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 ملخص:
سيتم التطرؽ إُف أىم اإلمكانيات ا١تتاحة للجزائر يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة كأسباب تأخر استغبل٢تا من خبلؿ ىذه الورقة البحثية 

يف ظل ا٩تفاض أسعار النفط من خبلؿ ٖتليل كاقع التحوؿ ٨تو استغبلؿ الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر، حيث مت استخداـ ا١تنهج التحليلي 
 خذة لذلك كأسباب التأخر.من أجل دراسة كمناقشة أىم اإلجراءات ا١تت

بعض لكخلصت الدراسة ٔتجموعة من النتائج تربر مدل أ٫تية التوجو ٨تو الطاقات ا١تتجددة كدكرىا يف التنمية االقتصادية، باإلضافة 
 االقًتاحات من أجل النهوض بالقطاع كتذليل ٥تتلف أسباب التأخر. 

 يات.مكانيات، كاقع، ٖتد، إطاقات متجددةلكلمات ا١تفتاح : ا
  JEL :Q48; Q25تصنيف 

Abstract: 
In this paper, the most important potentials available to Algeria in the field of renewable 

energies and the reasons for their delayed exploitation in light of low oil prices will be 
addressed in this paper by analyzing the reality of the transition towards the exploitation of 
renewable energies in Algeria, where the analytical approach was used in order to study and 
discuss the most important measures taken for this and the reasons for delay. 

The study concluded with a set of results that justify the importance of the trend 
towards renewable energies and their role in economic development, in addition to some 
suggestions for the advancement of the sector and overcoming the various causes of delay. 
 
Keywords: renewable energy, possibilities, reality, challenges. 
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I-  تمهيد: 

تنويع كٕتديد مصادر الطاقة خاصة ا١تتجددة منها، كذلك لتقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ا١تهددة بلقد تزايد االىتماـ العا١تي  
. إذ تشكل بالزكاؿ، كمواجهة التهديدات البيئية )تزايد  معدالت االنبعاثات اٟترارية كاالحتباس اٟترارم( للتغَت ا١تناخي اليت تتزايد خطرا يوما بعد يـو

تجدد التلقائي كبصفة الطاقة ا١تتجددة إحدل أىم ا١تصادر الرئيسية للطاقة العا١تية خارج الطاقة التقليدية باعتبارىا نظيفة كغَت ملوثة للبيئة، كتتميز بال
ألمر الذم ألـز االعتماد عليها كبديل للطاقة التقليدية، حيث أف البحث عن موارد طاقة جديدة كمتجددة قد أصبح أمرا ضركريا بسبب الدٯتومة، ا

، فإف اٟتكومة اٞتزائرية 2114ندرة مصادر الطاقة األحفورية أك غَت ا١تتجددة، كيف ظل الظركؼ الراىنة اليت تشَت إُف ا٩تفاض أسعار النفط منذ سنة 
م اإلمكانيات ٖتاكؿ إ٬تاد بدائل أخرل لقطاع احملركقات كىنا تربز أ٫تية الطاقات ا١تتجددة، فاٞتزائر تعترب من أىم الدكؿ ا١تعنية هبذا ا١توضوع ْتك

 الضخمة اليت تتمتع هبا يف ىذا اجملاؿ كال سيما الطاقة الشمسية.

 انطبلقا ٦تا سبق ٯتكن طرح السؤاؿ اٞتوىرم التاِف: 

 مكانية توجو الجزائر نحو الطاقات المتجددة في ظل تذبذب أسعار النفط؟ما مدل إ

هتدؼ ىذه ا١تداخلة أساسا إُف إظهار مدل أ٫تية الطاقات ا١تتجددة يف االقتصاد كمسا٫تات اٞتزائر يف ىذا اجملاؿ، كاعتبار الطاقات 
 ا١تدل الطويل.ا١تتجددة سبلحا اسًتاتيجيا قادرا على إحبلؿ مكانة النفط يف اٞتزائر على 

مستمدة من منشورات كتقارير البنك   2117إُف  2118حيث مت االعتماد يف ىذه الدراسة على بيانات رٝتية خبلؿ الفًتة ا١تمتدة بُت 
 على ا١تنهج الوصفي التحليلي. الدكِف، أما من الناحية ا١تنهجية فقد مت االعتماد 

 ا تقسيم الدراسة إُف العناصر التالية:كمن أجل الوصوؿ إُف األىداؼ ا١تشار إليها ارتأين
 ص لبعض ا١تفاىيم النظرية العامة حوؿ الطاقات ا١تتجددة؛صالعنصر األكؿ خ

 العنصر الثآف عاًف كاقع الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر؛
 الطاقات ا١تتجددة كمصدر بديل عن النفط يف اٞتزائر؛العنصر الثالث ْتث يف أ٫تية 

 العنصر الرابع مشل خبلصة عامة تضم النتائج كاالقًتاحات.  

I.1- المتجددة الطاقات حوؿ نظرم مدخل: 

دمة عامبل أساسيا يف تعترب الطاقة ا١تتجددة من العناصر ا١تهمة اليت تساىم يف ٖتقيق التنمية االقتصادية، إذ تشكل مواردىا لدل الدكؿ ا١تتق
 االستقرار.نتاج كٖتقيق إلدفع عجلة ا

I..11-:تعريف الطاقات المتجددة 

الطاقات  :كن تقدٔف ىذين التعريفُت التاليُت، كٯتاألحفورية للطاقة بديبل تكوف ْتيث للطاقة ىامة مستقبلية مصادر ا١تتجددة الطاقات تعد
، 2111)نور،  الطبيعة على ٨تو تلقائي كدكرما١تتجددة ىي: " الطاقات اليت يتم اٟتصوؿ عليها من خبلؿ تيارات الطاقة، كيتكرر كجودىا يف 

اليت تنمو أك تتزايد عرب الزمن سواء بنسبة ثابتة أك غَت ثابتة، كال يؤثر معدؿ استهبلكها اٟتاِف  الطاقة" تعرؼ كذلك على أهنا:". ك (133صفحة 
 ". (83، صفحة 2117)٤تمد ك كماؿ ، على معدؿ إنتاجها ا١تستقبلي، بل تبقى احتياطاهتا قائمة 

I..12- :مكانة كأىمية الطاقة المتجددة 

ككبَت هبذا ا١تصدر، حيث يكوف بديبل  اقة األحفورية، فهناؾ اىتماـ عاؿالطاقة ا١تتجددة مصدرا رئيسيا للطاقة العا١تية خارج الطتشكل 
١تتجددة ىو للطاقة األحفورية اليت تسعى العديد من الدكؿ خاصة الصناعية إُف استبدا٢تا ٔتصادر جديدة، فالدافع الرئيسي األكؿ لبلىتماـ بالطاقة ا

 فيظل مستقببل للطاقة ىامة مصادر ٘تثل ا١تتجددة ، كالطاقات(133، صفحة 2111)نور،  لدافع البيئي للحد من انبعاثات ثآف أكسيد الكربوفا
 مصدر إُف أ٫تيتها ا١تتمثلة يف اعتبارىا منبعها. باإلضافة استنفاذ دكف ا١تستمر االستغبلؿ بقابلية تتميز كما أهنا أسعاره، كا٩تفاض النفط نضوب

 ا١تستقبلية التنمية كتعمل على تأمُت البيئي، مناأل ككذا كاالجتماعي االقتصادم األمن ٖتقق القريب، ا١تستقبل يف الطاقة احتياجات كتأمُت التوفَت
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 ٭تصلوف مليارشخص حواِف كأف الكهرباء على ال٭تصلوف العاَف يف شخص مليار 1.4من أكثر أف إُف بالنظر ىذا، النامية للدكؿ بالنسبة خاصة

 . (194، صفحة 2016)سعيدم ك خالدم، طع بشكل متق عليها

I..13-:مصادر الطاقات المتجددة 

١تستقبلو على ا١تدل البعيد يف ٣تاؿ الطاقة  نظرا العتبار استخداـ الطاقة ا١تتجددة ذات أ٫تية كبَتة يف العاَف، كال ٯتكن ٢تذا األخَت التخطيط
ستغبللو كاليت تتمثل اعتمادا على مصادرىا الناضبة يف مواجهة احتياجات كبَتة كمتزايدة سنويا، إذ ٘تثل الطاقة ا١تتجددة خيارا مبلئما ٬تب تطويره كا

 مصادرىا يف:

 الطاقة الشمسية:  -أ

، نإتة عن التفاعبلت النوكية اليت ٖتدث يف الشمس كتصل طاقتها اٟترارية إُف األرض يف ىي من الطاقات ا١تتجددة النظيفة اليت ال تنضب
 .(312، صفحة 2114)بن رمضاف، شكل طاقة إشعاعية مكونة من األشعة فوؽ البنفسجية كا١ترئية كٖتت اٟتمراء 

 طاقة الرياح:  -ب

 كزراعية صناعية أغراض الشراعية كيف السفن تسيَت يف كاستخدمها القدـ منذ كالرياح، عرفها اإلنساف ا٢تواءحركة تم مستمدة طاقة ىي
 احملتاجة ا١تناطق معُت، كيتم تغذية مكاف يف تنشأ توليد ك٤تطات ىوائية، نطواح بواسطة الكهرباء توليد يف باستعما٢تاها مفهوم متعددة، كيرتبط

، صفحة 2114)قريٍت، عا١تي  نطاؽ ا١تصدرعلى ىذا من كاط ميغا مليوف 20 توليدٯتكن  العا١تية منظمة ا١تقاييس كحسبالكهربائية،  عرباألسبلؾ
135). 

 الطاقة المائية:  -جػ

كبعد التطور العلمي كالتكنولوجي كاكتشاؼ تعترب من أقدـ مصادر الطاقة، استعملها اإلنساف يف الرم كالطواحُت مقتصرا على جرياف ا١تياه، 
 .(119، صفحة 2114)حريز ،  ةصبحت طاقة ذات أ٫تية كبَت أربائية، ا١تولدات الكه

 طاقة الكتلة الحيوية:  -د

 ىي طاقة تستمد من ا١تواد العضوية، كإحراؽ النباتات، العظاـ، ٥تلفات اٟتيوانات، النفايات، ا١تخلفات الزراعية كالنباتات ا١تستخدمة يف
 .(2119)خلف، إنتاج طاقة الكتلة اٟتيوية ٯتكن أف تكوف أشجارا سريعة النمو أك حبوبا أك زيوتا نباتية 

 الطاقة الجوفية:  -ق

 الطاقة اٟترارية ا١تختزنة يف الطبقات الصخرية مصدرىا التحلل الطبيعي للعناصر ا١تشعة يف القشرة األرضية كاٟترارة الكامنة يف الصخور
 .(126، صفحة 2114وزيد ك ٤تمد ٤تمود، )با١تنصهرة النإتة عن ٖتلل عناصر اليورانيـو كالبوتاسيـو كغَتىا من ا١تواد ا١تشعة 

I..14-  :خصائص مصادر الطاقات المتجددة 

تتمتع الطاقات ا١تتجددة ٔتجموعة من ا٠تصائص فضبل على أهنا طاقات غَت ناضبة، إ٪تا متجددة ا١تخزكف باستمرار كغَت ملوثة للبيئة كما 
 .(138-137، الصفحات 2117الشرييب، )السباعي ك يلي 

 الطاقة الشمسية:  -أ

تكتسب الطاقة الشمسية أ٫تية كربل كمكانة الئقة بُت مصادر الطاقة البديلة األخرل، ١تا ٢تا من ٦تيزات مهمة تؤىلها الحتبلؿ مكانة 
ا، البًتكؿ كالغاز الطبيعي على ا١تدل الطويل حيث توفر طاقة متجددة، مستدٯتة كنظيفة، تعتمد على تقنيات معركفة كغَت معقدة كٯتكن تطويرى

 ؛(318، صفحة 2114)بن رمضاف، فة إُف أهنا تساىم يف توفَت مناصب كفرص عمل على نطاؽ كاسع باإلضا
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 طاقة الرياح:  -ب

نطاؽ  توفر إمكانيات كبَتة إلنتاج الكهرباء، حيث قدرت منظمة ا١تقاييس العا١تية حجم الطاقة الكهربائية ا١تمكن توليدىا بواسطتها على
% من األراضي ا١تستخدمة كحقوؿ للرياح 95ك مليوف ميغاكاط، كتتميز طاقة الرياح بػأنو ال ينتج عن استخدامها أم غازات ملوثة، 21عا١تي ْتواِف 

 ؛(318، صفحة 2114)بن رمضاف، ٯتكن استخدامها يف أم أغراض أخرل خاصة بالزراعة كالرعي، 

 الطاقة المائية:  -جػ

من عمليات احًتاؽ أك عمليات فيزيائية اليت تنبعث منها  اكمن جهة تتميز طاقة ا١تياه بػأهنا غَت ملوثة للبيئة ألف عملية توليدىا ال تتضمن أي
)بن ك٢تا قابليتها للتبادؿ الدكِف  الغازات، سهولة التحكم يف الطاقة الكهركمائية كتقسيمها حسب اٟتاجة ٦تا لو أ٫تية كبَتة يف الصناعة اٟتديثة،

 .(318، صفحة 2114رمضاف، 

 طاقة الكتلة الحيوية:  -د

% من 5% إُف 3% من الكربيت، كمن 1.1ٗتتلف خصائص طاقة الكتلة اٟتيوية عن الطاقات األخرل نظرا الحتوائها على أقل من 
ق يف عملية التمثيل ثآف أكسيد الكربوف ا١تنطلق من الكتلة اٟتية عند حرقها أك معاٞتتها يعادؿ اٟتجم ا١تنطل الرماد، إضافة إُف أف حجم غاز

 .(318، صفحة 2114)بن رمضاف، هنا تستعمل على نطاؽ كاسع إلنتاج الكهرباء أك اٟترارة أالضوئي، كما 

I..15-  :عقبات استخداـ الطاقات المتجددة 
 :(395، صفحة 2117)رفيقة ك زىية، من بُت العقبات اليت تقف أماـ التحوؿ ٨تو الطاقات ا١تتجددة نذكر 

 من خوفا ا١تتجددة الطاقات ٨تو للتوجو كىذا سبب ٬تعلها ال تبذؿ جهودا التقليدية الطاقة مصادر على الكبَت النفطية الدكؿ اقتصاد اعتماد -
 النفط؛ أسعار على السلبية التأثَتات

، نادرةمثل: عناصر ا١تتجددة الطاقة صناعات تتطلب - ، الغاليـو  عنها٤تدكدا؛ التنقيب كاليزاؿ التيتانيـو

 األجنيب. مشاركة االستثمار إُف اٟتاجة ٦تايفرض الطاقة ا١تتجددة ١تشاريع البلـز ا١تاؿ رأس ارتفاع -

I.2- الجزائر في المتجددة الطاقات كاقع: 

 يف ظل حتمية زكاؿ كنضوب موارد الطاقة البًتكلية كالغاز الطبيعي، بدأ التفكَت ٔتصادر الطاقة البديلة ّتدية لعلها ٗتفف من الضغط على
ا١تسؤكلُت، كالتفكَت خصوصا يف مشكل التكاليف اليت غالبا ىذه ا١تصادر غَت ا١تتجددة، كما أهنا تعد من أىم ا١تسائل كاالنشغاالت اليت تطرح على 

ة كالفعالية ما تكوف عائقا أماـ اٟتلوؿ ا١تطركحة، كقد مهدت بذلك اٞتزائر لديناميكية الطاقة ا٠تضراء بإطبلؽ برنامج طموح لتطوير الطاقات ا١تتجدد
 الطاقوية.

I.1.2-:مقومات الطاقات المتجددة في الجزائر 

 مسية:الطاقة الش -أ

 يتمثل ا٢تدؼ من استغبلؿ الطاقة الشمسية باٞتزائر يف ٗتفيف الضغط على احملركقات كتقدٔف ا٠تدمات الطاقوية للمناطق ا١تعزكلة كالبعيدة
. كما أصبح (138، صفحة 2114)بن رمضاف، عن شبكات توزيع الطاقة بالدرجة األكُف، كٖتضَت بديل ناجع كفعاؿ لبلستغبلؿ يف ا١تستقبل 

الكهربائية  االعتماد على الطاقة الشمسية يشكل خيارا اسًتاتيجيا يف ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي مع ارتفاع استهبلؾ الطاقة
)بن علي، سنويا كطاقة نإتة من ا٠تبليا الشمسية  آالؼ ميغاكاط 9ألف ميغاكاط سنويا، مع العلم أنو ٯتكن االعتماد على  31يف اٞتزائر إُف حواِف 

 .(395، صفحة 2117
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 القدرات الشمسية في الجزائر: -

 61مرات من ٣تمل االستهبلؾ العا١تي للطاقة، ك 4٘تلك اٞتزائر أكرب نسبة من الطاقة الشمسية يف حوض البحر األبيض ا١تتوسط تقدر بػ: 
 اٞتزائر، كبفضل موقعها اٞتغرايف ( يف ا١تلحق القدرات الشمسية يف11من حاجة الدكؿ األكركبية من الطاقة الكهربائية، حيث يبُت اٞتدكؿ رقم ) مرة

كيلوكاط يف الساعة من   6ساعة من الشمس كمتوسط  3911ك 2111٘تلك اٞتزائر مساحات شاسعة تغطيها أشعة الشمس، حيث تتلقى ما بُت 
 .(319، صفحة 2114)بن رمضاف، على كامل الًتاب الوطٍت  2ـ 1على مساحة تقدر بػ: الطاقة 

 طاقة الرياح: -ب

عة تزيد عن يعترب ىذا ا١تورد الطاقوم متغَتا بُت ا١تنطقة الشمالية كا١تنطقة اٞتنوبية، اليت تتميز بسرعة رياح كبَتة خاصة يف اٞتنوب الغريب بسر 
 .(616، صفحة 2117)بودرجة، ـ/ثا من منطقة أدرار  6ـ/ثا كتتجاكز قيمة  4

 الطاقة الجوفية:  -جػ 

سنتغراد يف ٛتاـ  98درجة لتبلغ  45ينبوع حار يف ٥تتلف أرجائها، حيث تفوؽ حرارتو حواِف أكثر من  241تتوفر اٞتزائر على أكثر من 
 .(616حة ، صف2117)بودرجة، سنتغراد يف بسكرة  119سنتغراد يف عُت ك١تاف ك 118ا١تسخوطُت بوالية قا١تة، 

 الطاقة المائية:  -د
 إُف عدـ الضعيفة االستطاعة كاط، كترجع ىذه ميغا 286أم 1% نسبة  الوطنية باٟتظَتة ا١تائية الطاقة من الكهرباء إنتاج حصة تبلغ

 .(2119)اٞتزائرية،  2121على أرجاء اٞتزائر خبلؿ سنة  اسدا موزع 85، بالرغم من توفر (4، صفحة 2119)ا٠تياط ، استغبلؿ ا١توارد ا١تتوفرة 

 طاقة الكتلة الحيوية:  -ىػ

 اإلٚتالية ا١تساحة من10% حواِف ىكتار، أم مليوف25 ْتواِف تقدر مساحة ٖتتل الشماؿ اليت غابات منطقتُت منطقة إُف اٞتزائر تنقسم

 الصنوبر من كل ىكتار، كما يعترب مليوف1.9اٞتباؿ يف ا١تتدرجة الغابية ٘تثل التشكيبلت حُت يف ىكتار، مليوف 1.8للببلد، كتغطي الغابات
 كاليت اٞترداء الصحراكية اٞتزائرية، كا١تنطقة الغابة من5% سول ٭تتبلف حاليا ال الطاقوم، لكن االستعماؿ يف ىامُت نباتُت كالكاليتوس البحرم
 .(4، صفحة 2119)ا٠تياط ، الببلد  مساحة من 90% من أكثر تغطي

I.2.2- :اإلطار القانوني كالمؤسسي الستراتيجية الطاقات المتجددة في الجزائر 

من ا١تنظمات سياسة الوطنية لتطوير الطاقات ا١تتجددة ضمن إطار قانوٓف كنصوص تنظيمية، يتم تنفيذىا عرب ٣تموعة اليف إطار تطبيق 
(، كحدة البحث يف الطاقات ا١تتجددة با١تنطقة الصحراكية CDERكا١تؤسسات االقتصادية كمراكز البحث مثل: ا١تركز الوطٍت للطاقات ا١تتجددة )

(URERMS( كحدة البحث يف الطاقات ا١تتجددة ،)URAER( كحدة تطوير ا١تعدات الشمسية ،)UDES كحدة تطوير تكنلوجيا السليسيـو ،)
(UDTS( كحدة البحث يف معدات الطاقة ا١تتجددة ّتامعة تلمساف ،)URMER ) ،كا١تتمثلة يف:(416، صفحة 2117)رفيقة ك زىية ، 

 :1998أكت  24المؤرخ في  11-98القانوف  -أ

)اٞتريدة الرٝتية  2112إُف سنة  1998كا١تتضمن القانوف التوجيهي كالربنامج ا٠تماسي حوؿ البحث العلمي كالتطوير التكنلوجي من سنة 
الذم يعترب أكؿ اىتماـ تشريعي فعلي بالطاقة ا١تتجددة، على اعتبار ما ٘تلكو اٞتزائر من مقومات تسمح  ،(3، صفحة 1999للجمهورية اٞتزائرية، 

 .(198، صفحة 2116)سعيدم ك خالدم، ٢تا بولوج ىذا ا١تصدر من الطاقة 

 :1999جويلية  28المؤرخ في  99-99القانوف  -ب

كا١تتعلق بالتحكم يف الطاقة، حيث يهدؼ إُف ٖتديد شركط السياسة الوطنية للتحكم يف الطاقة ككسائل تطويرىا ككضعها حيز التنفيذ، إذ 
ن لتقليص ميشمل ٣تمل اإلجراءات كالنشاطات التطبيقية بغية ترشيد استخداـ الطاقة ا١تتجددة كاٟتد من تأثَت النظاـ الطاقوم على البيئة من خبلؿ ا

 .(4، صفحة 1999)اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، انبعاثات الغازات ا١تدفئة كغازات السيارات يف ا١تدف 
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 :2992فبراير  95المؤرخ في  91-92القانوف  -جػ

يق( الذم يتعلق بالكهرباء كتوزيع الغاز، حيث يهدؼ إُف ٖتديد القواعد ا١تطبقة على النشاطات ا١تتعلقة بالكهرباء )إنتاج، نقل، توزيع، تسو 
قانوف على فتح اجملاؿ للمنافسة يف إنتاج كما ينص ىذا ال،  ، كالغاز )نقل، توزيع، تسويق((4، صفحة 2112)اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، 

٠تدمة كتوزيع الكهرباء من خبلؿ منح ا١تتعاملُت حق الدخوؿ يف إنتاج الكهرباء كتوصيلها إُف الشبكة الوطنية للكهرباء، مع اٟتفاظ على مهاـ ا
 .(128، صفحة 2114)بوزيد ك ٤تمد ٤تمود، العمومية 

 :2994اكت  14المؤرخ في  99-94القانوف  -د

يتعلق بكيفية ترقية الطاقات ا١تتجددة يف إطار التنمية ا١تستدامة، حيث حددت من خبللو التدابَت العامة ٓتصوص ا١تراكز كا١تعدات 
)اٞتريدة الرٝتية الكهربائية كالقواعد كالتقنيات ا١تطبقة على ا١تنشأة الكهربائية كاإلنارة العمومية، كما ينص على إنشاء مرصد كطٍت للطاقات ا١تتجددة 

 .(19، صفحة 2114للجمهورية اٞتزائرية، 

 : 2994مارس  25المؤرخ في  94-94المرسـو التنفيذم  -ىػ

 كيتعلق بتكاليف تنويع إنتاج الكهرباء، حيث يهدؼ ىذا ا١ترسـو إُف ٖتديد تكاليف تنويع الكهرباء ا١تنتجة انطبلقا من الطاقات ا١تتجددة
 .(11، صفحة 2114)اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية، 

 :2911ديسمبر  98المؤرخ في  423-11المرسـو التنفيذم  -ك

الذم عنوانو: "الصندكؽ الوطٍت للطاقات ا١تتجددة  312-131٭تدد ىذا ا١ترسـو كيفيات تسيَت حساب التخصيص ا٠تاص رقم 
 فعالةتسمح أداة البحث،كإعداد جهود كل فيو تثمن إطار كضع كبغرض .(21، صفحة 2111)اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائرية.، كا١تشًتكة" 

 كيتعلق ك٣تموعةسيم، سونلغاز سوناطراؾ، من كل كزارةالطاقةكا١تناجم بإنشاءشركةمشًتكةبُت قامت ا١تتجددة، الطاقات كطنيةحوؿ سياسة بوضع
كىي أكؿ  2112جويلية  28عبارة عن شركة تطور مشاريع يف ٣تاؿ الكهرباء كاٟترارة من الطاقة ا١تتجددة، تأسست يف  ) كىي NEALاألمربػ:

%( ك٣تمع سيم 45%(، سونلغاز )45ا٢تا لكل من سوناطراؾ )أٝتمليوف دينار من ر  211يتم ٗتصيص شراكة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص، 
 ARABA)كمن بُت مهامها  الصناعي، ا١تستول على اٞتزائر يف ا١تتجددة الطاقات تطوير يف تهامهم كتتمثل، 2112سنة  تأسست%((. 11)

& NEFFAH, 2017, p. 43): 
 ا١تتجددة؛ الطاقوية ا١توارد تطوير -

 :ا١تشاريع أىم كمن ا١تتجددة، بالطاقات ا١ترتبطة ا١تشاريع ٧تازإ -

 الرمل؛ حاسي يف مشسي جُتهت كاط ميغا150مشركع 

 تندكؼ؛ منطقة يف ميغاكاط 10 بطاقة ىوائية حظَتة ا٧تاز مشركع 

 (.لريفي منز1500إُف الكهرباء إيصاؿ مشركع) الغريب كاٞتنوب ٘تنراست يف الريفية اإلنارة يف الشمسية الطاقة استعماؿ 

كياف من بينها مؤسسات اقتصادية   15ك٣تموعة للطاقة الشمسية مكونة من ، 2117كما مت إنشاء كزارة للبيئة كالطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر سنة 
٤تطة للطاقة الشمسية الكهركضوئية من طرؼ  22، حيث ٘تيزت ىذه السنة باختتاـ إ٧تاز 2117ت يف أانات يف قطاع البحث كالتطوير أنشككي

ميجاكاط، كحدة لنظاـ خاص "أكراس سوالر" إلنتاج  343بقدرة إٚتالية شركة الكهرباء كالطاقات ا١تتجددة فرع سونلغاز يف ا٢تضاب العليا كاٞتنوب 
، كما عرؼ الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة ديناميكية أيضا 2117ميجاكاط دخلت ا٠تدمة يف  31ألواح الطاقة الشمسية الكهركضوئية بقدرة 

كالذم أدخل ضريبة جديدة بعنواف  2117الفضل جزئيا إُف قانوف ا١تالية لسنة يف قطاع البناء كقطاع النقل )التحويل ٨تو السَت غاز( كالصناعة، يعود 
)مت إنشاء الصندكؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة من أجل ٘تويل  ضريبة الفاعلية الطاقوية كاليت تساىم يف ٖتسُت الصندكؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة

سسات ا١تالية، حىت تقـو بتمويل االستثمارات اليت تساىم يف الرفع من الكفاءة الطاقوية ىذه ا١تشاريع كمنح قركض بدكف فوائد كضمانات للبنوؾ كا١تؤ 
 .(2119)الياسع، كالطاقات ا١تتجددة كالتوليد ا١تشًتؾ للطاقة 
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I.3.2- :استراتيجية استغالؿ الطاقات المتجددة في الجزائر 

 استراتيجية استغالؿ الطاقة الشمسية في الجزائر:  -أ

٥تطط  كاعتماد الثمانينيات، يف للطاقات اٞتديدة حملافظة أك إنشاء مع اٞتزائر يف الشمسية الطاقة الستغبلؿ األكُف اٞتهود بدأت لقد
الشمسية لتزكيد بعض القرل ا١تعزكلة بالكهرباء،   الشمسية، استغبلؿ الطاقة لتطوير الطاقة بتجهيزات الكربل ا١تدف ٕتهيز مع، 1988اٞتنوبسنة

قرية، كما مت توسيع نطاؽ نشاط مركز بوزريعة كإنشاء كحدة إلنتاج  21نسمة يف  1111كيلوكاط لتزكيد   111كإ٧تاز ٤تطة ملوكة بأدرار بقوة 
 للطاقة ا٢تجينة للطاقة نوعها األكُف من احملطة2011 يوليو 14يف  اٞتزائر دشنت كما ا٠تبليا الشمسية ككحدة لتطوير تقنية السيلسيـو هبذا ا١تركز،

 ميغاكات من 30 منها ميغاكات،  151"تيغلمت "ٔتنطقة  الكهربائية للطاقة "الرمل حاسي" حملطة الطاقة اإلنتاجية تبلغ كالغاز، كما الشمسية

 .(44، صفحة NEFFAH ،2117ك  ARABA)الشمسية  الطاقة
أىم  الطرفُت من قبل من2011يف ديسمرب أبرمت تفاىم مذكرة خبلؿ اٞتزائر،من إليها انضمت ديزرتيك" اليت"األكركبية  ا١تبادرة كتعد

 بُت  شراكة كيشمل أ١تانيا يف ا١تشركع ٢تذا التأسيس مت الكهرباء،حيث إلنتاج الشمسيةكمصدرأساسي الطاقة الستغبلؿ الدكلية ا١تقًتحات

 مشاؿ يف من الصحراء الكربل انطبلقا الصناعي الصعيد على ا١تتجددة للطاقات سوؽ استحداث إُف الربنامج دكلة، كيهدؼ 15٘تثل  مؤسسة56

 األخَت األ١تآف اٞتزائرم الشراكة عقد إُف إضافة مليار دكالر، 561يعادؿ  ٔتا يورك مليار400بػ اإلٚتالية قيمتو كتقدر األكسط، إفريقيا كالشرؽ

االٖتاد األكركيب،  اٞتزائرية كمفوضية سونلغاز مؤسسة بُت ٦تضاة تفاىم مذكرة ككذا الشمسية، بركبية إلنتاج الصفائح إنتاجية كحدة القاضي بإنشاء
كيف  اٞتزائر يف ا١تتجددة الطاقات لتطوير ا٠تارجية، كالًتقية ا١تشًتكة األسواؽ اقتحاـ ككسائل سبل كدراسة التقنية ا٠تربات مبادالت تعزيز هتدؼ إُف

 .(44، صفحة NEFFAH ،2117ك  ARABA)ا٠تارج 

 استراتيجية استغالؿ طاقة الرياح في الجزائر:   -ب

 فرنسا بُت ا١تشًتؾ CEGELECللمجمع  مؤقتا أككلت كلقد بأدرار، ميغاكاط10تقدربػ: بطاقة باٞتزائر رياح مزرعة أكؿ تشييد تقرر

 ا١تخطط برسم ا١تتجددة الطاقات لتطوير طموحا برنا٣تا اٞتزائر ٓتصوص ا١تشركع، كماسطرت ا١تفتوحة ا١تناقصة يف عرض أفضل اقًتح كاٞتزائر،الذم

 من لطاقتها اٞتزائر أف استثمار الرياح، حيث طاقة لتوليد احمللية الوحدات أنشطة على دعم أساسياتو يف يقـو ( كالذم2114-2111ا٠تماسي )

 استحداث على الواعد القطاع ىذا قدرة عن فضبل سنويا، يورك مليارات عن الثبلث أرباحا تربو اٞتزائر على يدر ا٠ترباء أف حسب ا١تتوقع من الرياح

 .(44، صفحة NEFFAH ،2117ك  ARABA)نظيفة  طاقة الشغل كتوفَت مناصب آالؼ

I. 3- الجزائر في النفط عن بديل مصدر المتجددة الطاقات: 

أىم ا١توارد الطبيعية الناضبة كغَت ا١تتجددة يف اٞتزائر كيف نفس الوقت مصدرا مهما ٞتلب العملة الصعبة، كما يعد األداة من  يعترب النفط
% من 61% من عائدات التصدير كأكثر من 97اإلٚتاِف ك% من الناتج احمللي 35احملركة لباقي فركع االقتصاد الوطٍت كذلك العتباره يشكل 

دكال١تصدرة لو إيرادات ميزانية الدكلة، فالنفط يف اٞتزائرعبارة عن نعمة كنقمة يف نفس الوقت، حيث أف بارتفاع أسعاره استفادت اٞتزائر كغَتىا من ال
يف  البًتكلية العوائد على كالكبَت ا١تباشر بسبب اعتمادىا ن عدة مشاكلبزيادة مواردىا، إال أف ا٩تفاض سعر النفط جعل االقتصاد اٞتزائرم يعآف م

 .ضخمة خسائر تتحمل جعلها ٦تا الببلد ٖتقيق تنمية

I.1.3-  :مكانة النفط بين مصادر الطاقة المختلفة 

 ١تيزتو االسًتاتيجية كدكره اٟتاسم ٥تتلفةزكايا  يتناكلونو من شغلت مادة النفط كال تزاؿ تشغل باؿ االقتصاديُت كالسياسيُت على السواء، حيث

٢تذه الطاقة، فمنذ أف  ا١تصدرة الدكؿ يف اقتصاد أساسية كمكانة، العا١تي ا١تستول على االقتصادم كاالجتماعي التطور الكبَتةيف أ٫تيتها ٢تا كطاقة
ت البشرية اكتشف النفط كدكره يتعزز بُت مصادر الطاقة ا١تختلفة كسيبقى أساسيا إُف أف ينفذ، حيث ٯتثل النفط ا١ترتبة األكُف يف تلبية االحتياجا

)عبد ا١تطلب، عديدة   % من الطاقة ا١تستعملة يف كسائل ا١تواصبلت، إضافة إُف فإنو يشكل أساسا لصناعات95للطاقة، كما يشكل حواِف 
 .(161، صفحة 2115
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 كاقع إنتاج كاستهالؾ الطاقة في الجزائر: -أ

 حيث نبلحظ من خبللو أف: 2117إُف غاية  2118( يف ا١تلحق تطور إنتاج الطاقة يف اٞتزائر انطبلقا من 2يوضح اٞتدكؿ )
 ؛2117ك 2118% بُت سنيت 26.74يف تناقص مستمر، حيث بلغت نسبة متوسط تراجع اإلنتاج معدؿ إنتاج النفط ا٠تاـ اٞتزائرم  -

 (.2117 - 2118من إٚتاِف إنتاج الطاقة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة ) 1.12إف إنتاج الطاقات ا١تتجددة ال يتجاكز  -

 حيث نبلحظ أف: 2117إُف غاية  2118( يف ا١تلحق يبُت تطور استهبلؾ الطاقة يف اٞتزائر انطبلقا من 3أما اٞتدكؿ )
، مث 2117ك 2118% بُت سنيت 33.18معدؿ استهبلؾ النفط ا٠تاـ اٞتزائرم يف ارتفاع مستمر، حيث بلغت نسبة متوسط االستهبلؾ  -

 ؛2116عرؼ ا٩تفاضا مع بداية سنة 
برميل نفط مكافئ يوميا، األمر الذم يشَت  711حواِف  2116معدؿ االستهبلؾ اٞتزائرم ١تصادر الطاقة ا١تتجددة مستقر، حيث بلغ سنة  -

 إُف ٤تدكدية االستهبلؾ اٞتزائرم ١تصادر الطاقة ا١تتجددة مقارنة بالتقليدية منها؛

 %.99% مقارنة با١تصادر التقليدية اليت تفوؽ 1.1مسا٫تة ا١تصادر ا١تتجددة يف ميزاف استهبلؾ الطاقة ضعيفة جدا، إذ ال تتجاكز  -
( يف ا١تلحق يتضح أف استهبلؾ ا١توارد التقليدية يف تزايد مستمر، يقابلها ا٩تفاض يف اإلنتاج األمر الذم يعّجل من 3( ك)2فمن اٞتدكلُت )

مقارنة باالحتياطي العا١تي، كما أف إنتاج كاستهبلؾ الطاقة  1نضوب ىذه الطاقة يف ا١تستقبل القريب، فاحتياطي النفط يف اٞتزائر ال يتجاكز 
و معدـك مقارنة بالطاقة التقليدية، األمر الذم ٬تـز ارتكاز االقتصاد اٞتزائرم على ىذه الطاقة الناضبة كتأثَت ا٩تفاض أسعار النفط ا١تتجددة يعترب شب

تبعية ص من العليو بشكل مباشر، خاصة كأف البلداف ا١تستوردة ١تصادر الطاقة التقليدية يف طريقها إُف تبٍت اقتصاد يقـو على الطاقات ا١تتجددة للتخل
على ريع  للدكؿ ا١تنتجة للنفط، ٦تا ٭تتم على اٞتزائر ضركرة التحوؿ ٨تو الطاقات ا١تتجددة لتصبح بذلك ٖتتل الصدارة يف بناء اقتصاد ريعي يعتمد

 الطاقات ا١تتجددة بدؿ الريع النفطي بفعل اإلمكانيات اليت ٖتوز عليها يف ىذا اجملاؿ. 

 زائر:استغالؿ الطاقة الكهربائية في الج-ب

( من ا١تلحق أف اإلنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية يف اٞتزائر يف تطور مستمر، إذ بلغ متوسط الزيادة يف اإلنتاج 4تشَت البيانات يف اٞتدكؿ )
 .   2118إُف الضعف تقريبا مقارنة بسنة  2117، كما أف حجم االستهبلؾ تزايد سنة 65.76حواِف  2117ك 2118بُت سنيت 

I.2.3- :اآلفاؽ المستقبلية للطاقات المتجددة في الجزائر 

ب باعتبار الطاقة ا١تتجددة بديل للطاقة التقليدية، فإف حدكث تطور يف الطاقات ا١تتجددة سيؤثر يف أسعار النفط، بالتاِف سيؤثر على الطل
نظرا لئلمكانيات كا١توارد الطبيعية للجزائر، فإنو يتوقع أف تصبح على الطاقة التقليدية باال٩تفاض نتيجة إحبلؿ الطاقة ا١تتجددة ٤تل الطاقة التقليدية، ك 

طاع احملركقات، حيث يتوقع أف توفر الطاقات ق، كالتخلص من التبعية االقتصادية ل2131قوة اقتصادية عا١تية يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة يف آفاؽ 
 .(32، صفحة 2116)مواكٍت،  2141من حاجاهتا ْتلوؿ عاـ  35ا١تتجددة باٞتزائر 

من الطاقة الشمسية ا١تركزة  61ستحقق الطاقات ا١تتجددة  2131( يف ا١تلحق نبلحظ أف اٞتزائر يف آفاؽ 5كمن خبلؿ اٞتدكؿ )
من إٚتاِف الطاقة آفاؽ  41من طاقة الرياح، كاليت ال تشكل يف ٣تملها سول  17من الطاقة الفوتوفولطية )طاقة كهربائية( ك 23ك

ترتكز على تطوير استعماؿ الطاقات ا١تتجددة على نطاؽ كاسع، كذلك برفع نسبة توليد  2131فاالسًتاتيجية الطاقوية الوطنية يف آفاؽ  ،2131
 خبلؿ تطويرىا اٞتزائر تنوم ليتالطاقات ا١تتجددة ا ٥تتلف من انطبلقا الكهرباء إنتاج بلغ أٓف %، حيث ينتظر41الكهرباء من ا١تصادر ا١تتجددة بػ: 

 إُف اٞتزائر تتطلع اإلٚتاِف،كما الكهرباء إنتاج من 40%ما يعادؿ أم، 2030أفق يف ميغاكاط22.000 ٨تو 2011-2030) الفًتة )

الوطٍت على  الطلب لتلبية ميغاكاط 12.000ستوجو ا١تقبلُت،حيث العقدين خبلؿ بر٣تتها مت ميغاكاط 22.111من  ميغاكاط10.000تصدير
 الكهرباء.
عن  يقل ماال بإنشاء سيسمح ٤تلية للمناكلة، ٦تا تطويرصناعة لدعم الدكلة ّتهود مرفقة اٞتديدة الطاقوية السياسة ستكوف كما  

 3من الطاقة الشمسية كحواِف  37،كمايتوقع أف يصل إنتاج الكهرباء الوطنية إُف (32، صفحة 2116)مواكٍت، شغل  منصب111.111
 .(141، صفحة 2112)جابة ك كعواف، مليار أكرك سنويا  3منها من طاقة الرياح، اليت يتوقع أف تدر على اٞتزائر أرباحا تفوؽ 



 

 
11 

 الىفغ أطعاز اطخلساز عدم ظل في املخجددة العاكاث اطخغالل جبني في الجصائس وجددًاث إمياهُاث

I.3.3- :عراقيل استغالؿ الطاقات المتجددة في الجزائر 

ا٢تائلة اليت تزخر هبا اٞتزائر يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة، إال أف ىناؾ ٣تموعة من ا١تعوقات اليت ٖتوؿ بُت كاقع توفرىا رغم ا١تقومات الطبيعية 
 :(42، صفحة 2118)مشآف ك أكسرير،  كحتمية التوجو إليها، من بُت معوقات استخداـ الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر ما يلي

 ضعف اإلطار القانوٓف الذم ٭تدد بدقة إنتاج كاستغبلؿ الطاقة الشمسية يف اٞتزائر؛  -
 معوقات إدارية كمالية للحصوؿ على ترخيص ٕتسيد ا١تشاريع على أرض الواقع؛ -
 ٤تدكدية التحكم يف تكنولوجيا الطاقات ا١تتجددة؛ -
 ارتفاع رأس ا١تاؿ البلـز إلقامة مشاريع الطاقة الشمسية؛ -
 التسويقية اليت ٯتكن أف تواجو مشاريع الطاقة الشمسية؛ا١تشاكل  -
 قلة اإلطارات الفنية ا١تشغلة للطاقات ا١تتجددة؛ -
 عدـ التحكم يف تقنية ٗتزين الطاقة ا١تولدة من مصادر متجددة. -

II -  :الخالصة 

 الفوائض باستخداـ خاصةيف فًتةالسبعينات كبدايةالثمانيناتخبلؿ مسَتهتا التنموية  أساسيا النفط ثركة على اعتماد اٞتزائر منذاالستقبلؿ لقد كاف
التنمية، إال أف حتمية نضوب ىذه الثركة جعلها تفكر يف االنتقاؿ إُف اقتصاد الطاقات ا١تتجددة، أم من الدكلة  أىداؼ لغرض ٖتقيق ا١تًتاكمة ا١تالية

 تجددة.ا١تبنية على الريع النفطي إُف الدكلة ا١تبنية على ريع الطاقات ا١ت
 التالية:  النتائجذا ا١توضوع توصلنا إُف كمن خبلؿ دراستنا ٢ت

وض تتوفر اٞتزائر على إمكانيات ىائلة يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة يف مقدمتها الطاقة الشمسية، كبذلك تعترب البلد الذم ٭تتل الصدارة يف ح -
 البحر األبيض ا١تتوسط؛

من إنتاجي الناتج احمللي  35لتنوع االقتصادم كتوفَت الوظائف، فقطاع النفط كالغاز ينتج ٯتكن لصناعة الطاقات ا١تتجددة أف تساىم با -
 من الوظائف؛ 1اإلٚتاِف يف اٞتزائر، إال أنو بالكاد يشكل 

د اٞتزائرم، إف تأسيس قطاع الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر كاالىتماـ بتطوير التقنيات النظيفة، سيساىم بشكل فعاؿ يف عملية تنويع االقتصا -
 كيصبح بذلك أقل اعتمادا على التقنيات ا١تستوردة؛

 سيعود التحوؿ إُف الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر بعدة فوائد كوهنا مصدرا ٤تليا ال يقل كال ينضب، كما أهنا غَت ملوثة للبيئة؛ -
 خاصة يف توليد الكهرباء يف اٞتزائر؛الطاقة الشمسية ىي مصدر الطاقة ا١ترشح ألف يصبح البديل الفعلي للطاقة التقليدية  -
اليت  ٯتكن أف تصبح اٞتزائر قوة اقتصادية ىامة يف منطقة البحر األبيض ا١تتوسط يف ٣تاؿ الطاقة البديلة، لتدعم بذلك مداخيلها من احملركقات -

 تشكل أساس االقتصاد الوطٍت؛
 باحملافظة على استمرارية االقتصاد الريعي على ا١تدل البعيد؛استثمار اٞتزائر يف الطاقات ا١تتجددة كجعلها بديبل عن النفط يسمح  -
 الطاقات ا١تتجددة ىي ا٠تيار االسًتاتيجي الوحيد ا١تتاح أماـ اٞتزائر كمبلذىا اآلمن كا١تستداـ. -

 ا١تتعلقة بتنظيم كتطوير ىذا القطاع يف اٞتزائر كما يلي: االقتراحاتكيف األخَت، ٯتكن تقدٔف بعض 

 ا١تتجددة؛ الطاقات قطاع يف ستثمارالا ضركرة تشجيع -

 ؛ٖتاد األكركيب يف إطار التعاكفاألجنبية كدكؿ اال كٕتارب الدكؿ خربات من ستفادةاال -

 كاإلطارات لتطوير ىذا القطاع كتنميتو؛ الكفاءات العمل على تدريب -

 نواعها؛أا١تتجددة ٔتختلف  الطاقة ٣تاؿ يف الصناعات الصغَتة كا١تتوسطة تشجيع -

 الشراكة بُت القطاع ا٠تاص كالعمومي يف الصناعة باستخداـ الطاقات ا١تتجددة.تفعيل  -
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 :مالحق  -

 القدرات الشمسية في الجزائر(: 1الجدكؿ )

 الصحراء ا٢تضاب العليا ا١تناطق الساحلية ا١تناطق

 86 11 4 ا١تساحة بػ: %

 3511 3111 2651 معدؿ مدة إشراؽ الشمس ساعة/سنة

 KWh/m2/an 1711 1911 2651معدؿ الطاقة احملصل عليها 

 
 .319ص: ، 2114بن رمضاف أنيسة، "دراسة إشكالية استغبلؿ ا١توارد الطبيعية الناضبة كأثرىا على النمو االقتصادم". دار ىومة، اٞتزائر،  المصدر:

 (2917-2998تطور إنتاج الطاقة في الجزائر ): (2الجدكؿ )

 ألف برميل نفط مكافئ / يـو الوحدة:

 2017 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 السنوات

 993.4 1146.1 1157.1 1193.1 1213.1 1213.1 1162.1 1191.1 1221.1 1356.1 نفط خاـ
 0.1 0.6 0.7 0.9 0.4 0.6 0.6 0.1 0.3 1.3 طاقة متجددة*

 2212.6 2211.5 2141.7 2020.3 1891.3 2067.9 2050.2 2103.5 2146.8 3114 أخرل

 3206.1 3356.9 3199.4 3214.2 3194.7 3271.5 3212.8 3293.6 3368.1 4471.3 إٚتاِف إنتاج الطاقة
 

 * إنتاج الطاقة ا١تتجددة يشمل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح كالطاقة ا١تائية.
 .2113 ،2118: (OAPECمن إعداد الباحثُت باالعتماد على: التقرير اإلحصائي السنوم الصادر عن منظمة األقطار العربية ا١تصدرة للبًتكؿ ) المصدر:

 
 (2917-2998تطور استهالؾ الطاقة في الجزائر ): (3الجدكؿ )

 ألف برميل نفط مكافئ / يـو الوحدة:

 2017 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 السنوات

 412.2 417.9 443.6 416.2 416.2 418.6 369.3 363.8 336.7 319.5 نفط خاـ
 734.1 716.3 711.3 659.5 595.2 572.4 512.1 455.2 469.4 281.1 غاز طبيعي

 1.1 1.7 1.6 1.9 1.4 1.7 1.6 1.1 1.2 1.2 طاقة متجددة*
 1.1 2.8 3.6 3.8 3.2 6.8 6.8 6.8 38.2 14.7 أخرل

 1147.3 1127.7 1149.1 1181.4 1115.1 988.5 888.7 825.9 844.5 615.4 إٚتاِف استهبلؾ الطاقة
 

 * استهبلؾ الطاقة ا١تتجددة يشمل: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح كالطاقة ا١تائية.
 .2113 ،2118: (OAPECمن إعداد الباحثتُت باالعتماد على: التقرير اإلحصائي السنوم الصادر عن منظمة األقطار العربية ا١تصدرة للبًتكؿ ) المصدر:

 
 (2917-2998إنتاج كاستهالؾ الطاقة الكهربائية في الجزائر ): (4الجدكؿ )

 JW -جيغاكاط  الوحدة:

 2017 2116 2115 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 السنوات

 70897 70747 64663 60501 56148 52500 48872 44909 44909 42770 الطاقة ا١تولدة

 59423 66234 53413 49192 45050 41980 38901 35677 33817 33128 الطاقة ا١تستهلكة

 
 .2113 ،2118: (OAPECمن إعداد الباحثتُت باالعتماد على: التقرير اإلحصائي السنوم الصادر عن منظمة األقطار العربية ا١تصدرة للبًتكؿ ) المصدر:
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 آفاؽ الطاقات المتجددة في الجزائر: (5الجدكؿ )

 ميغاكاط الوحدة:

 اإلٚتاِف ا١تركزةالطاقة الشمسية  ا٠تبليا الفوتوفولطية طاقة الرياح التاريخ ا١تستهدؼ
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  ملخص:
ة، خاصة كأف الطاقات ىتماـ العاَف خبلؿ السنوات ا١تاضيكبَتا من ا  أخذ موضوع الطاقات ا١تتجددة كالتنمية ا١تستدامة حيزا

أف الطاقات ا١تتجددة إُف  التقليدية تعآف مشكلة النضوب كما أهنا مضرة للبيئة كىو ما يتناىف مع التنمية ا١تستدامة، كتشَت كل التوقعات
ئر االىتماـ أيضا بقطاع الطاقات ا١تتجددة يف ظل اإلمكانيات اليت ستلعب دكرا كبَتا كمتزايدا يف ا١تستقبل لذا كاف من الواجب على اٞتزا

حيث ىدؼ البحث لئلجابة على  تزخر هبا كيف ظل األزمات الدكرية اليت يشهدىا العاَف بسبب تقلبات أسعار الطاقات التقليدية،
كلئلجابة  اللها لتحقيق التنمية المستدامة؟ماىو كاقع الطاقات المتجددة في العالم كالجزائر؟ ككيف يمكن استغ اإلشكالية التالية:

الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر كعرضها من خبلؿ أشكاؿ بيانية أك جداكؿ كمن مث  إمكانيات على ىذا التساؤؿ مت ٚتع إحصائيات حوؿ
 ٖتليلها.

-2011خبلؿ الفًتة جل التنمية ا١تستدامة حيث ٕتسد االىتماـ اٞتزائرم هبذا القطاع يف إطبلؽ برنامج كطٍت لًتقية الطاقات ا١تتجددة أل 
 ميغا كاط. 22000إنتاج إُف  كالذم يهدؼ 2030

 طاقات تقليدية؛  تنمية مستدامة؛  متجددةطاقات :  يةلكلمات المفتاحا
 Q03؛ Q02؛ JEL : Q01تصنيف 

Abstract:  
The issue of renewable energies and sustainable development has received much attention 
from the world over the past years, especially since traditional energies suffer from the 
problem of depletion and are harmful to the environment, which is contrary to sustainable 
development, All expectations indicate that renewable energies will play a large and 
increasing role in the future, therefore, Algeria should also pay attention to the sector of 
renewable energies in view of the possibilities abound and in the cyclical crises in the world 
due to fluctuations in traditional energy prices, the research aimed to answer the following 
problem: What is the reality of renewable energies in the world and Algeria? How can it be 
used to achieve sustainable development? To answer this question, statistics about the 
potential of renewable energies in Algeria were collected and presented through graphs or 
tables, and then analyzed. 
The Algerian interest in this sector was embodied in the launch of a national program to 
promote renewable energies for sustainable development during the period 2011-2030, which 
aims to produce 22,000 MW. 

Keywords: renewable energies ; sustainable development ; traditional energies. 

Jel Classification Codes : Q01; Q02; Q03 
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 هدو اطخغالل العاكاث املخجددة لخدلُم الخىمُت املظخدامت في الجصائس

I-  : تمهيد  

أدل بالكثَت من  إف طبيعة الطاقة التقليدية كالنفط كالغاز يف كوهنا تنضب ككوهنا تنعكس سلبا يف استعما٢تا على كل من اإلنساف كالبيئة،
وؿ عمرا كأقل دكؿ العاَف للتفكَت يف طاقات بديلة لتعويض التقليدية، فتزايد االىتماـ بالطاقات ا١تتجددة كىذا لوفرهتا الكبَتة ضف إُف ذلك أهنا أط

 بيئي.ضررا كأكثر أمنا للبيئة، كىذا يف سبيل ٖتقيق أبعاد التنمية ا١تستدامة ا١تتمثل يف االجتماعي، االقتصادم كال
قات  إف امتبلؾ اٞتزائر ١تصادر ىائلة يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة مثل الطاقة الشمسية كطاقة الرياح سيجعل منها مركزا ىاما إلنتاج ىذه الطا

لطاقات كما سيقلل تبعيتها لقطاع احملركقات الذم تعتمد عليو بنسبة كبَتة، حيث أطلقت اٞتزائر كرغم التحديات اليت يعوزىا االستثمار يف ا
 كىو ما سيمكن من تنويع اٟتافظة الطاقوية يف اٞتزائر. 2030-2011ا١تتجددة برنا٣تا كطنيا كبَتا لًتقية الطاقات ا١تتجددة خبلؿ 

I.1-  :من خبلؿ ما سبق ٯتكننا طرح اإلشكالية التالية:اإلشكالية  

 لتحقيق التنمية المستدامة؟ما ىو كاقع الطاقات المتجددة في العالم كالجزائر؟ ككيف يمكن استغاللها 

I.2-  :اإلشكالية السابقة، ٯتكننا صياغة الفرضية الرئيسية التالية:  لئلجابة علىالفرضية 

 ٯتكن استغبلؿ الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق أبعاد التنمية ا١تستدامة ا١تتمثلة يف البعد االجتماعي، البعد االقتصادم كالبعد البيئي.

I.3-  :كفيما يلي سنتطّرؽ للدراسات السابقة اليت ٢تا عبلقة ٔتوضوع البحث:الدراسات السابقة 

رسالة ماجستَت بعنواف كاقع كآفاؽ الطاقة ا١تتجددة كدكرىا يف التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر من إعداد الطالب تكواشت عماد سنة  الدراسة األكلى:
ؿ اإلشكالية التالية: إُف أم مدل ٯتكن للطاقة ا١تتجددة أف تساىم يف ا١تيزاف الطاقوم كما ىي حيث ٘تحورت ىذه الدراسة حو  2011/2012

 انعكاساهتا االقتصادية يف إحداث التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر؟

ة ا١تتوفرة يف البلد حيث كاف ا٢تدؼ الرئيسي من البحث ىو ٤تاكلة الوصوؿ إُف دراسة آليات تسمح باستغبلؿ موارد الطاقة ا١تتجددة كالبديل
 عوضا عن الطاقة التقليدية.

ا الدكر كما توصل الباحث إُف ٣تموعة من النتائج أ٫تها أف اٞتزائر ٖتتل مكانة ٤تورية بارزة يف قطاع الطاقة العا١تي كبإمكاهنا اٟتفاظ على ىذ
الطاقة ا١تتجددة أف تساىم بالتنويع االقتصادم كتوفَت  من خبلؿ تنويع مصادر الطاقة لتشمل كبشكل متناـ الطاقة ا١تتجددة، كما ٯتكن لصناعة

كبكلفة تنافسية  الوظائف كأخَتا تسعى اٞتزائر من خبلؿ استغبلؿ إمكانيات الطاقة ا١تتجددة من توفَت القدر ا١تناسب منها يف ا١تناطق النائية كا١تعزكلة
 للمصادر األخرل.

دراسة مقارنة بُت –ديات الطاقة ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية االقتصادية ا١تستدامة يف الدكؿ ا١تغاربية رسالة ماجستَت بعنواف دكر اقتصا الدراسة الثانية:
حيث ٘تحورت ىذه الدراسة حوؿ اإلشكالية التالية: ما ىو دكر  2012/2013من إعداد الطالبة زكاكية حبلـ سنة  -اٞتزائر، ا١تغرب كتونس

 نمية االقتصادية ا١تستدامة يف الدكؿ ا١تغاربية؟اقتصاديات الطاقة ا١تتجددة يف ٖتقيق الت

حيث ىدؼ البحث إُف تقييم اآلثار االقتصادية كاالجتماعية ا١تًتتبة عن التحوؿ القتصاديات الطاقات ا١تتجددة من أجل الوقوؼ على 
لى مصادر الطاقات األحفورية الناضبة يف ٘تويل مسار التنمية االقتصادية ا١تستدامة يف الدكؿ ا١تغاربية مستقببل، كوهنا اعتمدت كال تزاؿ تعتمد ع

 تنميتها.

مة، حيث توصلت الباحثة من خبلؿ الدراسة إُف ٣تموعة من النتائج أ٫تها: تلعب الطاقات ا١تتجددة دكرا ىاما يف ترٚتة أبعاد التنمية ا١تستدا
اعية كاٟتفاظ على ا١توركث البيئي لؤلجياؿ القادمة، كىو ما يشابو كتساىم مشاريعها التنموية يف ٖتقيق ا١تكاسب االقتصادية كٖتسُت األكضاع االجتم

 ما مت التوصل إليو من خبلؿ ىذه الورقة البحثية حيث يكمن االختبلؼ يف عينة الدراسة.
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 املخجددة لخدلُم الخىمُت املظخدامت في الجصائسهدو اطخغالل العاكاث 

من إعداد عايب كليد  -اٞتزائرحالة -مقاؿ يف ٣تلة دكرية بعنواف االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة كمدخل لتحقيق التنمية ا١تستدامة الدراسة الثالثة:
، حيث ٘تحورت ىذه الدراسة حوؿ اإلشكالية التالية: كيف يساىم االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق 2019-06-01كآخركف، بتاريخ 

 التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر؟

ا١تتجددة أبعاد التنمية ا١تستدامة حيث تساىم يف  حيث توصل الباحثوف من خبلؿ الدراسة إُف ٣تموعة من النتائج أ٫تها: تًتجم الطاقات
ه الورقة ٖتقيق ا١تكاسب االقتصادية كٖتسن من األكضاع االجتماعية كٖتّد من التلوث البيئي كٖتفظ نصيب األجياؿ السابقة، كىو ما يشابو نتائج ىذ

 البحثية.  

II -  :الطاقات المتجددة كالتنمية المستدامة 
ا١تاضية توجها ٨تو الطاقات ا١تتجددة كبديل للطاقات التقليدية ا١تضرة باإلنساف كالبيئة، كىذا لتحقيق أبعاد التنمية  عرؼ العاَف يف السنوات

 ا١تستدامة ا١تتمثلة يف البعد االقتصادم كالبعد االجتماعي كالبعد البيئي.

 أكال: الطاقات المتجددة

 تعريف الطاقات المتجددة:  .1

يعرفها برنامج األمم ا١تتحدة ٟتماية البيئة بأهنا: تلك الطاقة اليت ال يكوف مصدرىا ٥تزكف ثابت ك٤تدكد يف الطبيعة، تتجدد بصفة  -
 (291، صفحة 2018)ين موفق، دكرية أسرع من كتَتة استهبلكها. 

الطاقات ا١تتجددة ىي الطاقات اليت ٨تصل عليها من خبلؿ تيارات الطاقة اليت يتكرر كجودىا يف الطبيعة على ٨تو تلقائي كدكرم،  -
كىي بذلك على عكس الطاقات غَت ا١تتجددة ا١توجودة غالبا يف ٥تزكف جامد يف األرض ال ٯتكن اإلفادة منها إال بعد تدخل 

 (59، صفحة 2012)زكاكية، اإلنساف إلخراجها. 

 خصائص الطاقات المتجددة: .2

 (3، صفحة 2017)شعباف، تتميز الطاقات ا١تتجددة ٔتجموعة من ا٠تصائص تتمثل يف: 
من الطاقة، كىي مصادر طويلة األجل ذلك ألهنا مرتبطة تلعب دكرا ىاما يف حياة اإلنساف كتساىم يف تلبية نسبة عالية من متطلباتو  -

 بالشمس كالطاقة الصادرة عنها؛
الطاقة ا١تتجددة ليست ٥تزكنا جاىزا نستعمل منو ما نشاء مىت نشاء فمصادر الطاقة ا١تتجددة ال تتوفر أك ٗتتفي بشكل خارج قدرة  -

 شمس كشدة اإلشعاع؛اإلنساف على التحكم فيها أك ٖتديد ا١تقادير ا١تتوفرة منها كال
استخداـ مصادر الطاقة ا١تتجددة يتطلب استعماؿ العديد من األجهزة ذات ا١تساحات كاألحجاـ الكبَتة، كالواقع أف ىذا ىو أحد  -

 أسباب ارتفاع التكلفة األكلية ألجهزة الطاقة ا١تتجددة؛
 استعماؿ تكنولوجيا مبلئمة لكل شكل من الطاقة. تتوفر أشكاؿ ٥تتلفة من الطاقة يف مصادر الطاقة ا١تتجددة األمر الذم يتطلب -

 تتعدد مصادر الطاقة ا١تتجددة كتتمثل فيما يلي:مصادر الطاقة المتجددة:  .3
تعترب من الطاقات ا١تتجددة النظيفة اليت ال تنضب مادامت الشمس موجودة، كما أف ٚتيع مصادر الطاقة الطاقة الشمسية:  . أ

الطاقة الشمسية، كىذه الطاقة ٯتكن ٖتويلها بطرؽ مباشرة أك غَت مباشرة إُف حرارة كبركدة  ا١توجودة على األرض قد نشأت أكال من
%  2% كغَت ا١ترئي كاألشعة فوؽ بنفسجية تشكل  49ككهرباء كقوة ٤تركة، كأشعة الشمس أشعة كهركمغناطيسية كطيفها ا١ترئي بشكل 

تقـو على ٤تاكلة استغبل٢تا يف إنتاج الطاقة الكهربائية كيف التدفئة  ِفا%، فاألْتاث كالتجارب يف الوقت اٟت 49كاألشعة دكف اٟتمراء 
كتكييف ا٢تواء كصهر ا١تعادف كغَتىا، فهي ٗتتلف حسب حركتها كبعدىا عن األرض فإف طاقتها اإلشعاعية تصل على سطح األرض 

 (2، صفحة 2017)شعباف،  و.كيلوكاط/ ا١تًت ا١تكعب فهي مصدر كفَت لو أمكن ٕتميعو كاستغبلل  1ا٠تارجي ٔتعدؿ 
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ىي طاقة مستمدة من حركة ا٢تواء كالرياح، كاستخدمت طاقة الرياح منذ أقدـ العصور سواء يف تسيَت السفن طاقة الرياح:  . ب
طاقة الرياح إُف طاقة ميكانيكية تستخدـ  الشراعية كإدارة طواحُت ا٢تواء أك يف رفع ا١تياه من اآلبار كاستخدمت كحدات الرياح يف ٖتويل

مباشرة أك يتم ٖتويلها إُف طاقة كهربائية من خبلؿ مولدات، كيرتبط اليـو مفهـو ىذه الطاقة باستعما٢تا يف توليد الكهرباء بواسطة 
ية كباإلمكاف حسب تقديرات "طواحُت ىوائية" ك٤تطات توليد تنشأ يف مكاف معُت كيتم تغذية ا١تناطق احملتاجة عرب األسبلؾ الكهربائ

   (74، صفحة 2018)٥تتارية ك زركاط،  مليوف ميغاكاط من ىذا ا١تصدر على نطاؽ عا١تي. 20منظمة ا١تقاييس العا١تية توليد 

تأيت الطاقة ا١تائية من طاقة تدفق ا١تياه أك سقوطها يف حالة الشبلالت )مساقط ا١تياه(، أك من تبلطم األمواج  الطاقة المائية: . ت
ن يف البحار، حيث تنشأ األمواج نتيجة ٟتركة الرياح كفعلها على مياه البحار كاحمليطات كالبحَتات، كمن حركة األمواج ىذه تنشأ طاقة ٯتك

كيلو كات لكل مًت من   100إُف  10قة كهربائية، حيث تنتج األمواج يف األحواؿ العادية طاقة تقدر ما بُت استغبل٢تا كٖتويلها إُف طا
كن الشاطئ يف ا١تناطق متوسطة البعد عن خط االستواء كما ٯتكن االستفادة من الطاقة ا١تتولدة من حركات ا١تد كاٞتزر يف ا١تياه، كأخَتا ٯت

درجات مئوية.  10ات اٟترارة بُت الطبقتُت العليا كالسفلى من ا١تياه الذم ٯتكن أف يصل إُف فرؽ أيضا االستفادة من الفارؽ يف درج
 (171، صفحة 2018)معمرم، عيدة، ك الدينورم سا١تي، 

ىي مصدر طاقة بديل نظيف كمتجدد، كىي طاقة حرارية مرتفعة ذات منشأ طبيعي ٥تتزنة يف الصهارة يف  الطاقة الجوفية: . ث
درجة مئوية، كترتفع  2444من كتلة الكرة األرضية عبارة عن صخور تتجاكز حرارهتا  77باطن األرض، حيث يقدر أف أكثر من %

درجة  27مًت يف العمق، أم أهنا تصل إُف معدؿ  244درجة مئوية لكل  1 - 7درجة اٟترارة بزيادة تعمقنا يف جوؼ األرض ٔتعدؿ ٨تو 
كيلومًت كىكذا. كيستفاد من ىذه الطاقة اٟترارية بشكل أساسي يف توليد الكهرباء،   2على عمق  55كيلومًت أك   1مئوية على عمق 

بعض األحياف تستخدـ ا١تياه الساخنة للتدفئة كيلومًتات، كيف   5كيتطلب ذلك حفر أنابيب كثَتة إُف أعماؽ سحيقة قد تصل إُف ٨تو 
مًتا أك أحيانا يف مناطق معينة على صورة ينابيع حارة تصل إُف  294عندما تكوف اٟترارة قريبة من سطح األرض، ك٧تدىا على عمق 

  (60، صفحة 2015)كعواف ك جابة، سطح األرض. 

كىي الطاقة اليت تستمد من ا١تواد العضوية كإحراؽ النباتات كعظاـ ك٥تلفات اٟتيوانات كالنفايات كا١تخلفات  الطاقة الجوفية: . ج
 (43، صفحة 2011)تكواشت،   الزراعية كالنباتات ا١تستخدمة يف إنتاج ىذه الطاقة.

تعترب خبليا الوقود تكنولوجيا كاعدة للعمل كمصدر للحرارة كالكهرباء للمبآف كالسيارات، ك٢تذا عمدت  طاقة الهيدركجين: . ح
شركات السيارات على تصنيع كسائل نقل تعمل ٓتبليا الوقود كاليت ٖتتوم على جهاز كهرككيميائي يفصل ا٢تيدركجُت كاألكسجُت إلنتاج  

تسيَت العربة، إال أف استخداـ ا٢تيدركجُت يف الوقت الراىن سوؼ يؤدم إُف استهبلؾ قدر كبَت كهرباء ٯتكنها إدارة موتور كهربائي يتوُف 
للغاز من الطاقة البّلزمة إلعداد بنية ٖتتية تشمل ٤تطات التزكيد هبا كغَتىا من التجهيزات البلزمة ٢تذه احملطات، كيؤدم إُف استهبلؾ كبَت 

  (609، صفحة 2017)بودرجة، الطاقات ا١تتجددة كدكرىا يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ٕتربة أ١تانيا ٪توذجا، الطبيعي. 

 ثانيا: دكر الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة

 تعريف التنمية المستدامة:  .1

ياؿ عرفتها اللجنة الوطنية للبيئة كالتنمية ا١تستدامة على أهنا : "التنمية اليت تليب احتياجات األجياؿ اٟتالية دكف ا١تساس بقدرات األج -
  (151، صفحة 2012اٞتزائر،  )فركحات، الطاقات ا١تتجددة كمدخل لتحقيق التنمية ا١تستدامة يفا١تستقبلة لتلبية احتياجاهتم". 

كما تعرؼ على أهنا: "ضركرة استخداـ ا١توارد الطبيعية غَت ا١تتجددة بطريقة ال تؤدم إُف فنائها أك تدىورىا أك تناقص نصيب  -
".  األجياؿ القادمة منها، كذلك باحملافظة على رصيد ثابت من ا١توارد الطبيعية مثل الًتبة كا١تياه اٞتوفية كا١تعادف كالكتلة البيولوجية

 (73، صفحة 2017)ىوارم، 
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 أبعاد التنمية المستدامة:  .2

بعاد أّكد تقرير بركتبلند أنو لتطبيق أم سياسة مستدامة ال بد من االرتباط بُت كل من اٞتانب االقتصادم كالبيئي كاالجتماعي كاليت ٘تثل األ
  (607-606، الصفحات 2017)بودرجة، الطاقات ا١تتجددة كدكرىا يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ٕتربة أ١تانيا ٪توذجا،  الثبلث للتنمية ا١تستدامة كما يلي:

على النظاـ االقتصادم ا١تستداـ ىو النظاـ الذم يتمكن من إنتاج السلع كا٠تدمات بشكل مستمر كالذم ٭تافظ البعد االقتصادم:  . أ
مستول معُت قابل لئلدارة من التوازف االقتصادم ما بُت الناتج العاـ كالدين، كأف ٯتنع حدكث اختبلالت اجتماعية حيث ٬تب إعادة 

 .توزيع الدخل لصاٌف الطبقة الفقَتة
إلنسآف كالذم ٬تعل من النمو يعد البعد االجتماعي ٔتثابة البعد الذم تتميز بو التنمية ا١تستدامة، حيث ٯتثل البعد االبعد االجتماعي:  . ب

كسيلة لبللتحاـ االجتماعي كٕايصاؿ ا٠تدمات االجتماعية كالصحة كالتعليم إُف ٤تتاجها كٖتقيق ا١تساكاة يف النوع االجتماعي كاحملاسبة 
 .السياسية كا١تشاركة الشعبية لكافة فئات اجملتمع يف عملية صنع القرار

ا١تستدامة باالىتماـ بإصدار التشريعات ا٠تاصة ْتماية البيئة كمصادر الطاقة كٕتنب االستنزاؼ الزائد تنادم مبادئ التنمية البعد البيئي:  . ت
للموارد غَت ا١تتجددة كعدـ ٕتاكز قدرة ا١توارد ا١تتجددة على ٕتديد نفسها، كىذا من أجل اٟتفاظ على ا١توارد الطبيعية من االستنزاؼ 

 ا١تستقبلية. كالتدىور ١تصلحة اٞتيل الصاعد كاألجياؿ

 دكر الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة:  .3
تعتمد التنمية االقتصادية على توافر خدمات الطاقة البلزمة سواء لرفع كٖتسُت اإلنتاجية أك الطاقة المتجددة كالبعد االقتصادم:  . أ

َت فرص عمل خارج القطاع الريعي كمن ا١تعلـو أنو بدكف الوصوؿ للمساعدة على زيادة الدخل احمللي من خبلؿ ٖتسُت التنمية الزراعية كتوف
إُف خدمات طاقة كمصادر كقود حديثة يصبح توفر فرص العمل كزيادة اإلنتاجية أمرا صعبا كبالتإُف الفرص االقتصادية ا١تتاحة ٤تدكدة 

ياـ بأنشطة معيشية كأعماؿ خاصة، كما يعترب الوقود  بصورة كبَتة. إذ أف توفر ىذه ا٠تدمات يساعد على إنشاء ا١تشاريع الصغَتة كعلى الق
كذلك ضركريا للعمليات اليت ٖتتاج إُف حرارة كألعماؿ النقل كللعديد من األنشطة الصناعية، كيضاؼ إُف ىذا أف كاردات الطاقة ٘تثل 

فقرا باإلضافة إُف دكر مشاريع الطاقات  حاليا من منظور ميزاف ا١تدفوعات أحد أكرب مصادر الديوف األجنبية يف العديد من الدكؿ األكثر
)معمرم،   ا١تتجددة يف استحداث الوظائف ا٠تضراء، حيث تلعب مشاريع الطاقات ا١تتجددة دكرا بارزا يف استحداث فرص العامل الدائمة.

 (174، صفحة 2018عيدة، ك الدينورم سا١تي، 
من شأف تطبيقات االعتماد على مصادر الطاقات اٞتديدة كا١تتجددة كالسخاف الشمسي كا٠تبليا  كالبعد االجتماعي:الطاقة المتجددة  . ب

الضوئية، كعمليات تدكير ا١تخلفات الزراعية كٖتويلها إُف ٝتاد عضوم أف تساىم يف القضاء على البطالة كاجتناب الفقر كيف اٟتفاظ على 
در؛ كما يساىم استعماؿ الطاقة الشمسية يف ا١تناطق النائية للتدفئة اٟترارية أك لتوليد الكهرباء بالبخار أك ا١توارد ا١تالية كا١تادية من ا٢ت

مشاريع ٕتفيف احملاصيل يف فك عزلة ا١تناطق النائية كاكتساب العديد من ا٠تربات كا١تهارات كمنو ا١تسا٫تة يف ٖتقيق التنمية احمللية؛ كٖتتاج 
فق الصحية كا١تستشفيات كا١تدارس خاصة يف ا١تناطق النائية كالصحراكية ا١تعزكلة إُف مصادر ٘تويلية ضخمة، كلكن إذا ما البٌت التحتية كا١ترا

مّت تصميمها بتقنيات البنايات ا٠تضراء حيث تستمد طاقتها من مصادر الطاقات ا١تتجددة )مشس، رياح، مياه، كغَتىا(، فمن شأهنا أف 
كتكاليف صيانة األسبلؾ كتشييد احملطات التقليدية، كمن شأهنا كذلك أف تعمل على ٖتفيز االستثمار يف  اقةتقلل من تكاليف الربط بالط

اجملاؿ، كتساىم يف توزيع الفرص العادلة بُت ٚتيع أقاليم البلد الواحد؛ كما أف كجود ىذه األنظمة  على مقربة من التجمعات اليت  ىذا
كا١تلكية اٞتماعية ا١تشًتكة كيعزز التنمية ا١تستدامة؛ توفر أنظمة الطاقة ا١تتجددة فرص عمل جديدة كنظيفة تستخدمها، يوفر اٟتس بالقيمة 

كمتطورة تكنولوجيا، فالقطاع يشكل مزكدا سريعا لنمو الوظائف العالية اٞتودة، كىو يتفوؽ من بعيد يف ىذا السياؽ على قطاع الطاقة 
  (15-14، الصفحات 2017)مباركي ك طاليب،  كبَت.التقليدية الذم يستلـز توافر رأٝتاؿ  

إف أنظمة الطاقات ا١تتجددة تعتمد على مصادر الطاقة احمللية ا١تتوافرة يف سائر الدكؿ فهي تعترب مصدر  الطاقة المتجددة كالبعد البيئي: . ت
أك البحر،  إمداد آمن، ال ٯتكن أف يستنفد أك يلحق الضرر بالبيئة احمللية أك الوطنية أك العا١تية، حيث ال تلوث ىذه ا١توارد ا٢تواء أك اليابسة 

تقدـ إمكانيات هتيئة جديرة باالىتماـ، فهي تسمح حاليا بإنتاج أنواع عديدة من ا١تنتجات كاٟتامبلت كما أف الطاقات ا١تتجددة 
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)زكاكية،  الطاقية، كىذا التنوع يف التطبيقات كالتكامل بُت مصادرىا كحسن توزعها اٞتغرايف ٯتكن من استعماؿ ال مركزم ٢تذه الطاقات.
 (289، صفحة 2014

III-  كاقع الطاقات المتجددة على الصعيد العالمي: 
اقات تشَت كل اإلحصائيات كالتوقعات العا١تية أف قطاع الطاقات ا١تتجددة سيلعب دكرا ٤توريا كىاما يف احملفظة الطاقوية العا١تية كبديل للط

 التقليدية.

 أكال: إجمإلى الطاقة المتجددة في العالم
 ا١توإُف إٚتإُف الطاقة ا١تتجددة يف العاَف: يوضح الشكل

 2018-2010(: إجمإلى الطاقة المتجددة في العالم خالؿ الفترة 1الشكل)
MW 
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نبلحظ من خبلؿ الشكل أف ىناؾ تزايدا كبَتا يف إٚتإُف الطاقة ا١تتجددة على الصعيد العا١تي كىو ما يؤكد أ٫تية ىذه الطاقة عا١تيا من 
 خبلؿ التوجو الكبَت ٢تا كىو ما يتمثل يف اىتماـ العاَف بأمن الطاقة كصحة اإلنساف كالبيئة.

كىذا مقابل مصادر الطاقة التقليدية   2050بقيادة الطاقات ا١تتجددة كمصدر للطاقة األكلية يف سنة كما يوضح الشكل ا١توإُف توقعات 
تلتها الطاقة  %50ا١ترتبة األكُف يف استهبلؾ الطاقة ا١تتجددة بنسبة  2017كالنفط كالغاز الطبيعي، كلئلشارة احتلت الطاقة اٟتيوية يف سنة 

 :%31ا٢تيدركجينية بنسبة 
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 2050(: توقعات استهالؾ الطاقة في العالم لسنة 2)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

-28تاريخ االطبلع:   https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdfعلى ا١توقع:   EIA,International Energy Outlook 2019 المصدر:
10-2019 

 ثانيا: طاقة الهيدركجين على الصعيد العالمي
ٯتثل الشكل ا١توإُف تطور إٚتإُف طاقة ا٢تيدركجُت على الصعيد العا١تي حيث نبلحظ أف ىناؾ ارتفاعا يف إٚتإُف ىذه الطاقة على الصعيد 

 :2018-2010العا١تي خبلؿ الفًتة 

 2018-2010(: إجمإلى طاقة الهيدركجين في العالم خالؿ الفترة 3الشكل)
MW 

 

 

/https://www.irena.org-على ا١توقع:  IRENA, RENEWAABLE ENERGY STATISTICS 2019 المصدر:
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf  :10-28تاريخ االطبلع-

2019 

 ثالثا: طاقة الرياح على الصعيد العالمي
 ٯتثل الشكل ا١توإُف إٚتإُف طاقة الرياح على الصعيد العا١تي: 
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 املخجددة لخدلُم الخىمُت املظخدامت في الجصائسهدو اطخغالل العاكاث 

 2018-2010طاقة الرياح في العالم خالؿ الفترة (: إجمإلى 4الشكل)
MW 

 
/https://www.irena.org-على ا١توقع:  IRENA, RENEWAABLE ENERGY STATISTICS 2019 المصدر:

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf  :10-28تاريخ االطبلع-
2019 

يف قطاع نبلحظ من خبلؿ الشكل ارتفاعا يف إٚتإُف طاقة الرياح على ا١تستول العا١تي، كيرجع  ىذا إُف إطبلؽ العديد من الدكؿ ١تشركعات 
الربية كالبحرية طاقة الرياح كىذا بفضل الدعم كاالمتيازات ا١تقدمة ٢تذا القطاع، كما ساىم اال٩تفاض الشديد يف أسعار الطاقة ا١تنتجة من طاقة الرياح 

 يف جعلها ا٠تيار األقل تكلفة يف توليد الطاقة يف عديد من األسواؽ العا١تية.

 لعالميرابعا: الطاقة الشمسية على الصعيد ا
 يوضح الشكل ا١توإُف إٚتإُف الطاقة الشمسية على ا١تستول العا١تي:

 2018-2010(: إجمإلى الطاقة الشمسية في العالم خالؿ الفترة 5الشكل)
MW 

 
/https://www.irena.org-على ا١توقع:  IRENA, RENEWAABLE ENERGY STATISTICS 2019 المصدر:

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf  :10-82تاريخ االطبلع-
2019 

، حيث يف سنة 2018-2010نبلحظ من خبلؿ الشكل أف ىناؾ تزايدا يف إٚتإُف الطاقة الشمسية على ا١تستول العا١تي خبلؿ الفًتة 
كانت الطاقة الكهركضوئية الشمسية ا١تصدر الرئيسي للطاقة ا١تتجددة يف العديد من األسواؽ العا١تية، حيث مت تركيب ا١تزيد من ا٠تبليا   2017

من اإلٚتإُف العا١تي للطاقات اٞتديدة ا١تضافة، كبلغ نصيب  %50شمسية الكهركضوئية خبلؿ ىذا العاـ حيث كحدىا الصُت أضافت ما مقداره ال
 من ىذا اإلٚتاِف. %75منطقة آسيا 
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 خامسا: الطاقة الحيوية على المستول العالمي
 ل العا١تي:ٯتثل الشكل ا١توإُف تطورات إٚتإُف الطاقة اٟتيوية على ا١تستو 

 2018-2010(: إجمإلى الطاقة الحيوية في العالم خالؿ الفترة 6الشكل)
MW 

 
/https://www.irena.org-على ا١توقع:  IRENA, RENEWAABLE ENERGY STATISTICS 2019ا١تصدر: 

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf  :10-82تاريخ االطبلع-
2019 

، كىذا يرجع إُف تنفيذ العديد من الدكؿ 2018-2010نبلحظ من خبلؿ الشكل تزايدا يف إٚتإُف الطاقة اٟتيوية يف العاَف خبلؿ الفًتة 
اإلنتاج احمللي لسياسات دعم إنتاج الطاقة اٟتيوية مثل مبادرة رينوفابيو اليت ٯتكن أف تقودىا الربازيل، كما أطلقت ا٢تند مبادرة كربل لتعزيز مستول 

 كاستخداـ الوقود اٟتيوم، كما زادت الطاقات ا١تركبة من طاقة الكهرباء اٟتيوية.

