولطي

  ):26(جدول رقم 
  ط إنتاج اǓنưمة الفوتوƺولطيةيمƙل متوس

  
  سا ƺي اليوم/كيلواط: الوحدة

  األنƲمـة
   واط كالوري1440   واط كالوري720   واط كالوري300  البـǄـد

  7.6  3.8  1.9  الجـزائـر
  9.3  4.6  2.3  غـردايـة
Ƙ10  5  2.5  تامنراس  

  
Source : Centre de développements des énergies renouvelables, Op-cit. 
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نـوƳ النـƮف    ǋي  ما يمكǇ أǇ نǚحǊƲ عǏǄ الجدوý أǇ األجǌزة الƽوتوƼولطية          

 ƍلǏ  3 كيǄواط كالوري والتي يمكǇ أǇ تموǇ ما يعادƦ)1.5Ü3Ü6(          ýاƘ القوة   الجماعي  

12 Ǉا ال     مسكƦǋو Üربائيةǌنجـاز           بالطاقة الكƍو ýǚƺـي اسـتƼ ƴالتوس ǊيǄانجر ع ýعم

            Ǉالمعنية م ƾالمناط Ǉي تمويƼ مǋالتي تسا Ɣيز والتركيǌالتج Ƙة بتقنياƮاƤال ýالوسائ

  .كƋدنǏ شروط المعيشة واǙستقرار ƼيǌاالوطƼ Ǉي سد حاجياƘ السكاǇ الضرورية 

  

        ƾمزايا تطبي ǎمد Ơي يوضǄي يƦال ýيـز     الوالجدوǌالتج ýة بوسائƮاƤال Ƙتقنيا

   ةالƽوتوƼولطي

  ):27(جدول رقم 
  يوضƞ مƦايا تƾنيات التجǊيƦ الخاصة بالفوتوƺولط

  
  التجǊيƦات
كيلواط 
  كالوري

 ةدالƾوة المستم
  ƺولط كالوري

  بطاريات
  أمبير

  الموصل
وƺولط كيل

  أمبير

الضƸط 
Ʋالمتوق  

  ƺولط كالوري

  الطاقة المستعملة
سا ƺي /كيلواط

  اليوم

عدد 
ǅالمساك 

1.5  110  250  1.5  230  #7  3  
3  110  500  3  230  #14  6  
6  110  1000  6  230  #28  12  

 
 .2005مركز الطاقاƘ المتجددة لǄمحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددةÜ الجزائر أƼريý  :درـالمص

  

  ýالجدو     Ǉما بي ƴمتوق Ǉمسك ýك ǁǚǌاست Ơو واط2 و1.5يوضǄي اليوم / كيƼ سا

 وحد أدنǏ عǇ طريƾ استعماý واستǁǚǌ لƤمسة مƮابيƠ وǚƛجة وتƽǄـزة            ÜأقǏƮكحد  

وراديو وǋوائية التبريدƦǋ Üا يعتبر بمƛابة عمý مشجƴ لǄسكاǇ المحروميǇ وكتكنولوجيا           

  . Ǚستýǚƺ تقنياƘ التجǌيز ةلطيجد عالية Ƽي استƤدام الطاقة الحرارية الƽوتوƼو

  ƛومات الميدانية للبرنامƾالم:  Ɲالبرنام Ʃأس Ǉم ƾǄية تنطǄالعم ǉƦǋو    ǏـǄي يعتمد عƦال

ƛوابƘ أساسية ƤططƼ Ƙي البرنامƝ الطاقوي العام لكǌربة القـرǎ الـƮحراوية وƼقـا              

 ýالجدو Ǌما يوضح Ɣا حسƦǋو Ƈرباǌالك Ǉم Ǉالسكا Ƙاحتياجا ƘباǄالمواليلمتط:  
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  ):28(الجدول رقم 

 ƛساسية للبرنامǓل اƏالوسا ƞومات(يوضƾولطي)مƺالفوتو   
  

توƦيƲ اǓنưمة 
  كيلواط أمبير

  توƦيƲ البطاريات
الƾوة 
 المنجƦة

الƾوة 
البداƏية 
 المنجƦة

قوة 
البطارية 
  المنجƦة

إنتاج 
الطاقة 
 اليومي

عدد 
 عدد اǓنưمة

1.5 
 عدد
3  

 عدد
6  

عدد 
 البطاريات

110 
ƺولط 
  كالوري

  عدد
250 

  عدد
500 

  عدد
100 

عدد 
الصفوف 
 ƫالخا

 رياتبالبطا

عدد 
 الموصǘت

453  
كيǄواط 
  كالوري

453  
ميقا 
واط 
  أمبير

75500  
  108  5940  48  50  10  18  48  50  10    108  أمبير

  

  .قاƘ المتجددةÜ مرجƴ سابƾاالطاقاƘ المتجددةÜ المحاƲƼة السامية لǄطمركز  :المصـدر
  

   Ǉالمنجز م ýا العمƦǋ          ربـة الريـفǌـة بكƮاƤالتكنولوجية ال Ƙالوحدا ýǚƤ 

     ƭƤ20بواسطة الطاقة الشمسية ت     ǏǄكر والتـي      4 قرية الموزعة عƦالسابقة ال ƘياǙو 

 Ǉتمو Ǉأ ƴتيتستطيǓا ƴالتوزي Ɣحس ƘياǙالو Ǉسكا Ǉمجموعة م:  

- Ƙ555 تامنراسǇمسك   

  مسكƍ  150Ǉليـزي -

  مسك156Ǉ  تنـدوف -

  مسك45Ǉ  أدرار -

  ǊيǄعند انط وع  ƾǚ   طية الماليةƺية  التǄعƽال  ƳمشروǄـي سـنة       لƼ ƘقـǄوالتي انط

1998    Ǉأ Ǉتنجز يمك           ǎالقـر ƾـƼنجاز ووǗا ýمراح Ɣطيطي حسƤالت Ɲالبرنام ǁلƦ 

تنطǄـƾ  المرحǄة الƛانية مǇ التطبيـƾ التـي        تǄي  المبرمجة Ƽي بداية المرحǄة األولƛ Ǐم       

  .2000نة  ýǚƤ السداسي الƛاني مǇ سأشƺالǌا
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إنتاج الخاليا الشمسية : ثـالثالب ـالمطل

  : ذات التطبيقات الرفيعةالسيليكونية
 عǇ  تكاليǌƽا يمكǇ تƽƤيƼƯيƴ الرا الشمسية ƦاƘ السيǄيكوǇƍǇ تكاليف الǚƤي

 ƴنƮ ýي وسائƼ ادƮقتǙا ƾطريǇيكوǄد السيǌا معǌالتي قام ب Ƙالدراسا ǎحدƍ ǇƎƼ Ü

Ǆبة Ƽي جامعة برليÜǇ وضعƘ كǌدف ǖجسام الƮكترونياƘ الجزئية واǙلكترونياƘ لاǙل

يمكǇ  عǏǄ حامý سيراميكي مجاý تسويقǊ يةالسيǄيكونرئيسي لتنمية الǚƤيا الشمسية 

Ʀǋ Üا العمý الƦي تطƍ ƔǄجراƇ عقد تعاوǇ مƴ معاǋد الجامعة التحكم Ƽيƍ ǊلǏ حد كبير 

موý حالم السيǄيكوǇ المسوƾ والتجارƔ أƛبتƘ بǇƋ ةالƽوتوƼولطي السيǄيكوǇالتقنية وقسم 

  .عǏǄ السيراميǁ طور مجاƍ ýنتاƜ وتنمية تكنولوجيتǌا

أدƍ ǎلƦǋ . Ǐا العمý والتطور نتيجة ما تسببǊ الطاقاƘ التقǄيدية مǇ تǄوƚ الطبيعة

 ýي الدوƼ ربائيةǌالطاقة الك Ɣكس ýاج Ǉر مƛكƋƼ رƛالطاقة الشمسية أك ýǚƺاست

Ƽ اǌلǚƺي استƼ ƴالنامية والتوس ýا والدوǌناعية منƮال Ǉع ǁلƦو ƘǙالمجا Ǐي شت

 ǉƦǋو ƴواس ýربائي بشكǌالك Ǉالتموي ýأج Ǉولطية مƼوتوƽيا الشمسية الǚƤدعم ال ƾطري

 ƚاألبحا ǇƎƼ Üولطية السيراميكيةƼوتوƽيا الشمسية الǚƤال ǏǄأو تعتمد ع ýتستعم ýالوسائ

لوجيا توƍ ƘǄƮلǏ أنǌا مكƽǄة نوعا ما ومسببة لتǄوƚ أكƛرÜ عǄيǊ تبنƼ Ƙكرة تطبيƾ تكنو

ƦاƘ التحكم الكبير Ƽي تقǄيƭ التكاليف واǙستعماý الطويý المدǎ لǚƤǄيا الشمسية 

الƽوتوƼولطية السيǄيكونية ƦاƘ التسويƾ العالي وتقǄيƭ درجة تǄوƚ الطبيعة ƍلǏ درجة 

  الوƼرǄعمý المتوƍ ýƮليǊ ساعد Ƽي ƍيجادلكبيرة الǋمية واأل Üكبيرة وحماية البشرية

ýي وسائƼ ادƮقتǙنسبة وا ƾيا وتسويǚƤتكاليف ال ƴتراج ǏǄع Ʃنجاز مما انعكǗا 

 Ǉطرف السكا Ǉا مǌالعالمية نتيجة تزايد استعمال ƾي السوƼ يرةƤاأل Ƙي السنواƼ أكبر

  .)17(وƤاƮة Ƽي ألمانيا كما يمǊǄƛ الشكý رقم 



- 363 - 

  

يƴ المقاييƩ  يوضƠ تطور السوƾ العالمية Ƽي مجاý بǇƍ17 الشكý رقم 

ƾǄ بالنسƔ الكبيرة Ƽي الزيادة حيƚ نسجý مǚحƲة ǋامة تتع. الƽوتوƼولطية Ƽي العالم

Ü وعǄيƼ Ǌي حالة استمرار السوƼ ƾي التزايد  مǇ تقدير األجǌزةýǚƤ الƽتراƘ األƤيرة

Ǆتƽكير Ƽي زيادة اǗنتاƜ مما يƌدي لالمستمر بنƩƽ الوتيرة Ʀ ǇƎƼلǁ يوƼر حƲوƲ كبيرة 

  .سوǄƾ المطروحة ليةالسيǄيكون  الشمسية الƽوتوƼولطيةمǇ الǚƤيا

 Ƈير الماƼي توƼ الدولة األلمانية ƴي تشجيƼ  Ƙساعد ýالعوام ǉƦǋو ǇƤالسا

 Ƈناƛاست Ǉدو Ǉالسكا ýي الطاقة الشمسية العمومي لكƼ اǌنتيجة تحكم ýستعماǙا ƘاƦ

تراجƴ سعرǋا ƾ الǚƤيا الشمسية الƽوتوƼولطية والمتطور والمستمر نتيجة تطور سو

ƴمقارنة مƘالسنوا  ýاستعما ýالسابقة قب ǇيكوǄالسي ýالشك Ǌما يوضح Ɣا حسƦǋ18( و(.  

