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 مقدمة

وهذا إلستدراك االثاار تشهد االقتصاديات العاملية حتوالت كبرية حنو التنمية القائمة على االستدامة،      
اخلطارية الاال تلاتهاا التنميااة التقليدياة، رياات تاو ا التنميااة امللاتدامة نياااال للتاواتص داا  االدعااد االقتصااادية 
اإلجتماعية، التكنولوجية والبيئية ضمن التصور والتطبيق، ويعاو  عليهاا ط حاات فتلاق الق اايا الال   ا  

 وحتل  شاوط احلياة ط ظ  ديئة متواتنة. أ اق وحتديات إلستماار وترية التنمية

ويعترب موضوع الطاقة إىل جانب االمن الغذائي واألمن املائي أهم احملاور الل يطارها منوذج التنمياة       
كيااق   هااو رياات أحاابش الشااغ  الشااا   امللااتدامة، كأاا أ ال يتأاا أ ماان تااس دوز متماسااا إتا  حتقيقهااا.

تادت املخاوف دعد أص امللتدامة، لتنمية لدتحقيق منوذج ط نيا  الطاقة عة املتلار  يتم ردط هذه التغريات
رااو  ت ايااد الطلااب علااى املصااادر الطاقويااة  ااري املتأااددة نااااا للمعاادالت املت اياادة ط اسااتخدامها نتيأااة 
إرتااااع عاادد اللااكاص واملتطلبااات التمعيااة الاال تاا قااا، داإلضااا ة إىل انتشااار املخاااوف البيئيااة املاا قااة  ااذا 

منااط احلياااة االسااته كي  تطاارية إلرتباااطإىل ظااواها  اإلسااته ك املت ايااد جاااا  إنبعااات الغاااتات الاال تاا ذ 
، وتلاوت املاا  وا اوا ، امللارات الغاديةاملنب ق عنا دأتمات ديئية تطرية م    قداص التنوع البيئي، وتقلص 

 شاا  كاا   إىل أدىممااا  ، ، واسااتنااد املااوارد  ااري املتأااددة(الكددو   الددد  وارتااااع درجااة راااارة األر  
د ع دعدد من منتقد  ذلا النموذج التنمو  إىل الدعوة إىل  الذ  الل وضعت، الشي  الربامس التنموية 

البحات األهاداف التنموياة مان جهاة و  منوذج تنمو  ددي  ملتدام يعم  على حتقيق االنلأام دا  حتقياق
 . واستدامتها من جهة أتاىعن إقتصاد تارج احملاوقات 

الاال حتاادت  وردطهااا  الطاقويااة قااة الدليااة داا  التغااريات وط هااذه الورقااة سااوف حناااو  حااات هااذه الع    
 ط ال ائا. ملتدامةواجتماعية ا ي من تنمية إقتصادية مب عالة ، مبحاولة حتقيق تنمية ملتدامة 
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I. المقاربة المعرفية للتنمية المستدامة: 

إلنلانية، رو  البيئة ا 2791سنة  أستكهولم مؤتمر، دات ت   كماهوم إص التنمية امللتدامة 
 مب ادة تطوة حنو االهتمام العاملي دالبيئة.الذ  أعترب دة، تحالذ  نامتا األمم امل

مت و  ،البيئية وع قتها دواقع الاقا و ياب التنمية ط العاملناقش هذا امل  ا للماّة األوىل الق ايا  
اى انتقد م  ا استكهومل البيئة، من نارية أت ياب التنمية مها أشد أعدا  ّص الاقا و أ لىاإلع ص ع
  1احلكومات الل التالت تتأاه  البيئة عند التخطيط للتنميةالدو  و 

 و قد حدرت عن هذا امل  ا أو  وثيقة دولية 
« Rapport of the united nation conbern on the Human environment » 

وحيات الل تدعو كا ة احلكومات الدو ، و التتت من هذه الوثيقة مبادئ الع قات د   
العم  على اذ البشاية من الكوارت البيئية و إنقاذ تدادري من أج  محاية البيئة و املنامات الدولية الختو 

 حتلينها.
 United Nations)كما أنشأت المعية العامة لألمم املتحدة دانامس األمم املتحدة للبيئة      

Environment Programme) PNUE ،اوص د  الدو   اي نيا  تتم   وظائاا الائيلية ط تقايا التع
الدولية ط الدو  املتخلاة حتت اامس البيئية، و جعا  األناامة والتدادري البيئية الوحنية و متادعة الباالبيئة و 