 سادسا: الطاقة الحرارية الجوفية على المستول العالمي
 ٯتثل الشكل ا١توإُف إٚتإُف الطاقة اٟترارية اٞتوفية على مستول العاَف:

 2018-2010الم خالؿ الفترة (: إجمإلى الطاقة الحرارية الجوفية في الع7الشكل)
MW 

 
/https://www.irena.org-على ا١توقع:  IRENA, RENEWAABLE ENERGY STATISTICS 2019 المصدر:

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf  :10-28تاريخ االطبلع-
2019 
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ادة الدكؿ ري 2017نبلحظ من خبلؿ الشكل ارتفاعا يف إٚتإُف الطاقة اٟترارية اٞتوفية يف العاَف، كقد تصدرت كل من إندكنيسيا كتركيا سنة 
 من إٚتإُف اإلضافات العا١تية اٞتديدة. %75اليت أضافت قدرات جديدة من طاقة اٟترارة اٞتوفية حيث بلغت نسبة 

IV-   تحديات كحلوؿ–كاقع الطاقات المتجددة في الجزائر- 
الطاقوية ا١تتجددة اليت تزخر هبا حيث مت تسعى اٞتزائر كغَتىا من الدكؿ إُف التحكم أكثر ٔتصادر الطاقة ا١تتجددة، يف ظل اإلمكانيات 

اع الطاقات تسطَت ٣تموعة من ا١تشاريع كىذا لتحقيق أىداؼ التنمية ا١تستدامة، كمن ىذا ا١تنطلق سنتطرؽ يف ىذا احملور إُف إمكانيات اٞتزائر يف قط
 يت تتعرض ٢تا مع طرح بعض اٟتلوؿ.ا١تتجددة، كأىم ا١تشاريع اليت احتضنت االستثمار يف ىذا القطاع، ككذا أىم التحديات ال

 أكال: إمكانيات الجزائر في الطاقات المتجددة

 إف أىم مصادر الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر ىي تلك اليت يتوقع أف يكوف ٢تا شأف يف توفَت احتياجات الطلب على الطاقة مستقببل كتتمثل يف
 الطاقة الشمسية، طاقة الرياح كالطاقة ا١تائية.

ساعة يف  3900ساعة يف السنة كٯتكنها أف تصل إُف  2000مدة الشمس يف كامل الًتاب الوطٍت تقريبا تفوؽ  الشمسية:الطاقة  .1
كيلواط/ساعة على معظم أجزاء الًتاب الوطٍت أم   5ا٢تضاب العليا كالصحراء كالطاقة ا١تتوفرة يوميا على مساحة عرضية قدرىا كاحد مًت مربع تصل 

)تكواشت، كلواط /ساعة لكل مًت مربع يف السنة يف جنوب الببلد.    2263لكل مًت مربع يف السنة يف مشاؿ الببلد ك كلواط /ساعة  ٨1700تو 
 الشمس أشعة ٣تموع يقدر حيث ا١تتوسط، البحر حوض كل يف األىم ىي بل اٞتزائر، يف األىم الشمسية القدرة كتعترب (146، صفحة 2011
 مرة 34ك الكهرباء، من اٞتزائرم مرة االستهبلؾ 5000 يعادؿ ٔتا السنة، /ساعي تَتاكات 169440 ب اٞتزائرم الًتاب حدكد يف الساقطة
 (168، صفحة 2012)زكاكية،  ساعي. تَتاكات 3000 ب ا١تقدر 15 اؿ أكركبا دكؿ استهبلؾ

ثبات الطاقة الشمسية يف اٞتزائر إُف  2014-2010( تطورات الطاقة الشمسية يف اٞتزائر حيث نبلحظ يف الفًتة 8الشكل )كيوضح 
ميغاكاط كاستمرت يف التزايد كىذا راجع إُف ٚتلة من ا١تشاريع اليت تبّنتها اٞتزائر  74ميغاكاط إُف  26أين عرفت قفزة نوعية من  2015غاية 

 ة الشمسية:لبلستثمار يف الطاق

 2018-2010(: الطاقة الشمسية في الجزائر خالؿ الفترة 8الشكل)
MW 

 
/https://www.irena.org-على ا١توقع:  IRENA, RENEWAABLE ENERGY STATISTICS 2019ا١تصدر: 

/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf  :10-82تاريخ االطبلع-
2019 
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تبُت خريطة حقوؿ الرياح أف ا١تناطق اليت تتوفر فيها موارد الرياح بكثرة تكمن يف اٞتنوب الغريب للببلد كبنسبة أقل يف اٞتنوب  طاقة الرياح: .2
قد تتجاكز الشرقي، كىو ما يوحي إُف إمكانية استثمار طاقة الرياح يف ىذه ا١تناطق إلنتاج كتوليد الكهرباء حيث سرعة الرياح يف اٞتنوب اٞتزائرم 

  .ـ/ثا كىي مناطق قابلة الحتضاف مولدات الطاقة ا٢توائية6ىت ح

 (: خريطة حقوؿ الرياح في الجزائر1خريطة)

 

 

 

 

 

 

Ysv_gXUfcKT-https://www.cder.dz/spip.php?article1446&fbclid=IwAR0-ا١تصدر:
ThGqVV63icwba9lOKYMpoKMUGJu_1KxFBdbjvFYXvG8    :2019-10-29تاريخ االطبلع 

 الطاقة الكهركمائية: .3

 يوضح الشكل ا١توإُف الطاقة الكهركمائية يف اٞتزائر:

 2017-2013الكهركمائية خالؿ الفترة (: اإلنتاج الجزائرم في الطاقة 10الشكل)

 
 2018تقرير اكابك لسنة  المصدر:

كف نبلحظ من خبلؿ ا١تنحٌت تناقص إنتاج اٞتزائر يف الطاقة الكهركمائية، ىذا راجع لتناقص األياـ ا١تاطرة، كتركز ىذه األمطار يف مناطق د
 لب ىذه األمطار ٟتقوؿ ا١تياه اٞتوفية.األخرل حيث جغرافيا تقل األمطار كلما إتهنا جنوبا، كما تتدفق أغ

ٯتثل الكلس اٞتوراسي يف الشماؿ اٞتزائرم احتياطيا ىاما ٟترارة األرض اٞتوفية، كيؤدم إُف كجود أكثر من  الطاقة الحرارية الجوفية: .4
° 40منبع مياه معدنية حارة كاقعة أساسا يف مناطق مشاؿ شرؽ كمشاؿ غرب الببلد، كتوجد ىذه الينابيع يف درجة حرارة غالبا ما تزيد عن  200
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مئوية؛ كىذه الينابيع الطبيعية اليت ىي على العمـو تسربات ٠تزانات موجودة يف باطن °  96رارة ىو منبع ا١تسخوطُت مئوية، كا١تنبع اٟتار األكثر ح
  (204، صفحة 2016)جنينة ك عمامرة،  من ا١تاء اٟتار كىي جزء صغَت فقط ٦تا ٖتويو ا٠تزانات. 3ـ2األرض تدفق لوحدىا أكثر من 

 ثانيا: البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة ألجل التنمية المستدامة في الجزائر

باء إف إدماج الطاقة ا١تتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ٯتثل ٖتديا كبَتا من أجل اٟتفاظ على ا١توارد األحفورية، كتنويع فركع إنتاج الكهر 
، تتموقع ىذه الطاقات يف صميم السياسات الطاقوية  2030-2011امج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة كا١تسا٫تة يف التنمية ا١تستدامة. بفضل الربن

ية )تثمُت كاالقتصادية  ا١تتبعة من طرؼ اٞتزائر، السيما من خبلؿ تطوير الطاقة الشمسية كطاقة الرياح على نطاؽ كاسع، كإدخاؿ فركع الكتلة اٟتيو 
 .األرضية، كتطوير الطاقة الشمسية اٟتراريةاستعادة النفايات(، الطاقة اٟترارية ك 

ميغاكاط،  22 000يقدر بػ  2030-2015إف سعة برنامج الطاقة ا١تتجددة ا١تطلوب إ٧تازه لتلبية احتياجات السوؽ الوطنية خبلؿ الفًتة 
 (2017ا١تتجددة، )قطاع الطاقات   .2020ميغاكاط منو ْتلوؿ عاـ  4500حيث سيتم ٖتقيق 

 )الطاقات اٞتديدة كا١تتجددة كإدارة الطاقة( :سيتم تنفيذ ىذا الربنامج على مرحلتُت

ميجاكات، بُت الطاقة الضوئية كالرياح، باإلضافة إُف  4010: ستشهد ىذه ا١ترحلة ٖتقيق قدرة تبلغ 2020 - 2015ا١ترحلة األكُف  -
 .ميجاكات، بُت الكتلة اٟتيوية، كالتوليد ا١تشًتؾ للطاقة، كالطاقة اٟترارية األرضية 515

: سيسمح تطوير الربط الكهربائي بُت الشماؿ كالصحراء )أدرار( بًتكيب ٤تطات كبَتة للطاقة ا١تتجددة 2030 - 2021ا١ترحلة الثانية  -
ظاـ الطاقة الوطٍت. ْتلوؿ ذلك الوقت، ٯتكن أف تكوف الطاقة اٟترارية يف مناطق عُت صبلح ، أدرار ، تيميموف كبشار كتكاملهم يف ن

 .الشمسية قابلة للحياة اقتصادينا

اية كهتدؼ إسًتاتيجية اٞتزائر يف ىذا اجملاؿ إُف تطوير صناعة طاقة متجددة حقيقية مقًتنة بربنامج تدريب كتنمية ا١تعرفة، ٦تا سيتيح يف هن
٤تليُت، خاصة يف ٣تاؿ ا٢تندسة كإدارة ا١تشاريع. سيوفر برنامج الطاقة ا١تتجّددة، تلبية احتياجات السوؽ الوطنية  ا١تطاؼ توظيف مهندسُت جزائريُت

 من الكهرباء، كعدة آالؼ من الوظائف ا١تباشرة كغَت ا١تباشرة.
 يتوزع ىذا الربنامج حسب القطاعات التكنولوجية كما يلي:

 القطاعات(: تقسيم أىداؼ البرنامج حسب 1الجدكؿ)
MW 

 اإلنتاج القطاع
 13575 الطاقة الشمسية

 5010 طاقة الرياح
 2000 الطاقة اٟترارية
 1000 الكتلة اٟتيوية

 400 التوليد ا١تشًتؾ للطاقة
 15 الطاقة اٟترارية األرضية

 
 2019-10-29تاريخ االطبلع  renouvelables-energies-http://www.andi.dz/index.php/fr/lesا١تصدر: 

٪ من اٟتصيلة الوطنية إلنتاج الكهرباء، إف 27ٟتصة من الطاقات ا١تتجددة بنسبة  2030سيسمح ٖتقيق ىذا الربنامج بالوصوؿ يف آفاؽ 
مرات  8مليار مًت مكعب من حجم الغاز الطبيعي، أم ما يعادؿ  300باّدخار ميغاكاط من الطاقات ا١تتجددة، سيسمح  22000إنتاج 

 ...2014االستهبلؾ الوطٍت لسنة 

http://www.andi.dz/index.php/fr/les-energies-renouvelables
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ير كتدعيما ٢تذا الربنامج أنشأت اٟتكومة اٞتزائرية " ا١تعهد اٞتزائرم للبحث كالتطوير للطاقات ا١تتجددة" ككذا شبكة مراكز للبحث كالتطو 
اء كالغاز، الوكالة الوطنية لًتقية كترشيد استعماؿ الطاقة، مركز تطوير الطاقات ا١تتجددة ككحدة تطوير معدات الطاقة مثل مركز البحث كالتطوير للكهرب

 (2017)قطاع الطاقات ا١تتجددة،  الشمسية.

من الطاقات ا١تتجددة من إٚتإُف الطاقة  %40تكوين كٯتكن تلخيص أىداؼ ىذا ا١تشركع يف الشكل ا١توإُف حيث نبلحظ أف ا٢تدؼ ىو 
 يف اٞتزائر:

 2030(: أىداؼ الطاقة المتجددة في الجزائر آفاؽ 11الشكل)

 

تاريخ    http://www.rcreee.org/sites/default/files/re_fact_sheet_arabic.pdfعلى ا١توقع 2013ا١تصدر: ا١تركز اإلقليمي للطاقة ا١تتجددة ككفاءة الطاقة 
 2019-10-29االطبلع: 

 ممكنةثالثا: معّوقات االستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر مع اإلشارة لبعض الحلوؿ ال

  (407-406، الصفحات 2018)عمامرة ك ٦تو،  يتمثل أ٫تها يف: معّوقات االستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر: .1

 ارتفاع التكلفة الرأٝتالية ١تشركعات الطاقة ا١تتجددة مع قصور آليات التمويل؛ -
 غياب الوعي االستثمارم يف مثل ىكذا نوع من االستثمارات؛  -
 تتطلب مشركعات الطاقة ا١تتجّددة تكاثف اٞتهود من قبل العديد من الشركاء يف ٣تاؿ البحث كالتطوير كالتمويل كالتصنيع كا١تستخدمُت؛ -
 نقص الطاقات الفنية كالتقنية البلزمة لتطبيق تكنولوجيا الطاقات ا١تتجددة؛  -
 يزاؿ االقتصاد اٞتزائرم يعآف من التبعية شبو الكاملة لقطاع احملركقات، كشبو انعداـ القطاعات األخرل ٦تا يعرقل التحوؿ إُف الطاقاتال  -

 البديلة؛
 يتطلب االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة ٘تليك أراضي شاسعة للدكلة؛  -
يع الطاقات ا١تتجددة كأىداؼ التنمية االقتصادية، كاٟتقيقة أ هنا دعامة ارتفاع التكاليف األكلية ٦تا يوحي للوىلة األكُف بتعارض مشار  -

 للتنمية كليست عائقا نظرا لفوائدىا اٞتمة خاصة على ا١تدل الطويل.
 الحلوؿ الممكنة لمعوقات االستثمار في الطاقات المتجددة: .2

طاع، يتطلب علينا البحث عن اٟتلوؿ ا١تمكنة كاليت من شأهنا بغية ٕتاكز العوائق يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة كٖتسُت االستثمار يف ىذا الق
  (187، صفحة 2018)معمرم، عيدة، ك الدينورم سا١تي،  النهوض بقطاع الطاقات ا١تتجددة، كعلى ىذا مت اقًتاح اٟتلوؿ التالية:
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إ٬تاد اٟتلوؿ  كالكفاءات كا١تختصُت يف قطاع الطاقات ا١تتجددة من خبلؿ العمل اٞتماعي ا١تشًتؾ بُت النخب السياسية اٟتاكمة -
 ؛البلزمة مع مراعاة ا٠تطط كالربامج كاإلسًتاتيجيات ا١تنتهجة الرشيدة اليت تتوافق مع اإلمكانات ا١تادية كالبشرية ا١تتاحة يف اٞتزائر

  تشجيع البحث كالتطوير يف ٣تاؿ تكنولوجيا الطاقات ا١تتجددة؛ -
  تفادة من ا٠تربة كالتجارب العربية كاألجنبية الرائدة يف ىذا القطاع؛االس -
  تدريب الكفاءات كاإلطارات يف تكنولوجيا الطاقات ا١تتجددة؛ -
إرادة  إعطاء الضمانات كالتحفيزات ككذا االمتيازات لتشجيع التوجو ٨تو تبٍت ٪تط االقتصاد األخضر، كىذا ال يتأتى إال بوجود -

 تثمُت استغبلؿ ىذه الطاقات؛سياسية جادة ٨تو 
  التوجو ٨تو استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر ٮتضع باألساس لتخطي االعتماد الكلي على قطاع الطاقات األحفورية؛ -
  السعي إلزالة كل العقبات كالقيود على سَتكرة استغبلؿ الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر خاصة منها الطاقة الشمسية؛ -
االستثمار يف  القوانُت التشريعية خصوصا منها ا١تتعلقة باالستثمار، من خبلؿ كضع إطار تشريعي كطٍت مبلئم لتشجيع إعادة النظر يف -

 الطاقات ا١تتجدد؛
بدكؿ اٞتوار  االىتماـ باٞتانب األمٍت، من خبلؿ ٖتسُت األكضاع كٖتقيق االستقرار األمٍت يف اٞتزائر، سواء داخليا أك فيما يتعلق -

 فيها بشكل غَت مباشر.كا١تؤثرة 

V-  :الخالصة 
ار يف لقد أكلت اٞتزائر يف السنوات ا١تاضية اىتماما كبَتا بقطاع الطاقات ا١تتجددة نظرا ١تكانتها العا١تية، حيث فتحت آفاقا كاعدة لبلستثم

 .2030يف آفاؽ ىذا القطاع كمنو ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، ٘تثلت يف الربنامج الوطٍت لتطوير الطاقات ا١تتجددة 

 توصلنا من خبلؿ ىذا البحث إُف ٣تموعة من النتائج أ٫تها:نتائج البحث:  .1
يظهر دكر الطاقات ا١تتجددة من خبلؿ ٖتقيق أبعاد التنمية ا١تستدامة حيث تساىم ا١تشاريع التنموية يف ىذا اجملاؿ يف اٟتفاظ على  -

 األكضاع االجتماعية؛ البيئة لؤلجياؿ القادمة كٖتقيق مكاسب اقتصادية ككذا ٖتسُت
تشَت إحصائيات الطاقة ا١تتجددة يف العاَف أهنا تعرؼ ازديادا كبَتا يف السنوات السابقة كىذا بسبب الوعي العا١تي بأ٫تية ىذه  -

 الطاقات يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة؛
 ة؛تزخر اٞتزائر بإمكانيات كبَتة يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة خاصة فيما ٮتص الطاقة الشمسي -
 من إٚتإُف الطاقة يف اٞتزائر؛ %40يهدؼ الربنامج الوطٍت لتطوير كترقية الطاقات ا١تتجددة لتحقيق  -
رغم ا١تعوقات اليت يعرفها االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر إال أف ىناؾ حلوال تسعى إلزالة كل القيود اليت تعيق سَتكرة  -

 استغبلؿ ىذه الطاقات يف اٞتزائر.
 ٯتكن أف نوصي باالقًتاحات التالية:ات البحث: اقتراح .2

 تعزيز البحث كالتطوير يف قطاع الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر؛ -
 ضركرة االستفادة من الطاقة الشمسية يف اٞتزائر كٖتفيز االستثمار فيها؛ -
 نص قوانُت كٖتفيزات لتشجيع استعماؿ الطاقات ا١تتجددة؛ -
 ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة ألف ا٢تدؼ األٝتى ىو احملافظة على البيئة؛تشجيع التعاكف كالتبادؿ الدكِف يف  -
 تظافر جهود القطاع اٟتكومي كالقطاع ا٠تاص للنهوض كاالستثمار يف الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر. -

 بالنسبة آلفاؽ البحث نظريا فيمكن:آفاؽ البحث:  .3
 ستخداـ الطاقات ا١تتجددة خاصة بيئيا؛التطرؽ ١تشاكل الطاقات التقليدية كاٟتلوؿ ا١تقابلة يف حالة ا -

 التطرؽ للهيئات الداعمة لبلستثمار يف الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر بشكل مفصل. -
 كبالنسبة آلفاؽ البحث تطبيقيا فيمكن:
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 القياـ بدراسة تركز على دكر الطاقة الشمسية يف اٞتزائر يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كوهنا أىم مورد؛ -
 العا١تية يف ٣تاؿ استغبلؿ الطاقات ا١تتجددة لتحقيق التنمية ا١تستدامة كاٗتاذىا ٪توذجا؛ دراسة التجارب -
دراسة مقارنة بُت اٞتزائر كدكؿ تشاهبها من حيث ا٠تصائص الطاقوية أين ٧تحت ىذه األخَتة يف تبٍت الطاقات ا١تتجددة لبلستفادة من  -

 ٕتارهبا.
 اإلحاالت كالمراجع:  -

(. نحو االستفادة من التجارب العربية الرائدة في االستثمار في الطاقات المتجددة بالجزائر لتحقيق التنمية 2018أسامة معمرم، أنور عيدة، كمحمد الدينورم سالمي. )جواف، 
-28تاريخ االطالع  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/75524(. الرابط على الخط 01)العدد 03المستدامة. مجلة اقتصاد الماؿ كاألعماؿ، المجلد

10-2019 
، من كزارة الطاقة: 2019، 10 29الطاقات اٞتديدة كا١تتجددة كإدارة الطاقة. )ببل تاريخ(. تاريخ االسًتداد  -

https://www.energy.gov.dz/?rubrique=energies-nouvelles-renouvelables-et-maitrise-de-lrenergie 
(. الرابط على ا٠تط 11)العدد  11(. الطاقات ا١تتجددة كمدخل لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر. ٣تلة الباحث، اجمللد 2012حدة فركحات. ) -

.dz/en/article/502https://www.asjp.cerist  2019-10-26تاريخ االطبلع 
 اإلسكندرية: مكتبة الوفاء القانونية. دكر اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدكؿ المغاربية.(. 2014حبلـ زكاكية. ) -
 جامعة فرحات عباس، سطيف. االقتصادية المستدامة في الدكؿ المغاربية)رسالة ماجستير(. دكر اقتصاديات الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية(. 2012حبلـ زكاكية. ) -
 05. ٣تلة البديل االقتصادم، اجمللداالستثمار في الطاقات المتجددة كدكرىا في تحقيق التنمية المستدامة بالجزائر(. 2018دين ٥تتارية، كفاطمة الزىراء زركاط. ) -

 2019-10-25تاريخ االطبلع  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/78342(.الرابط على ا٠تط 07)العدد
(. 05)العدد  03، اجمللد ٣تلة ميبلؼ للبحوث كالدراسات الطاقات المتجددة كدكرىا في تحقيق التنمية المستدامة تجربة ألمانيا نموذجا.(. 2017رمزم بودرجة. )جواف،  -

 .2019-10-28تاريخ االطبلع  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/25134الرابط على ا٠تط 
 جامعة زياف عاشور، اٞتلفة. معاصرة )أطركحة دكتوراه(.استراتيجية تنويع االقتصاد الجزائرم في ظل المتغيرات االقتصادية ال(. 2018زركؽ ين موفق. ) -
)العدد  09، اجمللد  تجربة الجزائر في استغالؿ الطاقة الشمسية كطاقة الرياح. مجلة العلـو االقتصادية كالتسيير كالعلـو التجارية(. 2015سليماف كعواف، كأٛتد جابة. ) -

 2019-10-26تاريخ االطبلع  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/12424(. الرابط على ا٠تط  14
 جامعة فرحات عباس، سطيف.الكفاءة االستخدامية الستغالؿ الطاقات المتجددة في االقتصاديات العربية)أطركحة دكتوراه(.  (.2017عبد القادر ىوارم. ) -
 جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة. كاقع كآفاؽ الطاقة المتجددة كدكرىا في التنمية المستدامة في الجزائر)رسالة ماجستير(.(. 2011عماد تكواشت. ) -
٣تلة دراسات كأْتاث (. 2030-2015تحديات التجربة الجزائرية في مجاؿ الطاقات المتجددة خالؿ الفترة ) (. 2016عمر جنينة، كياٝتينة عمامرة. )ديسمرب،  -

-10-26تاريخ االطبلع  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80867(. الرابط على ا٠تط 05)العدد  03اقتصادية يف الطاقات ا١تتجددة ، اجمللد 
2019 

 02، اجمللد -. ٣تلة اٟتقوؽ كالعلـو اإلنسانية العدد االقتصادم-كاقع كآفاؽ–متجددة في الجزائر كبديل للطاقة التقليدية الطاقات ال(. 2017عمر سعيد شعباف. )أكت،  -
 (.31)العدد

-http://www.andi.dz/index.php/ar/les، من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: 2019 10 29(. تاريخ االسًتداد 2017، 04قطاع الطاقات ا١تتجددة. ) -
energies-renouvelables 

 ٣02تلة اقتصاد ا١تاؿ كاألعماؿ ، اجمللد أىمية استغالؿ الطاقات المتجددة في تعزيز التنمية المستدامة في الجزائر. (. 2017مركاف مباركي، كأٛتد زكريا طاليب. )جواف,  -
  2019-10-27تاريخ االطبلع  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/77158(. الرابط على ا٠تط 01)العدد 

قراءة يف الواقع كاستشراؼ للمستقبل.  استراتيجية تطوير استثمارات الطاقة المتجددة في الجزائر في ظل التوجو نحو االستدامة:(. 2018ياٝتينة عمامرة، كسعيدة ٦تو. ) -
 2019-10-28تاريخ االطبلع  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67957(. الرابط على ا٠تط 02)العدد  10دفاتر اقتصادية ، اجمللد 
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https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80867
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 ضوء مخعلباث الخىمُت املظخدامت موضوعُت الخغُير البيُوي لالكخصاد اللُبي في

 3أ. أكـر الديب، 2د. مصباح غيث ، *1 د. مصطفى البلعزم

 اٞتامعة األٝترية اإلسبلمية )ليبيا( 1
 جامعة مصراتة )ليبيا( 2

 اٞتامعة األٝترية اإلسبلمية )ليبيا( 3
  

                                                           
 .mustafa.albalazy@gmail.comيميل: المؤلف المرسل: اإل*

 ملخص:
اليت ٖتدد الدخل الناتج عػن تصػدير الػنفط ا٠تػاـ ىػي متغػَتات بالنظر إُف النفط كمورد طبيعي ناضب، كباعتبار أف ا١تتغَتات الرئيسية 

دكلية، تتمثل يف أسعار النفط ا٠تاـ يف السوؽ العا١تية، كمعػدالت كسػقوؼ اإلنتػاج كالصػادرات، فػإف ىػذا الوضػع يفضػي إُف ٚتلػة مػن النتػائج 
 ا٠تطَتة حوؿ مستقبل التنمية يف االقتصاد اللييب كمن أ٫تها:

 ة التخطيطية، كعدـ إمكانية ضماف االستمرار يف تنفيذ أم برنامج تنموم.صعوبة كتعقيد العملي.1
 عدـ قابلية التنمية االقتصادية كاالجتماعية لبلستمرار أك االستدامة..2
 إمكانية التعرض ٢تزات أك صدمات، نتيجة ١تتغَتات دكلية أك عوامل ال يستطيع االقتصاد الوطٍت التأثَت..3

 التنمية ؛ استدامة ؛ ىيكلة ؛ ناتج.النفط ؛ الكلمات المفتاح : 
 XNN؛  JEL ;XNNتصنيف 

Abstract: 
 In view of oil as a depleted natural resource, and considering that the main variables 

that determine the income from the export of crude oil are international variables, namely the 
prices of crude oil in the world market, and the rates and ceilings of production and exports, 
this situation leads to a series of serious consequences for the future development of the 
Libyan Economy: 
1- The difficulty and complexity of the planning process, and the inability to ensure the 
continuation of the implementation of any development program. 
2- The lack of sustainability of economic and social development or  sustainability. 
3-  To possibility of shocks or shocks, as a result of international variables or factors that the 
national economy can not affect.   
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 مقدمػػػػة البحث:

كتصنيعان إف االقتصاد اللييب اقتصاد نفطي، كىذا يعٍت أف ىذا االقتصاد ٯتتلك ثركة طبيعية مت اكتشافها، كبدأ استغبل٢تا، استخراجان كإنتاجان، 
ضمن قائمة الدكؿ النفطية يف أدبيات التنمية، كيف ا١توسوعات اإلحصائية كتصديران، منذ ما يزيد على ستة عقود من الزمن، حىت صارت ليبيا تصنف 

)ىيكل الدخل كاإلنتاج(، فإف النفط  كمصادر البيانات، كلدل ٥تتلف ا١تنظمات الدكلية كاإلقليمية، ىذا من حيث التخصص، أما من حيث ا٢تيكل
 .ال زاؿ يشكل ا١تصدر الرئيس للدخل ا١تقـو بالعمبلت الصعبة

ة األخػػرل األكثػػر خطػػورة، الػػيت تنشػػأ عنػػدما تصػػعب مهمػػة احملافظػػة علػػى معػػدالت النمػػو ا١تتحققػػة، أك احملافظػػة علػػى مسػػتول ا١تعيشػػة كالقضػػي
سػػتول كالرفػػاه االقتصػػادم الػػذم عرفػػو اجملتمػػع لفػػًتة مػػن الػػزمن، يف ظػػل الػػوفرة، كتنػػامي دخػػل الػػنفط، ىػػي إمكانيػػة تراجػػع معػػدالت التنميػػة كا٨تػػدار م

عدـ استدامة التنميػة أك تراجعهػا، ىػذا يعػٍت أف علػى االقتصػاد احملافظػة علػى ٖتقيػق معػدؿ ٪تػو اقتصػادم ال يقػل عػن معػدؿ ٪تػو السػكاف،  ا١تعيشة، أم
 كٯتكن أف يؤخذ ذلك كمؤشر للحد األدْف الذم ٯتكن القبوؿ بو.

 اإلشكالية البحثية:

لنفطي كمتطلبات التنمية االقتصادية ا١تستدامة، حيػث أف السػمة األساسػية تتمثل مشكلة البحث يف صعوبة إمكانية فصل العبلقة بُت الناتج ا
يب، كعلػػى ذلػػك لبنيػػة االقتصػػاد الليػػيب ىػػي االعتمػػاد علػػى اإليػػرادات النفطيػػة، بينمػػا أدبيػػات التنميػػة االقتصػػادية تقتضػػي تنويػػع بنيػػة كىيكػػل االقتصػػاد الليػػ

 ٯتكن صياغة التساؤؿ األيت:
 التغيَت البنيوم يف ليبيا؟ ما ىي متطلبات ٖتقيق سياسة

 فرضية البحث:

 ىناؾ عبلقة دالية بُت الناتج احمللي اإلٚتاِف كالناتج النفطي. ينطلق البحث يف فرضية أساسية ىي:

 أىمية البحث: 

سػلبيات متعػددة أثػرت يكتسب ىذا البحث أ٫تيتو من خبلؿ ٖتليل اٟتالة العامة لبلقتصػاد الليػيب كتركيبتػو البنيويػة، كمػا يسػببو ىػذا التشػوه مػن 
 كال زالت تؤثر على مشركع بناء ا١تستقبل بشكل يضمن لؤلجياؿ القادمة حقوقهم يف ا١توارد.

 ىدؼ البحث:

 يهدؼ ىذا البحث إُف دراسة كتشخيص الواقع االقتصادم يف ليبيا، من خبلؿ استعراض ٖتليػل ٪تػط العبلقػة بػُت ا١تػورد النفطػي كالنػاتج احمللػي
 .  اإلٚتاِف

 البحث:  منهجية

يعتمػػد ىػػذا البحػػث علػػى ا١تػػنهج الوصػػفي مػػن خػػبلؿ توصػػيف كاقػػع االقتصػػاد الليػػيب مػػن خػػبلؿ توضػػيح طبيعػػة العبلقػػات بػػُت بعػػض ا١تتغػػَتات 
 االقتصادية، كذلك الستخدامها ٔتا يتبلءـ كٖتقيق ىدؼ البحث.

 الدراسات السابقة: 

لمرحلة إعادة الهيكلػة(، قدػدمإ إلػى المػؤتمر الػوطني األكؿ للسياسػات العامػة دراسة لعبد اهلل شامية بعنواف) السياسات االقتصادية  -1
، كقػػػد تناكلػػػت ىػػػذه الدراسػػػة ٖتليػػػل األداء العػػػاـ لبلقتصػػػاد الليػػػيب، ـ2997فػػػي ليبيػػػا، جامعػػػة قػػػاريونو، مركػػػز البحػػػوث كاالستشػػػارات، بنغػػػازم، 

 ذه الدراسة إُف ما يلي:كا١تبلمح العامة لو، كمقًتحات ١ترحلة إعادة ا٢تيكلة، كقد خليصت ى
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إف هتيئػػػة اإلطػػػار العلمػػػي الصػػػحيح ا١تبػػػٍت علػػػى قػػػراءة صػػػحيحة كموضػػػوعية لواقػػػع كإمكانيػػػات االقتصػػػاد الػػػوطٍت يسػػػاىم يف كضػػػع السياسػػػات 
سػػيمّكن مػػن ٖتقيػػق  االقتصػػادية الفّعالػػة كالكفػػوءة، كأف التطبيػػق السػػليم ٢تػػذه السياسػػات بهلياهتػػا كأسػػاليبها ا١تنسػػجمة مػػع خصوصػػية االقتصػػاد الليػػيب،

 األىداؼ االقتصادية العامة ا١تتمثلة عمومان يف ٖتقيق االستقرار كالنمو االقتصادم.
دراسػػة لفػػالح خلػػف الربيعػػي بعنػػواف) دكر القطػػاع الصػػناعي التحػػويلي فػػي عمليػػة التغييػػر الهيكلػػي فػػي االقتصػػاد الليبػػي(، قدػػّدـ ىػػذا  -2

كقد تناكؿ ىػذا البحػث ٖتليػل إتاىػات التغيػَت ا٢تيكلػي يف  ـ،2992ماضي كالمستقبل، طرابلو، ال -البحث لمؤتمر التنمية االقتصادية في ليبيا
ـ(، ككػذلك تشػخيص دكر القطػاع الصػناعي التحػويلي يف عمليػة التغيػَت ا٢تيكلػي، 2111-1971االستثمار كيف الناتج احمللي اإلٚتاِف خبلؿ الفػًتة) 

 ج أ٫تها:كقد توصل ىذا البحث إُف ٖتقيق ٚتلة من النتائ

 إف إتاىات السياسة االستثمارية يف االقتصاد اللييب كانت متغَت تابع ٟتجم مسا٫تة اإليرادات النفطية يف ا١توازنة العامة. - أ

يػة، إف السياسة االسػتثمارية الصػناعية قػد ركػزت اىتمامهػا علػى عػدد مػن فػركع الصػناعات النفطيػة) البًتككيماكيػة كالتصػفية(، كالصػناعات الكيماك  - ب
 كالصناعات ا١تعدنية األساسية، كصناعة مواد البناء.

كانعكاسػاتو علػى كضػع كآفػاؽ تطػور الصػناعة التحويليػة، رسػالة  ا) اإلصالح االقتصادم في سوري نوافدراسة لهدل صافي رجب بع -3
التحويليػة يف االقتصػاد السػورم، ككضػعت حيث قامت الباحثػة بتحليػل ا١تشػاكل البنيويػة للصػناعات ـ، 2999دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، 

 بذلك بعض ا١تقًتحات اليت من شأهنا حل بعض ىذه ا١تشكبلت.

 تقسيمات البحث: 

 سوؼ يتم تقسيم ىذا البحث كما يلي:
 مشكلة أحادية المورد(.)  تشخيص الواقع النفطي لبلقتصاد اللييبأكالن: 
 ـ(.2119-1991ج احمللي اإلٚتاِف خبلؿ الفًتة) ٖتليل ٪تط العبلقة بُت ا١تورد النفطي كالنات ثانيان:

 معوقات التنمية كاإلصبلح يف ليبيا.ثالثان:

 رابعان:نتائج البحث كمقترحاتو.

 أكالن: تشخيص الواقع النفطي لالقتصاد الليبي) مشكلة أحادية المورد(: .

يف خلقهػػا، فػإف ٤تدكديػة العػػرض ٢تػذا ا١تػػورد زمانػان كمكانػػان  يف الوقػت الػذم يتمتػػع مالػك ا١تػػورد الريعػي بقػدرات اقتصػػادية َف يكػن لػػو دكر رئػيس
 (*)ٖتوؿ دكف استمرارية ىذه القدرات، مقارنة ٔتالك ا١توارد ا١تتجددة كا١تتنامية كاليت تراكم القدرات االقتصادية بشكل مستمر.

)خاصػة يف الػوطن العػريب( مػن صػعوبات ٚتػة،  النفطيػةإف التيقن من نضوب ا١تورد النفطي من جهة، كما رافق التجربة التنموية ١تعظػم األقطػار 
ن، مضػمونو: كعلى ٥تتلف الصعد، بعد أف استبشركا خَتان لتملكهم ا١تباشر ٢تذه الثػركة، أفػرز صػدمة ٘تثلػت بسػؤاؿ بػدأ اٟتػديث بػو كَف ينتػو عنػد الكثػَتي

سػريعة تنسػاؽ ٨تػو إجابػة: الػنفط نقمػة كىػو السػبب يف أكضػاعنا، لكػن ىل النفط نعمة أـ نقمة؟ إف النتائج االقتصادية ا١تتواضعة قػد ٗتلػق ردكد أفعػاؿ 
حولتهػػا إُف  اإلجابػػة التحليليػػة ا١تتأنيػػة تنحػػو بإتػػاه: حاشػػى أف تكػػوف نعػػم اس نقمػػة، بػػل إف السياسػػات االقتصػػادية الػػيت اسػػتثمرت فيهػػا ىػػذه الثػػركة قػػد

 .(†)نقمة

تؤكػػد جػػذكر ىػػذه ا١تشػػكلة، كالػػيت ترجػػع إُف أف األمػػواؿ الػػيت جلبهػػا ا١تػػورد النفطػػي، صػػنعت إف الشػػواىد التارٮتيػػة ١تشػػكلة أحاديػػة ا١تػػورد الليػػيب 
وظيفي تشوىات يف االقتصاد أثرت بشكل سليب على مسَتة التنمية االقتصادية، كقد ٘تثلت ىػذه السػلبيات يف ا٩تفػاض قيمػة العمػل كانتشػار الفسػاد الػ

 كاإل٫تاؿ كعدـ اٞتدية يف األداء اإلنتاجي.

                                                           
 .53، ص2003مقدـ لندكة االقتصاد اللييب كٕتنيب إيرادات النفط، رؤية مستقبلية، سرت،، ْتث إمكانيات التجنيب كضركرة التنويع في االقتصاد الليبي٤تمود ٤تمد داغر،  (*) 
 .35ا١تصدر نفسو، ص (†) 
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ك أصبح االقتصاد اللييب يواجو مشاكل االقتصاد األحادم اٞتانب الواقع ٖتت سيطرة القطاع النفطي، حيث شػكلت اإليػرادات النفطيػة كبذل
 %( من إيرادات الدكلة من النقد األجنيب.99ما نسبتو)

خلػق مصػادر جديػدة للػدخل كاإلنتػاج، فقػد كمن أجل تغيَت ىذا الواقع، كلتمكُت االقتصاد الوطٍت مػن االعتمػاد علػى مقومػات ٪تػوه الذاتيػة، ك 
لسػابقة، كلكػن حاكلت الدكلة الليبية كمػا تػزاؿ ٖتػاكؿ ٖتقيػق التنميػة االقتصػادية الشػاملة، كمت كضػع العديػد مػن الػربامج كا٠تطػط التنمويػة خػبلؿ العقػود ا

نميػة اقتصػادية، حيػث أننػا ال ننكػر أف مسػتول الػدخل القػومي كمن خبلؿ ٖتليلنا لنتائج ىذه الربامج تبُت لنا أف ما مت إ٧تازه ىػو ٪تػو اقتصػادم كلػيس ت
حيػد، اإلٚتاِف يف ارتفػاع مسػتمر، كالػذم كػاف لػو تػأثَت مباشػر يف زيػادة مسػتول الػدخل الفػردم، كلكػن ا٢تيكػل االقتصػادم مػا زاؿ يعتمػد علػى قطػاع ك 

ورة مرضػية، لػػذا فػبل ٯتكػن أف نطلػق علػى ذلػك تنميػة اقتصػػادية فضػبلن عػن عػدـ ٖتقيػق ىػدؼ توزيػع الػدخل العػػادؿ علػى كافػة الشػرائح االجتماعيػة بصػ
 مستدامة.

عة، كنتيجةن لذلك كلو نبلحظ بأف استمرار اعتماد االقتصػاد الليػيب علػى أحاديػة ا١تػورد، كعلػى اإليػرادات النفطيػة الناٚتػة مػن تصػدير ىػذه السػل
حيػػث أف القطػػاع النفطػػي يف ليبيػػا يكػػاد يكػػوف جزيػػرة منعزلػػة تنعػػدـ مػػن خبللػػو  جعػػل مػػن اٞتهػػود التطويريػػة للقطاعػػات االقتصػػادية األخػػرل أمػػران صػػعبان،

تنقيػػػػب الًتابطػػػػات مػػػػع بػػػػاقي القطاعػػػػات األخػػػػرل، فػػػػاحملتول احمللػػػػي ٢تػػػػذا القطػػػػاع ٤تػػػػدكد للغايػػػػة كيػػػػتم اقًتانػػػػو كبشػػػػكل ٥تػػػػل با٠تػػػػارج يف كافػػػػة ا١تراحل)ال
دمات الفنية اليت تقـو هبا الشػركات األجنبيػة، أك العمالػة األجنبيػة الػيت تسػتوِف علػى غالبيػة كاالستخراج كاإلنتاج(، أك حىت يف استَتاد قطع الغيار أك ا٠ت

ا للبنػػزين ا١ترتبػػات كاألجػػور هبػػذا القطػػاع، كػػذلك تصػػدير غالبيػػة الػػنفط يف شػػكل مػػادة خػػاـ، كاألمػػر ا١تثػػَت لبلسػػتغراب ىػػو اسػػتَتادنا ٞتػػزء مػػن احتياجاتنػػ
 للنفط.  ا١تستهلك ٤تليان يف بلد منتج كمصدر

 إف ا١تشكلة اليت يعآف منها االقتصاد اللييب تتمحور يف ازدكاجية متضادة ٕتاه موردىا النفطي تتمثل يف: 
يف تطػػػوير قطاعػػػات البنيػػػة األساسػػػية، كا١تطػػػارات كا١تػػػوانئ كالطػػػرؽ، فضػػػبلن عػػػن التوسػػػع يف تطػػػوير مشػػػاريع ا١ترافػػػق العامػػػة   **أ٫تيػػػة القطػػػاع النفطػػػي -أ

 كالتعليم كالضماف االجتماعي.كاإلسكاف كالصحة 
أك عوامػل صعوبة التعامل مع ا١تورد النفطي باعتباره موردان قاببلن للنضوب، كإمكانية تعرضو ٢تزات أك صدمات نتيجة ١تتغَتات سوؽ الػنفط الدكليػة  -ب

 خارجية ال يستطيع االقتصاد الوطٍت التأثَت فيها.
ح البنيػػة االقتصػػادية الليبيػػة كاالنتقػػاؿ باالقتصػػاد إُف اقتصػػاد متنػػوع، فػػإف الفػػرص ا١تتاحػػة أمػػاـ كأمػػاـ كػػل ىػػذه ا١تعطيػػات كيف ظػػل متطلبػػات تصػػحي -ج

 االقتصاد اللييب ٬تب أف تراعي طبيعة ىذه الثركة كاستغبل٢تا بشكل أمثل.

 ـ(:2999-1999تحليل نمط العالقة بين المورد النفطي كالناتج المحلي اإلجمالي خالؿ الفترة )  ثانيان:

التعػػرؼ علػػى ٪تػػط تطػػور النػػاتج احمللػػي اإلٚتػػاِف يسػػاعدنا يف اٟتكػػم ٔتوضػػوعية علػػى مػػدل مسػػا٫تتو يف ٖتقيػػق التنميػػة الشػػاملة، فضػػبلن عػػن إف 
يف  تقدٯتػػو ١تؤشػػرات حصػػيلة األنشػػطة االقتصػػادية يف القطاعػػات اإلنتاجيػػة كا٠تدميػػة، كمػػا أف ٖتليػػل نشػػاط الصػػناعات االسػػتخراجية يعػػد ضػػركرة مهمػػة

 بحث حملاكلة معرفة إمكانية التقليل من االعتماد على القطاع النفطي مستقببلن.ىذا ا١ت

٬تػب أف تبحػث يف كيفيػة ٖتقيػق معػدالت ٪تػو مطلقػة مػن ناحيػة، كتػوفر زيػادة نسػبية يف الػدخل  **إف اإلصبلحات البنيوية يف االقتصاد الوطٍت
 ادات النفطية ستكوف كافية لتمويل مشركعات التنمية البلزمة لذلك مستقببلن.نتيجة للزيادة السكانية من ناحية أخرل، كىنا ال نرل أف اإلير 

كمػػن خػػبلؿ ىػػذا ا١تطلػػب ٨تػػاكؿ اإلجابػػة عػػن بعػػض التسػػاؤالت كالػػيت مػػن بينهػػا: ىػػل حققػػت مشػػركعات التنميػػة أىػػدافها ا١تطلوبػػة كا١تتمثلػػة يف 
ا َف تتولػػػد يف االقتصػػػاد الليػػػيب القػػػدرة علػػػى إ٬تػػػاد مصػػػادر بديلػػػة للػػػنفط لتمويػػػل تقليػػػل نسػػػبة مسػػػا٫تة النػػػاتج النفطػػػي يف النػػػاتج احمللػػػي اإلٚتػػػاِف؟ ك١تػػػاذ

 مشركعات التنمية؟.

                                                           
 .من خبلؿ عمليات التمويل ا١تاِف لتلك القطاعات**
**

التػػدر٬تي إليػػرادات الػػنفط كرفػػع ا١تسػػا٫تة النسػػبية للقطاعػػات غػػَت النفطيػػة يف تركيبػػة إف مػػن أىػػم التحػػديات الػػيت تواجػػو االقتصػػاد اللييب)كا١تتمثلػػة يف اإلصػػبلحات البنيويػػة( ىػػو ٤تاكلػػة التجنيػػب  
 الناتج احمللي اإلٚتاِف كإعطاء دكر أكرب للقطاعات اإلنتاجية لتستلم دكر الريادة يف االقتصاد الوطٍت.
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( يبػُت لنػا حجػم النػاتج احمللػي اإلٚتػاِف كمعػدالت النمػو فيػو، ككػذلك يعػرض لنػا تطػور توزيػع ىػذا النػاتج بػُت القطػاعُت االسػتخراجي 1) كاٞتػدكؿ رقػم
 (.2119-1991) كالغَت استخراجي خبلؿ الفًتة

– 1999) معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي كتطور توزيعو على القطاعين االستخراجي كغير االستخراجي خالؿ الفترة :(1) جدكؿ رقم
2999) 

 السنة
 ناتج القطاع غير االستخراجي ناتج القطاع االستخراجي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 دينار(القيمة  )بالمليوف 
معدؿ النمو 

% 
القيمة  

 معدؿ النمو % )بالمليوف دينار(
القيمة  )بالمليوف 

 معدؿ النمو % دينار(

1990 8246.9 - 3243.3 - 5003.6 - 

1991 8757.3 6.2 3103.8 4.3- 5653.5 13.0 

1992 9231.9 5.4 2923.8 5.8- 6308.1 11.6 

1993 9137.7 1.0- 2458.9 15.9- 6678.8 5.9 

1994 9670.8 5.8 2892.9 17.7 6777.9 1.5 

1995 10672.3 10.4 3380.0 16.8 7292.3 7.6 

1996 12327.3 15.5 3960.3 17.2 8367.0 14.7 

1997 13800.5 12.0 4505.8 13.8 9294.7 11.1 

1998 12610.6 8.6- 2786.0 38.2- 9824.6 5.7 

1999 14075.2 11.6 3995.9 43.4 10079.3 2.6 

2000 17775.7 26.3 7080.7 77.2 10695.0 6.1 

2001 21894.0 23.2 7662.9 8.2 14231.1 33.1 

2002 30641.7 40.0 15933.7 108.0 14708.0 3.4 

2003 37724.6 23.1 21739.4 36.4 15985.2 8.7 

2004 48195.0 27.7 29202.1 34.3 18956.9 18.6 

2005 66618.6 38.2 44041.7 50.8 22576.9 19.1 

2006 79029.9 18.6 53867.8 22.3 25162.1 11.5 

2007 92693.6 17.2 62282.6 15.6 30411.0 20.9 

2008 116639.6 25.8 81149.8 30.3 35489.8 16.7 

2009 86288.9 26.0- 47087.1 41.9- 39201.9 10.5 

 .2115اإلحصائي, ا٢تيئة العامة للمعلومات كالتوثيق, الكتاب -1المصدر: 
 .2111-٣1962تلس التخطيط العاـ، إدارة ا٠تطط كالربامج, التحوالت االقتصادية كاالجتماعية  -2

 مصرؼ ليبيا ا١تركزم, النشرة االقتصادية, أعداد ٥تتلفة. -3
 يتبُت من معطيات اٞتدكؿ أعبله ما يأيت:

( قػػد حقػػق زيػػادة ال 1999 – 1991( أف معػػدؿ النمػػو يف النػػاتج احمللػػي اإلٚتػػاِف متذبػػذب بػػُت الزيػػادة كالنقصػػاف، رغػػم أنػػو كمتوسػػط للفػػًتة)1
%(، كيرجػػػع ذلػػػك إُف ارتفػػػاع مسػػػا٫تة النػػػاتج النفطػػػي يف إٚتػػػاِف النػػػاتج احمللػػػي 5.7بػػػأس هبػػػا، حيػػػث تضػػػاعف النػػػاتج كحقػػػق معػػػدؿ ٪تػػػو مركػػػب بلػػػغ)

 يؤكد ذلك تزامن تذبذب النػاتج احمللػي اإلٚتػاِف مػع تذبػذب أسػعار ككميػات الػنفط ا١تنتجػة كا١تصػدرة. كبتحليػل تطػور النػاتج احمللػي اإلٚتػاِفاإلٚتاِف، ك 
 ( نستنتج ما يلي: 1999-1991خبلؿ الفًتة)
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تػػػدىور أسػػػعار الػػػنفط منػػػذ  ( الػػػيت عاشػػػها االقتصػػػاد الليػػػيب، ٘تثلػػػت يف1999-1991ٯتكػػػن أف نطلػػػق مصػػػطلح األزمػػػات عػػػن ىػػػذه الفػػػًتة) -أ
(، كالركود االقتصادم الذم تعرضت لو الدكؿ الصناعية، كلقد زاد من عمق األزمات يف ىذه الفًتة كجػود اٟتصػار أك اٟتظػر الػذم فرضػتو 1982عاـ)

( كالػيت  1993)  حقػة يف عػاـ(، مث العقوبػات البل1992( لسػنة)718) الواليات ا١تتحدة كالدكؿ الغربية علػى ليبيػا مػن خػبلؿ قػرار ٣تلػس األمػن رقػم
ئلنتػػاج،  كانػت هتػػدؼ إُف ٕتميػػد ا١توجػػودات الليبيػػة ا١تاليػػة يف ا٠تػػارج، كلقػػد تسػػببت ىػػذه العقوبػػات يف نقػػص ا١تسػػتوردات مػػن السػػلع الوسػػيطة البلزمػػة ل

دالت عاليػػة لئلىػػبلؾ، كمػػا أسػػهم كمػػا أدل توقػػف العمػػل ا٠تػػارجي للخطػػوط اٞتويػػة الليبيػػة إُف تعطيػػل جانػػب مػػن األصػػوؿ ا١تنتجػػة الػػيت تعػػآف مػػن معػػ
. كلقػد قيػدرت اٟتصار يف عرقلة حركة التجارة ا٠تارجية ٦تا ٝتح بدخوؿ الوسطاء التجاريُت، كىػذا رفػع مػن التكلفػة الكبػَتة الػيت تكبػدىا االقتصػاد الليػيب

اعيػة كاإلنسػانية األخػرل. كبػالرغم مػن أف اٟتصػار ( مليػار دكالر سػنويان، فضػبلن عػن األضػرار االجتم3.33) أضرار اٟتصار االقتصادم علػى ليبيػا بنحػو
 َف ٯتس الصادرات النفطية مباشرة، إال أف سبع سنوات من اٟتصار كانت كافية إلحداث آثار سلبية ضخمة على االقتصاد اللييب.

ٚتػاِف)على سػبيل ا١تثػاؿ يف عػاـ على الرغم من أنو يف بعض السنوات رجحػت كفػة القطػاع غػَت االسػتخراجي يف ا١تسػا٫تة يف النػاتج احمللػي اإل -ب
%(، إال 22%( يف الناتج احمللي اإلٚتاِف، بينما بلغػت مسػا٫تة القطػاع االسػتخراجي ٨تػو   ) 78كانت مسا٫تة القطاع غَت االستخراجي )   1998

ة للنقػد األجنػيب، بػل كػاف السػبب أنو ٬تب التنويو إُف أف ىذه النسبة مضػللة، ألف ذلػك َف ٭تػدث بسػبب تنػوع يف مصػادر الػدخل كإ٬تػاد مصػادر بديلػ
الفشػل، اٟتقيقي كراء ذلك ىو ا٩تفاض أسعار النفط، كأف كل اٞتهود التخطيطية كالربامج التنموية من أجل ٗتفيض مسػا٫تة النػاتج النفطػي قػد بػاءت ب

 (.2119-2111) كسوؼ يتضح ذلك جليان عند ٖتليلنا للفًتة الثانية

دية أخفقػػت يف عػػزؿ ٪تػػػو النػػاتج غػػَت النفطػػي عػػػن تقلبػػات الػػدكرة النفطيػػة، ٦تػػػا يعكػػس ضػػعفان يف تنػػػوع مػػن الواضػػح أف السياسػػػات االقتصػػا -جػػػ 
د البعيػد، االقتصاد خارج القطاع النفطي، كعليػو فػإف ارتبػاط تقلبػات النػاتج غػَت النفطػي بتقلبػات النػاتج النفطػي يعػد عامػل أداء ضػعيف للنمػو يف األمػ

 مع برمتو.كسوؼ يكوف لو آثار سلبية على اجملت

(، إذا مػػا قورنػػت بػػالفًتات الػػيت سػػبقتها ٖتػػوالن ا٬تابيػػان كاضػػحان يف االقتصػػاد الليػػيب، مػػن شػػأنو دفػػع ىػػذا 2119-2111) لقػػد شػػهدت الفػػًتة -2
النسػػيب يف االقتصػػاد ٨تػػو األفضػػل مسػػتقببلن، كقػػد حػػدث ذلػػك بسػػبب تػػزامن عػػدة عوامػػل، أ٫تهػػا رفػػع العقوبػػات الدكليػػة ا١تفركضػػة علػػى ليبيػػا، كاالرتفػػاع 

ات عنػد أسعار النفط، فضبلن عن ارتفاع القيمة الشرائية للدينار اللييب، األمر الذم ساعد علػى دعػم النمػو االقتصػادم، كٯتكػن تسػجيل بعػض ا١تبلحظػ
 ٖتليلنا ٢تذه الفًتة: 

سػنوات، كىػذا يؤكػد علػى النتيجػة الػيت لقد حػافظ النمػو يف النػاتج احمللػي اإلٚتػاِف علػى معػدالت جيػدة، رغػم التذبػذب اإل٬تػايب يف بعػض ال   -أ
 ( ٪تػوان قػدره2112) ( ٓتصوص استمرار االعتماد على ا١تورد النفطي، فعلى سبيل ا١تثاؿ حقق الناتج احمللي اإلٚتػاِف يف عػاـ1) توصلنا إليها يف الفقرة

 %(.111 ) %( عندما كصل معدؿ ٪تو الناتج النفطي إُف أكثر من41)

، رغػم إ٬تا بيتػو، يػدؿ علػى أف حزمػة السياسػات االقتصػادية ا١تتعبػة خػبلؿ هنايػة التسػعينيات كبدايػة األلفيػة الثالثػة كانػت تسػَت بوتػائر إف ىذا الػتبلـز
لػي اإلٚتػاِف تفػرز ضعيفة، أدت بالنهاية إُف بطء يف ٖتقيق أىداؼ التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كعلى ذلك فإف ىذه الزيادات ا١تتتالية يف الناتج احمل

 ض التساؤالت:بع

حية سػتكوف قػادرة ىل السياسات االقتصادية ا١تزمع إتباعها، قادرة على توليد فرص توظيف جديدة للمنظمُت إُف قوة العمل الليبية؟ كىل ىذه السياسات اإلصػبل  -
 و؟.على التنسيق بُت برنامج اإلصبلح الشامل الداعم لبلستثمار يف رأس ا١تاؿ البشرم كبُت احتياجات القول العاملة سريعة النم

(، إال أف ذلػك يضػعنا أمػاـ ٖتػدم قػدٔف حػديث يف آف كاحػد، متمثػل 2119-2111) علػى الػرغم مػن الفػوائض ا١تاليػة ا١تتحققػة خػبلؿ السػنوات  -
يف  يف مسػػألة التفػػاكت يف توزيػػع الػػدخل، حيػػث أف حػػدة التفػػاكت يف توزيػػع الػػدخل تفاقمػػت خػػبلؿ الفػػًتة ا١تشػػار إليهػػا)يف ظػػل ثبػػات مرتبػػات العػػاملُت

ن أىػم لقطاع العاـ(، فهل ستشهد الفًتة القادمة ا٩تفاض تدر٬تي يف حدة ىذا التفاكت؟ أـ ستبقى مسألة التفاكت الشديد يف توزيع الدخل كاحػدة مػا
 العراقيل أماـ برامج اإلصبلح االقتصادم كاالجتماعي؟. 
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 ما ٭تقػػق النػػاتج النفطػػي معػػدالت ٪تػػو مرتفعػػة، ففػػي عػػاـلػػوحظ خػػبلؿ ىػػذه الفػػًتة إتػػاه النمػػو يف النػػاتج غػػَت النفطػػي إُف اال٩تفػػاض عنػػد -ب

( أضػعاؼ، كىػذا يػدؿ 11) ( ضعفان، يف حػُت عػاْف معػدؿ ٪تػو النػاتج غػَت النفطػي ا٩تفاضػان بلػغ12) ( حقق الناتج النفطي ٪توان بلغ أكثر من2112)
يف العائػدات النفطيػة أثنػاء ىػذه السػنوات، كٯتكػن إرجػاع  على ضعف الًتابطات بُت القطاعُت، كأف معظم القطاعات غَت النفطيػة َف تسػتفد مػن النمػو

ذلػػػػك إُف قلػػػػة فػػػػرص االسػػػػتثمار يف القطاعػػػػات غػػػػَت النفطيػػػػة، كتركػػػػزه بشػػػػكل رئػػػػيس يف البنػػػػاء التحػػػػيت كالقطػػػػاع النفطػػػػي، كيتضػػػػمن ذلػػػػك الصػػػػناعات 
 البًتككيماكية.

 ثالثان: معوقات التنمية كاإلصالح في ليبيا:

 يتسم أداء االقتصاد اللييب بالضعف كالتخلف يف العديد من ا١تستويات، كخاصةن فيما يتعلق بوتَتة ٖتقيق األىداؼ التنموية ا١ترجوة. 

قػى كفيما يلي سنحاكؿ استقراء الواقع لتحديد ا١تعوقات األساسية اليت تعمل على إبطاء عملية التقػدـ كالتطػور التنمػوم، الػذم مػن شػأنو أف ير 
 كىذه العوائق متمثلة يف اآليت:، االقتصاد، ك٭تسن أكضاعو اإلنسانية كاالقتصادية، كنعٍت بذلك ىنا ٖتديد كحصر العوائق ا١تباشرةهبذا 

 ضعف األداء اإلدارم كانتشار ثقافة الفساد. .1

 التخبط بُت ضعف أداء القطاع العاـ، كتقييد القطاع ا٠تاص. .2

 ا١تعوقات التخطيطية. .3

 داء اإلدارم كانتشار ثقافة الفساد:العائق األكؿ: ضعف األ

ت، تعترب اإلدارة العنصر األبرز كاألىم يف عملية التنمية الشػاملة كا١تسػتدامة، كذلػك مػن خػبلؿ اسػتخداـ قػدرة اإلدارة علػى التخطػيط للسياسػا
 كتعبئة ا١توارد ا١تادية كالبشرية كإدارهتا.

نمويػػة الضػػخمة، كالػػيت نفػػذت خػػبلؿ العقػػود الثبلثػػة األخػػَتمن العقػػد ا١تاضػػي، أف األسػػلوب تشػػَت البيانػػات كتقػػارير ا١تتابعػػة كالتقيػػيم للػػربامج الت
اديػػة اإلدارم ا١تتبػػع َف يكػػن يواكػػب حجػػم التطلعػػات ا١تنشػػودة، كمػػا تػػزداد الشػػكول مػػن التقصػػَت يف الوصػػوؿ إُف األىػػداؼ، رغػػم تػػوفر اإلمكانيػػات ا١ت

 (‡)قيق األىداؼ ا١تطلوبة، كٯتكن تلخيص ذلك يف األسباب التالية:بشكل عاـ، كيرجع ذلك أساسان إُف عجز اإلدارة عن ٖت

تعػػدد اٞتهػػات الػػيت أسػػندت إليهػػا االختصاصػػات ا١تتعلقػػة بػػاإلدارة، ٦تػػا أدل إُف ظهػػور عػػدد مػػن ا١تشػػكبلت التشػػريعية كالتنظيميػػة، كصػػعوبة  .1
دارة، ٦تػػػػا أدل إُف ضػػػػعف القػػػػدرة علػػػػى إدارة كتوجيػػػػو القػػػػدرات التنسػػػػيق، كعػػػػدـ توحيػػػػد اإلجػػػػراءات اإلداريػػػػة لتمكػػػػُت االقتصػػػػاد يف اإلنفػػػػاؽ علػػػػى اإل

 االستشارية، سواء ا١تتمثلة يف مؤسسات البحث كالتطوير، أك ا٠ترباء اإلداريُت.

ت ضعف كٗتلف التشػريعات اإلداريػة كالوظيفيػة يف مواكبػة التطػورات الوطنيػة كالدكليػة يف ٣تػػاؿ اإلدارة العامػة، إذ يرجػع معظػم ىػذه التشػريعا .2
نظمػة للشػؤكف الوظيفيػة ُف بداية فًتة السبعينيات من القرف ا١تاضي، كقانوف العمل، كقانوف ا٠تدمة ا١تدنية، كالقانوف ا١تاِف للدكلػة، كاللػوائح كالقػرارات ا١تإ

 العامة.

مسػػتول الدكلػػة ككػػل، يف ظػػل عػػدـ كجػػػود كثػػرة التغيػػَت كالتبػػديل يف ا٢تياكػػل اإلداريػػة إمػػا بالػػػدمج أك اإللغػػاء، كذلػػك علػػى مسػػتول احملافظػػات، أك علػػػى  .3
تػداخل االختصاصػػات،  سػياؽ إدارم كاضػػح لتػداكؿ الوثػػائق الوطنيػة بػػُت مؤسسػات الدكلػػة، ٦تػا أدل إُف ضػػياع ا١تسػتندات الدالػػة علػى ا١تواضػػيع كعلػى ا١تسػػؤكلية، كإُف

 كازدكاجيتها، كتعارضها، كارتفاع تكلفة اإلدارة.

شػػػكل موضػػػوعي كدقيػػػق، فبلزالػػػت فئػػػات األطبػػػاء كا١تدرسػػػُت كرجػػػاؿ الشػػػرطة كغػػػَتىم يعتربكنػػػو مػػػن عػػػدـ ٖتديػػػد مكونػػػات اٞتهػػػاز اإلدارم ب .4
 مفردات اٞتهاز اإلدارم، ٦تا ٬تعلو جهازان ضخمان غَت متجانس، كبالتاِف يصعب التعامل معو.

ة، ٦تػا أدل إُف ضػعف أداء العػاملُت، كعػدـ ضعف االىتماـ بتنمية ا١توارد البشرية بالوحدات اإلداريػة، كا١تتمثػل يف التػدريب بأشػكالو ا١تختلفػ .5
اسػتخداـ  ا١تقدرة على التعامل مع أساليب العمل اٞتديدة، ككػذلك اآلالت كا١تعػدات كاألجهػزة اٟتديثػة كعلػى رأسػها اٟتاسػب اآلِف، ٦تػا أدل إُف تعثػر

يف اإلدارة الزالت تواجو صػعوبات متعػددة ماليػة كفنيػة، كضػعفان  تكنولوجيا ا١تعلومات)ا١تعلوماتية( يف العمليات اإلدارية، كما أف ٤تاكالت إدخاؿ ا١تيكنة
                                                           

 .4-3ص، 2004، طرابلس،، آفاؽ التنمية كالتطوير اإلدارم في ليبيا٣تلس التخطيط العاـ( ‡) 
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قػػػدرة عامػػػان يف القػػػدرة علػػػى اسػػػتخدامها مػػػن قبػػػل العػػػاملُت أك ا١تػػػواطنُت، ٦تػػػا يػػػؤخر دخولنػػػا إُف عصػػػر اإلدارة االلكًتكنيػػػة بشػػػكل عػػػاـ، حيػػػث إف عػػػدـ 
اإلدارة تقنيػػان يف ا١تسػػتقبل، ٦تػػا ٭تػػـر اإلدارة مػػن أدكات ال ٯتكػػن االسػػتغناء ا١تػػواطنُت علػػى اسػػتخداـ اٟتاسػػب اآلِف سػػيكوف ا١تشػػكلة الرئيسػػية يف تطػػوير 

 عنها كفق التطورات اٟتديثة يف ٣تاؿ العمل اإلدارم.

يػػة كانطبلقػػان مػػن ىػػذه ا١تعوقػػات اإلداريػػة داخػػل أركقػػة اٞتهػػاز اإلدارم للمؤسسػػات العامػػة، فإنػػو ينبغػػي دراسػػة بعػػض السياسػػات الػػيت مػػن شػػأهنا تنم
(§)اٞتهاز اإلدارم يف ليبيا، كىذه السياسات تتمثل يف:كتطوير 

 

إف دراسة البناء التنظيمي للجهاز اإلدارم للدكلة ٬تب أف تواكبػو نفػس اٞتهػود لدراسػة القػوانُت كالتشػريعات، كذلػك يف ضػوء التوجهػات  أكالن:
ا أكثػػػر متطلبػػػات اإلدارة اٟتديثػػػة، مػػػع تبػػػٍت الػػػنظم كاألسػػػاليب االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة الواسػػػعة للمجتمػػػع، كا١تتعػػػددة األغػػػراض للحواسػػػيب، باعتبارىػػػ

األسػػاليب اإلداريػػة العلميػػة، كعلػػى ىػػذا األسػػاس فػػإف إعػػادة دراسػػة القػػوانُت الرئيسػػية مػػن ىػػذا ا١تنظػػور، سػػيؤدم إُف ٖتريػػر العمػػل اإلدارم مػػن القيػػود ك 
ة ا١تدنيػة، كالقػانوف ا١تػاِف للدكلػة، كقػانوف الضػرائب، كالقػانوف ا١تػدٓف، كالقػانوف كاإلجراءات ا١تعيقة، على أف تشتمل الدراسة قػانوف العمػل، كقػانوف ا٠تدمػ

 التجارم.

ل الوصوؿ باٞتػهاز اإلدارم إُف مرحلة مرضية من التنظيم اإلدارم كالقانوٓف، ألف ا١ترحلػة البلحقػة كا١تهمػة مػن ىػذا ا١تشػركع التنمػوم تتمثػ ثانيان:
دة للعمػل اإلدارم، هبػدؼ االسػتفادة مػن التطبيقػات اٟتديثػة للمعلومػات، كىػذه التهيئػة اإلداريػة كالقانونيػة سػتجعل يف إدخاؿ ا١تيكنة يف اجملاالت ا١تتعد

 عملية إدخاؿ ا١تيكنة أكثر يسران، كأقل تكلفة كأعظم فائدة للجهاز اإلدارم الشعيب.

الػػدائر حػػوؿ صػػياغة السياسػػات االقتصػػادية الكليػػة يف ليبيػػا، لقػػد احتلػػت قضػػية الفسػػاد كتػػأثَته علػػى األداء االقتصػػادم مكانػػان بػػارزان يف اٞتػػدؿ 
)الريػػع(، ٔتعػػػٌت العائػػد ١تػػن يتمتػػع بصػػفة االحػػػتكار إلصػػدار  كذلػػك علػػى أسػػاس أدبيػػات نظريػػة استقصػػت أثػػر السػػلوؾ الفػػردم الػػذم يسػػعى إُف تعظػػػيم

األدبيػػات تعريفػػان ٤تػػدكدان للفسػػاد، ٔتعػػٌت "اسػػتخداـ ا١تنصػػب الرٝتػػي يف الًتاخػػيص لبلستفػػػادة مػػن نشػػػاط اقتصػػادم لػػو صػػفة النػػدرة، كقػػد اعتمػػدت ىػػذه 
أجهػػػزة الدكلػػػة لتحقيػػػق منػػػافع شخصػػػية"، كيًتتػػػب علػػػى ظػػػػاىرة الفسػػػاد حسػػػب ىػػػذه األدبيػػػات عػػػدد مػػػن العواقػػػب السػػػلبية: ا٩تفػػػاض معػػػدؿ النمػػػو 

رائب(، كسػوء ٗتصػيص ا١تواىػب كالكفػػاءات)يف حالػة أف أصػبح )من خبلؿ تقليػل اٟتػافز لبلسػتثمار حيػث ينظػر إُف الرشػاكم علػى أهنػا ضػ االقتصادم
لبنيػة األساسػػية العمل التكسيب أجزل من العمل ا١تنػتج(، كىػدر اإليػرادات الضػريبية، كتػدٓف اإلنفػاؽ اٟتكػومي، كتػدٓف أداء البنيػة الضػريبية، كتػدٓف أداء ا

)بإعطػاء أكلػػوية لبنػود الصػرؼ الػيت ٘تكػن  ت الفنيػة(، كتشػػوه ىيكػل اإلنفػػاؽ اٟتكػوميكا٠تدمػات العامػة )من خبلؿ إرسػاء العقػود دكف العنايػة با١تتطػػلبا
 (**)اد(.مشاريع اليت ٘تكن من الفسمن الفساد(، كتقلػيل فعػالية تدفقػات ا١تعػونة ا٠تارجية )بتمويل ا١توارد ا١تتاحة لل

الػيت تواجػو ا١تشػركع التنمػوم يف ليبيػا منػذ بدايػة الثمانينػات، حيػث  كتعد ظاىرة الفساد االقتصادم كا١تاِف على كجػو ا٠تصػوص، مػن أشػد العقبػات
كمػن بػُت ىػذه يقـو بعض ا١تسؤكلُت يف مراكػز صػنع القػرار هبػذا اال٨تػراؼ ا١تهػٍت كاألخبلقػي، بغيػة هنػب أمػواؿ الدكلػة كحاجػات األفػراد، كا١تتػاجرة فيهػا، 

 اجملموعات ما يلي:

 ٣تموعات متخصصة يف متاجرة األدكية.  -

 )اٟتديد كاإلٝتنت كالطبلء كالببلط(. موعات متخصصة ٔتواد البناء٣ت  -

 ٣تمعات هتريب السلع التموينية.  -

 ٣تموعات متخصصة يف متاجرة األعبلؼ.  -
كمػػا أف كػػل مظػػاىر الفسػػاد ٘تػػارس نشػػاطها عبلنيػػة أمػػاـ نظػػر كٝتػػع اٞتهػػات الرقابيػػة، كرٔتػػا ىػػذا القصػػور كالتقػػاعس عػػن أداء دكر ىػػذه اٞتهػػات 

 (††)يف كجود بيئة مناسبة إلنشاء الفساد يف مؤسسات كمرافق اجملتمع.أسهمت 

                                                           
 .36-35، ص٣2006تلس التخطيط العاـ، ملخص الدراسات اليت أعدىا ٣تلس التخطيط الوطٍت، طرابلس،( §) 
 .2، ص2008الكويت، العدد السبعوف، –، ا١تعهد العريب للتخطيط مؤشػرات قياس الفساد اإلدارمعلي عبد القادر علي، ( **) 
 .67-58، ص2005، دراسات طرابلس،تدىور القيم التنمية كالفساد في ظلا١تختار ٤تمد إبراىيم، ( ††) 
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 كتتعدد مظاىر الفساد يف اجملتمع اللييب، حيث تأخذ بعض الصور التالية:

 )الثانوية أك اٞتامعية(. دفع الرشاكل من أجل اٟتصوؿ على الشهادات  -

 و تراخيص البناء كتراخيص مزاكلة األنشطة التجارية(.)مهندسو كموظفو الضرائب، موظف دفع رشاكل ١توظفي ا١تؤسسات العامة  -

 دفع رشاكل من أجل اٟتصوؿ على بعثات دراسية أك عبلجية يف ا٠تارج لغَت ا١تؤىلُت لذلك.  -

 دفع رشاكل من أجل اٟتصوؿ على تسهيبلت مالية من ا١تصارؼ التجارية.  -

 دفع رشاكل من أجل اٟتصوؿ على عطاءات من قبل اٞتهات اٟتكومية كمن مث تنفيذىا ٔتبالغ خيالية.  -
 (، حيػث تػًتاكح قيمػة ىػذا ا١تؤشػر2.7) (، كٔتجمػوع نقػاط2116) عا١تيان، حسب مؤشر مدركات الفساد لعػاـ (115عربيان، )  (15) كجاءت ليبيا يف ا١ترتبة

( تعػرب عػن انعػدـا الفسػاد، كقػد ٖتصػلت فنلنػدا علػى أعلػى 11) )صػفر( تعػرب عػن تفشػي الفسػاد بشػكل كبػَت، كالدرجػة درجػةنقػاط(، حيػث أف  11)من صفر إُف 
 (‡‡)نقطة(. 9.6) درجة للنظافة من الفساد يف نفس العاـ كٔتجموع

عي( قػػد يػػوّرث لؤلجيػػاؿ القادمػػة، كا١تثػػَت لبلنتبػػاه أف ثقافػػة الفسػػاد خصوصػػان داخػػل مؤسسػػات القطػػاع العػػاـ أضػػحت ثقافػػة سػػائدة)موركث اجتمػػا
 األمر الذم دعا إُف اٟتاجة إُف كفاءات أمينة ٖتافظ على ثركات الببلد.

تػػؤدم إُف حػػدكث انتهاكػػات خطػػَتة داخػػل اجملتمػػع الليػػيب، كتػػؤدم بالتػػاِف إُف نتػػائج كثػػَتة أ٫تهػػا علػػى  *كبػػالطبع فػػإف انتشػػار ظػػاىرة الفسػػاد ا١تػػاِف
 اإلطبلؽ:

 تفاقم حدة التفاكت يف توزيع الدخوؿ، ككذلك التفاكت يف توزيع ا٠تدمات اٟتكومية، ٦تا يسبب تشوه االقتصاد.يؤدم الفساد إُف  .أ 

يقػػػود الفسػػػاد إُف ارتفػػػاع أسػػػعار السػػػلع كا٠تػػػدمات، نتيجػػػة احتكػػػار طبقػػػات معينػػػة مػػػن اجملتمػػػع ٢تػػػذه البضػػػائع، كاحتكػػػار األدكيػػػة، كالسػػػلع  .ب 
 التنموية، كمعدات البناء.

( مليػػوف 653.7) عوقػػان لبلسػػتثمار األجنػػيب، حيػػث قيػػدرت حجػػم ا٠تسػػائر يف النػػاتج القػػومي اإلٚتػػاِف بسػػبب الفسػػاد بنحػػويعػػد الفسػػاد م .ج 
(§§)(.2111) ( مليوف دينار عاـ485.1) (، كبلغ حجم االستثمارات احمللية اليت َف تنفذ بسبب تفشي ظاىرة الفساد حواِف2111) دينار عاـ

 

 دائػم نتيجػػة حػدكث حػاالت اخػتبلس كبػَتة، فمػثبلن بلغػت األمػواؿ الػيت مت اختبلسػها عػن طريػق شػركة يؤدم الفساد إُف حدكث عجز مػاِف .د 
 (، أمػا االسػتثمارات األجنبيػة الػيت طردىػا الفسػاد ا١تػاِف بلغػت ٨تػو2117) ( مليػوف دينػار سػنة18.5) ا٠تػدمات العامػة التابعػة ١تدينػة جفػارة حػواِف

(***)(.2111) ( مليوف دكالر عاـ461.7)
 

 العائق الثاني: ضعف أداء القطاع العاـ، كتقييد القطاع الخاص:

دار جدؿ كاسع داخل االقتصاد اللييب منذ منتصف التسعينيات حػوؿ أ٫تيػة القطػاع العػاـ كأحقيػة القطػاع ا٠تػاص يف ا١تسػا٫تة يف تفعيػل عمليػة 
القطػاعُت أقػدر علػى خلػق الظػركؼ ا١تناسػبة للمجتمػع الػذم نصػبوا التنمية االقتصادية كاالجتماعيػة، كخلػص ىػذا اٞتػدؿ إُف سػؤاؿ جلػي ككاضػح: أم 

 إليو، ىل ىو القطاع العاـ، أـ القطاع ا٠تاص؟

عات كمػػا أنػػو ال ٕتػػوز ا١تفاضػػلة بػػُت القطػػاع العػػاـ كالقطػػاع ا٠تػػاص يف بنػػاء االقتصػػاد الػػوطٍت يف األطػػر كاٟتػػدكد الػػيت ٖتػػددىا القػػوانُت كالتشػػري
 ٟتقوؽ كالواجبات لكل قطاع.الوطنية كاليت ٖتدد بدكرىا ا

كبالرجوع إُف عقد السبعينيات، فإف طفرة النفط ساعدت يف اتساع نشاط القطاع العاـ يف ليبيػا، إُف أف أصػبح ذلػك مشػكلة رئيسػية كاجهػت 
، كتتفػػرع منهػػا كػػل ا١تشػػاكل كىي)ىيمنػػة الدكلػػة علػػى النشػػاط االقتصػػادم(، كبتعبػػَت أخػػر ىػػي إدارة الدكلػػة منفػػردة  كتواجػػو االقتصػػاد الليػػيب إُف ىػػذا اليػػـو

                                                           
 .www.transperency.orgراجع مؤسسة الشفافية الدكلية (‡‡)

 كالسلع، كالرشوة، كاحملسوبية، كاستغبلؿ ا١تناصب ألغراض شخصية(.)االبتزاز، كاالختبلس، كهتريب األمواؿ  * من أىم ا١تؤشرات ا١تنتشرة يف االقتصاد اللييب كاليت تعرب عن الفساد االقتصادم ىي
 .23، ص2003فتحي اجملربم، حسُت رىيط، ْتث غَت منشور مقدـ إُف مؤ٘تر اإلدارة العامة يف ليبيا، الواقع كالطموحات، طرابلس، ( §§) 
 . 396،2008 صحيفة أكيا، تصدر عن شركة الغد للخدمات اإلعبلمية، السنة الثانية، العدد( ***) 

http://www.transperency.org/
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(، بتبػػٍت الدكلػػة ١تبػػدأ 1973) للمػػوارد االقتصػػادية للمجتمػػع، عػػن طريػػق القطػػاع العػػاـ، كيف متابعػػة ٞتػػذكر ا٢تيمنػػة فإهنػػا بػػدأت يف الظهػػور قبػػل عػػاـ
نػػة الػػنفط، كالعمػػل علػػى ٖتقيػػق (، كالػػيت اسػػتهدفت ٖتريػػر اجملتمػػع مػػن ىيم1975-73) التخطػػيط ا١تركػػزم، الػػذم قامػػت علػػى أساسػػو ا٠تطػػة الثبلثيػػة

 االكتفاء الذايت، كٖتقيق التقارب يف الدخوؿ بُت أفراد اجملتمع.

 ( أسفرت عن نتيجتُت متناقضتُت:2111-1971) ك٦تا ال شك فيو أنو يف ظل سيطرة القطاع العاـ خبلؿ ثبلثُت عامان 

 إ٧تاز بنية ٖتتية للمجتمع، كتوظيف حجم ضخم من االستثمارات. .1

 الناحية ا١تقابلة، مشاكل معقدة ال ترتبط با١تبادئ، كلكنها ترتبط بطبيعة اإلدارة االقتصادية للمجتمع.يف  .2
 كٯتكن أف نتعرض ٢تذه ا١تشاكل كا١تعوقات فيما يلي:

 إساءة استخداـ الموارد: .1
%( مػن مشػركعات الزراعػة، 61) توقفػت حيث أدت أساليب اإلدارة ا١تركزية كالتخطيط ا١تركزم إُف تبديد جػزء ىػاـ مػن مػوارد اجملتمػع، حيػث

 %( من طاقتها اإلنتاجية.31) كنسبة عالية من مشركعات الصناعة اليت تعمل بأقل من

 البيركقراطية كالرشوة كالمحسوبية كالفساد اإلدارم: .2

ر البَتكقراطيػة كتوابعهػا مػن مظػاىر أدت السبلسل الطويلة ا١تعقدة من اإلجراءات اليت يتطلبها تنفيذ أم عمػل يف ظػل القطػاع العػاـ، أدت إُف ظهػو 
 الرشوة كاحملسوبية كالفساد اإلدارم كالتزكير كالوساطة كالبلمباالة كانعداـ اٞتدية.

 انخفاض مستول الكفاءة اإلنتاجية: .3

 ا٩تفض مستول الكفاءة اإلنتاجية نتيجةن لغياب دراسات اٞتدكل، كإ٫تاؿ الصيانة، كعدـ توفر قطع الغيار.

 اإلنتاج:ارتفاع تكاليف  .4

نتيجػػػة ال٩تفػػػػاض مسػػػتول الكفػػػاءة اإلنتاجيػػػة، مػػػع غيػػػاب الػػػنظم ا١تاليػػػة ا١تبلئمػػػة، كنقػػػص كفػػػاءة اإلدارة، كعػػػدـ كجػػػود سياسػػػات للتسػػػعَت تػػػرتبط 
 بالتكاليف، كاف من الطبيعي أف يؤدم ىذا كلو إُف ارتفاع ملحوظ كدائم يف تكاليف اإلنتاج، كإُف ا٩تفاض ملحوظ يف جودتو.