  بيع المقایيس الفوتوفولطية
 )ميقاواط(

 السنـوات
0

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1982 84 86 88 90 92 94 96 98

 ميȖǩ ȰǮور السوȧ العاƫية لبيȜ اƫقاييȄ الȦوǩوȥولȖية):17(الشȰȮ رقم

Source : H. Chaaban, générateurs photovoltaïques, le triangle, Op-cit, p.    . 
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الشكý يوضƠ لنا تطور بيƴ الǚƤيا الشمسية الƽوتوƼولطيةÜ والتي تستعمƼ ýي 

 Ƽي مجاƘǙ وƦǋا التطور يعود ƍلǏ اǙستعماý الواسƴ لǄسكاǇ. تشكيý األلواƟ الشمسية

الÜƣ وƦǋا ...كالتدƼئة وتسƤيǇ المياÜǉ التبريدÜ التجƽيف بƤدماتǌم عديدة التي لǌا عǚقة 

 Ǉم ƴƽي سنة 200التطور ارتƼ ýƮ2005 ميقاواط لي Ǐلƍ 1000(1). ميقاواط  

 ƴالتوس Ɣيا الشمسية  يجǚƤال Ɯنتاƍ ةƽǄالسعر وتك ƯيƽƤي تƼ ýالح ǇƎƼ ǊيǄع

ǚƤيا الشمسية الƽوتوƼولطية السيǄيكومية بدǙ مǇ السيراميكية Ƽي تكنولوجية التحكم Ƽي ال

 ýوتحم ǎالمد ýا طويǌة استعمالƛالحدي Ǉي حيƼ والعمر المتوسط ƾالساب ýستعماǙا ƘاƦ

  .كبير لǄعوامý الجوية والطبيعية

Ƽي وƦǋا ما تسعƍ ǏليǊ الجزائر جاǋدة Ƽي وƮولǌا ƍلǏ تطبيƾ التقنية الحديƛة 

الƽوتوƼولطية السيǄيكونيةƍ Üنطǚقا مǇ اƘ وƍيجاد سوƾ لǚƤǄيا ƍطار تكويǇ اǗطار

ƍضاƼية لǄمحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددة سياستǌا الطاقوية وما تƮƮƤة مǇ ميزانية 

  .ووحداتǌا التطبيقية
                                                 
(1)- P. Simonis, Science et vie, n°1056, Op.cit, p. 97. 

200

400 

600 

800 

1998 99 00 01 02 03 04 05

1000 

 سنـواتال

  الكمية المباعة
 )ميقاواط(

 ǣيȜ اɎƪيا الشمسية الȦوǩوȥولȖية يف السوȧ العاƫيةميȖǩ ȰǮور):18(الشȰȮ رقم

Source : Science et vie, n°1056, septembre 2005, p. 97. 



- 365 - 

ي  قرية فعشرونبرنامج آهربة : عـالرابب ـالمطل

  :الجنوب الكبير بالطاقة الشمسية

وƾƼ البرنامƝ % 97  كانƘ تقدر بنسبة1998نة Ǉƍ نسبة الكǌرباýǚƤ Ƈ س

ƇرباǌكǄتطور الوطني لǄاضعة لƤ Ǐطط تبقƤا المƦǋ Ƙمعطيا Ǉأ Ǚƍ  والمتبقي Ǉم

Ǉيديƽغير المست ǇالسكاƇرباǌالك Ǉد مǚبǄالنائية ل ƾالمناط Ǉادية .  تقطƮاقت Ɣوألسبا

المحطاƘ  بطاقة كاƼية غير محققة ƤاƮة لǄمراكز البعيدة عǋ Ǉاواضحة ǇƎƼ تزويد

  . Ƽ Ǚƍي ƍطار برنامƤ Ɲاƭ بǌمالƮحراƇ الجزائريةقرǎ المتواجدة مýƛ حالة 

كز ƦاƘ الكƛاƼة اƼي الواقƴ أǇ القرǎ الƺير المزودة بالطاقة الكǌربائية ǋي مر

  Ƽي المناطƾ الجبǄية المتواجدة ƍلǏ جانƔ المراكز2القǄيǄة والمتباعدة Ƽي كý كǄم

 ǊيǄوع ÜياǄالع ƔضاǌوالƔيج ƴا  وضǋزمة طاقة البسياسة طاقوية لتزويدǚالحرارية ال

)Ƈرباǌواط)الكǄالكي Ƴاƽرغم ارت Ü/ Ɲيانة عالية سا المنتƮ تكاليف Ǉم ǊǄرا لما تتحمƲن

 ÜيديةǄالطاقة التق Ǉة مƮاƤ ýالبدي ǇƎƼ ǊيǄالمراكز وع ǏǄما ابتعدنا عǄة كƽǄالتك ƴƽوترت

حƮاƇاƘ األƤيرة التي تمƼ Ƙي  واǗالƽعǄي لǉƦǌ الطاقة يتمƼ ýƛي الطاقة الشمسية

 Ǉم ýي األوƛǚƛ1994سنة ال  Ǉأ Ƙبتƛمركز 6300أ  ǏǄ270000يحتوي ع.  Ǉساك

 Ǉر مƛأك ƔǄا  40000ويتطǌة لسد احتياجاتƮاƤالشبكة ال Ǉو متر مǄألف كي

  (1).ةـالضروري

 يǌدف ƍلƍ ǏيƮاý 1999-1995والبرنامـƝ المعتمد ǉƦǋ ýǚƤ الƽترة 

 محيط ǚƼحي وƦǋا يتوقف عǏǄ 318 مركز وǏǄ3473  مسكǇ موزعة ع178.000

 Ǉر مƛنجاز أكƍ2600الشبكة و Ǉم مǄطاقة البترولية و13 كǄير لƺƮ مركز 19 مركز 

 مǄيوǉƦǋ 280 Ǉ العمǄية ما يقارƍ Ɣنجاز تكƽǄة وقدرƺƮ .Ƙير بتشƺيý الطاقة الشمسية

 بكƛاƼة  مركز حيوي3000 ما يقرƔ 1999وتبقƤ ǏارƼ Ɯترة )  د60Ɯ= $ 1(دوǙر 

 Ǉالطاقة الشمسية 50 و10ما بي ƾطري Ǉع Ǚƍ اǋتزويد Ǉيمك Ǚ ǉƦǋو Ǉمسك 

  .الƽوطوƼولطية

                                                 
(1)- B. Mohamed, Le triangle N°4, février 2000, p.    . 
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 Ƙاألرقام بالتي تم ǉƦǋ ومقارنة Ƙوأنجز Ǉترة ما بيƽي الƼ1977لة 1978 وǙبد 

ƍ( ÜيƮاý(وحدة وƽ1.322.314  ýƮادƘ منǌا  كǄم مǇ الشبكة التي است103.913

 Ǉأ Ʋحǚود نǌي المجƦأال Ɣبالموازيج Ǌتقوم ب Ǉ ية أيƽالري Ƈرباǌالك Ɲبرنام ƴم Ƙا

 Ƈرباǌنسبة تنمية تزويد الريف بالك ƾتحقي ǉنجازƍ يƼ ويساير Ǐيتماش Ǉأƴالتوزي Ƙشبكا 

  .الكǌربائية لǄمناطƾ المعنية

 Ɲبرنام Ǐلƍ ةƼضاƍǇي ميداƼوتوƽنجاز بالطاقة الشمسية الǗولطية قد  اƼǇǄأع 

 ƭاƤوال ǊيǄعƎيبƇرباǌالك ýاƮال20 ـ ل ƘاƦ Ɣي الجنوƼ القاسية معيشة قرية نائية 

 ÜلبتروýلكǌرباƇ لǌا بالوسائý التقǄيدية كاعǏǄ الشبكةÜ وعǄيǊ يƮعƍ ƔيƮاý االبعد و

 Ɣالجنو ƘياǙي وƼ المعنية متواجدة ǎالقر ǉƦǋيزي(وǄيƍأدرار و ÜƘتامنراس Üتندوف(.  

  :فولطيةالهدف من برنامج الحرارة الشمسية الفوتو: رع األولـالف
ýǚƤ العشرية اƤǙيرةÜ تنمية تكنولوجيا الطاقة الشمسية الƽوتوƼولطية ووسائǌǄا 

 وتطبيقǌاالتطبيقية Ƽي اǗنتاƜ الƺƮير لتوƼير الكǌرباƇ قد استجاƔ وأرضǉƦǋ Ǐ الƽئة 

  .لǄعشرياƘ القادمة

تƠǄ عǏǄ المشاركة وبمƛابة شركة سونالƺاز المسئولة عƍ Ǉنجاز البرنامƎƼ Ɲنǌا 

 وكƦلǁ أجنبية محǄية أو  كانƘ بالشركاƘ الكǌربائية سواƇواألمر يتعƾǄاƘ المƤتƽǄة Ǆجǌل

 التي طبيƾ التقنياƘتولوية لƤوƯ مǌمة األ بǇƋ لǌامراكز البحƚ والتنمية عǏǄ الحكم 

تستجيƔ لǄتكنولوجياƘ اǙقتƮادية والمشاكý المتعǄقة بتزويدǋا لǄمناطƾ النائية والƤالية 

 Ǉوم ÜƘالمحروقا ǇتيمǓكر اƦن Ǉأ Ǉيمك Ɲالبرنام Ƙأولويا:  

-  Ƙدرجا ƘاƦو ƔعƮمحيط الطبيعي والǄل Ɣزة التي تستجيǌدراسة وضعية األج

ýعة والرماƽالحرارة المرت.  