 2اللياسات الل يلتل مها ذلاسم اخلطط و ر ربامس و تلا أل املااجعة امللتماة،     عن  وي 
  (Gro Harlem Brundtlan)وكاص لنشاط لنة منامة األمم املتحدة دائاسة قاااو هارمل دايت ند        

الوتيا األو (، الدور االساسي ط اداات ماهوم التنمية  2771  وتياة ناويس للبيئة الل أحبحت ط سنة 
إمكا ية  :امللتدامة، ريت مت حارا كنموذج تنمو  ددي ، وط ذلا الصدد وضع إسرتاتيأية تتخي 

األخذ باالعتبار حماية المحيط و  النمو االقتصادي،وجود تنمية تجعل اال سجام ما بين 
 3للمتطلبات االجتماعية

شك  أكرب رشد عاملي رو  البيئة ، ردت مهم جدا ريت 2771جواص  21و يعترب تاريخ   
 4" تدلي  على أمهيتا العامليةاألرض قمةعّاف هذا امل  ا داسم "نمية حتت إشااف األمم احملتدة، و التو 
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ين كان هد  المؤتمر هدو وضع أسس بيئية عالمية للتعاون بو 
الدول المتقدمة من منطلق المصالح الدول المتخلفدة و 

قد  قلت قمة األرض المشتركة لحماية مستقبل األرض، و 
الوع  البيئ  العالم  من مرحلة التركيز على الظواهر البيئية 

السياسية العوامل االقتصادية و إلى مرحلة البحث عدن 
استمرار و  االجتماعية المسؤولة عدن خلق األزمدات البيئيةو 

 االستنزا  المتزايد الذي تتعرض له البيئة.التلوث و 

 :و تمثلت النتائج الفورية المترتبة على مؤتمر قمة األرض ف  بعض االتفاقيات 
 التنوع البيولوجي ملواجهة آثار التلوت.ااقية متعلقة دالتغيري املناتي و ات 
 .وثيقة تتم   ط تقدمي توجيهات من أج  التليري امللتدام للغادات ط العامل 
  تطة عم  تلمش من شأتا أص جتيب دصاة متتالية لألهداف  يما خيص البيئة و 12األجندة ،

 التنمية ط القاص احلاد  و العشاوص.
رو  البيئة و التنمية الذ  حيتو  نيموعة مبادئ حمّددة حلقوق وواجبات  جا يرو دي ريوإع ص و    

 5الدو  ط هذا الا 

هاي الال تصايل الياوم  قاد أحابحت  التنمياة امللاتدامة ظااهاة  لاربوت التداريخ  التسلسلومن ت        
ال   األكرب من اللياساة البيئياة املعاحااة وقاد كااص للعمومياة الال اتصاق ماا املاهاوم دورا ط جعلاا شاعارا 

ت تلاا مما جع  ك  احلكومات تقايبا تتبىن التنمية امللتدامة كأجندة سياسية رىت لو عكلشائعا ودااقا 
رياات مت اسااتخدام املباادأ لاادعم وجهااات ناااا  األجناادات الت امااات سياسااية فتلاااة جاادا جتاااه االسااتدامة،

اعتمااااادا علااااى تاويااااة التالااااري،  ،متناق ااااة كليااااا ريااااا  ق ااااايا ديئيااااة م اااا  التغااااري املناااااتي والتاااادهور البيئااااي
، وأنصاااار البيئاااة، واحملاااام ،  االساااتدامة  كااان أص تعااات أشااايا  فتلااااة، دااا  متناق اااة أرياناااا، ل قتصاااادي 

 والا ساة. ولذا يبدو أص التوا ق د  وجهات الناا تلا دعيد املنا . 

إمددا تقلدديم حجددم  لددد  التنميااة امللااتدامة يتطلااب أماااا مااان اثناا ،  كااذلا ودااالناا إىل أص إ ااات     
لفجدوة بدين المجتمع على موارد األرض و/ أو زيادة حجم الموارد حتى يمكن على األقل تجسدير ا
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،  اااهص هاااذه العملياااة ا اد اااة إىل التورياااد التااادرري للمطلاااوب مااان املاااوارد العدددرض والطلددد  إلدددى حدددد مدددا
هاااي الااال حتااادد ماااا املقصاااود  -الواناااب املتأاااددة و اااري املتأاااددة مااان احليااااة اإلنلاااانية –واملعااااو  منهاااا 