 على القطاع العاـ.ضعف الرقابة  .5

 انخفاض العائد اإلنتاجي. .6

 ظهور أفكار احتكار السلع. .7

بػػدأت ليبيػػا ْتػػذر فػػتح اقتصػػادىا الػػذم يػػدار بأسػػلوب اشػػًتاكي أمػػاـ االسػػتثمارات األجنبيػػة، لكػػن االقتصػػاديُت يقولػػوف أف التغيػػَتات اٞتذريػػة 
 كإبعاد ا١تستثمرين األجانب، بدأت ليبيا يف اٗتاذ خطوات على مػدل عػاـ مطلوبة لكسر االعتماد على النفط، فبعد سنوات من تقييد القطاع ا٠تاص

 *( إلزالة بعض ا١تعوقات أماـ قطاع األعماؿ.2111)
ة، ىػو مػا قامػت بػو كيعترب أكرب كأىم ٖتوؿ عرفتو ليبيا على صػعيد تغيػَت بنيتهػا االقتصػادية كالفلسػفة الػيت تقيػد النشػاط االقتصػادم داخػل مؤسسػاهتا اإلنتاجيػ

 (.2114( شركة تابعة للقطاع العاـ اعتباران من )يناير 361) (، كذلك ٓتصخصة31/9/2114) ئاسة الوزراء يفر 

(، حيػث ٘تػت خصخصػة اثنػُت مػن البنػوؾ التجاريػة العامػة ا٠تمسػة لصػاٌف بنػوؾ أجنبيػة تتمتػع 2117) كلقد بدأت ا٠تصخصة يف البنوؾ عاـ
%( مػػن األسػػهم خػػبلؿ ثبلثػػة إُف ٜتسػػة سػػنوات، كانػػدمج اثنػػاف مػػن البنػػوؾ 51) شػػراء مػػا يصػػل إُفبسػػمعة مرموقػػة، مػػع ٖتكػػم إدارم فػػورم، كخيػػار 

(، كعلػى ذلػك فإنػو ينبغػي  2119) (، كاند٣تت معظم البنػوؾ اإلقليميػة يف ىيئػة كاحػدة بنظػرة مسػتقبلية يف أغسػطس2118) الثبلثة ا١تتبقية يف إبريل
 عماؿ، كتعزيز ثقة ا١تستثمر يف القطاعات غَت النفطية، كقطاع النفط التقليدم.أف تؤدم كل ىذه ا١تبادرات إُف ٖتسُت مناخ األ

                                                           

 (.2002ار اللييب خبلؿ عاـ)٘تثلت ىذه ا٠تطوات يف ٖترير الشركات األجنبية العاملة يف ليبيا من قيد االرتباط بشريك ٤تلي، كٗتفيض ا١تصرؼ ا١تركزم لسعر صرؼ الدين* 
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كأخَتان فإف استكماؿ برنامج ا٠تصخصة ال يقتصر فقط على نقل ملكية ا١تؤسسات من اٟتكومة إُف القطػاع ا٠تػاص، كلكنػو يتطلػب بالضػركرة 
لػػك بتطبيػػق إجػػػراءات حاٝتػػة يف إتػػاه خفػػض العجػػز يف ميػػزاف ا١تػػػدفوعات، تػػأمُت بنيػػة اقتصػػادية مبلئمػػة للنشػػاط العػػاـ كا٠تػػػاص علػػى حػػد سػػواء، كذ

السػػتمرار يف كمراجعػػة القػػوانُت ا١تسػػَتة للنشػػاط االقتصػػادم، كتبسػػيط اإلجػػراءات، كتػػأمُت أجػػواء تنافسػػية، كبنػػاء قاعػػدة متطػػورة للبيانػػات كا١تعلومػػات، كا
ذلػػك فػإف ا٠تصخصػػة يف االقتصػػاد الليػػيب ليسػػت مػػربأة مػػن العيػػوب، حيػػث أف فػػرص  دعػم البنيػػة التحتيػػة كبصػػورة خاصػػة كسػػائل النقػػل كاالتصػػاؿ، كمػػع

 كمنافذ الفساد قائمة، تتجسد يف التبلعب يف العطاءات، كبيع الشركات الو٫تية كاإلفبلسات الكاذبة، كشراء ا١تواد بأسعار باىظة.

 العائق الثالث: العوائق التخطيطية:

كالػيت يصػعب حلهػا، ىػي بالدرجػة األسػاس مشػاكل سياسػية كإداريػة كتنظيميػة، كليسػت ماليػة كاقتصػادية، إف أكثػر مشػاكل التخطػيط يف ليبيػا 
 (†††)كالشك أف عبلج ىذه ا١تشاكل ٭تتاج إُف إعادة نظر كإعادة ىيكلة كمشاكرات كمناقشات كٗتطيط أكعى كأدؽ ككقت كصرب.

ما يكوف مرتبطػان بنػوع النظػاـ االقتصػادم كالسياسػي السػائد، فقػد اتصػف كالشك أف مستول كنوع التخطيط االقتصادم يف أم ٣تتمع، غالبان 
لػة النشػاط التجػارم االقتصاد اللييب يف البداية بكونو مركزيان يف السياسة االقتصادية كالتطبيق، حيث كاف دكر الدكلػة يف االقتصػاد كبػَتان، فقػد تولػت الدك 

١تة، كفرضػها لنظػاـ السػوؽ اٟتػرة، أصػبحت ليبيػا تسػعى إُف إعػادة النظػر يف فلسػفة ٗتطيطهػا كإعػادة كالصناعي، كإقامة ا١تشاريع الكبَتة كبعد سيادة العو 
 (‡‡‡)ىيكلة اقتصادىا، كتكوين نظاـ خليط من القطاع ا٠تاص كآالت ٗتطيط تسيطر عليها الدكلة.

نوع التخطيط ا١تناسب لبلقتصاد اللييب ىػو التخطػيط كنظران لضعف القطاع ا٠تاص يف ليبيا، كتدٓف مستول البنية البشرية كالبنية ا١تؤسسية، فإف 
 التنموم يف ظل اقتصاده ا١تختلط الناشئ.

 (§§§)كيتطلب التخطيط التنموم بعض السياسات ا١تناسبة لبلقتصاد اللييب كمنها:

مػن نوعيػة اٟتيػاة مثػل ا١تيػاه )تعلػيم، صػحة، خػدمات تعػزز  الًتكيز على توجيو الريع النفطي ٨تو التنمية البشػرية، كإشػباع اٟتاجػات األساسػية .1
 الصاٟتة للشرب، الصرؼ الصحي(.

توجيو اإلنفاؽ االستثمارم ٨تػو تطػوير البنيػة التحتيػة الػيت ىػي ركيػزة االنطػبلؽ يف مسػارات التنميػة الصػحيحة)طرؽ حديثػة، جسػػور، مػوانئ،  .2
 ألسباب تتعلق بارتفاع التكاليف كطوؿ فًتة االسًتداد. مطارات، بنية اتصاالت حديثة(، خصوصان كأف القطاع ا٠تاص ٯتتنع عن االستثمار فيها

إصػػبلح القطػػاع العػػاـ ا١تًتىػػل كا١تثقػػل با١تشػػاكل، مػػن خػػبلؿ إجػػراء تصػػنيف تقػػوٯتي للمشػػركعات العامػػة مػػن حيػػث أ٫تيتهػػا كقابليتهػػا للبقػػاء،  .3
مػػػن ٖتويلهػػا إُف القطػػػاع ا٠تػػاص بػػػأم طريقػػة مػػػن طػػػرؽ حيػػث ال مػػػانع مػػن اسػػػتمرار اإلنفػػاؽ عليهػػػا، أمػػػا ا١تشػػركعات الػػػيت ال فائػػدة ترجػػػى منهػػا فبلبػػػد 

 ا٠تصخصة.

 إصبلح النظاـ ا١تصريف كتطويره، كىذا يتطلب إعادة ىيكلة ا١تصارؼ، كإدخاؿ أحدث أساليب العمل ا١تصريف كتقنياتو. .4

 تقرار كالشفافية كالوضوح.استقرار القوانُت كالتشريعات ا١تنظمة للعمل التخطيطي، ْتيث تكوف ىذه القوانُت على درجة عالية من االس .5

 نتائج البحث: -1

 يساىم القطاع النفطي بصورة كبَتة يف الناتج احمللي اإلٚتاِف، خصوصان يف فًتات االرتفاعات السعرية، حيث كصلت ىذه ا١تسا٫تة إُف ٨تو .1

 %(.24) ( حواِف1998) (، يف حُت بلغت ىذه النسبة يف عاـ2116) %( يف عاـ68)

تػأثَتان كبػَتان علػى القطاعػات  األخػرل كازديػاد مسػا٫تتها يف النػاتج احمللػي اإلٚتػاِف، خصوصػان بعػد ارتفػاع أسػعار الػنفط يف كاف لقطػاع الػنفط  .2
أف  السػػوؽ العا١تيػػة، كمػػع اتسػػاع نشػػاط القطػػاع االسػػتخراجي زاد نشػػاط ىػػذه القطاعػػات، كلكػػن علػػى الػػرغم مػػن ىػػذه الزيػػادة يف نػػاتج ىػػذا القطػػاع، إال

                                                           
(†††)

Waterston, A, Development planning, the johns Hopkins University press, Baltimore, 1979, P80.  
، ْتػػث مقػػدـ ١تػػؤ٘تر مفهػػـو كدكر التخطػػيط يف ظػػل إعػػادة ىيكلػػة االقتصػػاد الػػوطٍت، معهػػد التخطػػيط، التخطػػيط التنمػػوم كعالقتػػو بػػدكر الدكلػػة كقاعػػدة البيانػػاتصػػاٌف ٤تمػػد ا١تنصػػورم، ( ‡‡‡) 

 .118، ص2006طرابلس،

 .144، ص2006، معهد التخطيط، طرابلس،، دكر التخطيط االقتصادم كالريعي كاالقتصاد التنافسي٣تيب حسن ٤تمد( §§§) 
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 موضوعُت الخغُير البيُوي لالكخصاد اللُبي في ضوء مخعلباث الخىمُت املظخدامت

مػد إُف اآلف علػى الشػركات األجنبيػة يف تقػدٔف ا٠تػدمات الفنيػة كا١تنتجػات ذات التقنيػة العاليػة، فضػبلن عػن قيػاـ ىػذه الشػركات باسػتَتاد قطاع النفط يعت
 ٚتيػػػع احتياجاهتػػػا كمعظػػػم كوادرىػػػا مػػػن ا٠تػػػارج)على الػػػرغم مػػػن كجػػػود فػػػركع ٢تػػػذه الشػػػركات يف ليبيػػػا( كبالتػػػاِف يػػػتم ٖتويػػػل مبػػػالغ ضػػػخمة مقابػػػل ىػػػذه

 .ا٠تدمات

 مقترحات البحث: -2

ع ضركرة كضع سياسة اقتصػادية كاجتماعيػة داعمػة لربنػامج إعػادة ا٢تيكلػة االقتصػادية، تػرتبط بػالتحوؿ ٨تػو ٣تتمػع إنتػاجي، كتضػمن النهػوض بأكضػا  -أ
ٍت باالىتمػػاـ بقطاعػػات التنميػػة اجملتمػػع كافػػة، كتأخػػذ باالعتبػػار ٖتسػػُت األكضػػاع ا١تعيشػػية ٞتميػػع فئػػات اجملتمػػع، كبالػػذات ذكم الػػدخل احملػػدكد، كمػػا تعػػ

 البشرية كتطوير أدائها كفاعليتها.
احتواء الضغوط التضخمية الناٚتة عن عدـ دراسة احتياجات كل قطاع بشكل صحيح، كٔتػا يتناسػب مػع اإلمكانيػات ا١تاليػة كالقػدرات التنفيذيػة  -ب

 اٟتفاظ على حوافز اإلنتاج كاالدخار كاالستثمار.كا١تسؤكليات االجتماعية، كصوالن لسياسة اٟتد من ىدر ا١تاؿ العاـ، مع 

ا، كعمومان فإف ا٠تطوط العريضة لربنامج التغيَت البنيوم لبلقتصاد اللييب تتطلب استكماؿ برنامج ا٠تصخصة كتأمُت متطلبات ٧تاحها يف ليبي -ج
ناعات اليت ٘تتلك فيها ليبيا ميزة نسبية كالصناعات البًتككيماكية، كٖتديد دكر القطاع العاـ كاقتصاره على دكر ا١توجو لبلقتصاد اللييب، كاالىتماـ بالص

التكامل  كضماف الشفافية كا١تصداقية يف العمل، كٕتدر اإلشارة يف ىذا اجملاؿ إُف أنو لتحقيق ىدؼ التغيَت البنيوم لبلقتصاد اللييب ينبغي ضماف
 .كاألىداؼ كالبرامج كاألدكات الرؤل كالمبادئكالًتابط بُت 

 مراجػػعال
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  ملخص:
التفكَت ّتدية كالبحث عن إُف  دفعت قضية نضوب ا١توارد التقليدية كما صاحبها من أزمات اقتصادية كاجتماعية باجملتمع الدكِف

األمثل يف ذلك من أجل ٖتقيق تنمية اقتصادية مصادر جديدة للطاقة تضمن الدٯتومة كاٟتفاظ على البيئة، فكانت الطاقات ا١تتجددة ا٠تيار 
 مستدامة.

ك٘تاشيا  مع الوضع الدكِف يف التوجو الستغبلؿ مصادر الطاقات ا١تتجددة، فإف اٞتزائر  قد أخذت ا١تبادرة ٠توض غمار التجربة يف   
بعيدا عن التبعية للريع النفطي، خاصة كأهنا  ستدامةلناضبة لتحقيق التنمية ا١تاالعتماد على الطاقة ا١تتجددة كطاقة بديلة للطاقة األحفورية ا

ٖتديد دكر الطاقة ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية إُف  ٖتظى بإمكانات كبَتة ال تتوفر لدل الكثَت من الدكؿ الغنية. كهتدؼ ىذه ا١تداخلة
 ا١تستدامة كتشخيص كاقعها يف اٞتزائر.

 ستدامة، التحوؿ الطاقوم باٞتزائر.دة، التنمية ا١تالطاقة ا١تتجدّ  الكلمات المفتاحية:
 Q43؛  JEL : Q42تصنيف 

 
Abstract:  

The question of the depletion of traditional resources and the accompanying economic 
and social crises prompted the international community to give serious consideration to the 
search for new sources of energy to ensure sustainability and preserve the environment, with 
renewable energy being the best option for sustainable economic development. 

In line with the international situation regarding the exploitation of renewable energy sources, 
Algeria has taken the initiative to rely on renewable energy as an alternative energy to the 
depletion of  fossil fuels in order to achieve sustainable development that does not depend on 
oil revenues, especially since many rich countries do not have the potential. This intervention 
aims to identify the role of renewable energies in achieving sustainable development and to 
diagnose its reality in Algeria. 

Keywords:  : Renewable energy, Sustainable development , Energy transformation in Algeria  

Jel Classification Codes : Q42 ; Q43 
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  دوز العاكت املخجددة في جدلُم الخىمُت املظخدامت وواكعها في الجصائس

 I- :تمهيد  
أساسية من ركائز التنمية، حيث ٘تثل شرياف اٟتياة للكثَت من القطاعات االقتصادية كاالجتماعية، كيف ظل الطلب ا١تتزايد تعترب الطاقة ركيزة 

بدرجة تفوؽ إنتاجها، ككذا بسبب نضوب مواردىا كتأثَتىا السليب على البيئة، فقد أدل ذلك إُف دفع الدكؿ للبحث كإ٬تاد  على الطاقة التقليدية
 ا تكوف دائمة كمتجددة كنظيفة، هبدؼ اٟتفاظ على ثركات األجياؿ القادمة كالوصوؿ إُف ٖتقيق ا١تفهـو اٟتقيقي للتنمية ا١تستدامة.مصادر بديلة ٢ت

يعية تعد الطاقات ا١تتجددة على غرار الطاقة الشمسية كطاقة الرياح، كا١تياه كالكتلة اٟتية طاقات نظيفة كآمنة كمستدامة نابعة من مصادر طبك
للدكؿ  ِفادة، ك٢تذا أصبح االىتماـ باستغبلؿ ىذه الطاقات حتمية كضركرة ملحة إلرساء كٖتقيق مبادئ التنمية ا١تستدامة، كأصبح التوجو اٟتمتجد

 هبا. وفرىو االستغبلؿ األمثل كاالستثمار اٞتاد يف مصادر الطاقة ا١تتجددة، كاٞتزائر من بُت ىذه الدكؿ بالنظر إُف اإلمكانات ا٢تائلة اليت تت

كقد أدل اهنيار أسعار النفط يف اآلكنة األخَتة إُف  إف اٞتزائر الزالت تعتمد على النفط بشكل أساسي يف إنتاج الطاقة رغم خاصية نضوبو،
ذا فإهنا ْتاجة يعتمد على عوائد النفط بصفة أساسية يف قياـ كدٯتومة التنمية، ك٢ت اخطر كبَت على اٞتزائر، كخلق أزمة اقتصادية حادة، باعتباره بلد

 على االعتماد ٨تو التوجو كأ٫تية إمكانية الدراسة ىذه يف نعاًف سوؼ ملحة ٟتلوؿ بديلة ٢تذه الثركة، كاليت تسمح بتجاكز األزمة بأقل األضرار. كعليو
 القياـ ككذا ثانية، جهة من البيئة سبلمة على جهة، كاٟتفاظ من حقيقية مستدامة اقتصادية تنمية ٖتقيق يف إ٬تايب دكر من ٢تا ١تا ا١تتجددة، الطاقات

 .اٞتزائر يف ا١تتجددة الطاقة حالة دراسة بعرض

التنمية  تحقيق في المتجددة الطاقات تساىم أف يمكن مدل أمإشكالية البحث يف التساؤؿ التاِف: إُف  تتمحور ذلك من كانطبلقا
 مجاؿ الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة؟تها في اىو كاقع استغالؿ الجزائر إلمكاني كما المستدامة؟،

 :التالية النقاط على يقـو ٖتليبل نقدـ السابقُت، التساؤلُت على لئلجابة

 :  مفهـو الطاقة ا١تتجددة كمصادرىا؛أكال                                 

 ٖتقيق التنمية ا١تستدامة؛: الطاقة ا١تتجددة كدكرىا يف ثانيا                                 

 كاقع استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر.  ثالثا:                                 

I. :تعترب موارد الطاقة ا١تتجددة كبديل للطاقة التقليدية ) األحفورية( من أقدـ مصادر الطاقة اليت استخدمها  الطػػػػػػػػػػػػػػػػاقة المتجددة كمصادرىا
كذلك لتميزىا بالتجدد التلقائي كبالدٯتومة، ككوهنا طاقة نظيفة غَت ملوثة للبيئة، ٦تا جعل من تنميتها كاستخدامها حتمية كضركرة  اإلنساف،

 ملحة لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف أم دكلة.

I.1- باستمرار) الطاقة ا١تستدامة(، نظيفة ال ينتج عن : ىي عبارة عن مصادر الطبيعة الدائمة، كغَت الناضبة كا١تتجددة مفهـو الطاقة المتجددة
توليدىا من الشمس كالرياح كالكتلة اٟتيوية كاٟترارة اٞتوفية كا١تياه،  "الكهرباء اليت يتمّ  استخدامها تلوث بيئي. كقد عرفت الطاقة ا١تتجددة بأهنا:

، صفحة 2000)عبيد،  ية كالنظيفة أم ال تشكل خطرا على البيئة"فانالمن ا١تصادر الطبيعية غَت  ككذلك الوقود اٟتيوم كا٢تيدركجُت ا١تستخلص
205). 

ر كجودىا يف الطبيعة على ٨تو تلقائي كدكرم. أما فالطاقة ا١تتجددة ىي تلك ا١توارد اليت ٭تصل عليها من خبلؿ تيارات الطاقة اليت يتكرّ 
ؼ الطاقة ا١تتجددة على أهنا: " الطاقة اليت ال يكوف مصدرىا ٥تزكنا ثابتا ك٤تدكدا يف الطبيعة، ( فعرّ UNEPالبيئة )برنامج األمم ا١تتحدة ٟتماية 

، طاقة د بصفة دكرية أسرع من كتَتة استهبلكها، كتظهر يف األشكاؿ ا٠تمسة التالية: الكتلة اٟتيوية، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهركمائيةتتجدّ 
 .(141، صفحة 2014)فريد،  باطن األرض"

كمن خبلؿ ىذه التعاريف ٧تد أف مصادر الطاقات ا١تتجددة تتميز بالتنوع كتعدد استخداماهتا، فضبل عن كوهنا مصادر نظيفة كغَت ملوثة 
)بن حاج جيبلِف معراكة،  تخدامها ٭تقق العديد من ا١تزايا نذكر منها:د التلقائي كاالستمرارية كعدـ النضوب، ك٢تذا فإف اسللبيئة، فهي تتميز بالتجدّ 

 :(82-81، الصفحات 2016
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 الضارة بالبيئة كتعمل على التخفيف  اتىم يف التقليل من االنبعاثاا تسكال تلحق ضررا بالبيئة، إذ أهنّ  دموارد للطاقة ا١تستدامة فهي ال تنف
 من التغَتات ا١تناخية كاالحتباس اٟترارم؛

 األنظمة موارد موثوقة، فالنظاـ ا١توزع لتوليد الطاقة من ا١تصادر ا١تتجددة يوفر طاقة أكثر متانة، كأقل عرضة النقطاع اإلمدادات هبا مقارنة ب
 ا١تركزية؛

 دثها التقلبات يف أسعار الوقود التقليدية؛مصادر تقي االقتصاديات من األزمات اليت ٖت 
 منبعها، فهي تتميز بالدٯتومة كالتجدد، كاستعما٢تا لن يقلل من حصة  دتتميز بقابلية استغبل٢تا ا١تستمر دكف أف يؤدم ذلك إُف استنفا

 األجياؿ القادمة؛
 ىم يف التقليل من استل الطاقة، كتكلفة الشحن، كما طاقة مضمونة كليست مغامرة أك ٥تاطرة يف اجملهوؿ، باإلضافة إُف إلغاء تكلفة نق

 كاردات الطاقة كتوفر بديبل ٤تليا ٢تا؛
 ال ٗتضع لسيطرة النظم السياسية كالدكلية أك احمللية اليت ٖتد من التوسع يف استغبلؿ أم كمية منها؛ 
 م ٗتتلف عنو الطاقة األحفورية اليت تقـو بتخفيض سعر الطاقة النظيفة ىي من أىم العوامل السريعة اليت تزيد من أسعار العقار، األمر الذ

 العقار، السبب الرئيسي الذم جعل العديد من الشركات العقارية اليـو تستثمر يف الطاقات ا١تتجددة؛
 .مصدر ٤تلي ال ينتقل، كيتبلءـ مع تنمية ا١تناطق النائية كالريفية، كتلبية احتياجاهتا من الطاقة 

)حريز، دكر الطاقات ا١تتجددة يف إعادة ىيكلة سوؽ الطاقة،  كبالرغم من ا١تزايا ا١تتعددة للطاقة ا١تتجددة إاّل أهنا ال ٗتلو من بعض العيوب  أ٫تها  
 :(109-108، الصفحات 2014

  عة؛ حيث ال تتوفر بشكل منتظم كعلى مدار الساعة، فهي ليست ٥تزكنا جاىزا نستعمل سا 24مصادر طاقة متقطعة أم أهنا ال تتوفر ١تدة
ا منو ما نشاء مىت نشاء. فمصادر الطاقة البديلة تتوفر كٗتتفي بشكل خارج قدرة اإلنساف على التحكم فيها، أك ٖتديد ا١تقدار ا١تتوفر منه

الصفر عند الشركؽ صباحا ليصل إُف قيمتو العظمى يف منتصف النهار  خر إذ يبدأ منفشّدة اإلشعاع الشمسي مثبل ٗتتلف من كقت آل
 ليصل إُف الصفر مرة أخرل عند الغركب؛

 مصادر الطاقة تكوف موزعة أم ال تكوف مرتكزة يف منطقة صغَتة أك كبَتة، بل ٬تب ٕتميعها؛ 
 صعوبة ٗتزين كنقل الطاقة ا١تتجددة، كىو يعترب من األسباب اليت تعرقل تطورىا؛ 
 ّدة الطاقة من ا١تصادر البديلة ليست عالية الًتكيز، ٦تا يتطلب استعماؿ العديد من األجهزة ذات الساحات كاألحجاـ الكبَتة الستغبلؿ ش

 أحد العوائق أماـ انتشارىا السريع. ىذه ا١تصادر، كىو أحد أسباب ارتفاع التكلفة األكلية ألجهزة الطاقة البديلة، كالذم يعدّ 
 .I.2-  دراج أ٫تها يف الشكل ا١تواِف: إ: تتعدد مصادر الطاقة ا١تتجددة، كٯتكن الطاقة المتجددةمصادر 
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 10تعترب الطاقة الشمسية من أكرب مصادر الطاقة متجددة  على سطح األرض، حيث تستقبل األرض طاقة مشسية تعادؿ  أكال: الطاقة الشمسية:
لطاقة أضعاؼ الطاقة ا١تدخرة يف ٚتيع أنواع احتياطات الطاقة غَت متجددة. ك٘تثل الطاقة اإلشعاعية اليت ترسل إُف األرض من قبل الشمس مصدر ل

ضافة إُف عدـ ألكثر انتشارا، كتكمن أ٫تيتها يف عدـ ٤تدكديتها ك٣تانيتها، ككصو٢تا إُف ا١تناطق النائية اليت ال ٯتكن ١تصادر أخرل الوصوؿ إليها، إا
إضافة إُف ذلك فهي مصدر متجدد غَت قابل للنضوب كببل مقابل، ٦تا يسهل من إمكانية إنشاء  4مسا٫تتها بأم شكل يف مشاكل التلوث البيئي.

 ا١تشاريع ا١تستدامة اليت تعتمد على تلبية احتياجاهتا من الطاقة على الطاقة الشمسية.

أك   باشرة إُف حرارة أك بركدةالطاقة الشمسية ىي طاقة تصل إُف األرض يف شكل ضوء أك إشعاع، ٯتكن ٖتويلها بطرؽ مباشرة أك غَت م
 :(245، صفحة 2009)حافظ،  (203، صفحة 2008)طاليب،  كهرباء أك قوة ٤تركة تستخدـ يف العديد من اجملاالت نذكر منها:

 زيادة معدؿ إنتاجية النباتات ا١تزركعة، كإدارة ماكينات ضخ ا١تياه، كٕتفيف احملاصيل، كتفريخ : من خبلؿ االستخداـ في المجاؿ الزراعي
 الدجاج، كٕتفيف السماد العضوم للدجاج، ...؛

 :باحة  ٗتزف اٟترارة ا١توٝتية الستعما٢تا ألغراض تسخُت ا١تاء ا١تستخدـ يف ا١تنازؿ، كيف تدفئة مياه ٛتامات الس  التدفئة كالتبريد كالتهوية
كما ىو معموؿ بو يف أكركبا كأمريكا، كيف ٖتريك مضخات ا١تياه يف ا١تناطق الصحراكية كما ىو معموؿ بو يف دكؿ العاَف الثالث؛ كذلك 
باستخداـ أجهزة خاصة تتألف من ٣تمعات مشسية، خزانات، كدارات اجملمعات الشمسية. كما ٯتكن استعماؿ الطاقة الشمسية يف تربيد 

أماكن العمل، كحفظ األطعمة، كالعديد من ا١تنتجات الزراعية كالصناعية، كاإلضاءة ا٠تارجية، كٖتصُت ا١تؤسسات باألسبلؾ جو ا١تنازؿ ك 
 الكهربائية؛

 :حيث يتم ٖتويل أشعة الشمس إُف كهرباء بواسطة األلواح الشمسية )ألواح  توليد الكهرباء بواسطة الخاليا الكهركضوئية
 لو جدكل اقتصادية كربل إذ يعترب ا١ترشح األقول ليحل ٤تل البًتكؿ بعد نضوبو يف إنتاج الكهرباء؛الفونوفولتيك(، كقد أصبح 

 باستخداـ ا١تقطرات الشمسية، كمعاٞتة مياه الصرؼ الصحي بإزالة السمـو من ا١تاء بواسطة التحليل الضوئي.  تحلية مياه البحر 
كالرياح؛ حيث تنتج طاقة الرياح من حرارة الشمس إذ أثبتت العديد من الدراسات أف مل : ىي مستمدة من حركة ا٢تواء ثانيا: الطاقة الهوائية

مليوف تَتكاط ساعة يف السنة أم ما  30من الطاقة الشمسية اليت تتلقاىا األرض تتحوؿ إُف طاقة حركية للرياح، كهبذا فهي ٘تثل  % 2يعادؿ 
تَتكاط ساعة يف  53000ؿ التكنولوجيا اٟتالية فيمكن لطاقة الرياح أف تؤمن حوإُف مرة االستهبلؾ العا١تي للطاقة. كمع استعما 350يعادؿ 

 .(38، صفحة 2012)تكواشت،  2020السنة،كىذا يفوؽ ٔتعدؿ مرتُت طلب العاَف  ا١تتوقع من الطاقة سنة 

ا١تتجددة اليت استخدمها اإلنساف يف ٣تاالت ٥تتلفة منها: تسيَت السفن الشراعية، إدارة تعترب طاقة ا٢تواء كالرياح من أقدـ مصادر الطاقة 
توربينات ىوائية طواحن ا٢تواء لطحن الغبلؿ كاٟتبوب، رفع ا١تياه من اآلبار،....كيرتبط مفهـو ىذه الطاقة اليـو باستعما٢تا يف توليد الكهرباء بواسطة 

م تركيبها على ٤تور عمودم كىي ْتركتها تستغل ٤تركا قادرا على ٖتويل طاقة الرياح إُف طاقة ميكانيكية؛ ( دكراة يت bladesتتألف من شفرات )
كحات، )فر  ميغاكط 1.5كيلوكاط ك 650 بُت ما توليد العاـ لبلستعماؿ الكهرباء ١تؤسسات إنتاج ا١تصممة اٟتجم كبَتة التوربينات حيث تستطيع

، صفحة 2012الطاقات ا١تتجددة كمدخل لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر دراسة مشركع تطبيق الطاقة الشمسية يف اٞتنوب اٞتزائرم الكبَت، 
 الطاقة.يف الدانيمارؾ، مث توالت األْتاث من أجل تطوير استغبلؿ ىذا النوع من مصادر  1910. كيعود أكؿ تطبيق ٢تا إُف سنة (150

ىي طاقة مستمدة من قوة ا١تاء كحركتو، إذ استعملت الدكاليب اليت تدار بقوة ا١تاء من أجل السقي كالطواحُت اليت كانت  ثالثا: الطاقة المائية:
مساقط طبيعية" الشبلالت" أك  تقتصر على فًتة جرياف ا١تياه يف األهنار. كتولد الطاقة الكهركمائية من قوة اندفاع ا١تياه عند ا١تساقط ا١تائية سواء كانت

ئية. كذلك اصطناعية " ٥تارج السدكد" ، أك من تبلطم األمواج يف البحار كاحمليطات اليت ينشأ عنها طاقة ٯتكن استغبل٢تا كٖتويلها إُف طاقة كهربا
 ة مياه البحار كاحمليطات ) السطحية كالسفلية(ٯتكن االستفادة من الطاقة ا١تتولدة من حركات ا١تد كاٞتزر يف ا١تياه، ككذا استغبلؿ الفرؽ بُت حرار 

 .(141، صفحة 2012)راتوؿ، 

: كيقصد هبا اٟترارة ا١تخزنة ٖتت سطح األرض، كاليت تزداد مع زيادة العمق، كٗترج من جوؼ األرض عن طريق رابعا: الطاقة الحرارية الجوفية
، كالينابيع الساخنة كالرباكُت الثائرة. كٯتكن استغبلؿ طاقة اٟترارة اٞتوفية بالطرؽ الفنية ا١تتوفرة بصورة اقتصادية كأخذة عّدة االتصاؿ كالنقل اٟترارم
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كالصخور الساخنة، اٟترارة ا١تضغوطة يف باطن األرض حيث ٧تد يف مناطق عديد يف العاَف نافورات  أشكاؿ: ا١تاء الساخن، البخار اٞتاؼ كالرطب،
 .(37، صفحة 2013)خلفي،  للماء الساخن تستخدـ كحمامات عبلجية اعية كعيونطبي

يستفاد من حرارة األرض اٞتوفية بشكل أساسي يف التدفئة كتوليد الكهرباء، حيث يتم إنتاج ىذه اٟترارة أساسا عن طريق النشاط اإلشعاعي 
إذا كانت ا١تكونات اٞتيولوجية لباطن األرض على مسامات كنفوذية، كٖتتول  للقشرة األرضية، كال يتم اٟتصوؿ عليها إال الطبيعي للصخور ا١تكونة 

ستدامة يف اٞتزائر دراسة )فركحات، الطاقات ا١تتجددة كمدخل لتحقيق التنمية ا١ت على طبقات خازنة للماء ) طبقات جوفية هبا ماء أك ٓتار ا١تاء(
كلكن ال تزاؿ ا١تمارسة الفعلية الستغبلؿ اٟترارة اٞتوفية غَت  ،(151، صفحة 2012مشركع تطبيق الطاقة الشمسية يف اٞتنوب اٞتزائرم الكبَت، 

 إُف حد كبَت ١تشقة كصعوبة ا١تناطق يف أعماؽ كباطن األرض. ةمستغل

نات الشمس، مصدره األساسي مياه يعترب غاز ا٢تيدركجُت من أكثر الغازات كفرة، حيث يشكل ثبلثة أرباع مكوّ  خامسا: الطاقة الهيدركجينية:
طرؽ منها:  البحار كاحمليطات لذلك يسمى بغاز ا١تاء، كلو كل ا١تقومات ليكوف كقودا مستقبليا لكونو نظيف كآمن بيئيا. كيتم إنتاج ا٢تيدركجُت بعدة

 .(2019)أ٣تد،  اء، التحليل اٟترارم للماء، ٖتضَت ا٢تيدركجُت بتأثَت األشعة الشمسية ا١تباشرةالتحليل الكهربائي للم

كىناؾ  ىي طاقة مستمدة من الكائنات اٟتية سواء النباتية أك اٟتيوانية ) ا٠تشب، بقايا احملاصيل، النفايات،...( سادسا: طاقة الكتلة الحيوية:
الفضبلت أساليب ٥تتلفة إلنتاج الوقود اٟتيوم منها: اٟترؽ ا١تباشر كغَت ا١تباشر، التخمَت أك التقطَت من خبلؿ التحليل االصطناعي للمزركعات ك 

 كالديزؿ اٟتيوم.يثانوؿ كبقايا اٟتيوانات... كيعطي كل أسلوب منتجاتو ا٠تاصة بو مثل غاز ا١تيثاف كالكحوؿ كاألٝتدة الكيماكية، ككقود النقل مثل اإل
 (2015)جابة ك كعواف، 

II. .دكر الطػػػػػاقة المتجددة في  تحقيق التنمية المستدامة 
ية، كباألخص يشهد العاَف اىتماما بالغا بقضايا البيئة، كىذا لظهور التدىور ا١تتزايد للبيئة الناتج عن االستهبلؾ ا١تفرط للطاقة كا١توارد الطبيع

كاالقتصادية كاالجتماعية  تجددة. ك٢تذا ظهر ما يسمى بالتنمية ا١تستدامة الذم يعاًف قضايا البيئة كعبلقاهتا با١توارد الطبيعيةا١تا١توارد كالطاقات غَت 
ق اٟتد من كالتكنولوجية، ك٤تاكلة تطبيق سياسات كإشراؾ ٚتيع األطراؼ يف ٖتقيق تنمية شاملة لكافة اجملاالت، كدائمة يف اٟتاضر كا١تستقبل عن طري

 إىدار ا١توارد كالسعي ٨تو استخدامها استخداما أمثبل ككفؤا ٭تافظ  عليها لؤلجياؿ يف اٟتضر كا١تستقبل.

 II -1 :تعددت تعاريف الكتاب كالباحثُت للتنمية ا١تستدامة كمن عّدة جوانب، من بينها تعريف االٖتاد  تعريف التنمية المستدامة
 على أف التنمية ا١تستدامة ىي:" التنمية اليت تأخذ بعُت االعتبار البيئة كاالقتصاد كاجملتمع" 1980العا١تي للمحافظة على الطبيعة سنة 
(Gendron, 2006, p. 166). فهي : " تلبية احتياجات  1987تعريف اللجنة الدكلية حوؿ البيئة كالتنمية حسب تقرير بركتنبلند  أما

كيتضح من " (4، صفحة 2001)اللجنة االقتصادية ٞتنوب غرب أسيا ) إسكو(،  اٟتاضر دكف التخلي على األجياؿ ا١تستقبلية يف تلبية احتياجاهتا
الكرٔف آنيا  ىذا التعريف الرؤية ا١تستقبلية لضماف استمرارية إنتاجية ا١توارد الطبيعية القابلة لبلستغبلؿ، كاحملافظة على حقوؽ اإلنساف يف العيش

 كمستقببل.

ستدامة فتعرفها أهنا اإلدارة ا١تثلى للموارد الطبيعية، كذلك بالًتكيز على اٟتصوؿ على اٟتد األقصى من أما التعاريف االقتصادية للتنمية ا١ت
كا١تتعلق  2003يوليو 19ا١تؤرخ يف  03/10ككفقا للقانوف اٞتزائرم منافع التنمية االقتصادية بشرط احملافظة على خدمات ا١توارد الطبيعية كنوعيتها".

التنمية ا١تستدامة عرؼ التنمية ا١تستدامة على أهنا: " تنمية اجتماعية كاقتصادية قابلة لبلستمرار كٛتاية البيئة، أم إدراج البعد ْتماية البيئة يف إطار 
 ".(2003ة، )اٞتريدة الرٝتية للجمهورية اٞتزائري البيئي يف إطار تنمية تضمن تلبية حاجات األجياؿ اٟتاضرة كاألجياؿ ا١تستقبلية

كمن خبلؿ ىذه التعاريف كأخرل، فإهنا أٚتعت أف عبارة التنمية ا١تستدامة تشَت إُف ٣تموعة كاسعة من القضايا كتستلـز هنجا متعدد           
 اٞتوانب إلدارة االقتصاد كالبيئة كاالىتمامات البشرية كالقدرة ا١تؤسسية. كعلى العمـو فمفهـو التنمية ا١تستدامة يتضمن:

 ت اٟتاضر دكف اٟتد من قدرة أجياؿ ا١تستقبل على الوفاء ْتاجاهتا؛الوفاء ْتاجا 
 .اإلدارة الواعية للمصادر ا١تتاحة كالقدرات البيئية، كإعادة تأىيل البيئة اليت تعرضت للتدىور كسوء االستخداـ 
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II -2 :للتنمية ا١تستدامة أبعاد متعددة تتداخل فيما بينها، من شأف الًتكيز  . دكر الطاقة المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة
بيئية، على معاٞتتها إحراز تقدـ ملموس يف ٖتقيق التنمية ا١تستهدفة، كٯتكن اإلشارة ىنا إُف أربعة أبعاد حاٝتة كمتفاعلة فيما بينها كىي: ال

جوىريا من عناصر تلبية ٚتيع االحتياجات اإلنسانية، فقد كاف ٢تا الدكر ا٢تاـ يف ٖتقيق  االقتصادية، االجتماعية كالتكنولوجية. كباعتبار الطاقة عنصرا
 اٞتوانب االجتماعية كالبيئية كاالقتصادية ا١تتعلقة بالتنمية ا١تستدامة.

و كالكفاءة باستغبلؿ تسعى التنمية ا١تستدامة لتحقيق النم دكر الطاقة المتجددة في تحقيق البعد االقتصادم للتنمية المستدامة: أكال:
حسن ا١توارد، حيث النمو ا١تتواصل يؤدم إُف ٖتسُت مستول الدخل الوطٍت كالفردم، كبالتإُف ٖتسُت ا١تستول ا١تعيشي، أما الكفاءة فيقصد هبا 

ا١تتجددة فقد برز الستخدامها  استغبلؿ ا١توارد ا١تتاحة كذلك بتحقيق أكرب قدر ٦تكن من اإلنتاج كا١تنافع بأقل ا١توارد كالتكاليف. كبظهور الطاقة
 : (196، صفحة 2010)بوعيشر،  العديد من ا١تزايا اليت تساىم يف ٖتقيق البعد االقتصادم للتنمية ا١تستدامة نلخصها فيما يلي

 ائية كالريفية احملركمة منها، كمن خدماهتا األساسية، ٦تا ٖتقيق التنمية ا١تستدامة عن طريق إمداد ٚتيع السكاف بالطاقة، خاصة ا١تناطق الن
 أدل إُف تدىور  األكضاع االجتماعية كا٩تفاض مستول التعليم كالرعاية الصحية ٢تذه ا١تناطق؛

 توفَت  ٖتقيق التنمية بتنويع مصادر الطاقة: حيث يتوفر العاَف على مصادر ىائلة للطاقة ا١تتجددة، ٦تا يسمح استغبل٢تا التدر٬تي يف
احتياجات الطاقة للقطاعات ا١تختلفة، ٦تا ٭تقق الوفرة يف استهبلؾ الطاقات التقليدية، كتوفَت الفائض للتصدير، ككذا ٗتفيض تكاليف 

هرباء، لكاالستَتاد بالنسبة للدكؿ غَت ا١تنتجة. باإلضافة إُف توفَت فرصة تصدير الطاقة الكهربائية نتيجة لئلمكانات الكبَتة ا١تتاحة لتوليد ا
 كىو ما يسمح من جهة أخرل بإطالة عمر ٥تزكف ا١تصادر التقليدية للنفط كالغاز.

  استثمار ا٠تربات الفنية كالعملية ا١تتاحة: من خبلؿ العمل على تطوير كتنمية استخداـ تقنيات كنظم الطاقات ا١تتجددة ٦تا يؤدم إُف
 تراكم ا٠تربات احمللية كاإلقليمية يف ٣تاالت متعددة؛

 َت مصادر الطاقة البلزمة لتحلية مياه البحر: حيث ٯتكن ٢تذه ا١تصادر أف تكوف اٟتل االقتصادم كالتقٍت لتحلية ا١تياه يف ا١تناطق اليتتوف 
 يتعذر فيها توفَت ا١تصادر التقليدية بكلفة اقتصادية.

عد االجتماعي إُف العبلقة بُت الطبيعة كالبشر، يشَت الب ثانيا: دكر الطاقة المتجددة في تحقيق البعد االجتماعي للتنمية المستدامة:
 كالنهوض برفاىية الناس، كٖتسُت سبل اٟتصوؿ على ا٠تدمات الصحية كالتعليمية األساسية. 

أف كباٟتديث عن الطاقة ا١تتجددة فمصادرىا تساىم يف توفَت اإلمدادات البلزمة بالطاقة للمناطق الريفية كالنائية كبتكلفة اقتصادية، كما 
فات الزراعية، ضخ ا١تياه باستعماؿ طاقة الرياح، توليد طبيقات االعتماد على الطاقة ا١تتجددة مثل: السخاف الشمسي، عمليات تدكير ا١تخلّ ت

ن ىذه العزلة ع الكهرباء باستعماؿ ا٠تبليا الضوئية يساىم يف القضاء على البطالة بتوفَت مناصب العمل، كاجتثاث الفقر بتوفَت مصادر الدخل، كفكّ 
 .(143، صفحة 2013)زكاكية أ.،  ا١تناطق، كاكتساب العديد من ا٠تربات كا١تهارات كبالتإُف ٖتقيق التنمية احمللية

من التأثَتات البيئية   ا١تستدامة يف اٟتدّ ل البعد البيئي للتنمية يتمثّ  ثالثا: دكر الطاقة المتجددة قي تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة:
ية الناٚتة عن استخداـ الطاقة، خاصة غَت السليم منها؛ حيث يعرض جدكؿ أعماؿ القرف الواحد كالعشرين العبلقات بُت الطاقة كاألبعاد البيئ

اقة يف ٥تتلف النشاطات االقتصادية للتنمية ا١تستدامة خاصة تلك ا١تتعلقة ْتماية الغبلؼ اٞتوم من التلوث الناجم عن استخداـ الط
حفورم زكف اٟتامية لؤلرض. كما يعترب الوقود األك كاالجتماعية، كالذم يتسبب يف عواقب مثل: تغَت ا١تناخ، االحتباس اٟترارم، تدىور طبقة األ

كلية كاألنواع األخرل من كقود الكتلة أحد مصادر تلوث ا٢تواء ا١تدمرة للصحة، كخاصة انبعاث الغازات الدفينة، ككذا استخداـ ا١تنتجات البًت 
، 2016)نذير،  را رئيسيا للتلوث ١تا ٭تملو من مواد سامة تؤدم إُف مشاكل اٞتهاز التنفسي، كبالتإُف اإلصابة ٔترض السرطافداٟتية مص

. كقد أكدت الكثَت من الدراسات أف استعماؿ الطاقات ا١تتجددة تعزز من الرفاىية االقتصادية اليت ٖتاكؿ القضاء (193-192الصفحات 
من طرؼ منظمة التعاكف كالتنمية االقتصادية أف لتقليص انبعاث الغاز فوائد  2011نت دراسات أجريت سنة ار التلوث البيئي، كما بيّ آثعلى 

 .(Napoléon, 2014, p. 4) ع، ككذا احملافظة على التنوع البيولوجيعلى الصحة، كمتوسط العمر ا١تتوقّ تعود  % 50اقتصادية تقدر ب 
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مدعمة ة ملتزمة يكلكن يبقى ٕتسيد أبعاد التنمية ا١تستدامة يف التحوؿ إُف الطاقة ا١تتجددة يتطلب إمكانات بشرية كمادية ىائلة، كإدارة سياس
 بقبوؿ اجتماعي.

III. :تها كذلك ٘تاشيا مع التنمية االقتصادية اليت تبنّ  إف االستهبلؾ الوطٍت للطاقة يف تزايد مستمرّ  كاقع استغالؿ الطاقة المتجددة في الجزائر
فًتة االنتفاع هبا لضماف حق اٞتزائر منذ االستقبلؿ كتطور حاجات ا١تستهلك اٞتزائرم. كنظرا ال٩تفاض االحتياطات البًتكلية كضركرة ٘تديد 

 األجياؿ القادمة، فقد فرض على الدكلة كضع إسًتاتيجية طاقوية تركز على ٤تورين أساسيُت ٫تا:
 تعزيز كفاءة كاستدامة استخداـ موارد الطاقة التقليدية؛ 
  ّدة.تعزيز استخداـ موارد الطاقة ا١تتجد 

، 1982إنشاء احملافظة السامية للطاقة ا١تتجددة سنة  ىتماـ منذ الثمانينات أين متّ يت فكرة الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر باالظك٢تذا فقد ح
ا٢تائلة اليت  كاليت ككلت ٢تا مهمة تنمية الطاقة ا١تتجددة كمصادرىا خاصة منها الطاقة الشمسية كطاقة الرياح كالطاقة اٞتيوحرارية. كنظرا لئلمكانات

دة، سعت الدكلة إُف تطوير ىذه ا١توارد كاستغبل٢تا أحسن استغبلؿ من أجل ٖتقيق ا١تتطلبات الضركرية تزخر هبا اٞتزائر يف ٣تاؿ ا١توارد ا١تتجد
 .(39، صفحة 2007)كزارة الطاقة كا١تناجم،  للمواطنُت

III- 1 نها من امتبلؾ أىم القدرات الشمسية يف العاَف، ا١تميز للجزائر مكّ  : إف ا١توقع اٞتغرايف االسًتاتيجي. كاقع الطاقة الشمسية في الجزائر
ساعة با٢تضاب العليا كالصحراء اليت ٘تثل  3500ساعة سنويا على كامل الًتاب الوطٍت، كتصل إُف  2000قدر ب تحيث مدة اإلشراؽ الشمسي 

قة حوض البحر ا١تتوسط ككل حيث تقدر الطاقة اليت ٯتكن اٟتصوؿ من األراضي اٞتزائرية. فالقدرة الشمسية تعترب األىم يف اٞتزائر كمنط% 86
 ب ( ا١تقدر15عشر) ا٠تمسة أكركبا استهبلؾ مرة 60كليواط/ الساعة لكل مًت مربع من ا١تساحة يف معظم اإلقليم الوطٍت،    5عليها منها ب 

كالة األ١تانية بعد دراسة حديثة قامت هبا أف الصحراء اٞتزائرية قد أعلنت الو ك للطاقة.  االستهبلؾ العا١تي مرات 4السنة،  /ساعي تَتاكاط  3000
ساعة إشعاع يف السنة، كىو أعلى  3900ىي أكرب خزاف للطاقة الشمسية يف العاَف، حيث تدـك اإلشعاعات الشمسية يف الصحراء اٞتزائرية ب 

 كيتم استغبل٢تا يف اٞتزائر يف عّدة ٣تاالت أ٫تها ملخصة يف اٞتدكؿ التاِف: ،(2019عمار، )بن  مستول إلشراؽ الشمس على ا١تستول العا١تي

 ( : استعماالت الطاقة الشمسية في الجزائر01الجدكؿ رقم)

 المجاؿ الفوتو فولطي المجاؿ الحرارم
 كالسكنات العمومية الكهرباء الصحي ا١تاء تسخُت
 فولطي الفتو اإلنتاج ا١تياه تصفية
 فولطية الفتو األشعة بواسطة الضخ الشمسي كالتجفيف الًتكيز
 فولطية الفتو الكهربائية احملطات الشمسي التربيد ٣تاؿ يف اإلنتاج

  
 جامعة التسيَت، كعلـو االقتصادية العلـو كلية دكتوراه، أطركحة اٞتزائر، يف الشمسية الطاقة حالة دراسة( ا١تستدامة  احمللية التنمية يف كدكرىا دةا١تتجدّ  الطاقات استخداـ شريف، عمرالمصدر: 

 32 ص ، 2007 اٞتزائر، باتنة، -٠تضر اٟتاج
 

ىائل من الطاقة الكهربائية كالطاقة اٟترارية عن طريق استعماؿ  الطاقة الشمسية تستغل يف توفَت كمّ  ( ٧تد أف01من خبلؿ اٞتدكؿ  رقم )
ة الشمسية كسائل التحويل اٟترارم كالتحويل اإلشعاعي الضوئي إُف طاقة كهربائية باستعماؿ ا٠تبليا الشمسية، كما أف التقنية ا١تستخدمة  يف الطاق

لبيئة كاحملافظة عليها. كلقد بدأت اٞتهود  األكُف الستغبلؿ الطاقة الشمسية يف بسيطة كنسبية، باإلضافة إُف اٞتانب اإل٬تايب ا١تتمثل يف سبلمة ا
، مع ٕتهيز ا١تدف الكربل بتجهيزات لتطوير 1988اٞتزائر مع إنشاء أكؿ ٤تطة ٤تافظة الطاقة ا١تتجددة يف الثمانينات كاعتماد ٥تطط اٞتنوب سنة 

كم   25ألكُف من نوعها للطاقة ا٢تجينة للطاقة الشمسية كالغاز ٔتنطقة تيلغمت على بعد احملطة ا 2011الطاقة الشمسية،  كقد دشنت اٞتزائر يف 
منها  2030فاؽ آميغاكاط  22000يهدؼ إُف إنتاج  2011لتطوير الطاقة ا١تتجددة سنة  اطموح امشاؿ حاسي الرمل. كما كضعت اٞتزائر برنا٣ت

نتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يف إل  %40إُف  %30اسبة، كالوصوؿ ما بُت ميغاكاط موجهة للتصدير إذا ما توفرت الظركؼ ا١تن 10000
 .   (2017) مركز تنمية الطاقات ا١تتجددة،  2030حدكد 
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من طرؼ شركة  الكهركضوئية٤تطة للطاقة الشمسية  ٧22تاز إ 2017كبالنظر إُف أىم ا١تشاريع ا١تنجزة يف الطاقة الشمسية فقد مّيزت سنة 
ميغاكاط إضافة لوحدة  نظاـ خاص" أكراس سوالر" إلنتاج ألواح  343الكهرباء كالطاقات فرع سونلغاز يف ا٢تضاب العليا كاٞتنوب بقدرة إٚتالية 

 .(Ubifrance et les Mission Economiques ،2010) 2017ميغاكاط دخلت ا٠تدمة يف  30الطاقة الشمسية الكهركضوئية بقدرة 

III- 2  :(2017)مواكٍت،  تنقسم اٞتزائر إُف منطقتُت جغرافيتُت كبَتتُت ٫تا: كاقع طاقة الرياح في الجزائر 

كم، كبتضاريس جبلية ٘تثلها سلسيت األطلس التلي كاألطلس الصحراكم الذم يقدر فيو   1200يتمّيز بساحل ٯتتد على  الشماؿ الجزائرمأ. 
 ـ/ثا؛ 4-1متوسط سرعة الرياح فيو ب 

يف  ـ/ثا يف منطقة أدرار، كمنو ٯتكن القوؿ أف الرياح 6ـ/ثا مع رياح تتجاكز 4: الذم تتجاكز متوسط سرعة الرياح الجنوب الجزائرمب.
 ـ/ثا كىي طاقة مبلئمة لضخ ا١تياه خصوصا يف السهوؿ ا١ترتفعة. 6-2اٞتزائر معتدلة كتًتاكح بُت 

ع لقد أتاحت إمكانات اٞتزائر إُف كضع خارطة لسرعة الرياح كالقدرات ا١تولدة من الرياح ٖتديد ٙتآف مناطق يف ا٢تضاب العليا كثبلث مواق         
اط/ساعة سنويا تَتك  37تَتكاط/ساعة سنويا منها  172أخرل يف الصحراء، كقد قدرت القدرة التقنية للطاقة ا١تولدة من الرياح ٢تذه ا١تناطق ْتوإُف 

 United Nations Economic)   2007من االحتياطات الوطنية لسنة % 75قابلة لبلستغبلؿ من الزاكية االقتصادية، كىو ما يعادؿ 
Commission for Africa, 2012, p. 12) 

٧تاز حظَتة ىوائية بتندكؼ، إنتاج الكهرباء عرب الطاقة الرياحية إكقد بدأت طاقة الرياح تعرؼ اىتماما يف اٞتزائر من خبلؿ بر٣تة مشركع 
 إٚتالية مساحة على الرياح طاقة عرب اكهربائي امولد 165 تركيب سيتم كلم مشاؿ عاصمة أدرار، كما  70ميغاكاط بقصر كربتن على بعد  10بقوة 
، 2007)كزارة الطاقة كا١تناجم،  ا١تتوسطك   ا١تنخفض الضغط ذم الكهربائية الطاقة لتوليد ٤تطة 12حوإُف  إنشاء كسيتم اىكتار  50 ب تقدر

 كاط مليوف 673 ب تقدر سنوية طاقة توليد إمكانية ريوفّ  ما الرياح، كىو طاقة من معتربة إمكانيات على اٞتزائر تتوفر . كعموما (48صفحة 
 الطاقة. من مسكن 1008 بتزكيد تسمح طاقة كىي ثانية،/ـ 5,1 سرعة ذات رياح حالة يف امًت  30 علو على ىوائي تركيب توربُت حالة يف ساعي
III- 3تتساقط على الًتاب الوطٍت كميات ىائلة من : تتوفر اٞتزائر على إمكانات ىائلة من الطاقة ا١تائية حيث .كاقع الطاقة المائية في الجزائر

 25. كتقدر حاليا كمية األمطار ا١تستغلة ب % 5جزء قليل منها يقدر ْتوإُف  ، لكنو ال يتم استغبلؿ إاّل 3مليار ـ 65األمطار سنويا قدرت ْتوإُف 
 حصة ٧تاز، كالباقي جوفية. كتبلغيف طور اإل 50سند منجز ك 103( ىذه الكمية مصدرىا ا١تياه السطحية اليت تتمثل يف 2/3، ثلثا) 3مليار ـ
 كإُف الكهركمائي اإلنتاج الكايف ١تواقع غَت الضعيفة إُف العدد االستطاعة ىذه كترجع ميغاكاط، 286 استطاعتو ما باٞتزائر الكهركمائي اإلنتاج حظَتة

 سنة باٞتزائر الكهركمائية الطاقة من ميغاكاط 228 استطاعتو ما إنتاج يف ا١تياه طاقة كأسهمت ،ءاكف استغبلال ا١توجودة ا١تواقع استغبلؿ عدـ
 باإلمكانيات ا١تائية اليت تتوفر هبا اٞتزائر مقارنة ضئيلة نسبة كىي  %3 نسبة يتجاكز فبل ا١تائية الطاقة على باالعتماد الكهرباء إنتاج ، أما2009

 .(47، صفحة 2007كا١تناجم، )كزارة الطاقة 
III- 4٘تتلك اٞتزائر إمكانات يف ٣تاؿ طاقة الكتلة اٟتية مستمدة من مصادر متعددة أ٫تها:.كاقع طاقة الكتلة الحية : 
 إلنتاج أساسا تكوف أف ٯتكن اليت الزراعية ا١تنتجات إضافة إُف بعض ب، .ـ.ط مليوف 37 يعادؿ ٔتا احتياطياتو تقدر : الذمالخشب 

  :(S.OUAL, 2008) اٞتزائر فيمكن تقسيمها إُف نوعُت يف الغابية للقدرات بالنسبة كالتمور، أما اٟتيوم الوقود من بعض األنواع

  مليوف ىكتار؛ 25منطقة الغابات االستوائية: اليت ٖتتل مساحتها 
  من ا١تساحة اإلٚتالية للببلد، حيث ٘تثل كل من الصنوبر البحرم كالكاليتوس   %90من ا١تنطقة الصحراكية اٞترداء: اليت تغطي أكثر

 من الغابة اٞتزائرية. %5ف اف النوعانباتُت ىامُت يف االستعماؿ الطاقوم، كحاليا ٭تتل ىذ
 اٟتيوم  الغاز إنتاج أجل يوانية منمليوف طن، ككذا تثمُت النفايات اٟت 5اٟتضرية كالزراعية  كاليت تقدر ب  إمكانات الطاقة من النفايات

 الريفية.  ا١تناطق يف مستدامة إيكولوجيا من شأنو أف يؤدم إُف تنمية اقتصاديا حبل يعترب أف ٯتكن الذم
III- 5 :يشكل كلس اٞتواريسي يف الشماؿ اٞتزائرم احتياطا ىاما ٟترارة األرض اٞتوفية، كيؤدم إُف   كاقع طاقة الحرارة الجوفية في الجزائر

منبع مياه معدنية حارة كاقعة أساسا يف مناطق مشاؿ شرؽ كمشاؿ غرب الببلد، كىذه الينابيع الطبيعية ىي تسربات ٠تزانات  200كجود أكثر من 
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 وـ، كا١تنبع األكثر حرارة ى°40/ثا من ا١تاء اٟتار. كتوجد يف درجة حرارة غالبا ما تزيد عن 3ـ2موجودة يف باطن األرض تدفق لوحدىا أكثر من 
 حاليا استغبل٢تا يتم ال أنو إال الكهرباء لتوليد ٤تطات بإنشاء يف بسكرة، كىو ما يسمح° 118تصل إُف  أف كٯتكن (29)ـ(، °96منبع ا١تسخوطُت )

 نظيفة إمكانات إىدار يعٍت ٦تا أساسية، بصفة كاالستشفاء البيوت الزراعية إضافة إُف تسخُت البنايات، كتكييف الزراعية ا١تنتجات ٕتفيف يف سول
كما يشكل التكوف القارم الكبيس خزانا كبَتا من حرارة األرض اٞتوفية، كٯتتد إُف آالؼ الكيلومًتات ا١تربعة كيسمى ىذا     .الكهربائية الطاقة إلنتاج

ـ، كلو مت ٚتع التدفق الناتج عن استغبلؿ الطبقة األلبية كالتدفق الكلي لينابيع ا١تياه °57ا٠تزاف " طبقة ألبية" حيث تصل حرارة مياه ىذه ا١تنطقة إُف 
 .(42، صفحة 2007)كزارة الطاقة كا١تناجم،  ميغاكاط ١700تعدنية اٟتارة، فهذا ٯتثل على مستول االستطاعة أكثر من ا

على الطاقة، كما نتج خبلؿ كل ما سبق ٧تد أف للجزائر إمكانات ىائلة كىامة يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة، كنظرا للطلب الوطٍت ا١تتزايد  كمن
بيئي فقد أدركت اٞتزائر ضركرة تبٍت بديل جديد للطاقة األحفورية؛ كمنو أصبح إدماج الطاقة ا١تتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ٯتثل  عنو من تلوث

 تدامة. ٖتديا كبَتا من أجل اٟتفاظ على موارد الطاقة، كتنويع فركع إنتاج الكهرباء كا١تسا٫تة يف ٖتقيق التنمية ا١تس
إدراج الطاقة البديلة يف صميم السياسات  حيث متّ  2030-2011ك٢تذا فقد قامت اٞتزائر بإعداد الربنامج الوطٍت للطاقة ا١تتجددة 

اٟتية بعة من طرؼ اٞتزائر؛ السيما من خبلؿ تطوير الطاقة الشمسية، كطاقة الرياح على نطاؽ كاسع، كإدخاؿ فركع الكتلة الطاقوية كاالقتصادية ا١تتّ 
فت اٞتزائر من قبل منظمة الدكؿ العربية ا١تصدرة للبًتكؿ من بُت الدكؿ )تثمُت استعادة النفايات(، الطاقة اٟترارية كاألرضية. كيف ىذا اجملاؿ فقد صنّ 

 العربية ا٠تمس األكُف يف ٣تاؿ االستثمار يف الطاقة ا١تتجددة.
IV-  :الخالصة 

دة ٭تمل ضمنيا يف األحفورية، نظيفة كصديقة للبيئة، كاالستغبلؿ األمثل كالكفء ١تصادرىا ا١تتعدّ  الطاقة ا١تتجددة ىي طاقة بديلة للطاقة
لتغَتات ا١تناخية، اتو ٖتقيق الرفاىية االجتماعية كالفعالية االقتصادية كٛتاية البيئة، من خبلؿ تدنية ا٠تطر الكبَت الذم يهدد اإلنسانية ا١تتمثل يف اطيّ 

اقتصادية بالنسبة للمؤسسات كصناع القرار، إذ تستطيع  االطاقوم للمناطق النائية، ك٢تذا أصبحت الطاقات ا١تتجددة ٘تثل فرصالتصحر، الفقر 
 التوفيق هبا بُت االقتصاد كالبيئة كا١تسا٫تة يف إرساء قواعد "التنمية االقتصادية ا٠تضراء".

يفتح  ٦تا منها، لبلستفادة فعالة اقتصادية كإدارة سياسية إلرادة إال ٖتتاج ال اليت ا١تتجددة الطاقة مصادر ٣تاؿ يف عدة ثركات كاٞتزائر ٘تتلك
 مدركسة شاملة ٠تطط ككفقا قوية إسًتاتيجية طريق عن الطاقة ىذه استغبلؿ أحسنت إذا الشامل التصنيع مرحلة لدخوؿ اجملاؿ الواسع أمامها

ها توسيع دكر الطاقة دة كذلك لتحقيق ٣تموعة من األىداؼ أ٫تّ اىتماما متزايدا يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجدّ كيف اآلكنة األخَتة فقد أبدت اٞتزائر  كمضبوطة.
 ا١تتجددة يف تنويع االقتصاد احمللي كمصادر الدخل، إضافة إُف أهنا اٟتل األمثل كالفعلي للحد من ظاىرة  تغَت ا١تناخ.

دة يف اٞتزائر ٧تد أف ما حققتو يف ىذا اجملاؿ كخاصة يف ٣تاؿ الطاقة الشمسية كطاقة كمن خبلؿ دراستنا لواقع استغبلؿ مصادر الطاقة ا١تتجد
لى مقارنة باإلمكانات ا٢تائلة اليت تتوافر لديها يف ىذا اجملاؿ. كنظرا للطلب ا١تتزايد على استهبلؾ الطاقة  فالدكلة اٞتزائرية عازمة ع الرياح يبقى ضئيبل

من الطلب الوطٍت للطاقة، كىو ما يسمح ٢تا بتقليص سيطرة  % 35حوإُف  2040فاؽ آدة اليت تغطي يف تجدّ إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة ا١ت
 النفط على االقتصاد الوطٍت، كٖتافظ بذلك على حقوؽ األجياؿ القادمة من الثركات الطبيعية من جهة، كمن جهة أخرل تعمل على تنويع مصادر

 لفائض للتصدير خاصة يف ٣تاؿ تصدير الكهرباء.الطاقة ) تنويع االقتصاد(،  كٖتقيق ا
تزمة كلكن يبقى ٕتسيد التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر يف التحوؿ إُف الطاقات ا١تتجددة يتطلب إمكانات بشرية كمادية ىائلة، كإدارة سياسة مل

 ينبغي على اٞتزائر االنفتاح أماـ القطاع ا٠تاص احمللي مدعمة بقبوؿ اجتماعي. كللتغلب على األكضاع ا١تالية الصعبة اليت ٯتر هبا االقتصاد الوطٍت
 كاألجنيب، كإقامة الشراكات مع الدكؿ ذات التجارب الناجحة يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة.

IV. : اإلحاالت كالمراجع 
 www.cder.dz، من 2019 ،07 25. تاريخ االسًتداد 2017(. أىم ما ٯتّيز الطاقات ا١تتجددة سنة 2017مركز تنمية الطاقات ا١تتجددة. ). 1

2. Gendron, C. (2006). le développement durable comme compromis. publication de l’université Québec. 
3. Napoléon, C. (2014). Les instruments de soutien aux ressource renouvelables sontils adaptés pour lutter contre le 
changement climatique ? Les enjeux socio-économiques du débat sur la transition énergétique. POLLUTION 
ATMOSPHÉRIQUE, N° 223 , 4. 
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 . faroukyala266@mail.comيميل: المؤلف المرسل: اإل *

  ملخص:
، فاٟتديث عنها يتطلب التفتح على الكثَت من ٣تاالت االقتصادمال شك أف  عملية التنمية ال ٯتكن حصرىا فقط يف اٞتانب 

لكن يف مقابل ذلك ال ٯتكن اٟتديث عنها    كالبيئية كذلك، ،كالتكنولوجية ،كحىت السياسية، كالثقافية ،كاالجتماعية ،ةاالقتصادياٟتياة 
الذم أصبح ٤تل اىتماـ كاسع لدل ا١تهتمُت  االقتصادمكعملية ىادفة ٔتختلف أبعادىا كجوانبها، دكف الًتكيز أكثر فأكثر على ا١تتغَت 

 .ةبوضع ٥تتلف السياسات التنموي
ف إ٫تالو أك فشلو سيؤثر حتما بالشكل السليب على أم مشركع كسياسة تنموية  مهما كانت أىدافها، كعليو نسعى من خبلؿ أك 

مركزا يف ذلك على سياسة التشغيل  يف اٞتزائر،يت ٯتكن أف تواجو عملية التنمية توضيح كتبياف أىم العراقيل كالتحديات الإُف  ىذه ا١تداخلة
 .العاـ ألم بلد االقتصادمىاما كأساسيا يف النشاط كالتنظيم  اليت تعترب جزء

 .سياسات التشغيل ؛سوؽ العمل ؛تنمية مستدامة ؛تنميةلكلمات المفتاح : ا
Abstract:  

There is no doubt that the development process cannot be limited only to the economic 
side, as talking about it requires opening up to many areas of economic, social, cultural, even 
political, technological and environmental life as well, but in return it cannot be talked about 
as a purposeful process in its various dimensions and aspects. Without focusing more and 
more on the economic variable, which has become of widespread interest among those 
interested in setting various development policies. 

His neglect or failure will inevitably affect any development project and policy, 
whatever its goals, and therefore we seek through this intervention to clarify and clarify the 
most important obstacles and challenges that may face the development process in Algeria, 
focusing on the employment policy, which is an important and essential part. In the general 
economic activity and organization of any country. 
 
Keywords: development; Sustainable development; Labor market; Operating policies. 
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I- تمهيد : 
م كقت مضى بالعامل البشرم كذلك سواء من حيث غاية التنمية أإف اٟتديث عن التنمية ٔتفهومها الواسع يتطلب االىتماـ أكثر من 

معيشتو، أك من حيث أساليب ككسائل ٖتقيق ىذه التنمية اليت ال ٯتكن أف تستثٍت نفسها، اليت تضع يف ا١تركز األكؿ خدمة الفرد كٖتسُت مستول 
 العامل البشرم كعنصر أساسي يساىم فيها.

فمن ىنا كنتيجة عدة عوامل كبتدخل الدكلة يف تنظيم اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية إلفرادىا من خبلؿ ما يعرؼ بسوؽ العمل كسياسات  
على ا١تستول العا١تي ْتسب الظركؼ اليت ٘تيز اقتصاد كل دكلة، خاصة أف البحث يف موضوع  امطركح غل اليـو مشكبلالتشغيل، أصبح مشكل الش

إذ أف ٦تارسة  عملية التنمية ا١تيدانية ىي يف اٟتقيقة عبلقة بُت اٞتهاز  ،التنمية يستلـز اإلشارة بالقدر الكايف  لكيفية اٟتصوؿ على فرص الشغل
االجتماعي أكثر، كبا٠تصوص من حيث ٖتسُت مستول معيشة األفراد كتلبية ٥تتلف حاجياهتم الضركرية للعيش اٞتيد، كذلك يف  االقتصادم كاٞتهاز

ضيح ل تعدد األساليب كاألجهزة اليت تعتمد عليها الدكلة لتحقيق فرص العمل البلئق إلفراد اجملتمع،  كعليو نسعى من خبلؿ ىذه ا١تداخلة لتو ظ
 بُت التنمية كسياسات التشغيل يف اٞتزائر، ككيف ٯتكن أف تكوف ىذه األخَتة من بُت ٖتديات التنمية.  العبلقة القائمة

ز على خلق بيئة عمل تساىم يف عملية النمو االقتصادم بصفة خاصة كيف ٖتقيق عملية التنمية بصفة عامة، كاف كجودىا ال ٭تفّ   اخاصة إذ
كالتنمية ا١تستدامة مع توضيح أ٫تية كدكر سوؽ العمل يف ذلك، مث طرح إشكالية العمل يف اٞتزائر كتقدٔف من اإلشارة ١تفهـو التنمية  اكذلك انطبلق

بعض ا١تبلحظات حوؿ سياسات التشغيل، كصوال إُف رقابة إجراءات كشركط التشغيل كعملية ىادفة  لتنظيم سوؽ العمل كالتوزيع العادؿ لفرص 
 ملية التنمية.الشغل ك٤تاربة ظاىرة البطالة لتحقيق ع

II - مفهـو التنمية كالتنمية المستدامة: 

II.1- :مفهـو التنمية 

، لقد شاع استخداـ مفهـو التنمية بشكل متزايد يف إطار النظاـ العا١تي اٞتديد خاصة يف الدكؿ ا١تتخلفة، فهو مفهـو معقد كمتعدد اٞتوانب
السوسولوجية، اٞتغرافية كالبيئية كغَتىا، كٗتتلف كيفية رصده باختبلؼ التوجهات إذ يدخل ضمن اختصاص ٥تتلف العلـو السياسية كاالقتصادية، 

دٔف كرصد كا١تنطلقات اإليديولوجية للمفكرين كا١تختصُت يف ىذا اجملاؿ، إُف جانب تنوعو حسب عاملي الزماف كا١تكاف، لكن ىذا ال يعٍت استحالة تق
 لشكل التاِف:بعض التعريفات يف ىذا الشأف، كاليت ٯتكن عرضها با

التنمية ىي تلك العمليات اليت تبذؿ بقصد ككفق سياسة عامة إلحداث تطور اجتماعي، كاقتصادم، كسياسي للناس يف بيئتهم، كذلك  -
 (.10، ص2010باالعتماد أساسا على اٞتهود األىلية كاٟتكومية ا١تنسقة كا١تتكاملة )مطاكع، 

ىي ٣تموعة من الظواىر ا١تختلفة ذات طبيعة سوسيولوجية، كسيكولوجية )أبو كريشة،  فالتنمية ليست ظاىرة اقتصادية صرفة، كإ٪تا -
 (.38، ص2003

فهي تتمثل يف تلك العملية ا١ترسومة لتقدـ اجملتمع ٚتيعو، اقتصاديا، كاجتماعيا، كىي  1955أما يف تعريف األمم ا١تتحدة لسنة  -
ومة لتحسُت األحواؿ االقتصادية، كاالجتماعية كالثقافية للمجتمعات احمللية، كمساعدهتا على العمليات اليت ٯتكن هبا توحيد جهود ا١تواطنُت كاٟتك

 (.11، ص2010االندماج كالتقدـ، فاألساس ىنا ىو التنسيق كالتكامل، كىو ما ينقص الدكؿ ا١تتخلفة )مطاكع، 

ا١تختلفة، اقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا بأساليب تتفق مع يف حُت يعرفها "بو٥تلوؼ ٤تمد" على أهنا تعٍت النهوض ّتميع جوانب اجملتمع  -
 (.114، ص1983ثقايف ٢تذا اجملتمع )بو٥تلوؼ، -اإلطار السوسيو

ق عرضو ٯتكن للقارئ ا١تتتبع أف غالبية التعريفات تدكر حوؿ ٤تور التغَتات كالتحوالت اليت ٯتكن أف تعرفها اٞتوانب االقتصادية ب٦تا س
افية للمجتمعات، ٦تا يعٍت أهنا تتمثل يف عملية التغَت االجتماعي بصفة عامة، كىي ظاىرة تعرفها كل اجملتمعات كلكنها ٗتتلف كاالجتماعية كحىت الثق

 نسبيا ْتسب ظركؼ كخصوصيات كل ٣تتمع.
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II.2- :مفهـو التنمية المستدامة 

بعد إُف أف أصبح ينادل بالتنمية ا١تستدامة، كاليت هتتم كانت التنمية يف مفهومها الضيق تكاد تتماثل مع النمو االقتصادم كتطورت فيما 
مع  ِفا(، ٔتعٌت تلبية اٟتاجات للجيل اٟت34، ص2007ّتميع جوانب اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية بنفس ا١تستول )غنيم، كأبو زنط،

دم جانَتك" يف  لتنمية ا١تستدامة كضعت موضع التنفيذ يف مؤ٘تر "ريواٟتفاظ على حق األجياؿ ا١تستقبلية يف ا١توارد ا١تتاحة. كٕتدر اإلشارة إُف أف ا
 (.  46، ص2007)التوش،  1992جويلية 

 "ا١تشًتؾ مستقبلنا "تقرير األكُف من خبلؿ للمرة صياغتو مت الذم ا١تستدامة التنمية مفهـو حوؿ كبَت حوار ىناؾ كاف السبعينات بداية ففي
 ٞتنة تعريف فحسب بركنتبلند". ىارَف السابقة "جرك رئيسة كزراء النركيج برئاسة كالبيئة للتنمية العا١تية اللجنة عن 1987 عاـ  صدر الذم

 الوفاء يف القادمة األجياؿ ْتقوؽ ا١تساس بدكف الراىنة اجملتمع حاجات االعتبار بعُت اليت تأخذ التنمية "ىي ا١تستدامة التنمية فإف "بركنتبلند"
 (.2، ص2008كبقة،  باحتياجاهتم" )العايب،

 كالصحية األساسية تلبية اٟتاجات أجل من باجملتمع كا٠تاصة العمومية السلطات أعماؿ يف ٣تموعة تفاعل على أهنا نتيجة كتعرؼ كذلك
 كالدينية اللغوية الثقافية االختبلفات عن النظر بغضّ  يف اجملتمع اجتماعي انسجاـ كالسعي إُف ٖتقيق لفائدتو اقتصادية تنمية لئلنساف تنظم

 (.3، ص2005حاجياهتا )رزيق،  تلبية القادمة على األجياؿ مستقبل رىن كدكف لؤلشخاص،

 كثيقة عنو صدرت جانَتك" كالذم "ريودم يف 1992 سنة انعقد الذم األرض قمة ١تؤ٘تر الرئيسي ا١تفهـو ىي ا١تستدامة التنمية فكانت
 احتياجات ١تواجهة للبشرية تنموم كبديل ا١تستدامة التنمية ٖتقيق كالبيئية لكيفية كاالجتماعية االقتصادية ا١تعايَت حددت الوثيقة ، ىذه21 األجندة

كالعشرين،  كذلك با١تصادقة على ٣تموعة من االتفاقيات ا١تنبثقة عن ىذه القمة تتعلق أساسا بالتغَت ا١تناخي كالتنوع  اٟتادم القرف كٖتديات
لوث، إُف جانب تقدٔف توجيهات من أجل التسيَت ا١تستداـ للغابات يف العاَف ١تا ٢تا من عبلقة أساسية للتوازف البيئي، البيولوجي ١تواجهة آثار الت

ؿ مواردىا ككذلك االتفاؽ حوؿ ٣تموعة من ا١تبادئ اليت ٖتدد حقوؽ ككاجبات الدكؿ يف ىذا اجملاؿ ا١تتعلق بكيفية احملافظة على البيئة كحسن استغبل
 يف عقدت اليت الثانية األرض قمة أف ، كما.(Hembey, 1998, p. 18)حملافظة على مستقبل األجياؿ يف اٟتاضر كا١تستقبلبشكل يضمن ا

 ا١تستدامة. للتنمية القمة العا١تية شعار ٖتت عقدت جوىانسربج" يف" 2002 سنة من جويلية شهر

II.3- :أبعاد التنمية المستدامة 

 فإف البيئية، السياسات األمر بتطبيق يتعلق عندما كالعكس بالبيئة، حتما إُف اإلضرار يؤدم بالنمو االىتماـ أف اٞتميع اعتقاد يف ساد لقد
 مبنية كأفكار آراء بتطبيق ذلك ا١تفهومُت، بُت ا١تستدامة أدل إُف التوفيق التنمية مفهـو بركز أف االقتصادم، إال النمو مستويات من يقلص ذلك
االستدامة، ْتيث أصبحت ٢تا  مفهـو معو كظهر باالستدامة يسمى ما مبدأ ظهر كمنو منهما، كاحد أم التفريط يف دكف حدكا آف يف مراعاهتما على

 مؤشرات كأبعاد كتأخذ باالعتبار البعد البيئي كدكر كأ٫تية اجملتمع ا١تدٓف كا١تواطنة يف ذلك.

كمتكاملة فيما بينها يف إطار تفاعلي مستمر، كيتسم بالضبط كالتنظيم فالتنمية االقتصادية بصفة عامة ىي تنمية بأربعة أبعاد مًتابطة 
(، فمن ا١تنظور االقتصادم تعٍت 41، ص2007كالًتشيد للموارد، كىي األبعاد االقتصادية، كالبشرية، كالبيئية، كالتكنولوجية كذلك )غنيم كأبو زنط، 

ث تأخذ بعُت االعتبار حصة االستهبلؾ الفردم من ا١توارد الطبيعية، كتقليص حجم ة االقتصادية ألطوؿ فًتة ٦تكنة، ْتيياالستدامة تعظيم الرفاى
لتحقيق ىذه التفاكت يف الدخل كا١تساكاة يف توزيع الدخل مع إيقاؼ تبديد ا١توارد الطبيعية، كالنظر ١تسؤكلية الدكؿ ا١تتقدمة عن التلوث كمعاٞتتو 

 التنمية.