 .تنويƴ تركيباƘ األجǌزة قبý مقارنة مردوديتǌا -

 .اǙقتƮاديةوتطوير الƽائدة اǙجتماعية  -

) قوة الضƺط لǄكǌرباƇ (ةراريالحالقوة مقارنتǊ مƴ العائد اǙقتƮادي لǄبتروý و -

 . لǄمناطƾ النائيةةالمقدم
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اعد مǇ جǌة أƤرǎ لǄتحكم Ƽي ǉƦǋ التكنولوجيا مƴ اƤتبارǉ يسƦǋ Ǉƍا البرنامƝ س

 ƘاƦ زةǌاألج ýǚƤ Ǉالمقدمة م ƘدماƤǄير نوعية دائمة اللƼالطاقة وتو ƴي توزيƼ عاليةƽ

 والتي تستجيƔ لǄمتطǄباƘ لƤǄدماƘ المطǄوبة والتي ترتكز عǏǄ ضمانǊ مردودية ƼعǄية

وسونƺǄاز مستعدة بوضƴ كý الوسائý المتعǄقة . المتعǄقة بالƮيانة وتسيير الطƔǄ عǄيǌا

 ƭاƤال ƴالتوزي Ǉتضم Ǐا حتǌل Ɣالتي تستجي Ƙطاراǘالتسيير ل ýي مجاƼ بالقدرة

 ǉƦǌنتقالية لǙترة اƽال ýǚƤ ýتتحم ǁلƦوب Üالضرورية ƘدماƤير الƼتو ƴبالطاقة م

اƘ بالتعاوǇ مƴ الجǌاƘ المحǄية وǉƦǋ العمǄية تسمƠ لǌا بدراسة األنƲمة العمǄي

 .الƽوتوƼولطية والǌيئاƘ المستعمǄة وƼي نƩƽ الوقƘ رƼ ƴƼي الحاý نƲام التسيير

 ýالوسائ ƴولطي جميƼوتوƽام الƲا النƦǋ رفƮت Ƙتح ƴوض Ɲا البرنامƦǋ Ʀيƽولتن

Ɣروف الجنوƲ عتبارǙا Ǉبعي ƦƤاأل ƴم Ǌقة بǄزة بسيطة والتي المتعǌأج Ɣلتركي 

Ǉالسكا Ƙطية احتياجاƺي لتƽر طاقة ضرورية تكƼتو Ǉأ ƴتستطي.  

  :ةـارات التقنيـاالختي: يـرع الثانـالف
ة بالتدقيÜƾ عامý تجميǋ Ƽ ƴرم التكاليف لكý ساكǇ غير معرو: الƾوة المطلوبة:أوال

جǌزة لتقǄيƭ التكاليف مƍ ƴرضاƇ بعƯ الƽتراƘ اǙستǚǌكيةÜ واألمجموعة 

 Ƴنو Ǉقوة وحدوية م ƘاƦ جماعية Ǌي نوعية شبƼ ýƛيتم ǇسكاǄولطية لƼوتوƽ1.5ال 

 كيǄواط كالوري يمكǇ أǇ تزود بانتƲام ما بيǇ 6 كيǄواط كالوري و3كيǄواط كالوري و

النƲام البسيط ب مساكǇ بناƇ عǏǄ تجميƴ السكاƼ ÜǇي حيǇ الوسائý المتعǄقة 10 و3.5

 واط كالوري والتي 720 واط كالوري وƟ 360 ما بيǇ تتراوƦو قوة ƛقيǄة ƽردي وال

 ýنائية والبعيدة جدا وتستعمƛاست ýلوسائƣلضǉالميا .  

المقدرة مǇ طرف الجǌاƘ المعنية والƤاƮة بكý عمǄية Ǉƍ التحكم Ƽي التكاليف 

 Ǉط تستعيƺقوة ض ýك Ǉأ ƴم ÜاǌيƼ التحكم ƔعƮا يǌمن ƾǄربائية ينطǌنجاز كƍ بقوة

Ǚƍ Ü أǉƦǋ Ǉ األنƲمة تستطيƴ أǇ تتƽادǎ استعماý الشبكاƘ ةساعدمأƤرǎ مجاورة أو 

 Ƽي ƦاƘ القوة الضعيƽة مƴ مرونتǌا لǚستعماý وƼعاليتǌا Ƽي الƮيانة لوسائǌǄا وتركيباتǌا

  .حيǇ تم تقدير التوقعاƘ اليومية لعينة مǇ السكاǇ حسƔ الجدوý التالي
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  ):29(جدول رقم 
  يوضƞ التوقعات اليومية مǅ الطاقة

  
  6  3  1.5  كيلواط كالوري: لتركيبا

  24#  12#  6#  سا ƺي اليوم/كيلواط: الطاقة المستعملة
  

Source : B. Mohamed, Le triangle, Op-cit, p.    . 
  

 ƴالمتوق ǁǚǌستǙا Ǉيبدو لنا أ ýالجدو ýǚƤ ǇمǇسكǄل ýستعماǙي بداية اƼ 

 Ɵيتراو Ǉواط1.5مابيǄي اليوم / كيƼ وسا Ǐوا2 كحد أدنǄي اليوم/ط كيƼ ساǏƮكحد أق  

 ǁǚǌاست ýƛا ما يمƦǋوائي3وǋ از راديو ومبردǌزة وجƽǄجة وتǚƛو ƠابيƮم .  

اǙستعماý الشبǊ الجماعي يوضƴ تحƘ التƮرف قواƘ تمكǇ مǇ تقديم :  الضƸط:ƙانيا

 Ɣمة تقارƲاألن ƘرجاƤلم ƴƽمرت Ǌط مستمر شبƺقوة 110ض ýأي ما يعاد ÜƘولƼ 

ƺا الضƦǋو Üةƽبطارية ضعي ýلوسائ Ǌلǚƺلنا باست Ơولط و110ط يسمƼ 230 وǋولط وƼ 

Ʀو مردودية مرتƽعة والƦي يمكǇ مǇ تزويد وتمويǇ األجǌزة الكǌرومنزليةÜ مƴ الميزة 

 Ƽولط وƦǋا لتشƺيý وسائý اǗنتاƜ الوطنية 220األƤرǎ المتمǄƛة Ƽي توزيƴ كǌرباƇ بقوة 

  :وƼولطية توƼركالتƽǄزةÜ المƮابيƠ والǚƛجاÜƘ وǉƦǋ األنƲمة الƽوت

استعماý حد متحكم ƼيǊ لوسائý البطارياƘ وƦǋا ما يتƽادǎ التقطعاƘ الكǌربائية  -

  .التقǄيدية

مǇ جǌة أƤرǎ تحديد الطاقة عǇ طريƾ التسيير الجيد لتوزيƴ الطاقة بواسطة  -

Ǉو ميزتيƦ ا المحددƦǋ Üمحدد. 

o الطاقة اليومية Ǉم ǁǚǌستǙتعبئة وتحيد ا Ǐمنحن ýتسجي. 

o ƍبطاريةالتوقف وǄاألوتوماتيكي ل ýيƺعادة التش. 
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  :اإلنجاز الميداني للبرنامج: ثـرع الثالـالف

  :قرية موالƩ Ƀسȸ :أوال

بوǙية تامنراسƘ والتي تتواجد " موǙي لحسǇ: "أوý قرية بدأƼ Ƙي التشتƺيǋ ýي

 Ƽي ý48° بǌا الحرارة ƍلƮ Ǐما بيǇ تامنراسƘ وعيƮ ǇالƠ بوسط الƮحراƇ والتي ت

ǋيف وƮية الǄزة كǌيةالشمسبالطاقة ي مجƾطري Ǉع :  

 كيǄواط كالوري لتوƼير اǙحتياجاƘ الطاقوية 6نƲام شمسي ƼولتوƼولطي بقوة  -

 وقد 1998 مسكǇ القاطنيǇ بǌاÜ وقد بدأ التشƺيý بǊ سنة 20الضرورية لـ 

 Ǉر مƛواط1300أنجز أكǄسا/ كي. 

 العمومي وتزويد  لتر مستعمý لǄتوزيƤ200ƴاǇ الماƇ بالطاقة الشمسية لسعة س -

Ɣالحط ýادي استعماƽاز وتƺال ǁǚǌيف استƽƤت ýأج Ǉحي ومƮال Ƈبالما Ǉالسكا 

ǎرƤاأل ýوالوسائ. 

  :قرɁ اǹɉرɁ الǣ Ɣدأǧ يف التشȢيȰال :اـǭاȹي

 أجǌزة 11 كيǄواط كالوري موزعة عǏǄ 34.5قرية غار جبيÜƘǚ بقوة ƍجمالية  -

 مسكǇ ومƤتǄف 50ما يقارƔ أنƲمة ƼوتوƼولطية ƦاƘ انواƳ مƤتƽǄة لǄتوزيƴ ل

  .ة األƤرǎالعموميƼي المراƾƼ العجز 

 كيǄواط كالوريÜ عدد األنƲمة الƽوتوƼولطية 21قرية حاسي منيرÜ قوة ƍجمالية  -

 Ǉ24- 4ما بيǇمسك . 