؟ إص هااذا اللاا ا  أو علااى وجااا دعمليااة التنميااة امللااتدامة. ولكاان كيااق  كاان الاادمس داا  املطالااب واملااوارد
التحديد اإلجادات على هذا اللا ا  هاي الال تناتس معاار وتعايااات متنوعاة ومتنا لاة للتنمياة امللاتدامة، 
وذلااا الص ملااألة كيايااة دمااس املطالااب واملااوارد  كاان أص راااب عليهااا دعاادة وسااائ  فتلاااة، وذلااا تبعااا 

هاااة كتّااااب حيااااولوص تعااادي  جاناااب املاااوارد مااان التااات ف رأى أحيااااف الاكاااا البيئاااي ريااات هنااااك مااان ج
 .6الع قة دينما يقق ط الهة األتاى على تغيري جانب الطلب

ولكاااان إذا ناانااااا إىل احلااااد األدا ماااان املعااااايري املشاااارتكة للتعاياااااات والتالااااريات املختلاااااة للتنميااااة 
 :ةيامللتدامة  كننا أص نتعاف على أردع تصائص رئيل

، أ  أتاا عملياة حتويا  مان جيا  إىل عبدر جيليدةإىل أص التنمية امللتدامة     ظاهاة  أولهايشري  
أتا. وهذا يعت أص التنمية امللتدامة الدد أص حتدت عرب  رتة تمنية ال تق  عن جيل ، ومن مث  هص ال من 

 .7سنة 25إىل  12الكاط للتنمية امللتدامة يرتاوت د  

.  التنميااة امللااتدامة هااي عمليااة حتاادت ط مسددتوا القيددا ط  ثا يددةالوتتم اا  اخلاحااية املشاارتكة  
(.ومااع ذلااا  ااهص مااا يعتاارب ملااتداما علااى امللااتوى محلدد ، إقليمدد ، عددالم ملااتويات عاادة تتااااوت   

القااومي لاايل دال اااورة أص يكااوص كااذلا علااى امللااتوى العاااملي. ويعااود هااذا التناااق  الغااااط إىل آليااات 
 تنتق  النتائس الللبية لبلد أو منطقة معينة إىل دلداص أو مناحق أتاى. التحوي  والل من ت  ا

ريااات تتكاااوص التنمياااة امللاااتدامة مااان ث ثاااة  ،مشااارتكة ثالثدددةتاحاااية  المتعدددددة المجددداالتوتعاااد  
نياااالت علااى األقاا : اقتصااادية، وديئيااة، واجتماعيااة ثقا يااة. ومااع أنااا  كاان تعايااق التنميااة امللااتدامة و قااا 

قاات املتداتلاة دا  تلاا لك  نيا  من تلاا الااالت منااادا، إال أص أمهياة املاهاوم تكمان حتديادا ط الع 
اعيااة امللااتدامة إاادف إىل التااأثري علااى تطااور الناااي والتمعااات دطايقااة ت اامن  التنميااة االجتم  ،الاااالت

من ت  ا حتقيق العدالة وحتل  ظاوف املعيشة والصحة. أما ط التنمياة البيئياة امللاتدامة  يكاوص ا ادف 
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االقتصااادية األساااي هااو محايااة األنلاااق الطبيعيااة واحملا اااة علااى املااوارد الطبيعيااة. أمااا حمااور اهتمااام التنميااة 
 .8امللتدامة  يتم   ط تطويا البىن االقتصادية     عن اإلدارة الكا ة للموارد الطبيعية واالجتماعية

والق ية هنا أص تلا الاالت ال  ثة للتنمية امللتدامة تبدو ناايا منلأمة لكنها ليلات كاذلا 
ة  بينماا   ا  الكااا ة املبادأ الاائيل ط ط الواقع املماري. كذلا  هص املبادئ األساسية هي األتاى فتلاا

التنمية االقتصادية امللتدامة تعترب العدالة حمور التنمياة االجتماعياة امللاتدامة، أماا التنمياة البيئياة امللاتدامة 
  ت كد على املاونة أو القدرة االرتمالية لألر  على جتديد مواردها.

للتنميااة امللااتدامة.  مااع أص كاا  تعايااق ي كااد مشاارتكة دالتالااريات املتعااددة  خاصددية رابددعوتتعلااق 
على تقديا ل رتياجات اإلنلانية احلالية وامللاتقبلية وكياياة اإليااا  ماا، إال اناا ط احلقيقاة ال  كان أل  
تقاااديا لتلاااا االرتياجاااات أص يكاااوص موضاااوعيا،   ااا  عااان أص أياااة حماولاااة ساااتكوص حماحاااة دعااادم التااايقن. 