لق أكثر بأ٫تية توزيع السكاف كاالستخداـ الكامل للموارد البشرية، خاصة بتحسُت التعليم ف األمر يتعإأما من حيث البعد البشرم ف
اليت ٯتكن كا٠تدمات الصحية، يف حُت يتمحور البعد البيئي بشكل كبَت حوؿ ضركرة ٛتاية ا١تناخ من االحتباس اٟترارم كالتقليل من األنشطة البشرية 

نو من مواد يف خدمة اٟتياة اإلنسانية خاصة ا١تياه كاٟتفاظ على التنوع البيولوجي، كأخَتا البعد التكنولوجي ضمّ د سبلمة البيئة كالطبيعة، كما تتأف هتدّ 
بقية األبعاد، الذم يهدؼ أساسا إُف االستخداـ الواسع للتكنولوجيا النظيفة احملسنة كالصديقة للبيئة، ٔتعٌت أف ال تنتج عنها أضرار كبَتة تؤثر على 
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 منها كاٟتد من انبعاث الغازات كاحملافظة على طبقة األكزكف، فهذه األخَتة تعترب ٔتثابة جهاز مناعة للكرة األرضية، ْتيث تقـو جزئيات خاصة البيئية
  (Guy, 1992, p. 71)متها سرطاف اٞتلد كضعف البصر خطَتة يف مقدّ  ااألكزكف بتصفية األشعة الشمسية فوؽ البنفسجية، كاليت تسبب أمراض

ذه األبعاد  تظهر على أهنا مًتابطة كتعرب أكثر عن طبيعة مفهـو التنمية ا١تستدامة،  كمنو سنحاكؿ يف العنصر ا١توإُف تبياف كيفية إذف ى
 أهنا  ٯتكن أف ٗتتلف من بلد آلخر كمن زمن آلخر.من ىذا بالرغم  ،قياسها، من خبلؿ عرض بعض ا١تؤشرات األساسية يف ذلك

II.4-  المستدامة:مؤشرات التنمية 

٧تاز احملقق يف ٣تاؿ التنمية ا١تستدامة، ْتيث يعرؼ ا١تؤشر  على عادة يتم استخداـ ا١تؤشرات كا١تعامبلت أك األدلة لقياس مدل التقدـ كاإل
دد من ا١تؤشرات أنو أداة تصف بصورة كمية كموجزة كضع أك حالة معينة، أما ا١تعامبلت كمفردىا معامل فهو عبارة عن مقياس تركييب أك ٕتميعي لع

يفها بطريقة إحصائية معينة لوصف حالة أك كضع قائم، كلنفس األغراض يستخدـ ألجلها ا١تؤشر، كلكن بصورة أكثر مشولية يا١تختارة، كاليت يتم تك
 (. 251، ص 2007ككاقعية )غنيم، كأبو زنط،

دات ا١تبذكلة يف ٣تاؿ ٖتقيق و يم اجملهييف مقدمتها تقْتيث تكوف ىذه العمليات كلها من أجل ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ، كاليت تأيت 
ة ا٢تادفة أىداؼ التنمية، ىذا إُف جانب السعي ١تعرفة العراقيل كا١تعوقات اليت ٖتوؿ دكف ذلك، ككذلك من أجل معرفة كتَتة التحوؿ ٨تو ىذه العملي

ف كضع ىذه ا١تؤشرات أصبح ضركرة من أجل تشكيل قاعدة إكعليو فقصد الوصوؿ للتنمية ا١تستدامة مقارنة بعامل الزماف أك الوقت ا١تسطر لذلك، 
 للتفاعل القائم بُت ا١تتغَتات االقتصادية، كاالجتماعية، كالبيئية كذلك. ابيانات إلدارة ٚتيع جوانب التنمية ا١تستدامة، كما أهنا تعترب تشخيص

طالة، كمعدؿ النمو السكآف مع ٤تاكلة تقييم كاقع الصحة كالتعليم، إذ تتمحور أساسا حوؿ نصيب الفرد من الناتج احمللي العاـ، كمعدؿ الب
م عاـ كشامل ١تدل ٖتقيق أىداؼ التنمية يكتقييم ظاىرة التصحر، كمدل استخداـ التكنولوجيا الصديقة للبيئة أك العكس، ٔتعٌت أهنا يف غالبها تقي

ك٪تو األجياؿ خاصة من حيث استخدامها للموارد الطبيعية من خبلؿ نظم سياسية  ا١تستدامة، فهي ٘تثل تنمية حقيقية متواصلة كمستمرة ٔتركر الوقت
ة  على التأثَت كاقتصادية كثقافية ىدفها األساسي  خدمة جوانب اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية مع عدـ إ٫تاؿ اٞتانب البيئي أل٫تيتو الكبَتة يف القدر 

 .يف  مستقبل البشرية كٖتسُت مستول األفراد فيها

شرفة إال أف ىذه  ا١تؤشرات ليست ثابتة كمتشاهبة لدل أغلب دكؿ العاَف بل أهنا ٗتتلف باختبلؼ ا١تكاف كالزماف، كباختبلؼ اٞتهات ا١ت
اٟترص يف   ا٬تابي إكعامبل اعليها، كا١تتغَتات ا١تعتمدة يف ذلك، خاصة أهنا تنطلق من األىداؼ ا١تسطرة ٢تا مسبقا، لكن يبقى االعتماد عليها ضركري

 .على أف تكوف القرارات ا١تتعلقة بالتنمية ا١تستدامة مرتكزة على معلومات صحيحة ناجعة كمبلئمة

III - العمل كأىميتو في مجاؿ تحقيق التنمية سوؽ: 

III.1- :مفهـو سوؽ العمل 

 كتحدّ  كذلك كباعتباره التخصصات من بالكثَت بارتباطو كذلك فيها، البحث مت اليت كا١تواضيع القضايا أىم بُت من العمل سوؽ يعترب
 مشاكلو، ٖتليل يف كاالجتماعية االقتصادية كا١تذاىب، كا١تدارس النظر كجهات بذلك الوقت، فاختلفت نفس يف سياسي كحىت كاقتصادم اجتماعي

 :يلي كما ا١تفهـو ىذا حوؿ التعاريف من ٣تموعة تقدٔف ٯتكن يلي كفيما االقتصاد، بعو١تة تعرؼ ِفااٟت العصر يف جديدة مرحلة دخل أنو حيث

 ْتجم التنبؤ ٯتكن السوؽ خبلؿ كمن ا١تتاحة، التوظيف قرارات بُت كالتنسيق كا١تهن الوظائف على العمل توزيع عن ىو ا١تسؤكؿ العمل سوؽ
 كاالختصاصات ا١تهن حسب العمالة من ا١تتاح العرض تقدير ٯتكن كذلك ا١تنشهت، األعماؿ، أصحاب قبل من العاملة األيدم على ا١تتوقع الطلب

 (. 31، ص2008األفراد )طاقة،  قبل من كا١ترغوبة ا١تطلوبة العمل قرارات فيو تتخذ الذم فهو ا١تكاف ا١تختلفة،

القاطنُت  )ا١توسوم،  معظم يشتغل فيها كاليت العماؿ عن ا١تؤسسات فيها تفتش اليت ىو ا١تنطقة العمل لكودماف" سوؽ آخر" تعريف كيف
 ,Peretti, 1999)ا١تؤسسات اليت يعملوف فيها هتم األفراد كفاءات تكوف أجلها من اليت ا١تناصب ٣تموعة كذلك (، كىذا يعٍت11، ص2007

p136) . 
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 العمل خدمات بيع فيها يتم أنو يعٍت عليو، كالطلب العمل عرض فيها يتفاعل اليت االقتصادية التنظيمية ا١تؤسسة تلك عن كذلك كيعرب
 عن فصلها ٯتكن كال تباع، كال تؤجر العمل خدمات أف أ٫تها من خصائص بعدة العمل، سوؽ العمل، كيتميز خدمات كبالتإُف تسعَت كشراؤىا،
 من عرضو مت ما خبلؿ من (، إذف03، ص2003كالطلب )اٟتاج،  العرض قرارات تفسَت األجر يف -السعر عن تقل ال العمل كظركؼ العامل،
 :التاِف اإلجرائي التعريف إعطاء ٯتكن التعاريف ٥تتلف

أك السعر، ٔتعٌت ٣تاؿ لتعامل  كاألجر العمل من يتكوف أنو ٔتعٌت العمل  فيو ل كيشًت  يباع الذم أك ا١تكاف اٟتيز ىو ذلك العمل سوؽ
 ٤تاربة يف دكلة كل تعمدىا اليت التشغيل بسياسات كثَتا أصحاب العمل  الذين يبحثوف عن العماؿ كاألفراد  الذين يبحثوف عن العمل، كىو يرتبط

إضافة إُف  دكلة لكل كاالقتصادية السياسية األكضاع السائدة، ىذا إُف جانب العمل ٣تاالت من ٣تاؿ كل يف السائدة العمل البطالة، كظركؼ
 .خاصة بصفة العمل كقوة عامة بصفة اجملتمع ألفراد الدٯتغرافية الًتكيبة

III.2-  العمل:أىمية كدكر سوؽ 

يدخل مفهـو سوؽ العمل ضمن سياسة التشغيل، كاليت تعترب جزء ىاما كأساسيا يف النشاط كالتنظيم االقتصادم العاـ ألم بلد، إذ يتأثر 
حة، كؿ عن توزيع العمل على الوظائف كا١تهن كالتنسيق بُت قرارات التوظيف ا١تتاؤ بكثَت من العوامل كالظركؼ، خاصة االقتصادية منها، فهو ا١تس

العاملة  لْتيث ٯتكن من خبللو التنبؤ ْتجم الطلب ا١تتوقع على اليد العاملة من قبل أرباب العمل، كما يتيح كذلك  فرصة تقدير العرض من القو 
 (.31، ص2007نو ٯتثل ا١تكاف الذم تتخذ فيو قرارات العمل ا١تطلوبة كا١ترغوبة من قبل األفراد )طاقة، إحسب ا١تهن كاالختصاص، 

يشَت كذلك إُف األساليب أك الطرؽ اليت ٕتمع بُت الطلب على القول العاملة كالعرض من ا١توارد البشرية ا١تتاحة للعمل كمكاتب كقد 
ديد التوظيف كىيئات التشغيل كا١تنظمات النقابية كاإلعبلنات يف كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة، ْتيث تظهر أ٫تيتو بكونو يشكل ٣تاؿ ْتث مشًتؾ لع

الباحثُت االجتماعُت  كحىت السياسيُت، كىو ما ك ألكادٯتية  كالفركع البحثية اٟتديثة، فاستقطب حيزا كبَتا من اىتماـ االقتصاديُت،  التخصصات ا
اتية،  البحث يف قضايا العمل كالتشغيل أك التوظيف كالعبلقات ا١تهنية كا١تؤسس فنها، إذ أف الكثَت من الباحثُت يصنفو يًتجم درجة األ٫تية اليت يتضمّ 

 كأىم اٟتقوؿ ا١تعرفية اٞتديدة اليت ظهرت خبلؿ السنوات األخَتة يف إطار الدراسات اٟتديثة.

 اىذا كغَته من أ٫تية سوؽ العمل كالتشغيل نإتة لكوف أف العمل يعترب  جزء من الفعالية اإلنسانية يف ٚتيع اجملتمعات، أين يكوف مظهر  كلّ 
كمن خبللو أيضا نصل إُف ٖتقيق التنمية يف اجملتمع، فعلى ىذا األساس يظهر سوؽ العمل كجهاز (، 509، ص2010من مظاىر الشغل )طوٓف، 

ة منظم ٮتضع اٞتميع ١تطالبو، كعلى رأس ىذا األخَت تظهر ا١تؤسسات كأرباب العمل، كالنقابات من جهة أخرل، لكن كل ىذا ضمن مراقبة اٟتكوم
 العمل. من خبلؿ أجهزهتا ا١تختلفة، كعلى رأسها مفتشية

إذف من ىنا تظهر أ٫تية سوؽ العمل، يف توجيو القول العاملة ٨تو اٞتهات األكثر فعالية، لكوف شركط العرض كالطلب تتغَت باستمرار، فهو 
لعماؿ يف ٖتديد مستويات األجور على ضوء التفاعل القائم كا١تستمر بُت العرض كالطلب، ىذا إُف جانب عملية تنظيم كتوزيع ا اكبَت   ايؤدم دكر 

ن حسب ٥تتلف القطاعات كاألنشطة االقتصادية لكل فرد كمؤسسة، كاٟتد من ظاىرة البطالة، ٦تا جعل العديد من الدكؿ كاٟتكومات تسعى دائما م
ة سوؽ العمل كالتشغيل، لغرض استحداث دائم ١تناصب العمل كهدؼ أساسي للتنمية ألجل بر٣تة ٣تموعة من اإلجراءات الستيعاب مسأ

 (.67، ص1996، )سبلطنية

III.3- :آليات سوؽ العمل 

تبدأ أساسا دراسة سوؽ العمل كتنتهي بتحليل الطلب كالعرض ا٠تاص بعنصر العمل، إذ يعرب ىنا عن تلك ا١تؤسسة التنظيمية االقتصادية 
تو أف خدمات العمل تؤجر كال تباع نو يتم فيها بيع خدمات العمل كشراؤىا، كمن أىم ٦تيزاأاليت يتفاعل فيها عرض العمل كالطلب عليو، ٔتعٌت 

جر معُت، أ(، ْتيث ٯتثل الطلب على العمل كمية أك نوعية اٞتهود البشرية ا١تطلوبة من قبل أرباب العمل كذلك مقابل 49، ص2012)دٛتآف، 
نو يصدر عن أ العمل، ٔتعٌت ٔتعٌت طلب أصحاب أك أرباب العمل ٠تدمات العمل، أما عرض العمل فهو يشَت إُف عدد القول العاملة الراغبة يف

 (.49-47ص-، ص2007ك األفراد الراغبُت يف العمل ك٢تم استعداد كقابلية لذلك )طاقة، أالعماؿ 
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غرافية ٢تم من حيث و إذ أف ىذا األخَت يتأثر ٔتجموعة من العوامل منها، متغَتات اقتصادية كأخرل اجتماعية، كحجم السكاف كالًتكيبة الدٯت
إضافة إُف عامل ا٢تجرة، كما ٧تد أف الطلب على العمل يتأثر أيضا ٔتجموعة من العوامل كنوع النشاط االقتصادم للفرد كاألسلوب اٞتنس كالسن، 

دم السائدة التقٍت كالفٍت ا١تستخدـ، أك ا١تتبع يف اإلنتاج، ىذا إُف جانب زيادة أك ا٩تفاض معدالت النمو السكآف، كدرجة التطور كالتخلف االقتصا
-، ص2007اجملتمع، إضافة إُف التغَتات اليت تطرأ على حجم الدخل كمعدالت األسعار، كالسياسة االقتصادية ا١تتبعة لكل دكلة)طاقة، يف 
 (.50-48ص

إذف فا١تتغَتات اليت تؤثر يف حركة العرض كالطلب يف سوؽ العمل ليست مستقرة، بل ىي متحركة كمتغَتة، ىذا إُف جانب تشريعات العمل 
ُت، فهو بدكره يعمل على التأثَت يف سوؽ العمل كيسعى إُف تنظيمو من جهة أخرل، كيكوف ىذا بطبيعة ير االجتماعي بُت الشركاء االجتماعكاٟتوا

 اٟتاؿ من خبلؿ الدكر الذم تقـو بو السلطات العمومية  عن طريق تدخبلت أجهزة التفتيش اليت تراقب ىذا السوؽ، خاصة من حيث بناء عبلقات
خر يتعلق أساسا بسوؽ العمل غَت الرٝتي، آ اكما تقدـ كذلك معلومات كإحصائيات حوؿ كاقع التشغيل بصفة عامة، إال أف ىناؾ كاقع  العمل،

ك فالنشاط االقتصادم يف كل دكلة ليس دائما منتظم يف سوؽ عمل رٝتي، حيث ىناؾ دائما ٣تموعة من األفراد، سواء الذين ٯتثلوف قوة العمل أ
 ضمن العمل غَت ا١تصرح بو.  غَتىا، تنشط

III.4-  ّسمي:سوؽ العمل غير الر 

لقد تضاربت اآلراء كاألفكار حوؿ مفهـو سوؽ العمل غَت الرٝتي للتعبَت عنو، فقد جاء يف تقرير ا١تكتب الدكِف للعمل على أنو "ٯتثل 
اعية، كأنو ٯتثل عدد الوظائف غَت ا١تنظمة اليت تكوف ضمن القطاع العماؿ الذين يفتقركف إُف أم نوع من أنواع اٟتماية اليت تقررىا التشريعات االجتم

(، إال أف تعريفو 10، ص1986غَت الرٝتي، أك مؤسسات القطاع الرٝتي، أك ضمن األسر ا١تعيشية يف فًتة زمنية ٤تددة" )ا١تؤ٘تر الدكِف للعمل، 
حصر مشاركة ىذا القطاع يف النشاط  اث من الصعب جدٮتتلف من دكلة ألخرل، كذلك حسب الظركؼ كالنشاط ا١تمارس من خبللو، ْتي

 االقتصادم.

 فهناؾ دكؿ قليلة ٦تن توفر إحصائيات مفصلة كدقيقة عنو،  كما تتنوع أسباب كدكافع العمل يف ىذا القطاع، إال أف الكثَت منهم يلجأ إليو
لتحسُت الدخل، إذ ٯتثل تغَتات عميقة يف عبلقات  اإضافي اصدر لعجز القطاع الرٝتي ا١تنظم عن تأمُت فرص عمل رٝتية، كيف حاالت أخرل يعترب م

ز بتوسع متصاعد من حيث عدد العماؿ، كباالنتشار السريع بُت ٥تتلف الفئات االجتماعية كارتفاع عدد العاملُت فيو دكف أجر أك العمل كيتميّ 
تخداـ أدكات بسيطة يف العمل كاالعتماد على األسواؽ احمللية ا٩تفاض مستواىا لدل العماؿ، مع االعتماد على العمل اليدكم إُف حد كبَت كاس

 (.54، ص2012القريبة من أماكن العمل لتسويق السلع كا٠تدمات )دٛتآف، 

أما عن أسباب انتشاره فهناؾ من يشَت إُف ضعف اإلطار القانوٓف الذم ٭تارب ىذه الظاىرة كيعاقب مرتكبيها، ْتيث تزايد االىتماـ 
ِف ٔتخاطر ىذا النوع من العمل، الشيء الذم كانت تنادل بو منظمة العمل العربية دائما، باعتبار أف ىذه الظاىرة تنتشر كتتوسع كاالعًتاؼ الدك 

ا من كاستقرار األفراد كاجملتمعات، كبالتإُف اقتصاد الدكؿ بكاملها، ٦تأأكثر يف الدكؿ النامية كالعربية منها، ْتيث أف مظاىره ا١تعاصرة  أصبحت هتدد 
هو يستدعي ٤تاربة ىذه الظاىرة من خبلؿ تنظيم عاَف الشغل كسوؽ العمل ٔتراقبة مدل تطبيق أحكاـ قانوف العمل يف ٣تتمع العمل بصفة عامة، ف

فها الظاىرة كاليت تكلّ ك السائرة يف طريق النمو ال تزاؿ تعآف من ىذه أٔتثابة عائق للتنمية ٔتختلف أشكا٢تا، كاٞتزائر كغَتىا من بلداف العاَف الثالث 
 مستمرة حملاربتها كٖتقيق نوع من العدالة االجتماعية  يف ٣تاؿ سوؽ العمل كالتشغيل.  اجهود

III.5- :العمل في الجزائر 

ور إف مفهـو العمل تطور كتغَت يف ظل اختبلؼ الثقافات كالظركؼ السائدة خبلؿ ا١تراحل التارٮتية لو، من  العهد اإلغريقي مركرا بعصر ظه
خر من حيث ا١تبادئ كالقيم اليت آاإلسبلـ مث عصر النهضة األكربية، ْتيث اختلف مفهومو يف الثقافة ا١تسيحية كيف ا١تنظور اإلسبلمي  شيئا 

ية الصناعية  ف اليت قدمت يف ىذا اجملاؿ، خاصة بعد انتشار الرأٝتالييكتسبها، فإذا نظرنا إُف اجملتمع اٞتزائرم، كمن خبلؿ ٥تتلف الدراسات كالتعار 
 اليت عممت تقسيم العمل ك٪تو العمل ا١تأجور كدكر سوؽ العمل يف اقتصاديات البلداف، نبلحظ أنو يعيش أزمة تتمثل يف كونو يعيش حالة عمل
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من جهة أخرل  ا١تؤسسات َت٤تدكدة  تتميز بضعف األداء كاإلتقاف كعدـ ٘تحور ا٢توية العمالية على العمل من جهة، كيف أزمة أ٪تاط تنظيم كتسي
 (.63، ص1993)عبد البلكم، 

يف حُت يرل أٛتد حوييت أف أزمة العمل يف اٞتزائر ليست أزمة تنظيم كال أزمة كسائل عمل، كما يعتقد البعض، بل ىي يف اٟتقيقة، أزمة 
ها ٗتضع ٢تذه تمعات العربية اإلسبلمية كلّ تصور ١تفهـو العمل كأخبلقياتو، كليس اجملتمع اٞتزائرم ىو الوحيد الذم يشكو من ىذه الظاىرة، كلكن اجمل

سة، كالبديل ا١تقولة، بل إف السبب اٟتقيقي لتخلفها، إُف جانب العوامل االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، ىو الفهم ا٠تاطئ للعمل، تصورا أك ٦تار 
السواء )عبد البلكم،  ؤسستنا االقتصادية كاالجتماعية على حدّ إذف ىو إ٬تاد تطبيقات ميدانية للمفهـو اإلسبلمي للعمل يف ٕتارتنا كزراعتنا، كيف م

 (.05، ص1993

ية، أما عبد الرٛتاف عبدك،  فيقًتح عناصر مكملة للتحليل السابق، حيث يبُت يف مداخلتو أف عدـ فاعلية العمل يف ا١تؤسسة الصناعية اٞتزائر 
العمالية أل٪تاط تنظيم ا١تؤسسة ا١تطبقة منذ االستقبلؿ إُف يومنا ىذا، لكوف ىذه األخَتة ال ٯتكن تفسَته بأطركحة رفض العمل، كإ٪تا بظاىرة  ا١تقاكمة 

نت أكربا ٗتضع ١تنطق يتناقض مع منطق تنظيم اجملتمع، كىو ما يتطلب إحداث ثورة فكرية قبل كل شيء فيما يتعلق بالقيم ٕتاه ىذه الظاىرة، فإذا كا
ثامن عشر إُف اآلف، لتوجد ىذا اجملتمع اٟتديث، ككانت ثورهتا الصناعية قد ٘تحورت حوؿ العمل قد خاضت معركة طويلة منذ منتصف القرف ال

نو قد حاف الوقت كذلك للمجتمعات العربية كاإلسبلمية أف ٗتوض كتبدأ مثل ىذه ا١تعركة، لكن ٔتفهـو كتصور إسبلمي للعمل، كىو إكاإلنتاج، ف
االقتصادية كاالجتماعية كحىت السياسية كالفكرية. الشيء الذم يستلـز االعتماد على مشركع فكرم الذم يطرح نفسو كبديل للمسا٫تة يف تنميتها 

 كتنموم مزدكج كمستمر من قبل الدكلة، ٯتكن ترٚتتو يف تلك السياسات ا١توجهة لتنظيم سوؽ العمل كعاَف الشغل للدفع بعملية التنمية بشكل
 ا٬تايب. 

IV - سياسات التشغيل في الجزائر: 

األفراد كاجملتمعات، كذلك لكوف حق العمل يعد مطلبا  ةمن قيمة كأ٫تية العمل يف حيا ايأيت االىتماـ بقضية تشغيل القول العاملة انطبلق
، كاالتفاقيات هتا ا١تواثيق كاإلعبلنات الدكلية ا١تتعلقة ْتقوؽ اإلنسافأساسيا ألفراد اجملتمع ٚتيعهم، إذ يعترب بذلك من أىم اٟتقوؽ األساسية اليت أقرّ 

دكلة تعطي  النظر عن طبيعة نظامها السياسي، االقتصادم كاالجتماعي، ٦تا جعل كلّ  الصادرة عن منظمة العمل الدكلية كالعربية كحىت الوطنية، بغضّ 
 أ٫تية بالغة ١تراقبة مؤشر التشغيل.

البشرية كا١تادية، مرتكزا على مفهـو التنمية االقتصادية فإذا كاف ىذا األخَت ٯتثل تنظيم التوظيف الكامل كاالستعماؿ ا١تطلق للموارد 
(، 12كاالستغبلؿ األمثل للعنصر البشرم يف النشاط االقتصادم، مع ضماف العمل لكل شخص راغب فيو )مكتب العمل الدكِف، االتفاقية رقم 

التفاقيات الثبلثية األطراؼ، ) اٟتكومة، أرباب العمل، ف سياسات التشغيل ٯتكن النظر إليها بأهنا ٣تمل التشريعات كالقرارات اٟتكومية، كاإف
دىا السلطة ا١تختصة يف ٣تاؿ  ألداء سوؽ العمل، كما أهنا منهج يتمثل يف ٣تموعة من الربامج، ٖتدّ َتالعماؿ(، ا٢تادفة إُف تنظيم ككضع ضوابط كمعاي

ف يف إتاه اٟتد من مستويات البطالة كٖتقيق التشغيل األمثل  كيتفق مع االستفادة القصول من الطاقة البشرية، مع تشغيل الباحث عن العمل ٔتا يكو 
كأىداؼ  السياسات االقتصادية العامة كاسًتاتيجياهتا ا١تعلنة، كذلك معاٞتة مستويات الفقر كاٟتد منو، لتحقيق التكامل بُت التنمية االقتصادية

 (.58، ص2012التشغيل )دٛتآف، 

االستعمارية من ٖتوؿ يف الواقع االقتصادم،  بعد االستيبلء على األرض كهتجَت فبلحيها،  كما أحدثتو كذلك من إف ما أحدثتو ا١ترحلة 
ل، إف تدمَت يف عاَف اٟترؼ جراء الضرائب ا١تفركضة، جعل اٞتزائر مع االستقبلؿ تواجو مشكلة بطالة متميزة من حيث العدد كمن حيث النظرة للعم

(،  فإذا كانت السنوات القريبة من االستقبلؿ الوطٍت تتميز بأسباب موضوعية، كاف 43.44، ص.ص2014)شريف،  َف نفل أزمة ىوية عمالية
حقة بدأت تتأثر يعآف فيها االقتصاد الوطٍت كا١تنظمة اٞتزائرية، كاليت ترجع إُف انعداـ الكفاءات اٞتزائرية كضعف ا١توجودة منها، فانا السنوات البل

، 2014عتبارات االسًتاتيجية للدكلة اٞتزائرية، كاُف طبيعة ا١تسَت اٞتزائرم، كالبنية االجتماعية اليت ينشط فيها )قاٝتي، بعوامل ترجع إُف اال
 (.207ص
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لة التشغيل أاالىتماـ كالتكفل أكثر ٔتس أىذا إُف جانب عوامل أخرل تتعلق أساسا بتغَتات االقتصاد العا١تي كالتطور التكنولوجي، أين بد
ة ا١تعتمدة فاقها من طرؼ الدكلة، ذلك استنادا إُف التطور النظرم يف ا١تواثيق اٞتزائرية لسياسة التشغيل، انطبلقا من اسًتاتيجية التنمية الوطنيآكتوسيع 

ـ كاليت حددت كهدؼ أساسي ٢تا بناء قاعدة صناعية صلبة، ك٘تكُت كل ا١تواطنُت من حقهم يف العمل، فقد حضي موضوع 1967من سنة 
نو مصدر أساسي،  كضركرم لعملية التنمية كتنمية الثركة أغيل على ذلك ٔتكانة معتربة على مستول ا٠تطاب الرٝتي، خصوصا بعد التأكد على التش

 البشرية.

ة مرحلة زمنية، إذ تشَت أربع مراحل أساسية، شكلت مصادر عملية التنمي اسة التشغيل يف اٞتزائر مواكبة ٠تصوصية كلّ يكعليو فقد جاءت س
ٔترحلة التسيَت الذايت، التسيَت االشًتاكي، مرحلة إعادة ا٢تيكلة كمرحلة اإلصبلح االقتصادم، ْتيث كانت لكل مرحلة خصائصها  أمن خبل٢تا، بد

عرفتو ا١تميزة من حيث منطق التوجو ٨تو سياسة معينة كمن حيث الصعوبات، إال أف ىناؾ تقريبا خاصية مشًتكة يف كامل ا١تسار االقتصادم الذم 
ي أكثر اٞتزائر، تتمثل على العمـو يف مشكلة البَتكقراطية يف التسيَت كمشكلة ظركؼ العمل ا١تطركحة باستمرار، خصوصا يف ميداف اإلنتاج الصناع

 . كىو ما ٯتثل ٖتديات دائمة أماـ عملية التنمية Boucherf, 1992,p-p26-28)كحىت اإلدارم منو )

ف كتَتة الزيادة السكانية تتغَت باستمرار كمرشحة للزيادة، أة للتشغيل تفرض نفسها أكثر فأكثر، خصوصا ك ف ضركرة إرساء سياسإكبالتإُف ف
)سفَت، د ٦تا يعٍت الزيادة أكثر يف الطلب على التشغيل ٔتركر الوقت، فبل بد من إرساء سياسة للتشغيل بكل مقوماهتا، كليس كمجرد نتيجة للتشغيل 

 (.12ت، ص

جل اإلنتاج كٖتقيق التنمية، كما أذه السياسات ا١تعتمدة للتشغيل، أهنا سلبية ٔتعٌت من أجل التشغيل فقط، كليس من ف من مظاىر ىأإذ 
بَت سلبية جاء يف تقرير ا١تنظمة العربية للعمل حوؿ سياسات التشغيل يف الدكؿ النامية، بأهنا ترتكز على خدمات التشغيل السلبية كإجراءات أك تدا

 ج دعم مادم تسعى من خبل٢تا للمحافظة على استقرار الوضع االجتماعي.تستند على برام

V- في الجزائر رقابة إجراءات كشركط التشغيل: 

ترتكز الدكلة لتحقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية على عدد من ا١تؤسسات كتعرؼ إٚتاال با١ترافق العامة للتشغيل، ْتيث يعد ا١تكتب 
ـ، كىو عبارة عن مؤسسة عامة ذات طابع إدارم كضع 1971مُت تشغيل اليد العاملة انطبلقا من سنة أجهاز يساىم بتالوطٍت لليد العاملة أكؿ 

ما بعد إُف الوكالة الوطنية ي(، لتتغَت تسميتو ف42-71، األمر 1971ٖتت كصاية كزارة العمل كالشؤكف االجتماعية )اٞتريدة الرٝتية اٞتزائرية، 
نت من بُت أىم االختصاصات ا١تخولة ٢تذه ا١تؤسسة، رسم السياسة العامة للتشغيل داخل الوطن كخارجو لتتمكن ـ، فكا1990للتشغيل سنة 

 ؿبذلك باالطبلع على متطلبات كتقلبات سوؽ العمل، من خبلؿ السهر على ٚتع طلبات كعركض العمل لئلشراؼ على عملية تشغيل العما
كاسعة يف ضماف تطبيق التدابَت الناٚتة عن االتفاقيات الدكلية يف ٣تاؿ التشغيل )بن عزكز،  بشكل عادؿ، كما تتمتع ىذه الوكالة بصبلحيات

 بذلك لدمج اليد العاملة داخل الوطن أك خارجو يف عاَف الشغل. ى(، لتسع26، ص2004

ل لدل ىذه الوكالة الوطنية كعليو فقد ألـز ا١تشرع اٞتزائرم كل ا٢تيئات ا١تستخدمة سواء كانت خاصة أك عمومية، بتقدٔف عركض العم
(، ٬تب على كل 19-04انوف رقم )قمن ال 18حد فركعها عرب ٥تتلف الًتاب الوطٍت، ذلك حسب ما جاء يف ا١تادة أا١تختصة يف التشغيل أك يف 

شغلها )اٞتريدة الرٝتية اٞتزائرية،  مستخدـ أف يبلغ الوكالة ا١تؤىلة أك البلدية أك ا٢تيئة ا٠تاصة ا١تعتمدة با١تناصب الشاغرة لدل مؤسستو كاليت يريد
(، للتأكيد من ٚتيع عمليات التشغيل، كما ٘تكن ىذه العملية من ٤تاربة ظاىرة العمل غَت ا١تصرح أك ما يعرؼ بسوؽ العمل 83، العدد 2004

 . الرٝتيَتغ

الدكؿ العربية بالقاىرة، بغرض التعرؼ  ففي ىذا الصدد عقدت منظمة العمل العربية ندكة قومية حوؿ تطوير مكاتب كمنظومة التشغيل يف
٧تازاهتا، كا١تشاكل كا١تعوقات اليت تواجو أقساـ كفركع مكاتب التشغيل، مع ٤تاكلة إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة لتطويرىا إكالتقرب من كاقع مكاتب التشغيل ك 

ٖتقيق التوازف بُت العرض كالطلب، فضبل عن تبادؿ  لتنمية قدرات كأداء العاملُت فيها، كذلك التباحث حوؿ تنظيم سوؽ العمل ٦تا يساعد يف
لتختتم ٔتجموعة من التوصيات ٯتكن إ٬تازىا  (، 2014ا٠تربات كالتجارب بُت ا١تشاركُت حوؿ ٣تاالت التخطيط كالتشغيل )مكتب العمل العريب،

 فما يلي:
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 وانب.دعوة البلداف العربية إُف ا١تزيد من اٞتهود لتطوير مكاتب التشغيل من كل اٞت -

 ٘تكُت ىذه ا١تكاتب من اٟتصوؿ على البيانات كا١تعلومات الدقيقة عن أكضاع سوؽ العمل كاألكضاع االقتصادية كاالجتماعية الراىنة. -

 كذلك الدعوة لبناء شبكة ا١تعلومات حوؿ ىذا السوؽ.  -

لسياسات اٟتكومية ا١تختلفة لدعم التشغيل، ر حوؿ التشغيل كالبطالة يف الدكؿ العربية، على دراسة اآخكما عملت من خبلؿ اجتماع 
جل ٖتقيق تنمية اقتصادية أفضل ٔتحاربة ظاىرة البطالة كالعمل غَت ا١تصرح أانطبلقا من اٟتوار االجتماعي ا١تنظم بُت أطراؼ اإلنتاج الثبلثة من 

فقط بالنسبة القتصاديات ٥تتلف دكؿ  اكليس ٤تلي ايدكل اشرنا إليو بأنو ٯتثل هتديدأ(، ىذا األخَت الذم سبق كأف 2012)مكتب العمل العريب، 
 العاَف خاصة يف ٣تاؿ ٖتقيق التنمية كٛتاية الطبقة العاملة من االستغبلؿ.

VI- الخالصة: 
عرضو أف عملية التنمية يف الواقع متعددة األبعاد كأهنا تتصف بالشمولية من حيث ٣تاالت اٟتياة اليت تنظمها  يتضح من خبلؿ ما متّ 

جل فهم مسارىا أكتغطيها، فهي ليست اٞتانب االقتصادم كحده، كما أف ٖتقيقها يتطلب التفتح على ٥تتلف التخصصات العلمية كذلك من 
٣تتمع كما ٯتتلكو من موارد كمؤىبلت بشرية ٢تا القدرة على التكيف ا١تستمر مع ٥تتلف األكضاع  كلّ   بشكل جيد كتوجيهها ٔتا يتماشى كخصائص

نو ٮتضع ألعمل ك كالظركؼ االقتصادية العا١تية كاليت تتميز بالتغَت كالتحوؿ السريع، فإذا كاف سوؽ العمل  ٯتثل ذلك اٟتيز الذم تباع كتشًتل فيو قوة ا
ف سياسات التشغيل تتحكم فيها توجهات الدكلة كما تقدمو من تشريعات كقوانُت تستطيع بدكرىا كٔتركنتها تسهيل إطلب فدائما ١تتغَتات العرض كال

 عملية التنمية.

ىذه السياسات اليت ٗتضع ىي األخرل ١تعطيات عديدة، اجتماعية كاقتصادية كحىت سياسية كثقافية كدٯتغرافية كذلك، تستوجب الدراسة 
بقا حىت تكوف يف خدمة التنمية، كليست سلبية كما جاء يف تقرير ا١تنظمة العربية للعمل حوؿ سياسات التشغيل يف الدكؿ النامية كالتخطيط ٢تا مس

و ما ٔتا فيها اٞتزائر كاليت ترتكز فيها ىذه السياسات على إجراءات سلبية  تستند على دعم مادم قصد احملافظة على االستقرار االجتماعي، كى
ادة النظر يف كيفية االعتماد على سياسات أكثر  ٧تاعة، تكوف على عبلقة مباشرة كمتطلبات سوؽ العمل كأف تكوف ٤تفزة لتحقيق النمو يستلـز إع

دمة ا١تستمر يف العديد من ٣تاالت اٟتياة االقتصادية كاالجتماعية كحىت السياسية من خبلؿ فتح عبلقات التعاكف كالتبادؿ بُت ٥تتلف الدكؿ خ
 الببلد كالعباد.  ١تصلحة
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Renewable energies as a strategic option to achieve sustainable development in Algeria  

 2تواـ زاىية ، *1عزكز عائشة

 )اٞتزائر( -3جامعة اٞتزائر-كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت  1 

 )اٞتزائر( -3جامعة اٞتزائر-كلية العلـو االقتصادية كالعلـو التجارية كعلـو التسيَت   2
  

                                                           
 alger3.dz-azzouz.aicha@univيميل: المؤلف المرسل: اإل*

 ملخص:
ا١تستدامة، إذ تشكل إمداداهتا عامبل أساسيا يف دفع عجلة  ىذه الدراسة إُف إبراز أ٫تية الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية هتدؼ

 االنتاج كٖتقيق االستقرار كالنمو ٦تا يوفر العمل الدائم كيساىم يف ٖتسُت مستويات ا١تعيشة كاٟتد من الفقر.
شعاع مشسي كطاقة الرياح مت التوصل من خبلؿ دراسة ا١توضوع اُف أف اٞتزائر تتوفر على رصيد مهم من ا١تصادر الطاقوية ا١تتجددة من إ

حيث شرعت اٞتزائر خبلؿ  كغَتىا إال أف االستثمار يف ذلك اليزاؿ يف بدايتو، إضافة إُف العديد من الصعوبات الىت ٖتوؿ دكف تطوره،
قتصاد يتماشى مع السنوات األخَتة يف تبٍت اسًتاتيجيات متقدمة لبلستغبلؿ ىذه الطاقاتوتتطلع لتطوير قدراهتا التكنولوجية كذلك لئلرساء ا

 متطلبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية ا١تنشودة.
 تنمية مستدامة؛  بيئة؛ طاقة نظيفة؛ طاقات متجددة؛طاقة مشسية. الكلمات المفتاح :

 Q42؛Q43؛ Q20؛ JEL ;O10تصنيف 
 
Abstract:  

This study Focues at on the importance of renewable energies in promoting sustainable 
development as its effects constitute a central factor in pushing ahead the process of 
development generating stability and growth which will provide lasting labor and participate 
to the amelioration of the level of living and reducing poverty. 
This study has come to the result that Algeria holds Important assets of renewable energy 
from sun to wind and other sources ,however students  in those fields is at it beginning ,in 
addition to a number of difficulties that wiped its development as Algeria has started in recent 
years to apply advanced strategies for the exploitation  of these energies with the ambition of 
developing its technological capacities that enables to reinforce the basis of her economy  that 
responds to the prioritres economic and social developments. 
Keywords:sustainable development, clear energy , renewable energy, sun energy. 
Jel Classification Codes : O10؛Q20 ؛Q43؛Q42 
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I-  تمهيد : 

ة لقد استحوذ موضوع التنمية ا١تستدامة على اىتماـ الباحثُت يف العاَف كلو، فعقدت من أجلها القمم كا١تنتديات العا١تية، حيث تتضح أ٫تي
العا١تي ا١تتزايد بالقضايا ا١ترتبطة ارتباطا كثيقا بالبشر كالبيئة، اذ تعد قضية التنمية من أبرز ا١تواضيع الىت تشغل اىتماـ ىذا ا١توضوع من خبلؿ االىتماـ 

 اجملتمع الدكِف يف الوقت الراىن حيث فرضت نفسها دكف كساطة على جدكؿ األعماؿ العا١تي.
جيع اصبلح أنظمة دعم كبناء القدرات فيما يتصل بالتجارة يف اطار النظاـ الدكِف فمن أجل ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كتعزيز ٛتاية البيئة كتش

 اٟتاِف، مرىوف بوضع برامج منسقة كفعالة ك٤تددة ا٢تدؼ يستفاد فيها من الفرص اٟتالية كا١تستقبلية للوصوؿ اُف األسواؽ. 
صادر الرئيسية للطاقة العا١تية خارج الطاقة التقليدية فضبل عن  يتزايد االىتماـ بدراسة موضوع الطاقات ا١تتجددة كوهنا ٘تثل احدل أىم ا١ت
 كوهنا طاقة نظيفة كغَت ملوثة للبيئة ٦تا يكسبها أ٫تية بالغة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة.

في ما مدل مساىمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة كمن ىنا ٯتكن طرح اشكالية الدراسة على النحو التاِف: 
 الجزائر؟.

 كيندرج ٖتت ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 كتطويره.؟ بالقطاع اٞتزائر للنهوض بذلتها اليت اٞتهود ماىي -
 اٞتزائر.؟ يف ا١تتجددة الطاقات ىذه من ا١تتوفرة اإلمكانيات ماىي -

 اٞتزائر.؟ يف ا١تتجددة للطاقات االستغبلؿ حجم ىو ما -
 :التالية الفرضيات نقًتح السابقة التساؤالت عن لئلجابة
 .كتطويره ا١تتجددة الطاقات بقطاع النهوض على قادرا كمؤسساتيا إطارا تشريعيا اٞتزائر كفرت -
 ا١تتجددة. الطاقات مصادر ٚتيع من ىائل كم اٞتزائر على تتوفر -

 .استغبلؿ أحسن مستغلة ا١تتجددة يف اٞتزائر الطاقات من ا١تتوفرة ا١تصادر ٚتيع  -
 يت:اىداؼ البحث فيمكن ا٬تازىا يف اآل أما عن
 اعطاء هنج موحد لكبل ا١تفهومُت التنمية ا١تستدامة كالطاقات ا١تتجددة. -
 ابراز كاقع كأفاؽ الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر كأىم الصعوبات الىت تواجهها. -

لئلجابة على السؤاؿ ا١تطركح كاال١تاـ ّتوانب ا١توضوع مت استخداـ ا١تنهج الوصفي التحليلي لعرض كمناقشة ا١تفاىيم، معتمدين على 
 ا١تعطيات الكمية مىت استدعت الضركرة ذلك. 

علمية ٥تتلفة حيث توفرت  ناؿ موضوع الطاقات ا١تتجددة كعبلقتو بالتنمية ا١تستدامة اىتماـ العديد من الباحثُت يف ٗتصصات كما   
 ىذا ا١توضوع كفيما يلي سوؼ نقـو بتقدٔف ٣تموعة الدراسات  على النحو التاِف: دراسات تناكلت

،ىدفت الدراسة جهود الجزائر في مجاؿ استثمار الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة"عيسى معزكزم: " خلويف سفياف، -
ية اليت تبذ٢تا اٞتزائر يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة باعتبارىا من الطاقات البديلة اليت تعترب من ا١تصادر الرئيسية للطاقة إُف التعرؼ على اٞتهود االستثمار 

قد كتوصلت الدراسة إُف أف اٞتزائر توِف اىتماـ باالستثمار يف الطاقات ا١تتجددة من خبلؿ انشاء كٗتطيط مشاريع استثمارية يف ىذا اجملالو ، يف العاَف
 صت الدراسة يف األخَت بضركرة االسراع يف كضع اسًتاتيجية لبلستثمار يف الطاقات ا١تتجددة لتهيئة الببلد ١ترحلة ما بعد النفط.أك 

"صناعة الطاقات المتجددة كدكرىا في تجسيد التنمية المستدامة في الجزائر مع االشارة الى البرنامج الوطني ٓتيت فريد، هبيآف رضا-
على ا١تستول الدكِف  عموما كعلى اٞتزائر  ىدفت الدراسة اُف تبياف الدكر االسًتاتيجي ٢تذه الطاقة ("،2030-2011المتجددة )للطاقات 

قيق متطلبات بشكل خاص، كوهنا تعد من األليات الفعالة لسد حاجيات االستهبلؾ ا١تتزايدة كٛتاية البيئة بأقل تكاليف ٦تكنة كبالتاِف ا١تسا٫تة يف ٖت
كخلصت الدراسة  اُف أنو  بالرغم من ا١تؤىبلت الطبيعية الىت ٘تتلكها اٞتزائر كاجملهودات الىت تبد٢تا لتطوير صناعة الطاقات ، مية ا١تستدامةالتن

امة، كىذا ما ا١تتجددة كترقيتها، اال أف استخداـ ىذه ا١تصادر َف يرقى اُف ا١تستول ا١تطلوب الذم ٬تب أف تصل اليو لتحقيق متطلبات التنمية ا١تستد
 يدعو اُف ضركرة تبٍت العديد من السياسات كاالجراءات الىت من شأهنا أف تساعد على االستخداـ األمثل للطاقات ا١تتجددة.
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ىدفت الدراسة  اُف الوقػوؼ علػى التطلعػات الػيت  "استغالؿ الطاقات المتجددة في الجزائر بين التطلعات كالمعوقات"فتيحة خوميجة، 
ف اٞتزائػر ٘تتلػك زائػر بلوغهػا مػن اسػتغبل٢تا للطاقػات ا١تتجػددة كالعراقيػل الػيت ٖتػد مػن بلػوغ ىػذه التطلعػات، كمن أىم مػا مت التوصل إليػو أتريػد اٞت

١تعوقات أ٫تهػا ارتفاع و العديػد مػن الكن ىػذا األمػر يعًتض 2030سنة  ميغاكاط يف 22000بلوغ  إمكانيػات كبػَتة يف الطاقػات ا١تتجددة كتستهدؼ
 .التكلفة الرأٝتاليػة ٢تذه ا١تشاريع

تنطلق الدراسة اٟتالية من الدراسات السابقة غَت أف ما ٯتيزىا كوننا تطرقنا اُف سبل كاسًتاتيجيات النهوض  بالطاقات  الدراسة الحالية:
 ا١تتجددة يف اٞتزائر انطبلقا من منظور التنمية ا١تستدامة.

II -   تحقيق التنمية المستدامة:متطلبات 

يعود ظهور مفهـو التنمية ا١تستدامة بقوة ألكاخر القرف ا١تاضي، حيث أخذت اىتماـ الكثَت من الباحثُت كصناع القرار خاصة يف ظل 
 ا١تعيشي للفرد.ا١تتزايد بعنصر البيئة كا١تستول  االىتماـ

II.1- :متطلبات تحقيق التنمية المستدامة 

" إُف القابلية للدكاـ كاٟتفظ كالتدٓف كىذا ا١تفهـو sustainabilityاالستدامة من الناحية اللغوية حسب ا١تصطلح اال٧تليزم"يشَت مفهـو 
مة كموقف ٯتكن أف ٯتثل موقفا ساكنا ٔتعٌت أف استدامة التنمية ٯتكن أف تتحقق إذا احتفظ اإلنتاج ٔتستواه اٟتاِف، بينما ٬تب النظر اُف االستدا

 1ي يعكس االحتياجات ا١تتغَتة لسكاف متزايدين.ديناميك
رجعية تعددت التعاريف ا١تتعلقة ٔتفهـو التنمية ا١تستدامة من ظهورىا بداية الثمانينات من القرف العشرين، كلعل من أ٫تها كاألكثر تداكال كم

 .1987ا١تفهـو الذم قدمتو اللجنة العا١تية للبيئة كالتنمية ا١تستدامة عاـ 
السياؽ عرفت ٞتنة بركنتبلند التنمية ا١تستدامة بأهنا: " تليب احتياجات اٞتيل اٟتاضر دكف ا١تساس بقدرة األجياؿ ا١تقبلة على تلبية يف ىذا 

 2احتياجاهتا ا٠تاصة".
ة، كاليت ٬تب ٯتكن أف نستخرج من ىذا التعريف فكرتُت أساسيتُت ٫تا على التواِف: األكُف ىي اٟتاجة كالىت تعٍت بذلك اٟتاجات األساسي

 أف نعطيها األكلوية، كالفكرة الثانية ٤تدكدية ا١توارد كقدرة احمليط على االستجابة يف الوقت اٟتاضر كا١تستقبل.
يف مدينة ريودم جانَتك الربازيلية على تعريف التنمية ا١تستدامة  1992 كقد اتفق العديد من دكؿ العاَف ٔتناسبة انعقاد مؤ٘تر األرض سنة

، عادلة من تنمية توفق بُت التنمية البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية فتنشأ دائرة صاٟتة بُت ىذه األقطاب الثبلثة، فعالة من الناحية االقتصاديةبأهنا:" 
ألرض كتضمن الناحية االقتصادية الناحية االجتماعية ك٦تكنة من الناحية البيئية، اهنا التنمية الىت ٖتًـت ا١توارد الطبيعية كالنظم البيئية كتدعم اٟتياة على ا

 3دكف إ٫تاؿ ا٢تدؼ االجتماعي الذم يتجلى يف مكافحة الفقر كالبطالة كعدـ ا١تساكاة كالبحث عن العدالة."
" مدير ٛتاية البيئة األمريكي على أهنا: تلك العملية الىت تقر بضركرة ٖتقيق ٪تو w-Ruckelshauكما عرفها بدكره كليم ركلكزىاكس "

 4يتبلئم مع قدرات البيئة."اقتصادم 
ة كذلك من منطلق أف التنمية  االقتصادية كاحملافظة على البيئة ٫تا عمليتاف متكاملتاف كليس متناقضتُت، كبالتاِف ٯتكن القوؿ أف التنمي

 5ا١تستدامة ىي الىت تسعى اُف ٖتسُت نوعية حياة اإلنساف كلكن  ليس على حساب البيئة.
ملية توظيف كإدارة كصيانة قاعدة ا١توارد الطبيعية ا١تتاحة كتوجيو التغَت التقٍت كا١تؤسسي على ٨تو يضمن استمرار كتعرؼ أيضا على أهنا:" ع

 6كاشباع االحتياجات البشرية لؤلجياؿ اٟتالية كا١تستقبلية."

II.2 -:أىداؼ التنمية المستدامة 

 7ٚتلة من األىداؼ كىي:تسعي التنمية ا١تستدامة من خبلؿ ألياهتا ك٤تتواىا اُف ٖتقيق 
كذلك من خبلؿ الًتكيز على العبلقة بُت نشاطات السكاف كالبيئة، كتتعامل مع النظم الطبيعية ك٤تتواىا على  احتراـ البيئة الطبيعية: -

ى تطوير ىذه العبلقة لتصبح عبلقة حياة االنساف، كبالتاِف فالتنمية ا١تستدٯتة ىي الىت تستوعب العبلقة اٟتساسة بُت الطبيعة كالبيئة ا١تبنية كتعمل عل
 تكامل كانسجاـ.
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كىنا تتعامل التنمية مع ا١توارد على أهنا موارد ٤تدكدة لذلك ٖتّوؿ دكف استنزافها أك تحقيق استغالؿ كاستخداـ عقالني للموارد:  -
 تدمَتىا من خبلؿ استخدامها كتوظيفها بشكل عقبلٓف.

ٖتاكؿ التنمية ا١تستدامة توظيف التكنولوجيا اٟتديثة ٔتا ٮتدـ أىداؼ اجملتمع، كذلك من  ع:ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداؼ المجتم -
كٖتقيق أىدافو خبلؿ توعية السكاف بأ٫تية التقنيات ا١تختلفة يف اجملاؿ التنموم، ككيفية استخداـ ا١تتاح كاٞتديد منها يف ٖتسُت نوعية حياة اجملتمع 

 طر كأثار بيئية سالبة أك على األقل أف تكوف ىذه األثار مسيطر عليها ٔتعٌت كجود حلوؿ مناسبة ٢تا.ا١تنشودة دكف أف يؤدم ذلك إُف ٥تا

: كذلك بإتباع طريقة تبلئم إمكانياتو كتسمح بتحقيق التوازف الذم احداث تغير مستمر كمناسب في حاجات كأكلويات المجتمع -
 ى ٚتيع ا١تشكبلت البيئية.بواسطتو ٯتكن تفعيل التنمية االقتصادية، كالسيطرة عل

III- مفهـو الطاقات المتجددة : 

تشكل الطاقات ا١تتجددة مصادر مستقبلية ىامة للطاقة ْتيث تكوف بديبل لبلىتماـ هبذا النوع من الطاقة يف الدافع البيئي للحد من 
 (.co2الغازات ا١تنبعثة كخصوصا غاز ثآف أكسيد الكربوف) 

III.1- المتجددة:تعريف الطاقات 

يقصد بالطاقات ا١تتجددة "تلك الطاقات الىت يتكرر كجودىا يف الطبيعة على ٨تو تلقائي كدكرم ٔتعٌت أهنا الطاقة ا١تستمدة من ا١توارد 
 8الطبيعية الىت تتجدد أك الىت ال ٯتكن أف تنفذ".

تصاديا أم غَت قابلة للنضوب، فهي تتجدد باستمرار طا١تا كما تعرؼ الطاقات ا١تتجددة "بأهنا الطاقات الناشئة من ا١تصادر الىت ال تفٌت اق
 9ىناؾ حياة على سطح األرض."

الطاقات ا١تتجددة كما يلي:" تتشكل الطاقات ا١تتجددة من مصادر الطاقة النإتة عن مسارات الطبيعية  IEAتعرؼ ككالة الطاقة الدكلية 
 .10التلقائية كأشعة الشمس كالرياح اليت تتجدد يف الطبيعية بوتَتة أعلى من كتَتة استهبلكها"

ال يكوف مصدرىا ٥تزكف ثابت ك٤تدكد يف الطبيعة  "على أهنا عبارة عن طاقة: (PNUD) كيعرفها برنامج األمم ا١تتحدة ٟتماية البيئة
ئية كطاقة تتجدد بصفة دكرية أسرع من كتَتة استهبلكها كتظهر يف األشكاؿ ا٠تمسة التالية: الكتلة اٟتيوية، أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهركما

 11باطن األرض".

III.2 -:خصائص الطاقات المتجددة 

 12لنا جليا أف الطاقات ا١تتجددة تتميز بعدة خصائص نذكر منها:من خبلؿ التعاريف السابقة يتضح 
 الشمس ىي ا١تصدر األساسي للطاقات ا١تتجددة سواءا بصورة مباشرة أك غَت مباشرة لذلك ىناؾ من أطلق شعار الشمس أـ الطاقات.  -
 ها ٥تالفات تضر بالبيئة ٢تذا أطلق عليها الطاقة ا٠تضراء.تعترب الطاقة نظيفة، أم أهنا ال تتسبب يف ارتفاع درجة حرارة األرض كال ينتج عن   -
، مثل طاقة احمليطات كالوقود اٟتيوم، كإنتاج بعضها األخر  - ٯتكن لبعض أنواع الطاقات ا١تتجددة إنتاجها بشكل دائم على مدار اليـو

 .يكوف متقطع، مثل الطاقة الشمسية كطاقة الرياح، كذلك الرتباطهما بظواىر مناخية متغَتة
 إف إنتاج الطاقات ا١تتجددة يتطلب تقنيات جد متطورة، كبالتاِف فهي ٖتتاج ١توارد بشرية ذات خربة عالية.   -
 توافر أشكاؿ ٥تتلفة من الطاقات ا١تتجددة األمر الذم يتطلب استخداـ تكنولوجيا مبلئمة لكل شكل منها.    -
 عن الشبكة ا١تركزية لتنويع الطاقة.المركزية االستعماؿ، ك٘تنح ١تستخدميها استقبللية خاصة  -

فيها  ىناؾ اٟتاجة لعدد كبَت من األياـ ا١تشمسة كالرياح القادرة على تدكير ا١تراكح لذلك ىناؾ حاجة لنظاـ خزف الطاقة لؤلياـ الىت ال توجد
 الطاقة.
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III.3 -:أسباب التوجو لالستثمار في الطاقات المتجددة 
على اجملتمع الدكِف البحث عن مصادر طاقوية بديلة كتطويرىا، كيرتبط البحث عن ىذه ا١تصادر بعدة ىناؾ ٣تموعة من األسباب ألزمت 

 13أسباب أ٫تها:
 التخلص من عبئ االرتفاع الكبَت يف أسعار النفط، كما ينجم عنو من أثار اقتصادية كاجتماعية كأمنية سلبية. -
 ا١تسلمُت.ٖتييد أحد مصادر القوة اليت ٯتتلك أغلبها العرب ك  -
 القلق العا١تي ا١تتزايد من نضوب النفط أك نفاذ احتياطاتو، كما سيًتتب على ذلك من تداعيات على االقتصاد العا١تي. -

 التخلص من ا١تشاكل البيئية ا١تًتتبة على انتاج النفط مثل التلوث البيئي كاالرتفاع يف درجة حرارة األرض.

IV- كاقع الطاقات المتجددة في الجزائر: 

 تستمد الطاقات ا١تتجددة مصادرىا من الطبيعة كتشمل الطاقة الشمسية، كطاقة الرياح كطاقة اٟترارة اٞتوفية كالطاقة ا١تائية كبعض أشكاؿ
مُت يف تأالكتلة اٟتيوية باإلضافة إُف مصادر الطاقة ا٠تاصة باحمليطات من خبلؿ عملييت ا١تد كاٞتزر، كتلعب مصادر الطاقات ا١تتجددة دكرا ىاما 

 . كتنويع مزيج الطاقات ا١تركبة البلزمة لئلنتاج الطاقة الكهربائية
مليار دكالر، كقد ا٩تفضت  270ْتواِف  2014قدرت ككالة الطاقة الدكلية إٚتاِف االستثمارات العا١تية يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة عاـ 

% بينما ا٩تفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إُف 30ْتواِف  2015-2010تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خبلؿ الفًتة 
 201014%  من قيمة تكلفتها ما قبل عاـ ٨70تو

IV.1-:الطاقة الشمسية 

الطاقة الشمسية ىي الضوء ا١تنبعث كاٟترارة النإتة عن الشمس اللذاف قاـ اإلنساف بتسخَت٫تا منذ العصور القدٯتة باستخداـ ٣تموعة من 
حيث تستقبل 15تكنولوجيا اليت تتطور باستمرار، كتعزل معظم مصادر الطاقة ا١تتجددة ا١تتوافرة على سطح األرض إُف اإلشعاعات الشمسية،كسائل ال

تَتاكاط كىو ما  178أضعاؼ الطاقة ا١تنجزة، حيث يقدر اإلشعاع الشمسي الساقط على األرض كل عاـ ْتواِف  10األرض طاقة مشسية تعادؿ 
 16ألف مرة الطلب العا١تي على الطاقة األكلية. 15يعادؿ 

كىي تستخدـ بطريقتُت فاألكُف ىي طاقة حرارية كالثانية ىي طاقة كهربائية مشسية، فاٟترارية معركفة منذ القدـ حيث استخدمت للتسخُت 
 كالتجفيف كالتبخَت مث تطورت لتستخدـ األلواح الشمسية ٠تدمة اٟتياة ا١تنزلية.

لوحة مشسية  185غيغاكاط كىو ما يعادؿ 50٪تو قياسيا يف إنتاج الطاقة الشمسية الكهركضوئية، حيث ٘تت إضافة  2015لقد شهد عاـ 
 غيغاكاط. 227ليبلغ اإلنتاج العا١تي من الطاقة الكهركضوئية ٨تو 2014% من الطاقة ا١تضافة عاـ 25ك٘تثل نسبة أعلى ْتواِف 

بل ىي األىم يف كل حوض البحر ا١تتوسط، حيث يقدر ٣تموع أشعة الشمس الساقطة يف حدكد تعترب القدرة الشمسية األىم يف اٞتزائر، 
ا١تقدرة  15لػػػػمرة استهبلؾ دكؿ أكركبا ا 60رباء كمرة االستهبلؾ اٞتزائرم من الكه 5000ؾ/ساعة/السنة ٔتا يعادؿ 169440الًتاب الوطٍت ب 

 ؾ/ساعي /السنة.3000ب
 الشمسية للجزائر.ؿ يوضح القدرات كفيما يلي جدك 

 (: القدرات الشمسية في الجزائر من خالؿ المناطق1الجدكؿ )

 صحراء ىضاب عليا منطقة ساحلية ا١تناطق اٞتغرافية 

 %86 %10 %4 ا١تساحة%

 3500 3000 2650 معدؿ إشراؽ الشمس)ساعة/سنة(

ـمعدؿ الطاقة احملصل عليها)ؾ/سا/
 

)/ 1700 1900 2650 

 .39،ص2007كا١تناجم، "دليل الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر"، كزارة الطاقةالمصدر: 
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نبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ  أف اٞتزائر تتمتع بقدر ىاـ من اإلشعاع الشمسي ٯتكن أف يؤىلها العتماد الطاقة الشمسية بصورة رئيسية ضمن 
طاقة الشمسية مع الغاز الطبيعي فإف إمكانات الطاقة الشمسية خططها التنموية، حيث تعترب اٞتزائر أىم حقل للطاقة الشمسية يف العاَف كإذا قارنا ال

 17أضعاؼ احتياطات الغاز الطبيعي يف الببلد.8مليار مًت مكعب أم أكثر من 3700يف اٞتزائر تساكم ما يعادؿ 
كاعتماد ٥تطط اٞتنوب سنة بدأت اٞتهود األكُف الستغبلؿ الطاقة الشمسية يف اٞتزائر مع إنشاء ٤تافظة الطاقة اٞتديدة يف الثمانينات 

نسمة يف قرية، كما مت 1000كيلواط لتزكيد100مع ٕتهيز ا١تدف الكربل بتجهيزات للتطوير الطاقة الشمسية كإنشاء ٤تطة ملوكة بأدرار بقوة  1988
ف ٭توم أحد أكرب أفراف الطاقة توسيع نطاؽ نشاط بوزريعة كإنشاء كحدة إلنتاج ا٠تبليا الشمسية ككحدة لتقنية السيليسيـو هبذا ا١تركز الذم كا

الشمسية، كاليزاؿ نصيب الطاقة الشمسية ٤تدكدا جدا باٞتزائر كغَت مستخدـ بالشكل ا١تطلوب، كإف كانت اٞتزائر قد اعتمدت قانونا خاصا 
 202018% ْتلوؿ سنة 10ك 2012% خبلؿ سنة 5بالطاقات ا١تتجددة، مع ٖتديد ىدؼ الوصوؿ إُف نسبة 

IV.2 - الكهركمائية:الطاقة 

الة تأيت ىذه الطاقة من طاقة تدفق ا١تياه أك سقوطها يف حالة الشبلالت، مساقط ا١تياه أك تبلطم األمواج يف البحار، حيث أف األمواج يف اٟت
ة الكهركمائية كيلوكاط لكل مًت من الشاطئ يف ا١تناطق متوسطة البعد عن خط االستواء، إف الطاق  100اُف10العادية تنتج طاقة تقدر ما بُت 

% من 16,4، ك٘تثل ٨تو 2016غيغاكاط عاـ  1064مصدر رئيسي إلنتاج الطاقة على ا١تستوم العا١تي حيث يصل إنتاجها العا١تي إُف حواِف 
% 26يف الصُت ٨تو  إٚتاِف الطاقة الكهربائية ا١تنتجة من ٚتيع أنواع مصادر الطاقة التقليدية كا١تتجددة، كقد بلغت نسبة الطاقة الكهركمائية ا١تركبة

%، ككندا بالنسبة 7.6% مث الربازيل بنسبة 8.4، تلتها الواليات ا١تتحدة األمريكية بػنسبة 2015من إٚتاِف الطاقة الكهركمائية ا١تركبة يف عاـ 
6.5.% 

ميغاكاط بنسبة بلغت  11598حواِف كالىت بلغت  2015كيبُت اٞتدكؿ ا١تواِف إٚتاِف إنتاج الدكؿ العربية من الطاقة الكهركمائية ا١تركبة لعاـ 
 % من اإلنتاج العا١تي من الطاقة الكهربائية ا١تركبة.٨0.1تو

 2015(: إجمالي الطاقات الكهركمائية المركبة بالدكؿ العربية في نهاية عاـ 2الجدكؿ )

 الطاقة ا١تركبة)ميغاكاط( الدكلة

 228 اٞتزائر

 66 تونس

 1501 سوريا

 2750 العراؽ

 2800 مصر

 7345 ٣تموع الدكؿ األعضاء )أكبك(

 12 األردف

 1770 ا١تملكة ا١تغربية

 2250 السوداف

 221 لبناف

 11598 ٣تموع الدكؿ العربية

 .157منظمة األقطار العربية ا١تصدرة للبًتكؿ أكباؾ، تقرير األمُت العاـ السنوم الثالث كاألربعوف، مرجع سبق ذكره،ص المصدر:
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% كىي نسبة ضئيلة جدا مقارنة باإلمكانيات ا١تائية ا١تتاحة اليت تتوفر عليها 3تتجاكز نسبة إنتاج الكهرباء باالعتمادعليهاأما باٞتزائر فبل 
% فقط كذلك بسبب عدـ الكفاءة يف إنتاج الطاقة من ىذا ا١تصدر 5مليار ـ يستغل منها حواِف  65اٞتزائر، حيث يقدر التساقط يف اٞتزائر ْتواِف 

 ٩تفاض عدد ٤تطات اإلنتاج.ا١تتجدد كا

IV.3- :طاقة الرياح 

سطة ىي الطاقة ا١تتولدة من ٖتريك مراكح عمبلقة مثبتة على أعمدة بأماكن مرتفعة بفعل ا٢تواء كيتم إنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بوا
على ٖتويل الطاقة اٟتركية للرياح إُف طاقة كهربائية ا١تراكح كاليت تشكل كمحركات)توربينات( فهي ذات ثبلثة أذرع دكارة ٖتمل على عمود كتعمل 

الطاقة ا١تنتجة فعند مركر الرياح على "الشفرات" ا١تراكح فإهنا تتسبب يف دكراهنا، كىذا الدكراف يشغل التور بينات فتنتج طاقة كهربائية كتعتمد كمية 
داد مع االرتفاع عن سطح األرض، كيتم كضع تلك التوربينات بأعداد كبَتة من توربينالرياح على سرعة الرياح كقطر الذراع، كما أف سرعة الرياح تز 

 على مساحات كاسعة من األرض إلنتاج أكرب كمية من الكهرباء.
، 2016غيغاكاط بنهاية  500بلغت كميات الطاقة الكهربائية اليت مت إنتاجها من ٚتيع التوربينات الرياح ا١تثبتة يف ٚتيع أ٨تاء العاَف ٨تو 

% من مزيج الطاقة النإتة عن 4.7، تشكل طاقة الرياح حواِف 2016ميغاكاط يف األشهر الستة األكُف من عاـ  71421مت إضافة حواِف حيث 
% خبلؿ 5.8بعد أف كانت  2016% عاـ 5ا١تصادر ا١تتجددة إلنتاج الكهرباء، حيث ا٩تفض معدؿ ٪تو إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح حواِف 

 .2014عاـ  %5.6ك 2015عاـ 
: ا١تنطقة أما يف اٞتزائر فيعترب ىذا ا١تورد الطاقوم متغَت من مكاف ألخر نتيجة ا١تناخ ا١تتنوع ْتيث تنقسم اٞتزائر إُف منطقتُت جغرافيتُت ٫تا

ـ/ ثا يف منطقة  6جاكز ـ/ ثا كتت 4الشمالية كا١تنطقة اٞتنوبية، ىذه األخَتة تتميز بسرعة رياح كبَتة خاصة يف اٞتنوب الغريب بسرعة تزيد عن 
 19أدرار.

IV.4- :طاقة الحرارة الجوفية 

يرجع تاريخ كجود ىذه الطاقة إُف زمن نشأة األرض كىي ٥تتزنة يف الطبقة الصخرية كمصدرىا التحلل الطبيعي للعناصر ا١تشعة يف القشرة 
%، بلغ 100دكلة ٯتكن إمدادىا بالكامل بنسبة  39دكلة منها  58األرضية، كاٟترارة الكامنة يف الصخور تعد مصدرا أساسيا للطاقة ا١تتجددة لنحو

 -دكلة على مستول العاَف كذلك يف الفًتة ما بُت مارس 23مشركعا يف  44عدد مشركعات إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة اٟترارة اٞتوفية حواِف 
اكاط إُف مزيج الطاقة العا١تي من ا١تصادر ا١تتجددة إلنتاج ميغ 1562.5، كسوؼ تضيف ىذه ا١تشركعات قدرات تبلغ ٨تو2016سبتمرب من عاـ

   20% من إٚتاِف مزيج الطاقة العا١تي ا١تنتج من ا١تصادر ا١تتجددة.0.4الكهرباء كبنسبة تبلغ ٨تو أقل من
مصدر ساخن مشاؿ اٞتزائر، حيث تفوؽ حرارتو حواِف ثلثي ىذه ا١تصادر أم  200أما بالنسبة للطاقة اٞتوفية يف اٞتزائر فيتواجد أكثر من  
 21ستنغراد  يف بسكرة. 119ستنغراد يف عُت ك١تاف، ك 118ستنغراد يف ٛتاـ ا١تسخوطُت بوالية قا١تة، ك 98درجة لتبلغ  45أكثر من 

دفق الناتج من استغبلؿ الطبقة األلبية كالتدفق الكلي للينابيع ا١تياه ا١تعدنية اٟتارة فهذا ٯتثل على مستوم االستطاعة أكثر من لو مت ٚتع الت
 22ميغاكاط. 700

IV.5 - :طاقة الكتلة الحيوية 

ة أك اٟتيوانية منها كىي أحد أىم مصادر يقصد هبا ٖتويل الكائنات العضوية إُف كقود كىي الطاقة ا١تستمدة من الكائنات اٟتية سواءا النباتي
أيضا بأنو  الطاقة ا١تتجددة على خبلؼ غَتىا من ا١توارد الطبيعية مثل: النفط كالفحم اٟتجرم ككافة أنواع الوقود األحفورم كالوقود النوكم، كيعرؼ

سنوات السابقة لتصنيعو، بلغ إٚتاِف الطاقة  % كحد أدْف باٟتجم من ا١تواد ا١تشتقة من كائنات حية حصدت خبلؿ عشر80أم كقود ٭تتوم على
% كىو معدؿ 1.2تَتاكاط/ساعة كبلغ معدؿ ٪تو استخداـ الكتلة اٟتيوية يف انتاج الطاقة حواِف  464ا١تنتجة من الكتلة اٟتيوية على مستوم العاَف بػػػ

 201023ثابت منذ
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% من 10فيما ٮتص الكتلة اٟتيوية فتبقى إمكانات اٞتزائر قليلة إذا ما قورنت باألنواع األخرل أكال ألف ا١تساحة الغابية ال ٘تثل سول    
بات % من الغا5ا١تساحة اإلٚتالية للوطن، كيعترب كل من الصنوبر البحرم كالكاليتوس نباتُت مهمُت يف االستعماؿ الطاقوم لكنهما ال ٯتثبلف إال

 24مليوف طن. 5اٞتزائرية، أما ا١تصادر الطاقوية من النفايات اٟتضرية كالزراعية تقدر ْتواِف 

 

 ) ميغاكاط(2014(: القدرة كاالستطاعة الكهربائية في الجزائر خالؿ عاـ 3الجدكؿ)

 2716 القدرة الكهربائية ا١تركبة يف احملطات البخارية

 5288 الغازية القدرة الكهربائية ا١تركبة يف احملطات

 7875 القدرة الكهربائية ا١تركبة يف احملطات ذات الدكرة ا١تركبة

 49 القدرة الكهربائية ا١تركبة يف ٤تطات ديزؿ

 145 القدرة الكهربائية ا١تركبة يف ٤تطات الطاقة الكهركمائية

 25 القدرة الكهربائية ا١تركبة يف ٤تطات الطاقة الشمسية

 10 ا١تركبة يف ٤تطات طاقة الرياحالقدرة الكهربائية 

 01 القدرة الكهربائية ا١تركبة يف ٤تطات الطاقة الشمسية الكهركضوئية

 .20،ص2015يف الدكؿ العربية"، جامعة الدكؿ العربية، القطاع االقتصادم ادارة الطاقة أمانة اجمللس الوزارم العريب للكهرباء،" دليل الطاقات ا١تتجددة ككفاءة الطاقة المصدر:

V- :الهيئات التنظيمية كاإلطار القانوني للتطوير الطاقات المتجددة 
ا١تتجددة ضمن إطار قانوٓف كنصوص تنظيمية، حيث ٘تثلت النصوص الرئيسية  يف: قانوف كضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات 

كتركز ىذه التحكم يف الطاقة، يليو قانوف ترقية الطاقات ا١تتجددة يف إطار التنمية ا١تستدامة إُف جانب قانوف الكهرباء كالتوزيع العمومي للغاز 
قتصادية، ْتيث هتتم كل كاحدة منها يف حدكد اختصاصها، بتطوير الطاقات ا١تتجددة، كىناؾ السياسات على ٣تموعة من ا٢تيئات كا١تؤسسات اال

 .1988ثبلثة ىيئات تابعة لقطاع التعليم العاِف كالبحث العلمي تنشط منذ سنة 

V.1- :الهيئات التنظيمية لتطوير الطاقات المتجددة  

 ٯتكن حصر ىذه ا٢تيئات فيمايلي:
 (:C.D.E.Rالجديدة كالمتجددة )مركز تطوير الطاقات  -
تتلخص أعمالو يف ٚتع كمعاٞتة ا١تعطيات من أجل تقييم دقيق للطاقات الشمسية، طاقة الرياح، األرض اٞتوفية كالكتلة اٟتيوية، باإلضافة  

هيزات يف ميداف الطاقات ا١تتجددة إُف صياغة أعماؿ البحث الضركرية لتطوير إنتاج الطاقات ا١تتجددة كاستعما٢تا كأيضا صياغة معايَت صناعة التج
 كاستعماالهتا.

 (:UDES) كحدة تطوير التجهيزات الشمسية -
ىذه الوحدة مكلفة بتطوير التجهيزات الشمسية كإ٧تاز ٪تاذج ٕتريبية تتعلق بالتجهيزات الشمسية ذات ا١تفعوؿ اٟترارم كذات االستعماؿ 

 بفعل اإلنارة الفولتية كذات االستعماؿ ا١تنزِف كالفبلحية كالتجهيزات كاالنظمة الكهربائية.ا١تنزِف أك الصناعي، كالفبلحي كالتجهيزات الشمسية 
مت إنشاؤىا من طرؼ اٟتكومة من أجل تنشيط تنفيذ سياسة التحكم يف  (:APRUE) ككالة ترقية كعقالنية استعماؿ الطاقات -

لتحكم يف الطاقة كيف ترقية الطاقات ا١تتجددة كتنفيذ ٥تتلف الربامج الىت ٘تت الطاقة، حيث يتمثل دكرىا الرئيسي يف التنسيق كمتابعة إجراءات ا
 ا١تصادقة عليها يف ىذا اإلطار مع ٥تتلف القطاعات) الصناعة، النقل، الفبلحة كغَتىا(.
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 SIMىي شركة ٥تتلطة بُت الشركة الوطنية سوناطراؾ كالشركة الوطنية سونلغاز ك٣تمع (: New Energy Algeriaنياؿ) -
كتتلخص مهامها على النحو التاِف: ترقية الطاقات اٞتديدة كا١تتجددة كتطويرىا، تعيُت كإ٧تاز ا١تشاريع  2002للمواد الغذائية حيث مت إنشاؤىا سنة 
 25ا١ترتبطة بالطاقات اٞتديدة كا١تتجددة.

ٖتت كصاية كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي تتمثل  1988أنشئت سنة  (:USTD) كحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيـو -
زة نصف مهمتها يف إجراء أعماؿ البحث العلمي كاالبداع التكنولوجي كالتقييم كالتكوين ١تا بعد التدرج يف ميادين العلـو كالتكنولوجيات كاألجه

معات اٞتزائرية يف تطوير ا١تعرفة كٖتويلها إُف مهارة تكنولوجية كمنتجات ضركرية ا١توصلة للتطبيقات يف ميادين عدة كما تسهم بالتعاكف مع اٞتا
 لبلنتعاش االقتصادم كاالجتماعي.

٤تطة ٕتريب األجهزة الشمسية يف الوسط  كحدة األبحاث التطبيقية في مجاؿ الطاقات المتجددة في المناطق الصحراكية بأدرار: -
علمي ٖتت كصاية كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي، يتلخص نشاطها أساسا يف القياـ بنشاطات  الصحراكم سابقا، فهي مؤسسة ذات طابع

 البحث كالتجريب لًتقية كتطوير الطاقات ا١تتجددة يف ا١تناطق الصحراكية كإعادة ىيكلة مؤسسات البحث.
التكوين ا١تبذكلة من طرؼ الدكلة كيضمن بصفة الذم يقـو بدكر أساسي يف جهود : IAREالمعهد الجزائرم للطاقات المتجددة -

 26نوعية تطوير الطاقات ا١تتجددة كيشمل التكوين يف ميادين ا٢تندسة كاألمن كاألماف كالتدقيق الطاقوم كتسيَت ا١تشاريع.

V.2 -:االطار القانوني 

  نذكرىا كاآليت:إف تطوير الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر أصبح مؤطرا ٔتجموعة من النصوص القانونية كاليت

 كا١تتعلق بالتحكم يف الطاقة. 1999جويلية 28، مؤرخ يف 09-99القانوف رقم  -
 كا١تتعلق بالكهرباء كالتوزيع العمومي للغاز الطبيعي عرب األنابيب. 2002فيفرم 25، مؤرخ يف 01-02القانوف رقم  -
 قات ا١تتجددة يف إطار التنمية ا١تستدامة.كا١تتعلق بًتقية الطا 2004أكت  14، ا١تؤرخ يف 09-04القانوف رقم -
 ، ٖتدد فيو كيفيات إعداد الربنامج الوطٍت للتحكم يف الطاقة.04-149ا١ترسـو التنفيذم رقم-
 ، ٖتديد فيو القواعد ا١تطبقة على األجهزة ا١تشتغلة بالكهرباء كالغازات كا١تنتجات البًتكلية.05-16ا١ترسـو التنفيذم رقم-
 ، يتضمن التدقيق الطاقوم  للمنشأة األكثر إستهبلكا للطاقة.05-495التنفيذم رقما١ترسـو -
 ، لتحديد كيفيات تسيَت الصندكؽ الوطٍت للتحكم يف الطاقة.2009-116ا١ترسـو التنفيذم رقم-
 ، يتضمن إنشاء، تنظيم كتسيَت ا١تعهد اٞتزائرم للطاقات ا١تتجددة.11-33ا١ترسـو التنفيذم رقم-
 ، ٖتديد كيفيات تسَت الصندكؽ الوطٍت للطاقات ا١تتجددة كاإلنتاج ا١تشًتؾ.11-423التنفيذم رقما١ترسـو -
 ، كٖتدد فيو شركط منح العبلكات بعنواف تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء.2013جواف 18، ا١تؤرخ يف 13-218ا١ترسـو التنفيذم رقم -
عَتات الشراء ا١تضمونة كشركط تطبيقها على الكهرباء ا١تنتجة عن طريق ا١تنشأة اليت ، ا١تتعلق بتس2014سبتمرب 1القرار الوزارم ا١تؤرخ يف -

 تستعمل التوليد ا١تشًتؾ.
، ٭تدد تسعَتات الشراء ا١تضمونة كشركط تطبيقها على الكهرباء ا١تنتجة عن طريق ا١تنشأة اليت 2014فيفرم  2القرار الوزارم ا١تؤرخ يف-

 ، كالىت تستعمل الرياح.تستعمل الفرع الشمسي الكهركضوئي
كٖتدد فيو كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة ا١تتجددة كاستعماؿ ىذه 2015فيفرم11، ا١تؤرخ يف15-69ا١ترسـو التنفيذم رقم-
 27الشهادات.

VI- :أفاؽ استغالؿ الطاقات المتجددة في الجزائر 
مة اٞتزائرية على اسًتاتيجية تتمحور حوؿ تثمُت ا١توارد الىت ال أطلقت اٞتزائر برنا٣تا طموحا لتطوير الطاقة ا١تتجددة، كتستند رؤية اٟتكو 

 2030-2011تنضب مثل ا١توارد الشمسية كاستعما٢تا لتنويع مصادر الطاقة، كيتمثل ىذا من خبلؿ الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة
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-2015ذا خبلؿ الفًتة ا١تمتدة ما بُت ميغاكاط كى 22000يتمحور الربنامج حوؿ تأسيس قدرات ذات أصوؿ متجددة مقدرة ْتواِف 
ميغاكاط  4500ميغاكاط للتصدير، حيث سيتم ٖتقيق  10000ميغاكاط موجهة لتغطية الطلب الوطٍت على الكهرباءك 12000منها  2030

 .2020ْتلوؿ عاـ 
 ب القطاعات التكنولوجية كما يلي:يتوزع ىذا الربنامج حس

 (2030-2015الجزائر)(: برنامج الطاقات المتجددة في 4الجدكؿ)

 الطاقة )ميغاكاط( (2020-2015المرحلة األكلى) (2030-2021المرحلة الثانية) المجموع

 الطاقة الشمسية 3000 10575 13575

 طاقة الرياح 1010 4000 5010

 الطاقة الحرارية - 2000 2000

 التوليد المشترؾ للطاقة 190 250 440

 الكتلة الحيوية 360 640 1000

 الحرارة الجوفية 05 10 15

 المجموع 4525 17475 22000

Source: www. andi.dz /index.php/ar/les-énergies-renouvelables 

 07/02/2018تاريخ االطالع 

% من اٟتصيلة الوطنية إلنتاج الكهرباء، 27ٟتصة من الطاقات ا١تتجددة بنسبة  2030سيسمح ٖتقيق ىذا الربنامج بالوصوؿ يف أفاؽ 
مرات  8مليار مًت مكعب من حجم الغاز الطبيعي، أم ما يعادؿ  300ميغاكاط من الطاقات ا١تتجددة سيسمح بادخار  22000إنتاج  كإف

 ، كفقا لؤلنظمة ا١تعموؿ هبا فإف إ٧تاز ىذا الربنامج مفتوح أماـ ا١تستثمرين من القطاع العاـ كا٠تاص كطنُت كأجانب.2014االستهبلؾ الوطٍت لسنة 
VII-  االستثمار في الطاقات المتجددة:صعوبات 

 28 تكمن صعوبات االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة فيمايلي:
ارتفاع التكلفة الرأٝتالية ١تشركعات الطاقة ا١تتجددة مع قصور أليات التمويل إضافة إُف االعتقاد ا٠تاطئ أف االستثمار يف مثل ىذه  -

 طاقة ٖتافظ على البيئة. ا١تشركعات ٯتثل ٥تاطرة مالية على الرغم من كوهنا
إف إنتاج كاستخداـ التكنولوجيات ا١تتقدمة يف إنتاج الطاقة ٭تتاج إُف تضافر جهود عدد كبَت من الشركاء منهم شركات التصنيع  -

نظاـ إدارم كا١تستخدمُت كالسلطات التشريعية كالتنفيذية ذات الصلة كالبحث العلمي كغَتىا، كما ٬تب ٖتديد األدكار كخطط التنفيذ ككضع 
 متكامل للتنسيق بُت ىذه األطراؼ من أجل الوصوؿ إُف إنتاج الطاقة من مصادر متجددة كىو ما تفتقر إليو اٞتزائر.

ة نقص الطاقة الفنية كالتقنية البلزمة من أجل تطبيق تكنولوجيا الطاقة ا١تتجددة كىذا ما ٭توؿ دكف انتشارىا فهي ٖتتاج إُف دراسات دقيق -
 لية يف التصنيع كما تتطلبو إجراءات تصنيع مكونات كمعدات الطاقة ا١تتجددة كمدل توفر األيدم العاملة.للقدرات احمل
إف قلة االىتماـ باستخداـ ا١تصادر ا١تتجددة إلنتاج الطاقة كالفهم ا٠تاطئ لطبيعة عمل كتطبيقات تكنولوجيات الطاقة ا١تتجددة من قبل  -

كل عائقا كبَتا ٨تو االعتماد على ا١تصادر ا١تتجددة يف إنتاج الطاقة، كىنا يربز دكر اإلعبلـ كالتوعية للدفع ٨تو األطراؼ ا١تعنية كاجملتمع بأسره يش
ية كالبيئية تأىيل األفراد كاجملتمع ٨تو مفهـو صحيح إلنتاج الطاقة من مصادر نظيفة كصديقة للبيئة، األمر الذم يساعد على توضيح اٟتقائق االقتصاد

 ذه اجملاالت.كالفنية يف ى
الزالت اٞتزائر تعتمد على النفط بشكل أساسي يف انتاج الطاقة رغم خاصية نضوبو، كىذا يؤثر سلبا ال ٤تالة على التحوؿ إُف الطاقات  -

ية كاالقتصادية البديلة الىت قد تساىم بشكل كبَت يف اٟتفاظ على ىذه الثركة، فهي أحد مفاتيح التنمية ا١تستدامة ألهنا تتوافق مع الشركط البيئ
 كاالجتماعية.
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لكن إف استخداـ الطاقة ا١تتجددة يف الوىلة األكُف قد يوحي لنا بأهنا تتعارض مع التنمية االقتصادية بسبب ارتفاع التكاليف األكلية ٢تا،  -
 اٟتقيقة غَت ذلك بل ىي إحدل دعامات التنمية االقتصادية.