 كيǄواط كالوري بعدد أنƲمة ƼوتوƼولطية 61.5احيƽاÜƘ بقوة ƍجمالية تقرية  -

 Ǉ100- 14متوقعة ما بيýيƺوقد بدأ التش Ǉمسك  ǇاميƲ12بقوة ) 2( بالموازاة لن 

 . مسكǇ والباقي Ƽي طريƾ التشƺي20ýكيǄواط كالوري لتزويد 

 كيǄواط كالوري بعدد أنƲمة ƼوتوƼولطية ما 15قرية عيǇ دÜƷǙ بقوة ƍجمالية  -

 Ǉ25- 3بيǇمسك . 
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 كيǄواط كالوري عدد األنƲمة Ü52.5 بقوة ƍجمالية مركبة ƾقرية عرا -

 . مسكǇ المنجز Ƽعǚ والƦي بدأ Ƽي التشƺي88ý-12يǇ الƽوتوƼولطية المتوقƴ ما ب

 . مسكǇ والباقي Ƽي طريƾ التشƺي20ý كيǄواط كالوري لتزويد 12 أنƲمة بقوة 3

 كيǄواط كالوري لعدد أنƲمة ƼوتوƼولطية ما 24قرية تاماجارÜƘ بقوة ƍجمالية  -

 Ǉام واحد بقوة 42-8بيƲن ǚعƼ اǌمن ýƺوالمشت Ǉواط كالوري 6 مسكǄكي 

 . مساكǇ لǚحتياجاƘ اليومية والباقية ينطƼ ƾǄي تشƺيǌǄا Ǚحقا10يد لتزو

 ǎاوباقي القرǌب ýيƺسنة  بدأ التش Ǉاني مƛالسداسي ال ýǚƤ2000 Ü Ǉأ Ǉما يمك

نƍ ýƮليǊ كمǚحƲة ǋامة لǄتحكم Ƽي تشƺيý وتزويد ǉƦǋ القرǎ كǄية بالطاقة الشمسية 

بƔ تباعد السكاǇ وتجميعǌم Ƽي مناطƾ الƽوتوƼولطية ليƩ باألمر السýǌ والǌيǇ وƦلǁ لس

 تتطǄبǊ ينǌاƍ ÜضاƼة ƍلǏ مامǇ تركيباƘ اجتماعية يƮعƔ التوƼيƾ بيتƽƮوǇ بǊ وƦلǁ لما 

 Ƙالوحدا ƾطري Ǉر التكنولوجيا عƼرغم تو ýا المجاƦǋ يƼ Ƙماراƛاست Ǉية مǄالعم

Ǚ أنǊ مƍ  ƴ.التطبيقية لتنمية تكنولوجيا الحرارة الƽوتوƼولطية لوحدة بوزريعة وغيرǋا

وƍنشاƇ سوƤ ƾاƮة بتسويقǌا بالǚƤيا السيǄيكونية تطبيƾ التكنولوجيا الحديƛة الƤاƮة 

ستجيƔ لǄمتطǄباƘ تǇƎƼ السياسة الطاقوية Ƽي جانبǌا الƤاƭ بالطاقاƘ المتجددة س

 ǎالمد ǏǄولو ع Ǉالوط Ǉالنائية م ƾالمناط Ǉا لسكاǌة منƮاƤ الضرورية ƘحتياجاǙوا

ياسة الطاقة التقǄيدية األƤرÜǎ مǇ اجý تحقيƾ التنمية المستدامة التي البعيد تماشيا مƴ س

تستجيƔ لتساƌلǌا الƤاƭ لحماية البيئة متǏ اعتمدنا تطبيƾ واستýǚƺ طاقة نƲيƽة 

  .كالطاقة الشمسية وحماية البشرية
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ȍɎǹصـȦـة الȰ ـالسȃاد:  
      Ǌما تم عرض ýǚƤ Ǉم    ýƮƽا الƦǋ يƼ     وتطب ƘǙسـتعماǙ Ǉأ Ǐلƍ ýƮن  Ƙيقـا

  :الطاقة الشمسية ƛƈار اقتƮاديةÜ اجتماعيةÜ وبيئية يمكǇ حƮرǋا Ƽي النقاط التالية

تعتبر الطاقة الشمسية طاقة نƲيƽة تƌمǇ بيئة سǄيمة وƤالية مǇ كý المواد المǄوƛة              -

  .التي قد تƌدي ƍلǏ زيادة Ʋاǋرة اǙحتباƩ الحراري

ة Ƽي القرǎ النائية وكƦا     باستƤدام الطاقة الشمسية يمكǇ تƽƤيƯ سعر تكƽǄة اǗنار        -

Ʃوالمدار ÜحيةƮوالمراكز ال Ƙياƽي المستشƼ Ƈترقية األدا. 

 .توƼير مناƔƮ شýƺ جديدة وƼي مƤتǄف القطاعاǙ ƘمتƮاƭ البطالة -

 .اقتƮاد Ƽي العمǄة الƮعبة وتحويǌǄا ƍلƍ Ǐقامة المشاريƴ التنموية -

راكز اǙتـƮاý   تطوير األنشطة اǙقتƮادية اǗنتاجية مýƛ المطاعم والسينما وم        -

 .الǌاتƽي عǇ طريƾ األنƲمة الƺƮيرة لتوليد الطاقة الشمسية

-       Ǐلƍ ƇجوǄال Ǉالعمومية دو ƘدماƤال Ǉادة مƽستǙا Ǉالنائية م ƾالمناط Ǉسكا Ǉتمكي

Ǉبالمد ƾلتحاǚة لǄطوي ƘاƼمسا ƴقط. 

المساǋمة Ƽي محاربة Ʋاǋرة النزوƟ الريƽي وƦلǁ عǇ طريـƾ تـوƼير طاقـة               -

Ƥي مƼ اǌدامƤستǙالزراعية ýف المراحǄت. 

 .تǄبية اǙحتياجاƘ األساسية والƤدماƘ لƽقراƇ الريف -

-              Ƙنجـازاƍ Ǉمـ Ǌالمتجددة وما حققتـ ƘطاقاǄة السامية لƲƼميدانيـة  دور المحا

  .بمساعدة وحداتǌا التطبيقية

مǉƦǋ ýǚƤ Ǉ النقاط وغيرǋا يتبيǇ لنا مدƍ ǎمكانية مساǋمة استƤدام الطاقة 

Ƽي الجزائر وتوƼير مƮادر تمويý المحǄية المستدامة مية الشمسية Ƽي تطوير التن

متǏ حددƘ ورسمƘ سياسة طاقوية ƦاƘ ميزانية ƤاƮة بالطاقاƘ المتجددة . ƍضاƼية

 كمرحǄة أولƛ Ǐم تعميمǌا عǏǄ المستوǎ الوطني لǄنǌوƯ ولو بسكاǇ المناطƾ النائية
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كǊǄ يعتبر كعامý مستقبƤ ǚاƮة Ƽي ميداǇ توƼير وتƺطية الحاجاƘ العموميةÜ وƦǋا 

  .تحكم Ƽي الطاقة وحماية البيئة لسعادة البشرية

 ÜجماليةǗربائية اǌالطاقة الك Ƴمجمو Ǉا مǌيƼ مǋنسبة التي تساǄة لƼضاǗبا

وأحسǇ دليý التركيز عǏǄ اعتماد برنامƝ عشروǇ قرية بالجنوƔ الƮحراوي لبǚدنا 

 وƦǋا عامý يدý عǏǄ جدواǋا ولم تكǇ العمǄية أو البرمجة األولǏ ولكǋ Ǉي Ƽي استمرار

 ÜيةƼقاƛجتماعية والǙادية اƮقتǙا ƘǙف المجاǄتƤم ǏǄيجابية عǗا اǋارƛƈادية وƮقتǙا

وƤاƮة Ʀƍا ما قورنƘ بمجموƳ اǙستƛماراƘ المƮƮƤة لǌا ومدǎ اعتمادǋا سياسة 

  .محǄية تنموية



- 373 - 

ǹــƢةـا:  
مـشكǄة  تمýƛ حǚ وƼـي ƦاƘ الوقـƘ        أǇ الطاقة   بناƇ عǏǄ الدراسة السابقة نجد      

سببا نǌا تعد   أتƽسƠ المجاý أمام التنميةǙƍ Ü      نǌا  أبالنسبة لǄتنمية المستدامةÜ وعǏǄ الرغم      

  .اǗنساǇتǄحƾ أضرارا أƤرǎ بالبيئة وƮحة مǇ أسباƔ تǄوƚ الǌواƇ كما أنǌا 

التƛƋيراƘ التي تǄحـƾ    والبيئة مýǚƤ Ǉ    مƮادر الطاقة   مǇ  جǄية  العǚقة  وتǌƲر  

 تتـسبƼ Ɣـي     ƍ Ʀ عǏǄ البيئـة  الطاقة التقǄيدية لƛƈ Ǌار وƤيمة      بǌا حيƚ نجد أǇ استƤدام      

حدوƲ ƚاǋرة اǙحتباƩ الحراري التي تƌدي ƍلǏ ارتƽاƳ درجة حـرارة األرƯ كمـا              

Ʋواǋر لǌـا ƛƈـار     تتسبƼ Ɣي Ʋاǋرة األمطار الحمضية وتƺير المناƢ العالميÜ وǉƦǋ ال         

    ǇنساǗا ǏǄبية عǄس  Ǉوالحيوا          Ɣكوكـ ƠبƮوالجماد بالتـالي يـ Ƈة األحياƼوكا Ƙوالنبا

األرƼ Ưي Ƥطر محتم مýǚƤ Ǉ اǙستƛمار Ƽي استǉƦǋ ýǚƺ األنـواƳ مـǇ الوقـود                

  .الحƽري

Ǉ الطاقة  أأما عƛƈ Ǉار الطاقة المتجددة عǏǄ البيئة Ƽتعتبر جǌǄا ƍيجابية حيƚ نجد             

   Ʃالمتجددة            الشمسية لي Ƙالطاقا ƳنواƋب Ƙا ما قورنƦƍ ةƮاƤالبيئة و ǏǄكر عƦار تƛƈ اǌل

قـة  الǄطكبديƼ ýعǄي وحقيقي مستقبƼ ǚـي تعويـضǌا         األƤرÜǎ وعǄيǊ يمكǇ اعتمادǋا     

محǄيـا أو   تعميمǌـا   عǇ طريƾ التعويƯ الجزئي ƍلǏ غاية       مƴ مرور الزمǇ    التقǄيدية  

ƍ Ɲيجابية ومتطورة سواƇ عǏǄ المستوƍ      ǎلǏ ما حققتǊ مǇ نتائ    وƦǋا متǏ رجعنا    . عالميا