  9تدامة  كن تالريها وتطبيقها و قا ملناورات فتلاةونتيأة لذلا  هص التنمية املل

 احلاضا الي  دهرتياجات تاي إذص: هي الل  (Sustainable Development)امللتدامة التنمية      
 الطبيعية األحو  راظ تارت  وهي اخلاحة دهرتياجاإا الو ا  على امللتقب  أجيا  دقدرة ضااراإل دوص

 :للتنمية جديدين دعدين إضا ة تتيش امللتدامة التنمية إص .امللتقب  ط والتنمية النمو أل اا 
 دنوعياة وع قتهاا (Environmental Quality)البيئياة النوعياة ليشام  التنمياة ملاهاوم الناوعي البعاد -

 (Quality of Life). احلياة
 لألسااي اساتنادا   (القادماة األجياا  البعياد املادى علاى التنمياة ليشام  للتنمياة الا مت البعاد -

 . Sustainable)10امللتدام
 
 ك   اي معها، يتعام  الل املناومات سةادر  ت   من يتم امللتدامة التنمية ملاهوم   ي  أدلط إص     

 يعايش  يهماا أساسايتاص، مناومتااص توجاد اخل( مديناة،.. ،إقلايم ،  دلاد مقياساها إتتلاق مهماا منطقاة
 :مها اإلنلاص،

 (Socio-Economic Environment System) .واإلقتصادية اإلجتماعية البيئة مناومة -
 Natural Environment System)(11 . الطبيعية البيئة مناومة -
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 أهدا  وشروط التنمية التنمية المستدامة:
 حتقيق عدة أهداف نلخصها  يما يلي: إىل تلعى التنمية امللتدامة 

 زيادة الدخل الو ن :  -2
 .12المعيشةتحسين مستوا  -1
 : ترشيد إستخدام الموارد الطبيعية -3
    . 13كنولوجيا الحديثة بأهدا  المجتمعربط الت -1
 .ف  الجزائر التقليدية بيعة وأبعاد أزمة الطاقة       
انتهأت ال ائا سياسة حاقوية خبط ملتقيم وارد: وهو استخااج أكرب قدر ممكن من البارتو  والغاات     

 .العاملية لتحويلا إىل موارد ماليةوديعا ط األسواق 
دأص االرتياحي امل كد للبرتو   8162على اتت  ات حاياة ط األرقام سنة الدولية تب  امل سلات      

ماان  1.0مليااار دامياا . وهااو ارتياااحي   اا   12.2مليااار حاان أ  مااا يعاااد   6.2ط ال ائااا ط راادود 
نغااوال. وأنتأاات ال ائااا ماان اعااة أ ايقيااا دعااد ليبيااا ونيأرييااا و والااددوليااا  17°االرتياااحي العاااملي ط املاتبااة 

ملياااااوص دامياااا  يوميااااا، درتاجاااااع  6.21مليااااوص حاااان أ  مبعااااد   12.2هااااذا االرتياااااحي ط نااااال اللااااانة 
عامليااا، وال ال ااة ا ايقيااا  62°ماان اإلنتاااج العاااملي ط املاتبااة  % 6.1، وهااو   اا   8112منااذ  81.2%

 81.1متقدمااة علااى ليبيااا دلاابب األوضاااع األمنيااة ط هااذا البلااد. وتلااتهلا ال ائااا دعااد نيأرييااا وانغااوال، 
أماا عان الغاات الاذ    .8112مناذ  %11.2من إنتاجها البرتوز د يادة مطادة ك  سنة وحلت إىل  %

ط  8162 اهص االرتياحاات امل كادة ط سانة   هو أو ا ريات تعتارب ال ائاا دولاة  اتياة أك اا منهاا درتولياة
 8.0تايلياوص قادم مكعاب(، ط املاتباة العاشااة عاملياا دنلابة  621.6ملياار مارت مكعاب   0211د ردو 
ط  2015من االرتياحي العاملي ، وال انية ا ايقيا دعد نيأرييا وقد أنتأت من هاذا االرتيااحي سانة  %