 
VIII- :الخالصة 

١تتجددة خطوة منطقية بالنسبة للدكؿ اليت تعتمد اقتصاداهتا بشكل كبَت على إنتاج كتصدير النفط كالغاز،  يعترب االستثمار يف مصادر الطاقة ا
ـ قائم على كما ستساىم عملية االعتماد على مصادر الطاقات ا١تتجددة بتنويع االقتصاد كتنمية كتطوير رأس ا١تاؿ البشرم البلـز لبناء اقتصاد مستدا

 ا١تعرفة.
ْتالة اٞتزائر فالربغم من اٞتهود ا١تبذكلة يف ىذا اجملاؿ إال أهنا مازالت بعيدة عن ا١تأموؿ بالرغم ٦تا ٘تتلكو من ثركات كطاقات  أما فيما يتعلق

 طبيعية كلذلك ٯتكن تقدٔف االقًتاحات التالية:
اجملاؿ)مثل أ١تانيا( من خبلؿ عقد الندكات كاللقاءات تنشيط طرؽ التبادؿ العلمي كا١تشورة العلمية بُت اٞتزائر كالدكؿ الرائدة يف مثل ىذا  -

 الدكرية.
 أماـ إمكانيات اٞتزائر البًتكلية احملدكدة كاالحتياطات ا١تتوفرة حاليا كاالستهبلؾ الذم يقتضيو التطور االقتصادم كاالجتماعي، ينبغي -

خبلؿ تبٍت اسًتاتيجية خضراء مرتكزة على معايَت مستدامة يلتـز هبا تعويض جزء مهم من الطاقات التقليدية بطاقة متجددة كصديقة للبيئة، من 
الية اٞتميع، اٟتكومة كا١تؤسسات كالشركات كاألفراد كىو ما سيحقق مكاسب طويلة األجل لبلقتصاد اٞتزائرم)تقليل معدالت البطالة كزيادة الفع

 االقتصادية( كالبيئة على حد سواء.
 التنظيمي احملفز للمؤسسات ألجل االستثمار يف قطاع الطاقات ا١تتجددة.ضبط كٖتسُت اإلطار التشريعي ك  -
 دعم كتعزيز البحث كالتطوير ككذا االبتكار كاإلبداع يف ٣تاؿ تقنيات الطاقات اٞتديدة، السيما ٗتزين كنقل الطاقة ا١تتجددة كٖتويلها. -
 دعم ا١تواطنُت الذين يستعملوف الطاقة الشمسية يف مناز٢تم. -
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 ملخص:
 

 كبديل اسًتاتيجي يساىم يف ٖتقيق ٘تويل مستدٔف للتنمية االقتصادية  يف  هتدؼ ىذه الدراسة إُف البحث يف مصادر الطاقة ا١تتجددة، كدكرىا
ف اٞتزائر ٢تا من ا١تقومات ما يؤىلها لتحقيق نتائج كاعدة يف ٣تاؿ أظل هتاكم أسعار البًتكؿ كا٩تفاض ا١تخزكف منو،كقد بينت الدراسة 

ٝتح اُف حد ما بتحقيق  2030فاؽ آُف إ 2011ف الربنامج ا١توضوع يف ىذا االطار كا١تمتد من أكما  ،ا١تتجددةاالستثمار يف الطاقات 
نتائج إ٬تابية خصوصا يف ٣تاؿ الطاقة الشمسية، كرغم ذلك تبقى اٞتزائر اليـو مطالبة أكثر من أم كقت مضى بالسعي  قدما ٨تول تبٍت 

صادر الطاقات ا١تتجددة، اليت ما فتئت تعمل على ٖتسُت فعاليات القطاعات هتدؼ اُف االستثمار يف ٥تتلف م ،كتطوير برامج كسياسات
 عن طريق ٗتفيض تكاليفها. ،الصناعية كالزراعية كا٠تدماتية

 التنمية، ٘تويل مستدٔف، طاقة مشسية. ٘تويلائية، مصادر طاقة ا١ت، طاقات متجددةلكلمات المفتاح:ا
 Q25،O10،G30،Q29؛JEL :Q2تصنيف 

Abstract: 
This study aims to research renewable energy sources and their role as a strategic 

alternative contributing to sustainable financing of economic development given the fall in oil 
prices and low oil stocks. The study showed that Algeria has the elements that qualify it to 
obtain promising results in the field of investment in renewable energies, and that the 
program falls within this framework and extending from 2011 to 2030, has made it possible 
to a certain extent to obtain positive results, particularly in the field of solar energy, and 
despite this, Algeria remains today more than ever led to tend towards the adoption and 
development of programs and policies to invest in various energy sources. Renewable 
Energy, which works to improve the activities of the industrial, agricultural and service 
sectors by reducing their costs. 
Keywords:renewable energies, water energy ,source of financing for 
developement,sustainable financing,solar energy.,  
Jel Classification Codes : Q2 ; Q25;O10;G30;Q29 
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I. تمهيد : 

ا١تالية كالنقدية، حيث اختلت موازينها الداخلية كا٠تارجية، ،العديد من الصعوبات 2014عرفت اٞتزائر بعد اهنيار أسعار البًتكؿ عاـ  
يف  كتراجع بذلك األداء االقتصادم للبلد، األمر الذم استدعى إجراء ٖتوؿ اقتصادم مبٍت على ٣تموعة من الركائز لتحقيق التغيَت ٨تو األفضل

ا يتطلب البحث عن مصادر ٘تويلية، تكوف دائمة كمتجددة كقادرة ا١تستقبل، كمن بُت ىذه الركائز صياغة ٪توذج جديد للنمو االقتصادم، كىذا م
 ية.على ٖتقيق ىذا ا١تطلب الرئيسي، كمن مث رفع مستويات األداء االقتصادم للبلد، كتصحيح ٥تتلف االختبلالت يف ا١توازين الداخلية كا٠تارج

ًتكؿ كهتاكم أسعاره، بالبحث يف االستثمار يف الطاقات ك٢تذا فاٞتزائر مطالبة اليـو أكثر من أم كقت مضى يف ظل ا٩تفاض أسعار الب
 ا١تتجددة كهلية بديلة لتحقيق ٘تويل كايف كدائم ١تختلف مشاريعها التنموية.

 :الرئيسية التاليةانطبلقا ٦تا سبق ٯتكن طرح اإلشكالية 

 مومية التنموية في الجزائر؟  ما مدل استخداـ مصادر الطاقات المتجددة في تحقيق تمويل مستديم للبرامج كالمشاريع الع

 كتتفرع عن ىذه اإلشكالية ٣تموعة من التساؤالت الفرعية:

 ماىي مصادر التمويل؟

 ماذا نقصد بالطاقات ا١تتجددة كما ىي مصادرىا يف اٞتزائر؟

 ؟2030ماىي برامج الطاقات ا١تتجددة كمشاريعها آلفاؽ 

 أىمية البحث:

طاقات ا١تتجددة تعترب مصدر ىاـ كضركرم لتوفَت ا١توارد ا١تالية ا١تستدامة، بغية التغلب على مصدر يكتسي البحث أ٫تية بالغة من كوف أف ال
ىذا من جهة كمن جهة أخرل ، 2014التمويل الوحيد ا١تتمثل يف مداخيل البًتكؿ، الذم طا١تا تعرضت أسعاره إُف تقلبات حادة خاصة بعد سنة 

 .  من ا١تصادر اآليلة إُف الزكاؿ كالنفاذتشَت الدراسات التنبئية إُف أف البًتكؿ 

 أىداؼ البحث:

 كتنحصر يف:
 التعرؼ على ٥تتلف مصادر الطاقات ا١تتجددة ا١تمكن استغبل٢تا يف ٖتقيق ٘تويل دائم للربامج التنموية يف اٞتزائر.-
ٖتقيق ٘تويل دائم للربامج كالسياسات ا١توضوعة هنا أف ٖتد من مسا٫تة الطاقات ا١تتجددة يف تلف العوامل كالصعوبات اليت من شأالبحث يف ٥ت-

 يف إطار التنمية االقتصادية يف اٞتزائر. 
 التعرؼ على ٥تتلف ا١تشاريع كالربامج ا١توضوعة يف إطار االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة.-

 منهج البحث:

ا١تتجددة يف اٞتزائر كا١تنهج التحليلي بغية ٖتليل هبدؼ إعطاء كصف دقيق للطاقات ، يف ىذه الدراسة مت االعتماد على ا١تنهج الوصفي
 . كتفسَت ٥تتلف ا١تعطيات كالنتائج ا١تتوصل اليها

 محاكر البحث: 

 مصادر ٘تويل الربامج كا١تشاريع التنموية.-
 مصادر الطاقات ا١تتجددة.-
 مصادر الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر.-
 2030اُف افاؽ 2011ًتة ا١تمتدة من ٖتليل برنامج تطوير الطاقات ا١تتجددة خبلؿ الف-
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 معوقات استغبلؿ الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر.-
I.1- مصادر التمويل للبرامج كالسياسات العمومية: 

 عملياتتتمثل إشكالية ٘تويل التنمية خاصة لدل الدكؿ النامية يف ذلك التناقض اٟتاصل بُت االحتياج الكبَت للموارد ا١تالية الضركرية لتمويل 
إلنتاج التنمية، كبُت ندرة ىذه ا١تصادر ك٤تدكديتها، كيرجع ذلك جملموعة من األسباب من أ٫تها ا٩تفاض الناتج احمللي كاالدخار كضعف اساسيات ا

ر داخلية كما إُف ذلك، كيف سياؽ البحث عن مصادر التمويل ا١تتعلقة بالتنمية االقتصادية، ٯتكن تقسيمها من حيث جغرافية ىذه ا١تصادر إُف مصاد
 كمصادر خارجية.

I.1-1:مصادر التمويل الداخلية للتنمية االقتصادية 

 :(333، صفحة 2000)خورم كاخركف،  كىي عبارة عن ا١توارد اليت تتحصل عليها الدكلة من عناصر كجهات ٤تلية كتتمثل يف

 حصيلة الصادرات:-أ

، كتتمثل يف تيار التدفقات النقدية الداخلة للبلد نتيجة بيع سلع أك خدمات إُف غَت ا١تقيميُت يف البلد، حيث تساىم يف رفع الدخل الوطٍت
 االقتصادية. ية ٦تا يساىم يف زيادة االنفاؽ العاـ الذم يؤدم بدكره إُف زيادة االستثمار كبالتاِف زيادة النمو االقتصادم، ٦تا يساىم يف ٖتقيق التنم

 ادخار قطاع العائالت:-ب

االدخار ىو ذلك اٞتزء ا١تتبقي من الدخل بعد االنفاؽ على االستهبلؾ، ك٢تذا فهو يتأثر بصفة أساسية ْتجم الدخل، حيث يرتفع بارتفاع 
 الدخل كا٩تفاض ا١تيل الوسطي لبلستهبلؾ، كارتفاع ا١تيل الوسطي لبلدخار.

ادخار قطاع العائبلت يشكل نسبة ضئيلة من الدخل الوطٍت، كيرجع ذلك اُف ا٩تفاض مستول دخوؿ االفراد  كبالنظر إُف الدكؿ النامية فإف
رب يتم يف الغالب، فضبل عن توجيو اٞتزء األكرب من مداخيلهم إُف االستهبلؾ الضركرم، أما أصحاب الدخوؿ ا١ترتفعة كىم األقلية فإف اٞتزء األك

تقليد أ٪تاط االستهبلؾ الغريب، باإلضافة إُف ما سبق فانو يسود يف اجملمعات البلداف النامية كالفقَتة خاصة منها تبديده يف االستهبلؾ الًتفيهي ك 
 ظاىرة اكتناز األمواؿ، ٦تا يقلل من نسبة ٘تويل التنمية باالدخار.

 ادخار قطاع األعماؿ:-جػ

باألرباح احملتجزة اليت يتم إعادة استثمارىا، كثانيا ادخار قطاع االعماؿ ا٠تاص كيتمثل أكال يف ادخار قطاع االعماؿ ا٠تاص ا١تنظم كا١تتعلق 
 كتقديره  ٖتديدهغَت ا١تنظم كىو ٯتثل نسبة الكبَتة با١تقارنة مع ادخار ا١تنظم يف تشكيل الناتج الوطٍت داخل البلداف النامية، كمن مث كجود صعوبة يف 

 .(192-191، الصفحات 2007ي، ) قريش

 ادخار القطاع الحكومي:-د

ة كيف كيتمثل يف ذلك الفرؽ احملقق بُت اإليرادات كالنفقات العامة للدكلة، أم كجود فائض يف موازنة الدكلة يستعمل لتمويل ا١تشاريع التنموي
كفاية األجهزة الضريبية كضعف القوانُت ا١تتعلقة هبا، ٦تا يسهل عملية غالبية الدكؿ النامية يكوف ىذا االدخار سالبا، كٯتكن إرجاع ذلك إُف نقص  

يف البلداف التهرب الضرييب، باإلضافة إُف نقص العدالة يف توزيع العبء الضرييب على ٥تتلف الشرائح اجملتمع، كٯتكن إرجاع ارتفاع النفقات العامة 
)٤تمد عبد العزيز ك اٯتاف  االنفاؽ التظاىرم، الذم ال يتبلءـ مع ٤تدكدية ا١توارد ا١تتاحةالنامية إُف زيادة مظاىر االسراؼ كاالستهبلؾ غَت منتج، ك 

 .(198، صفحة 2000عطية ، 

 القركض الحكومية:-ىػ

إجبار ا١تكلفُت بدفع مبالغ معينة كتنقسم إُف قسمُت قركض اختيارية على شكل أذكنات كسندات خزينة قابلة للتداكؿ، كالزامية من خبلؿ 
 أك إلزاـ اٞتهاز ا١تصريف على إيداع جزء من كدائعو لدل ا٠تزينة أك البنك ا١تركزم.
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 التمويل بالعجز:-ك

٭تدث ىذا النوع من التمويل عند إصدار أكراؽ نقدية إضافية بواسطة البنك ا١تركزم دكف أف يقابل ذلك زيادة يف إنتاج السلع كا٠تدمات، 
 اللجوء إُف ىذا النوع عندما تعجز مصادر التمويل األخرل عن تلبية احتياجات مشاريع التنمية، كعادة ما يستخدـ ىذا النوع من قبل الدكؿ كيتم

 النامية لتمويل النفقات اٟتكومية اٞتارية، ٦تا يتسبب يف حدكث آثار تضخمية مباشرة.

I.1-2:مصادر التمويل الخارجية للتنمية االقتصادية 

ية تلجأ الدكؿ كخاصة النامية منها إُف ىذا النوع من التمويل عندما تعجز ا١تصادر احمللية عن توفَت التمويل الكايف لتسديد فاتورة التنم
 :(199، صفحة 2007) قريشي، االقتصادية، كمن أىم ىذه ا١تصادر نذكر 

 االستثمار األجنبي: -أ

 إُف:كينقسم 

 استثمارات أجنبية مباشرة:

كىي تلك االستثمارات اليت يكوف فيها نسبة ا١تسا٫تة يف راس ا١تاؿ كبَتة لدرجة تسمح للمستثمر األجنيب ا١تساىم ْتق إدارة ا١تشركع، 
 راس مالو، كاسند لو مهمة ادارتو.ككذلك يعترب االستثمار استثماران مباشران، إذا قاـ ا١تستثمر األجنيب بإقامة ا١تشركع على حساب نفقاتو ك٘تلك 

 كتظهر أ٫تية ىذا االستثمار يف ٘تويل عملية التنمية من خبلؿ زيادة معدالت التوظيف كالتصدير، كمن مث رفع معدالت النمو، باإلضافة إُف
البحث كالتطوير كاالبتكار، ٦تا يزيد يف أنو أداة ىامة لنقل التكنولوجيا يف ٣تاالت اإلنتاج كاإلدارة كالتسويق، كىذا ما يساىم يف تدعيم ٣تاالت 

 تنافسية ا١تؤسسات احمللية كىذا ما يساعد على زيادة التنمية يف البلد.

 االستثمارات األجنبية غير المباشرة:

ثوف عن كىي تلك االستثمارات ا١تتعلقة باألسهم كالسندات، كصناديق االستثمار كالودائع ا١تصرفية من ا١تستثمرين األجانب، الذين يبح 
 عوائد سريعة دكف أف ينتج عن ذلك تدخل يف اٗتاذ القرار.

 القركض الخارجية:-ب

األمواؿ تعترب أداة مهمة ٖتصل من خبل٢تا الدكؿ النامية خاصة على ٥تتلف احتياجاهتا من ا١توارد ا١تالية األجنبية، كيف ىذه اٟتالة يتم ٖتويل 
فاكضات، تتعلق بقيمة القرض كآجاؿ استحقاقو كمعدؿ الفائدة كطريقة االنفاؽ كالسحب من من الدكؿ ا١تقرضة إُف ا١تقًتضة بعد جولة من ا١ت

يل القرض، ككيفية السداد كفًتة السماح إف كجدت، كٕتدر اإلشارة إُف أف القركض ا٠تارجية تستحوذ على النسبة األكرب يف تكوين مصادر التمو 
 ا٠تارجية.

I.2- :مصادر الطاقات المتجددة 

من تسعى دكؿ العاَف حاليا إُف البحث عن االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة كبديل ١تصادر الطاقات التقليدية غَت متجددة، ١تا ٢تذه االخَتة 
د من عدينتائج سلبية على البيئة، كالرتفاع تكاليفها ككذا القلق ا١تتزايد من قرب نفاذىا خاصة لدل الدكؿ النامية، كيف ىذا السياؽ فقد سعت ال

افة البيئة  كٖتقيق الدكؿ إُف تبٍت  ٚتلة من الربامج كا١تشاريع لبلستثمار يف الطاقات ا١تتجددة  ١تا ٖتققو من مزايا، إذ أهنا تساىم يف احملافظة على نظ
 ة. ٘تويل مستدٔف للتنمية االقتصادية، خاصة لدل الدكؿ النامية كباقل التكاليف ا١تمكنة، ٔتقارنة مع ا١تصادر التقليدي
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I.1.2-:تعريف الطاقة المتجددة 

يقصد بالطاقة ا١تتجددة تلك الطاقات اليت يتكرر كجودىا يف الطبيعة على ٨تو تلقائي كدكرم، ٔتعٌت آخر أهنا تتولد من مصدر طبيعي ال 
باهنا أبدية، كما أهنا ال تتسبب يف ينضب كىي متواجدة يف كل مكاف على سطح األرض، حيث ٯتكن ٖتويلها بكل سهولة إُف طاقة كبالتاِف توصف 

 .(149، صفحة 2012) حدة،  تلوث البيئة، كبالتاِف توصف بأهنا صديقة للبيئة

I.2.2-:مصادر الطاقات المتجددة 

 بلداف العاَف، كمن اىم ىذه االشكاؿ ٧تد:توجد عدة اشكاؿ ١تصادر الطاقة ا١تتجددة كاليت تتطلب مستول تكنولوجي كىو متوفر يف غالبية 

 الطاقات الحرارية الجوفية:-أ

كىي مستمدة من باطن األرض حيث يتم استخراجها كٖتويلها اُف اشكاؿ أخرل باإلضافة اُف استفادة من خبلؿ ما يتسرب عرب الشقوؽ 
إُف األرض يف شكل األرض حاملة معها ٥تتلف ا١تعادف ا١تذابة  األرض من ا١تياه اٞتوفية اليت تبلمس مناطق شديدة السخونة يف جوؼ األرض لتصعد

 .(20، صفحة 2013)كليد ،  من طبقات الصخور العميقة

 الطاقة الشمسية:-ب

ا١توجودة على األرض قد كىي احدل الطاقات ا١تتجددة النظيفة اليت ال تىنفيذ مادامت الشمس موجودة كيعتقد اف ٚتيع مصادر الطاقة 
مس اشعة  نشأت أكال من الطاقة الشمسية، حيث ٯتكن ٖتويلها اُف بطرؽ مباشرة اك غَت مباشرة اُف حرارة اك بركدة اك كهرباء كقوة ٤تركة كاشعة الش

 .%49كأشعة دكف اٟتمراء: %2كغَت مرئي كاألشعة فوؽ البنفسجيةبشكل:، %49كهرك مغناطسية كطيفها ا١ترئي بشكلمباشر 

ة كالقائمُت على األْتاث التكنولوجية يف الوقت اٟتاِف ال يدخركف أم جهد يف ٣تاؿ االستثمار يف ىذه الطاقات من اجل انتاج طاقة كهربائي
قتها كيف التدفئة كتكيف ا٢تواء كصهر ا١تعادف كغَتىا كٕتدر اإلشارة اُف اف الطاقة الشمسية ٗتتلف حسب حركيتها كبعدىا عن األرض حيث تصل طا

-149، الصفحات 2012) حدة، ، كىي ٔتثابة مصدر لو أمكن ٕتميعو كاستغبللو 3كيلوكاط/ـ  01االشعاعية اُف سطح األرض ا٠تارجي ١تعدؿ 
150). 

 طاقة الرياح:-جػ

الكهرباء بواسطة مطاحُت ىوائية، حيث يتم تزكيد ٥تتلف ا١تناطق كىي الطاقات ا١تستمدة من حركة ا٢تواء كالرياح، حيث تستخدـ يف توليد 
مليوف ميغاكاط من ىذا ا١تصدر على نطاؽ 20احملتاجة كباالستخداـ االسبلؾ الكهربائية، كحسب تقديرات منظمة ا١تقايس العا١تية، فانو يتم توليد 

 .(08، صفحة 2013)رزقة،  عا١تي

 طاقة المائية:ال-د

كتستخدـ ىذه الطاقة يف انتاج كتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تقاـ ٤تطات توليد الطاقة على مساقط اآلبار لتبٌت السدكد هبدؼ توفَت  
 .(226، صفحة 2011)أمينة ،  كميات كبَتة من ا١تاء، تضمن تشغيل ىذه احملطات بصورة دائمة

 الطاقة النوكية:-ىػ

دكلة(، حيث احتل 30كتنتج نتيجة تفكك ذرات ا١تادة، حيث تتحوؿ اُف طاقة نوكية كتستخدـ يف توليد الطاقة الكهربائية،)أكثر من 
 104بػ: ـ.أ . ـ.ك، لتليها الو 37072كبانتاج  ،147من حيث عدد ا١تفاعبلت النوكية الذم بلغ  2018االٖتاد االكركيب ا١ترتبة االكُف لسنة

 .2019ـ.ك كىذا لثبلث أشهر األخَتة من عاـ  47593مفاعل،55ـ.ك، مث فرنسا  99209مفاعل كبانتاج 
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I.3.2-:خصائص الطاقات المتجددة 

 تتصف الطاقات ا١تتجددة ٔتجموعة من خصائص من أ٫تها:
 . تساىم يف تلبية حاجيات االنساف من متطلبات مصادر الطاقة-
قابل للتنفيذ كا٪تا متوفر بشكل مذىل خارج عن قدرة االنساف، يف التحكم فيها مثل الشمس كشدة شعاع،  ليست ٥تزكف معبئ جاىز-

 أم اهنا طاقة غَت ٤تدكدة.
 الطاقات ا١تتجددة ىي ٥تتلفة االشكاؿ كاالنواع كبالتاِف البحث عن تكنولوجيا ا١تبلئمة الستغبل٢تا كاالستفادة منها.-

ادر اهنا تتطلب العديد من األجهزة ذات ا١تساحات كاالحجاـ الكبَتة، ٦تا يؤدم اُف ارتفاع تكلفة الطاقة كيعاب على ىذا النوع من ا١تص
"حالة  )صناعات الطاقة ا١تتجددة بأ١تانيا كتوجو اٞتزائر ١تشاريع الطاقة ا١تتجددة كمرحلة لتأمُت إمدادات الطاقة األحفورية كٛتاية البيئة ا١تتجددة

 .(14، صفحة 2012مشركع ديزرتيك، 

I.3-:مصادر الطاقات المتجددة في الجزائر 

ا١تصادر  تتوفر اٞتزائر على العديد من ا١تصادر للطاقة ا١تتجددة كتعترب الطاقة الشمسية بالدرجة األكُف، كطاقة الرياح كالطاقة ا١تائية من أىم
 اٞتزائر.ا١تتوفرة للطاقة ا١تتجددة يف مستقبل 

I.1.3-:الطاقة الشمسية 

٘تتلك اٞتزائر ْتكم موقعها اٞتغرايف كأحد أىم القدرات الشمسية يف العاَف، حيث تتجاكز مدة اشراؽ الشمس على كامل الًتاب الوطٍت 
 2ـ 01ة أفقية تقدرب:ساعة سنويا يف ا٢تضاب العليا كالصحراء كالطاقة ا١تتحصل عليها يوميا على مساح 3900ساعة سنويا، كتصل اُف  2000

كيلواط ساعي/ـ/ السنة   2263كيلواط ساعي/ـ/السنة يف الشماؿ، ك1700كيلواط ساعي على معظم أجزاء الًتاب الوطٍت، أم حواِف   05ىي 
 يف اٞتنوب، كاٞتدكؿ ا١تواِف يوضح القدرات الشمسية يف اٞتزائر:
 (: يوضح القدرات الشمسية في الجزائر1جوؿ رقم )

 

 

،جامعة 14العدد ، العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية جابة  اٛتد، ٕتربة اٞتزائر يف استغبلؿ الطاقة الشمسية كطاقة الرياح، ٣تلة، : سليماف كعوافالمصدر
 63،ص:2015عنابة،

كبالنظر اُف االقتصادم اٞتزائر فهي ٘تلك مقومات تتيح ٢تا فرصة تصدير ىذا النوع من الطاقة اُف الدكؿ األخرل، كيرجع ذلك التساع 
لك اٞتزائر األرضية ا١تناسبة كبالقدر البلـز لتشيد االلواح الشمسية درجة، كما ٘ت60مساحتها خاصة الصحراكم، حيث تفوؽ درجة اٟترارة 

 مًت مربع من ىذه االلواح.10اُف  07كاط من الكهرباء مساحة من  1000كمستلزماهتا، حيث يتطلب اٟتصوؿ على

راس ا١تاؿ ا١تستثمر يف الطاقة كقد أثبتت العديد من الدراسات اٞتدكل يف العديد من الدكؿ من بينها اٞتزائر على انو ٯتكن استعادة 
الشمسية، يف حدكد ثبلث اك ٜتس سنوات، حيث تتحصل بعدىا اٞتهة ا١تنفذة ١تشاريع الطاقة الشمسية عل اكتساب طاقة نظيفة منخفضة 

 التكلفة.

 

 

 الصحراء الهضاب العليا المنطقة الساحلية المناطق
 89 10 4 مساحة

 3600 3000 2650 معدؿ مدة اشراقة الشمس )س/سنة(

 2650 1900 1700 /سنة2معدؿ الطاقة ا١تتحصل عليها كيلواط ساعي/ـ
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I.2.3-:طاقة الرياح 

ا١تتوسط كتضاريس جبلية تشكلها سلسليت االطلس تنقسم اٞتزائر اُف منطقتُت جغرافيتُت كبَتتُت ٫تا الشماؿ الذم ٭تده البحر األبيض 
 التلي كالصحراكم تقع بينهما السهوؿ كا٢تضاب العليا ذات ا١تناخ القارم.

ـ/ ثا، مثل تيارت ككىراف  5كيف ىذا السياؽ ٧تد اف جزائر تتمتع ٔتناطق تتواجد فيها الرياح بسرعة جيدة كاقتصادية اذ تصل اُف اكثر من 
 ثا يف كل من عُت صاٌف تيمموف كادرار كىذا ما يؤىلها إلقامة مزارع ىوائية إلنتاج الطاقة الكهربائية.ـ/6كتندكؼ كتصل اُف 

I.3.3-:طاقة حرارة األرض الجوفية 

منتج مياه 200يساىم الكلس اٞتراسي يف الشماؿ، يف تشكيل احتياطات ىامة ٟترارة األرض اٞتوفية، حيث تزخر اٞتزائر بوجود أكثر من 
 2درجة مئوية كسعة تدفقو اُف 40حارة متوزعة أساسا بالشماؿ الشرقي كالشماؿ الغريب للببلد، كغالبا مات صل درجة اٟترارة ىذه ا١تنابع اُف معدنية 

ة البية /ثا، كا١تسمى بالطبق3ـ 4/ثا كىي قليلة با١تقارنة مع ا٠تزانات ا١تتواجدة  يف اٞتنوب حيث يتم استغبلؿ ىذا ا٠تزاف عن طريق اٟتفر بسعة3ـ
 ميغاكاط. 700ـ درجة مئوية، ك٘تثل عملية استغبلؿ تدفق الطبقة االلبية كالتدفق الطبيعي للمنابع مايفوؽ 57حيث تصل درجة حرارتو اُف 

I.4.3-:طاقة الكتلة الحيوية 

 كتتمثل يف:

 القدرات الغابية: -

من مساحة الببلد، يف ، %10مليوف ىكتار أم مايقارب  25ْتواِفتنقسم اٞتزائر اُف منطقتُت منطقة الغابات العشوائية كتبلغ مساحتها 
 اٟتُت ا١تنطقة الثانية ىي ا١تنطقة الصحراكية اٞترداء.

 الفضالت الحيوانية: -

 كتتمثل يف ٥تتلف النفايات العضوية حيث تساىم خاصة الفضبلت اٟتيوانية يف انتاج الغاز اٟتيوم)الطاقة(.

I .4-  2030-2011الطاقات المتجددة في الجزائر خالؿ الفترة تحليل برنامج تطوير: 

، حيث 2030-2011سعت اٞتزائر يف اطار البحث عن بدائل التمويل غَت ا١تتجددة اُف اطبلؽ برنامج طموح لتطوير الطاقات ا١تتجددة 
كاالرضية كتطوير الطاقة الشمسية اٟترارية باإلضافة اُف  هتدؼ اٞتزائر من خبلؿ ىذا الربنامج اُف تطوير الطاقة الشمسية كطاقة الرياح كالطاقة اٟترارية

حيث تقدر سعة الربنامج الطاقة ا١تتجددة 2015تدعيم الكتلة اٟتيوية من خبلؿ تثمُت استعادة النفايات. كقد مت مراجعة ىذا الربنامج يف سنة 
ميغاكاط منو  4500ميغاكاط كيفًتض ٖتقيق مايقارب  22000بػ: 2030-2015الواجب تنفيذه لتحقيق احتياجات السوؽ الوطنية يف الفًتة 

 .2020مع حلوؿ سنة 

ميغاكاط  2000الطاقة اٟترارية ، ميغاكاط 105ميغاكاط كالطاقة اٟترارية  57513كتتمثل طاقات ىذا الربنامج يف الطاقة الشمسية بػ:
 ميغاكاط. 15اٟتراريةاالرضيةميغاكاط، الطاقة  400ميغاكاط.، التوليد ا١تشًتؾ لطاقة  1000الكتلة اٟتيوية 

كىدؼ من ىذا الربنامج الطاقوم ا١تتجدد ىو ضماف دٯتومة االستقبللية الطاقوية للببلد لتحقيق تنمية اقتصادية دائمة، حيث يتوقع مع 
اٟترارية كا٢تجينة كالطاقة نشر الطاقة الشمسية كطاقة الرياح على ا١تستول الواسع مرفوقة على ا١تدل ا١تتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية  2030افاؽ

اليت يتم توجيهها اُف التصدير ٦تا ٭تقق  2030ك 2021من الغاز خبلؿ الفًتة من 3مليار ـ 300اٟتيوية كاٟترارية كما يتوقع اف يتم اقتصاد حواِف 
 إيرادات إضافية ٠تزينة الدكلة.

الف  300مليار دكالر حيث يساىم باستحداث مايقارب  120 كٕتدر اإلشارة اُف اف ٕتسيد ىذا الربنامج يتطلب استثمارات تقدر ْتواِف
 منصب عمل مباشر كغَت مباشر.
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٤تطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة اٚتالية  14كقد حقق ىذا الربنامج ٣تموعة من اإل٧تازات كاف من أ٫تها ادخاؿ حيز ا٠تدمة 
مليار دج، كٝتحت كل من ىذه احملطات بإنشاء  70نوب حيث بلغت تكلفتها ميغاكاط يف عدة كاليات با٢تضاب العليا كاٞت 268قدرىا 
ككذلك مزرعة  2011ميغاكاط اليت دخلت حيز التنفيذ يف 150منصب عمل باإلضافة اُف ما سبق فقد مت ا٧تاز احملطة ا٢تجينة ٟتاسي الرمل 250

.كعليو فالسلطات 2014اكاط( حيث مت تسليم ىاتُت اآلخرتُت يف جويلية ميغ 1.1ميغاكاط كاحملطة الشمسية التجريبية بغرداية)10الرياح بأدرار 
بفضل تنفيذ برنامج الوطٍت لتطوير النجاعة الطاقوية  %9، كخفض يف استهبلؾ الطاقة بػ2030مليار دكالر لغضوف 42هتدؼ اُف ٖتقيق اقتصاد بػ:

الف 20ا، باإلضافة اُف العمل على تغيَت كٖتويل مليوف سيارة كالف مسكن سنوي100كما يتضمن ىذا الربنامج مشاريع للعزؿ اٟترارم تشمل 
)الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة يصبح أكلوية كطنية ،  الف منصب عمل 180حافلة اُف االستهبلؾ الغاز الطبيعي ا١تميع كىو ما يسمح خلق

 .(2019الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ، 

I. 5- :معوقات استغالؿ الطاقات المتجددة في الجزائر 

 كمن أىم الصعوبات اليت تواجو استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة نذكر:
 ارتفاع تكاليف مشاريع ا٧تاز الطاقات ا١تتجددة.-
 مشكل العقار الصناعي.-
 دة.نقص ا٠تربات كذكم االختصاص يف ٣تاؿ التكنولوجيا الداعمة لتنمية مشاريع الطاقة ا١تتجد-
 االتكاؿ على الريع البًتكِف يتسبب يف ا٫تاؿ كعدـ ا١تباالت بالبحث عن مصادر الطاقات ا١تتجددة.-

 خاتمة:

كؿ(، أدركت اٞتزائر كغَتىا من الدكؿ أ٫تية استخداـ الطاقات ا١تتجددة كبديل اسًتاتيجي مهم ١تصادر التمويل التقليدية اآليلة للزكاؿ) البًت 
ىامة يف قطاع الطاقة على مستول العا١تي، ٦تا يؤىلها لبلستثمار يف الطاقات ا١تتجددة كاالستفادة من مزياىا، كيف ىذا خاصة كأهنا ٖتتل مكانة 

ة، حيث  يرل االطار بادرت اٞتزائر إُف سن ٚتلة من القوانُت كاألطر التشريعية لوضع كتنفيذ مشاريع كبرامج استثمارية بغية  تطوير طاقاهتا ا١تتجدد
 يئة كاالقتصاد يف ىذا اجملاؿ  أف تنفيذ ىذه الربامج ٔتا يتبلئم كيتناسب مع مت ٗتطيطو، سوؼ يساىم حتما يف تقليص حجم التلوث البيئي،خرباء الب

ق قفزة ٖتقي كٗتفيض التكاليف اليت طا١تا أثقلت كاىل الدكؿ، ٦تا يؤدم إُف ٖتقيق كفر ماِف )٘تويل( دائم ك٣تآف على ا١تدل البعيد، يساىم بدكره يف
 نوعية على مستول التنمية االقتصادية للجزائر.

 النتائج التالية:كانطبلقا ٦تا سبق نتوصل إُف 

 تعترب الطاقة ا١تتجددة من الركائز األساسية اليت تضمن حق األجياؿ القادمة يف امتبلؾ كٖتقيق ٘تويل مستدٔف للربامج التنموية.  -

 تؤىلها لتحقيق استثمارات كاعدة يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة.تتوفر اٞتزائر على إمكانيات كمقومات -

االستثمار يف الطاقة الشمسية ٯتثل أكلوية من األكلويات الوطنية اليت تعوؿ عليها اٞتزائر ْتكم موقعها االسًتاتيجي حيث ٘تتلك أراضي -
 ستقطاب الطاقة الشمسية.صحراكية كاسعة تتميز بارتفاع درجة حرارهتا، ٦تا يساعد على إقامة ألواح مشسية ال

 ٯتكن أف تساىم الطاقات ا١تتجددة يف ٗتفيض كميات النفط كالغاز ا١تستعملة يف إنتاج نفس ا١تنتوج إذا حلت ٤تلو، كبالتاِف االستفادة من-
 ىذه الكميات يف ٣تاالت أخرل.

د، ٦تا يساىم يف ٖتقيق ٘تويل دائم كمستدٔف لربامج التنمية تتميز مصادر الطاقة ا١تتجددة بارتفاع تكاليف إنشاءىا ك٣تانيتها على ا١تدل البعي-
 االقتصادية.

 رغم ما تبذلو اٞتزائر من جهود كبَتة لتطوير تقنيات الطاقات ا١تتجددة كتنمية استخدامها، إال أهنا َف ٖتقق االنتشار ا١تتوقع منها كَف-
تصادية، ك٢تذا مازالت عملية تبٍت سياسات كالربامج مشجعة يف ىذا اجملاؿ متواصلة، تستطيع اف ٖتقق كتوفر ٘تويل مستدٔف بالقدر الكايف للتنمية االق
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 كٯتكن ارجاع ذلك للعديد من الصعوبات، من أ٫تها ارتفاع تكاليف مشاريع االستثمارية كمشكل العقار الصناعي، كنقص ا٠تربات، االتكاؿ على
 ا١تتجددة. الريع البًتكِف ٦تا يقلل من أ٫تية االستثمار يف الطاقات

 :كتتمثل يف: االقتراحات

 ضركرة تكثيف البحث كتشجيع التبادؿ العلمي بُت اٞتزائر كالبلداف األخرل الرائدة يف ىذا اجملاؿ كاستفادة من ٕتارب الدكؿ األخرل. -

أك الغاءىا كاستبدا٢تا ٔتشاريع  ضركرة اجراء تقييم شامل كدقيق ١تشاريع كبرامج االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة من أجل استمرار تنفيذىا -
 أخرل أكثر مبلئمة.

 ينبغي سن ٥تتلف القوانُت كالتشريعات كتفعيلها ٔتا ٮتدـ تشجيع استخداـ الطاقات ا١تتجددة كالنظيفة كاحملافظة عليها. -

 ينبغي استغبلؿ الريع البًتكِف يف تسريع كتَتة ا٧تاز مشاريع االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة. -

 رة العـز اٞتاد يف ٕتسيد مشاريع الطاقة ا١تتجددة كتنفيذىا كٖتمل ا١تخاطر إل٧تاحها.ضرك  -

 ضركرة االستفادة من ا٠تربات احمللية ا١تتخصصة كتشجيعها.  -

 : اإلحاالت كالمراجع  -

 اٞتزائر: جامعة كرقلة.كاقع الطاقات البديلة من السوؽ العالمية للطاقة. (. 2013) . قركنقة كليد -
 .http://www.andi.dz(. مت االسًتداد من 2019) . الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة يصبح أكلوية كطنية -
 سوريا: منشورات جامعة دمشق.التنمية االقتصادية )اإلصدار الثالث(. (. 2000خورم كاخركف. ) -
 اٞتزائر: جامعة كرقلة. دكر آليات تحفيز انتاج الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة. (.2013)سيدم عمر رزقة.  -
ت "حالة مشركع ديزرتيك. )مطبوعا (. صناعات الطاقة ا١تتجددة بأ١تانيا كتوجو اٞتزائر ١تشاريع الطاقة ا١تتجددة كمرحلة لتأمُت إمدادات الطاقة األحفورية كٛتاية البيئة2012) -

 ة كرقلة.ا١تلتقى العلمي الدكِف حوؿ سلوؾ ا١تؤسسات االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ا١تستدامة كالعدالة االجتماعية، احملاكر( اٞتزائر: جامع
 رية.مصر: الدار اٞتامعية،اإلسكند التنمية االقتصادية دراسات نظرية كتطبيقية.(. 2000) . ك ناصف اٯتاف عطية، عجمية ٤تمد عبد العزيز -
 .٣149تلة الباحث، اٟتادم عشر،  الطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر.(. 2012فركحات حدة. ) -
 .٣226تلة الباحث، التاسع،  مصادر الطاقات المتجددة كغير المتجددة للنفط كموقعو منها.(. 2011) . ٥تلفي أمينة -
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 ملخص:
تعترب الطاقات ا١تتجددة من أىم البدائل ا١تتاحة لتحقيق التنمية ا١تستدامة، حيث تشكل عامبل أساسيا يف دفع عجلة اإلنتاج كٖتقيق 
االستقرار كالنمو خاصة يف حالة نضوب الطاقة التقليدية، كىذا ما يساىم يف توفَت فرص العمل كٖتسُت مستويات ا١تعيشة كاٟتد من الفقر 

كمن خبلؿ ىذه الدراسة قمنا بتوضيح العبلقة اليت تربط بُت الطاقات ا١تتجددة كالتنمية ا١تستدامة، كما مت تسليط الضوء على يف العاَف، 
كج ٕتربة الصُت باعتبارىا التجربة الناجحة كالرائدة يف العاَف، كٕتربة االمارات باعتبارىا ٕتربة عربية ناجحة ككاعدة، كالعمل على ا٠تر 

ل االستفادة من كلتا التجربتُت هبدؼ تنمية قطاع الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر بغية ٖتقيق متطلبات التنمية ا١تستدامة، بتوصيات من أج
، كيعود حيث مت التوصل إُف أف اٞتزائر بالرغم من قيامها بالعديد من ا١تشاريع كاالستثمارات يف ىذا اجملاؿ إال أهنا ال تزاؿ يف مرحلة متأخرة

ك٘تثلت أىم التحديات اليت حالت دكف النهوض هبذا القطاع يف اٞتزائر عدـ امل منها عوامل مالية كأخرل تنظيمية كٗتطيطية، ذلك لعدة عو 
 كجود إطار قانوٓف كتنظيمي مبلئم يساىم يف دعم االستثمار يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة.

 طاقات متجددة، تنمية مستدامة، طاقة تقليدية. :يةالكلمات المفتاح
  Q20. ؛ Q01؛ JEL:O13صنيف ت

Abstract: 
Renewable energies are one of the most important alternatives available to achieve 

sustainable development, as they are a key factor in boosting production and achieving 

stability and growth, especially in the case of traditional energy depletion. By clarifying the 

relationship between renewable energies and sustainable development, through this study, we 

clarified the relationship between renewable energies and sustainable development. We also 

highlighted the experiment of China as the leading and successful experiment in the world. 

Moreover, the UAE experiment as a successful and promising Arab experiment, were also 

discussed, and work to come up with recommendations in order to benefit from both 

experiments in order to develop the renewable energy sector in Algeria to achieve the 

requirements of sustainable development. it was concluded that Algeria, despite its many 

projects and investments in this area, is still in a late stage, due to several factors, including 

financial, regulatory and planning factors. Also the most important challenges that prevented 

the advancement of this sector in Algeria is the lack of a legal framework that would 

contributes to supporting investment in renewable energies. 

Keywords:Renewable energies, sustainable development, traditional energy. 

Jel Classification Codes: O13; Q01; Q20. 
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I. :تمهيد 

تدخل الطاقة يف كل مناحي اٟتياة بصور ٗتتلف من تطبيق آلخر، حيث تعترب أحد ا١تقومات الرئيسية للمجتمعات ا١تتحضرة، كألف ا١تصدر 
نضوب ىذه ا١تصادر الطاقوية التقليدية كالتلوث الرئيسي للطاقة يتشكل من ا١تصادر األحفورية كالفحم كالبًتكؿ تشَت الدراسات اٟتديثة أف مشكليت 

ثلت احدل البيئي من شأهنا اإلخبلؿ بالنظاـ البيئي كالنظاـ االقتصادم كالتنموم للدكؿ، ٦تا استدعى ذلك ضركرة البحث عن موارد طاقوية بديلة، ٘ت
قات صديقة للبيئة كدائمة تعترب إحدل الركائز األساسية للتطور تلك البدائل يف الطاقات ا١تتجددة اليت تزايد االىتماـ كالبحث فيها كذلك لكوهنا طا

 التكنولوجي كالصناعي كتعمل على ٖتقيق التنمية ا١تستدامة كا١تتوازنة.

 طاقويةاٞتزائر كغَتىا من دكؿ العاَف توِف اىتماما كبَتا بالطاقات ا١تتجددة، من أجل ٖتقيق أىداؼ ٤تددة السيما ا١تتعلقة بتحقيق استقبللية 
هبدؼ تطوير قطاع  2011عن البًتكؿ كٖتقيق متطلبات التنمية ا١تستدامة، حيث أف اٞتهات الوصية قامت بوضع برنامج طاقوم طموح سنة 

 الطاقات ا١تتجددة ككضع إطار قانوٓف مناسب ٢تا.

جددة، باإلضافة إُف إبراز أىم كمن خبلؿ ىذه الدراسة سنحاكؿ الوقوؼ على أىم التحديات اليت حالت دكف النهوض بقطاع الطاقات ا١تت
تجددة يف التجارب الدكلية الناجحة يف ىذا القطاع، من أجل ا٠تركج بأىم االقًتاحات اليت من شأهنا ترقية كٖتسُت كاقع االستثمار يف الطاقات ا١ت

 اٞتزائر بغية ٖتقيق التنمية ا١تستدامة.

 كمن خبلؿ ما سبق ٯتكن أف نطرح اإلشكالية التالية:
 ن للجزائر االستفادة من التجارب الدكلية الرائدة في االستثمار في الطاقات المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟كيف يمك 

 :فرضيات الدراسة 
 تعترب الطاقة ا١تتجددة بأهنا طاقة دائمة كاستغبل٢تا يتناسب مع متطلبات التنمية ا١تستدامة؛ 
  برنامج ىادؼ إُف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة؛إف برنامج الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر 
 .تتوفر اٞتزائر على موارد طبيعية ىائلة يف الطاقات ا١تتجددة، إال أهنا تعآف من سوء االستغبلؿ كالتسيَت 
 :أىداؼ الدراسة 

 هتدؼ ىذه الدراسة إُف:
 تشكيل إطار نظرم للطاقات ا١تتجددة كالتنمية ا١تستدامة كٖتديد العبلقة بينهما؛ 
 تسليط الضوء على كاقع الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر كمدل مسا٫تتو يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة؛ 
  عرض أبرز التجارب الدكلية يف ٣تاؿ االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة، كا٠تركج بتوصيات من أجل استفادة اٞتزائر منها يف تنمية قطاع

 الطاقات ا١تتجددة
 األبحاث كالدراسات السابقة 

يعترب موضوع الطاقات ا١تتجددة ىو موضوع العصر كلو أ٫تية كبَتة، حيث جاءت ىذه الدراسة مكملة ٞتهود الدراسات السابقة كما ىو  
 اٟتاؿ يف ٣تاؿ البحث العلمي، فهو بناء يكمل أحد٫تا اآلخر. كمن الدراسات اليت تناكلت ىذا ا١توضوع نذكر:

  الطاقة ا١تتجددة كدكرىا يف التنمية احمللية ا١تستدامة "دراسة حالة الطاقة الشمسية يف اٞتزائر"، عمر أطركحة دكتوراه ٖتت عنواف: استخداـ
لتنمية شريف، حيث مت يف ىذه الدراسة التطرؽ إُف استخدامات الطاقة كآثارىا اإليكولوجية مربرا يف دراستو العبلقة بُت التنمية االقتصادية كا

لية ا١تستدامة كاٞتدكل االقتصادية من استخداـ الطاقة ا١تتجددة، باإلضافة إُف عرض تطور الطاقة الشمسية ك٣تاالت ا١تستدامة كصوال للتنمية احمل
ية على أهنا فكرة استخدامها كدكرىا يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر، حيث مت التوصل إُف أف استخداـ الطاقة الشمسية يف ا١تناطق اٟترارية النائ

ستحق التشجيع من خبلؿ تزكيدىا ٔتزيد من االستثمار كفق السياسة العامة للطاقة يف اٞتزائر، مع ضركرة العمل على انشاء سوؽ للخبليا ناجعة كت
 الكهركضوئية اليت تعترب اٞتانب التكنولوجي الذم يشجع على تطوير اقتصاديات الطاقة ا١تتجددة كالسيما الطاقة الفوطوفولطية.



 

 

 واكع العاكاث املخجددة في الجصائس ودوزها في جدلُم الخىمُت املظخدامت

-مع إلاشازة إلى بعض الخجازب الدولُت–  

 

84 

 عنواف: كاقع الطاقات ا١تتجددة كدكرىا يف التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر، عماد تكواشت، ْتيث تطرؽ يف ىذه الدراسة  رسالة ماجستَت ٖتت
لطاقة يف اٞتزائر إُف كاقع كأ٫تية البيئة لكل من الطاقة ا١تتجددة كالطاقة التقليدية كاستخداماهتا ا١تتعددة، مث دراسة تطور كل من العرض كالطلب على ا

أغٌت ن خبلؿ إبراز أىم دراسات التنبؤ بالطاقة باإلضافة إُف إبراز اإلمكانيات ا١تتاحة للجزائر، حيث مت التوصل إُف أف اٞتزائر تتوفر على كىذا م
من اقتحاـ ٣تاؿ  اٟتقوؿ الشمسية جراء ا١توقع اٞتغرايف، باإلضافة إُف باقي اإلمكانيات األخرل كطاقة الرياح كالطاقة ا١تائية كاٞتوفية، ىذا ما ٯتكنها

تقليدية الطاقة ا١تستدامة، كعلى ىذا األساس يبقى التحدم الكبَت الذم تواجهو اٞتزائر يف ظل ىذه التغَتات ىو كيفية استغبلؿ عائدات الطاقة ال
صادر الطاقة البديلة ضمن الناضبة كا١تلوثة للبيئة، كالعمل على ترشيد استهبلؾ الطاقة، كذلك باالىتماـ ٔتصادر الطاقة ا١تتجددة، ككضع قضية م

 أكلوياهتا، تفعيل دكرىا ا١تستقبلي يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة.
  مقاؿ فركحات حدة ٖتت عنواف: الطاقات ا١تتجددة كمدخل لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر دراسة لواقع مشركع تطبيق الطاقة

على أحد ا١تشاريع ا٢تامة يف ىذا اجملاؿ كا١تتمثل يف مشركع تطبيق الطاقة الشمسية الشمسية يف اٞتنوب الكبَت باٞتزائر، حيث مت تسليط الضوء 
الفرص اليت الفوتوفولطية يف اٞتنوب الكبَت باٞتزائر )مشركع كهربة عشرين قرية بالطاقة الشمسية يف اٞتنوب الكبَت(، كاليت ىدفت إُف ٖتليل ٥تتلف 

السعي لتثمُت استغبلؿ الطاقة مع ضركرة  مفادىا أف اٞتزائر خسرت كثَتا بعرقلتها لتجسيد ىذا ا١تشركعيتيحها ىذا ا١تشركع للجزائر كصوال إُف نتيجة 
تنشيط الشمسية يف اٞتزائر، كعلى ىذا األساس من أجل ٖتقيق فعالية يف استغبلؿ ىذا النوع من الطاقات ٬تب العمل على الدعم ا١تادم كا١تعنوم ك 

تجددة، مع ضركرة انشاء بنك ١تعلومات االشعاع الشمسي كدرجات اٟترارة كشدة الرياح ككمية الغبار كغَتىا من حركة البحث يف ٣تاالت الطاقة ا١ت
 ا١تعلومات الدكرية الضركرية الستخداـ الطاقة الشمسية.

من نقاط التشابو تتمثل من خبلؿ الدراسات السابقة اليت مت عرضها كاليت تناكلت ا١توضوع ذات العبلقة ا١تباشرة، نبلحظ أنو يوجد ٣تموعة 
ركزت يف عرض كاقع الطاقات ا١تتجددة كدكرىا يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، باإلضافة إُف ٣تموعة من نقاط االختبلؼ حيث أف الدراسات السابقة 

ا١تتجددة يف اٞتزائر كمدل مسا٫تتها يف  على كاقع الطاقات ا١تتجددة  كمسا٫تتها يف التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر، يف حُت أننا ركزنا على كاقع الطاقات
الصُت، كٕتربة ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، باإلضافة إُف التطرؽ إُف عرض أىم كأبرز التجارب العا١تية الناجحة يف ىذا اجملاؿ، إذ مت عرض كل من ٕتربة 

 لجزائر االستفادة منها يف ىذا اجملاؿ.دكلة نفطية كاٞتزائر، كاستخبلص أىم الدركس اليت ٯتكن ل اإلمارات العربية باعتبارىا

I.1- :اإلطار النظرم للطاقة المتجددة كالتنمية المستدامة 

تعد الطاقة ا١تتجددة من ا١تفاىيم اٟتديثة نسبيا، حيث تتميز عن الطاقة التقليدية ٔتجموعة من ا٠تصائص، كما تتعدد مصادرىا، باإلضافة 
 اليت تساىم كتعمل على ٖتقيق أبعاد التنمية ا١تستدامة كىذا ما سيتم تبيانو يف ىذا احملور.إُف أهنا تعترب أحد العناصر األساسية 

I.1-1.الطاقة المتجددة 

 :تعريف الطاقة المتجددة 
تتشكل الطاقة ا١تتجددة من مصادر الطاقة النإتة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة الشمس كالرياح،  IEAتعرفها ككالة الطاقة العا١تية 

 (122، صفحة 2014)زكاكية، كاليت تتجدد يف الطبيعة بوتَتة أعلى من كتَتة استهبلكها.

ا١توارد الطبيعية اليت تتجدد، أك اليت ال ٯتكن أف تنفذ )طاقة مستدامة(، كمصدرىا ٮتتلف كتعرؼ كذلك الطاقة ا١تتجددة بأهنا مستمدة من 
كة جوىريا عن الوقود األحفورم من بًتكؿ كفحم كغاز طبيعي، حيث تنتج الطاقة ا١تتجددة من ا١تياه كالرياح كالشمس، كما ٯتكن انتاجها من حر 

 (8، صفحة 2016أكتوبر  26ك 25)بن جديد، يومي:     ، ككذلك من احملاصيل الزراعية.األمواج كا١تد كاٞتزر، أك من طاقة حرارية أرضية

 :خصائص الطاقة المتجددة 

 (141، صفحة 2012)رتوؿ، تتمتع الطاقة ا١تتجددة بعدة خصائص نذكر أ٫تها فيما يلي:

 يف حياة االنساف كتساىم يف تلبية نسبية عالية من متطلباتو من الطاقة، كىي مصادر طويلة األجل ذلك ألهنا مرتبطة  تلعب دكرا ىاما
 أساسا بالشمس كالطاقة الصادرة عنها؛
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 ساف على الطاقة ا١تتجددة ليست ٥تزكنا جاىزا نستعمل منو ما نشاء، فمصادر الطاقة ا١تتجددة ال تتوفر أك ٗتتفي بشكل خارج قدرة اإلن
 التحكم فيها أك ٖتديد ا١تقادير ا١تتوفرة منها كالشمس كشدة االشعاع؛

  استخداـ مصادر الطاقة ا١تتجددة يتطلب استعماؿ العديد من األجهزة ذات ا١تساحات كاألحجاـ الكبَتة، حيث أف ىذا ىو أحد أسباب
 لوقت أحد العوائق أماـ انتشارىا؛ارتفاع التكلفة األكلية ألجهزة الطاقة ا١تتجددة كىو ما يشكل يف نفس ا

 تتوفر أشكاؿ ٥تتلفة من الطاقة يف مصادر الطاقة ا١تتجددة األمر الذم يتطلب استعماؿ تكنولوجيا مبلئمة لكل شكل من أشكاؿ الطاقة. 
مصادر الطاقة المتجددة: 
:منذ و ا ١تصلحتيقصد بالطاقة الشمسية الضوء ا١تنبعث كاٟترارة النإتة عن الشمس، اللذاف قاـ االنساف بتسخَت٫ت الطاقة الشمسية

كيلو   1,36العصور القدٯتة، باستخداـ ٣تموعة من كسائل التكنولوجيا اليت تتطور باستمرار، إف كمية اإلشعاع الشمسي الواصل لؤلرض يبلغ 
% ٯتتص من قبل ا٢تواء كا١تاء 35% منها تنعكس على سطح األرض ك15% منها تنعكس يف الفضاء ك50كإف حواِف  2كاط/ـ

 (29، صفحة 2013مارس  11)٥تلفي، كاألتربة.
  :اٟتركية، إُف شكل من أشكااللطاقة سهلة كىي الطاقة ا١تستمدة من الرياح عن طريق ٖتويل حركة الرياح، أم طاقتو طاقة الرياح

الرياح االستخداـ، بالدرجة األساس طاقة كهربائية كإُف درجة أقل طاقة ميكانيكية تستخدـ يف عدد كبَت من التطبيقات، كتتم االستفادة من طاقة 
كىي ْتركتها تشغل ٤تركا قادرا على ٖتويل طاقة  لتوليد الكهرباء عن طريق توربينات ىوائية مؤلفة من شفرات دكارة يتم تركيبها على ٤تور عمودم

 (43، صفحة 2015)جدم، الرياح اٟتركية إُف طاقة كهربائية.
  :البحار، يف  تأيت الطاقة ا١تائية من طاقة تدفق ا١تياه أك سقوطها يف حالة الشبلالت )مساقط ا١تياه(، أك من اصطداـ األمواجالطاقة المائية

كٖتويلها  حيث تنشأ األمواج نتيجة ٟتركة الرياح كفعلها على مياه البحار كاحمليطات كالبحَتات، كمن حركة األمواج ىذه تنشأ طاقة ٯتكن استغبل٢تا
ا١تناطق متوسطة كيلو كات لكل مًت من الشاطئ يف   100إُف  10إُف طاقة كهربائية، حيث تنتج األمواج يف األحواؿ العادية طاقة تقدر ما بُت 

رؽ يف البعد عن خط االستواء كما ٯتكن االستفادة من الطاقة ا١تتولدة من حركات ا١تد كاٞتزر يف ا١تياه، كأخَتا ٯتكن أيضا االستفادة من الفا
 (171، صفحة 2018)معمرم، درجات مئوية. 10درجات اٟترارة بُت الطبقتُت العليا كالسفلى من ا١تياه اليت ٯتكن أف يصل إُف فرؽ 

  :يتمثل مبدأ حرارة األرض اٞتوفية يف استخراج الطاقة ا١توجودة يف الًتبة الستعما٢تا يف شكل تدفئة أككهرباء، حيث طاقة الحرارة الجوفية
انتاج ىذه اٟترارة أساسا عن طريق النشاط ترتفع اٟترارة أساسا من سطح األرض ٨تو باطنها، كارتفاع درجة اٟترارة يتغَت حسب العمق، كيتم 

توم اإلشعاعي الطبيعي للصخور ا١تكونة للقشرة األرضية، كال يتم اٟتصوؿ على ىذه اٟترارة إال إذا كانت ا١تكونات اٞتيولوجية لباطن األرض ٖت
 (148، صفحة 2019)غداكية، (.على مسامات كنفوذية كٖتتوم أيضا على طبقات خازنة للماء )طبقات جوفية هبا ماء أك ٓتار ا١تاء

  :كىي الطاقة اليت يتم توليدىا عن طريق التحكم يف تفاعبلت انشطار أك اندماج األنوية الذرية تستغل ىذىالطاقة يف الطاقة النوكية
انتاج الكهرباء، كبالتاِف فهي تساىم يف انتاج الكهرباء بتكلفة ٤تطات توليد الكهرباء النوكية، لتسخُت ا١تاء إلنتاج البخار الذم يستخدـ يف 

)مزيآف، ديسمرب % من التكلفة االٚتالية لئلنتاج.75مستقرة نسبيا، مقارنة باحملطات اليت تعمل من خبلؿ الغاز، ألف تكلفة الوقود ٘تثل حواِف 
 (297، صفحة 2017
I.1-2. المستدامةالتنمية 

 تعريف التنمية المستدامة 

 تعددت التعاريف ا١تتعلقة بالتنمية ا١تستدامة، كفيما يلي نذكر بعضا منها:
  عرفها االٖتاد العا١تي للحفاظ على الطبيعةIUCN  على أهنا: التنمية اليت تأخذ بعُت االعتبار البيئة كاالقتصاد  1980سنة

 (151، صفحة 2012)فركحات، كاجملتمع.

 ألجياؿ كقد عرفتها اللجنة الوطنية للبيئة كالتنمية ا١تستدامة على أهنا: التنمية اليت تليب احتياجات األجياؿ اٟتالية بدكف ا١تساس بقدرات ا
 (151، صفحة 2012)فركحات، ا١تستقبلية لتلبية احتياجاهتم.
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  قامت ٞتنةBrundtland  بوضع تعريف للتنمية ا١تستدامة على أهنا: بأهنا تتمثل يف: عملية تنمية كتطوير الوضع اٟتاِف  1987سنة
 (BOUCHEKIMA, 2013, p. 56)دكف التأثَت على قدرات كموارد األجياؿ ا١تستقبلية.

 :أىداؼ التنمية المستدامة 

 (77-76، الصفحات 2018)خنشوؿ، جواف  ىذه األىداؼ يف:تتمثل 

القضاء على الفقر ّتميع أشكالو؛ 
توفَت األمن الغذائي كتعزيز الزراعة ا١تستدامة؛ 
ضماف ٘تتع اٞتميع بأ٪تاط عيش صحية كبالرفاىية يف ٚتيع األعمار؛ 
 للجميع؛ضماف التعليم اٞتيد كا١تنصف 
ٖتقيق ا١تساكاة بُت اٞتنسُت؛ 
ضماف توفر ا١تياه كخدمات الصرؼ الصحي؛ 
ضماف حصوؿ اٞتميع على خدمات الطاقة اٟتديثة ا١تستدامة؛ 
تعزيز النمو االقتصادم؛ 
توفَت األماف داخل البلداف؛ 
حفظ احمليطات كالبحار؛ 
ف التنوع البيولوجي؛ٛتاية النظاـ اإليكولوجي، كالغابات كمكافحة التصحر ككقف فقدا 
السبلـ كالعدؿ؛ 

I.1-3.العالقة بين الطاقة المتجددة كالتنمية المستدامة 

 ٯتكن إبراز العبلقة ا١توجودة بُت الطاقة ا١تتجددة كالتنمية ا١تستدامة من خبلؿ اٞتانب االقتصادم، االجتماعي كالبيئي كالتاِف:
 :تعتمد التنمية ا١تستدامة على توافر خدمات الطاقة البلزمة من أجل ٖتسُت كرفع مستول اإلنتاجية أكا١تسا٫تةفيزيادة  الجانب االقتصادم

ية ككذا توفَت فرص العمل خارج القطاع الريعي، كمن ا١تعلـو أنو بدكف الوصوؿ إُف خدمات الطاقة عالدخل احمللي من خبلؿ ٖتسُت التنمية الزرا
كتصبح الفرص االقتصادية ا١تتاحة ٤تدكدة بصورة كبَتة، حيث أف توفر  رص العمل كرؼ اإلنتاجية أمرا صعبايثة يصبح توفر فكمصادر الوقود اٟتد

ىذه ا٠تدمات من شأنو أف يساعد على إنشاء ا١تشاريع الصغَتة كعلى القياـ بأنشطة معيشية كأعماؿ خاصة، باإلضافة إُف أف الوقود يعترب 
ٖتتاج اٟترارة كألعماؿ النقل كللعديد من األنشطة الصناعية، كما تعترب إُف أف كاردات الطاقة ٘تثل أحد أكرب مصادر ضركريا للعمليات اليت 

الديوف األجنبية من منظور ميزاف ا١تدفوعات يف العديد من الدكؿ األكثر فقرا، باإلضافة إُف دكر مشاريع الطاقات ا١تتجددة يف استحداث 
 (142، صفحة 2013-2012)زكاكية، ب مشاريع الطاقة ا١تتجددة دكرا مهما يف استحداث فرص العامل الدائمة.الوظائف ا٠تضراء، إذ تلع

  :اقتصادية إف ٖتقيق إسهاـ مؤثر ١تصادر الطاقة ا١تتجددة يف توفَت إمدادات الطاقة البلزمة لتنمية ا١تناطق الريفيةكبكلفة الجانب االجتماعي
مقارنة ببديل إمدادات الشبكات التقليدية، من شأنو أف يؤدم إُف ٖتسُت نوعية اٟتياة ١تا يوفره من خدمات تعليمية كصحية أفضل لسكاف 

اج ا١تناطق الريفية، كما يؤدم أيضا إُف القضاء على الفقر من خبلؿ إ٬تاد فرص للعمالة احمللية يف ٣تاالت تصنيع كتركيب كصيانةمعدات إنت
ماد الطاقات ا١تتجددة، حيث أف العديد من ىذه ا١تعدات ٯتكن تصنيعها بإمكانات ٤تدكدة كٯتكن توفرىا ٤تليا، باإلضافة إُف أف تطبيقات االعت

 على مصادر الطاقة ا١تتجددة كالسخاف الشمسي كا٠تبليا الضوئية، كعمليات تدكير ا١تخلفات الزراعية كٖتويلها إُف ٝتاد عضوم أف تساىم يف
يفية يوفر كسائل القضاء على البطالة كاجتثاث الفقر كيف اٟتفاظ على ا١توارد ا١تالية كا١تادية من ا٢تدر. إف توفر معدات الطاقة ا١تتجددة با١تناطق الر 

ا، كل ذلك يؤدم سهلة التناكؿ كنظيفة بيئيا ألغلب خدمات الطاقة با١تناطق الريفية، كخاصة توفَت مصادر الكهرباء كضخ ا١تياه كالطهي كغَتى
أفريل  24-23)عمورة ك بن عمر، يومي إُف إحداث تغيَت ٤تورم يف أكضاع ا١ترأة الريفية كذلك من خبلؿ ٖتسي نوعية ا٠تدمات ا١تتوفرة ٢تا.

 (9، صفحة 2018
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  :إبراز العبلقة بُت الطاقة ا١تتجددة كالبعد البيئي للتنمية ا١تستدامة يف عدة صور أ٫تها تلك ا١تتعلقةْتمايةالغبلفاٞتوم  يمكنالجانب البيئي
من التلوث الناجم عن استخداـ الطاقة يف ٥تتلف النشاطات االقتصادية كاالجتماعية ككذا قطاع النقل كالصناعة على كجو ا٠تصوص، ٕتسيد 

١ترتبطة ْتماية الغبلؼ اٞتوم كاٟتد من التأثَتات السلبية لقطاع الطاقة مع ٤تاكلة مراعاة العدالة يف توزيع مصادر الطاقة ٣تموعة من األىداؼ ا
كظركؼ الدكؿ اليت يعتمد دخلها القومي على مصادر الطاقة األكلية أك اليت يصعب عليها تغيَت نظم الطاقة القائمة هبا، من خبلؿ تطوير 

اقة ا١تستدامة عن طريق العمل على تطوير مزيج من مصادر الطاقة ا١تتاحة األقل تلويثا للحد من التأثَتات البيئية غَت ا١ترغوبة سياسات كبرامج الط
)فركحات، لقطاع الطاقة، إضافة إُف ٖتقيق التكامل بُت سياسات قطاع الطاقة كالقطاعات االقتصادية كباألخص قطاعي النقل كالصناعة.

 (15، صفحة 2012

I.2- :كاقع الطاقة المتجددة في الجزائر 

تها ٫تمن خبلؿ ىذا احملور سيتم تسليط الضوء على كاقع كقدرات الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر، ككذا عرض برنامج الطاقة ا١تتجددة كمدل مسا
 يف ٖتقيق أىداؼ التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر.

I.2-1. الطاقة المتجددة في الجزائرإمكانات 

من خبلؿ ىذا العنصر سيتم عرض أىم الطاقات اليت توجد يف اٞتزائر كٖتظى باىتماـ كبَت كىي الطاقة الشمسية، طاقة الرياح كالطاقة 
 الكهركمائية.

 إمكانات الطاقة الشمسية في الجزائر 

الشمسية بسبب موقعها اٞتغرايف ا١تناسب، حيث أف كمية الطاقة الواردة إُف تعترب اٞتزائر دكلة غنية من ناحية ا١تصادر الطاقوية خاصة الطاقة 
من شأنو أف يساىم  2كيلواط سا/ـ  3000ميجا جوؿ، كىذا ما يوفر إشعاعا مشسيا سنويا أزيد من  30ك 14ا١تًت ا١تربع الواحد تًتاكح ما بُت 

يف ا١تناطق الساحلية كا٢تضاب، كىذا ما  2كيلواط سا/ـ  1700يف الصحراء ك 2كيلوكاط سا/ـ  2000يف ٖتقيق تراكم يف الطاقة يصل إُف 
 (.1يوضحو اٞتدكؿ رقم )

 إمكانات طاقة الرياح في الجزائر 

يث أنو يتغَت مورد الرياح يف اٞتزائر من مكاف آلخر نتيجة الطبوغرافية كتنوع ا١تناخ، كتعترب طاقة الرياح موردا ىاما بعد الطاقة الشمسية، ح
 توجد ٙتانية مناطق قابلة الحتضاف ٕتهيزات توليد الطاقة من الرياح، كمن بُت ىذه ا١تناطق:

منطقتاف على الشريط الساحلي، ثبلث مناطق يف ا٢تضاب العليا كثبلث مناطق يف الصحراء، كقد قدرت االستطاعة التقنية للطاقة ا١تنتجة 
تيًتاكاط/سا/سنويا قابلة لبلستغبلؿ يف ٥تتلف نشاطات القطاع االقتصادم، كىذا  37ويا، منها تيًتاكاط/ سا/سن 172من الرياح ٢تذه ا١تناطق ْتواِف 

 (10، صفحة 2018أفريل  24ك 23)سا١تي ك مدراؽ، يومي (.1ما الشكل رقم )

منطقة اٞتنوب خاصة اٞتنوب الغريب تتميز بسرعة رياح أكرب ـ/ثا. حيث أف 6إُف  0حيث نبلحظ أف سرعة الرياح يف اٞتزائر تًتاكح ما بُت 
 ـ/ثا.6ـ/ثا على 4منها يف منطقة الشماؿ بسرعة تًتاكح ما بُت 

% من اإلنتاج 40إُف ما يقارب  2030كبكوف اٞتزائر ملتزمة يف مرحلة جديدة لتطوير الطاقات ا١تتجددة فهي ٗتطط للوصوؿ ْتلوؿ عاـ 
الطاقة ا١تتجددة، حيث تأيت طاقة الرياح يف ا٠تط الثآف بعد الطاقة الشمسية يف ىذا الربنامج، كبالتاِف فإنو من الضركرم الوطٍت للكهرباء من مصادر 

 )مركز تنمية الطاقات ا١تتجددة(القياـ بدراسات دقيقة خاصة ْتقوؿ الرياح هبدؼ تطوير االستثمار يف ىذه الطاقة.

 إمكانات الطاقة الكهركمائية في الجزائر 

% أم حواِف 1يعترب ا١تاء أحد ا١تصادر ا١تتجددة للطاقة، ففي اٞتزائر تقدر حصة إنتاج الكهرباء من الطاقة ا١تائية باٟتضَتة الوطنية بنسبة 
( 2غبلؿ ا١توارد ا١تتوفرة، كٯتثل اٞتدكؿ رقم )ميغاكاط، كتعود ىذه االستطاعة الضعيفة للعدد غَت الكايف من السدكد من جهة، كإُف عدـ است 286
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كل ٘تركز ٤تطات التدفق ا١تائي يف مناطق الشماؿ خاصة، كتتوزع على: ٤تطات تدفق قوية يف كل من كالية ّتاية كجيجل، ك٤تطات تدفق ضعيفة يف  
 من كالية تيزم كزك، عُت الدفلى، البويرة، الشلف كمعسكر.

I.2-2.(2018-2009ت المتجددة في الجزائر خالؿ الفترة )القدرات اإلنتاجية للطاقا 

(، حيث نبلحظ أف اٞتزائر 2018-2009( القدرات اإلنتاجية لبعض الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة )3يبُت اٞتدكؿ رقم )
ٖتوزه من مساحة صحراء شاسعة، حيث أف  أعطت أ٫تية أكرب يف انتاج الطاقة الشمسية كذلك راجع بالدرجة األكُف للموقع اٞتغرايف ٢تا نظرا ١تا

، يف حُت أف 2018جيغاكاط سنة  435لتصل إُف  2010جيغاكاط سنة  25القدرات اإلنتاجية يف الطاقة الشمسية سجلت ارتفاع ملحوظ من 
الشيء بالنسبة لطاقة ا١تياه  جيغاكاط يف السنة، نفس 10طاقة الرياح كاف ٢تا النصيب األقل حيث كانت القدرات اإلنتاجية جد ضعيفة كثابتة ب 

جيغاكط يف السنة، كىذا دليل على العدد غَت الكايف من السدكد من جهة، كإُف عدـ استغبلؿ ا١توارد ا١تتوفرة،  228بقيت قيمة اإلنتاج فيها ثابتة 
 تجددة.كعدـ ٧تاعة االسًتاتيجيات ا١تتبعة من قبل اٟتكومة اٞتزائرية يف عملية اإلنتاج يف قطاع الطاقات ا١ت

I.2-3.دكر الطاقة المتجددة في دعم التنمية المستدامة في الجزائر 

 ( 2030-2011برنامج الطاقات المتجددة في الجزائر:) 

ء كا١تسا٫تة إف إدماج الطاقةا١تتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ٯتثل ٖتديا كبَتا من أجل اٟتفاظ على ا١توارد األحفورية، تنويع فركع إنتاج الكهربا
تتموقع ىذه الطاقات يف صميم السياسات الطاقوية كاالقتصادية  2030-2011التنمية ا١تستدامة، كبفضل الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة  يف

 ة اٟترارية.لشمسيا١تتبعة يف اٞتزائر، السيما من خبلؿ تطوير الطاقة الشمسية كطاقة الرياح على نطاؽ كاسع، الطاقة اٟترارية كاالرضية، كتطوير الطاقة ا
( نبلحظ أف استثمارات الربنامج الوطٍت يف للطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر يتفاكت من نوع آلخر، غَت أهنا منحت 4كمن خبلؿ اٞتدكؿ رقم )

الرياح يف ا١ترتبة االىتماـ األكرب للطاقة الشمسية كىذا يرجع لتمتع اٞتزائر ٔتساحات شاسعة للصحراء كإشعاع مشسي بشكل ىائل، تأيت بعدىا طاقة 
نظرا الثانية، إال أف كبل النوعُت كرغم كوهنما من أىم مصادر الطاقة ا١تتجددة استخداما إال أف إمكانية تطور٫تا مستقببل تبقى ٤تدكدة جدا 

 ات ا١تتاحة.يلئلمكان

  2011اإلنجازات الفعلية كالملموسة المتعلقة ببرنامج : 

 (172، صفحة 2015)جدم، ٯتكن حصرىا يف النقاط التالية:

  طاقة مشسية(  –مت تفعيل ٤تطة توليد الكهرباء )غاز  2011إبتداءا من مامSPP1  150ْتاسي الرمل ذات قدرة إنتاجية مقدرب 
كالتابعة ١تؤسسة  SKTMميغاكاط تنتج انطبلقا من الطاقة الشمسية، كما أنو مت إنشاء شركة الكهرباء كالطاقات ا١تتجددة  25ميغاكاط من بينها 

 سونلغاز كا١تتخصصة يف تطوير الطاقات ا١تتجددة يف اٞتنوب؛
  ميغاكاط كالتبع للمؤسسة اٞتزائرية إلنتاج الكهرباء 10ذات قدرة إٚتالية تقدر ب مت تفعيل كل من حقل طاقة الرياحSPE  يف كالية أدرار

تفعيل ٤تطة ٪توذجية لتوليد الكهرباء انطبلقا من الطاقة الشمسية الكهركضوئية يف غرداية كالتبعة لشركة  2014، كما مت يف جويلية 2014يف جواف 
 ميغاكاط؛ 1.1ت القدرة الكهرباء كالطاقات ا١تتجددة ذا

 ( مت البدء يف إ٧تاز ٤تطات كهركضوئية لتوليد الكهرباء تابعة لشركة الكهرباء كالطاقاتا١تتجددة ذات قدرة 2014-2011يف نفس الفًتة )
ميغاكاط للمحطة  20إُف  10ميغاكاط يف كل من ا١ترتفعات الداخلية كاٞتنوب موزعة عرب عدة أماكن بقدرة تًتاكح ما بُت  343إٚتالية تقدر ب 

 الواحدة.
  بإصدار الربنامج الوطٍت ا١تعدؿ لتنمية كتطوير الطاقات  2015كقامت اٟتكومة اٞتزائرية يف إطار تنمية كتطوير الطاقات ا١تتجددة يف

 .2011( كمعدؿ كمتمم للربنامج الوطٍت، أصدر يف مارس 2030-2020-2015ا١تتجددة )
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 برنامج الفاعلية الطاقوية 

برنامج الفاعلية الطاقوية لرغبة اٞتزائر يف تشجيع االستعماؿ األمثل للطاقة ٔتسؤكلية كاستغبلؿ ٚتيع الطرؽ للمحافظة على ا١توارد، يستجيب 
 ة على ماكيكمن ا٢تدؼ من الفاعلية الطاقوية يف إنتاج نفس ا١تنافع أك ا٠تدمات كلكن باستعماؿ أقل طاقة ٦تكنة، كيشتمل برنامج الفاعلية الطاقوي

 (131-130، الصفحات 2015)توات، يأيت:

 إدخاؿ العزؿ اٟترارم للمبآف من أجل تقليص استهبلؾ الطاقة ا١ترتبطة بالتدفئة كالتكييف؛ 
 تطوير سخاف ا١تاء الشمسي الستعماؿ كبديل لسخاف ا١تاء التقليدم؛ 
  ا١تنخفض للطاقة، كتشجيع اإلنتاج احمللي ٢تا من خبلؿ خلق شراكة بُت ا١تنتجيناحملللُت تعميم استعماؿ ا١تصابيح ذات االستهبلؾ

 كاألجانب؛
  إدخاؿ النجاعة الطاقوية يف اإلنارة العمومية حيث سيتم تعويض كل ا١تصابيح من النوع الزئبقي )الكثَتة االستهبلؾ للطاقة(ٔتصابيح

  الطاقة ا١توجهة للجماعات احمللية؛الصوديـو )االقتصادية( من طرؼ برنامج التحكم يف
  ترقية الفاعلية الطاقوية يف القطاع الصناعي من خبلؿ التمويل ا١تشًتؾ للتدقيق الطاقوم كدراسات اٞتدكل كالتكاليفاإلضافية اليت تسمح

 للمؤسسات بإدخاؿ الفاعلية الطاقوية للمشاريع القابلة لبلستمرار تقنيا كاقتصاديا؛
  ا١تميع/الوقود كالغاز الطبيعي/الوقود من خبلؿ التشجيع يف ٖتويل ٪تط استهبلؾ السيارات الستغبل٢تما؛ترقية غاز البًتكؿ 
 .إدخاؿ التقنيات األساسية لتكييف ا٢تواء بالطاقة الشمسية خاصة يف اٞتنوب 

 :اسهاـ االستثمار في الطاقة المتجددة في التنمية المستدامة في الجزائر 

)زقيب ك ٤تدادم،  االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة يف التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر، نبُت ذلك يف اٞتدكؿ ا١تواِف:إلبراز مدل اسهاـ 
 (200-199، الصفحات 2019

 (: المشاريع التي تم إنجاز في الجزائر05الجدكؿ رقم )
 المشركعالهدؼ من  اسم كمكاف المشركع المنجز

  كيلو كاط.  100محطة أدرار بقوة   قرية بالكهرباء. 20تزكيد حواِف 
  استعماؿ الطاقة الشمسية في االنارة الريفية في كل من تمنراسإ كالجنوب

 الغربي.
  منزؿ ريفي. 1500إيصاؿ الكهرباء إُف 

 .انشاء المحطة األكلى من نوعها للطاقة الهجينة في حاسي الرمل   ميغاكات. 150الشمسية كالغازية كاليت تبلغ قدرهتا استغبلؿ الطاقة 
  ،مشركع شركة سوؿ بوالية تيبازة كالذم يتألف من بناء مركز لبحوث التطوير

 التنفيذ كالتدريب في مجاؿ الطاقات المتجددة.
 توليد الكهرباء باستخداـ مصدر البخار؛ 
 .انتاج ا٢تيدركجُت كمخزف للطاقة من خبلؿ عملية فصل اٟترارة 

  ميغا كاط بتندكؼ. 10مشركع الحظيرة الهوائية، بطاقة  .توصيل اإلنارة إُف ا١تناطق ا١تعزكلة 

 .مشركع تطبيق الطاقات الشمسية بالجنوب الكبير 
 ٗتفيض سعر تكلفة اإلنارة يف ا١تناطق النائية؛ 
 توفَت مناصب شغل جديدة يف كل القطاعات؛ 
  ا٠تدمات العمومية.٘تكُت سكاف ا١تناؽ النائية من االستفادة من 

  مشركع ديزارتيك(Desertec)   ربط العديد من مراكز الطاقة الشمسية اٟترارية الكبَتة، كما يساىم يف
 توفَت مناصب الشغل.

، ص: 2019، 02، العدد 03اقتصادية، اجمللد ، ٣تلة إضافات -دراسة حالة اٞتزائر–خَتة زقيب، لبٌت ٤تدادم، استغبلؿ الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة المصدر: 
199-200 

I.2-4.تحديات نمو الطاقة المتجددة في الجزائر 

كل ما مت ذكره سابقا ال ينفي كجود بعض التحديات اليت تعيق كتؤثر بشكل سليب على مستقبل تطور االستثمار يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة 
 (149، صفحة 2016)كايف، يلي:يف اٞتزائر، كتتمثل أىم ىذه التحديات فيما 
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 ملية العائق القانوٓف: كذلك نظرا لغياب القوانُت كاللوائح الوطنية ا٠تاصة بالطاقة، كالًتاخيص كا١توافقات القانونية كعدـ كجودتسهيبلت لع
 ا٠تاصة بنقص الوعي كأ٫تية دكر الطاقة ا١تتجددة.انتشار استخدامات الطاقة كاالستثمار فيها كضبط ا١تسائل السلوكية 

  العائق التكنولوجي: يعترب من أىم التحديات اليت تعيق تطور االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة، كيظهر ىذا التحدم بشكلواضح يف كوف
االفتقار إُف ا٠تربات الفنية كالتصنيع احمللي بعض أنواع تقنيات الطاقة يف مرحلة التطوير كالدراسة، حيث َف تصل إُف اٞتودة الكاملة، فضبل عن 

 يف اٞتزائر، باإلضافة إُف ضعف ا٠تطط االسًتاتيجية كتنفيذىا، ككذا ارتفاع أسعار التكنولوجيات مع ا٩تفاض كفاءهتا.
 ك ٜتسةأضعاؼ، كىو ما ارتفاع التكلفة الرأٝتالية ١تشاريع االستثمار يف الطاقة ا١تتجددة: حيث تصل تكلفة احملطة الشمسية ٨تو أربعة أ

ورم، ٬تعل الكثَت من ا١تستثمرين ٭تجموف عن االستثمار يف ٣تاؿ الطاقة الشمسية إلنتاج الكهرباء خاصة يف الدكؿ اليت توفر دعم للوقود األحف
 كىو ما يرفع تكلفة اإلنتاج من الطاقة الشمسية.