         ƴا لتراجǌتحقيق ýǚƤ Ǉم ǁلƦـة بالوحـدة      الوطني أو العالمي وƮاƤالتكاليف ال  Ǉمـ

سواƇ لǄمدǇ أو المناطƾ    لǄسكاǇ  أǇ توƼرǋا ƤاƮة    التي استطاعƘ   اǙستعماƘǙ المتعددة   

  .الجبǄية والƮحراوية

    Ɵا   أما طاقة الرياǋرƛنجد أƼ    Ɲي الضجيƼ ýƛيتم  ƴمـ Ǉالتقـدم التكنولـوجي     ولك 

   Ǉتيار األماكƤالسكنية    البعيدة  وا ƾالمناط Ǉحدة     ع Ǉم ƾي   والمناسبة تحقƦير الƛƋا التƦǋ

  .Ƽي السنواƘ القǄيǄة المنƮرمةيكاد يكوǇ موجودا 

     Ɯنتاƍ Ǉنجد أ ǁلƦـا           الطاقة  كǌتوجـد ل Ǚ ةƽيƲطاقة ن Ưاألر Ǉحرارة باط Ǉم

 Ɲانواتǌالبيئة التي حول ƚوǄانوية قد تƛ.  
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الطاقة المائية وطاقة الǌيـدروجيÝǇ بƤـǚف الطاقـة         Ʃƽ الشيƇ ينطبƾ عǏǄ     ن

    ƜندماǙالنووي التي تعد    النووية وطاقة ا        ǏـǄيمة عƤا وǋارƛƈ Ǉمتجددة لك Ƙطاقا ǁلƦك

مـǇ  أǇ تنتƝ  حيƚ تبدأ تƛƋيراتǌا مǇ استƤراƜ اليورانيوم ƍلǏ المƤاطر التي يمكǇ           البيئة  

  .عǇ نƽاياƘ المƽاعƘǚ النوويةǄوƚ الناجم حوادƚ المƽاعƘǚ النووية وƤطر الت

  Ơالحاجة      ويتض Ǉأ ǁلƦ Ǉلنا م      ƜنتاǗ ادر المتجددةƮالم ǉƦǋ Ǐلƍ   Ǚ ةƽيƲطاقة ن

مǇ العمـý عǄـǏ تطـوير ǋـǉƦ         وأنǙ Ǌ بد    Ơ مطǄبا مǄحا    ƮبتسبƔ تǄوƚ لǄبيئةÜ قد أ    

نƲيƽة قة  ǙستƤدامǌا Ƽي ƍنتاƜ طا   منǌا الطاقة الشمسية وتنميتǌا     المƮادر الجديدة ƤاƮة    

لǄتمكǇ مƍ Ǉيقاف التǄوƚ الشديد الحاýƮ اليـوم قبـý أýǚƤ           Ǉ السنواƘ القǄيǄة القادمة     

   ǉأمر ýحƽحد    يست Ǐلƍ ýƮا قمنا          ويƦƍ ا ماƦǋو ÜƜǚأي ع Ǌيجدي مع Ǚ   تنميـة ƴبتشجي

المتعǄقة ƮƤوƮا منǌا   لتمويý المشاريƴ   مýǚƤ Ǉ منƠ استƛماراƘ     الوسائý المتعǄقة بǌا    

واستýǚƺ اǗمكانياƘ المحǄية المتـوƼرةÜ ودعـم       Ư بالتنمية اǙقتƮادية    األجنبية لǄنǌو 

مýǚƤ Ǉ المƮƮƤاƘ المحǄية لǄجماعاƘ المحǄية كالمنـاطƾ        كƦلǁ المناطƾ المحرومة    

  .النائية والجبǄية لترقيتǌا Ƽي شتǏ المجاƘǙ محǄيا

Ü ببعƯ العيوƔ انا مƮحوبا   يحأوالمتجددة يكوǇ   الطاقة النƲيƽة   ƍ ǇنتاƜ   أورغم  

   Ǉأ Ǚƍ          دامƤاست Ǉم Ɲر الناتƛباأل Ǉيقار Ǚ اǌمن Ɲري  الوقود  الضرر الناتƽالح  ýƤي يƦال

نمو أطراف  والƦي قد يƛƌر Ƽي المستقبý تƛƋيرا كبيرا عǏǄ         البيئي المتوازǇ   كƛيرا بالنƲام   

  .عǏǄ سطƠ المعمورةالحياة 

   ýا العمƦǋوƔوƌالد     ýأج Ǉالكربو     والمستمر م ƯƽƤاد منƮاقت Ǐلƍ ýأو  التحو Ǉ

أساسـياǇ لمـستقبý نƲـم      الكƽاƇة وƯƽƤ اǙنبعاƛاǇ    Ƙ تحسيƍ   Ǉعديم الكربوÜǇ مبدئيا    

مـǇ مـƮادر    وغير الضارة بالمناƢ    ومǇ المرجƠ أǇ تتحقƾ التنمية المستدامة       الطاقة  

ƍلǏ اقتƮاد منƯƽƤ الكربوǇ وغير ضار بالبيئة       كƛيرةÜ ولكǇ اǙنتقاƼ ýي حينǊ      مƤتƽǄة  

القائمـة عǄـǏ تƽƤـيƯ    ميƴ الدوý سياساƘ متعǄقة بالطاقة Ǚ يتحقƦƍ Ǚƍ ƾا اƤتارƘ ج  

  :ةـالتاليقتراحاƘ اǙعǏǄ اƛǓار البيئية تدريجيا 
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  :االقتراحـاǧ: أوال

كالسعر والحـواƼز   عǏǄ الجوانƔ الǌامة    رسم سياسة اقتƮادية متسǄسǄة ومعتمدة       - 1

    Ǉالمالي لضما Ɣير الطاقـة           والجانƼتـو ƴالطاقة مـ ǏǄع ƔǄدارة الطƍ Ǉتحسي

 .ǄضعƽاƇ والƽقراƇ منǌمل

ƍعادة تنƲيم القطاƳ الƮناعي عǇ طريƾ اǗجراƇاƘ الضوئية وƤاƮـة منǌـا             - 2

 .المستǄǌكة لطاقة عالية والسعي لتƽƤيضǌا

3 -       Ƙقة بالتكنولوجياǄوتطوير التجارة المتع ƴالمتجـددة     تشجي Ƙة بالطاقاǄƮال ƘاƦ

   ǇكربوǄضة لƽƤم القديمة      والمƲالن ýية استبداǄعم ǇǙ وقتا ƔǄزمنيـا    يتط   ýلتحـ

   Ƙالمساحا ýزة   الكبيرة  محǌة ومسايرة   السابقة باألجƛالحدي   Ƙر  تطـوراƮالعـ

     ƴتستطي Ǐحت ǁلƦو Üةƛالحدي    ƘاƛنبعاǙي اƼ التحكم       ýا العمـƦـǋو Üحد بعيد Ǐلƍ

             ƘطاقـاǄيـا الحراريـة لǚƤال ƾوجود أسوا Ǉي ضماƼ ƳسراǗا ƔǄي ويتطƺينب

 .الƽولطو ضوئي مƴ تكنولوجياتǌاالشمسية Ƽي شكǌǄا الطاقة المتجددة وƤاƮة 

4 -     Ƙمحطا Ƈبنا ƴيرة ومتوسطة   تشجيƺƮ  اǌالƤدƍو      ýأج Ǉالطاقة م ýمجا ƔǄي طƼ

منتجـي  بدǙ مǇ   اǙقتƮادية وغير ضارة بالبيئة     ƦاƘ المنƽعة   توƼر حǄوý لǄطاقة    

 .التقǄيدية ƦاƘ التǄوƚ الكبيرعǇ طريƾ المحطاƘ الطاقة 

المسƌولية وƦلǁ بشǇƋ قـضايا     مستوياƘ  بما Ƽي Ʀلǁ    شعوƔ العالم   تعبئة وتوعية    - 5

 .اموالعǚقة الناشئة بينǌالبيئة والطاقة 

6 -       ƘاƦ Ƙماراƛالشراكة واعتماد است ƴمية  أتشجيǋ      ƚتحـدي Ƈجراƍ ýأج Ǉم ǎكبر

 .الطاقة عǇ طريƾ الطاقة المتجددة وƤاƮة الشمسية منǌا

عǇ طريƾ تكويƍ ǇطاراƘ محǄيـة وƍنـشاƇ ودعـم          تطوير البحƚ والتكنولوجيا     - 7

لمراكز المتƮƮƤة Ƽي تقنياƘ الطاقاƘ المتجددة ƤاƮة منǌا الطاقة الشمـسية           ا

           ƴمجتمǄية لƼالطاقة الكا ƜنتاǗ ةƇاƽك ƘاƦ Ǉا وتكوǌƛاستحدا ýأج Ǉولطية مƼوتوƽال

 . وكƦا التحكم Ƽي الطاقة وحماية البيئةالزمǇمƴ مرور 
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8 -     ýǚƺاست ƾطري Ǉع ýالنق ƚتحدي      Ƙقـة بالط  وتطـوير التكنولوجيـاǄاقـة  المتع

     ǇداǄي البƼ ةƮاƤالنمو    المتجددة و ƾادية التـي      النامية لتحقيƮقتـǙوالتنميـة ا

 .لǄتنمية المستدامةتستجيƔ بدورǋا 

9 -  Ƥوت ƴتشجيƮيƭ    يةƽالري ƾا المناطǌة منƮاƤ يǄالعم ǎالمستو ǏǄع Ƙماراƛاست 

عǇ طريƾ بناƇ محطاƘ لتǄبية حاجياƘ المحرومة مǇ الطاقة Ƽي شكǌǄا الحراري   

 .لسكاǇ المعنييƼ Ǉي مجاƘǙ عديدة وضروريةومتطǄباƘ ا

   ýǚƤ Ǉم  ƘستنتاجاǙالمدرجة  ا        ƯƽƤمـن Ǐلـƍ ýوƮالو Ǉكر يمكƦوالسابقة ال

  Ǉيتم    الكربو Ǚ اƦǋوƍ            Ǉلتحـسي ƾطـر ƚية استحداƽكي Ǐلƍ كرƽال Ǌتوجي ƾطري Ǉع Ǚ

   Ɯنتاƍ ةƇاƽدام   كƤستǙ ـ الوقود الح الطاقة ƽ    ƾطريـ Ǉري عـ      ƘǙǓة اƇـاƽك Ǉتحـسي 