منااذ  % 6درتاجااع  (Mtepمليااوص حاان مكااا   داارتو  00.0مليااار ماارت مكعااب   22.11راادود 
مااان اإلنتااااج العااااملي واألوىل ط ا ايقياااا. وتلاااتهلا ال ائاااا  8.2ط املاتباااة التاساااعة عاملياااا دنلااابة . 8112
 14.% 00مليار مرت مكعب مما تنتأا أ  ما يعاد  دنلبة  21.1
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. إص حبيعة هذه األتمة وأدعادها ال  ثية هذه هي الل إدد حتو  ال ائا من دولة مصدرة للطاقة إىل دولة 
إص مل تتغري اللياسات.  ك  امل شاات تد  على ذلا كما قا  عباد اللطياق  8121آ اق  ملتوردة ط

  ،”ال ائاااا: اخلااااوج مااان األتماااة” دااان أشااانهو اخلباااري االقتصااااد  ووتياااا املالياااة ال ائاااا  اللاااادق ط كتاداااا
يأتذ سيتم استه كا حمليا، ريت أص االسته ك احمللي للغات س 8121موضحا أص ما سيُنتس ط ردود 

دأنااا إص مل ياتم اتبااع إجااا ات حاارمة ط الااعليااة الطاقوياة لان  كان دعااد كماا أكاد مان االنتااج.   % 22
تلبية ارتياجات االسته ك احمللية من البرتو  ومواجهة ملتويات اإلنااق املتبعة ولو حعد ساعا  8182

نية و ق اللياسات املتبعة لان يتحقاق دوالر. وأكد هذا قبلا د. دن ديتور دأص تواتص املي ا 601البرتو  إىل 
 .15دوالر 120ولو رجع سعا البرتو  إىل أعلى ملتوياتا، ط ردود 

 :الجزائرأزمة الفاعلية الطاقوية ف  

إص من أكرب ما يهدد األمن الطاقو  ال ائاا  إذص هاو االساته ك احمللاي املاااط للطاقاة، تصوحاا        
اآلص( املااااتبط داااالنمو الاااد غااط وساااو  االساااتعما  و يااااب الااعلياااة مااان اإلنتااااج  % 00الغاااات الطبيعاااي  

الطاقوية، وعدم اساتغ   هاذه ال ااوة خللاق ثااوة أتااى دائماة ط الااالت اإلنتأانياة وعلاى رأساها القطااع 
 اهص جا  اساته ك  (8160ورلاب الوكالاة الدولياة للطاقاة   الصاناعي أو ط نيااالت الطاقاة املتأاددة.

(، وال يأتاذ % 01.0وللنقا    (% 29.5)( هو ل ستعماالت املن لية  % 02.1ال ائا  الطاقة ط 
 % 1.1والقطاع الا ري  % 1.6، و قطاع اخلدمات  % 60.0القطاع الصناعي سوى 

 األثار المترتبة على إستهالك الطاقة التقليدية:
إص إرتااع معدالت اساتخذام الطاقاة وسايادة أمنااط اساته كية  اري ملاتدامة ط ظا  تقنياات اإلنتااج      

 ري الصديقة للبيئة الل ت د  إىل أثار سلبية وتطري على فتلق األدعاد االقتصادية، االجتماعية والبيئية، 
اديااة مااع ارتااااع  اااتورة التكاااليق نااااا الرتااااع معاادالت االنبعااات للغاااتات الد يئااة، رياات تنشااا ع قااة ح

البيئية واالجتماعية، ودالتاز تااجع املادودية االقتصادية، ومبا أص ا يك  الطااقو  ط ال ائاا يعتماد دصاورة  
كبرية على املصادر الطاقوية التقليدية الل  تات دهرتااع االنبعاثات،  هص متادعة تطور االنبعات تبعا لتطاور 

ستخدام الطاقو ، ذو أمهية دالغة، ريت يلتد  من ت لاا علاى الوضاعية البيئياة ومادى وترية االنتاج واال
 .16االستأادة للمواثيق الدولية من أج  توجيا الطاقة أل اا  االستدامة
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ولاااذا  اااهص اساااته ك مصاااادر الطاقاااة التقليدياااة دشاااك  مت اياااد، وارتاااااع ملاااامهتها ط هيكااا  االماااداد       
مل يد من االستن اف اللايع  ذه املوارد الناضبة ملتقب ، كما يلوت دهتت   التواتص الطاقو ، ياتش الا  