 تثمار يف الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر من جهة كنقصتأىيل ا١تؤسسات البنية التحتية: كنقصد بذلك غياب ا١تؤسسات اليت ٬تب توفرىا لبلس
 كالكفاءة لتطبيق مشاريع كاستخداـ الطاقة ا١تتجددة من جهة أخرل.

 اع العوائق الفنية: إف إنتاج الطاقات ا١تتجددة مرىوف ٔتدل توفر الوسائل الطبيعية، فمثبل: الطاقة الشمسية إنتاجها ٤تدد ٔتدىتوفر اإلشع
 ي، باإلضافة إُف ا١تخاطر كالكوارث الطبيعية كالزالزؿ، كسوء األحواؿ اٞتوية.الشمس
  ،غياب السياسات احملفزة لبلستثمار: كا١تقصود بذلك غياب السياسات الداعمة لبلستثمار يف الطاقات البديلة أك ا١تتجددةيف اٞتزائر

 لطاقة ا١تتجددة كالطاقة الشمسية.باإلضافة إُف ضعف اٟتوافز ا١تادية كالكفاءات لبلستثمار يف ٣تاؿ ا
  ارتفاع متطلبات ا٧تاز الطاقات ا١تتجددة: حيث أف الطاقات ا١تتجددة متوفرة كمتواجدة بكثرة يف الطبيعة لكنها تتطلباستخداـ العديد من

 الوسائل كالتقنيات كاألجهزة ذات اٟتجم الكبَت.

II -  الطريقة كاألدكات : 

اعتمدت ىذه الدراسة على ا١تنهج الوصفي التحليلي، الذم يعتمد على البيانات اإلحصائية اٟتالية كا١ترتبة، مث لئلجابة على إشكاليةالبحث، 
 ٖتليلها، كىو ما يتوافق إُف حد كبَت مع طبيعة ىذا ا١توضوع من خبلؿ ٖتليل البيانات اإلحصائية.

III- كمناقشتها: النتائج 

-1.III الطاقة المتجددة. تجارب دكلية رائدة في االستثمار في 

.1.1.III :تجربة الصين 

 ٘تيزت الصُت بإ٧تازات جد ىامة يف االستثمار كإنتاج الطاقات ا١تتجددة، ْتيث ارتفع معدؿ ٪تو االستثمار يف ىذا القطاع نتيجة للسياسات
 (.3كرقم)( 2كاالسًتاتيجيات الصحيحة اليت اتبعتها اٟتكومة الصينية، كىذا ما يوضحو كل من الشكل رقم )

حيث مثلت الصُت أعلى الدكؿ من حيث االستثمارات اٞتديدة يف مشركعات الطاقات ا١تتجددة كذلك دكف ا١تشركعات الكربل إلنتاج 
% من إٚتاِف االستثمارات 45الطاقة الكهركمائية، إذ يتبُت أف الصُت جاءت مرتبة على قمة الدكؿ ا١تستثمرة يف الطاقات ا١تتجددة بنسبة بلغت 

 مليار دكالر. 126.6ا١تية بقيمة حواِف الع

جيغاكاط من الطاقة الشمسية حيث بلغت  105كىو  2020بالنسبة للطاقة الشمسية، ٕتاكزت الصُت بالفعل اٟتد األدْف ا١تستهدؼ لعاـ 
% من اإلضافات 54 ، إذ بلغت إمكانيات انتاجها الطاقة الشمسية حواِف2017جيغاكاط يف هناية عاـ  176.1القدرة الًتاكمية للصُت 

 (Centre, 2018, p. 55)العا١تية.

٪ من  37مقارنة بالسنوات السابقة، إال أف الببلد كانت ٘تثل  2017كعلى الرغم من ا٩تفاض إضافات طاقة الرياح يف الصُت يف عاـ 
جيغاكاط من طاقة الرياح، كشهدت زيادة يف ا١تنشهت  200أكؿ دكلة تتجاكز  2018طاقة الرياح العا١تية اٞتديدة، كأصبحت الصُت يف عاـ 

جيغاكاط على الشاطئ كما  19.5جيغاكاط تنقسم إُف ) 21.1% بعد عامُت من اال٩تفاض، حيث ٘تت إضافة ما يقرب من 7.5اٞتديدة قدرىا 
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 Renewable Global status)جيغاكاط. 210ِف جيغاكاط يف ا٠تارج(، كبذلك يصل إٚتاِف السعة ا١تثبتة إُف حوا 1.7يقرب من 
report, 2019, p. 119) 

% من إٚتاِف الطاقة 18أما بالنسبة الطاقة الكهركمائية فتعترب من أكرب ا١تصادر للطاقة ا١تتجددة يف الصُت، حيث كانت توفر حواِف 
  2018جيغاكاط من الطاقة الكهركمائية يف سنة  7.0ضافت الصُت ، يف حُت أ2014الكهربائية يف الصُت سنة 

،حيث مثل إٚتاِف مشاريع 2018% يف سنة 3جيغاكاط، أم زيادة توليد الطاقة الكهركمائية بنسبة  322.3ليصبح اجملموع الكلي 
مليار دكالر  9.8مليار يواف صيٍت ما يعادؿ ) 67.4االستثمار يف الطاقة الكهركمائية اليت أ٧تزهتا الصُت خبلؿ نفس السنة استثمارات بلغت 

 (Renewable Global status report, 2019, p. 86).2017% عن عاـ 8.4أمريكي(، بزيادة قدرىا 

تجددة، حيث أصبح الصُت من أكرب ككفقا ٢تذه النتائج من ا١ترجح أف تبقى الصُت الدكلة الرائدة يف ٣تاؿ االستثمار يف قطاع الطاقات ا١ت
% من إٚتاِف االستثمارات يف العاَف، كبلغ حجم 36ا١تستثمرين يف العاَف يف قطاع البٌت التحتية كتكنولوجيا الطاقة ا١تتجددة، حيث تساىم بنسبة 

 Institute for Energy Economics and)مليار دكالر أمريكي. 145.9حواِف  2017استثماراهتا يف الطاقات ا١تتجددة سنة 
financial analysis, 2017, p. 27) 

-2.1.III تجربة اإلمارات العربية المتحدة 

ا٠تريطة تعترب دكلة اإلمارات من بُت الدكؿ ا١تهتمة بتوجيو استثماراهتا إُف قطاع الطاقات ا١تتجددة بالرغم من أهنا تعد من الدكؿ ا١تهمة على 
٤تتول رؤيتها النفطية العا١تية، باإلضافة إُف إىتمامها الكبَت ٔتنافع التنمية التنمية ا١تستدامة كتعتربىا ىدؼ رئيسي لعملها التنموم، حيث يتلخص 

ة النوكية من مصادر الطاق 2021% من طاقتها ا١تنتجة ْتلوؿ سنة 25" إذ أهنا تستهدؼ أف تكوف 2021ا١تستقبلية ٖتت عنواف "األجندة الوطنية 
%، كما أكد رئيس دكلة اإلمارات أف إمارة أبو ظيب كدكلة اإلمارات ستستمر يف العمل على تطوير برا٣تها 5كمسا٫تة الطاقة ا١تتجددة ْتواِف 

نفذة ككذا ا١تستهدفة من كاسًتاتيجياهتا يف ٣تاؿ انتاج الطاقة ا١تتجددة ٔتا يعزز مكانتها يف سوؽ الطاقة العا١تي، كمن أىم االستثمارات كا١تشاريع ا١ت
 (184، صفحة 2018)معمرم، ما يلي: 2016دكلة اإلمارات يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة هناية 

  ؛2015إُف  2010مليار دكالر ١تشركعات قطاع الطاقات ا١تتجددة من  50العمل على ٗتصيص استثمارات تقدر بنحو 
  أبوظيب شركة مصدر لتطوير ٚتيع ٣تاالت قطاع الطاقة ا١تتجددة من خبلؿ ٜتس كحدات متكاملة ىي مدينة مصدر كمعهد أنشأت إمارة

" ك"نور" للطاقة الشمسية با١تنطقة 1مصدر للعلـو كالتكنولوجيا كمصدر للطاقة كمصدر إلدارة الكربوف كمصدر لبلستثمار كتطوير ٤تطيت "مشس 
 100كيلو مًتا مربعا، كتنتج   2.5عترب أكرب ٤تطة لتوليد الكهرباء باستخداـ الطاقة الشمسية ا١تركزة يف العاَف على مساحة الغربية بإمارة أبو ظيب، كت

ألف طن من غاز ثنائي أكسيد الكربوف  175ألف منزؿ كما تساىم يف تفادم إطبلؽ  20ميجاكاط من ا١تنطقة الكهربائية تقابل احتياجات 
 سنويا؛
 كلية إلمارة أبو ظيب يف الطاقة الشمسية: مت افتتاح ٤تطة خيما سوالر للطاقة الشمسية ا١تركزة يف إسبانيا،حيث تعد أكؿ من ا١تشاريع الد

 ساعة دكف انقطاع؛ ٤24تطة للطاقة الشمسية يف العاَف قادرة على إمداد الشبكة بالكهرباء على مدار 
 اح ك٤تطة كهركضوئية ّتزيرة "صَت بٍت ياس" كإقامة عدد منا١تشاريع الدكلية منها: أنشأت إمارة أبو ظيب مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الري

ميغاكاط، كمزرعة لتوليد الطاقة من الرياح يف مصب هنر التاٯتز اليت ستكوف  1000مزرعة "مصفوفة لندف" لتوليد الطاقة من الرياح الساحلية بسعة 
 ن الرياح؛عند انتهائها من بُت كربل مزارع توليد الكهرباء م

  لتنويع مصادر الطاقة، كيف ىذا الصددرصدت ىيئة   2030أطلق اجمللس األعلى للطاقة يف ديب اسًتاتيجية ديب ا١تتكاملة للطاقة لسنة
مليار درىم من أجل دعم البنية التحتية  2.6مليار درىم على مدل السنوات ا٠تمس ا١تقبلة كما خصصت  60كهرباء كمياه ديب استثمارات بقيمة 

% 15ك 2020% ْتلوؿ 7ٔتشاريع الكهرباء كا١تياه كالطاقة ا١تتجددة، كما تتبٌت اسًتاتيجية للرفع من نسبة الطاقة ا١تتجددة ضمن مزيج الطاقة إُف 
 ؛2030ْتلوؿ 
 إطبلؽ مشركع "٤تمد بن راشد آؿ مكتـو للطاقة الشمسية"؛ 
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 النوكية كمؤسسة اإلمارات للطاقة النوكية كاجمللس االستشاريالدكِف، باإلضافة إُف  إطبلؽ برنامج الطاقة النوكية كإنشاء ا٢تيئة االٖتادية للرقابة
مليار درىم للمسا٫تة يف توفَت ربع  75ميغاكاط لكل ٤تطة بقيمة  1400التعاقد على تصميم كبناء كتشغيل أربع ٤تطات للطاقة النوكية بقدرة 

 ميغاكاط؛ 40كالبالغة  2021احتياجات الدكلة من الكهرباء ْتلوؿ 
  ىي اليومأكرب ٤تطة للطاقة 1حسب سنتياغو سياغي الرئيس التنفيذم لشركة )ايبينغوا سوالر( اإلسبانية الشريكة يف ا١تشركع أف "مشس "

يقارب الشمسية ا١تركزة يف العاَف ّتميع ا١تقاييس، كما أصبحت شركة "مصدر" حاليا منتجة لعشر اإلنتاج العا١تي من الطاقة الشمسية، كتنتج ما 
 % من الطاقة ا١تتجددة يف منطقة ا٠تليج الغنية بالنفط، كىذا بالرغم من أف مشاريع الطاقة ا١تتجددة فيها يف خطواهتا األكُف؛68

  ؛2020% من حاجاهتا يف ٣تاؿ الطاقة عرب مصادر متجددة ْتلوؿ 7هتدؼ أبو ظيب إُف تأمُت 
 تعبَت عن فكر كسياسة ٭تًتماف اإلنساف كالبيئة، كيتسماف ببعد النظر االعتماد على الطاقة ا١تتجددة يعترب يف ا١تقاـ األكؿ 

 كاإلٯتاف بالتنمية اٟتقيقية، ككل ذلك معاَف لتجربة ناجحة.

-2.III .إمكانية استفادة الجزائر من التجارب الدكلية الرائدة في االستثمار في الطاقة المتجددة 

-1.2.III إمكانية االستفادة من تجربتي الصين كاإلمارات العربية المتحدة في مجاؿ االستثمار في الطاقة المتجددة 

افة إُف بعد تطرقنا لكل من ٕتربة الصُت اليت تعترب التجربة الرائدة كالناجحة يف العاَف يف ٣تاؿ االستثمار يف قطاع الطاقات ا١تتجددة، باإلض
ارىا دكلة عربية نفطية كاٞتزائر، ٯتكننا أف ٩تلص ٔتجموعة من الدركس اليت ٯتكن للجزائر االستفادة منها لدعم كتعزيز ٕتربة اإلمارات كذلك باعتب

 االستثمار يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة كهلية لتحقيق التنمية ا١تستدامة، كىي:

  متكاملة للطاقة هبدؼ تنويع مصادرالطاقة كاستغبل٢تا ضركرة عمل اٟتكومة اٞتزائرية على القياـ بإصبلحات متجانسة كإطبلؽ اسًتاتيجية
ة مثالية، دعم االستثمار يف ا١توارد البشرية كا١تؤسسات كالبنيات التحتية كالعمل على توفَت مناخ مبلئم لؤلعماؿ، كذلك باعتبار أف عملي بطريقة

 االستثمار يف الطاقات ا١تتجددة ىي عملية تتطلب اسًتاتيجية طويلة ا١تدل تقـو على هنج متوازف، مثل ما قامت بو كل من الصُت كاإلمارات
 يت عملتا على التطوير على ا١تدل الطويل بشكل متوازف؛ال

 ت ينبغي على اٞتهات الوصية كضع سياسات كاقعية ٤تددة األىداؼ كالغايات، باإلضافة إُف االلتزاـ باآلجاؿ الزمنية احملددةلتنفيذ السياسا
تناسب ظركؼ الدكلة اٞتزائرية، باإلضافة إُف كدعمها من قبل اٟتكومة، كمراجعتها بشكل مستمر، ك٬تب أف تكوف ىذه السياسات تبلئم ك 

 كضع األطر القانونية اليت تساعد على تنفيذىا؛

 انشاء معهد ٥تتص بالبحث كالتطوير يف ٣تاؿ العلـو كالتكنولوجيا يف قطاع الطاقات ا١تتجددة، نظرا ١تا تعانيو اٞتزائر منضعف يف اٞتانب 
تكنولوجيا من شأنو اٟتد من التكاليف، رفع الكفاءة كالفعالية كٖتسُت اإلنتاجية، حيث أف ا١تيزة التقٍت، ألف االستثمار يف اكتساب التقنيات كال

صيص التنافسية ال تنشأ عن مدل توفر ا١توارد الطبيعية بقدر ما تتحقق من كجود االبتكار كا١تعرفة كاإلدارة اٞتيدة؛ حيث قامت اإلمارات بتخ
معهد متخصص يف ٣تاؿ التكنولوجيا لتطوير قطاع الطاقات ا١تتجددة، أما الصُت فخصصت مبالغ مليار درىم إلنشاء  2.2غطاء ماِف بقدر 

 ضخمة لدعم مراكز البحث كتطوير تكنولوجيات الطاقة ا١تتجددة؛

 سطرة ضركرة قياـ اٞتزائر بوضع ٗتطيط ٤تكم استشرايف ١تسار الربنامج الوطٍت الطاقوم الذم من شأنو أف يساعد على ٖتقيقاألىداؼ ا١ت
 كاليت على رأسها ٖتقيق التنمية ا١تستدامة؛

  ٬تب على اٟتكومة اٞتزائرية إعطاء أ٫تية ٞتذب رأس ا١تاؿ ا٠تاص الذم من شأنو أف يساىم كيساعد يف ٖتقيق كفاءة أفضلوإدخاؿ تقنيات
 جديدة؛

-2.2.III عوامل دعم االستثمار في الطاقة المتجددة في الجزائر 

، 2016)كايف، اٞتزائرية كضع ٣تموعة من السياسات لدعم ٪تو قطاع الطاقة ا١تتجددة، كمن بُت ىذه السياسات ٧تد:ينبغي على اٟتكومة 
 (150صفحة 
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 قة، مع العمل ضركرة قياـ اٞتهات الوصية باتباع آلية تقدٔف قركض طويلة األجل أك تقدٔف ٘تويبلت خاصة بالتقنيات ا١تتعلقة ٔتصادرالطا
 على ا١توازنة بُت اإلعانات ا١توجهة ١تشاريع التنمية األحفورية كمشاريع الطاقة ا١تتجددة؛

 إعادة النظر يف القوانُت ا١تتعلقة باالستثمار، من خبلؿ كضع أطر تشريعية كطنية من شأهنا دعم االستثمار يف ٣تاؿ الطاقاتا١تتجددة؛ 
  ٖتوؿ دكف سَتكرة استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر خاصة منها الطاقة الشمسية؛ضركرة إزالة العقبات كالقيود اليت 
 كضع سياسات ٖتفيزية كامتيازات ٘تويلية ٠تلق الفرص االستثمارية؛ 
 نقل التكنولوجيا كتطوير القدرات كضماف توليد فرص العمل؛ 
 ا؛سن ا١تعايَت التقنية كإلزاـ القطاعات كاٞتهات ا١تسؤكلة بااللتزاـ هب 
 0تدريب الكفاءات كاإلطارات يف تكنولوجيا الطاقة ا١تتجددة؛ 
 نشر الوعي يف اجملتمع، كعرض مشاكل التلوث كأ٫تية كدكر استخدامات الطاقات ا١تتجددة ٟتل مشكبلت الطاقة؛ 
 العمل على اتباع السياسات اليت من شأهنا أف تؤدم إُف تطوير البحوث كتكنولوجيات الطاقة ا١تتجددة؛ 
  اسًتاتيجية تقـو على الطاقة ا١تبنية على أساس احتياج السوؽ، ٦تا ٗتلق تنافسية يف األسواؽ، كذلك هبدؼ تأمينالطاقة كٛتاية البيئة تبٍت

 كٖتقيق الكفاءة االقتصادية.

IV- :الخالصة 

التوصل إُف ٣تموعة من النتائج ٯتكن  تعترب الطاقة ا١تتجددة مطلب بالغ األ٫تية كرىانا فعليا للنهوض بالتنمية، كمن خبلؿ ىذه الدراسة مت
 إ٬تازىا كما يلي:

 كضاع تلعب الطاقة ا١تتجددة دكرا ىاما يف ترٚتة أبعاد التنمية ا١تستدامة، كتساىم استثماراهتا التنموية يف ٖتقيق منفعة اقتصاديةكٖتسُت األ
 االجتماعية ككذا احملافظة على اٞتانب البيئي لؤلجياؿ القادمة؛

 دكلة تتمتع ٔتوقع جغرايف متميز، ٦تا أدل ذلك إُف توفرىا على إمكانيات طاقوية ىائلة، خاصة منها الطاقةالشمسية، حيث  تعترب اٞتزائر
 ساعة يف السنة؛ 3000تعترب من أغٌت اٟتقوؿ الشمسية يف العاَف كتصنف األكُف من حيث اإلشعاعات اليت تدـك 

 دة من خبلؿ اعداد ٚتلة من ا١تشاريع إال أهنا الزالت يف مرحلة متأخرة،كيعود ىذا ١تعوقات  أكلت اٞتزائر اىتماما كبَتا لقطاع الطاقة ا١تتجد
 كثَتة منها ا١تالية كالتنظيمية كمنها ما يرتبط بسوء التخطيط االسًتاتيجي؛

  نتيجةالسياسات الرشيدة تعترب الصُت إحدل أبرز التجارب الناجحة اليت ٯتكن االقتداء هبا من أجل ٖتقيق تنمية مستدامة كشاملة، كذلك
كاإلعفاءات كا١تتناسقة الرامية إُف التوسع تدر٬تيا يف الطاقات ا١تتجددة، كاليت تقـو على تطبيق عدة آليات كسياسة التسعَت كتقدٔف الدعم ا١تاِف 

على مستول ٖتسُت البٌت التحتية كتطوير  الضريبية، باإلضافة إُف تشجيع الشراكة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص، ٦تا ٝتح ذلك يف ٖتقيق إ٧تازات كبَتة
 تطبيقات كتقنيات الطاقات ا١تتجددة.

 تعترب ٕتربة دكلة اإلمارات من التجارب العربية الناجحة يف االستثمار يف الطاقة ا١تتجددة، حيث أهنا أثبتت كجودىا يف ىذاا١تيداف ٔتا 
 إلطارات الوطنية؛٘تتلكو من استثمارات ضخمة يف ىذا القطاع كمن خبلؿ الكوادر كا

 اقتراحات:

 من خبلؿ النتائج السابقة ٯتكن كضع ٣تموعة االقًتاحات كما يلي:
 ضركرة دعم كتعزيز البحث كالتطوير التكنولوجي يف ٣تاؿ تقنيات الطاقات ا١تتجددة؛ 
 تعديل كتفعيل القوانُت كالتشريعات لتشجيع االستثمار يف الطاقة ا١تتجددة يف اٞتزائر؛ 
 ة بُت القطاعُت العاـ كا٠تاص يف االستثمار يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة؛تشجيع الشراك 
 نشر الوعي لدل ا١تواطنُت حوؿ أ٫تية ىذا ا١تورد ككيفية استخدامو كاحملافظة عليو؛ 
 ية؛توفَت التمويل الكايف لدعم قطاع الطاقة ا١تتجددة من قبل اٟتكومة، كٗتصيص ميزانية مستقلة ٢تا كإدراجها ضمن قانوف ا١تال 
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 التوصيات:

 كيف األخَت ٯتكن اقًتاح ٣تموعة من ا١تواضيع اليت ٭تتمل أف تطرح كإشكاليات للبحث تتعلق ب:
 أليات ٘تويل اقتصاديات الطاقات ا١تتجددة؛ 
 دكر االستثمار األجنيب ا١تباشر يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية االقتصادية ا١تستدامة؛ 
  يف ٖتقيق التنمية االقتصادية ا١تستدامة.التكامل الطاقوم كدكره 

 مالحق: -

 (: قدرات الطاقة الشمسية في الجزائر كتوزيعها1الجدكؿ )

 الجنوب )الصحراء( الهضاب العليا المناطق الساحلية المنطقة

 86 10 4 المساحة
معدؿ مدة إشراؽ الشمو 

 3500 3000 2650 )سا/السنة(

معدؿ الطاقة المتحصل عليها 
 2650 1900 1700 /السنة(2ساعي ـ )كيلواط

 .39، ص: 2007كزارة الطاقة كا١تناجم، دليل الطاقات ا١تتجددة، اٞتزائر، طبعة  المصدر:

 (: إمكانيات الجزائر في الطاقة الكهركمائية2الجدكؿ )

 الطاقة المركبة )ميغاكات( الوالية المحطات

 محطات التدفق القوم
 كالية ّتاية

 
71.5 
24 

 درقينة 
 إيغيل إيمدا 
 منصورية 
 100 كالية جيجل إيراقن 

16 
 محطات التدفق الضعيفة

 كالية تيزم كزك

 
8.085 
4.458 
2.712 

 سوؽ الجمعة 
 مداف إيغزر 

 نشباؿ 
 7.000 كالية عُت الدفلى عريب 

 6.425 كالية البويرة قوريات 

 15.6 كالية الشلف كاد الفضة 

 5.7 كالية معسكر بوحنيفة 

 286 المجموع

 
 .48، ص: 2007كزارة الطاقة كا١تناجم، دليل الطاقة ا١تتجددة، اٞتزائر، المصدر: 

 
 
 
 
 
 



 

 

 واكع العاكاث املخجددة في الجصائس ودوزها في جدلُم الخىمُت املظخدامت

-مع إلاشازة إلى بعض الخجازب الدولُت–  

 

95 

 ( )جيغاكاط(2018-2009(: القدرات اإلنتاجية ألىم الطاقات المتجددة في الجزائر خالؿ )3الجدكؿ )

 الطاقة المائية طاقة الرياح الطاقة الشمسية السنة
2009 - - 228 
2010 25 - 228 
2011 25 - 228 
2012 25 - 228 
2013 25 - 228 
2014 26 10 228 
2015 74 10 228 
2016 244 10 228 
2017 425 10 228 
2018 435 10 228 

 ,International Renewable Energy Agency, Renewable Energy statistics 2019 المصدر:

2019-statistics-energy-https://www.irena.org/publications/2019/Jul/Renewable 

   2030 إلى غاية 2015(: برنامج الطاقات المتجددة في الجزائر من 4الجدكؿ )

 المرحلة األكلى الوحدة ميغاكاط
(2015-2020) 

 المرحلة الثانية
 المجموع (2021-2030)

 13575 10575 3000 الطاقة الشمسية
 5010 4000 1010 الطاقة الرياحية

 2000 2000 - الطاقة الشمسية المركزة
 400 250 150 الطاقة المشتركة
 1000 640 360 الكتلة الحية

 15 10 5 الطاقة الحرارية
 22000 17475 4525 المجموع

 
 .Programme Algérien de Développement des Energies Nouvelles et Renouvelables p: 03المصدر:

 : إمكانيات الجزائر من طاقة الرياح1الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 https://www.cder.dz/spip.php?article1446،25/10/2019مركز تنمية الطاقات ا١تتجددة، تاريخ االطبلع:  المصدر:

https://www.irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019
https://www.cder.dz/spip.php?article1446
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 : توزيع إجمالي االستثمارات العالمية الجديدة في مشركعات الطاقات المتجددة على مستول الدكؿ كالمناطق الرئيسية في العالم2الشكل 

 .155، ص: 2018األكبك، : تقرير األمُت العاـ، منظمة المصدر

 إجمالي االستثمارات الجديدة في الدكؿ العشر األكلى، كمعدالت النمو في مشركعات الطاقات المتجددة: 3الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 .155، ص: 2018: تقرير األمُت العاـ، منظمة األكبك، المصدر
 اإلحاالت:  -
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٣تلة اقتصاد ا١تاؿ نحو االستفادة من التجارب العربية الرائدة في االستثمار في الطاقات المتجددة بالجزائر لتحقيق التنمية المستدامة. (. 2018أسامة، كآخركف معمرم. )
 .171(، صفحة 1)3كاألعماؿ، 

أطركحة دكتوراه يف العلـو وع إلى بعض التجارب العالمية. لصادرات دراسة حالة الجزائر بالرجأثر تطور أنظمة استغالؿ النفط على ا(. 2013مارس  11أمينة ٥تلفي. )
 االقتصادية. كرقلة، اٞتزائر: جامعة قاصدم مرباح.
ملتقى دكِف حوؿ اسًتاتيجيات  المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. الطاقات(. 2018أفريل  24-23ٚتاؿ عمورة، ك أمينة بن عمر. )يومي 

 .2(. كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة البليدة 9)صفحة  -دراسة ٕتارب بعض الدكؿ-الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة 
٣تلة  اقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر دراسة لواقع مشركع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائر.الط (.2012حدة فركحات. )

 .151(، صفحة 11الباحث)
. رسالة ماجستَت كلية العلـو االقتصادية -ئر، تونس كا١تغربدراسة مقارنة بُت اٞتزا-(. دكر اقتصاديات الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة 2013-2012حبلـ زكاكية. )
 . سطيف، اٞتزائر: جامعة فرحات عباس.142كالتجارية كعلـو التسيَت، 

 اء القانونية.اإلسكندرية، مصر: مكتبة الوف دكر اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدكؿ المغاربية. (.2014حبلـ زكاكية. )
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 (2012حدة فركحات ،)٣تلة راسة لواقع مشركع تطبيق الطاقة الشمسية في الجنوب الكبير بالجزائرالطاقات المتجددة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر د ،

 .11الباحث، العدد 
 (2018دنيا خنشوؿ ،) 1، العدد 5، ٣تلة دراسات اقتصادية، اجمللد 2015-1992دراسة تحليلية خالؿ الفترة –كاقع التنمية المستدامة في الجزائر. 
 (2015نصر الدين توات ،)٣تلة اآلداب -دراسة برنامج الطاقات المتجددة كالفعالية الطاقوية بالجزائر–تجددة في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة دكر الطاقات الم ،

 .13، العدد 8كالعلـو االجتماعية، اجمللد 
 (2019خَتة زقيب، لبٌت ٤تدادم ،) 02، العدد ٣03تلة إضافات اقتصادية، اجمللد  ،-دراسة حالة الجزائر–استغالؿ الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة. 
 (2016فريدة كايف ،)74/75، ٣تلة ْتوث اقتصادية عربية، العدد الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع كمأموؿ المستقبل: التجربة األلمانية نموذجا. 
 الملتقيات العلمية: .4
 (2016عبد اٟتق بن جديد ،)ملتقى دكِف حوؿ األمن الطاقوم بُت التحديات كالرىانات، كلية اٟتقوؽ طاقوم في ظل التحديات الراىنةاستراتيجية الجزائر لضماف أمنها ال ،

 أكتوبر. 26ك 25، قا١تة، اٞتزائر، يومي: 1945مام  8كالعلـو السياسية، جامعة 
 (2012أٛتد رتوؿ ،)مرحلة لتأمين امدادات الطاقة األحفورية كحماية البيئة "حالة مشركع صناعات الطاقة المتجددة بألمانيا كتوجو الجزائر لمشاريع الطاقة المتجددة ك

 .، ا١تلتقى العلمي الدكِف حوؿ سلوؾ ا١تؤسسات االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ا١تستدامة كالعدالة االجتماعية، جامعة كرقلة، اٞتزائرديزرتاؾ"
 (2018ٚتاؿ عمورة، أمينة بن عمر ،)ملتقى دكِف حوؿ اسًتاتيجيات الطاقات ا١تتجددة يف تراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرالطاقات المتجددة كخيار اس ،

 أفريل. 24-23، يومي 2، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة البليدة -دراسة ٕتارب بعض الدكؿ–ٖتقيق التنمية ا١تستدامة 
 (٤2018تمد سا١تي، الدراجي مدراؽ،) ملتقى دكِف حوؿ: اسًتاتيجيات الطاقة ا١تتجددة كدكرىا يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة رىانات كخبرة الجزائر في مجاؿ الطاقة المتجددة ،

 أفريل. 24ك 23، يومي 2، كلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو التسيَت، جامعة البليدة -دراسة ٕتارب بعض الدكؿ–
 تقارير: .5
  (، منظمة األكبك.2018) العاـتقرير األمُت 

 ثانيا: مراجع باللغة األجنبية
1. Reviews:  
 Bachir Bouchekima et al)2013(, "Opportunités et challenges de la promotion des énergies renouvelables 

en Algérie", Annales des Sciences et technologie, Volume 5, Numéro 1, Ouargla, Algérie. 
2. Reports:  
 China National Renewable Energy Centre)2018(, China Renewable energy outlook, energy research 

institute of academy of macroeconomic research/NDRC. 
 Renewables Global status report)2019(, REN21, Renewables now. 
 Institute for Energy Economics and Financial analysis)2017(, China's Global Renewable Energy Expansion. 

 ثالثا: المواقع اإللكتركنية
  ،مركز تنمية الطاقات ا١تتجددةhttps://www.cder.dz/spip.php?article1446 
  ،كزارة الطاقة كا١تناجم، دليل الطاقات ا١تتجددةhttps://www.energy.gov.dz 

 International Renewable Energy Agency, Renewable Energy statistics, 2019, 
https://www.irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019 

 Programme Algérien de Développement des Energies Nouvelles et Renouvelables, 
https://era.dz/salon/fr/content/programme-national-des-énergies-nouvelles-et-renouvelables. 

 

https://www.cder.dz/spip.php?article1446
https://www.energy.gov.dz/
https://www.irena.org/publications/2019/Jul/Renewable-energy-statistics-2019
https://era.dz/salon/fr/content/programme-national-des-%C3%A9nergies-nouvelles-et-renouvelables


 

 

ت بين الواكع وجددًاث إلاهخلال العاكوي بالجصائس  امللخلى العلمي الدولي ألاول: البرامج الخىمٍو

 2020فُفسي   20ـ  19مظخغاهم   -عبد الحمُد ابً بادٌع جامعت 

 

99 

 معالجتها وطبل الخىمُت في الجصائس معوكاث

and ways to address themObstacles to development in Algeria  

 2نورية بن نامة  ، *1فاطمة زىرة بن نامة 

 (زائر )اٞت مستغاّف  -جامعة عبد اٟتميد بن باديس 1
)زائر)اٞت  2جامعة كىراف 20

                                                           

 .benamafatima@hotmail.frmail: -Eيميل: : اإلفاطمة زىرة بن نامة *

 ملخص:
يعترب الفقر كالبطالة من أىم معوقات التنمية، فضبل عن ارتفاع نسبة األمية، باإلضافة إُف الفساد الذم عم دكف ٖتوؿ ٖتقيق التنمية 

ا١تستول االقتصادم كالتقٍت، إ٪تا اٟتضور الفعاؿ كالقوم للدكلة من خبلؿ  ،فعملية التنمية ال تقتصر على اإلمداد ببعض اإلسهامات على
كضع القواعد اليت توضح كيفية استعماؿ ىذه اإلسهامات، ذلك أنو بدكف إدارة قوية ال ٯتكن الوصوؿ إُف تنمية شاملة، ما فرض على 

 . ميةالدكلة التدخل يف كافة اجملاالت ككضع اسًتاتيجيات من شأهنا النهوض بالتن
ك يشكل ٖتقيق التنمية ا١تستدامة من أىم التحديات اليت تواجو الدكلة ْتيث تسمح ٔتعاٞتة الفقر ك زيادة متوسط الدخل اٟتقيقي للفرد 

 باإلضافة إُف ٖتسُت مستول معيشتو ، ك بالتاِف الوصوؿ إُف الرفاىية االقتصادية.
بتحقيق التوازنات االقتصادية الكلية ، إال أهنا مازالت تواجو عدة ٖتديات ك  ك لقد ٝتحت اإلصبلحات االقتصادية ا١تنتهجة يف اٞتزائر

معوقات تتعلق بتحسُت مستول النمو االقتصادم خارج قطاع احملركقات ك ٖتسُت اإلطار ا١تعيشي لؤلفراد باإلضافة إُف ٛتاية البيئة كفق 
 مقتضيات التنمية ا١تستدامة.

 ٥تتلف معوقات التنمية يف اٞتزائر ك سبل معاٞتتها . ك هتدؼ ىذه الدراسة إُف التعرؼ على
 فقر كبطالة. -التنمية معوقات -تنموية برامج-٪تو اقتصادم -تنمية مستدامة الكلمات المفتاحية:

 Q56؛  JEL :Q01تصنيف 
Abstract: During the last decade, the link between Poverty and unemployment has been at 

the centre of many obstacles to development, as well as the high rate of illiteracy and 

corruption, which have prevented the achievement of development in various fields. The 

development process is not limited in making economic and technical contributions, but to 

the effective and strong presence of the State through the introduction of rules that explain 

how to use these contributions Strategies for promoting development. 

Achieving sustainable development may play important challenges that the state faces in 

reducing poverty and increasing real per capital income, as well as improving the life cycle. 

There is an urgent need to address the safety problems caused by Poverty and unemployment, 

therefore to access economic well-being. 

The economic reforms adopted in Algeria have allowed macroeconomic balances, but they 

still face several challenges and constraints related to improving the level of economic growth 

outside the hydrocarbon sector, improving the standard of living of individuals and the 

protection of the environment in accordance with the requirements of sustainable 

development. 

This study aims to identify the various obstacles to development in Algeria and ways to 

address them. 

Key words: sustainable development, economic growth, development programs, development 

constraints, poverty and unemployment. 

Jel Classification Codes : Q01 ; Q56 
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I-  :تمهيد 
 التنمية ا١تستدامة ىي التنمية اٟتقيقية ذات القدرة على االستمرار كالتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية كما تعترب التنمية

أفراد ا١تستدامة قضية أخبلقية كإنسانية بقدر ما ىي قضية تنموية كبيئية، كىي قضية مصَتية كمستقبلية بقدر ما ىي قضية تتطلب اىتماـ اٟتاضر 
 كمؤسسات كحكومات.

، 1972استكهوَف عاـ كلقد استحوذ موضوع التنمية ا١تستدامة على اىتماـ العاَف منذ أف طرح يف مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للبيئة كاإلنساف يف 
، كبعد أعواـ من الدراسات على مؤ٘تر استكهوَف انتهت الل جنة كال ٮتفى على أحد أف البيئة أصبحت من أىم التحديات اليت تواجو عا١تنا اليـو

يق ما يسمى بالتنمية ا١تستدامة، كقد الدكلية للبيئة كالتنمية من كضع تقرير نشر بعنواف "مستقبلنا ا١تشًتؾ"، يرل ضركرة إتباع أ٪تاط بديلة للتنمية لتحق
 العا١تي.احدث ذلك نقلة نوعية يف مفهـو العبلقة بُت التنمية من جهة كاالعتبارات البيئية من جهة أخرل، كاستجابة طبيعية لتنامي الوعي البيئي 

الصحية للمواط ة ك االجتماعية ك تصاديإف ٖتقيق التنمية ا١تسػتدامة يستوجب كضع إسًتاتيجية متكاملة لتحسُت األكضاع ا١تعيشية كاالق
فاالسػتدامة يف جوىرىا عدالػة يف تكافػؤ ، ػتدامة عمليػة ٖتوؿ يف اجملتمعة ا١تالتنميك ، التطػورات العا١تيػةك  التنبػؤ با١تتغػَتات ا١تستقبليةة ك كاحملافظة على البيئ

 .قػةالفػرص بػُت الشرائػح االجتماعية للجيل اٟتاضر كبػُت األجيػاؿ البلح
أهنا مازالت تواجو عدة ٖتديات  إال، ك لقد ٝتحت اإلصبلحات االقتصادية ا١تنتهجة يف اٞتزائر بتحقيق التوازنات االقتصادية الكلية

ت تضيامعوقات تتعلق بتحسُت مستول النمو االقتصادم خارج قطاع احملركقات ك ٖتسُت اإلطار ا١تعيشي لؤلفراد باإلضافة إُف ٛتاية البيئة كفق مقك 
 التنمية ا١تستدامة.

 لمعالجتها؟ ك ما ىي السبل الممكنة التنمية في الجزائر ما ىي معوقاتمن ىنا تبلورت إشكالية البحث يف السؤاؿ الرئيسي التاِف:
 :نسعى من خبلؿ ىذا البحث للوصوؿ إُف األىداؼ التالية أىداؼ الدراسة:

 . التعرؼ على مفهـو التنمية ا١تستدامة ك أبعادىا -
 التعرؼ على معوقات التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر. -
 التعرؼ على سبل معاٞتة التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر. -

لئلجابة عن اإلشكالية ا١تطركحة اعتمدنا يف ْتثنا على الدمج بُت ا١تنهجُت التحليلي كالوصفي، من خبلؿ االعتماد على  منهج الدراسة:
 . معاٞتتها كسبل التنمية يف اٞتزائر كالدكريات كتقارير ا١تنظمات كا١تؤ٘ترات ا١تتعلقة بالتنمية ا١تستدامة كمعوقاتا١تراجع كالكتب، كاجملبلت 

 :كنظرا لطبيعة ا١توضوع كاألىداؼ ا١ترتبطة بو سيتم تقسيم ىذه الورقة البحثية إُف احملاكر التالية
 احملور األكؿ: اإلطار ا١تفاىيمي للتنمية ا١تستدامة؛

 معوقات التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر ؛: احملور الثآف
  . احملور الثالث:سبل معاٞتة التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر

I.1- المحور األكؿ: اإلطار المفاىيمي للتنمية المستدامة 

 .التطور التاريخي لمفهـو التنمية المستدامة:1

حوؿ البيئة اإلنسانية، الذم نظمتو األمم ا١تتحدة، ٔتثابة  1972استوكهوَف )السويد( سنة إف مفهـو التنمية ا١تستدامة، برز من خبلؿ مؤ٘تر 
ية يف العاَف. كمت خطوة ٨تو توجيو االىتماـ العا١تي بالبيئة. كلقد ناقش ىذا ا١تؤ٘تر للمرة األكُف القضايا البيئية كعبلقاهتا بواقع الفقر كغياب التنم

مية ٫تا أشد أعداء البيئة، من ناحية أخرل انتقد مؤ٘تر استوكهوَف الدكؿ كاٟتكومات اليت الزالت تتجاىل البيئة عند اإلعبلف عن أف الفقر كغياب التن
 Rapport of theunited nation conbern on the Human»:التخطيط للتنمية كصدرت عنو كثيقة دكلية ىي

environment» 

كالتوصيات اليت تدعو كافة اٟتكومات كا١تنظمات الدكلية الٗتاذ تدابَت من أجل ٛتاية  كتتضمن ىذه الوثيقة مبادئ العبلقات بُت الدكؿ،
 .البيئة كإنقاذ البشرية من الكوارث البيئية كالعمل على ٖتسينها
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قبوال ٢تذا ظلت التنمية ا١تستدامة خبلؿ عقد السبعينيات غامضة كمقتصرة على الندكات العلمية ا١تغلقة اليت كانت ٖتاكؿ أف ٕتد تعريفا م 
.كاف اٞتميع يتساءؿ إف كاف بإمكاف ٖتقيق تنمية منسجمة مع متطلبات البيئة، كإف كاف بإمكاف التخطيط لتنمية اقتصادية غَت ضارة بالبيئة  ا١تفهـو

صادم، كإف كاف كال تضع يف الوقت نفسو قيودا غَت مقبولة على طموحات اإلنساف ا١تشركعة لتحقيق التقدـ كالرقي كالنمو االجتماعي كاالقت
كضع برنامج األمم ا١تتحدة للبيئة تقريرا عن حالة البيئة العا١تية ككانت أ٫تية  1982يف سنة  . باإلمكاف أف تكوف التنمية مستمرة كمتواصلة كال هنائية

ٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة، ا١تيثاؽ أقرت ا 1982أكتوبر  28التقرير انو مبٍت على كثائق علمية كبيانات إحصائية أكدت ا٠تطر احمليط بالعاَف، كيف 
كضع  العا١تي للطبيعة، ا٢تدؼ منو توجيو كتقؤف أم نشاط بشرم من شانو التأثَت على الطبيعة، ك٬تب األخذ بعُت االعتبار النظاـ الطبيعي عند

زيرة النركيج للبيئة اليت أصبحت يف سنة ك  ا٠تطط التنموية كبعد عشر سنوات تعود ٞتنة منظمة األمم ا١تتحدة ٖتت رئاسة بريتبلند قركىارَف
الوزير األكؿ، أخذ البعض يطرح التنمية ا١تستدامة كنموذج تنموم بديل، يف ذلك الصدد كضع إسًتاتيجية تتخيل إمكانية كجود تنمية ٕتعل 1990

" 1987اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة قرارا سنة االنسجاـ ما بُت النمو االقتصادم، ٛتاية احمليط كاألخذ باالعتبار للمتطلبات االجتماعية أصدرت 
كما بعدىا"، ىذا القرار يهدؼ إُف ٖتقيق التنمية االقتصادية ا١تستدامة بيئيا بوصف ذلك ىدفا عاما منشود  2000ىو ا١تنظور البيئي يف سنة 

ك كيف التقرير النهائي للجنة، قامت قركىارَف بريتبلند للمجتمع الدكِف. كيف ىذا التقرير كللمرة األكُف كضع تعريف ٤تدد للتنمية ا١تستدامة. كذل
ْتيث أف ىذا الكتاب ىو األكؿ من نوعو الذم يعلن أف  .بإصدار كتاب بعنواف "مستقبلنا ا١تشًتؾ" الذم كجد أكرب سند ١تفهـو التنمية ا١تستدامة

كىي قضية مصَتية كمستقبلية بقدر ما ىي قضية تتطلب اىتماـ  التنمية ا١تستدامة ىي قضية أخبلقية كإنسانية بقدر ما ىي قضية تنموية كبيئية،
إف الكتاب يتوجو بتوصياتو إُف األفراد كا١تؤسسات اٟتاكمة يف الدكؿ كافة كيدعوىم ٚتيعا، إُف القياـ  .اٟتاضر أفراد أك مؤسسات كحكومات

وجو بشكل خاص إُف اٞتمعية العامة لؤلمم ا١تتحدة كيدعوىم إُف ْتمبلت تربوية كاسعة لوضع العاَف على مسار التنمية ا١تستدامة، لكن الكتاب يت
كبعد ٜتس سنوات كبالفعل عقد ىذا ا١تؤ٘تر يف مدينة ريود٬تانَتك بالربازيل يف  . عقد مؤ٘تر دكِف ٬تمع كل زعماء العاَف للنظر يف قضايا البيئة كالتنمية

ٖتت إشراؼ األمم احملتدة، كعرؼ ىذا ا١تؤ٘تر باسم "قمة األرض" تدليبل على الذم شكل أكرب حشد عا١تي حوؿ البيئة كالتنمية  1992جواف 14
ٟتماية مستقبل  أ٫تيتو العا١تية ككاف ىدؼ ا١تؤ٘تر ىو كضع أسس بيئية عا١تية للتعاكف بُت الدكؿ ا١تتخلفة كالدكؿ ا١تتقدمة من منطلق ا١تصاٌف ا١تشًتكة

من مرحلة الًتكيز على الظواىر البيئية إُف مرحلة البحث عن العوامل االقتصادية كالسياسية  األرض، كقد نقلت قمة األرض الوعي البيئي العا١تي
إقرار  1997كما مت يف شهر ديسمرب  .كاالجتماعية ا١تسؤكلية عن خلق األزمات البيئية كاستمرار التلوث كاالستنزاؼ ا١تتزايد الذم تتعرض لو البيئة

من انبعاث الغازات الدفيئة كالتحكم يف كفاءة استخداـ الطاقة يف القطاعات االقتصادية ا١تختلفة كزيادة بركتوكوؿ "كيوتو" الذم يهدؼ إُف اٟتد
مؤ٘تر القمة العا١تي للتنمية ا١تستدامة يف جوىانزبورغ )جنوب إفريقيا(  2002كمن جانب أخر انعقد يف افريل  . استخداـ الطاقة اٞتديدة كا١تتجددة

ـ  1992إُف فكرة البيئة كالتنمية عاـ  1972ـ الدكِف بتحقيق التنمية ا١تستدامة إذا فالتطور من فكرة بيئة اإلنساف عاـ هبدؼ التأكيد على االلتزا
يرتكز على تقدـ ككعي ناضجُت، ذلك أف العبلقة بُت اإلنساف كالبيئة ال تقتصر على أثار حالة البيئة على  2002إُف فكرة التنمية ا١تستدامة عاـ 

لو من ا١تعارؼ العلمية كالوسائل التقنية إُف و ، ا٪ّتا للعبلقة كجو أخر ىو: إف البيئة ىي خزاف ا١توارد اليت ٭تو٢تا اإلنساف ّتهده كٔتا حصصحة اإلنساف
 (2010)كرٔف، ثركات.

 .مفهـو التنمية المستدامة:2

فقػد القػػى ىػذا ا١تفهـو العديد مػن ، التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالسياسػية كالبيئيػةيعتبػر مصطلح التنمية ا١تستدامة مصطلح يشػَت إُف 
ا١تنظمات  كاعتربتػو، التعػاريف كاختلفت حولو اآلراء كاالٕتاىات، فهو من بُت ا١تواضيع ا١تهمة اليت القت انتباه كاىتماـ الباحثُت يف ٥تتلف ا١تيػادين

 (1987)التنمية، الدكلية على الدكؿ كغَتىا من اٟتقوؽ األخرل تسعى كل دكلة لتحقيقو. 
ت كىي عملية يتناغم فيها استغبلؿ ا١توارد كتوجيهات االستثمار كمناحي التنمية التكنولوجية كتغَت ا١تؤسسات على ٨تو يعزز كبل من إمكانا

 (2018أفريل 24 -23)رشيد، يومي . قبل للوفاء ْتاجيات اإلنساف كتطلعاتواٟتاضر كا١تست

طريق يستدٔف ، انتهتفي تقريرىا ا١تعنوف " ٔتستقبلنا ا١تشًتؾ " إُف أف ىناؾ حاجة إُف طريق جديد للتنمية أما اللجنة العا١تية للتنمية ا١تستدامة
كالتنمية ا١تستدامة حسب تعريف  بل للكرة األرضية بأسرىا كصوال إُف ا١تستقبل البعيد.، أماكن قليلة أك لبضع سنُت قليلةالتقدـ البشرم ال يف ٣ترد 
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تعمل علىتلبية إحتياجات اٟتاضر دكف أف تؤدم إُف تدمَت قدرة األجياؿ ا١تقبلة على تلبية إحتياجاهتا  1987كضعتو ىذه اللجنة عاـ  
 (http://islamfin.yoo7.com/t611-topic ،2019)ا٠تاصة.

و كعرفت الّتنمية ا١تستدامة بأهّنا تنمية ٗتدـ العنصر البشرم دكف إٟتاؽ األذل باألجياؿ القادمة أك ا١تساس هبا، كتركز على ضركرة النم
 (https://mawdoo3.com ،2019) االجتماعيةاالقتصادم الذم يتصف بالتكامل كاالستدامة، كاإلشراؼ البيئي، كا١تسؤكلية 

كعرفت بأهنا ٖتسُت شركط كجود اجملتمعات  كما تعرؼ بأهنا التنمية اليت ٕتيب عن حاجات اٟتاضر دكف تعريض قدرات األجياؿ القادمة للخطر.
 (2010)ناصر، جواف . البشرية مع البقاء يف حدكد قدرة ٖتمل أعباء األنظمة البيئية

 :.خصائص الّتنمية المستدامة3
 ٘تتاز بطوؿ مداىا؛ حيث ييعّد البيعد الزمٍّت أساسان يف خطط عملها، إُف جانب بعديها الكمّي كالنوعّي. -
 ميراعاة حقوؽ األجياؿ البلحقة كاٟتفاظ عليها فيما يتعلق با١توارد الطبيعية. -
 االىتماـ باالحتياجات األساسّية لؤلفراد، ككضعها يف ا١تقاـ األكؿ. -
 تركيز االىتماـ على احمليط اٟتيوّم، ك٤تتوياتو كاّفة. -
 إيبلء الطبقة الفقَتة االىتماـ البالغ، كجعلهم مقامان ميستهدفان من أىداؼ التنمية ا١تستدامة. -
  (https://mawdoo3.com, 2019)يق كالتكامل الدكِف بُت الدكؿ الغنية كالفقَتة.االستخداـ األمثل للموارد، كذلك بتحقيق الّتنس -

  أبعاد التنمية المستدامة:.4
، العمل اليت كضعها للقرف اٟتادم كالعشرينكجعلها ٤تور خطة ، قمة األرض ( فكرة التنمية ا١تتواصلة –) ريو دم جانَتك  1992تبٌت مؤ٘تر 

ك برزت ٢تا أبعاد جديدة تتصل بالوسائل التقنية اليت يعتمد عليها الناس يف جهدىم التنموم، يف ، ك أصبحت الفكرة ٤تور اٟتديث يف كامل اجملتمع
 .الصناعة كالزراعة كغَتىا، كتتصل با١تناىج اإلقتصادية اليت ٬ترم عليها حساب ا١تأخوذ كا١تردكد

ا١تستدامة على البعد البيئي يف ٖتقيق أىدافها، كيتمّثل ذلك بضركرة ترشيد استهبلؾ ا١توارد الناضبة؛ أم اٟتفاظ : تركز التنمية البعد البيئي
استيعاب على األصوؿ الطبيعية كاالىتماـ هبا قدر اإلمكاف؛ سعيان لتوفَت مستقبل بيئي آمن، باإلضافة إُف مراعاة القدرات احملدكدة للبيئة على 

  (https://mawdoo3.com, 2019)الّنفايات.
 تبذيره من بدال الطبيعي، للرأٝتاؿ األمثل التسيَت التصنيع،هبدؼ ٣تاؿ يف كاحًتامها توافرىا ٬تب اليت اإلسًتإتيات البعد ىذا يوضح

 إنتاج يف تتحكم تقنيات كتوظيف ا١توارد إستعماؿ يف التحكم خبلؿ من كذلك البيئي، كازف على تؤثر ال حىت عقبلنية، غَت بطريقة كاستنزافو
 :التالية ا٠تطوات ا١تتحدة األمم تقدـ نظيفة، صناعة إُف الوصوؿ أجل النظيفة،كمن ناعاتالص عصر إُف اجملتمع كنقل ا١تلوثات كاستعماؿ النفايات،

 ؛مرنة خطط إطار يف بيئيا ا١تتواصلة الصناعة تشجيع -
 أكطاهنا؛ كداخل خارج ا١تعايَت بنفس العا١تية الشركات إلزاـ -
 ا١تباشرة؛ غَت أك ا١تباشرة التلوث،سواء عن الناٚتة كاألخطار با٠تسائر الوسائل بكل التوعية -
 التعليم؛ مراحل كافة يف كاجملتمع الفرد طرؼ من عليها، احملافظة إلزاميةاآلمنة،ك  البيئة مفاىيم إدخاؿ -
 للجميع؛ كالثقافة اإلعبلـ كسائل ّتهود ا١تستدامة التنمية آلية يف اجملتمعات إشراؾ -
 (2017)تقرارت،   .الضرائبية كالسياسة السوؽ آليات خبلؿ بيئيا،من النظيف اإلنتاج تشجيع -

مستويات االستهبلؾ يف الطاقة كا١توارد  : تركز التنمية ا١تستدامة على الناحية االقتصادية يف البلداف الغنية؛ سعيان إُف ٗتفيضالبعد االقتصادم
 الطبيعية، كخاّصة فيما يتعّلق بالنفط كالغاز كالفحم كغَتىا.

: ييعد البعد االجتماعي بعدايف غاية األ٫تية بالنسبة إُف التنمية ا١تستدامة؛ حيث إف البشرية ٤تط اىتماـ كبَت إذ تتطلع البعد االجتماعي
 (https://mawdoo3.com, 2019)ية الصحية كالتعليمية.التنمية إُف ٖتسُت مستويات الرعا
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كالتفاكت البالغ ، ك يف ٣تاؿ الوسائل االجتماعية تربز فكرة التنمية ا١تستدامة ركيزة أساسية يف رفض الفقر كالبطالة ك التفرقة اليت تظلم ا١ترأة 
ضبط السكاف، فكرة العدالة : يقتضي ىذا عدة أمور ينبغي أف ٬تد اجملتمع سبلو إليها، أساس االستدامةفالعدؿ االجتماعي ، بُت األغنياء كا١تدقعُت

 االجتماعية، فكرة تنمية البشر، مشاركة الناس، ضبط السلوؾ اإلستهبلكي للناس.

١تواكبة اجملتمعات الصناعية، كليصبح  : يعد البعد التكنولوجي ىدفا تسعى التنمية ا١تستدامة إُف ٖتقيقو بسرعة فائقة؛البعد التكنولوجي
 .اجملتمع ذا تكنولوجيا متقدمة، كلو قدرة على اٟتد من تلوث البيئة بكلكفاءة كقدرة عالية

كثَتا ما تؤدم ا١ترافق الصناعية إُف تلويث ما ٭تيط هبا من ىواء كمياه كأرض. كيف : استعماؿ تكنولوجيات أنظف في المرافق الصناعية
نها ال ا١تتقدمة النمو، يتم اٟتد من تدفق النفايات كتنظيف التلوث بنفقات كبَتة؛ أما يف البلداف النامية، فإف النفايات ا١تتدفقة يف كثَت مالبلداف 

 ٮتضع للرقابة إُف حد كبَت.

كنولوجيات احملسنة، ككذلك التنمية ا١تستدامة تعٍت اإلسراع باألخذ بالت: األخذ بالتكنولوجيات المحسنة كبالنصوص القانونية الزاجرة
 بالنصوص القانونية ا٠تاصة بفرض العقوبات يف ىذا اجملاؿ كتطبيقها.

٬ترم استخراجها كإحراقها كطرح نفاياهتا داخل البيئة، فتصبح بسبب ذلك مصدرا رئيسيا  فاحملركقاتالمحركقات كاالحتباس الحرارم:
ة اليت تصيب مناطق كبَتة، كاالحتباس اٟترارم الذم يهدد بتغَت ا١تناخ. كا١تستويات اٟتالية لتلوت ا٢تواء يف ا١تناطق العمرانية، كلؤلمطار اٟتمضي

 النبعاث الغازات اٟترارية من أنشطة البشر تتجاكز قدرة األرض على امتصاصها.

بعاث الغازات اٟترارية. كذلك عرب اٟتد كترمي التنمية ا١تستدامة يف ىذا اجملاؿ إُف اٟتد من ا١تعدؿ العا١تي لزيادة ان الحد من انبعاث الغازات:
 بصورة كبَتة من استخداـ احملركقات، كإ٬تاد مصادر أخرل للطاقة إلمداد اجملتمعات الصناعية.

كالتنمية ا١تستدامة تعٍت أيضا اٟتيلولة دكف تدىور طبقة األكزكف اٟتامية لؤلرض. ك٘تثل اإلجراءات اليت : الحيلولة دكف تدىور طبقة األزكف
فاتفاقية كيوتو جاءت للمطالبة بالتخلص تدر٬تيا من ا١تواد الكيميائية ا١تهددة لؤلزكف، كتوضح بأف : ت ١تعاٞتة ىذه ا١تشكلة سابقة مشجعةاٗتذ

 (http://islamfin.yoo7.com/t611-topic ،2019)التعاكف الدكِف ١تعاٞتة ٥تاطر البيئة العا١تية ىو أمر مستطاع. 

كتتطلب التنمية ا١تستدامة ٖتسُت ظركؼ ا١تعيشة ٞتميع سكاف العاَف من دكف زيادة استخداـ ا١توارد الطبيعية إُف ما يتجاكز قدرة كوكب 
ط حياة ناء ٪تاألرض على التحمل. كيف حُت أف التنمية ا١تستدامة قد تستلـز إجراءات ٥تتلفة يف كل منطقة من مناطق العاَف، فإف اٞتهود الرامية إُف ب

 مستداـ حقنا تتطلب التكامل بُت اإلجراءات ا١تتخذة يف ثبلثة ٣تاالت رئيسة:
و ا١تسؤكؿ : النمو االقتصادم كالعدالة، إف النظم االقتصادية العا١تية القائمة حالينا ٔتا بينها من ترابط، تستلـز هنجنا متكامبلن لتهيئة النمأكالن 

 ة أك ٣تتمع.الطويل األمد، مع ضماف عدـ ٗتلف أم دكل
حفظ ا١توارد الطبيعية كالبيئية من أجل األجياؿ القادمة، من خبلؿ إ٬تاد حلوؿ قابلة لبلستمرار اقتصادينا للحد من استهبلؾ ا١توارد،  ثانيان:

 كإيقاؼ التلوث، كحفظ ا١تصادر الطبيعية.
ء كالتعليم كالطاقة كالرعاية الصحية كا١تاء. كعند العناية هبذه : التنمية االجتماعية، حيث أف ٚتيع شعوب العاَف ْتاجة إُف العمل كالغذاثالثان 

ك٘تكُت ٚتيع االحتياجات، على اجملتمع العا١تي أف يكفل أيضان احًتاـ النسيج الثرم الذم ٯتثلو التنوع الثقايف كاالجتماعي، كاحًتاـ حقوؽ العماؿ، 
االرتباط الوثيق بُت التنمية االقتصادية كاالجتماعية مع ، "مستقبلنا ا١تشًتؾ"د تقريرأعضاء اجملتمع من أداء دكرىم يف تقرير مستقبلهم،كعليو فقد أك

تصادية اٟتفاظ على البيئة. كأشار إُف عدـ إمكاف تطبيق إسًتاتيجية للتنمية ا١تستدامة من دكف مبلحظة متطلبات التنمية للجوانب الثبلثة "االق
 (2011)جودة، كاالجتماعية كالبيئية".

 .أىداؼ التنمية المستدامة:5

 (2010)ناصر، جواف : تسعى التنمية ا١تستدامة إُف ٖتقيق عدة أىداؼ نلخصها فيما يلي
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الدافع األساسي الذم  تعترب زيادة الدخل الوطٍت من أىم أىداؼ التنمية ا١تستدامة يف الدكؿ ا١تتخلفة حيث أف: زيادة الدخل الوطني - 
 يدفع ىذه الدكؿ إُف إحداث تنمية مستدامة يكمن يف فقرىا ك ا٩تفاض مستول معيشة سكاهنا.

 . يعترب ٖتسُت مستول ا١تعيشة من بُت األىداؼ ا٢تامة اليت تسعى التنمية ا١تستدامة ٖتقيقها :تحسين مستول المعيشة -

فالدكؿ ا١تتخلفة تعآف يف ىذا اجملاؿ من ، ك ضمن األبعاد االجتماعية لعملية التنمية:يندرج ذلتقليل التفاكت في الدخوؿ ك الثركات -
 . ْتيث ٘تلك غالبية أفراد اجملتمع نسبة ضئيلة من الثركة ك ٖتصل على نصيب متواضع من الدخل الوطٍت، فوارؽ كبَتة يف توزيع الدخوؿ

ا١تستدامة على ٖتسُت نوعية حياة اإلنساف لكن ليس على حساب البيئة ك ذلك من :تعمل التنمية ترشيد استخداـ الموارد الطبيعية -
باإلضافة إُف البحث عن بدائل ٢تذه ا١توارد حىت تبقى ، خبلؿ اٟتفاظ على ا١توارد الطبيعية ك عدـ استنزافها عن طريق االستخداـ العقبلٓف ٢تذه ا١توارد

 ز البيئة عن امتصاصها. لفًتة زمنية طويلة كال ٗتلف نفايات بكميات تعج

تسعى التنمية ا١تستدامة إُف توظيف التكنولوجيا اٟتديثة ٔتا ٮتدـ أىداؼ اجملتمع من خبلؿ ربط التكنولوجيا الحديثة بأىداؼ المجتمع: -
ع مع إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة للسيطرة ك كيفية استخدامها قصد ٖتسُت نوعية حياة اجملتم، توعية أفراد اجملتمع بأ٫تية التقنيات اٟتديثة يف اجملاؿ التنموم

 . على ا١تخاطر ك ا١تشاكل البيئية الناٚتة عن استخداـ ىذه التكنولوجيا

II- :معوقات التنمية المستدامة في الجزائر المحور الثاني 

 :معوقات التنمية المستدامة في الجزائر.1

تقف يف كجو ٖتقيق التنمية ا١تستدامة، كالتػي تتعلػق بالدرجػة األكلػى ٔتسػتول تعد اٞتزائر من بُت الدكؿ اليت تواجو العديد من ا١تشاكل اليت 
 :فمن بُت ىذه ا١تعوقات ٧تد، النمػو االقتصػادم كاإلطار االجتمػاعي كالبيئػي كفػي ظػل ىػذا تسػعى اٞتزائر لتخطيها كٕتاكزىا

 من نصف الدخل القومي ٢تا، ٦تّا يتسبب بالفقر للشعوب.: حيث تستنزؼ الديوف اليت تتكبدىا الدكؿ أكثر تكدس الديوف كالفقر
: تعد اٟتركب الداخلية مع غياب األمن أمرا ميستنزفا لؤلمواؿ يف الّدكؿ اليت تعآف من سباؽ التسلح كاٟتركب انعداـ عنصرم األمن كاألماف

 الداخلية.
وجو العقوؿ ا١تفكرة يف الدكؿ إُف ا٢تجرة إُف الدكؿ ا١تتقدمة، كيعود : نظران لتتدني مستويات اإلمكانّيات التقنية كالخبرات الفنية كتراجعها

 األمر بالسلب على خطط التنمية. 
 إذ يساىم ذلك يف إضعاؼ الّتنمية االقتصادية. سوء األكضاع االقتصادية:

 (https://mawdoo3.com ،2019) : حيث يتسبب النمو السكآف الكبَت بإرىاؽ التنمية االقتصادية كاالجتماعيةاالنفجار السكاني 
كالتػي تعػد ذات الصػلة بالتنميػة ا١تسػتدامة فهمػا ، تفاقم مشػكل التلػوث بشػكل كبيػر كمتزايػد خاصة فػي مػا يتعلػق بالبيئػة: تلوث البيئة

اٟتق يف التنمية كاٟتق يف ٛتاية البيئةإذا ما سيئ : لتحقيػق أمرين أساسيُت ٫تامفهوماف متػداخبلف مػع بعضهما الػبعض حيػث تسعى التنميػة ا١تسػتدامة 
فتلوث البيئػة ظهػر نظػرا الرتفػاع النمػو السكآف ْتيػث ال ٯتكػن  .التنمية، كما ىو اٟتػاؿ يف اٞتزائريقف يف كجو  ااستخدامها فإف فالبيئة تصبح عائق

مليػوف نسػمة، كمػا ٧تد مػن بػػُت ا١تسػببات النسػػبة ا١ترتفعة  42سيصػل إلػى  2020إلػػى أف النمػو خػبلؿ حلػوؿ للمػوارد البيئيػة ٕتملهػا، حيػث توصػل 
ألف طن من الفضبلت متعفنة  220 للسيارات إضافة إُف التلوث الناجم عن النفايات الطبية اليت يتم حرقها بطريقػة غيػر سػليمة كغيػرصحية منها

 :كذلك من بُت ا١تشاكل ٧تد .الصحة شديدة ا٠تطورة على
تفاقم حدة البطالة كتدىور ا١تداخيل كالقدرة الشرائية لؤلسر،ضعف قاعدية الفبلحة كالصناعة  انعداـ التكامل يف القطاعات اإلنتاجية،-

تصػادية فعالػة كمنافسػة قلػة الكفػاءة كنقػص عػدـ كجػود مؤسسات اق كانعداـ إسًتاتيجية ٤تكمة،نقص اٟتوافز ا١تادية كا١تعنوية يف ميداف صرؼ ا١تيزانية،
 التخصص فػػي اجملػػاالت اٟتيوية كانعداـ سياسة الدعم.

 ال يوجػد اسػتغبلؿ للموارد الطبيعيػة بالشػكل العقبلنػي، فػاٞتزائر معركفػة بالثركات كا١توارد الطبيعية اليت ٘تتلكها.-
 عآف منو اٞتزائر.ا١تستول ا١تعيشي ا١تنخفض كالفقر ا١تدقع الذم ت-
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ػواد سػامة تتسبب الوحدات الصناعية كبعض السلوكات األخرل يف تلويث ا١تياه كذلك بسبب ما تطرحو من م :تلوث المياه كندرتها 
األمم ا١تتحدة فإف ، كمواد كيماكية صلبة أك سائلة زيادة على اسػتعما٢تا ا١تفرط للثػركة ا١تائية رغم ندرهتا، فحسب اإلحصائيات اليت أعلنتها كملوثة

كالتيفوئيد كالكولَتا كغَتىا  .كفاة سنويا بسبب األمراض ا١تنتقلة عن ا١تاء 150أكثر من مليوٓف كفاة سنويا بسبب تلوث ا١تيػاه، كفػي اٞتزائر أكثر من 
 انزال قات يف األرض كغمر با١تاء كظػاىرة ٦تا أدل إُف، من األمراض ا٠تطرة مع افتقارىا للمياه الصاٟتة للشرب ككذلك اإلسراؼ يف ضخ ا١تياه اٞتوفية

 . كيؤدم نقص ا١تياه إُف شلل يف النشاط الصناعي، صػعود ا١تػاء فػي الصػحراء ٕ حيث أدل إُف التأثَت على اإلنتاج الفبلحي
ػي ا١تزابػل العموميػة إُف انتشار تؤدم النفايات الصلبة الناٚتة عن بقايا ا١تواد اإلٝتنتية كعدـ معاٞتتها كطرحهػا ف :تلوث األراضي الزراعية

اما يػؤثر علػى الًتبػة األمراض ا٠تطَتة بفعل القمامة كاالنسداد اجملػارم ا١تائيػة، كمػا يتسػرب مػن ٤تاليػل تطلػق فػي أ١تبػاه اٞتوفيػة فنطلػق خليطػا سػ
 (2009)بوقرة،  .كمصػادر كخزانػات ا١تػاء، كمػا ينجػر عنػو مػن حرائػق كتلوث للمحيط كاٞتو

  :كمن بُت ا١تعوقات كذلك تلك اليت تقف يف كجو التنمية
، يشكل النمو االقتصادم من أىم ا١تؤشرات يف التحليل االقتصادم ك الذم يتعلق بارتفاع مستمر لئلنتاج: ضعف معدؿ النمو االقتصادم

 . ا٠تاـ كأداة لقياس النموكيعتمد الناتج الداخلي ، ا١تداخيل ك ثركة األمة
فبعد استقبلؿ اٞتزائر مت تبٍت اقتصاد اشًتاكي قائم على التخطيط ا١تركزم ك االعتماد على سياسة التصنيع كنموذج اقتصادم لتحقيق ٪تو 

 . ك ىذا على حساب القطاع الزراعي الذم ا٩تفضت مسا٫تتو يف اإلنتاج الداخلي ا٠تاـ، اقتصادم مستمر
لذلك فاف االقتصاد اٞتزائرم يرتبط ، ٘تويل برامج التصنيع أساسا على مداخيل تصدير البًتكؿ كليس ٤تصلة إنتاج حقيقي للثركةكقد اعتمد 

 بتقلبات أسعار البًتكؿ ك تغَتات احمليط الدكِف.
بركز عدة مشاكل خاصة  ) تدىور سعر البًتكؿ ( ىشاشة االقتصاد الوطٍت إذ ترتب على ذلك 1986ك قد أثبتت الصدمة النفطية لسنة 

حينها طبقت اٞتزائر ، ارتفاع ا١تديونية ك نقص العمبلت األجنبية، باإلضافة إُف ا٩تفاض معدالت النمو، ارتفاع حجم البطالة، زيادة حدة التضخم
٢تا مت مراجعة العديد من إصبلحات اقتصادية ذاتية قصد تصحيح االختبلالت ك إعادة توجيو االقتصاد الوطٍت ٨تو اقتصاد السوؽ ك اليت من خبل

  . اآلليات ا١تتحكمة يف االقتصاد
كبفضل اإلصبلحات ا١تتخذة خاصة يف إطار برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم ٘تكنت اٞتزائر من ٖتسُت ا١تؤشرات الكلية ك ٖتسُت معدالت 

كالفبلحة ك الصناعة ك ا٠تدمات ال تزاؿ ضعيفة ك ال إال أف التحسن يرجع أساسا إُف مداخيل قطاع النفط، كما أف القطاعات ا١تنتجة  ، النمو
 تساىم بشكل كبَت يف النمو االقتصادم.

كلتحسُت مستول النمو االقتصادم ٬تب تعميق اإلصبلحات ا٢تيكلية على مستول ا١تؤسسات ك ترقية االستثمارات ك النشاط االقتصادم 
 (2010)ناصر، جواف  .للدكلة

بدأت مشكلة البطالة يف اٞتزائر تتفاقم نتيجة االنكماش االقتصادم ك تراجع كتَتة التشغيل بسبب قلة  1985منذ سنة : تفشي البطالة
ك منذ سنة . ا١توارد ا١تالية للدكلة كاليت قلصت من حجم االستثمارات ا١تنشاة ١تناصب العمل ك بالتاِف االختبلؿ يف سوؽ العمل بُت العرض ك الطلب

 : اٗتذت عدة إجراءات ١تكافحة البطالة ك دعم التشغيل ك ذلك من خبلؿ عدة أجهزة ك ٯتكن تقسيمها إُف قسمُت 1987

 . النشاطات التابعة للشبكة االجتماعية ك التشغيل التضامٍت -
 . اإلجراءات ا٠تاصة باالستثمار -

 . معدؿ البطالة اال اف مستواه يبقى مقلقاك رغم ا٩تفاض ، ك قد ٝتحت اإلجراءات السابقة بتقليص حجم البطالة
 : كلزيادة فعالية مكافحة البطالة ٬تب كضع إسًتاتيجية شاملة تراعي االعتبارات التالية

 . تسيَت اقل ٘تركزا ألجهزة التشغيل ك ٗتصيصها للجماعات احمللية -
 . كضع الية تتكفل ٔتتابعة ك تقييم ٥تتلف مراحل برامج التشغيل -
 بالتكوين ك رفع ا١تهارات إلمداد القطاعات اليت تعتمد على التكنولوجيات اٟتديثة باليد العاملة ا١تؤىلة. االىتماـ -
 . ترقية ا١تؤسسات الصغَتة ك ا١تتوسطة ك تشجيع ٚتيع أشكاؿ التشغيل الذايت ك خاصة اٟتريف -



 

 
106 

  معالجتها وطبل الخىمُت في الجصائس معوكاث

)ناصر، جواف   . تؤدم بالضركرة اُف ارتفاع مستول التشغيلضركرة رفع معدؿ النمو االقتصادم حيث اف زيادة كتَتة النمو االقتصادم  - 
2010) 

 :التنمية المستدامة في الجزائر .تحديات2

النامية إ٬تاد مصادر التمويل البلـز لتحقيق التنمية ا١تستدامة يف الدكؿ النامية كالتزاـ الدكؿ الصناعية بزيادة الدعم ا١تقدـ منها للدكؿ  -
 .% من الناتج الوطٍت(1,5ليصبح )

ختصاص، إعداد الربامج التنموية كالصحية كالتعليمية للشعوب األقل ٪توان، فالدكلة كاجملتمعات احمللية كاإلقليمية كالوطنية كا١تنظمات ذات اال -
ة، كتأسيس البٌت التحتية كا١ترافق، كذلك بتمويل برامج كىي مطالبة با١تسا٫تة يف رعاية الطفولة كاألموم -على تفاكت بينها-تشًتؾ يف ا١تسؤكلية 

مات يف ىذه التنمية ا١تستدامة، ككضع ا٠تطط كالسياسات الفاعلة يف ىذا اجملاؿ، كتقاس أىلية ىذه األطراؼ ٚتيعان ككفاءهتا، ٔتقدار ما تقدمو من خد
 .ستويُت اٟتكومي كالشعيب كمؤسساتواجملاالت اٟتيوية، كٔتقدار عنايتها بتطوير برامج العمل التنموم على ا١ت

ٖتقيق التكامل كتشجيع االستثمار الداخلي كاألجنيب من خبلؿ إ٬تاد شراكة حقيقية بُت الدكؿ الصناعية كالدكؿ النامية كٖتقيق فرص  -
 .أفضل ١تنتجاهتا للمنافسة يف األسواؽ احمللية كالعا١تية من خبلؿ منظمة التجارة العا١تية

 .ويل جديدة لدعم جهود التنمية للدكؿ الناميةإ٬تاد كسائل ٘ت -

نقل كتطويع التقنيات اٟتديثة ا١تبلئمة للبيئة كتشجيع الباحثُت، كتوفَت إمكانيات العمل العلمي ٢تم باعتباره من أسباب تطوير العمل  -
ا١تستدامة، كتطوير كسائل العمل يف ىذا اجملاؿ، كنقل  التنموم كاستمراره، كيرتبط بذلك نشر الوعي بأ٫تية التفكَت العلمي كالبحث يف ٣تاالت التنمية

 .اجملتمع بذلك إُف مراحل متقدمة من الرقي كالتنمية يف كقت أسرع كبتكلفة أقل

ٛتاية الًتاث اٟتضارم: للًتاث اٟتضارم دكره أساسه يف عنصر التنمية ا١تستدامة لكونو يسهم يف تأكيد الذاتية الثقافية، ك٭تافظ على  -
اع ا، ك٭تمي ىويتها من الذكباف، كيساعد على بناء الشخصية ا١تستقلة لؤلفراد كاٞتماعات، كٯتنح العمل التنموم دفعةن ذاتية أقول يف الدفخصوصياهت

سماكية يؤثر ال عن الشخصية الوطنية كالدينية، كصيانة ا١تستقبل ا١تشًتؾ، كلذا فإف التأكيد على األبعاد الركحية كاألخبلقية اليت تدعو إليها األدياف
 .إ٬تابيا يف الدفع بالتنمية ٨تو ا٠تَت كالعمل الصاٌف كالتكافل االجتماعي

ية التضّرر من اإلجراءات اليت يتخذىا اجملتمع الدكِف جملاهبة قضايا البيئة العا١تية كمسؤكلية اجملتمع الدكِف يف مساعدة الدكؿ اإلسبلم -
 .ا١تتضررة

النامية داخل مراكز اٗتاذ القرار كا١تؤسسات االقتصادية الدكلية كتعزيز اٞتهود اليت هتدؼ إُف جعل دكاليب تأمُت مشاركة كاملة كفعالة للدكؿ  -
بسبب االقتصاد العا١تي أكثر شفافية كإنصافان كاحًتامان للقوانُت ا١تعموؿ هبا على ٨تو ٯتكن الدكؿ النامية من رفع التحديات اليت تواجهها 

 (http://islamfin.yoo7.com/t611-topic ،2019).العو١تة

III- المحور الثالث:سبل معالجة التنمية المستدامة في الجزائر 

 .السياسة الحالية كالمستقبلية في إطار التنمية المستدامة:1

كذلك من خبلؿ إدراكو بأ٫تية إقامة ، مستدامةشرعت اٞتزائر مؤخرا يف اٗتػاذ العديػد مػن اإلجراءات كالسياسات فػي سػبيل ٖتقيػق تنميػة 
السياسات  توازف بُت كاجبات ٛتاية البيئػة كمتطلبػات التنمية من خبلؿ اإلدارة اٟتكيمػة للمػوارد، كلتجسػيد ىػذا ا٢تػدؼ ٞتأت إلػى العديد مػن

 : بُت السياسات اٟتالية ٧تدكمن . لتحسػُت األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالصحية للمواطن كاٟتفاظ على البيئة

ـ يتعلق ْتماية البيئة يف إطار التنمية  2003يوليػو  19ىػػ ا١توافػق لػػ  1424ٚتػادل األكؿ عػاـ  19ا١تػؤرخ فػي  10-03قػانوف رقػم 1 -
 منو:  02يأيت حسب ا١تادة  هبدؼ ٛتاية البيئػة فػي إطػار التنمية ا١تستدامة على ا٠تصوص إُف ما 43العدد ، ا١تستدامة اٞتريدة الرٝتية

  .ٖتديد ا١تبادئ األساسية كقواعدالبيئة –
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  .ترقية تنمية كطنية مستدامة بتحسُت شركط ا١تعيشة كالعمل على ضماف إطار معيشي سليم - 
  .إصبلح األكساط ا١تتضررة -
 .التكنولوجيػات األكثػر نقاءترقيػة االسػتعماؿ االيكولوجي العقبلٓف للمواد الطبيعية ا١تتوفرة كاسػتعماؿ  -

يف إطار تنمية  فالتنمية ا١تستدامة حسبو تعٍت التوفيػق بػُت تنميػة اجتماعيػة كاقتصػادية قابلػة لبلسػتمرار كٛتايػة البيئة أم إدراج البعد البيئي
 تضمن تلبية حاجات األجياؿ اٟتاضرة كاألجياؿ ا١تستقبلية.

التنميػة ا١تستدامة، ػة اإلقلػيم ك كا١تتعلق بتهيئ 2001ديسػمرب سػنة  12ا١توافػق لػ  1422مضػاف ر  27ا١تؤرخ فػي  01/20قانوف رقم 2 -
 يهػدؼ إُف إعداد إسػًتاتيجية إلعػادة توازف توزيػع نشػاطات السػكاف ككسائل التنمية.

كا١تتعلق بتسيَت النفايػات كمراقبتها كىػذا  2001ديسػمرب  12ىػ ا١توافق لػ  1422رمضاف عػاـ  27ا١تػؤرخ فػي  19-01قانوف رقم 3 -
ا١توجودة يف  القػانوف جػاء ١تراقبػة كتسػيَت النفايات كطرؽ الػتخلص منهػا، فهو يسمح بتقرير كميتها، كما يسنح بتحديد عدد مراكز كمواقع ا١تعاٞتة

  . أ٨تاء الببلد...إٍف

بتسػيَت ا١تساحات ا٠تضراء كٛتايتها كتنميتها، كيقـو بعملية إحصاء ا١تساحات  ا١تتعلػق، 2007مػام  13ا١تؤرخ فػػي  07/6قػانوف رقػم 4 -
  . ا٠تضراء

 . يتعلق بشرط إنشاء ا١تدف اٞتديدة كهتيئتها، 2002مام  08ا١تؤرخ يف  08 02قانوف رقم 5-

 2000ابريل سنة  10القرض ا١توقػع فػي كا١تتضػمن ا١توافقػة من اتفاؽ ، 2001ابريػػل  26ا١تػؤرخ فػي  106 - 01مرسػـو رئاسػي رقػم  -6
  . ك اإلسبلمي للتنمية لتمويل مركع ٚتع النفايات الصلبة لوالية اٞتزائرنبقػاس )ا١تغػرب( بػُت اٞتهوريػة اٞتزائريػة الدٯتقراطيػة الشػعبية كالب

دارة تتقاٝتها ببلدنػا مػع اجملموعػة الدكليػة لتحديػد قانوف متضمن ترقية الطاقات ا١تتجددة يف إطار التنمية ا١تستدامة يدعم ىذا القانوف إ -7
للطاقػة النظيفػة نتػائج الغػاز ا١تسػبب لبلحتبػاس اٟتػرارم فػي ضػماف إدخػاؿ الطاقػات ا١تتجػددة، كيهػدؼ ىػذا القػانوف إلػى ترقيػة مصػادر جديػدة 

 . ا١تتجػددة كغيػر خطيػرة على البيئة

٭تػدد ىذا القانوف سػاحل ٭تػدد ىػذا . 2002فيفػرم  5ا١تؤرخ فػي  02/02من القانوف ، تثمُت الساحلالقانوف ا١تتضمن ٛتاية ك -8
، يئػة اإلقلػيم كالبيئػةالقػانوف سػاحل كيضػع ا١تبػادئ األساسػية السػتعمالو كتسػيَته كٛتايتػو كتنػدرج معظم آماؿ التنميػة مػن اآلف كصػاعدا ضػمن بعػد هت

كفػي ىػذا اإلطار  –قػانوف اٟتفػاظ علػى طبيعػة السػاحل علػى أف يػتم إم اسػتطبلع فػي إطػار احتػراـ التػاـ للطبيعػة ا١تنػاطق السػاحلية كيتػوُف ىػذا ال
 ٬تدد القانوف القواعد العامة كا٠تاصة ا١تتعلقة ْتماية الساحل كتثمينو.