مǇ حتǏ تƍ ýƮلǏ التقǄيý مǇ التǄوƚ البيئي وما ينجر عنǌا           Ƙ المستƤدمة لǌا    والتجǌيزا

أضرار لǄبشرية وما يدعم تǁǄ اǗجراƇاƘ والƤطواƘ النبيǄة ƦاƘ األǋمية اǙقتـƮادية            

المتجـددة  مƮادر الطاقة   ƮƤوƮاÜ اƛǓار اǗيجابية األكƛر استǙǚƺ لكاƼة       واǙجتماعية  

   Ǌتقدم   وما حققت Ǉي  مƼ ع ƘǙا  مجاǌدعم ƴالعالم م Ǉعديدة م Ƈي أنحاƼ ـا  ديدةǋوتطوير

حينئƦ نستطيƴ أǇ نحقǙ    ƾ تسبƔ تǄوƚ لǄبيئة     ǙستƤدامǌا Ƽي ƍنتاƜ طاقة نƲيƽة      وتنميتǌا  

شرط وتساýƌ التنمية المستدامة وانعكاساتǌا اǗيجابية عǏǄ شتǏ المجاƘǙ اǙقتـƮادية           

  .لƣا...واǙجتماعية والƛقاƼية والسياسية والتكنولوجية

       ƴنستطي Ǚ ÜǊǄك ǁلƦ ýǚƤ Ǉالطاقة   م ýƮƼ    الطاقة Ǉالمتجددة ع    Ǉيديـة مـǄالتق

  .سائرة Ƽي طريƾ النضوǉƦǋ ǇƔ األƤيرة أاǙستƤ ÜýǚƺاƮة وناحية 

  :التـوȍـيــاǭ :ǧاȹيا

1 -   ýالح  Ɣة  المناسǄلمشك      ýƛي رأينا يتمƼ الطاقة والبيئة     Ǐما يسم Ƈنشاƍ يƼ Ǉبالمد

لǄكǌرباƇ عǇ طريـƾ الحـرارة المـشتقة         توƼيرǋا   المتجددة Ƽي  بالطاقة   المǌيƋة

ƤاƮة مǇ األشعة الشمسية لǄطاقة الشمـسية Ƽـي شـكǌǄا الƽوتوƼـولطي Ʀو              

اǙستعماý الواسƴ عالميا حاليا والتحكم Ƽي تكنولوجياتǌا ƍلǏ حد كبير ومتـوƼر            

 ýبشك ƾي السوƼامع.  
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ة أو متجـددة    Ƽي البǄداǇ سواƇ تقǄيدي   ƍلǏ جانƔ استýǚƺ كاƼة المƮادر المتاحة        - 2

Ƽي اǙستǁǚǌ العالمي شريطة ƍتباƳ أساليƔ عǄميـة        لتحقيƾ كƽاية   ǗنتاƜ الطاقة   

بترشيد اسـتǁǚǌ   حديƛة وتكنولوجياƘ عالية التحكم لتƽادي تǄوƚ البيئة والقيام         

ـ          الطاقة    المتعǄـƾ   21وƦلǁ بƎتباƳ ما جاƼ Ƈي محتوǎ جدوý أعماý القرǇ الـ

Ƽي مـƮادر   التحكم  Ʀƍا ما تم     بمجاý الطاقة    ƤاƮة ما يتعƾǄ  بالتنمية المستدامة   

عǇ استƛمارǋا واستǚƺلǌا   السǄبية الناجمة   مƴ التقǄيý مƛƈ Ǉارǋا     الطاقة ومراقبتǌا   

     Ƙواحتياجا Ƙير رغباƼوتو ƇرضاǗ    اليـوم ýضـرار     أجياǗوا Ʃالمـسا Ǉدو

 Ƙواحتياجا Ƙبرغباýالمستقب ýأجيا. 

3 -  ǏǄع ƔǄية المستدامة يتطǄالتنمية المح ƟنجاǗ السياسة ǏǄاز المشرف عǌالج

 ƫنعاƍ Ɲبرنام Ʀيƽتن Ǉي ميداƼ ماريةƛاست Ƙطاقا ƭيƮƤوت ƴالطاقوية تشجي

 ƘطاقاǄالميزانية الطاقوية ل ƾƼا وƦǋية وǄحراوية النائية والجبƮال ƾالمناط

  .المتجددة

تشجيƴ وƍنشاƇ أسواƾ الǚƤيا الشمسية الƽوتوƼولطية لتسويƾ األجǌزة مما يƌدي  - 4

 الطاقاƘ المتجددة وتوƼير اƘكنولوجياتǌا Ƽي التوسƼ ƴي استƤدامƍلǏ تشجيƴ ت

ǇسكاǄا اليومية لǌة منƮاƤ ƘǙحتماǙف اǄتƤم.  

5 -  ýالدو Ǉم ýك Ǉالطاقة المتجددة بي ƘادياƮاقت Ǉي ميداƼ Ǉوالتعاو ýالتباد

  .المتقدمة والناميةÜ لǚستƽادة مǇ الƤبرة الƺربية والنǌوƯ بالتنمية المحǄية

ر المالي مǇ طرف الǌيئاƘ المالية العالمية لǄدوý الضعيƽة الدعم والتطوي - 6

 ƇƔيف عƽƤلت ýالبشريةتحم ǏǄا عǌوانعكاسات ƚوǄتكاليف الت.  

7 -  ýطار التحاور وتبادƍ يƼ تمييز Ǉالعالم دو ýدو Ǉالدولية بي ƘاƇقاǄتطوير ال

 ƾƼقطر و ýك ǎمستو ǏǄية عǄتنمية مستدامة مح ƚحداƍ يةƽي كيƼ ƇراǓا

كانياتǊ وتعميمǌا بشكý متساوي عǏǄ المستوǎ العالمي لتحقيƮƤ ƾوƮياتǊ وƍم

  .محتوǎ بنود قمة مƌتمر التنمية المستدامة
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   :)01(ملحـȨ رقم 

  وحداƘ الطاقة ومعدƘǙ تحويǌǄا Ƽي األنƲمة المƤتƽǄة

  

 ǋي كمية الحرارة الǚزمة لرƴƼ درجة حرارة باوند واحد مBTU Ǉوحدة الحرارة البريطانية 

  .الماƇ درجة ǌƼر نǌيتيǊ واحدة

  ǋو كمية الحرارة الǚزمة لرƴƼ درجة حرارة غرام واحد مǇ الماƇ درجة(Cal)الكالوري 

  .سǄسيوƩ واحدة

 ýالجو(J) الكالوري Ǉأ ƚبحي ƘوحداǄام الدولي لƲي النƼ 4.1868=  وحدة كمية الحرارة ýجو 

  . جوBTU = 1.05506 × 310ýوحدة حرارية بريطانية 

   جو4.1868ý  =    الكالور  

   وحدة حرارية بريطانية3.96830  =  الكيǄوكالوري  

   قدرة حƮا0.00134Ǉ  =  الƛانية/ جوý =الواط   

   ميقاجو3.6ý  =   جوKWH  =  3.600 × 610ýساعة /لكيǄواطا  

   وحدة حرارية بريطانية310 × 3.41213  =        

   واط0.293071  = ساعة/ وحدة حرارية بريطانية   

  2قدم/  وحدة حرارية بريطانية 0.368668  =  2م/كيǄوكالوري  

  2م/  واط ساعة 1.163  =      

  ساعة / 2م/  كيǄوجوý 3.6  =  2م/  واط 1  

   قدرة حƮاǇ ساعة7-10 × 3.725  =   وýالجـ  

   الكتروƼ Ǉولط1810 × 6.242  =      
  

  

Ʃالقيا Ƙوحدا  

   وحدة1210  =  تيرا  

   وحدة910  =  جيقا  

   وحدة610  =  ميقا  
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   :)02(ملحـȨ رقم 

Ʃام القياƲي نƼ رƤǓ امƲن Ǉا مǌǄتحوي Ƙǚالمشتقة ومعام Ʃالقيا Ƙوحدا Ưبع:  

  

  :والـاǓط

   قـدم3.281  =   بوƮة39.37  =  متـر  

  

  :الطاقـة

  ý710  =  جـوƜأر   

  )سعر( كالوري 0.2399  =    

   كيǄواط ساعة710 × 2.788  =    

   الكتروƼ Ǉولط1810 × 6.242  =    

   قدرة حƮاǇ ساعة10-7 × 3.725  =    

  :الƾـدرة

  ƛانية/  كالوري 0.2389  =  واط  

    =  1.341 × 10-3ǇاƮقدرة ح   
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   :)03(ملحـȨ رقم 

  دƘǙ تحويǌǄا المƤتƽǄةوحداƘ البتروý ومع

  

  ربـض      Ǎـإل        ǅـم

ýبترو Ǉط  =    ý7.33      برمي  

  1.66      3م    =  طǇ سنة

  0.020    برميý يومي    =  برميý يومي

ýسنة    =    برمي Ǉ43.8    ط  

ýبرمي    =    Ǉ0.136      ط  
  

  

  يسـاوي      Ǎـإل        ǅـم

ýبترو Ǉط ǇيوǄحـم    مƼ      1.5Ǉط ǇيوǄم   

ýبترو Ǉط ǇيوǄ1111      غـاز    مǇيوǄ3 م م  

ýبترو Ǉط ǇيوǄم    Ƈرباǌواط ساعة12      كǄكي ǇيوǄم   
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ȜـǱراƫقائمـة ا  
  

  :باللƸة العربيةالمراجƲ : أوال
I-بـ الكت:  

1- Ɣسكندرية  الطيǗمكتبة ا Üيةƽطيط والتنمية الريƤتǄي لǄالتكام ǉتجاǙا ÜيريƽƤ1979ال.  
2- ÜƾيƼأحمد تو Ǉضة  أحسǌدار الن Üالتجارية Ƙي المشروعاƼ دارة والماليةǗوا ýالتموي

Ƙبيرو Üالعربية- Ǉلبنا. 
3- ÜƾيƼتو ýسكندرية أحمد جميǗجامعة ا Üية التجارةǄك Üýدارة األعماƍ ƘادياƮاقت :