اإليكولااوجي، وهااو مااا يعأاا  ط راادوت اضااطااب ط معاادالت التنميااة، تاحااة وأص االقتصاااد ال ائااا  
 ماااااتبط دصااااورة مطلقااااة داملصااااادر الطاقويااااة التقليديااااة سااااوا  إلدارة النشاااااط االقتصاااااد  أو  وياااا  مشاااااريع
التنميااة، ودالتاااز الدااد ماان العماا  علااى تصااميم ساايناريوهات للخيااارات الطاقويااة املتارااة والتحااديات الاال 

 .17تطارها الارتة امللتقبلية، وضارة تبت اسرتاتيأية تلاهم ط حتقيق الربامس التنموية القادمة
 .التوجه العالم   حو الطاقات المتجددة ف  العالم

أمام هذه املخاحا الكربى حار واضحا دأنا ال داد مان التوجاا حناو حاقاات دديلاة ت امن التاواتص دا       
استماار التنمية والتطور االجتماعي واحملا اة على البيئة واالستقاار العاملي، ودالا م من أص النتائس ليلت 

ملتأاااددة، تصوحاااا الااادو  دالقااادر املطلاااوب  قاااد تقااادمت ك اااري مااان الااادو  ط تطاااويا اساااتغ  ا للطاقاااة ا
املتطورة امللتوردة للطاقة، وقد رمسات ا يئاات الدولياة املتخصصاة ط نياا  الطاقاة  الوكالاة الدولياة للطاقاة، 

سااايناريوهات ملاااتقبلية تصاااق تااجاااع  األوداااا، الشااااكات البرتولياااة كربيتااايش درتولياااوم، توتاااا ، ألياااربتن..( 
ن أتاا ساتبقى جا   أساسايا ط األساواق العاملياة( ماع تقادم كباري نلبة الطاقة االراورية التقليدية  دالا م م

داأص  (World Energy Outlook 2012)للطاقة البديلة والغات  ري التقليد . وقد دا  تقاياا 
إىل مااا  8122مليااار دوالر وستصاا  ط راادود  22اساات مارات العااامل ط نيااا  الطاقااات املتأااددة هااي 

 .مليار دوالر 801مقداره 
 الجزائر: ط المتجددة الطاقاتمصادر 

 يلي و يما املتأددة، دالطاقات اهتمت الل الدو  د  من واردة ال ائا 

 الا  هذا ط ما دادرت الل املشاريع لبع  عا  حناو 
 انشاا  ماع ال ائاا ط الشملاية الطاقاة الساتغ   األوىل الهاود دادأت  :الشمسدية الطاقدة مجدال ففد 

 املادص جتهيا  ماع ، 1988سانة الناوب فطاط واعتمااد 2891تأاددة ط امل لطاقااتلاللاامية  ا ااةاحمل

 1000 لت ويد يلواطك 100 دقوة دأدرار ةكملو  حمطة وا ات الشملية، الطاقة لتطويا دتأهي ات الكربى

 الشملاية اخل ياا النتااج ورادة وانشاا  دوتريعاة  كاما  نشااط نطااق توسايع مت مااك قاياة، 20 ط نلامة

 ر ام الشملاية، الطاقاة أ اااص ربكاأ أراد حياو  اصكا الاذ   كااملا  ماذا الليليلايوم تقنياة لتطاويا وورادة
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 جادا حمادودا الشملاية الطاقاة نصايب يا ا   ا  2001 و 1999 دا  ماا املعتمادة القانونياة الرتساانة

 دالطاقاات تاحاا قانوناا اعتمادت قاد ال ائاا اناتك واص املطلاوب، دالشاك  ملاتخدمة و اري داال ائا

 2020 سانة حبلاو  % 10 و 2012 سانة تا   %5 نلبة اىل الوحو  هدف حتديد مع املتأددة
 عان والبعيادة املع ولاة للمنااحق الطاقوياة اخلادمات تقادمي إىل ال ائاا ط املتأددة الطاقات تطويا ويهدف

 رقاو  واساتغ   احملاوقاات ارتياحاات دادقاا  امللاامهة ط اآلتاا ا ادف ويتم ا  الطاقاة، توتيع شبكات

 .18منها الشملية سيما نيددة حاقوية موارد
 ريات املناا،، وتناوع الطودو اا ياا نتيأاة آتاا اىل مكااص مان ال ائاا ط الاحياي املورد يتغري : الرياح  اقة

 تنقلم

 : بريت ك جغاا يت  منطقت  اىل ال ائا

   لهاا جبلياة ودت ااريل لامك 1200 علاى  تاد دلاار  ويتميا  املتوساط البحا حيده الذ  الشما   -