يهدؼ إُف ترقية  23جواف  2004 . ا١تػؤرخ فػي 04/03رقػم ، لتنميػة ا١تسػتدامةالقػانوف ا١تتعلػق ْتماية ا١تنػاطق اٞتبليػة فػي إطػار ا-9
النقػل كالتمويػل  اٞتوانب االقتصادية كاالجتماعية لسكاف اٞتباؿ بإشػراؼ الدكلػة ك اٞتماعػات احملليػة علػى القيػاـ بإعمػاؿ تػرتبط بتحسػُت ا٠تػدمات

 (2013)خد٬تة، اٞتبلية من خبلؿ ٖتسُت إطار اٟتياة كىيكلة مبلئمة للفضاء اٞتبلي 1طق كيهػدؼ إلػى إعػادة تنشػيط ا١تنػا، الصػحة

 المستدامة: التنمية مجاؿ الجزائرفي .جهود2

ذلك إال بتكريس مبادئ  كومية ك غَت اٟتكومية، ك ال يأيتتعترب مهمة ٛتاية البيئة كاحمليط من مهاـ األفراد ك مؤسسات اجملتمع اٟت     
ة مسئولة إُف التنمية ا١تستدامة، فهي مهمة الكل، كاٞتميع معٍت هبذه القضية، كىنا يأيت دكر ا١تنظمات يف التعاكف مع باقي األطراؼ، كوف ىذه األخَت 

 .حد كبَت عن بعض اآلثار اٞتانبية اليت ٗتلفها العملية االقتصادية على البيئة
 القرار، اٗتاذ عملية يف كالتنمية البيئة إدماج لضماف كداخلية كمالية كقانونية مؤسسية آليات اٞتزائر كضعت خَتة،األ ا٠تمس السنوات خبلؿ

 جهاز كىو ا١تستدامة لتنميةكا للبيئة األعلى كاجمللس العامة، كالسلطة ا١تاِف تعباالستقبلؿ تتم عامة كمديرية للبيئة الدكلة كتابة ا٠تصوص على منها
                                                              . استشارية صبغة ذات مؤسسة كىو الوطٍت، كاالجتماعي االقتصادم كاجمللس اٟتكومة، رئيس كيرأسو القطاعات تعددام للتشاكر
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 أعماؿ جدكؿ تطبيق ضمن تدخل كاليت ةاألخَت  السنوات خبلؿ التنمية ٣تهودات إطار يف ا١تهمة األعماؿ من العديد إ٧تاز مت كقد 
 كاٟتماية الدٯتوغرافية، التحوالت على السيطرة الفقر، ٤تاربة ا٠تصوص على منها ا١تيادين، من العديد يف باالعتبار جديرة نتائج أعطت، 21القرف

 .بالبيئة ا١تتعلقة القرار اٗتاذ عملية يف كاإلدماج البشرية ا١تستوطنات كٖتسُت الصحية بالوقاية كاالرتقاء
 أنظمة كغياب التكنولوجيا من بالتمكن صلة ذات كمشاكل ٘تويلية صعوبات ا٠تصوص على منها كبَتة معوقات أف ذلك، مع لوحظ كقد

 (2008)فطيمة، . 21القرف أعماؿ جدكؿ تطبيق أجل من اٞتزائر ٣تهودات من اٟتد إُف أدت قد الناجعة، اإلعبلـ
، اليت من شأهنا اٟتد من التجاكزات ا٠تطَتة لبعض ا١تنظمات، كمن بُت ىذه الرسـو ٧تد  من ىذا ا١تنطلق سنت اٞتزائر العديد من الرسـو

دج إُف  3.000ـ، الذم أسس رسم سنويا يًتاكح ما بُت  1992الرسم على النشاطات ا١تلوثة للبيئة، كذلك ابتداء من قانوف ا١تالية لسنة 
لوثة أك ا٠تطَتة على البيئة، كاليت تزاك٢تا ا١تنظمات. يكوف مبلغ الرسم الواجب ٖتصيلو من طرؼ اإلدارة الضريبية دج على النشاطات ا١ت 30.000

عن كل نشاط من النشاطات ا٠تطَتة أك  6ك  1احمللية ) قباضة الضرائب للوالية ( مساكيا ٟتاصل ا١تعدؿ األساسي كمعامل مضاعف يًتاكح بُت 
 .مل من طرؼ التنظيم حسب طبيعة ك أ٫تية تلك األنشطةا١تلوثة، حيث ٭تدد ا١تعا

مت تعديل ا١تادة ا١تتعلقة بتأسيس الرسم على األنشطة ا١تلوثة أك ا٠تطَتة على البيئة، كقد ٘تثل التعديل يف ، 2000كيف قانوف ا١تالية لسنة
سم )معدؿ( لكل صنف من أصناؼ ا١تنظمة ا٠تاضعة للًتخيص. إحداث تغيَتين، األكؿ يتعلق برفع ا١تبلغ السنوم للرسم ك الثآف يتعلق بفرض مبلغ ر 

 .كحيث أف ىذه األخَتة ترتب حسب درجة األخطار أك ا١تساكئ اليت تنجم عن نشاطها
ـ ليؤسس إتاكة على جودة ا١تياه كاليت ٕتىب ٟتساب  1996إُف جانب فرض إتاكة احملافظة على جودة ا١تياه، حيث جاء قانوف ا١تالية لسنة 

كالئية ك جهوية( أك لدل دكاكين ، ؽ الوطٍت للتسيَت ا١تتكامل للموارد ا١تائية، كىي ٖتصل لدل مؤسسات إنتاج ا١تياه كتوزيعها )بلديةالصندك 
تاكل ا١تساحات ا١تسقية )كالئية ك جهوية( ك بصفة عامة لدل ا١تنظمات العامة أك ا٠تاصة اليت ٘تلك ك تستغل آبارا أك تنقيبات، ك توجو ىذه األ

 :ك اٟتفاظ عليها، ك تطبق ا١تعدالت اآلتية ماف مشاركة ا١تنظمات ا١تذكورة يف برامج ٛتاية جودة ا١تياهلض
 .من مبلغ فاتورة ا١تياه الصاٟتة للشرب أك الصناعة أك الفبلحة بالنسبة لواليات مشاؿ الببلد، بالنسبة لئلتاكة ا٠تاصة% 4 *

بشار، ، الصناعة أك الفبلحة بالنسبة لواليات اٞتنوب اآلتية: األغواط، غرداية، الوادم، تندكؼ من مبلغ فاتورة ا١تياه الصاٟتة للشرب أك % 2 *
وعية مياه إيليزم، تامنراست، أدرار، بسكرة ك كرقلة. كمن أجل أخذ الشركط ا٠تاصة بكل منطقة بعُت االعتبار )حجم ا١تدف، كثافة ا١تياه ا١تصرفة، ن

ك ٯتكن كذلك تطبيق معامبلت زيادة على النسب   جب ٛتايتها من آثار التلوث، ىشاشة كسط استقباؿ ا١تياه(٣تارم الصرؼ، ا١تناطق ا٠تاصة الوا
 .كحد أقصى، إذا استدعى األمر ذلك  1.5ك  1ا١تذكورة أعبله، تراكح ما بُت 

البنزين ا٠تاِف من الرصاص على أما فيما ٮتص خطر الرصاص على الصحة العامة، تسعى السلطات العمومية مؤخرا إُف تعميم استعماؿ 
الية لسنة اعتبار أنو غَت ملوث با١تقارنة مع أنواع الوقود األخرل، باإلضافة إُف ٤تاكلة ٗتفيض سعره كسياسة ٖتفيزية. كيف ا١تقابل فرض قانوف ا١ت

لكل لًت، كىو ٭تصل ٟتساب التخصيص دج  1ْتيث حدد بػ  -سواء كاف بنزين عادم أك ٦تتاز  -الرسم على الوقود احملتوم على الرصاص  2000
 % لكل صندكؽ(. 50ا٠تاص بالصندكقُت: الصندكؽ الوطٍت للطرؽ ك الطرؽ السريعة كالصندكؽ الوطٍت للبيئة كإزالة التلوث ك ذلك مناصفة )أم 

اإلقليم كالبيئة يف إحصاء كطٍت انطلقت كزارة هتيئة   الذم ٔتوجبو 2001أصدرت اٞتزائر قانوف هتيئة اإلقليم اٞتزائرم يف   كيف ىذا الصدد
شامل لكل النفايات ا٠تاصة، من خبلؿ تنظيم كرشات عمل لتدريب أشخاص من القطاعات ا١تنتجة ٢تذا النوع من النفايات يقوموف بعملية 

باتنة ك تنظيم كرشات ، اإلحصاء كفق منهجية مدركسة ك بالفعل، شهدت سبع كاليات يف الببلد، ىي اٞتزائر، سكيكدة، غرداية، تلمساف، ا١تسيلة
لبيئة، دامت كل كاحدة منها يومُت ٖتت إشراؼ خرباء دكليُت، كمشلت ا١تهندسُت ا١تكلفُت ٔتلف النفايات ا٠تاصة على مستول ا١تفتشيات الوالئية ل

َت النفايات ا٠تاصة يف اٞتزائر، ككذلك ا١تسئولُت داخل ا١تنظمات اليت تفرز النفايات ا٠تاصة كقد تضمن جدكؿ عمل الورشات الوضعية اٟتالية لتسي
 . كالتسهيبلت اليت يقدمها القانوف اٞتديد ك كذلك كضع ٥تطط لتنسيق العمل بُت ٥تتلف اٞتهات

كقد ، على مشركعي القانونُت التنمية ا١تستدامة للسياحة كمناطق التوسع ك ا١تواقع السياحي 2003صادؽ اجمللس الشعيب الوطٍت   لككذ
 .قًتحة على ا١تشركع بعُت االعتبار ضركرة االرتقاء بقطاع السياحة إُف مصاؼ القطاعات ا١تدرة للثركة كتسيَته عقبلنياالتعديبلت ا١ت أخذت 
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ك٘تحورت التعديبلت حوؿ ضركرة كضع حد للفوضى كعدـ االنسجاـ السائدين يف التنمية السياحية الذين تعرفهما ا١تؤسسات السياحية  
اٟتضارية  الثركات الطبيعية كالثقافية ك جديد يف تسيَت ىذه ا١تؤسسات يضمن االستمرارية يف العمل ك يعتمد على تثمُتالوطنية عن طريق تبٍت أسلوب 

 (2012)قاسيمي،  .ا١تتاحة
 :االقتصادم اإلنعاش برامج خالؿ من الجزائر في المستدامة التنمية كاقع.3

 اٟتفاظ مع عقبلنية بصفة الطبيعية ا١توارد استهبلؾ طريق عن األفراد رغبات ٖتقيق إُف هتدؼ اليت التنمية ىي" ا١تستدامة التنمية أف باعتبار
  :من التأكد ٬تب كلتحقيقها "القادمة لؤلجياؿ عليها

 .عادؿ غَت األصوؿ توزيع كٕتعل النمو كتَتة تؤخر اليت ا١تفرغة اٟتلقات ٖتديد  -
 .أفضل مؤسسات إ٬تاد إُف تؤدم كمبادرات كبرامج مشاريع يف االستثمار  –
 .كا١تشاريع السياسات ٖتسُت يف كتطبيقو بالتعليم تقـو اليت البيئية ا١تنظمات انتقاؿ دعم  –

 :   2014- 2010الخماسي البرنامج
 لتحسُت شغل مناصب خلق كمنو الثركة خلق يف كاستعما٢تا السابقة الربامج يف ٖتققت اليت القاعدية ا١تنشهت لتوظيف الربنامج ىذا خصص

  :٫تا شقُت على مشل كقد للفرد ا١تعيشي ا١تستول
 مبلغ خصص قد االقتصادم اإلنعاش لدعم التكميلي الربنامج يف فيها االنطبلؽ مت كاليت  :الجارية الكبرل المشاريع استكماؿ  -

 .كا١تياه كالطرؽ اٟتديدية السكة قطاعات على ارتكز كالذم جزائرم دينار مليار 9700
 كرفع اٞتزائرم االقتصاد كتنافسية أداء ٖتسُت إُف يهدؼ جزائرم دينار مليار 11500 مبلغ ٢تا خصص كقد :الجديدة المشاريع إطالؽ -

 .للفرد ا١تعيشي ا١تستول
 :يلي ما تضمن ا٠تماسي الربنامج ٤تتول فإف كعليو

 .البشرية التنمية لتحسُت ا٠تماسي الربنامج موارد من 40 % من أكثر ٗتصيص  -
 .العمومية ا٠تدمة كٖتسُت األساسية القاعدية ا١تنشهت بناء ١تواصلة ا٠تماسي الربنامج موارد من 30 % من أكثر ٗتصيص  -
 .كا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات ترقية كذا كالريفيةك الفبلحية التنمية دعم خبلؿ من الوطٍت االقتصاد كتنمية دعم  -
 . العمل مناصب خلق على ا١تساعدة خاصة االقتصادية ا١تؤسسات تشجيع  -
 (2018أفريل 24 -23)رشيد، يومي   . التعليم كتعميم العلمي البحث دعم خبلؿ من ا١تعرفة اقتصاد تطوير  -

مليار 36.5لدعم النمو ك هتيئة اإلقليم بتخصيص بادرت كزارة ا١تالية يف إطار الربنامج ا١توجو  : .آفاؽ التنمية المستدامة في الجزائر4
 :دينار كغبلؼ ماِف لدعم التنمية ا١تستدامة من خبلؿ إ٧تاز ا١تشاريع التالية

  مشركع ٛتاية الساحل - 
 مشركع ٛتاية التنوع البيولوجي - 
  إ٧تاز مشركع خاص بالبيئة - 

 كضع دراسة خاصة بالبيئة كهتيئة اإلقليم  -
 بتوفَت ا١تاء الشركبمشاريع خاصة  -
  عمليات ٖتسُت احمليط اٟتضرم -
 . مشركع إلعادة تصريف الفضبلت ا١تنزلية -

يف أىم ا١تراكز اٟتضرية   " CET"مراكز دفن النفايات10مت إ٧تاز عمليات ٗتص إهناء أشغاؿ أكثر من ، يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادم
 : إل٧تاز نذكر منهاإضافة إُف ىذا ىناؾ أعماؿ ىي قيد ا، للببلد

 . تشخيص الوحدات ا١تلوثة قصد ٖتويلها من أماكنها - 
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 . كضع جهاز مراقبة للهواء -  
 .ىكتار بُت اٞتزائر العاصمة ك ا١تدينة اٞتديدة سيدم عبد اس200مشركع إ٧تاز اٟتظَتة الطبيعية " دنيا " كاليت ٘تتد على مساحة تفوؽ  -

اٟتماية كاالستعماؿ العقبلٓف  ك الذم يهدؼ إُف " PAM"إطار ٥تطط عمل هتيئة البحر األبيض ا١تتوسطإعداد ٥تطط هتيئة الشاطئ يف  -
 .الدائم ١توارد الشواطئ يف منطقة اٞتزائر العاصمةك 

ك طونقا ، العصافَت مبلح، يف أحواض أبَتة  RAMSARموقع للمناطق الرطبة ذات أ٫تية دكلية بعنواف اتفاقية راـ سار 26تسجيل  -
 . بوالية الطارؼ

 : مناطق نذكر منها 7كما مت الشركع يف مشاريع التنمية ا١تستدامة على مستول 
  غابات األرز ٓتنشلة  -
  كحاتن تيوت بالنعامة  -
 غابات السنبلة باٞتلفة  -
  منطقة كاد الطويل بتيارت  -
 (2012)قاسيمي،  منطقة تُت ىناف بتمنراست  -

 :2019-2015للفترة  الجزائر في المستدامة التنمية آفاؽ
 االقتصاد مقومات تعزيز إُف الوطٍت يهدؼ االقتصاد تنمية مواصلة أجل من 2019-2015للفًتة  ٜتاسيا تنمويا ٥تططا اٞتزائر تبنت

 .العا١تية ا١تالية األزمة تأثَتات كمواجهة
 ا٠تزينة إُف إضافة ٘توؿ كاليت دكالر مليار 2 ٨تو ا١تخطط ٢تذا الدكلة رصدت :2019-2015للفترة المستدامة التنمية برنامج محتول. 1

 ٢تذا األساسية احملاكر كتتمثل 2019 آفاؽ مع  7 %يقارب ٪تو معدؿ ٖتقيق إُف يهدؼ حيث ا١تالية كالسوؽ ا١تالية ا١تؤسسات قبل من العمومية
 يلي: فيما الربنامج

 : خبلؿ من :التشاركية الديمقراطية كترقية الحكامة تحسين
  .كاالتصاؿ اٟتوار قنوات ترقية على يشجع ٔتا تشاركية دٯتقراطية ترسيخ - 
 ك٤تاربة البَتكقراطية. اٟتكامة نوعية ٖتسُت - 
 .االجتماعية اآلفات أشكاؿ كمكافحةكافة العدالة استقبللية تعزيز - 
 .ا١تتزايدة ا١تواطنُت لطلبات لبلستجابة نوعيتها كٖتسُت العمومية ا٠تدمة ٖتديث - 

 كتوسيع السياحة قطاع كترقية الفبلحي القطاع كتطوير االقتصاد كتنويع االستثمار ترقية إُف هتدؼ سياسة بانتهاج كىذا :الوطني االقتصاد تطوير
 .الصناعي النسيج

 ٦تا كترقيتها االجتماعية ا١تكاسب على كاحملافظة السكٍت الربنامج ا٧تاز جهود مواصلة خبلؿ من كذلك :العمومية الخدمة كتحسين ترقية
 .ا١تناطق بُت ا١تتوازنة التنمية مسعى كترقية دائم بشكل السكاف معيشة مستول ٖتسُت يف يساىم
 ما ٖتقيق على العمل يتطلب الربنامج ىذا أىداؼ ٕتسيد أجل من:2019-2015للفترة المستدامة التنمية برنامج تجسيد .متطلبات2

  :يلي
 :خبلؿ من  :الفالحية النشاطات تطوير

 .ا١تثمرة كغَت ا١تثمرة األشجار من ىكتار 400.000 من أزيد بتشجَت طموحة برامج ككضع الغابية لللثركة األمث االستغبلؿ - 
 .كاٞتنوب العليا ا٢تضاب يف جديدة فبلحية مستثمرات كخلق ىكتار مليوف من أكثر إُف ا١تسقية ا١تساحات توسيع - 
 .قدراهتا كرفع ا١توانئ ٣تاؿ يف ا١توجودة ا٢تياكل كتوسيع هتيئة خبلؿ من ا١تائيات تربية كمنتجات الصيدية ا١تنتجات من اإلنتاج مضاعفة - 

 :خبلؿ من :كالمالية المصرفية المنظومة عصرنة
 .ا١تاِف النشاط ٭تكم الذم كالتنظيمي التشريعي اإلطار تكييف - 
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 .للبنوؾ ا١تعلومايت النظاـ كٖتديث العصرية الدفع أدكات كاستعماؿ تطوير -  
 اٗتاذ القرارات. يف ا١تركزية من ا١تزيد ضماف خبلؿ من كالتمويل القركض ملفات معاٞتة آجاؿ تقليص -
 :خبلؿ من :الصناعي القطاع كعصرنة توسيع
 .اٞتودة معايَت تطبيق ا١تؤسساتو تنافسية كٖتسُت كٛتايتو الوطٍت اإلنتاج ترقية  -
 .كالصلب اٟتديد صناعات نشاطات خصوصا الطبيعية ا١توارد تثمُت نشاطات دعم  -
 .التمويل ككيفيات ٖتقيق إجراءات خبلؿ من كتكييفو كا١تتوسطة الصغَتة ا١تؤسسات لتأىيل الوطٍت الربنامج يف النظر إعادة  -
 .كالفبلحة كالرم الطاقة لقطاعات ا١تزكدة الصناعية النشاطات تعزيز  -
 :ب كذلك  :كتوسيعها القاعدية المنشآت تسيير

 .جديدة ٤تطات كإنشاء كعصرنتها اٟتديدية السكك شبكة توسيع مواصلة  -
 بطوؿ السيارة بالطرؽ ا٠تاصة ا١تنافذ كاستكماؿ العليا للهضاب السيار الطريق إ٧تاز خبلؿ من السيارة كالطرؽ الطرؽ شبكة توسيع  -

 .كلم 663 قدره إٚتاِف
 .كعصرنتها الطرؽ لبعض ازدكاجية كعمليات جديدة خطوط إ٧تاز خبلؿ من الطرؽ شبكة تطوير -
)رشيد، يومي  . كا٢تضاب اٞتنوب مناطق يف اٞتديدة الطرؽ من كلم 2000 إ٧تاز خبلؿ من اإلقليم لتهيئة الكربل ا٠تيارات ٕتسيد -

 (2018أفريل 24 -23
 المستدامة: لتحقيق التنمية .توصيات كحلوؿ5

 العديد يف باالعتبار جديرة نتائج يأعطت كالت التنمية ا١تستدامة لتحقيق اٞتزائر ٣تهودات إطار يف ا١تهمة األعماؿ من العديد ٖتقيق مت لقد
 ا١تًتاكم كاالجتماعي االقتصادم التاخر تقلص أف ٯتكن اليت االقًتاحات بعض تقدٔف حصرىا ٯتكن مت اليت النقائص معاٞتة أجل كمن ا١تيادين، من

 : اآليت يف ٘تثلت كاليت ا١تاضية السنوات طواؿ
 .الثركات من القادمة األجياؿ بنصيب ا١تساس كعدـ ا١تتجددة الطاقات فمجاؿ استغبلؿ ا١تستدامة التنمية مسايرة مؤشرات -
 ا٠تطط البيئي يف البعد تكثيف سياسات الوعي البيئي كإدخاؿلبيئية ك ا الثركة هتديد هناأش من اليت البيئي التلوث أشكاؿ ٤تاربةكل -
 .االقتصاديةه  للمؤسسات اإلدارية الثقافة ككذلك كالسياسات
 .ا١تستدامة التنمية كا١تتوسطةكأساس لتبٍت الصغَتة ا١تؤسسات كاعتماد كالتطوير بالبحث االىتماـ -
 .اجملتمع كلدل احمللية اٞتماعات لدل ا١تستدامة التنمية ثقافة نشر -
 . البًتكِف الريع على ال يعتمد اقتصاد كبناء اٞتزائرم االقتصاد تنوع -
 النمو مؤشرات على يعتمد الذم الرأٝتاِف االقتصاد أدكات عن كبديل الوطن االقتصاد إدارة يف البيئي االقتصاد أدكات على االعتماد -

 األضرار البيئية االجتماعية. كٕتاىل
 الريفية. التنمية برامج طريق عن األرياؼ يف الرزؽ كسب فرص كٖتسُت الفقر ٤تاربة مواصلة -
 . كا١تصريف ا١تاِف اإلصبلح أك اإلنتاج أداة بتاىيل األمر تعلق سواء العا١تي االنفتاح مع كا١تالية الوطنية االقتصادية اإلدارة تكييف مواصلة -
 .كتطوره الوطٍت االقتصاد يساير َف يعد الذم ا١تالية السوؽ بتطوير كاالىتماـ ا١تصريف اٞتهاز كعصرنة ٖتديث -
 تنافسية قدرات اٞتزائر فيهما ٘تتلك السياحي اليت كالقطاع الفبلحي القطاع باالعتمادعلى كىذا احملركقات قطاع خارج الصادرات ترقية -

 .ىائلة
 .كالصناعية ا١تنزلية النفايات ك إدارة اٟتضرية، ا١تناطق يف ا٢تواء نوعية مثل اٟتضرية البيئية التحديات مواجهة -
 .النفايات من تقلص ْتيث بالبيئة كرفيقة نظيفة إنتاج كتطور أساليب ا١تفرط، االستهبلؾ أ٪تاط من التقليل -
 عنصرا العو١تة كجعل ا١تستدامة بالتنمية التجارة حرية ربط ضركرة مع االجتماعية كالعدالة للبيئة مبلئمة أكثر لتصبح العو١تة مسار تعديل -

 كاالقتصادية. االجتماعيةا٬تابيا للتنمية 
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البيولوجية.  للسبلمة كارتاخينا كبركتوكوؿ بركتوكوؿ كيوتو للتغَت ا١تناخي خاصة اعتمادىا مت اليت البيئية االتفاقيات على ا١تصادقة ضركرة - 
 (2018-2017)اٟتق، 

IV- :الخالصة 

إف موضوع ٛتاية البيئة كالتنمية ا١تستدامة، يكتسي أ٫تية بالغة ليس يف حياة الشعوب فحسب كإ٪تا يطاؿ حىت مستقبل األجياؿ القادمة ك 
اإلقليم ٔتا يتوافق مع مصَتىا كاٞتزائر كغَتىا من دكؿ العاَف أدركت ىذه اٟتقيقة ك بادرت يف اآلكنة األخَتة إُف إٗتاذ السياسات ا١تبلئمة لتهيئة 

كيف ىذا الصدد نرل ضركرة تفعيل دكر األجهزة اإلعبلمية ك السمعية البصرية منها با٠تصوص يف دعم ىذه السياسات  . متطلبات التنمية ا١تستدامة
حيث أف ىذا ا١تسعى ، ية ا١تواطنللمحافظة على البيئة ك التنمية ا١تستدامة من خبلؿ ٥تتلف الربامج كاٟتصص ك الركبورتاجات ا١تقدمة يف سبيل توع

فاٞتزائر عازمة على ، اٟتكم الراشد ك ا١تشاركة اليت تشكل العناصر األساسية لسياسة التنمية ا١تستدامة، التنموم يرتكز على مبادئ التضامن كالتنسيق
تنمية ا١تستدامة ّتميع أبعادىا سد بصفة هنائية الالقطيعة مع ا١تمارسات السابقة اليت أدت إُف إحداث أضرار بالبيئة ك الشركع يف ا١تسعى الذم ٬ت

 .كاضعة يف اٟتسباف بأف اإلقليم ىو ملك لكل األجياؿ، معانيها للحفاظ على اإلطار البيئيك 

 :إال أهنا عموما تتصف بػػ كرغم أف اٞتزائر على غرار العديد من دكؿ العاَف اليت تبنت ا١تفاىيم ا١تتعلقة بالتنمية البيئية ا١تستدامة

 ضعف الثقافة البيئية لدل ا١تسؤكلُت كا١تواطنُت على حد سواء - 
ارتباط مفهـو دراسة التأثَت يف البيئة بالنسبة لبعض ا١تشاريع اليت تصنف باف ٢تا ٥ترجات خطَتة على البيئة كالنشاطات االستخراجية - 
ا١تياه، مصادر الطاقة األخرل، ، عديد من ا١توارد البيئية اٟتساسة كالغابات..اٍف، يف حُت أف ىناؾ العديد من االنشطة األخرل ا١تتعلقة بال.كاحملركقات
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Factors and indicators for achieving sustainable development in light of the energy challenges 
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 ملخص:
سا٫تت السياسات التنموية االقتصادية اليت تتبعها اٞتزائر كبوضوح يف تداعي مواردىا االقتصادية خاصة الطاقوية منها كاليت تعترب 

كمؤشرات ٪توىا. كبالرغم من سعيها جاىدة إُف إعادة االعتبار للبيئة ك٤تاكلة عصب االقتصاد، ما انعكس سلبا على استدامت تنميتها 
ة ٛتايتها؛ بتبٍت عدة ٥تططات كاسًتاتيجيات لتحقيق تنمية اقتصادية كاجتماعية مستدامة، إال أف ىذا يبقي غَت كاؼ ما َف توِف ىذه األخَت 

ألساسية لتجسيدىا يف الواقع بالتوجو ٨تو أساليب أكثر استدامة يف اٞتانب جزء ىاما منها يف العمل على توفَت اآلليات كتطوير العوامل ا
 .الطاقوم كوهنا تزخر ٔتوارد متجددة، يف ظل التحديات الطاقوية احمللية كالدكلية للتوجو ٨تو تبٍت ٪تاذج طاقوية نظيفة

 .يات الطاقويةالتحد؛  عوامل التنمية ا١تستدامة؛  مؤشرات التنمية ا١تستدامةلكلمات المفتاح : ا
 Q56؛ Q4؛ JEL :Q01تصنيف 

Abstract: 

 followed the path of development in Algeria since independence clearly about that 
absent dimension in good governance and economic resources, which impacted negatively on 
Astdamt development and growth indicators. This seeks Algeria struggled to re-consideration 
of the environment and try to protect them; thus easing the problems of social and economic 
level and through the development of several plans and strategies to achieve economic and 
social sustainable development, but this remains insufficient what the latter did not take an 
important part in the work to provide mechanisms and the development of the fundamental 
factors for her portrayal in fact. 

Keywords: sustainable development, indicators, economic, social, andenvironmental. 

Jel Classification Codes : Q01; Q4; Q56 
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I. تمهيد : 

اتبعت اٞتزائر كمنذ استقبل٢تا ٪توذجا اقتصاديا يعتمد إُف حد بعيد على ما يدر بو قطاع احملركقات من مداخيل، ما نتج عنو ظهور عدة 
٢تذا  مشاكل بيئية  كيف نفس الوقت َف ٖتل ا١تشكبلت االقتصادية الشائكة اليت يعآف منها االقتصاد اٞتزائرم كعلى رأسها القضاء على التبعية

 قطاع، كىو ما يؤدم إُف طرح التساؤؿ حوؿ مدل إمكانية تبٍت إسًتاتيجية ذات ٪تط اقتصادم بيئي من خبلؿ تبٍت تنمية مستدامة يف القطاعاتال
لتوجو رار ااألساسية، سواء كاف ذلك يف القطاع الزراعي، قطاع ا١تياه، كقطاع الطاقة ىذا األخَت الذم أصبح من الضركرم تنويع مز٬تو الطاقوم على غ

خيار التنازؿ عن ٨تو استغبلؿ ا١توارد ا١تتجددة إلنتاج الطاقة النظيفة. فتزايد االستهبلؾ الطاقوم احمللي بإمكانو طرح ٖتديات حوؿ امكانية تغطيتو أك 
 األسواؽ ا٠تارجية إذا ما ظل االعتماد على الطاقة األحفورية بنفس النسق على ا١تدل القريب كا١تتوسط. 

بيل مواجهة التحديات البيئية ا١تفركضة عليها كضعت عدة ٥تططات كاسًتإتيات مستقبلية تتناسب مع ٖتقيق األىداؼ اٞتزائر كيف س
لتشخيص الواقع االقتصادم كالتحديات البيئية ككذا اٟتلوؿ ا١تمكنة اليت كضعتها الدكلة اٞتزائرية من خبلؿ التنموية دكف اإلضرار بالتوازف البيئي، ك 

ا١تستدامة يف ظل التحديات اليت يطرحها قطاع الطاقة، مت تناكؿ طرح ىذه الورقة البحثية اليت نسعى من خبل٢تا إُف عرض أىم العوامل سياسة التنمية 
ة، البيئية، كالتكنولوجي، ا١تساعدة على ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ككذا ٤تاكلة قياس أىم مؤشراهتا بالتطرؽ ١تختلف أبعادىا االقتصادية، االجتماعية

قوم كبالًتكيز على اٞتانب الطاقوم كأحد ا١تتغَتات االقتصادية اليت ٯتكن العمل عليها لطرح ٪توذج اقتصادم مستداـ، ْتيث يسبق التحوؿ الطا
ية مدل توفر العوامل األساستتمحور حوؿ:  اإلشكالية الرئيسيةالتحوؿ االقتصادم ا١تنشود كفرضية أساسية يبٌت عليها النموذج، كعليو، فإف 

تطرح االسئلة الفرعية  ؟ لئلجابة على اإلشكالية الرئيسية،المساعدة على تطوير مؤشرات التنمية المستدامة في ظل التحديات الطاقوية بالجزائر
 التالية:
 ىل ٪تط االستهبلؾ الطاقوم يف اٞتزائر ٮتدـ مفهـو التنمية ا١تستدامة؟ -
 التنمية ا١تستدامة؟إُف أم مدل أثرت السياسات االقتصادية يف ٖتقق  -
 ىل الدكلة اٞتزائرية تقـو ببذؿ اٞتهد الكايف لتوجو ٨تو الطاقة ا١تتجددة؟ -

 الفرضيات: -

 كلئلجابة عن اإلشكالية الرئيسية كاألسئلة الفرعية التالية مت االعتماد على الفرضيات التالية:

 . راجع لبلستغبلؿ العقبلٓف كالرشيد ٢تذه الطاقة٪تط االستهبلؾ الطاقوم يف اٞتزائر ٮتدـ مفهـو التنمية ا١تستدامة كذلك  -
 .مةأدت السياسات االقتصادية غَت الرشيدة يف استغبلؿ كٛتاية ا١توارد البيئية كاالقتصادية يف اٞتزائر إُف تدىور مقومات التنمية ا١تستدا -
 كوهنا مازالت َف ٗترج من دائرة التبعية للبًتكؿ.الدكلة اٞتزائرية ٖتاكؿ التوجو ٨تو استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة كلكن ليس بالقدر الكايف، -

 الدراسات السابقة: -

دراسة عمر الشريف بعنواف: استخداـ الطاقة المتجددة كدكرىا في التنمية المحلية المستدامة"دراسة حالة الطاقة الشمسية في  -
-باتنة-، جامعة اٟتاج ٠تضر2007رسالة دكتوراه يف العلـو االقتصادية ٗتصص اقتصاد التنمية، كلية العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،الجزائر"، 

، ا١تستدامةاٞتزائر، فمن خبلؿ ىذه الدراسة استعرض الباحث ٣تاالت استخداـ الطاقات ا١تتجددة ككيفية االستفادة من اقتصادياهتا يف ٖتقيق التنمية 
يها أنو ٯتكن زد اُف ذلك مت استعراض ٕتربة استخداـ الطاقة الشمسية يف اٞتزائر كدكرىا يف التنمية احمللية ا١تستدامة، كمن بُت النتائج ا١تتوصل ال

 للطاقات ا١تتجددة أف تكوف بديل مستقبلي للطاقة التقليدية. 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة سة حالة الطاقة المستدامة في الجزائر"، دراسة ذبيحي عقيلة بعنواف:الطاقة في ظل التنمية المستدامة"درا -
-جامعة منتورما١تاجستَت يف العلـو االقتصادية، فرع التحليل كاالستشراؼ االقتصادم، كلية العلـو اإلقتصادية كعلـو التسيَت، قسم العلـو االقصادية،

اقة ا١تستدامة يف االقتصاد اٞتزائرم، ك٤تاكلة كضع اسًتإتية إلستخداـ طاقة ، ىدفت الدراسة اُف معرفة مكانة قطاع الط2009-2008،-قسنطينة
 متوفرة كذات تكلفة مناسبة، كأف تكوف آمنة كسليمة من الناحية البيئية.  
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مذكرة دراسة إسماعيل زحوط بعنواف: استراتجية ترقية استخدامات الموارد الطاقوية الناضبة ضمن ضوابط التنمية المستدامة،  -
ادية كالتجارية مقدمة لنيل شهادة ا١تاجستَت يف إطار مدرسة الدكتوراه يف علـو التسيَت ٗتصص االقتصاد الدكِف كالتنمية ا١تستدامة كلية العلـو االقتص

سة التطرؽ . حيث حاكؿ الباحث يف ىذه الدرا2013-2012، 1كعلـو التسيَت، مدرسة الدكتوراه إدارة األعماؿ كالتنمية ا١تستدامة،جامعة سطيف
ئي كاجملتمعي، السًتاتيجيات كخطط كبدائل تسمح بًتقية كتعزيز استخداـ ا١توارد الطاقوية الناضبة يف ظل تنامي الطلب العا١تي علها كتزايد الوعي البي

ن النتائج من أبرزىا أف باإلضافة إُف إبراز دكر كآفاؽ التوجو ٨تو الطاقات ا١تتجددة كبديل لطاقات الناضبة، كقد توصل الباحث اُف ٣تموعة م
بُت اسًتإتيات  اجملهودات اليت تبذ٢تا اٞتزائر يف ٣تاؿ ترقية ا١توارد الطاقوية النابضة لتلبية االحتياجات الداخلية كا٠تارجية ضعيفة جدا، كأيضا من

 فاظ على ا١توارد الطاقوية الناضبة.تعتمد على تطوير الطاقات ا١تتجددة كبا٠تصوص الطاقة الشمسية كهتمل اٟت 2030-2011اٞتزائر الطاقوية 

I. العوامل المساعدة على  تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 

حد ما يف يرتكزٖتقيق استدامة يف التنمية االقتصادية  على إتباع مناىج فعالة يف إدارة ٣تموعة من العوامل، كاليت أخفقت الدكلة اٞتزائرية إُف 
ما ٯتكن الوقوؼ عنده من خبلؿ عرض ١تختلف العوامل االقتصادية كاالجتماعية ا١تساعدة على ٖتقيق التنمية عقلنة استخدامو كتوجيهها، كىذا 

 ا١تستدامة يف اٞتزائر.

 العوامل االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر .1
من اٞتهود، كوف ىذا البعد للتنمية ا١تستدامة، يتطلب ٖتقيق االستدامة من الناحية االقتصادية توافر ٣تموعة من العوامل كتضافر ٣تموعة 

 يعترب ا١ترآة العاكسة لؤلبعاد األخرل االجتماعية كالبيئية، كيف اٞتزائر ىناؾ إ٫تاؿ كاضح ٢تذه العوامل موضح يف العناصر اآلتية:
 إيقاؼ تبديد الموارد الطبيعية .1.1

البيئية اليت تعآف منها بسبب سوء االستغبلؿ كغياب الوعي لدل اجملتمع يرجع تدىور ا١توارد الطبيعية يف اٞتزائر إُف العديد من ا١تشاكل 
مليوف  12,5بأ٫تية اٟتفاظ على ٚتلة األصوؿ الطبيعية اليت تزخر هبا الببلد. فًتاجع عدد األراضي اليت تسمح بقياـ نشاط فبلحي كا١تقدرة ب 

، 2005)تقرير حوؿ حالة كمستقبل البيئة يف اٞتزائر، يف ا١تناطق التلية% خاصة 83ىكتار مرده اإل٧تراؼ ا١تائي الذم ٖتدثو السيوؿ بنسبة 
ألف ىكتار من األراضي السهبية قد تصحرت كال أمل يف إحياء  600. ضف إُف ذلك ظاىرة التصحر، حيث أف حواِف (27-26الصفحات 

. كقد (23، صفحة 2005)تقرير حوؿ حالة كمستقبل البيئة يف اٞتزائر، ىكتار مهددة بنفس الظاىرةمبليُت  6مقوماهتا البيولوجية، كأكثر من 
 سا٫تت ظاىرة التملح ىي األخرل يف زيادة تدىور األراضي خاصة يف السهوؿ ا١تسقية بالغرب اٞتزائرم.

افة إُف ٖتدم ٤تدكدية ىذا ا١تورد االسًتاتيجي إذ أف ر كاالستعماؿ غَت العقبلٓف، باإلضن التبذيتعآف ا١توارد ا١تائية يف اٞتزائر ىي األخرل م
% من اإلقليم خاضعة ١تناخ جاؼ. حيث تعرؼ نسبة االستعماؿ ا١تنزِف ارتفاع ملحوظ يف حُت يبقى ٣تاؿ السقي القطاع ا١تستهلك األكؿ 95

مليوف طن مكافئ نفط، كىذا  50األخرل ٪توا مستمرا يف تزايد الطلب عليها  حيث يتجاكز سقف  كتشهد ا١توارد الطاقوية ىي للمياه يف اٞتزائر.
 د. كيلعب عامل التبذير يف استهبلؾ ىذه ا١توار (Boukrami, 2013, p. 27)مليوف طن قبل العشرية القادمة 80الطلب مرجح لبلرتفاع إُف 

 قرب نضوهبا بتأكيد العديد من ا٠ترباء.كرا كبَتا يف د

 . تقليص حصة االستهالؾ الفردم من الموارد2.1 

ساىم االستغبلؿ غَت الرشيد للموارد يف تدىور حصة االسػتهبلؾ الفػردم للػبعض منهػا، كٯتكػن توضػيح ذلػك مػن خػبلؿ اٞتػداكؿ اآلتيػة، الػيت 
 تبُت حصص االستهبلؾ لبعض ا١توارد االقتصادية ا٢تامة:

 االستهالؾ الفردم من المياه حصة -
تعرؼ حصة االستهبلؾ الفردم من ا١تياه يف اٞتزائر تراجع معتربا نظرا لعدة عوامل، كاٞتدكؿ ا١تواِف يبُت حصص االستهبلؾ الفردم من 

 ـ.2025ا١تياه يف اٞتزائر كآفاقها حىت عاـ 
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 (2025-1962/السنة( خالؿ الفترة )3حصة االستهالؾ الفردم من المياه في الجزائر )ـ: ( 01الجدكؿ رقم )

 2025 2020 2005 2000 1998 1995 1990 1962 السنوات

 332 430 530 576 630 680 720 1500 نصيب الفرد

كلية اٟتقوؽ كالعلـو االقتصادية، قسم العلـو مذكرة ماجستَت،  ، - ABHS-دراسة ككالة اٟتوض ا٢تيدركغرايف  الصحراء -يت أٛتد، إدارة الطلب على ا١تياه لتحقيق التنمية ا١تستدامة المصدر:
 .17، ص: 2007االقتصادية، جامعة قاصدم مرباح، كرقلة، اٞتزائر، 

يبلحظ من خبلؿ اٞتدكؿ تناقص حصة االستهبلؾ الفردم، كىذا راجع إُف زيادة النمو الدٯتغرايف، باإلضافة إُف موجة اٞتفاؼ اليت تعرفها 
 ة، كىذا ما جعل اٞتزائر تصنف من بُت البلداف األكثر فقرا من حيث ا١توارد ا١تائية.الببلد خاصة يف السنوات األخَت 

 . حصة االستهالؾ الفردم من الطاقة في الجزائر -
 ا يف حصة االستهبلؾ الفردم من الطاقة)النفط، الكهرباء(، كٯتكن ابراز ذلك كفق اٞتدكؿ ا١تواِف:تشهد اٞتزائر ارتفاع ملحوظ

بالكيلو ) نفط لكل فرد( ك حصة االستهالؾ الفردم من الطاقة الكهربائية Kgحصة االستهالؾ الفردم من الطاقة في الجزائر ): ( 02الجدكؿ رقم )
 (2014-1971/ساعة( خالؿ الفترة )كات

 
 2014 2013 2012 2011 2010 2001 1991 1981 1971 السنوات

 نصيب
 الفرد

 من الطاقة

232 
.95 

614 
.51 

888 
.88 

860 
.08 

1114 
.22 

1140 
.64 

1229 
.55 

1247 
.50 

1327 
.54 

 نصيب
 الفرد

 من الكهربائية

133 
.87 

363 
.44 

532 
.49 

709 
.09 

1016 
.64 

1123 
.33 

1237 
.97 

1278 
.92 

1362 
.87 

 (https://albankaldawli.orgمن اعداد الباحثتُت باالعتماد على البنك الدكِف): المصدر

، ْتيث ٧تد نصيب الفرد من 2014يبُت ىذا اٞتدكؿ زيادة حصة االستهبلؾ الفردم من الطاقة)النفط، الكهرباء( منذ االستقبلؿ اُف غاية 
  1971 سنة133.87 أما الكهرباء كانت ،2014 سنة (kg) 1327.54 كأصبحت 1971 سنة (kg) 232.95النفط كانت 

 كاالستهبلؾ ا١تفرط كغَت الرشيد يف الطاقة بكل أنواعها.، ، كىذا راجع لعدة عوامل من بينها التطور التكنولوجي السريعة1362.87كأنصبحت

 .المساكاة في توزيع الموارد3.1

ا١تناطق اٞتغرافية ا١تختلفة، كبُت  يرتبط ٖتقيق ا١تساكاة يف توزيع ا١توارد  بتحقيق العدالة االجتماعية كذلك من خبلؿ إعادة توزيع الدخل بُت
ناطق ا١تختلفة، الريف كا١تدينة بشكل خاص، ٔتا يضمن تقليل ا٢تجرة الداخلية كتطوير ا١تناطق األقل ٪توا من خبلؿ توجيو ا١توارد إقامة ا١تشاريع يف ا١ت

ستقرار يف مناطقهم كيقلل من حجم ا٢تجرة الداخلية، اليت زادت كزيادة االىتماـ بالريف كتوفَت ا١تستلزمات الضركرية لتطويره، ٔتا يدفع األفراد إُف اال
و الزراعة يف العقد السابع من القرف ا١تاضي بشكل كبَت جدا يف اٞتزائر، األمر الذم أدل إُف زيادة ٗتلف الريف اٞتزائرم كالنشاط األساسي فيو كى

 .(8، صفحة 2008)سواَف ك معوشي، لغذائيةالذم انعكس يف زيادة االعتماد على ا٠تارج يف اٟتصوؿ على ا١تواد ا
الصادر عن البنك الدكِف كا١تتضمن مؤشرات النمو للبيئة الريفية ككذا مدل استعماؿ اٞتزر، فإف ، ـ2014كحسب التقرير الدكِف لسنة 

ـ 2000% من إٚتاِف عدد السكاف سنة 39السكاف، أين كاف يشكل حواِف  اٞتزائر تظهر تراجعا مهما يف حجم اجملتمع الريفي با١تقارنة مع إٚتاِف
 htt//:wdi.worldbank.org/table/3.1for observation)%1.3ـ أم ٔتعدؿ تراجع قدر ب2012% سنة 26ليًتاجع إُف 

level metadata, 2014). 

 

https://albankaldawli.org/
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 على مستول المؤسسات. تعزيز المسؤكلية البيئية كاالجتماعية 4.1

 اٟتفاظ ككذا االقتصادم أدائها كٖتسُت استمرارىا لضماف البيئية كا١تواردالبيئي  ئرية االىتماـ أكثر باٞتانباالقتصادية اٞتزا على ا١تؤسسات
 فيو. ا١توجودة يف احمليط صورهتا على

 بالقوانُت كا١تسؤكليُت العماؿ دراية إُف عدـ ترجع اٟتالة كىذه سيء، االقتصادية ا١تؤسسة يف البيئية ا١تسؤكلية كاقع ككفق للمؤشرات فإف
 بأ٫تية ٖتمل ا١تؤسسة االقتصادية اٞتزائرية ١تسؤكلياهتا البيئية كاالجتماعية، أدل إُف إتباع نقص الوعي فإف، كعليو لك،ذ على تنص اليت كالتشريعات

اليت تنص على ضركرة ٖتمل ا١تؤسسة ١تسؤكلياهتا البيئية  الدكلية كا١تعايَت ة با١تواصفاتإدارة غَت حديثة، كنقص يف عدد ا١تؤسسات ا١تلتزم كأ٪تاط مناىج
. كقد احتلت مؤسسة سوناطراؾ ا١ترتبة العشرين من بُت أكثر (9-8، الصفحات 2012نوفمرب20)ساسي ك غريب،  إتاه اجملتمع الذم تنشط فيو

 ـ.2013للبيئة يف العاَف كىذا حسب تقرير أصدره ىيئات ٥تتصة يف سنة ا١تؤسسات تلويثا 

 العوامل االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر  .2

 ىناؾ ٚتلة من العوامل االجتماعية اليت تعد ضركرية لقياـ تنمية مستدامة اجتماعيا، ٯتكن توضيح بعضها يف ما يلي:

% للهضاب 9%، كىذا مقابل 4يًتكز ثلثي سكاف اٞتزائر يف ا١تناطق التلية، حيث يتوزعوف يف مساحة ال تتعدل  أىمية توزيع السكاف: -
% من إٚتاِف ساحة 87العليا اليت ال تضم سول ربع سكاف الببلد، بينما يًتكز ما يقارب عشر سكاف الوطن يف ا١تناطق اٞتنوبية اليت ٘تثل مساحاهتا 

. ىذا التوزيع اٞتغرايف ا١تتباين أثر إُف حد كبَت على استغبلؿ ا١توارد الطبيعية كصعب من مهمة (183، صفحة 2008-2007)لصاؽ،  اٞتزائر
 الدكلة يف ٖتقيق تنمية اجتماعية شاملة.

البشرية، خاصة الفئة الشبابية منها كاليت ٘تثل ما  تسعى اٞتزائر إُف تعزيز االستغبلؿ األمثل لقدراهتااالستخداـ األمثل للموارد البشرية:  -
% من 70. كٯتثل حاملوا الشهادات العليا  كشهادات التكوين ا١تهٍت ما يفوؽ 2012% من إٚتاِف اجملتمع اٞتزائرم حسب إحصائيات  60يفوؽ 

إُف ضعف التأىيل كالتكوين ٢تذه القدرات البشرية    إٚتاِف السكاف الناشطُت اقتصاديا. ىذه النسب كعلى الرغم من أ٫تيتها إال أف الواقع يشَت
زائرم بسبب سياسة الكم على حساب النوع اليت تنتهجها الدكلة يف كل اجملاالت ٔتا فيها التعليم العاِف، كىذا ما أثر على مردكدية  العامل اٞت

 .Lamiri, 2013, p)دكالر للساعة 40تتجاكز دكالر كىي نسبة جد ضعيفة با١تقارنة مع دكؿ أخرل  أين  6.2للساعة اليت  تقدر ب 
 . ضف إُف ذلك الكفاءات ا١تغيبة بسبب البَتكقراطية كاحملسوبية اليت تعرفها جل القطاعات االقتصادية كاالجتماعية.(113

عن الديواف الوطٍت لئلحصائيات أف ا١ترأة تشكل حواِف الصادرة  2013تفيد ا١تؤشرات اإلحصائية لسنة تعزيز دكر المرأة في المجتمع:  -
 15النساء ا١تشتغبلت من إٚتاِف النساء البالغات ) نسبة  % 1666 لدل اإلناث ىو   معدؿ النشاط االقتصادم نصف اجملتمع اٞتزائرم إال أف

 2008فًتة من سنة فما فوؽ(. كقد سا٫تت اٞتهود  اليت بذلتها الدكلة اٞتزائرية يف كضع إسًتاتيجية كطنية لًتقية كإدماج ا١ترأة ك٥تططها التنفيذم لل
اع ا١ترأة ك٘تكنها من التمتع ْتقوقها كحرياهتا األساسية لتمارس ـ، حيث مت اقًتاح اإلجراءات األكلية الكفيلة بتحقيق هنوض ملموس بأكض2013إُف

 146ضفرت ب أدكارىا التنموية كتشارؾ بفاعلية اكرب يف ٥تتلف ٣تاالت اٟتياة العامة للببلد. كلقد أثبتت ا١ترأة اٞتزائرية جدارهتا يف مراكز  حيث 
 6)فرحي،  يف الرب١تافا١ترأةكفقا للتصنيف العا١تي فيما يتعلق ٔتشاركة  25زائر ا١ترتبة مقعدا، كهبذا احتلت اٞت 462مقعدا يف الرب١تاف اٞتزائرم من بُت 

 العربية من حيث ٘تكُت ا١ترأة يف ٥تتلف اجملاالت. . كهبذا فإف اٞتزائر ٖتتل مراكز ريادية با١تقارنة مع الدكؿ(11-6، الصفحات 2014مارس 
تصنف اٞتزائر عا١تيا حسب العديد من ا١تنظمات اٟتقوقية ضمن الدكؿ اليت تقل فيها ٦تارسة اٟتريات حرية االختيار كالتعبير عن الرأم:  -

ـ اٞتزائر يف ا١ترتبة 2011/2012يف تقريرىا لسنة بصفة عامة، فمثبل يف ما يتعلق ْترية الصحافة كاإلعبلـ فقد صنفت منظمة مراسلوف ببل حدكد 
. لكن يف كاقع (http://www.elkhabar.com/ar/politique/278349.htm#sthash.zz2Dnc72.dpuf) دكليا 122

م الفكرية دكف التعرض إليهم  بأم شكل من األمر ىناؾ حرية  ٤تفوظة إُف حد ما بالنسبة لؤلشخاص للتعبَت عن رأيهم كٖتديد خياراهتم كتواجهاهت
 أشكاؿ التضييق.

تراجع األعماؿ التخريبية اليت عاشتها خبلؿ العشرية السوداء، أين  بسبب  تعرؼ اٞتزائر حاليا استقرارا أمنيا ملحوظاتوفر األمن كاالستقرار: 
األمن كاالستقرار. ككفق ١تؤشر السبلـ العا١تي الصادر عن ىيئة األمم  كانت تدرج اٞتزائر ضمن الدكؿ العشر األكثر خطورة عا١تيا كاألقل توفرا على

http://hawaamagazine.com/tags/3636/posts


 

 

 عوامل ومؤشساث جدلُم الخىمُت املظخدامت في ظل الخددًاث العاكوٍت للجصائس 

 

119 

 عربيا من حيث االستقرار كالسبلـ 13عا١تيا ك 116ـ فقد صفت اٞتزائر يف ا١تركز  2010ا١تتحدة لسنة 
(http://www.djazairess.com/alfadjr/152562, consulté le 1-8-2014 à 16:30) كيف الوقت الراىن تواجو اٞتزائر .

بسبب الظركؼ األمنية ا١تتدىورة اليت تعرفها دكؿ الساحل اإلفريقي خاصة ماِف كليبيا اليت تتقاسم معها اٞتزائر شريط  ٖتديات ىامة ٖتدد استقرارىا
 حدكدم معترب.

II. المؤشرات االقتصادية للتنمية المستدامة في الجزائر: 

رٝتية فإنو ال على الرغم من تعدد ا١تؤشرات االقتصادية  للتنمية ا١تستدامة، إال أنو كيف اٞتزائر كنظرا لضعف ا١تنظومة ا١تعلوماتية كقلة ا١تصادر ال
 تتوفر معلومات حوؿ ىذه ا١تؤشرات إال لعدد معُت منها، كٯتكن عرض البعض منها يف  ما يلي: 

 كمساىمة القطاعات االقتصادية(  (PIB الناتج المحلي اإلجمالي .1
دكالر حسب إحصائيات الديواف الوطٍت لئلحصائيات.  3965.5ـ حواِف 2017بلغت قيمة الناتج الوطٍت ا٠تاـ للفرد اٞتزائرم سنة 

 اٞتدكؿ اآليت: ـ من خبلؿ2017إُف  2005كٯتكن توضيح تطور الناتج احمللي اإلٚتاِف، كالناتج احمللي اإلٚتاِف خارج احملركقات خبلؿ الفًتة 

 .2017-2005نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي كالناتج المحلي اإلجمالي خارج المحركقات )%( خالؿ الفترة: (03الجدكؿ رقم )

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2005 السنوات

PIB 5.9 2.4 1.6 3.6 2.9 3.4 2.8 3.8 3.8 3.3 1.4 
PIB 
 خارج

 المحركقات 
6.0 6.7 9.6 6.3 6.2 7.2 7.1 5.6 5.0 2.3 2.2 

 (  (www.ons.dzمن اعداد الباحثتُت باالعتماد على الديواف الوطٍت لبلحصائيات أعداد ٥تتلفة. المصدر:
 كانطبلقا من معطيات اٞتدكؿ أعبله ٯتكن تبويبها كما يلي:

 .2017-2005نسبة نمو الناتج المحلي اإلجمالي كالناتج المحلي اإلجمالي خارج المحركقات خالؿ الفترة : (01الشكل رقم )

 
 : من إعداد الباحثتُت بناء على معطيات اٞتدكؿ أعبله.المصدر
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http://www.ons.dz/
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تبُت تغَتات نسب ٪تو الناتج احمللي اإلٚتاِف  ذلك النمو ا١تتوسط كا١تتواصل خاصة يف السنوات األخَتة، كالذم يعود بالدرجة األكُف 
خر ٪توا ات ىو اآلللمسا٫تة ا١تعتربة للريع البًتكِف أين عرفت أسعار الطاقة ارتفاعا ملحوظا، كبا١تقابل سجل الناتج احمللي اإلٚتاِف خارج قطاع احملركق

ـ يف 2012لسنة  PIB% يف 7.2متواترا بسبب سياسات الدعم اليت انتهجتها الدكلة خاصة يف القطاع الفبلحي، حيث ساىم ىذا األخَت بنسبة 
 Activité emploi)% يف أحسن األحواؿ8حُت سجلت قطاعات أخرل كالبناء، الصناعة، ا٠تدمات، النسيج كغَتىا ٪توا ٤تتشما َف يتجاكز 

et chomage au 4éme T2013, décembre2013, pp. 6-9). 

 معدؿ البطالة .2

مواجهة أزمة البطالة من بُت أىم التحديات اليت ٬تب رفعها يف الظرؼ الراىن كيف ا١تستقبل، فهذه الظاىرة اليت ٘تس عددا معتربا من  تعترب
 تعد السبب األكؿ لتفشي ظاىرة الفقر   كما ينجر عنها من آفات اجتماعية خطَتة هتدد استقرار اجملتمع.فئات الشعب اٞتزائرم ٔتختلف شرائحو، 

كمن بُت أىم العوامل ا١تؤثرة على مستقبل التشغيل يف اٞتزائر استقرار ا٢تيكل االقتصادم، فقد ٘تيزت سنوات برامج التعديل ا٢تيكلي يف 
على الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية للمواطنُت من حيث ا١تداخيل كالشغل. كقد ٕتسدت ىذه اإلجراءات يف  اٞتزائر بإجراءات كاف ٢تا تأثَت مباشر

ظركؼ تقليص ميزانية الدكلة )إلغاء الدعم كٕتميد أجور ا١تواطنُت كخفض نفقات التسيَت كاالستثمار(، ٦تا ساعد على  تدىور قطاع الشغل كغياب 
ات السابقة كساعدت على ظهور كتوسع ظاىرة البطالة اليت تتجلى أساسا يف تدىور ا١تداخيل كفقداهنا أك ا١تعيشة اليت تراكمت خبلؿ السنو 

 .(12، صفحة 2014)بوسبعُت، غياهبا

 ـ:2017إُف  2004زائر خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من يوضح اٞتدكؿ ا١تواِف تغَت نسب البطالة يف اٞت
 (2017-2004ائر خالؿ الفترة )تطور نسب البطالة)%( في الجز : (04رقم )الجدكؿ 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2007 2004 السنوات
 نسبة

 11,7 10,5 11,2 10,6 9,8 11,0 10,0 10,0 13,8 17,7 البطالة

 (www.ons.dzأعداد ٥تتلفة.)حصائيات باالعتماد على الديواف الوطٍت لئلعداد الباحثتُت من إ المصدر:

 يتضح من خبلؿ اٞتدكؿ ذلك اال٩تفاض التدر٬تي لنسب البطالة يف اٞتزائر، كالذم مرده السياسة التشغيلية اليت انتهجتها اٞتزائر من خبلؿ
العاملة خاصة اٞتامعية منها تشتغل يف إطار عقود غَت دائمة ما يًتؾ من الفئة  امعترب  اسياسة اإلنعاش االقتصادم. ما ٕتدر اإلشارة إليو أف جزء

 Activité emploi et chomage au)% من اليد العاملة ىم أجراء69حوؿ آفاؽ التشغيل يف اٞتزائر. كما أف ما نسبتو  االتحدم مفتوح
4éme T2013, décembre2013)معتربة يف سبيل  اكقد قطعت اٞتزائر أشواط ا١تبادرات ا١تقاكالتية يف اٞتزائر. ،كىذا ما ينم عن ضعف

القضاء على الظاىرة، تسمح بالتفاؤؿ ٔتستقبل كاعد سيسمح للجهاز االقتصادم بامتصاص اليد العاملة اإلضافية بعد تصنيفها حسب درجات 
٬تب النظر فيو لتبليف نتائجو ا١تستقبلية  امؤقت كفق اآللية التعاقدية يعترب حبلالتأىيل كاحتياجات سوؽ العمل. إال أف التشغيل خاصة لدل الشباب 

 .(11، صفحة 2014)بوسبعُت، على مستقبل التشغيل يف اٞتزائر 

III.  مؤشرات االستدامة االجتماعية 
  : حو٢تا، فسيتم الًتكيز على جزء منها يف ما يليمؤشرات التنمية االجتماعية ا١تستدامة عديدة، كنظرا لنقص ا١تعطيات 

 .النمو الديمغرافي1

عدد بلغ ـ، ك 2012إُف  1990%يف الفًتة ا١تمتدة من 2يعرؼ عدد السكاف يف اٞتزائر ٪تو متزايدا كمستمرا، حيث تتجاكز نسبة الزيادة 
 الدٯتغرايف:ـ. اٞتدكؿ ا١تواِف يوضح ىذا النمو 2017ملويوف نسمة خبلؿ سنة  41السكاف 
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 ( بالمليوف نسمة2017-1990(: تطور عدد السكاف في الجزائر خالؿ الفترة )05الجدكؿ رقم)

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2000 1990 السنوات
 عدد

 41,7 40,8 39,9 38,7 37,9 37,4 36,7 35,9 30,4 25 السكاف

 ( (www.ons.dzمن اعداد الباحثتُت باالعتماد على الديواف الوطٍت لبلحصائيات أعداد ٥تتلفة. المصدر:

سنوات  5ىذا النمو السريع يعود بالدرجة األكُف الرتفاع عدد الوالدات اٟتية، أين عرؼ احتماؿ البقاء على قيد اٟتياة لؤلطفاؿ األقل من 
. كل ىذه ا١تعطيات (www.ons.dz)%26.1إُف  55.7كذلك من نسبة ، ـ2012إُف  1990ملحوظا خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من ا٩تفاضا 

 من شأهنا أف تزيد من حجم الضغط على ا١تنظومة البيئية ككذا على زيادة ا١تطالب االجتماعية.

 .مؤشرات التنمية البشرية2
 187عا١تيا من بُت  93ـ، اٞتزائر، ضمن فئة التنمية البشرية ا١ترتفعة لتحتل ا١ترتبة 2014األ٦تي ا١تتعلق بالتنمية البشرية لسنة أدرج التقرير 

 دكلة حوؿ العاَف، لكنو انتقد يف ا١تقابل عدـ ا١تساكاة يف الدخل كالتعليم كالصحة
(htt://www.vitaminedz.com/Article/Articles_183300_2) ىذا التحسن يف مؤشرات التنمية البشرية راجع إُف اإلنفاؽ .

مبليَت دكالر سنويا يف ٣تاؿ التعليم  7ك 5سنوية تقدر ما بُت  ا٢تاـ الذم خصصتو اٞتزائر لتدعيم قطاعي الصحة كالتعليم على كجو ٠تصوص بقيمة
كٯتكن توضيح  . (http://www.elkhabar.com) ت األخَتة يف ٣تاؿ الصحةمليار دكالر خبلؿ السنوا 3.6ك 2.5كٗتصيص ما بُت 

 ىذه ا١تؤشرات أكثر من خبلؿ ما يلي:

 . التربية كالتعليم.1.2

االقتصادم كاالجتماعي أف مصدر قلق كتوتر اجتماعي، إذ تشَت ا١تعطيات ا١تقدمة من طرؼ اجمللس يشكل قطاع الًتبية كالتعليم يف اٞتزائر 
% 31.66% ك46.01مبالنسبة لئلناث 2010التسرب ا١تدرسي قد بلغ مستويات عالية جدا.  فعلى سبيل ا١تثاؿ بلغن نسبة نسبة التمدرسلسنة 

% يقاطعوف  31.8% فقط على التعليم العاِف. ضف إُف ذلك ما نسبتو 23بالنسبة للذكور يف الطور الثانوم،فيحُت ال يصل سول ما نسبتو 
 .(38، صفحة 2011)قوريش،  التمدرس ألسباب ٥تتلفة كالطرد، أسباب طوعية كغَتىا

 . الصحة 2.2

 يف األمل معدؿ ارتفع فكلما يعيشها األفراد. اليت السنوات عدد متوسط ٯتثل كالذم يف اٟتياة، األمل ٔتعدؿ ما لبلد الصحي ا١تستول يقاس
 -1990الصحية، كبالنسبة للجزائر فتطور معدؿ اٟتياة يوضح من خبلؿ اٞتدكؿ التاِف للفًتة  التنمية يف مستول ارتفاع عن ذلك دؿ اٟتياةكلما

 ـ.2010

 ـ2010-1990تطور معدؿ األمل في الحياة للفترة : ( 06الجدكؿ رقم )

 2010 2005 2002 2000 1997 1995 1992 1990 السنة

 72.9 71.7 70.9 70.2 69.1 68.6 67.9 67.1 في الحياةمعدؿ األمل 

 .37، ص:2009/2010، كرقلة، اٞتزائر، 07بومعراؼ إلياس، عمارم عمار، من أجل تنمية صحية مستدامة يف اٞتزائر، ٣تلة الباحث، العدد المصدر: 

 ذلك ال فإف ا١تعيشية، الظركؼ يف كٖتسن الوفيات معدؿ ا٩تفاض بسبب اٞتزائر يف للسكاف الصحية اٟتالة يف التحسن من الرغم على 
 كال الفرد اليت يعشها السنوات عدد متوسط فقط يعكس اٟتياة يف األمل فمعدؿ اٞتزائرم. اجملتمع يف ا١تختلفة لؤلمراض ا١تتزايد االرتفاع على يغطي
 شركط سوء بفعل ا١تتنقلة بالنسبة لؤلمراض خاصة ا١ترض طبيعة ٮتص فيما نقلة اٞتزائر شهدت فقد ما. ٣تتمع يعيشها اليت األمراض طبيعة يظهر

)بومعراؼ ك عمارم،  العقلية( كاألمراض العمل حوادث السرطاف، القلبية، ا١تركر،األمراض )حوادث الصناعية ا١تؤثرات معدؿ يف كارتفاع العامة النظافة
 .(29، صفحة 2009-2010

http://www.ons.dz/
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IV.  المؤشرات البيئية للتنمية المستدامة 
 يلي: ىناؾ ٚتلة من ا١تؤشرات البيئية اليت تبُت كبدقة أكثر كاقع التنمية البيئية ا١تستدامة يف اٞتزائر، كاليت ٯتكن عرض البعض منها يف ما

 المساحات الزراعية كالغابية .1
مربع، كعلى الرغم من ذلك إال أف حجم ا١تساحات الغابية كالزراعية يعد تًتبع اٞتزائر على مساحة إٚتالية تقدر ب أكثر من مليوٓف كيلومًت 

 جدا با١تقارنة مع ا١تساحة اإلٚتالية، كىذا ما يوضحو اٞتدكؿ ا١تواِف: ضئيبل
 ـ2016- 2010(: المساحات الزراعية كالغابية في الجزائر)الوحدة ىكتار( بين الفترتين07الجدكؿ رقم)

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
األراضي 

المستعملة 
 للزراعة

42443860 42499430 42889410 42888555 43395254 43396164 43771755 

أراضي 
 4082455 4090985 4220311 4232685 4273670 4268110 4255840 غابية

  ). (www.ons.dzمن اعداد الباحثتُت باالعتماد على الديواف الوطٍت لبلحصائيات أعداد ٥تتلفة. المصدر:
، كالذم  يعود سبب ذلك للعدد ا٢تائل من 2016-2014يبُت اٞتدكؿ أعبله تراجعا ملحوظا يف ا١تساحات الغابية خاصة الفًتتُت 

% من 80يتعلق بقلة ا١تساحات الزراعية فهذا راجع إُف الطبيعة التضاريسية للبلد  أين ٘تثل نسبة األراضي غَت ا١تنتجة كغَت الفبلحية أما ما ، اٟترائق
 ا١تساحة اإلٚتالية.

 نوعية المياه .2
بة كٛتاية ا١تياه خاصة يف ظل ضعف برنامج كطٍت للمراق لسطحية كاٞتوفية ضعيفة لعدـ كجودتعترب ا١تردكدية العامة لشبكة مراقبة نوعية ا١تياه ا

منها  40 اإلمكانيات على مستول مفتشيات البيئة. كتبُت دراسة حديثة قامت هبا الوكالة الوطنية للموارد ا١تائية، عن نوعية ا١تياه ا١تستعملة أف
 .(http://islamfin.go-forum.net/t611-topic)ذات نوعية رديئة 15ذات نوعية مرضية، بينما 45ذات نوعية جيدة، ك

 التنوع البيولوجي .3
)التقرير نوع حيوآف، ىذا التنوع دفع باٞتهات ا١تختصة لئلقامة ٤تميات طبيعية 5000نوع نبايت، كقرابة  8000يوجد يف اٞتزائر أكثر من 

. فالشماؿ اٞتزائرم كحده يتوفر على ٙتآف حظائر كطنية، أقيمت ٟتماية  التنوع كرسم (145صفحة  ،2007الوطٍت حوؿ حالة كمستقبل البيئة، 
كنوز طبيعية، إال أف ا١تبلحظ، أف ىذه الثركة يف تراجع مستمر بسبب العوامل ا١تناخية كالبشرية ما  صورة أكثر كضوحا ١تا تزخر بو ىذه اٟتظائر من

 ية. أدل إُف تدىور األنظمة البيئ
 تسيير النفايات  .4

( مفرغة فوضوية تستقبل 3000تشكل النفايات مصدرا التلوث كىي تنتج عن أنشطة اإلنساف يف ٥تتلف نواحي اٟتياة. ففي اٞتزائر توجد )
كغ يف ا١تدف ا١تتوسطة ك   0.76كقد قدرت الكمية اليومية اليت ينتجها الفرد اٞتزائرم من النفايات ب  طن( يوميا من النفايات ا١تنزلية 30000)

( طن سنويا بالنسبة للنفايات الطبية، 126.611( طن سنويا ك )185000كما تقدر النفايات ا٠تاصة كا٠تطرة ب)    كغ يف ا١تدف الكبَتة.  1.2
ك تعود  الوضعية ا١تتدىورة ز للدفن التقٍت منجز كمسَت حسب القواعد التقنية ا١تتعارؼ عليها دكليا. ىذا يف حُت ال توجد أم مفرغة مراقبة أك مرك

مليار دج. لكن التكلفة  3.5كما أف جزء كبَت منها قابل لبلسًتجاع كبإمكانو أف يثمن ٔتا قيمتو ،  للنظافة يف جزء كبَت منها لسوء تسيَت النفايات.
)التقرير الوطٍت حوؿ حالة دج ١تعاٞتة طن منها غَت كافية لتساىم يف التسيَت ا١تبلئم للنفايات 2000النفايات كاليت ال تتجاكز  الضئيلة ا١توجهة لتسيَت

 . (225-223، الصفحات 2007كمستقبل البيئة، 
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V. تحديات التحوؿ الطاقوم كضماف لتحوؿ اقتصادم مستداـ 

الطلب على الطاقة يف اٞتزائر مستويات قياسية يف السنوات األخَتة، نظرا للنمو الدٯتغرايف ا١تتزايد، كالذم رافقو تزايد معترب يف يسجل 
ة،  ات البديلاستعماؿ أجهزة التكنولوجيا اٟتديثة كاليت تستهلك بدكرىا قدرا معتربا من الطاقة، فتغطية ىذا الطلب يتطلب بالضركرة التوجو ٨تو الطاق

 كما يتطلب استثمارات مالية معتربة.

 2020الطلب على الطاقة في الجزائر أفق  .1

 يتزايد االستهبلؾ الوطٍت من الطاقة سنة بعد سنة، فاٞتدكؿ ا١تواِف يظهر ذلك ا١تنحٌت التصاعدم يف استهبلؾ الطاقة مع توقعات بارتفاعو
 .2020أكثر فأكثر ْتلوؿ سنة 

 
 ـ في الجزائر بالمليوف طن المكافئ نفط.2020الطاقة حتى أفق (: الطلب على 8الجدكؿ رقم )

 2020 2010 2005 1998 1994 السنوات

 118.70 90.53 76.58 56.90 46.13 الطلب اإلجمالي

Source: Banque européenne d’investissement, Etude sur le changement climatique et énergie en  

Méditerranée, Édition GraphicTeam Luxembourg, 2008,p: 134. 

 ٯتكن تبويب معطيات اٞتدكؿ السابق من خبلؿ الشكل ا١تواِف:

 2020(: الطلب اإلجمالي على الطاقة أفق 2الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحثتاف. المصدر:

مليوف طن مكافئ سنة  118.70تبُت معطيات اٞتدكؿ كالشكل أعبله ذلك الطلب ا١تتزايد على الطاقة، إذ من ا١تتوقع أف يصل إُف حدكد 
 ـ. 2020

 غطية الطلب في قطاع الطاقةقيمة االستثمارات المالية لت .2
كاليت تؤثر على حجم اإلنتاج الذم ٬تب الوصوؿ إليو لتغطية ، يعترب زيادة االستهبلؾ الوطٍت من الطاقة للتكيف مع الطلب ا١تتزايد أمرا ملحا

لكن  العمل على زيادة العرض ٬تب أف يأخذ بعُت االعتبار  حجم الغازات الدفيئة ا١تنبعثة من قطاع الطاقة، أم عدـ إ٫تاؿ البعد   ، الطلب ا١تتزايد
ن تتوفر اٞتزائر على إمكانيات جد معتربة من طاقة الرياح، الطاقة البيئي كذلك باالٕتاه أكثر فأكثر إلنتاج الطاقة من مصادر متجددة، أي

ـ، أم ما 2030-2011ميغاكاط من الكهرباء انطبلقا من مصادر متجددة خبلؿ الفًتة  22000الشمسية...إٍف، كتتوقع اٞتزائر إنتاج أكثر من 
ميغاكاط الباقية توجو إُف اإلستهبلؾ  12000اط إُف التصدير كميغاك  10000% من اإلنتاج اإلٚتاِف للكهرباء يف اٞتزائر، حيث توجو 40ٯتثل 
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. ىذا التوجو ٨تو الطاقات ا١تتجددة سيتطلب استثمارات معتربة، مع العلم  (http://portail.cder.dz/spip.php?article2758) احمللي
تكاليف استغبل٢تا   كقد قدرت التكاليف االقتصادية اليت على اٞتزائر ٖتملها لبلستجابة للطلب أف التكنولوجيا ا١تتوصل إليها حاليا قللت بكثَت 

 ـ على النحو ا١تبُت يف اٞتدكؿ ا١تواِف:2020احمللي كالدكِف على الطاقة   حىت أفق 

 ـ2020(: قيمة االستثمارات المالية لتغطية الطلب على الطاقة حتى أفاؽ 9الجدكؿ رقم )
 الطاقة ا١تتجددة الغاز البًتكؿ ةمصدر الطاق

 2672 7840 968 مليوف دكالر 1000قيمة االستثمار ب

Source: Banque européenne d’investissement, Etude sur le changement climatique et énergie en Méditerranée, 
Édition GraphicTeam Luxembourg, 2008,p :480. 

االستثمارات ا١تالية البلزمة لتغطية االحتياجات الطاقوية احمللية كالدكلية جد معتربة، خاصة يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة. من ا١تبلحظ أف قيمة 
وليد باإلضافة إُف ىذه التكاليف االقتصادية ا١تباشرة ىناؾ تكاليف أخرل ترتبط باألضرار اليت ٗتلفها الكوارث الطبيعية على ٤تطات كىياكل ت

قة يت يتطلب إصبلحها مبالغ معتربة. كتواجو اٞتزائر ٥تاطر ىامة غَت مباشرة نإتة عن التغَتات ا١تناخية، كمن ذلك التهاكم يف أسعار الطاالكهرباء كال
مسجلة بذلك مستويات دنيا  2019دكالر للربميل الواحد كأقل منها يف سنة  65ـ حيث كصلت إُف أقل من  2017اليت سجلت يف أكاخر 

%من إيرادات اٞتزائر كالباقي يأتيها من الغاز كمشتقات البًتكؿ، فإف 48ا كانت عليو قبل سنوات قريبة، مع العلم أف حصة النفط ٘تثل با١تقارنة ٔت
ر مة، كيفسىذا التغَت يف أسعار الطاقة سيؤثر بصفة مباشرة على صندكؽ ضبط اإليرادات ككذا على ا١توازنة العامة للدكلة يف السنوات القليلة القاد
ذلك خوفا العديد من االقتصاديُت سبب ىذا الًتاجع يف األسعار يف جزء منو إُف تراجع الطلب العا١تي على الطاقة األحفورية من الدكؿ ا١تتقدمة، ك 

ة كاليت من فرض عقوبات قاسية ٢تيئة األمم ا١تتحدة على اقتصاديات ىذه الدكؿ  األكثر مسا٫تة يف تزايد حجم االنبعاثات من الغازات الدفيئ
ية بنودا تلـز ٕتاكزت السقف احملدد ٢تا يف بركتوكوؿ كيوتو كىو األمر الذم فاقم بدكره من ظاىرة التغَتات ا١تناخية، كتتضمن ٥تتلف االتفاقيات الدكل

قيعها على معظم االتفاقيات الدكلية الدكؿ ا١توقعة عليها خفض انبعاثاهتا من الغازات الدفيئة ا١تسببة لبلحتباس اٟترارم، كبالتاِف تعترب اٞتزائر بعد تو 
% من الغازات الدفيئة ا١تنبعثة يف اٞتزائر تتعلق بقطاع الطاقة فقد ٘تحورت معظم   70ملزمة بتكثيف جهودىا يف ذات اإلطار. كٔتا أف أكثر من 

قة كبعض القطاعات األخرل كالصناعة، سياسات التخفيف من آثار التغَتات ا١تناخية عن طريق التقليل من االنبعاثات النإتة من قطاع الطا
 النقل،...اٍف.

كة كيف ىذا اإلطار تسعى الدكلة اٞتزائرية جاىدة يف اآلكنة األخَتة إُف تفعيل سبل التبادؿ التكنولوجي بُت العديد من دكؿ العاَف كالشرا 
استثمارات ضخمة يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر كما عرضت الصُت ،  ـ2013اٞتزائرية األ١تانية حوؿ برامج الطاقات ا١تتجددة ا١توقعة يف 

 ـ لكن ٖتت شركط معينة.2014لسنة 

VI. :الخالصة 

عتها يفسر تاريخ االقتصاد اٞتزائرم الوضعية الراىنة اليت يتخبط فيها االقتصاد فبالرغم من العدد ا٢تائل  لربامج ك٥تططات اإلنعاش اليت كض
يف االقتصاد منذ أكثر من عشرية كاملة إال أف اٞتزائر اليـو َف ٗترج من دائرة التبعية للبًتكؿ، بل كبالعكس فسوء الدكلة كاألمواؿ ا٢تائلة اليت ضختها 

القتصادية التسيَت كاالستغبلؿ للموارد ا١تتاحة ساىم أكثر يف تدىور الوضعية البيئية، فكيف ٯتكن أف تقـو تنمية مستدامة على قاعدة من ا١توارد ا
ا ما ألقى بضبللو على مؤشرات التنمية ا١تستدامة كاليت سجلت بدكرىا مستويات جد متدنية جعل اٞتزائر تتذيل التصنيفات الدكلية يف ا١تتداعية. كىذ

كتقليص ٥تتلف التقارير، لذا فعلى اٞتزائر السعي ١تواجهة ٥تتلف التحديات االقتصادية، من خبلؿ كضع إسًتإتية تقؤف تتمحور حوؿ تشجيع النمو 
يت تواجهها قر مع اٟتفاظ على توازف األنظمة البيئية  مع ضركرة توفَت اآلليات كالكفاءات كالرؤية الواضحة للتطبيق الفعلي ٢تا. كرفع التحديات الالف

تغطية الطلب يف اٞتانب الطاقوم من خبلؿ ٖتويل النموذج الطاقوم ا١تعموؿ بو حاليا إُف ٪توذج طاقوم نظيف كأكثر استدامة ٔتا تتطلبو ا١ترحلة ل
 احمللي كالتوجو ٨تو تصدير ىذه الطاقة ا١تتجددة إُف شركائها األجانب.
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 نتائج الدراسة  -

 كمن خبلؿ ما سبق نتوصل اُف النتائج التالية: 
ف السكاك الدكِف، كىذا راجع اُف ارتفاع نسبة ن)النفط، الكهرباء( حسب الب شهدت اٞتزائر ارتفاع يف نسبة استهبلؾ الفرد من الطاقة -

 ، باالضافة اُف االستهبلؾ غَت العقبلٓف كغَت الرشيد.منذ االستقبلؿ اُف كقتنا اٟتاِف
 ارج.ٯتكن ١تصادر الطاقة ا١تتجددة أف ٗتفض من كميات النفط كالغاز يف انتاج الطاقة الكهربائية لبلستهبلؾ احمللي ك١تا ال التصدير اُف ا٠ت  -
وجو ٨تو استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة كذلك من خبلؿ الشراكة اٞتزائرية األ١تانية ككضع عدة خطط الدكلة اٞتزائرية ٖتاكؿ االىتماـ كالت  -

 كاسًتإتيات الستغبلؿ ىذه الطاقة.
 إختبار الفرضيات:  -
اليت تنص أف ٪تط االستهبلؾ الطاقوم يف اٞتزائر ٮتدـ مفهـو التنمية ا١تستدامة كذلك راجع لبلستغبلؿ العقبلٓف كالرشيد  الفرضية األكلى:  -

للفرد)نفط، كهرباء( ال ٮتدـ مفهـو التنمية  بنك الدكِف فإف االستهبلؾ الطاقوم٢تذه الطاقات، فهذه الفرضية خاطئة ألف كفق إحصائيات ال
 الطاقة يتم استغبل٢تا بطريقة غَت عقبلنية كغَت رشيدة. ا١تستدامة، كوف ىذه

صحيحة حيث، سا٫تت السياسات االقتصادية غَت الرشيدة يف استغبلؿ كٛتاية ا١توارد البيئية كاالقتصادية يف اٞتزائر إُف  الفرضية الثانية:  -
 تدىور مقومات التنمية ا١تستدامة.

رية ٖتاكؿ التوجو ٨تو استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة كلكن ليس بالقدر الكايف،كوهنا مازالت َف ٗترج : اليت تنص أف الدكلة اٞتزائالفرضية الثالثة  -
 من دائرة التبعية للبًتكؿ، فهي فرضية صحيحة.