1980. 
4- Üطيط القومي أحمد شرقاويƤد التǌمع Üýام متكامƲاد النقدي كنƮقتǙا. 
5- Üمǚسƍ Ƙرة  أحمد مدحǋالقا Üكر العربيƽدار ال Üالبيئة ƚوǄر-الطاقة وتƮ1999:  م. 
6- Ƙشراƌم ÜǏاأل أحمد موس Ƴي قطاƼ اديƮقتǙا Ƈتقييم األداýعما. 
الزعǄوÜǁ جامعة ناƮر األمميةÜ قسم الǌندسة الميكانيكيةÜ بحƚ عǇ  أسامة ƍبراǋيم -7

 .الطاقة الشمسية
: استنراتيجية التنمية اǙقتƮاديةÜ ترجمة حسني عمرÜ القاǋرة ǋيرشماÜǇ. ألبرƘ أ -8

1967. 
 .1979: تحǄيǄية لǄطاقة Ƽي المشروعاƘ الƮناعيةÜ مƮر أنƩ سيد أنورÜ دراسة -9

 .1992تقييم المشروعاÜƘ المكتبة األكاديميةÜ مƮر   الزنطÜ أسƩأويƩ عطوة -10
محمد ƮابرÜ البيئة مǇ حولنا دليý لǌƽم التǄوƚ وƛƈارÜǉ الجمعية  تراƼيƩ واجنرÜ ترجمة -11

 .1997: والƛقاƼة العǄميةÜ القاǋرة المƮرية لǄمعرƼة
12- ÜيǄبارتيمي Ƙسسة الوطني جورجـاƌالم Üاǋالطاقة وأسرار ÜيǄة ترجمة محمد جيج

 .1990: لǄكتاÜƔ الجزائر
13- Üيم عيدǋبراƍ Ǉسكندرية  حسيǗا Üة الجامعيةƼدار المعر ÜجتماعيةǙي التنمية اƼ Ƙدراسا

1980. 
: والتƤطيط اǙقتƮاديÜ ديواǇ المطبوعاƘ الجامعيةÜ الجزائر حسيǇ عمرÜ التنمية -14

1985. 
15- Üمحمد العروسي Ǉحسي  Üةƛمكتبة المعارف الحدي ÜاǌاتƛوǄالبيئة وم ƚوǄسكندريةتǗا :

1999. 
16- ÜيمƲر  حمدي عبد العƮم ÜماريةƛستǙا ƘمشروعاǄادية لƮقتǙا ǎدراسة الجدو

2001. 
17- Ƙǚمشك ÜǇراǋطيط  حمدية زƤد التǌمع Üالنامية ýي الدوƼ اديةƮقتǙالتنمية ا ýتموي

 .1971العربية  القوميÜ دار النǌضة
 .1972لقاǋرة جدوǎ المشروعاÜƘ مطبعة دار البياÜǇ ا زكي حنƽي عيدÜ دراسة -18
19- Ʃ .الطاقة ÜýاضƼ Ƙبيرو Üالعربي ƇنماǗد اǌمع Üاǌالشمسية وتطبيقات. 
20- Ʃ.تكنولوجيا. ي Üƫعيا  ÜƇنماǗد اǌمع Ǉادر عƮ ÜةǄ1980الطاقة البدي. 
21- ÜارƮالمكتبة  سعد زكي ن ÜƘمشروعاǄجتماعي لǙادي واƮقتǙالتقييم المالي وا

 .األكاديمية
 .2002وǎ المشروعاÜƘ اǙسكندرية عƛماÜǇ دراساƘ جد سعيد عبد العزيز -22
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23- ÜيǄية  سعيد عبد العزيز عǄك Üƾرية والتطبيƲالن Ǉبي Ƙالمشروعا ǎدراسة جدو
 .2000 :التجارةÜ جامعة اǗسكندرية

24- Ʃلياƍو ýاضƼ ýيǌطباعة  سǄة لƛدار الحدا Üاǌالطاقة الشمسية وتطبيقات Əمباد Üالكية
Üƴوالنشر والتوزي  Üةƛالƛالطبعة ال ÜƘ1987بيرو. 

25- ÜŸعبد ا Ǉشوقي حسي  Ƙبيرو Üكر العربيƽدار ال ÜداريǗا ýالتموي-Ǉ1997:  لبنا. 
26- Üمحمد الحناوي ƠالƮ  Üدار الجامعة Üيمǋاƽوالم Ƙاألساسيا ÜƳالمشرو ǎجدو Ƙدراسا

 .2001اǙسكندرية 
القاضيÜ التنمية والتƤطيط اǙقتƮاديÜ دار الجامعاƘ المƮريةÜ  عبد الحميد محمد -27

1973. 
 .1991: اǗدارة المالية المعاƮرةÜ الدار الجامعيةÜ اǗسكندرية ر حنƽيÜعبد الƽƺا -28
القادر عطيةÜ دراساƘ الجدوǎ التجارية واǙقتƮادية واǙجتماعيةÜ  عبد القادر مجد عبد -29

Üسكندرية  الدار الجامعيةǙ2001ا. 
 السيدÜ التنمية Ƽي الوطǇ العربيÜ دار الكتاƔ الحديÜƚ سبتمبر عبد اŸ محمد قسم -30

1994. 
31- ÜǇي أبو طاحوǄعدلي ع  Ɣالمكت Üدار النشر Üدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعيةƍ

Üƚسكندرية الجامعي الحديǗ2000: ا. 
32- ÜŸعبد ا Ǉحس ýعقي  ÜنشرǄوي لǙدار مجد Üري تطبيقيƲطار نƍ ÜƘتقييم المشروعا

 Üانيةƛ1999الطبعة ال. 
 .ÜƩ القاǋرةاǙقتƮاديةÜ مكتبة عيǇ شم عǄي لطƽيÜ التنمية -33
34- ÜǇعمر محي الدي Ƙبيرو Üطباعة والنشرǄضة العربية لǌدار الن Üف والتنميةǄƤالت :

1975. 
بيǇ التنمية الريƽية والتنمية الƮناعيةÜ مكتبة اǗسكندرية  Ƽوزي رياضيÜ العǚقة -35

2002. 
36- Üجيرةǋ د التربوي الوطني لعوارمǌالمع Ǉادر عƮ Üالتربية التكنولوجية. 
: التǄƤف اǙقتƮاديÜ ديواǇ المطبوعاƘ الجامعيةÜ الجزائر Üمحمد أحمد الدوري -37

1985. 
38- Üمحمد أحمد الدوري  Üالجامعية Ƙالمطبوعا Ǉديوا Üاد البتروليƮقتǙي اƼ Ƙمحاضرا

 .1983: الجزائر
39- ÜƜرƼ ýسماعيƍ سكندرية  محمدǗمكتبة ا Üيةƽتنمية الريǄطيط لƤ1983الت. 
40- Üماضي ƾيƼدار ال محمد تو ÜƘالمشروعا ýرة تمويǋالقا Üكر العربيƽ-رƮم  :

1972. 
41- ýبدائ ÜƩمحمد دب Ƙبيرو Üالعربي ƇنماǗد اǌمع Ü1978: الطاقة. 
42- Üغنيمي Ưمكتبة  محمد ريا Üيةƽتنمية الريǄي لǄالتكام ǉتجاǙيم اǋاƽوم ƘرياƲن

 .1989اǗسكندرية 
عجميةÜ عبد الرحمǇ يسري أحمدÜ التنمية اǙقتƮادية واǙجتماعية  محمد عبد العزيز -43

 .1999مƮر -الجامعيةÜ اǗسكندرية ومشكǚتǌاÜ الدار
نƲرياتǌا -عجيميةÜ ومحمد عǏǄ الǄيƛيÜ التنمية اǙقتƮادية مǌƽومǌا محمد عبد العزيز -44

 .2001: مƮر-الجامعيةÜ اǗسكندرية سياساتǌاÜ الدار
45- Üمحمد عبد العزيز Ƙبيرو Üضة العربيةǌدار الن ÜطيطƤي التنمية والتƼ ƘكراƦم-Ǉلبنا :

1984. 
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46- Üمحمد عبد العزيز Ƙبيرو Üضة العربيةǌدار الن ÜطيطƤي التنمية والتƼ مقدمة-Ǉلبنا :
1982. 

47- Üرة محمد محمود عمارǋالقا ÜريةƮضة المǌالن ÜاǌادياتƮا واقتǋادرƮر-الطاقة مƮم :
1987. 

48- ÜǏƽطƮم Ƙطيط  محمـد مدحƤتǄالرياضية ل ƜƦالنمـا Üر أحمـدǋاƲير عبد الǌس
 .1999: اǗشعاƳ لǄطباعة والنشر والتوزيÜƴ مƮر كتبـةوالتنمية اǙقتƮاديـةÜ م
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ȌǺمل:  
ينƔƮ موضوƳ الدراسة حوý استƤداماƘ الطاقاƘ المتجددة الƦي أƮبƠ مǇ أǋم المواضيƴ الحديƛة 

ǙقتƮادياƘ العالم الطاقويةÜ والتي لǌا مكانتǌا الƤاƮة والبارزة Ƽي سياساƘ الميزانية الطاقوية لǄبǄداǇ المتطورة 

ارزة Ƽي تƮƤيƭ ميزانية مستقǄة عǇ طريƾ الدوý النامية مýƛ الجزائر التي أولتǌا األǋمية الببعƯ وكƦا 

استƛماراƘ المحاƲƼة السامية لǄطاقاƘ المتجددة ووحدتǌا التطبيقيةÜ وƦلǁ مǇ أجý النǌوƯ بالمناطƾ النائية 

 ƾطري Ǉتنمية مستدامة ع ƚحداƍ طارƍ يƼ اƦǋو Üاد الوطنيƮقتǙية وتطوير اǄالمح ƾالمحرومة وتنمية المناط

دǎ توƼيرǉ لǖشعة م بالبديý الƽعǄي المتمƼ ýƛي الطاقة الشمسية التي تعتبر موردا ǋاما لتعويƯ الطاقاƘ التقǄيدية

  .الكاƼية والǚزمة لǚستƤدام طواý السنة

  