 ومعاد  القاار ، املنا، ذات العليا وا  اب اللهو  توجد ودينهما والصحااو ، التلي األحلل سلللل

 .جدا ماتاع  ري الشما  ط الايات ساعة

 عان ت ياد دلااعة الغااي الناوب تاحاة الشاما  ط منهاا ربكاأ رياات دلاعة تتمي  الل النوب منطقة  -

 ماا وتارتوات معتدلاة د دناا ط الاياات سااعة أص القاو   كن وعليا .أدرار منطقة ط ثا/م6 وتتأاوت ثا/م4

 املاتاعة اللهو  ط تصوحا املياه ل خ م ئمة حاقة وهي ثا،/م6 إىل 2 د 

 جيغااواط، 286 راواز أ  5 هاي الكهاداائي االنتااج راارية الاا  قادرات رصاة اص : المائيدة الطاقدة

 هذه وتاجع

 وتا   املوجاودة، الاا  مواقاع اساتغ   عادم وإىل الاا  ملواقاع الكااط  ري العدد إىل ال عياة االستطاعة

 .19ميغاوات  100دقدرة جيأ  دوالية د يامة الكهاومائية احملطة تأهي  اعادة مت 2005
 األر  حلااارة هاماا ارتياحياا ال ائاا  الشاما  ط الوارساي لالك يشاك  : الجوفيدة الحدرارة  اقدة

 الو ية،

  اب ومشا  شاق مشا  مناحق ط أساسا واقعة رارة معدنية مياه منبع 200 من  اكأ وجود إىل وي د 

 منباع هاو  ااكأ احلاار واملنباع م،° 40 عان ت ياد ماا  الباا رااارة درجاة ط الينااديع هاذه وتوجاد الاب د،

 دااحن ط موجاودة خل اناات تلاادات العماوم علاى هاي الال الطبيعياة الينااديع وهاذه م،° 96 امللاخوح 
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 مااك اخل ناات، حتوياا مماا  قاط حاغري جا   وهاي احلاار املاا  مان ثاا/م 2 مان أآثاا لورادها تاد ق األر 

 الكيلاومرتات آالف علاى و تاد الو ياة، األر  رااارة مان بارياك ت اناا الكبايل القاار  التكاوص يشاك 

 .20املادعة
 مجال الطاقة التقليدية إلى الطاقات المتجددة؟من اال تقال لماذا على الجزائر 

األماااان الطاااااقو  ركاااان أساسااااي ماااان أركاااااص االسااااتقاار االقتصاااااد  واالجتماااااعي واللاااايادة الوحنيااااة،   ا 6
تصوحااا ط الاادو  الايعيااة،  كاا  دولااة ريعيااة تاقااد أمنهااا الطاااقو  إتاا  تواتناإااا االقتصااادية واالجتماعيااة 

إقليمهاا، وقااد تتحاو  إىل رالاة ددائياة متخلاااة أو تادت  ط  وضاى إاادد وقاد تاقاد سايادإا علااى قاارهاا و 
 .الوردة الرتادية

ا لقاااد تأكاااد لكااا  مكوناااات التماااع الااادوز   ركوماااات مصااادرة وملاااتوردة للطاقاااة، أناماااة راكماااة  8
داااأص العاااامل جتااااوت الاااذروة البرتولياااة وأناااا مهماااا …( ومعارضاااة، مناماااات دولياااة، مناماااات  اااري ركومياااة 

االكتشاااا ات الديااادة وحمااااوالت االسااارتجاع دواساااطة التطاااور التكنولاااوجي، وإدتاااا  الطاقاااة  اااري  تعاااددت
لن تعود الطاقة األراورية إىل نيدها، وأتا ستكوص ج   من اخلليط الطاقو  العاملي ولكنها لان  التقليدية 

 .تكوص مهيمنة، وقد ت و  ط أماكن عدة ط العامل

املخاحا البيئية النامجة عن االستعما  املااط للطاقة األراورية جتااوتت  ا لقد تأكد للأميع كذلا دأص 2
ردا فياا وتطريا علاى سا مة الكااة األرضاية، وقاد عاربت املا  اات الدولياة العديادة عان هاذه املخااوف، 

م  اا تارخييا من ريت احل ور وع  اة احلكوماات املشاار كة  8162( سنة 86داريل  كوب م  ا وكاص 
داربامس  % 8 اماإا د ااورة تقلايص االنبعاات احلااار  مباا ي امن عادم تياادة ارتاااع رااارة األر  ب والت