 ƾǄتمام انطǋǙوا ýاƺنشǙا اƦǋ ÞولطيƼوتوƽا الشمسي الǌǄي شكƼالمتجددة و Ƙالطاقا ýǚƺكرة استƼ ما Ǉلك

نمية المستدامة التي تسعǏ دوما ƍلǏ تحقيقǌا وتنƽيƦ بنودǋا وƾƼ شروط مǇ اندماƜ الجزائر كƋحد أعضاƇ لجنة الت

جدوý أعماý القرǇ الواحد والعشروÜǇ لƦا حاولنا التوƍ ýƮلǏ ربط التحǄيý بتسǄسý المتطǄباƘ الƤاƮة والمرƼقة 

لبيئة وƮحة اǗنساǇ بالتنمية المستدامة ƤاƮة منǌا المحǄيةÜ التي تتطƔǄ وƾƼ بنودǋا Ƽي اƛǓار اǗيكولوجية وحماية ا

Ü ولكǙ Ǉ يتƋتƦ ǏلǙƍ ǁ  جزئياǌا ولو بتƽƤيف Ʀǋا التǄوƚ ومƤاطرǉئولكǇ شريطة تحمý جميƴ الدوý بالتساوي أعبا

 ǊعبǄا الطاقة الشمسية وما تǌة منƮاƤ ي الطاقة المتجددةƼ ýƛيدية والمتمǄطاقة التقǄي لǄعƽال ýيجاد البديƍ ƾطري Ǉع

 Ƈالما ƠبƮألمانيا التي أ ýƛالمتقدمة م ýعتبار الدوǙا Ǉنا بعيƦƤا ما أƦƍ Üا العديدةǌداماتƤاست ýǚƤ Ǉدور م Ǉم

  . عمومية لجميƴ السكاǇ دوǇ حرماÜǇ مƴ استعماƘǙ مƤتƽǄة Ƽي باقي الدوý األƤرǎالساǇƤ يستƤدم بƽƮة

  

التشجيƴ الƦي تطƼ ƔǄي تحǄيý دراستنا التركيز عǏǄ التنمية المحǄية المستدامة وربطǌا بƽكرة دراسة Ʀǋا 

ة بيǇ الطاقتيǇ التقǄيدية الجدوǎ اǙقتƮادية ǙستƤدام الطاقاƘ المتجددة ألنǌا تساعدنا عƍ ǏǄقامة ƍجراƇ دراسة مقارن

والمتجددةÜ وýǋ بƎمكاǇ اعتبار الطاقة الشمسية كبديƼ ýعǄي تطبيقي يƽي بمتطǄباƘ التنمية المحǄية المستدامة وتطوير 

  Þالشمولية Ƽي المستقبý القريƔ عǏǄ تطوير استƤدام الطاقة الشمسية Ƽي الجزائرطبقǉƦǋ Ƙ اǙقتƮاد الوطني 

  

Ƥدام الطاقة الشمسية Ƽي المناطƾ الƮحراوية كعينة لدراستنا عǏǄ عشريǇ توǄƮنا مýǚƤ Ǉ تحǄيý است

قرية Ʈحراوية نائيةÜ عǏǄ أنǌا Ƽكرة ناجعة وتستحƾ التشجيƴ وتƮƤيƭ استƛماراƍ ƘضاƼية وƾƼ السياسة العامة 

 بǚدناǙƍ Ü أǇ لǄطاقة Ƽي الجزائر وتعميمǌا ليƩ بالعمý الƮعƔ وƦلǁ لبساطة تكنولوجياتǌا وتوƼر المادة األولية Ƽي

ý التكنولوجي ماعالشرط األساسي Ǘنجاحǌا وتƛبيتǌا ǋو قيام وƍنشاƇ سوƾ لǚƤǄيا الƽوتوƼولطية التي تعتبر بمƛابة ال

  .المشجƴ لǄنǌوƯ باقتƮادياƘ الطاقة المتجددة ƤاƮة منǌا الطاقة الشمسية الƽوتوƼولطية

  

  

  :ةـات المفتاحيـالكلم

-Üالتنمية المستدامة Üال التنمية ÜمارƛستǙا Üýالتموي  Üالبيئة ÜيكولوجيةǗار اƛǓا ÜاديƮقتǙالتقييم ا ÜاديةƮقتǙا ǎجدو

  .التǄوÜƚ الطاقة التقǄيديةÜ الطاقاƘ المتجددةÜ الطاقة الشمسية
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Résumé : 
La présente étude vise l’utilisation des énergies renouvelables qui 

demeure un des thèmes importants dans le monde économique en matière 

énergétique, l’importance et la primauté de ce domaine dans la politique 

énergétique a poussé les pays développés et en voie de développement 

comme l’Algérie à réserver une enveloppe budgétaire autonome par le biais 

des investissements du haut commissariat aux énergies renouvelables et ses 

unités d’application, et ce, pour assurer l’émancipation des zones rurales 

défavorisées, le développement local et par ricochet l’économie nationale. 

Tout cela, évidemment, dans le cadre d’un d développement ou les énergies 

archaïques seront remplacées par l’énergie solaire qui est considérée comme 

une ressource importante de par l’apport suffisant des ses rayons 

indispensables à son fonctionnement pendant toute l’année. 

Néanmoins, quelle est l’idée de l’utilisation de l’énergie renouvelables 

dans sa forme solaire photovoltaïque ? 

Cette préoccupation et cet intérêt ont vu le jour avec l’intégration de 

l’Algérie comme membre de la commission du développement durable, sa 

contribution incessante à l’application des articles conformément à l’ordre du 

jour du 21e siècle démontre l’intérêt et la volonté politique de notre pays. 

Par conséquent, nous avons essayé de mettre en adéquation l’analyse 

cohérente des besoins spécifiques – accompagnant le développement durable, 

local soit – il – exigés par la législation au plan des retombées écologiques et 

la santé des humains, mais à condition de responsabilisé, d’une manière 

équitable, tous les pays sur les conséquence, précaires soient – elles, d’une 

éventuelle pollution et de ses dangers partiels. 

Tout cela ne peut se réaliser qu’avec une solution de rechange effective 

de l’énergie traditionnelle par l’énergie renouvelables et en particulier, 

l’énergie solaire, et le rôle qu’elle peut jouer à travers ses différentes 

utilisation, en prenant en considération les pays développés comme 
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l’Allemagne ou l’eau chauffée est utilisée pour toute la population sans 

exclusive, sans oublier d’autre modes d’emploi dans certains autres pays. 

Cet encouragement exprimé par l’analyse de notre étude  exige la 

concentration sur les développement local durable et sa relation avec l’idée 

d’étudier les motifs économiques a des fins d’utilisation des énergies 

renouvelables parce qu’elle nous aident a réfléchir sur la comparaison entre 

les deux énergies (traditionnelle et renouvelables) est il possible de proposer 

l’énergies solaire comme substitut d’application effective fidèle aux besoins 

du développement  local durable et à l’évolution de l’économie nationale ? 

Est il possible d’intégrer cette globalisation, dans un avenir proche, à 

propos de l’évolution de l’énergie solaire en Algérie ? 

Nous somme arrivés, à travers l’analyse relative a l’utilisation de 

l’énergie solaire dans des zones sahariennes, en s’appuyant sur un échantillon 

de vingt localités déshéritées, à l’idées qu’il s’agit là d’un dispositif 

performant qui mérite d’être encouragé  en lui accordant des crédits 

supplémentaires conformément à la politique générale relative à l’énergie en 

Algérie.  

La généralisation n’est pas difficile en égard à sa technologie très 

simple et la disponibilité de la  matière dans notre pays. 

La seule condition fondamental pour sa réussite reste la création d’un 

marché de cellules photovoltaïques qui et considéré comme un travail 

technologique encourageant qui peut susciter le décollage des économies 

énergétiques renouvelables particulièrement celle relative à l’énergie 

photovoltaïque. 
 

Les mots clés : 

Le développement, le développement durable, le financement, l’investissement, les 

motivations économiques, l’évaluation économique, les retombées écologiques, 

l’environnement, la population, l’énergie traditionnelle ou archaïque, les énergies 
renouvelables, l’énergie solaire. 
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Abstract: 
The subject of the study is around the use of renewed energies that 

become one of the most important subject in the world economics of energy, 

which has a particular place in budgeting policy of energy in developed 

countries and in some developing ones ; such a Algeria which gave energy 

policy a big importance, that is shown in providing it with an independent 

budget through the investment of higher commission of renewed energies and 

its practical unit, for the development of  arid are and also local ones and thus 

the national economy as a whole, this is done by means of creating permanent 

development by substituting the normal energy with the alternative which is 

the solar energy which is considered an important sources of energy because 

of the abundance of sufficient rays necessary for use all year round . 

But whet is the idea of exploiting the renewed energy in the from of 

solar photovalt? 

This interest arose from the integration of Algeria as a member of 

permanent development commission which try to achieve its objectives 

according to the 21st century timetable , this we try to achieve the analyses 

link by special requirements ordinance enclosed with permanents 

development ; particularly the local one, this requires through its ecological 

condition influences and environmental protection as well as human health, 

but in are condition that all countries must beer responsibility equally, in 

reducing pollution ; but this wont come easily unless there is an alternative to 

the renewed energy in particular the solar one, and the role it plays through its 

various uses, if we take as an example the developed nations such as Germany 

where hot water is used publicly to all inhabitants . 

This encouragement that requires in the analysis of are study, to 

concentrate on permanent local development and linking it with the idea of 

studying economic motivations. 
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In using renewed energy because it allows ours us to make comparative 

study between renewed energy and the normal one, and water we can 

consider solar energy as a really practical alternative to meet the requirements 

of permanent local developments, and these the development of national 

economy; if this is applied in the near future on the evolution of the use of 

solar energy in Algeria. 

Through our analysis in the use of sohra energy in the share regions, 

where we took a sample of 20 arid villages, we concluded that this a 

successful idea and it deserve an encouragement, by providing it with more 

investment according to the general policy of energy in Algeria ,the spreading 

of this is not a difficult task, because its technology is simple with the 

abundance of row material in our country , but the only condition that makes 

it successful is to create a market for photovolt cells whish is considered the 

technological aspect that encourage the development of renewed energy 

economies and in particular solar energy photo volt. 
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