حمددة للااعلية الطاقوية ور ع نلبة الطاقات املتأددة على رلاب الطاقاة األراورياة ط اخللايط الطااقو  
 .عامليا وط ك  دلد

حنااو توساايع اسااتعما  الطاقااات املتأااددة  دلاابب هااذه االعتبااارات اللااادقة يتأااا العااامل خبطااى ر ي ااة -0
كالطاقة الشملية، وحاقة الاياات، والطاقاة احلاارياة الو ياة، وحاقاة الكتلاة األرضاية. وهاي حاقاات موجاودة 
ط كاا  مكاااص وال تتطلااب االستكشاااف وحااديقة للبيئااة، ودهمكاااص اسااتعما ا ماان قباا  التمعااات الاقاارية 
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لتكوص ط متناو  الميع وتااجع أسعارها كما هو را   ،امللتقبليدالتطور احلتمي للتكنولوجيا وتبليطها 
ط ظاا   8162تاااريخ أ لااب التكنلوجيااات مااع ماااور الاا من . وقااد دلغاات ذروة االساات مارات العامليااة ساانة 

الااربامس واملناومااات احلكوميااة، تاحااة ط الصاا  وأوردااا، وحتاات تااأثري االرتباااك الكبااري ط حتااوالت اللااوق 
ارتاعات نلابة اإلنتااج، ومان  2016 م تااجع نلبة االست مارات ط الطاقات املتأددة سنة البرتولية. ور 

أسااباب ذلااا تااجااع كلاااة االسااتغ  . كمااا أص ك ااريا ماان تااربا  الطاقااة يعتااربوص دااأص ارتمااا  الوحااو  إىل 
 .21ممكن وواقعي 8121( ط ردود % 611االعتماد التام على الطاقة املتأددة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة

هااااي أتااااا تو ااااق داااا  العنصااااا البيئااااي و الطبيعااااي ماااان ناريااااة، و العنصااااا  ةإص مياااا ة التنميااااة امللااااتدام    
قاااو  أص التنمياااة امللاااتدامة دأتاااا ذلاااا النشااااط القتصااااد  مااان نارياااة أتااااى. مااان هناااا ناالجتمااااعي و ا
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احلاااع علااى املااوارد الطبيعيااة االقتصاااد  الااذ  ياا د  إىل االرتقااا  دالا اهيااة االجتماعيااة دااأكرب قاادر ماان 
 املتارة و دأق  قدر ممكن من األضاار و اإلسا ة إىل البيئة.

 وهي تعتمد على ث ت عناحا أساسية وهي: 

عملياات التنمياة و  رتنمية املهارات و القدرات البشاية،  العنصاا البشاا  هاو القاادر علاى اساتماا -
لااذلا  ااهص اإلنااااق علااى تنميااة القااوى البشاااية  ماان تعلاايم و رعايااة حااحية و  اااع اقتصااادية(، 

 تعترب أهم عناحا التنمية.
عدالة توتيع  وائد النمو و تطلب ذلا ضاورة تدت  الدولة إلراد آلياات تا د  إىل إعاادة توتياع  -

 اقا.ال اوة و الدت  مبا يلاهم ط التخايق من ردة ال
احلااااال علاااى البيئاااة و املاااوارد الطبيعياااة مباااا ي ااامن مصااالحة األجياااا  القادماااة ومناااع تاااااكم الاااديوص  -

 عليها.

تشك  حتد  اماام ولذلا  هي  ط البيئة الطاقويةيصطدم دالتغريات ط ال ائا اال أص حتقيق هذه العناحا 
 .اسات اإلجتماعية ط الدولةق التنمية، كما تشك  تطا كبري على املناومة اإلقتصادية والليحتقي

، وتغااري املنااا،داإلضااا ة إىل التهديااد الااذ    لااا اإلسااته ك املااااط ط مصااادر الطاقااة التقليديااة علااى البيئااة 
  وهاااو ماااا يعأااا  إىل البحااات عااان مصاااادر تاااارج قطااااع احملاوقاااات وتاعيااا  سياساااات الطاقاااات املتأاااددة

 واألجياااااا  ةمللااااااواة ورقاااااوق االنلااااااص دااااا  الدولاااااالعدالاااااة االجتماعياااااة وا ل اااااماص إساااااتماارية ط سياساااااة
 . امللتقبلية
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