 التوصيات:  -
الطاقة ا١تتجددة كسبل زيادة الوعي يف ترشيد استهبلؾ الطاقة يف ٚتيع اجملاالت، ككضع الربامج االعبلمية ا٢تادفة اُف تعريف ا١تواطن بأ٫تية   -

 االستفادة منها.
 التخفيف من االعتماد الكبَت على الثركات البًتكلية كالتوجو ٨تو الطاقة ا١تتجددة.  -
 ضركرة االىتماـ بالبحث كالتطوير كانشاء ٥تابر ككحدات ْتث متخصصة يف الطاقة ا١تتجددة كتطوير تكنولوجيات إنتاجها.  -

 : اإلحاالت كالمراجع

 باللغة العربيةالمراجع  -
 األطركحات كالمذكرات: .1

كلية ،  دراسة حالة اٞتزائر، مذكرة ماجستَت يف علـو التسيَت فرع نقود كمالية-أثر ترشيد استغالؿ الموارد الطاقوية على التنمية المستدامة .(2008-2007) .حيزية ,لصاؽ
 العلـو االقتصادية كعلـو التسيَت،جامعة اٞتزائر.

 المقاالت: .2
 (.07)العدد ٣تلة الباحث .من أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر (2010-2009) عمارم عمار إلياس،بومعراؼ 

 (.٣6تلة األكادمية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية )العدد .2014-2010التنمية البشرية في الجزائر كأفاقها في ظل برنامج التنمية(. 2011نصَتة قوريش. )
 الملتقيات: .3

اٞتزائر: ا١تلتقي الوطٍت الثالث حوؿ -جامعة البويرة دراسة سياسات تشغيل الشباب.-سياسات التشغيل في الجزائر لمواجهة مشكل البطالة(. 2014تسعديت بوسبعُت. )
 . ، كلية العلـو االقتصادية2014-2001سياسات التشغيل يف اطار برامج التنمية كاإلنعاش االقتصادم يف اٞتزائر

جامعة سكيكدة: ملتقي كطٍت حوؿ  االعتماد على الذات: بديل إستراتيجي للتنمية المستدامة في الجزائر.(. 2008دين سواَف، ك ٝتَت معوشي. )صبلح ال
 االقتصاد البيئي كأثره على التنمية ا١تستدامة.
اٞتزئر: ا١تلتقي العلمي الدكِف حوؿ -جامعة كقلة ئية بين التشريع كالتطبيق.المؤسسة االقتصادية الجزائرية المسؤكلية البي(. 2012نوفمرب20سفياف ساسي، ك منية غريب. )

 سلوؾ ا١تؤسسات االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ا١تستدامة كالعدالة االجتماعي.
االقتصادية التجارية كعلـو التسيَت: يـو دراسي حوؿ دكر اٞتزائر، كلية العلـو -جامعة البويرةأساسي في مسار التنمية المستدامة.  عامل المرأة(. 2014مارس  6كرٯتة فرحي. )

 ا١ترأة يف بناء اجملتمع.
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 التقارير: .4
 (.2007كزارة التهيئة العمرانية البيئة كالسياحة، التقرير الوطٍت حوؿ حالة كمستقبل البيئة، اٞتزائر. )

 .2005اٞتزائر،كزارة هتيئة اإلقليم كالبيئة. تقرير حوؿ حالة كمستقبل البيئة يف 
 (.2005كزارة هتيئة االقليم كالبيئة، تقرير حوؿ حالة كمستقبل البيئة يف اٞتزائر. )
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Impact of the oil tax revenues on public expenditures in Algeria during (2000-2018) 

    *1 ليندة بلقاسم

 إبراىيم سلطاف شيبوط )اٞتزائر(  – 3جامعة اٞتزائر 1
 

 
 

 

                                                           
 belkacem.lynda@univ-alger3.dz   يميل: : اإلبلقاسم ليندة *

  ملخص:
إبراز األثر الذم ٖتدثو إيرادات اٞتباية البًتكلية على النفقات العامة يف اٞتزائر، كذلك باالعتماد على قاعدة إُف  هتدؼ الدراسة

اختبار  ،"Dickey - Fuller"لػ لنا اختبارات اٞتذر األحادم (، كلتحقيق ىذا ا٢تدؼ استعم2018-2000بيانات سنوية خبلؿ الفًتة )
، ٪تاذج أشعة اال٨تدارات الذاتية، أظهرت نتائج الدراسة بوجود عبلقة سببية يف إتاه كاحد بُت "Engle et Granger"لػ التكامل ا١تتزامن 

تغَتيت متغَتيت الدراسة، أم أف إيرادات اٞتباية البًتكلية تؤثر على النفقات العامة، كما جاءت دكاؿ االستجابة بوجود عبلقة عكسية بُت م
ا١تاِف  ة بسبب ضعف نظامو االقتصادي، ألف اقتصاد اٞتزائر يعتمد على السياسة اإلنفاقية يف بلوغ أىدافو االدراسة كىو عكس ما كاف متوقع

ضعف مركنة اٞتهاز اإلنتاجي ككذا طبيعة بنيتو، كىذا التفسَت كاف يف نفس سياؽ ٖتليل تفكيك التباين، الذم بُت إُف  كالنقدم، باإلضافة
%( يف السنة 17.36٘تثل )قليلة نسبة مسا٫تة صدمة إيرادات اٞتباية البًتكلية يف تفسَتىا لتغَتات اليت ٖتدث يف النفقات العامة بنسبة 

 .العاشرة اليت تلي حدكث الصدمة
٪تاذج أشعة اال٨تدارات ؛ "Engle et Grangerاختبار التكامل ا١تتزامن لػ "؛  نفقات عامة؛  إيرادات جباية بًتكليةلكلمات المفتاح : ا

 ."Granger" اختبار سببية؛ الذاتية
 C22؛  JEL : E62تصنيف 

Abstract:  
This study aims to highlight the impact of the oil tax revenues on the public 

expenditures in Algeria, over the period (2000-2018), using the Dickey-Fuller unit root test, 

the Engle-Granger cointegration test and the Vector Auto Regression VAR modelling. The 

results show a one-way causal relationship from the oil tax revenues to the public 

expenditures. The response functions show a negative relationship between variables, which 

is in the opposite of what was expected. The Algerian economy relies on the spending policy 

to achieve the economic goals. This is due to the weakness of the financial and monetary 

systems and the weak flexibility of production. The variance decomposition shows that a 

shock in the oil tax revenues variable contributes with a small percentage (17.36%) to the 

variability of the public expenditures variable in the tenth year after the shock. 

Keywords: Oil tax revenues; public expenditures; Engle-Granger cointegration test; Vector 

Auto regression model ; Granger causality test 
Jel Classification Codes : E62 ; C22 
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  (2012-2000أثس إًساداث الجباًت البترولُت على الىفلاث الحىومُت في الجصائس خالل فترة ألالفُت الثالثت )  (16-1عىوان املداخلت )ص ص 

  تمهيد :  -I (16-1لت )ص ص 

، صفحة 2018)صرارمة ك قجايت،  % من اإليرادات العامة60٘تثل اٞتباية البًتكلية يف اٞتزائر أ٫تية بالغة، حيث تساىم بنسبة تفوؽ 
اٞتزائرم اقتصاد ريعي العتماده على سلعة كاحدة أساسية يف دفع عجلة التنمية االقتصادية ، كتقـو بتمويل النفقات العامة، كوف االقتصاد (247

، صفحة 2018)قرينعي ك نوم طو،  % من إٚتإُف الصادرات97كىي احملركقات، ْتيث ٘تثل نسبة الصادرات من ىذه السلعة ما ال يقل عن 
ادات العامة للدكلة تتحدد ٔتستول ا١تداخيل النفطية اليت تتغَت كبشكل مستمر بتغَتات أسعار النفط يف األسواؽ العا١تية. ، ىذا ما جعل اإلير (28

بانتهاج سياسة إنفاقيو  2000كهبذا ٯتكن القوؿ أف اٞتباية البًتكلية تعترب نقطة انطبلؽ لكل برنامج حكومي، كىذا ما شهدتو الببلد منذ سنة 
بع كينزم، كذلك إل٬تاد حلوؿ مرضية للمشكبلت االقتصادية كاالجتماعية اٟتادة اليت عرفتها اٞتزائر منذ اهنيار أسعار النفط كاختبلؿ توسعية ذات طا

وارد ؽ ضبط ا١تالتوازنات االقتصادية العامة للببلد. كللحفاظ على الفوائض ا١تالية اليت حققتها الدكلة اٞتزائرية يف مطلع ىذه الفًتة مت إنشاء صندك 
 كالذم خصص كملجأ لفوائض اٞتباية البًتكلية اليت ساعدت على ٖتقيق استقرار التوازنات الداخلية كا٠تارجية.

ما مدل تأثير إيرادات الجباية البتركلية على النفقات العامة في الجزائر يلي:  من ىنا تربز معاَف إشكالية ْتثنا كا١تتمثلة أساسا فيما
بغرض معاٞتة ىذه اإلشكالية نعتمد على الفرضية التالية: ىناؾ عبلقة سببية يف إتاه كاحد من (؟، 2018-2000ثة )خالؿ فترة األلفية الثال

ذج قياسي يفسر إيرادات اٞتباية البًتكلية إُف النفقات العمومية. لئلجابة على اإلشكالية ا١تطركحة، نستعُت بتقنيات القياس االقتصادم هبدؼ بناء ٪تو 
( من أجل 2018-2000لسياسة ا١تالية فيما بينها، كا١تتمثلة يف إيرادات اٞتباية البًتكلية على النفقات العامة يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة )تأثَت أدكات ا

بُت "، ١تعرفة إتاه العبلقة ك٥تتلف التفاعبلت الديناميكية اليت ٖتدث VARالنهوض باقتصادىا، كذلك باستخداـ ٪تاذج أشعة اال٨تدارات الذاتية"
 متغَتات النظاـ ا١تدركس.

 لقد مت معاٞتة إشكالية البحث ا١تطركحة يف العديد من البحوث كالدراسات كمن إتاىات عديدة، كمن أ٫تها تتمثل فيما يلي:

دكر كأثر اإليرادات اٞتبائية  هتدؼ ىذه الدراسة إُف إبراز، (2017)صرارمة ك قجايت،  صرارمة عبدالوحيد، قجاتي عبد الحميد -1
( باستخداـ بيانات سبلسل زمنية 2016-1980)اٞتباية العادية، اٞتباية البًتكلية( على ظاىرة اإلنفاؽ العاـ يف موازنة الدكلة للجزائر خبلؿ الفًتة )

النفقات العامة كاإليرادات العامة حسب اختبار  سنوية، كقد استخدما تقنية التكامل ا١تتزامن، فتوصلت الدراسة إُف: كجود تكامل متزامن كاحد بُت
ئج ٪توذج تصحيح جوىانسن، كما أثبت اختبار السببية لػ غرا٧تر بوجود إتاه كاحد من إيرادات اٞتباية البًتكلية إُف النفقات العامة، أما فيما ٮتص نتا

% أم حوإُف 65للنفقات العامة عن مسارىا التوازٓف نسبة  ت نسبة التصحيحغ( فأكد على كجود عبلقة توازنية طويلة األجل، كبلECMا٠تطأ )
ىم مكونات سنة كنصف بعد أم صدمة ناٚتة عن تغَت قيم متغَتات اإليرادات العامة للدكلة. كعليو تؤكد ىذه العبلقة أ٫تية اٞتباية البًتكلية كأحد أ

( 2018-1970نفاؽ العاـ، كذلك خبلؿ فًتة )باية البًتكلية على اإل%. بينما دراسيت هتتم بدراسة اٞت60تفوؽ  ةاإليرادات العامة بنسبة مسا٫ت
 نفاؽ العاـ.م ٗتلفو إيرادات اٞتباية البًتكلية على اإلذكىي أكسع من فًتة دراسة الباحثاف، ك٤تددة من حيث ا٢تدؼ إلبراز األثر ال

هتدؼ ىذه الدراسة إُف ٖتليل كقياس العبلقة قصَتة كطويلة ، (٣2017تاكم، )خليفة ك ترارم  خليفة الحاج، ترارم مجاكم حسين -2
خل اإلٚتاِف، الرسم ا١تدل بُت اإليرادات اٞتبائية ٔتختلف مكوناهتا )اٞتباية اٞتمركية، اٞتباية البًتكلية، الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الد

( يف شكل بيانات سبلسل زمنية سنوية، باستخداـ 2015-1993يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة ما بُت ) على القيمة ا١تضافة(، كحجم اإلنفاؽ العاـ
ة طريق ا١تربعات الصغرل العادية لتقدير النموذج ا٠تطي ا١تتعدد. توصلت الدراسة إُف كجود ارتباط قوم جدا كموجب بُت حجم إيرادات اٞتباي

ائج اختبار السببية لػ غرا٧تر بعدـ كجود عبلقة سببية بُت إيرادات اٞتباية البًتكلية كالنفقات العامة، البًتكلية كحجم النفقات العمومية،كما أظهرت نت
حدل إماد على كخلصت إُف أف اٞتباية البًتكلية تعترب ا١تورد الرئيسي يف تغطية النفقات العامة. يف حُت الدراسة اليت قمت هبا يف ىذا ا١تقاؿ، االعت

 (.2018-1970بائية اليت اعتمد عليها الباحثاف كا١تتمثلة يف إيرادات اٞتباية البًتكلية خبلؿ فًتة زمنية أكسع )مكونات اإليرادات اٞت

I.1- : الجباية البتركلية 

كطرؼ إف مصدر اإليرادات العامة يف اٞتزائر يأيت عن طريق اٞتباية البًتكلية، حيث لعبت ىذه األخَتة دكر ا١تموؿ الرئيسي للميزانية العامة  
 يف العائدات البًتكلية أك ما يسمى بالذىب األسود.  متمثبل اأساسي اة على شكل نفقات عمومية، باعتباره موردك رئيسي يف التوزيع العادؿ للثر 
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يف تعرؼ اٞتباية البًتكلية على أهنا "كافة الضرائب اليت تدفع للدكلة ا١تالكة لؤلرض من أجل اٟتصوؿ على ترخيص استغبلؿ باطن األرض  (16-1لت )ص ص 
. كتعرؼ كذلك على أهنا (32، صفحة 2018)قرينعي ك نوم طو،  مراحل العملية اإلنتاجية، ٗتتلف من دكلة إُف أخرل حسب كمية إنتاجها"

ٗتص قطاع احملركقات يف اٞتزائر مثل "٘تثل ٚتيع إيرادات الضرائب ا١تفركضة على نشاطات االستكشاؼ كالتنقيب كاإلنتاج كغَتىا من األعماؿ اليت 
 .(234، صفحة 2018)صرارمة ك قجايت،  اإلتاكة، الرسم على الدخل البًتكِف كالرسم ا١تساحي"

نتيجة استغبلؿ كتصدير ا١تواد من خبلؿ التعريفُت السابقُت، ٯتكن القوؿ أف اٞتباية البًتكلية عبارة عن اإليرادات اليت ٖتصل عليها الدكلة 
نشاطات البًتكلية ا٢تيدرككاربونية، كتتكوف من ٣تموع اقتطاعُت ٫تا: ضريبة على إنتاج البًتكؿ السائل كالغاز، كضريبة مباشرة على األرباح النإتة عن ال

 .(363، صفحة 2005-2006)دركاسي،  ا١تتعلقة بالبحث كاالستغبلؿ كالنقل عرب القنوات

اليف تتميز اٞتباية البًتكلية بعدة خصائص تتمثل يف: احتمالية نشوء عوائد ريعية كبَتة، انتشار عدـ اليقُت، تفاكت ا١تعلومات، ارتفاع التك
 .(232، صفحة 2019)لسبع،  كخلق مشاكل االتساؽ الزمٍت، نضوبية )نفاذ( ا١توارد

I.2- :النفقات العامة 

تبارىا ٤تفز لقد تزايد االىتماـ بالنفقات العامة مع مطلع األلفية الثالثة، كذلك الرتباطو ٔتخططات التنموية اليت اعتمدهتا الدكلة اٞتزائرية باع
 الوطٍت عن طريق مضاعف اإلنفاؽ اٟتكوميللنمو كالتنمية االقتصادية حسب ما تنص عليو النظرية الكينزية، كذلك من خبلؿ زيادة يف الدخل 

 . (171، صفحة 2018)بعلة، 

تعترب النفقات العامة أداة رئيسية من أدكات السياسة ا١تالية بفضل التغَتات اليت طرأت عليها، مع تطور الفكر االقتصادم كتوسع مهاـ 
العاـ فازداد حجمها، كتعددت تقسيماهتا، حيث احتلت النفقات العامة مكانا بارزا يف الدراسات ا١تالية الدكلة ككظائفها توسعت دائرة اإلنفاؽ 

 كاالقتصادية الكلية، باعتبارىا أداة من أدكات تدخل الدكلة يف النشاط االقتصادم كأداة لتحقيق التوازنات االقتصادية كاالجتماعية.

، صفحة 2009)البنا،  النقدية اليت تقـو بإنفاقها اٞتهات اٟتكومية بغرض ٖتقيق منفعة عامة"تعرؼ النفقة العامة على أهنا: "ا١تبالغ 
أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقـو شخص عاـ بإنفاقها يف توفَت سلع كخدمات عامة، اليت ، كتعرؼ أيضا على أهنا" تلك ا١تبالغ النقدية (267

 . (8، صفحة 2000)خليل ك اللوزم،  األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية" لتحقيق

من خبلؿ ىذه التعاريف يتضح لنا أف النفقة العامة تتكوف من العناصر التالية: على أهنا مبلغ نقدم، تصدر من الدكلة أك شخص معنوم، 
رغوبة من ا١تياسة اإلنفاؽ العاـ إُف ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ، كإحداث ٣تموعة من اآلثار ا١ترغوبة كغَت كالغرض منها ٖتقيق منفعة عامة. تسعى س

 (197-196، الصفحات 2003)قدم،  قبل السلطات العمومية منها: النمو االقتصادم، التأثَت على مستول األسعار، توزيع الدخل.

II -  : الطريقة كاألدكات  
سنحاكؿ يف ىذا اٞتزء من الدراسة، ببناء ٪توذج قياسي كذلك لغرض اإلجابة على االنشغاؿ األساسي ٢تذه الدراسة كا١تتمثلة يف السؤاؿ 

سنعتمد يف (؟،2018-2000ما مدل تأثير إيرادات الجباية البتركلية على النفقات العامة في الجزائر خالؿ فترة األلفية الثالثة )التاِف: 
: إيرادات اٞتباية دراستنا ىذه على القيم اٟتقيقية للمتغَتات قيد الدراسة بدؿ القيم االٝتية، كيتعلق األمر بكل من أدكات السياسة ا١تالية كا١تتمثلة يف

-2000رم تغطي الفًتة )(، كتشمل على بيانات سبلسل زمنية سنوية خاصة باالقتصاد اٞتزائDEP( كالنفقات العامة )RECPالبًتكلية )
(، كقد مت اٟتصوؿ عليها من إحصائيات البنك العا١تي، كزارة ا١تالية، مع العلم أنو مت اٟتصوؿ على مشاىدات القيم اٟتقيقية ألدكات  2018

 (. 2001=100السياسة ا١تالية من خبلؿ قسمة ٥تتلف ا١تشاىدات القيم االٝتية على ٥تتلف مشاىدات قيم مؤشر أسعار االستهبلؾ )

كذلك باتباع ا٠تطوات ا١تدرجة من أجل بلوغ ىدؼ الدراسة،  Eviews(8.0)لئلجابة على اإلشكالية أعبله، نستخدـ الربنامج االحصائي 
 يف النقاط التالية: 

 اختبار استقرارية متغَتات ٤تل الدراسة.  -

 ."Engle et Granger"اختبار التكامل ا١تتزامن باستخداـ  -
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، بعد ذلك ٩تضع النموذج ا١تقدر إُف االختبارات التالية: اختبار (VAR)تقدير النموذج باستعماؿ شعاع اال٨تدار الذايت غَت ا١تقيد  - (16-1لت )ص ص 
غياب االرتباط الذايت لؤلخطاء، اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج ا١تقدر، اختبار ثبات تباين بواقي النموذج ا١تقدر. كأخَتا اختبار االستقرارية، 

   ا١تتمثلة يف: اختبار السببية، ٖتليل دكاؿ االستجابة، تفكيك التباين.( VAR)استخدامات ٪توذج 

III-  كمناقشتها: النتائج  
ليل ٘تاشيا مع التوجهات اٟتديثة يف ٖتليل السبلسل الزمنية، كاليت كاف ٢تا الدكر البارز يف جعل العبلقات االقتصادية قابلة للقياس كالتح

لتحليل التكامل ا١تتزامن. كٯتكننا التعبَت عن ىذه  Engle et Granger" "(1987)أنجل كجرانجر"الكمي، فإننا سنقـو باستخداـ طريقة 
 ة بنموذج قياسي يعطى بالصيغة التالية:العبلق

                               

  
 
  

 
 : ا١تتغَت العشوائي               : كسائط النموذج

١تختلف  إخضاعو جملموعة من االختبارات ١تعرفة إذا كاف النموذج ا١تقدر يقدـ ٘تثيبل مناسبامن قبل التطرؽ لدراسة أم ٪توذج قياسي، البد 
 مشاىدات النموذج ا١تدركس.

III.1-  ّرات الدراسة:دراسة استقرارية متغي 
، نظرا -كما ىو اٟتاؿ يف دراستنا–ساسية، يف دراسة كمعاٞتة ىذا النوع من السبلسل الزمنية تعترب خاصية االستقرارية من أىم ا٠تصائص األ

ا١تستعملة يف الدراسات ا١تيدانية، من استنتاجات مضللة كنتائج مزيفة. لذلك سنحاكؿ ليو عدـ توفرىا يف ٥تتلف ا١تتغَتات إ١تا ٯتكن أف يؤدم 
، ٖتصلنا Eviews(8.0)(، باستخداـ الربنامج اإلحصائيADFالدراسة الختبارات اٞتذر األحادم لديكي فولر الصاعد ) إخضاع متغَتات قيد

 على النتائج ا١تدكنة يف اٞتدكؿ التاِف:
 "ADFائج اختبارات االستقرارية لمتغيرات الدراسة باستخداـ اختبار "(: نت01الجدكؿ رقم )

 القرار %(5اجملدكلة ) -t احملسوبة -t درجة التأخَت السلسلة يف شكل النموذج ا١تقدر

DEP 
 السلسلة غَت مستقرة P=1 0.146237 -1.962813 مستويات

 السلسلة مستقرة P=0 -3.886568 -1.964418 الفركؽ األكُف

RECP 
 السلسلة غَت مستقرة P=1 -2.453827 -3.052169 مستويات

 السلسلة مستقرة P=1 -3.694792 -1.964418 الفركؽ األكُف

 

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات برنامج 

إُف قبوؿ فرضية عدـ استقرارية ا١تتغَتات يف " ا١توضحة يف اٞتدكؿ أعبله، تقودنا ADFمن خبلؿ نتائج اختبارات اٞتذر األحادم لػ "
" تفوؽ نظَتهتا اٟترجة بالنسبة ١تستويات ا١تتغَتات، ADFمستوياهتا، كرفض ىذه الفرضية بالنسبة لفركقاهتا األكُف، إذ أف القيم احملسوبة إلحصائية "

 كتكوف أقل منها بالنسبة لفركقاهتا األكُف.

III.2- لمدل الطويل باستخداـ طريقةاختبار التكامل المتزامن في ا"Engle et Granger"  (1987): 

ا تصبح نهساكنة يف ا١تستول كلكغَت  النتائج السابقة تنسجم مع النظرية القياسية اليت تفًتض أّف أغلب ا١تتغَّتات االقتصادية الكلية تكوفإف 
،  RECP ~ I (1)ك  DEP ~ I (1)أم أف متغَتات الدراسة مستقرة الفركقات كمتكاملة من الدرجة األكُف  .ساكنة عند إجراء الفركؽ األكُف

جرا٧تر" للتكامل -للتحقق من ذلك، سنستخدـ طريقة "ا٧تل كجود عبلقة تكامل متزامن فيما بينها، ٦تا يفسح لنا اجملاؿ للحديث عن إمكانية
 اليت تعتمد على خطوتُت أساسيتُت ٫تا:  (ECMا١تتزامن)



 

 
131 

  (2012-2000أثس إًساداث الجباًت البترولُت على الىفلاث الحىومُت في الجصائس خالل فترة ألالفُت الثالثت )  (16-1عىوان املداخلت )ص ص 

لتحديد ما إذا كانت متغَتات السبلسل الزمنية ٤تل الدراسة متكاملة تكامبل متزامنا، يتم إجراء ا٨تدار ١تتغَتات النموذج  الخطوة األكلى: (16-1لت )ص ص 
 ( بطريقة ا١تربعات الصغرل، فنتحصل على العبلقة ا١تقدرة التالية:01)

   ̂                                   
                                (5.218003)*          (202.4410)* 

                       (3.91E+09)** (0.004931)**  

      (0.0001)***           (0.0000)*** 

 

      N=19     k=2        R2=0.999585      F=40982.34      D-w=0.587277 

     * :t-student statistic          ** :std.Error            *** :prob 
 

 لنا أف معامل اإليرادات اٞتباية البًتكلية موجب، ُتيف األجل الطويل، يب من خبلؿ نتائج تقدير اال٨تدار الستاتيكي بُت متغَتات الدراسة
% يف 0.99( يف األجل الطويل إُف ارتفاع ٔتعدؿ قدره RECPاٞتباية البًتكلية )% يف إيرادات 1ككذلك لو معنوية، حيث يؤدم ارتفاع قدره 

 النفقات العامة.

 بعد ذلك نقـو ْتساب البواقي ا١تقدرة للنموذج السابق، فنتحصل على الصيغة التالية:

 ̂            ̂  
 ̂                                            

  

تتمثل يف إدخاؿ حد ا٠تطأ كمتغَت مستقل مبطئ بفًتة كاحدة، كلكن قبل ذلك ٬تب اختبار مدل استقرارية سلسلة بواقي  الثانية:الخطوة 
ذا كانت إ، ف-Eviews(8.0) باستعماؿ الربنامج اإلحصائي-( ADFباستخداـ اختبارات اٞتذر ) -عبلقة ا١تدل الطويل-اال٨تدار الستاتيكي

ف إنو ال يوجد تكامل متزامن بُت ىذه ا١تتغَتات كتكوف العبلقة زائفة يف النموذج، أما إذا كانت مستقرة، فإغَت مستقرة، ف(  ̂ سلسلة البواقي )
 ا١تتغَتات بُت أيدينا يف تكامل متزامن، ننتقل إُف تقدير ٪توذج تصحيح ا٠تطأ. 

  اٞتدكؿ التاِف:( على سلسلة بواقي اال٨تدار مدكنة يفADFكعليو نتائج اختبار جذر الوحدة ) 

 لسلسلة بواقي االنحدار المقدر( ADF)(: نتائج اختبار ديكي فولر 02الجدكؿ رقم)
 النموذج األكؿ النموذج الثاني النموذج الثالث 

 P=0 P=0 P=0 درجة التأخير

 القيمة المحسوبة

 القيمة المجدكلة

2.293471 

2.85 

0.096277 

3.20 

-1.684113 

3.67- 

ة النموذج بسبب عدـ معنوية معلمة االٕتاه ءمعدـ مبل القرار
 العاـ

النموذج غَت مبلئم بسبب عدـ معنوية اٟتد 
 ( غَت مستقرةetالسلسلة ) الثابت

 

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
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(، كمعلمة االٕتاه العاـ (tcα=0,096277<tTα= 3,20ص إُف عدـ معنوية كل من اٟتد الثابتلمن خبلؿ اٞتدكؿ، ٩ت (16-1لت )ص ص 
tcα=2,293471<tTα= 2,85)،)  5عند مستول معنوية%. ( باإلضافة إُف عدـ استقرارية السلسلةetأل ) ف القيمة احملسوبةt  أكرب من قيمة

t لػػ [ اجملدكلةAngel et yoo عند ]N= 2  نقبل 5كمستول معنوية ،%H0 :كبالتإُف سلسلة البواقي غَت مستقرة أم  

tcØ = -1.684113> tTØ = -3,67) ) كىذا يعٍت عدـ كجود عبلقة مستقرة يف ا١تدل الطويل بُت إيرادات اٞتباية البًتكلية ،
-2000كالنفقات العامة، أم أف ٖتركات إيرادات اٞتباية البًتكلية ال تعتمد على ٖتركات النفقات العامة يف االقتصاد اٞتزائرم خبلؿ الفًتة)

" يف التكامل ا١تتزامن كا١تتمثلة يف آلية تصحيح ا٠تطأ. بالتإُف يصبح ٪توذج أنجل كقرانجرٯتكننا االنتقاؿ إُف ا٠تطوة الثانية لطريقة "إذف ال (، 2018
 ( غَت صاٌف لتفسَت سلوؾ ىذه الظاىرة يف ا١تدل الطويل.ECMتصحيح ا٠تطأ )

III.2- تقدير النموذج باستعماؿ شعاع االنحدار الذاتي غير المقيد (VAR:) 

( توصلنا لعدـ كجود عبلقة تكامل متزامن بُت متغَتات الدراسة يف األجل الطويل، ٦تا يؤدم بنا إُف تقدير ECMحسب نتائج طريقة )
من شأنو أف يؤدم إُف مشاكل اقتصادية قياسية ( للمتغَتات يف شكل فركقات، إال أف ذلك VARالعبلقة يف األجل القصَت باستعماؿ ٪توذج )

 ,sims,stock and watson" (sims, Stock, & Watson"كىذه االنتقادات قد قدمت من طرؼ ٣تموعة من الباحثُت ىم عديدة، 
 ىو، إف ا٢تدؼ األساسي من تقدير ىذه النماذج "VAR"، الذين يفضلوف االعتماد على ا١تتغَتات يف شكل مستويات لتقديرىم للنظاـ (1990

، ىذا (Enders, 2015, p. 291) إبراز كٖتديد شبكة العبلقات الديناميكية بُت ا١تتغَتات االقتصادية يف النموذج، كليس ٖتديد قيمة ا١تعلمات
مستقرة التخلص من جزء مهم من ا١تعلومات من جهة، أما من جهة أخرل فهؤالء الباحثوف يعتقدكف، بأف طريقة الفركقات تفرض على ا١تتغَتات غَت 

. ٢تذه (125، صفحة 2006-2007)لعبلِف،  الضركرية، كاليت قد تساعد الباحث يف رصد حركة كمسار ا١تتغَتات ا١تقصودة عرب التطور الزمٍت
 للمتغَتات يف شكل مستويات.  "VAR"تغَتات ا١تدركسة على شكل ٪توذج األسباب، كنظرا لطبيعة الدراسة كأىدافها، قمنا بنمذجة نظاـ ا١ت

(، كالنتائج ا١تتحصل عليها موضحة يف اٞتدكؿ أدناه، تبُت أف كل ا١تعايَت VARسنقـو اآلف، بتحديد درجة التأخَت ا١تثلى للنظاـ )
 .ا١تستخدمة أتت على اختيار درجة تأخَت قصول قدرىا سنة كاحدة

 "VARمعايير اختيار درجة تأخير النموذج "(: 03الجدكؿ رقم)
VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: DEP RECP      
Exogenous variables: C      
Date: 07/19/19   Time: 07:37     
Sample: 2000 2018      
Included observations: 17     

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       0 -833.1074 NA   1.60e+40  98.24793  98.34595  98.25767 

1 -818.9259   23.35774*   4.86e+39*   97.05011*   97.34418*   97.07934* 
2 -818.1462  1.100691  7.30e+39  97.42897  97.91909  97.47769 

       
        * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion     
 SC: Schwarz information criterion     
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

 

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
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  (2012-2000أثس إًساداث الجباًت البترولُت على الىفلاث الحىومُت في الجصائس خالل فترة ألالفُت الثالثت )  (16-1عىوان املداخلت )ص ص 

بعد ٖتديد درجة تأخَت النظاـ، ٯتكن من خبل٢تا تقدٔف أمثل كصف ١تختلف التفاعبلت اليت ٖتدث بُت عناصر النظاـ، لتكوف بذلك كل  (16-1لت )ص ص 
ا١تؤخرة بفًتة كاحدة، باإلضافة إُف اٟتد الثابت كالتأخَتات األكُف لباقي ا١تتغَتات. يف ىذه اٟتالة  متغَتة من متغَتات ىذا النظاـ مفسرة بواسطة قيمتها

 (.01يف ا١تلحق رقم ) ة"، كالنتائج موجودVAR(1)ٯتكن استخداـ طريقة ا١تربعات الصغرل لتقدير النموذج"

(، إُف أف اختبار ا١تعنوية الفردية ١تعلمات معادلة اال٨تدار 01ا١تلحق)يشَت ىذا النموذج، من خبلؿ اٞتزء الثآف من اٞتدكؿ ا١توجود يف 
(DEP) " باالعتماد على اإلحصائيةt" ( لستودنتt-statistics) ( تفضي إُف نتيجة مفادىا، معنوية كلDEP(-1), RECP(-11) ,C) 

بًتكلية كالنفقات العامة، كىي ال تتطابق مع النظرية االقتصادية ، ككذلك كجود العبلقة العكسية بُت إيرادات اٞتباية ال%5كذلك عند مستول معنوية 
( ال٨تدار DEP(، يبُت لنا أف معامل التحديد اليت ٘تيز معادلة)01كالواقع االقتصادم ا١تعاش. أما اٞتزء الثآف من اٞتدكؿ ا١توجود يف ا١تلحق)

 51.42ا١تقدر، قيمتو احملسوبة مرتفعة، كاليت تعٍت ببساطة أف ا١تتغَتات ا١تفسرة ا١توجودة يف النموذج تفسر ا١تتغَت التابع بنسبة VAR (1)النموذج 
 =3.55(، ا١تقدرة %5(، كاليت تفوؽ القيمة اجملدكلة عند مستول معنوية F-statistic")F. أما القيم العالية إلحصائيات االختبار "%

       
، كتؤكد القدرة %5"، عند مستول معنوية انعداـ كل معامالت االنحدار، ماعدا معلمة الحد الثابإ، تؤدم بنا إُف رفض فرضية "(    

 التفسَتية الكبَتة ١تعادالت النموذج.

تماد عليو لغرض بعد ذلك، قمنا بإخضاع النموذج ا١تقدر جملموعة من االختبارات التشخصية من أجل ٖتديد مدل صبلحيتو، كإمكانية االع
 بلوغ األىداؼ ا١تنشودة ألجلو. كمن بُت ىذه االختبارات تتمثل فيما يلي:

 ( أدناه، يبدك لنا أف كل اٞتذكر العكسية لكثَت اٟتدكد ا١ترافق ٞتزء 01: من خبلؿ الشكل البيآف رقم )استقرارية النموذج المقدر
ا١تمثل  VAR(1)اال٨تدار الذايت ىي ذات قيمة أقل عن الواحد الصحيح، ْتيث نبلحظ أف كلها تقع داخل دائرة الوحدة، كبالتإُف النموذج ا١تقدر 

 تقرار.١تتغَتات الدراسة ٭تقق شرط االس
 

 VAR(1(: نتائج اختبار استقرارية النموذج )01الشكل رقم )

-1.5
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 

oots of Characteistic Polynomial 

Endogenous variables: DEP RECP  

Exogenous variables:   

Lag specification: 1 1 

Date: 07/19/19   Time: 08:44 

  
       Root Modulus 

  
   0.711319  0.711319 

-0.003220  0.003220 

  
   No root lies outside the unit circle. 

 VAR satisfies the stability condition. 
 

 

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 

  غياب االرتباط الذايت لؤلخطاء من أىم الشركط األساسية اليت ينبغي توفرىا يف : يعترب غياب االرتباط الذاتي لألخطاء النموذج المقدر
. يف ىذا الصدد، يتم استعماؿ اختبار مضاعف القرانج متعدد "OLS"، للحصوؿ على فعالية مقدرات "OLS"النماذج ا١تقدرة باستعماؿ طريقة 
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، كىي الفرضية الصفرية ا١تختربة على البواقي النإتة عند h"غياب االرتباط الذاتي لألخطاء من الدرجة ، كذلك الختبار فرضية ""LM"ا١تتغَتات  (16-1لت )ص ص 
 على كل معادلة من معادالت النموذج ا١تقدر، كنتائج ىذا االختبار مدكنة يف اٞتدكؿ التاِف: "OLS"تطبيق طريقة 

 VAR(1تي ألخطاء نموذج )(: نتائج اختبار مضاعف القرانج لالرتباط الذا04الجدكؿ رقم )
VAR Residual Serial Correlation LM Tests 

Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h 

Date: 07/19/19   Time: 08:54 

Sample: 2000 018  

Included observations: 18 

   
 Lags LM-Stat Prob 

   
   1  8.796975  0.0664 

2  6.128939  0.1897 

   Probs from chi-square with 4 df. 
 

 

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 

 "LM"، ألف احتماؿ اإلحصائية (h=1,2)( أعبله، يؤدم بنا إُف قبوؿ الفرضية الصفرية عند درجات التأخَت 04من خبلؿ اٞتدكؿ رقم )
 ٦تا يدؿ على خلو معادالت النموذج من مشكل االرتباط الذايت األخطاء.       Prob(LM-stat))أم:5% أكرب من مستول معنوية 

   :مت استعماؿ اختبار "التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدرJarque-Berra"  ،الختبار التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج ا١تقدر
%، كعليو مت قبوؿ 5( كىي أكرب من مستول معنوية 0.8258( ٔتستول داللة قدرىا )1.504768( احملسوبة )J-B) كأثبتت النتائج أف قيمة

 توزيع الطبيعي. كالنتائج مدكنة كالتاِف:الفرضية العدـ بأف البواقي تتبع 
 المقدر VAR(1(: نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبواقي نموذج )05الجدكؿ رقم )

Component Jarque-Bera df Prob. 

    
1  0.644772 2  0.7244 

2  0.859996 2  0.6505 

    
    Joint  1.504768 4  0.8258 

     

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 

  الواجب توفرىا، كبينت النتائج أف القيمة احملسوبة لػ : يعترب كذلك من بُت أحد الشركط الضركرية ثبات تباين بواقي النموذج المقدر
%، كعليو يتم قبوؿ فرضية العدـ بثبات تباين بواقي النموذج ا١تقدر. 5( كىي أكرب من مستول معنوية 0.8049( ٔتستول داللة قدرىا)  )

 كالنتائج مدكنة يف اٞتدكؿ التاِف:
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 VAR(1) النموذج المقدرثبات تباين بواقي (: نتائج اختبار 06الجدكؿ رقم ) (16-1لت )ص ص 
VAR Residual Heteroskedasticity Tests: Includes Cross Terms 

Date: 07/19/19   Time: 09:31  

Sample: 2000 2018   

Included observations: 18  

    
       Joint test:   

    
    Chi-sq df Prob.  

    
     10.23157 15  0.8049  

         

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
ة النموذج ا١تقدر للتعبَت عن تغَتات ا١تتغَتات ا١تدركسة، ككذا خلوه من ا١تشاكل اإلحصائية )االستقرارية، ءمبعد التأكد من صبلحية كمبل

" VARكٖتليل ٥تتلف العبلقات احملتمل كجودىا بُت ىذه ا١تتغَتات، كما أف ٪تاذج "نو ٯتكن استخدامو لدراسة إاالرتباط الذايت لؤلخطاء،...(، ف
ليها خاصة يف ظل صعوبة إتتميز بأدكات ٖتليل خاصة )اختبارات السببية حسب مفهـو قرا٧تر، ٖتليل دكاؿ االستجابة كتفكيك التباين(، يتم اللجوء 

 التفسَت الفردم ١تعلمات النموذج ا١تقدر.

  حسب مفهـو –عالقة السببيةاختبارGranger-  :بين المتغيرتين 

تتمثل يف كوهنا تعرب فقط عن عبلقات إحصائية، كليس عن عبلقات اقتصادية كما فهمت خطأ عند  "Granger"إف اختبار السببية عند 
رب عن النظاـ االقتصادم الذم ٘تثلو ا١تعطيات كالوقائع كما ىي قائمة. كىنا ٬تب من ا١تفًتض أف يكوف يع "VAR"البعض، فالنموذج ا١تقدر 

بكة ز ىذا النموذج خريطة لشرب خلفية اقتصادية، كعليو فمن ا١تفركض أف ياالبتعاد قدر اإلمكاف عن تقييد ىذا النموذج بقيود مسبقة، أم بدكف 
يعٍت معرفة  "Granger"ية عند ببمفهـو الس. إذا (140، صفحة 2006-2007)لعبلِف،  العبلقات االقتصادية الديناميكية فيما بُت ا١تتغَتات

بقية بُت ٥تتلف ا١تتغَتات االقتصادية استنادا على معيار القدرة التنبؤية، أم نقوؿ عن متغَتة أهنا تسبب أك تسبق متغَتة أخرل، إذا  كٖتديد عبلقة األس
 بؤية للمتغَتة الثانية.نالقدرة التكانت األكُف تساىم يف ٖتسُت 

تقاربيا  ارب صاٟتار يعتب، كلكن ىذا االخت""Fisher ػل "Fٯتكن االعتماد على اإلحصائية " "Granger"ب مفهـو ية حسبار السبباختإف 
يف ىذا النوع من    "Wald"لػ 𝛘2فقط بسبب كجود ا١تتغَتات التابعة ا١تؤخرة يف اال٨تدار ا١تستخدـ إلجرائو، لذلك يفضل استعماؿ اإلحصائية 

 :"Wald"لػ 𝛘2ارباٞتدكؿ أدناه، يوضح نتائج اخت. "VAR"(Hamilton, 1994, p. 305)النماذج 
 " بين متغيرات الدراسةGranger(: نتائج اختبار سببية "07الجدكؿ رقم)

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

 (probاحتما٢تا) حجم العينة ( احملسوبةkhideux-waldإحصائية) الفرضية الصفرية ا١تختربة

RECP تسبب الDEP 11.94433 18 0.0005 

DEP تسبب  الRECP 1.124374 18 0.2890 
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  (2012-2000أثس إًساداث الجباًت البترولُت على الىفلاث الحىومُت في الجصائس خالل فترة ألالفُت الثالثت )  (16-1عىوان املداخلت )ص ص 

(، DEP( تتجو ٨تو)RECP، أف ا١تتغَتة )-حسب مفهـو قرا٧تر –سببية لأعبله، يبُت لنا االختبار اإلحصائي ل من خبلؿ اٞتدكؿ (16-1لت )ص ص 
(، ٦تا يعٍت أف متغَتة إيرادات اٞتباية البًتكلية تساىم مسا٫تة معنوية يف ٖتسُت القدرة التنبؤية ١تتغَتة النفقات العامة، 1%معنوية )كذلك عند مستول 

أف  ( أم أف تغَتات إيرادات اٞتباية البًتكلية تسبق التطورات اليت ٖتدث يف متغَتة النفقات العامة. كبالتإُف نستنتج99%كذلك عند مستول ثقة )
عبلقة سببية يف إتاه إيرادات اٞتباية البًتكلية ىي اليت تسبب يف النفقات العامة، بينما ىذه األخَتة ال تسبب يف إيرادات اٞتباية البًتكلية، ٔتعٌت توجد 

 كاحد )عدـ كجود عبلقة تبادلية ذات إتاىُت بُت ا١تتغَتتُت(. 

ة مهمة فيما ٮتص إشكالية ىذا البحث، كتتمثل أف إيرادات اٞتباية البًتكلية تؤثر على من خبلؿ نتائج اختبار السببية، ٯتكن ا٠تركج بنتيج
لوية اإليرادات النفقات العامة يف اٞتزائر، كىذه النتيجة تتوافق مع النظرية االقتصادية كالواقع االقتصادم. إف ىذه العبلقة تدعم فرضية فريدماف "أك 

 .(303، صفحة 2017)صرارمة ك قجايت،  1978على النفقات" يف سنة 

 ( تحليل استجابة النفقات العامةDEPلمختلف تجديدات متغيرة إيرادات الجباية البتركلية )(RECP :) 

 عشوائية" تساعد على ٖتليل آثار السياسات االقتصادية )السياسات ا١تالية كالنقدية( كىذا من خبلؿ ٤تاكاة صدمات VARإف ٪تاذج "
(Bourbonnais, 2004, p. 262) ،" كتقيس دكاؿ االستجابة أثر الصدمة اليت يتعرض ٢تا متغَت داخلي ما داخل ٪توذجVAR ٔتقدار "

كبذلك فإف ٖتليل كدراسة  .(116، صفحة 2016)بشركؿ،  النموذج٨تراؼ معيارم كاحد على القيمة اٟتالية كا١تستقبلية للمتغَتات الداخلية ٢تذا ا
ة تطورات دكاؿ االستجابة من شأنو أف يساعد الباحث على الكشف عن ٥تتلف العبلقات ا١تتشابكة كالتفاعبلت اليت ٖتدث بُت ا١تتغَتات ا١تعني

)التجديدات( عن بعضها البعض مدل ٖتقق فرضية استقبللية األخطاء العشوائية من قبل القياـ بتحليل دكاؿ االستجابة، البد من التأكد  بالدراسة.
كما – "VAR(1)"بُت متغَتات النموذج، كٯتكن التحقق من ىذه الفرضية من خبلؿ مبلحظة مصفوفة االرتباطات الفورية لبواقي النموذج ا١تقدرة 

، نقـو بتحويل التجديدات األصلية إُف ٕتديدات متعامدة، عن طريق القياـ بتفكيك ا١تشكل. لتفادم ىذا -(02ىو موضح يف ا١تلحق رقم )
"Cholesky"  ك٤تاكاة دكاؿ استجابة النفقات العامة ١تصفوفة التباينات كالتباينات ا١تشًتكة للتجديدات األصلية. سنقـو بتحليل نتائج تقدير

 ( التاِف: 02باية البًتكلية كا١توضحة يف الشكل رقم )لصدمات سلبية ٔتقدار ا٨تراؼ معيارم كاحد لئليرادات اٞت
 (: دكاؿ استجابة النفقات العامة لصدمات إيرادات الجباية البتركلية02الشكل رقم )

 

   
    Responseof DEP: 

 Period DEP RECP 

   
    1  1.16E+10  0.000000 

 2  5.26E+09 -4.46E+09 

 3  3.75E+09 -3.16E+09 

 4  2.67E+09 -2.25E+09 

 5  1.90E+09 -1.60E+09 

 6  1.35E+09 -1.14E+09 

 7  9.60E+08 -8.09E+08 

 8  6.83E+08 -5.75E+08 

 9  4.86E+08 -4.09E+08 

 10  3.46E+08 -2.91E+08 
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  (2012-2000أثس إًساداث الجباًت البترولُت على الىفلاث الحىومُت في الجصائس خالل فترة ألالفُت الثالثت )  (16-1عىوان املداخلت )ص ص 

% يف اإليرادات اٞتباية البًتكلية قدرىا ا٨تراؼ معيارم 1حدكث صدمة ىيكلية إ٬تابية كاحدة مقدرة بػ من خبلؿ نتائج اٞتدكؿ، يبدك أف  (16-1لت )ص ص 
الستجابة، حيث يف السنة الثانية من فًتة ا اكمعنوي اكاحد، سيكوف ٢تا أثر معدـك على النفقات العامة يف السنة األكُف، مث يصبح ىذا األثر سالب

-) إُف غاية السنة العاشرة اليت ٘تثل هناية فًتة االستجابة قدرىا االرتفاع%( يف السنة الثانية، لتواصل بعدىا يف  4.46E+07-سجلت ما قيمتو )
2.91E+06.)% 

 تحليل تفكيك تباين النفقات العامة: 

التجديدات أك الصدمات النإتة عن متغَتة إيرادات اٞتباية البًتكلية، ننتقل  بعد دراسة االستجابة الديناميكية اليت تبديها النفقات العامة ٕتاه
متغَتة إيرادات اآلف إُف توضيح األ٫تية النسبية اليت ٖتتلها ىذه األخَتة يف تفسَتىا للنفقات العامة، ٔتعٌت توضيح دكر كأ٫تية الصدمة اليت ٖتدث يف 

 10على مدل  اليت تشهدىا النفقات العامة، من خبلؿ ٖتليل تفكيك تباين خطأ التنبؤ ٢تذه األخَتة اٞتباية البًتكلية يف تفسَت التقلبات الظرفية
عتمد على نفس طريقة التحويل ا١تعتمدة يف ٖتليل دكاؿ نسنوات. كنظرا لكوف ىذه التقنية ٖتتاج إُف توفر شرط استقبللية التجديدات فإننا س

 :   تائج مدكنة يف اٞتدكؿ التاِفاالستجابة. كن
 (DEP(: نتائج تفكيك التباين لمتغيرة النفقات العامة )08الجدكؿ رقم)

    
     Variance Decomposition of DEP: 

 Period S.E. DEP RECP 

    
     1  1.16E+10  100.0000  0.000000 

 2  1.35E+10  89.06773  10.93227 

 3  1.44E+10  85.50076  14.49924 

 4  1.48E+10  83.99523  16.00477 

 5  1.50E+10  83.29565  16.70435 

 6  1.51E+10  82.95610  17.04390 

 7  1.51E+10  82.78781  17.21219 

 8  1.52E+10  82.70354  17.29646 

 9  1.52E+10  82.66113  17.33887 

 10  1.52E+10  82.63972  17.36028 

         

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 

أعبله، يبدك جليا أف كل التقلبات الظرفية اليت ٖتدث يف النفقات العامة يف ا١تدل القصَت تكوف نإتة عن الصدمات  من خبلؿ اٞتدكؿ
تغَتات النفقات العامة خبلؿ الفًتة اليت تلي حدكث الصدمة،  (، من%100الذاتية للمتغَتة ذاهتا، إذ أف ىذه الصدمة تسمح بتفسَت ما قيمتو )

( عند السنة العاشرة اليت تلي حدكث الصدمة. من جهة أخرل، ٧تد أنو % 82.63لتًتاجع ىذه النسبة مع مركر الوقت لتبلغ أدْف قيمة ٢تا )
ية، تتزايد نسبة مسا٫تة صدمة إيرادات اٞتباية البًتكلية يف تفسَت ىذه با١توازاة مع تناقص نسبة مسا٫تة صدمات النفقات العامة يف تفسَت تغَتاهتا الذات

 (.%17.36التغَتات كلكن بنسبة منخفضة مقارنة بالتغَتات اليت ٖتدث يف ا١تتغَتة األخرل، حيث كصلت أعلى قيمة ٢تا يف السنة العاشرة )
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  (2012-2000أثس إًساداث الجباًت البترولُت على الىفلاث الحىومُت في الجصائس خالل فترة ألالفُت الثالثت )  (16-1عىوان املداخلت )ص ص 

 الخالصة:  -IV (16-1لت )ص ص 
تأثَت إيرادات اٞتباية البًتكلية على النفقات العامة اٞتزائرية، باالستعانة بتقنية ٪توذج  لقد ٝتحت لنا ىذه الورقة البحثية بدراسة كٖتليل مدل

(، كباالعتماد على سلسلة بيانات سنوية ٦تتدة على طوؿ VAR) ( مث انتقالنا إُف مقاربة ٪تاذج أشعة اال٨تدارات الذاتيةECMتصحيح ا٠تطأ )
 النحو التاِف: (، لتأيت نتائج الدراسة على2018-2000الفًتة )

عدـ استقرارية بيانات السلسلة الزمنية ١تتغَتتُت إيرادات اٞتباية البًتكلية كالنفقات العامة عند  (ADFأظهرت نتائج اختبار جذر الوحدة ) -
 ات االقتصادية الكلية تكوفتنسجم مع النظرية القياسية اليت تفًتض أّف أغلب ا١تتغَتّ ا١تستول، كلكنها مستقرة عند الفركقات األكُف، كىذه النتيجة 

 DEP ~ I (1)أم أف متغَتات الدراسة متكاملة من الدرجة األكُف  ها تصبح ساكنة عند إجراء الفركؽ األكُف.ساكنة يف ا١تستول كلكنّ  غَت
 .RECP ~ I (1)ك

 ,DEPبُت ا١تتغَتتُت )يف األجل الطويل إُف غياب عبلقة توازنية  "Engle et Granger"يشَت اختبار التكامل ا١تتزامن لػ  -
RECP،)   ٦تا يعٍت عدـ كجود عبلقة مستقرة يف األجل الطويل، ٯتكن إرجاع ذلك إُف األسباب التالية: أف النفقات العامة يف اٞتزائر ٢تا مصادر

فة إُف أف التقلبات اليت شهدهتا أسعار البًتكؿ يف األسواؽ أخرل من اإليرادات العامة اليت ٘تو٢تا غَت اإليرادات ا١تتأتية من اٞتباية البًتكلية، باإلضا
اليت مثلت هتديدا لسَتكرة االقتصادية الوطنية ١تا تراجعت أسعاره دكف الستُت دكالرا  2018إُف غاية سنة  2014العا١تية خصوصا مع هناية سنة 

 امة خبلؿ ىذه الفًتة كانت ٘توؿ من مصادر أخرل كصندكؽ ضبط ا١توارد.ف النفقات العإف اللربميل يف الفًتة اٟتالية، ٔتعٌت ١تا يكوف سعره منخفض

"، بعد VARمقاربة ٪تاذج أشعة اال٨تدارات الذاتية "عدـ كجود عبلقة تكامل متزامن بُت متغَتات الدراسة، أدل بنا إُف استعماؿ  -
متها للتعبَت عن ٥تتلف التفاعبلت الديناميكية بُت ٥تتلف ا١تتغَتات ءالتأكد من صبلحيتها )كاالستقرارية، غياب االرتباط الذايت لؤلخطاء،...( كمبل

 نو ٯتكن استخدامو لدراسة كٖتليل ٥تتلف العبلقات احملتمل كجودىا بُت ىذه ا١تتغَتات. إا١تدركسة، ف

على النفقات العامة، ٦تا  امباشر  اأف إيرادات اٞتباية البًتكلية ٘تارس تأثَت  -Grangerحسب مفهـو  –بينت نتائج اختبارات السببية  -
( أم 99%ثقة )يعٍت أف متغَتة إيرادات اٞتباية البًتكلية تساىم مسا٫تة معنوية يف ٖتسُت القدرة التنبؤية ١تتغَتة النفقات العامة، كذلك عند مستول 

لنفقات العامة، ٔتعٌت توجد عبلقة سببية يف إتاه تغَتات اليت ٖتدث يف متغَتة إيرادات اٞتباية البًتكلية تسبق التطورات اليت ٖتدث يف متغَتة االأف 
يف ٘تويل اإلنفاؽ  اقتصاد اٞتزائر يعتمد على العائدات البًتكليةأف كاحد. ىذه النتيجة تتوافق مع النظرية االقتصادية كالواقع االقتصادم ا١تعاش، باعتبار 

 .1978أكلوية اإليرادات على النفقات" يف سنة . كجاءت ىذه العبلقة أيضا تدعم فرضية فريدماف اليت تنص على: "العاـ

 -إحصائيا-كما جاءت نتائج ٤تاكاة الصدمات كٖتليل دكاؿ االستجابة الفورية، أف متغَتة النفقات العامة تستجيب استجابة معنوية  -
بتداء من السنة الثانية اليت تلي حدكث الصدمة إُف غاية هناية فًتة االستجابة على مدل عشر اصدمات اليت ٖتدث يف إيرادات اٞتباية البًتكلية لل

لنفقات العامة لصدمة يف ا١تتغَت نفسو ٔتقدار ا٨تراؼ معيارم كاحد.  لسنوات، بينما يف السنة األكُف اليت تلي حدكث الصدمة فكانت استجابة فورية 
فيما يتعلق بنوع التأثَت، حيث أف حدكث صدمة إ٬تابية يف إيرادات اٞتباية البًتكلية تؤدم إُف ا٩تفاض يف مهمة  كما جاءت دكاؿ االستجابة بنتيجة

أف اٞتزائر بلد اقتصادم إنفاقي بالدرجة ا كٔت، امستويات النفقات العامة يف ا١تدل القصَت، ا١تتوسط كالبعيد )أثر سليب(، كىو عكس ما كاف متوقع
س على السياسة اإلنفاقية يف بلوغ أىدافو االقتصادية بسبب ضعف النظاـ ا١تاِف  كالنقدم فيو، لذلك تبقى النفقات العامة األكُف ألنو يعتمد باألسا

ارجية اليت يتم ٖتصيل أغلبيتها من قطاع احملركقات ا٠تعوامل ال٢تا الدكر األساسي لتنفيذ الدكلة لسياستها االقتصادية، ْتكم أف اإليرادات العامة تتأثر ب
كما أف القاعدة    يف ٘تويل اإلنفاؽ العاـ، باإلضافة إُف عدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي ككذا طبيعة بنيتو من حيث مسا٫تة ٥تتلف القطاعات فيو،

خاصة يف ا تسبب يف عدـ مركنة العرض ٦تا أدل إُف زيادة مفرطة للواردات ٦ت اإلنتاجية ال تتناسب مع ا١توارد اليت ٘تلكها، خصوصا ا١تورد البشرم.
لتلبية الطلب الداخلي ا١تتزايد، كعدـ االىتماـ بإدخاؿ التكنولوجيا ا١تتقدمة من أجل النهوض باالقتصاد  -جراء ارتفاع أسعار النفط–األلفية الثالثة 

 ككيفية استغبلؿ فائض السيولة يف مشاريع استثمارية منتجة من شأهنا أف تقلص من التبعية للخارج.

التباين فقد أكضحت بأف كل التقلبات الظرفية اليت تشهدىا النفقات العامة يف ا١تدل القصَت تكوف نإتة عن أما نتائج تفكيك   -
(، من تغَتات النفقات العامة خبلؿ الفًتة اليت تلي حدكث %100الصدمات الذاتية للمتغَتة ذاهتا، إذ أف ىذه الصدمة تسمح بتفسَت ما قيمتو )
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( عند السنة العاشرة اليت تلي حدكث الصدمة. من جهة أخرل، ٧تد % 82.63ع مركر الوقت لتبلغ أدْف قيمة ٢تا )الصدمة، لتًتاجع ىذه النسبة م (16-1لت )ص ص 
بًتكلية يف تفسَت أنو با١توازاة مع تناقص نسبة مسا٫تة صدمات النفقات العامة يف تفسَت تغَتاهتا الذاتية، تتزايد نسبة مسا٫تة صدمة إيرادات اٞتباية ال

(. كىذه 17.36%لكن بنسبة أقل مقارنة بالتغَتات اليت ٖتدث يف ا١تتغَتة األخرل، حيث كصلت أعلى قيمة ٢تا يف السنة العاشرة )ىذه التغَتات ك 
  .النتائج تدعم النتائج ا١تتحصل عليها من جراء ٖتليل دكاؿ االستجابة

االقًتاحات، اليت تساىم بشكل كبَت يف فعالية السياسات  ليها يف ىذه الدراسة، ٯتكننا تقدٔف ٚتلة منإانطبلقا من النتائج اليت توصلنا  
 االقتصادية اليت تتخذىا اٟتكومة اٞتزائرية من أجل تقليص تبعيتها لقطاع احملركقات، نذكر بعضها يف النقاط التالية: 

ريعها االستثمارية بالرغم من تقلبات ٬تب على الدكلة اٞتزائرية تنويع صادراهتا خارج قطاع احملركقات، لضماف استمراريتها يف ٘تويل مشا -
 أسعار البًتكؿ يف األسواؽ العا١تية.

٬تب ترشيد النفقات العامة، كذلك من خبلؿ كضع خطط تنموية ٞتذب االستثمارات ا١تنتجة اليت ٗتدـ االقتصاد الوطٍت كذلك بتوفَت  -
 ثمرين.ا١تناخ ا١تناسب لذلك، باإلضافة إُف تسهيل ا١تعامبلت ا١تالية بُت ا١تست

جراء دراسات ميدانية ١تعرفة أسباب تدٓف اٟتصيلة من اإليرادات غَت إ٬تب تنويع اإليرادات العامة اليت تتحصل عليها الدكلة، من خبلؿ  -
 اٞتبائية كايرادات اٞتباية العادية.

إال أنو يتميز ببعض النقائص، حيث من ا١تمكن أف يكوف ىناؾ توسع يف ىذا ا١توضوع عن طريق  دراستنارغم أننا سعينا لئل١تاـ بكل جوانب 
، اإليرادات العامة، كما أف ىذه الدراسة ٯتكن أف تكوف انطبلقة M2إدخاؿ متغَتات أخرل َف يتم إدراجها يف دراستنا مثل متغَتة العرض النقدم 

يف اٞتزائر، دراسة أثر التضخم على النفقات العامة على النفقات العامة  ر بعض ا١تتغَتات االقتصاديةلبحوث جديدة نورد بعضها فيما يلي: دراسة أث
 يف عينة من الدكؿ النامية باستعماؿ ٪تاذج البانل.

 :مالحق   - 
 "OLSباستخداـ طريقة "VAR (1)(: نتائج تقدير النموذج 01الملحق رقم)

 Sample (adjusted): 2001 2018 

 Included observations: 18 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

   
    DEP RECP 

   
   DEP(-1)  0.585702 -0.124996 

  (0.17150)  (0.11788) 

 [ 3.41513] [-1.06037] 

   

RECP(-1) -0.591845  0.122397 

  (0.17125)  (0.11771) 

 [-3.45606] [ 1.03985] 

   

C  3.11E+10  2.39E+10 

  (4.4E+09)  (3.1E+09) 
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 [7.82987 ] [6.99161 ]  (16-1لت )ص ص 

   
    R-squared  0.514220  0.124152 

 Adj. R-squared  0.449449  0.007372 

 Sum sq. resids  2.02E+21  9.54E+20 

 S.E. equation  1.16E+10  7.97E+09 

 F-statistic  7.939092  1.063130 

 Log likelihood -441.0397 -434.2910 

 Akaike AIC  49.33775  48.58789 

 Schwarz SC  49.48614  48.73629 

 Mean dependent  4.13E+10  2.09E+10 

 S.D. dependent  1.56E+10  8.00E+09 

   
 Determinant resid covariance (dof adj.)  7.65E+39 

 Determinant resid covariance  5.31E+39 

 Log likelihood -874.3238 

 Akaike information criterion  97.81376 

 Schwarz criterion  98.11055 

    

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 

 "VAR(1)الفورية لتجديدات معادالت النموذج "(: مصفوفة االرتباطات 02الملحق رقم )
REC DEP  

0.325350 1.000000 DEP 

1.000000 0.325350 REC 

 

 EVIEWS(8.0)المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج 
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The development strategy in Algeria between the desired objectives and the limited results 

- Evaluation study for the beginning of the third millennium (2001-2019) - 
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 talem_83@yahoo.fr يميل: اإلعلي طالم، المؤلف المرسل:   

 ملخص:
كالّنمو من  االستثماربعث حركية ب ، قامت اٞتزائركالّسياسية ةاالقتصاديلتدارؾ ذلك الّتأخر اٟتادث يف التنمية ا١توركث عن األزمة  

العمومية أدرجت ضمن ٥تّططات تنموية، ٘تثّلت ىذه ا١تخّططات  االستثماراتالّدكلة على ٣تموعة من  اعتمدت 2001جديد، فمنذ سنة 
(، مركران بالربنامج الّتكميلي لدعم النمو ا١تمتد خبلؿ الفًتة 2005-2001فًتة )لل االقتصادمبربنامج دعم اإلنعاش  ا١تتتالية بدء

 (.2019-2015لربنامج ا٠تماسي )اإُف  ، كصوال(2014-2009خبلؿ الفًتة ) االقتصادمبرنامج توطيد النمو ك ( 2005-2009)
ها كإبراز أىم توضيح مضموف ىذه الربامج التنموية كأىم األىداؼ ا١تسطرة لكل برنامج مع تقييمإُف  من خبلؿ ىذه الّدراسة هندؼ

ال تتناسب مع الوضع  التنمويةالربامج ا١تقاربة الكينزية اليت أيعّدت كفقها أف إُف  مت التوصل تباع ا١تنهج الوصفي التحليلي،النتائج احملققة با
يادة اإلنفاؽ اٟتكومي ا١توّجو الذم تعيشو اٞتزائر بالّنظر لعدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي، إذ أف الزّيادة ا١تسّجلة يف الطّلب الكلي بسبب ز 

 .زيّادة العرض الكليإُف  ستثمار َف تؤدملبل
 اقتصادم.سًتاتيجية تنموية، برنامج إنعاش إ:  يةلكلمات المفتاحا

 . JEL : O11 ،E2تصنيف 

Abstract:  
To remedy this delay in development inherited from the economic and political crisis, 

Algeria resurrected the investment and growth movement. Since 2001, the state has relied on 

a group of public investments that were included in development plans. These successive 

plans were represented in the beginning of the program to support economic recovery for the 

period (2001-2005), Through the supplementary program to support extended growth during 

the period (2005-2009) and the program of consolidating economic growth during the period 

(2009-2014), to the five-year program (2015-2019). 

     Through this study, we aim to clarify the content of these development programs and the 

most important objectives set for each program, while evaluating them and highlighting the 

most important results achieved by following the descriptive and analytical approach. , As the 

recorded increase in total demand due to increased government spending directed to 

investment did not lead to an increase in overall supply. 

Key words: development strategy, economic recovery program, five-year program. 

Jel Classification Codes : O11 ،E2  .  
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I-  : تمهيد  

يدرؾ أّف الببلد بصدد خوض ٕتربة تنموية جديدة،  ِفااالقتصادية اليت شهدهتا اٞتزائر منذ بداية العقد األكؿ من القرف اٟتا١تتتّبع لؤلكضاع 
قتصادية جديدة ٗتتلف عن تلك اليت طيّبقت سابقان، ىذه الّسياسة ٯتيكن تسمّيتها ااتضحت معا١تها من خبلؿ شركع اٟتكومة يف تنفيذ سياسة 

 ستثمارم.هتدؼ أساسان إُف رفع الّنمو االقتصادم عن طريق زيّادة حجم اإلنفاؽ اال ،االقتصادم ذات الّتوجو الكينزمبسّياسة اإلنعاش 

بعث  قامت اٞتزائر كلتدارؾ ذلك الّتأخر اٟتادث يف التنمية ا١توركث عن األزمة االقتصادية كالّسياسية كحىت األمنية اليت مّرت هبا الببلد،
ستثمارات العمومية أدرجت ضمن ٥تّططات تنموية، اعتمدت الّدكلة على ٣تموعة من اال 2001ّنمو من جديد، فمنذ سنة ستثمار كالحركية اال

(، مركران بالربنامج الّتكميلي 2005-2001ذم امتد على مدل فًتة )٘تثّلت ىذه ا١تخّططات ا١تتتالية بدءان بربنامج دعم اإلنعاش االقتصادم كالّ 
( كصوال إُف الربنامج ا٠تماسي 2014-2009(، كبرنامج توطيد النمو االقتصادم خبلؿ الفًتة )2009-2005ؿ الفًتة )لدعم النمو ا١تمتد خبل

(2015-2019 .) 

I.1-  :إطاران  2001اإلسًتاتيجية الّتنموية اٞتديدة اليت أخذت هبا الّدكلة ككذا الّسياسات ا١تنبثقة عنها منذ سنة  تعدّ إشكالية الدراسة
ت تفتقر إُف الوضوح مناسبان كمصدر إ٢تاـ للكثَت من اٟتلوؿ ١تشاكل كانت عالقة، غَت أّف الذم ييؤخذ عنها ىو كوهنا من حيث ا١تضموف ظلّ نظريان 

جاءت رافات يف التنفيذ اليت قد تسببت يف إخفاقات كتأخَتات يف إ٧تاز بعض الورشات ا١تهّمة. كعليو ٨تكالّدقة، األمر الذم أّدل إُف ظهور بعض اال
كيف يمكن توصيف اإلستراتيجية التنموية في الجزائر، كما ىي أىم النتائج المحققة خالؿ الفترة اإلشكالية الرئيسية للمداخلة كما يلي: 

 (؟.2001-2019)
I.2- :فرضيات الدراسة 
 كغايتها؛فشلت الربامج التنموية يف اٞتزائر بسبب إ٫تاؿ البعد اإلنسآف فيها باعتباره ىو أداة التنمية  -
 ا١تقاربة الكينزية ا١تطبقة يف اٞتزائر ال تتناسب كالوضع االقتصادم السائد بسبب عدـ مركنة اٞتهاز اإلنتاجي. -
I.3- :األبحاث كالدراسات السابقة 
عاًف (: أطركحة دكتوراه بعنواف أثر السياسات االقتصادية على النمو االقتصادم في الجزائر: 2015قركؼ عبد الحكيم ) -

(، مت التوصل إُف أف االقتصاد اٞتزائرم َف 2014-1999الباحث مدل تأثَت السياسات االقتصادية على النمو االقتصادم يف اٞتزائر خبلؿ الفًتة )
 يشهد تغَتا ملحوظا يف الًتكيب ا٢تيكلي للناتج احمللي اإلٚتإُف خبلؿ الفًتة السابقة.

بمجلة دراسات العدد االقتصادم جامعة األغواط بعنواف قياس أثر اإلنفاؽ (: مقاؿ منشور 2016مكيد علي كفرقاني سومية ) -
ثار اإلنفاؽ االستثمارم على التنمية االقتصادية يف اٞتزائر من خبلؿ تكوين آف تقييم اناقش الباحثالحكومي االستثمارم على التنمية االقتصادية: 
إليو ىو كجود تأثَت كبَت لئلنفاؽ اٟتكومي على الناتج احمللي اإلٚتإُف ما بينو معامل التوصل  ٪توذج قياسي ١تعرفة مدل ىذا التأثَت، أىم ما متّ 

 التحديد.
نسعى من خبلؿ ىذه  (،2014-2001لقد أشارت العديد من الّدراسات إُف التقييم على بعض ا١تؤشرات االقتصادية فقط خبلؿ الفًتة )

( مع اإلشارة إُف ٥تتلف ا١تؤشرات االقتصادية الكلية، مع الًتكيز على 2019-2001ًتة )الدراسة إُف تقييم ٥تتلف ا١تخططات التنموية خبلؿ الف
 ٧تازات ككذا اإلخفاقات.٥تتلف اإل
I.4-  :كصف ٥تتلف الربامج التنموية يف اٞتزائر، كا١تنهج الّتحليلي الذم مّت استخدامو  بعنا ا١تنهج الوصفي أين متّ اتّ منهج كىيكل الدراسة

سباب مث يف ٚتع البيانات الكّمية ا١تتوّفرة من الّدراسات كاإلحصائيات اٟتديثة مع استعما٢تا يف صورة جداكؿ مّث ٖتليلها كتقييمها، إعطاء األ
 معاٞتة العناصر التالية: استخبلص الّنتائج منها. كلتغطية عناصر ا١توضوع متّ 

II- ( برنامج دعم اإلنعاش االقتصادمPSRE) 
 2002( ليشهد ٖتّسنا سنة 2001-1999سنويّان يف ا١تتوّسط خبلؿ الفًتة ) %03لقد حّقق الناتج احمللي ا٠تاـ ٪تّوان موجبان قارب نسبة 

 29حُت بلغ سعر الربميل  2001ا١تاِف  إُف فوائض ميعتربة ْتلوؿ عاـ ، كما حّولت أسعار احملركقات حاالت العجز %4.2قًتابو من معّدؿ اب
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٩تفاض اٟتاصل يف الّتضخم الذم انتقل دخار بشكل غَت مسبوؽ، كما أف االقتصاد الوطٍت على اال، الفوائض اليت سا٫تت يف تعزيز قدرات االادكالر 
قتصادية اّشرات إ٬تابية تنبؤ بالّتفاؤؿ كتدفع بإتاه تبٍّت سّياسات ، ىي مؤ 2002عاـ  10.4%إُف  1994مع بداية سنة  %20من نسبة تقارب 

 bilan du proqramme de soutien a la)  .ستقرار احملّقق يف فًتة تيعّد حرجةكاعدة تعمل يف ا١تقاـ األّكؿ على مواصلة اٟتفاظ على اال
relance economiques, Septembre 2001 à Décembre 2003, page 03) 

، ىو ٥تّطط 2001ذم أطلقتو الّدكلة يف شهر أفريل من عاـ عتماد برنامج لئلنعاش االقتصادم الّ اّجو اٞتديد ٕتّسد مباشرة من خبلؿ التو 
 ستخدمت الّدكلة العائدات الّنفطية لتعزيز الطّلب اإلٚتإُفاتنموم ضخم على ٪تط ا١تخّططات الّتنموية ا١تعتمدة خبلؿ الّستينيات كالّسبعينيات، أين 

ستثمار األمواؿ العاّمة يف ٣تاالت شىّت من الّنشاط االقتصادم، يعكس ىذا ا١تخّطط رغبة الّدكلة يف احملافظة على النمو اكخلق كظائف من خبلؿ 
ة احمللية بشكل مستدٔف كمرافقتو من خبلؿ إجراءات موّجهة لدعم الّنشاطات ا١تنتجة، تدعيم ا٠تدمات العمومية، ا١تنشهت القاعدية كٖتقيق التنمي

ات العمومية كالبشرية، مع الّسعي إُف توفَت الفضاء االقتصادم ا١تبلئم كتدعيم القدرات الوطنية اإلنتاجية، ىذا الربنامج الّطموح رّصدت لو الّسلط
من الّناتج احمللي ا٠تاـ لسنة  %13مليار دينار جزائرم كالذم ييعادؿ تقريبا  525مليار دكالر أمريكي، أم ما يعادؿ  07قيّدر بػ  اميعترب  امالي امبلغ

 (2002)كاالجتماعي،  :ُفإ يهدؼ الربنامج . كاف ىذا2000

 الّنائية؛ ا١تناطق عن العزلة للمواطنُت كفك ا١تعيشي ا١تستول ٖتسُت -

 كتطويرىا؛ للّشرب الّصاٟتة با١تّياه الّتزكيد شبكة كتوسيع إصبلح -

 الربيدية؛ كا٠تدمات سلكيةكالبّل  الّسلكية االتصاؿ شبكات توسيع -

 القطاع؛ األمواؿ إُف ىذا ىذه من كبَت جزء بتوجيو الّسكن أزمة ٗتفيض -

 اٞتنوب. يف خاصة األراضي على إصبلح عتمادباال كىذا الغذائية الّتبعية من الّتخفيف أجل من الزراعي القطاع كتنمية تطوير -

مليار دينار جزائرم كيّجو  525إّف برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم الذم خيّصص لو مبلغ  محتول برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم:
للمشاريع كالعمليات ا٠تاصة بدعم ا١تؤّسسات كالنشاطات اإلنتاجية الفبلحية، تقويّة ا٠تدمات العمومية يف ٣تاالت كربل كالّرم، الّنقل ا أساسن 

ّسكاف، دعم التنمية احمللية كتنمية ا١توارد البشرية، تزامنت ىذه العمليات مع سلسلة من اإلجراءات كا٢تياكل القاعدية، ٖتسُت اإلطار ا١تعيشي لل
أربع برامج ا٠تاّصة باإلصبلحات ا١تؤّسساتية كدعم ا١تؤّسسات اإلنتاجية الوطنية، ضمن ىذا اإلطار ٯتيكن تقسيم برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم إُف 

 سوؼ نشَت إُف نصيب كلّ (46، الصفحة 2013)نبيل،  ككل قطاع يتكّوف من قطاعات فرعية،  امعّين اأساسي ارئيسية، كل برنامج ٮتص قطاع
 نشاط اقتصادم.

 (.2004-2001(: محتويات برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم )01الجدكؿ رقم )

 الوحدة: مليار دج                                                                                                                   
 (%الّنسبة ) المجموع )مبالغ( 2004 2003 2002 2001 القطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع

 %40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 أشغاؿ كربل كىياكل قاعدية

 %38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية ٤تلية كبشرية

 %12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 دعم قطاع الفبلحة كالّصيد البحرم

 %8.6 45.0 / / 15.0 30.0 دعم اإلصبلحات

 %100 525.0 20.5 113.9 185.9 205.4 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػوع

 .87، ص2001جتماعي، تقرير حوؿ الوضعية االقتصادية كاالجتماعية للجزائر خبلؿ الّسداسي الثآف من سنة االقتصادم كاال اجمللس الوطٍتالمصدر: 
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 القاعدية ١تعاٞتة الكربل كا٢تياكل األشغاؿ لقطاع اىتماما كبَتان  اٞتزائرية الّسلطات أكلتالقاعدية:  كالهياكل الكبرل األشغاؿ قطاع -أ
 متّ  دائم، شغل منصب 102800مؤقت ك شغل منصب 146000شغل منها  منصب 2488000 ِفاحو  بتوفَت القطاع ىذا يف الّنقائص
 رئيسية: جوانب ثبلثة مّست40% مليار دينار جزائرم بنسبة  210.5بػ  ييقّدر مبلغ ٗتصيص

 بوغّزكؿ )كالية ا١تدية(، ٔتدينة ا٠تاصة كالّتهيئة ّتصاالتالعمومية كاال كاألشغاؿ اٟتديدية كالّسكك الّرم منشهت تشمل: ا٢تياكل ٕتهيزات -
 مليار دينار جزائرم؛ 142.4 مإُف ييقّدر بػ بغبلؼ

 دينار جزائرم؛ مليار 32مإُف ييقّدر بػ  بغبلؼ كالطّاقة الفبلحة قطاعات تشمل الّريفية: ا١تناطق تنمية -

 .دينار جزائرم مليار 35.6 بقيمة كالعمراف الّسكن -

بنسبة  مليار دينار جزائرم 204.2 كالبشرية احمللية ا١تاِف  للتنمية الغبلؼ قيمة بلغت لقد البشرية: كالّتنمية المحلية الّتنمية -ب
دينار جزائرم لربنامج  مليار 90.3التنمية احمللية كحوإُف  مليار دينار جزائرم لربنامج 113 بػ ييقّدر مبلغ ٗتصيص متّ  اإلٚتالية، القيمة من 38.8%

 عمل. منصب 64430كاف ييتوّقع منو استحداث  البشرية، ةالتنمي

 إطار خاص بالفبلحة، يندرج يف برنامج خبلؿ من دينار جزائرم مليار 65.4 بػ ييقّدر مبلغ لو خيّصص لقد البحرم: كالّصيد الفالحة -ج
 التصّحر، تشجيع ا١تؤّسسات من الّرعوية ا١تناطق ٛتايةالّصادرات الفبلحية،  على ترقّية رّكز الذم (PNDA)الفبلحية  للتنمية الوطٍت ا١تخّطط
ا١تائيات  البحرم كتربية الّصيد قطاع تدعيم دينار جزائرم، مليار 55.4 تبلغ تكلفتو حُت،الفبّل  ديوف الفبلحي، معاٞتة القطاع كا١تتوّسطة يف الصغَتة

ا١تائيات  كتربية الّتقليدم لدعم الّصيد الّصندكؽ الوطٍت ىذا الربنامج بإ٧تاز كيتكفل الّسمكية الّثركة ستغبلؿا شركط ا١توانئ لتحسُت بتهيئة
(FNAPAA) دينار جزائرم. مليار  9.5 بػ الربنامج تكلفة كتيقّدر 

اإلصبلحات، ريصد ٢تا  االقتصادم ٣تموعة من اإلنعاش دعم برنامج رافق ستثماراال كتفعيل ظركؼ ٖتسُت قصد اإلصالحات: دعم -د
، يرجع ذلك إُف حقيقة أّف تطبيق الربنامج قد تطّلب ٕتنيد موارد ىاّمة ألجل إ٧تازه %8.6مليار دينار جزائرم بنسبة  45غبلؼ مإُف قدره 

ة كللحصوؿ على نتائج ميرضية كجب تطبيق ٣تموعة من الّتعديبلت ا١تؤّسسية كا٢تيكلية اليت تسمح بإنشاء ٤تيط ييسّهل تطبيق قول الّسوؽ بصف
  (702، الصفحة 2014مرب )حدة، ديس فّعالة. 

 (2004-2001أىم الّنتائج المحّققة من تنفيذ برنامج اإلنعاش االقتصادم )

ستعادة األمن إُف كافة ربوع الوطن، ٕتّسد ىذا ابإنعاش مكّثف للتنمية االقتصادية، رافق  2004إُف غاية  2001٘تّيزت الّسنوات من 
 (205-204، الصفحة 2010)كرٔف، جواف   على ا٠تصوص ما يلي:اإلنعاش من خبلؿ نتائج عديدة ىاّمة نذكر منها 

مليار دينار  2.350مليار دكالر أم   30مليار دينار جزائرم، منها حوإُف  3.700مليار دكالر أم  46ستثمار إٚتإُف ْتوإُف ا -
 جزائرم من اإلنفاؽ العمومي؛

 ؛2003يف سنة  %6.8بة طواؿ الّسنوات ا٠تمسة بنس %3.8٪تو مستمر يساكم يف ا١تتوّسط  -

 ؛%24إُف  %29تراجع يف معّدالت البطالة بعدما كانت أكثر من  -

ستثمارم خاصة يف اٞتانب الّتمويلي كاإلدارم، األمر الذم ساىم يف عرقلة تطّور القطاع ا٠تاص، ىذا ما أّدل إُف عجز تدىور ا١تناخ اال -
 اٞتهاز اإلنتاجي لبلستجابة للطّلب الكّلي ا١تتزايد. 

نسبة ٪تو  2003لقد خرجت اٞتزائر بسبلـ من ىذه الّتجربة، إذ أّف الّتوازنات االقتصادية الكّلية قد اسًتجعت كحّققت اٞتزائر خبلؿ سنة 
مليار دينار  1059مليار دكالر يف زيّادة مستمرة، تقّلصت إٚتإُف الّديوف العمومية بعدما كانت  32.9كاحتياطات صرؼ قدرىا  %6.8مقّدرة بػ 

 .2003مليار دينار جزائرم عاـ  911إُف  1999جزائرم سنة 
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أف ٮتّفف  َف ييقاؿ بأّف ىذا الربنامج سيحل كّل ا١تشاكل العالقة ا١تسّجلة يف كّل اجملاالت، كلكن من الطّبيعي جّدان أنّو من شأف ىذا الربنامج
 ستدامة.  نعكاسات الفاسدة ألزمة عميقة كٮتلق الّظركؼ ا١تبلئمة للّتنمية ا١تمن اال

III- النمو لدعم الّتكميلي البرنامج ( االقتصادمPCSC) 

-2001االقتصادم ) اإلنعاش ٥تّطط دعم إطار يف إقرارىا كتنفيذىا سبق اليت كا١تشاريع الربامج كتَتة مواصلة إطار يف الربنامج ىذا جاء
 .2004 سنة دكالر 38.5 كصل إُف حدكد كالذم البًتكؿرتفاع أسعار ا نتيجة للجزائر ( كذلك بعد ٖتّسن الوضعية ا١تالية2004

 اإلنتاج أداة مرافقة على كستعمل كذلك ٚتيع القطاعات، يف كتكثيفو الّنمو إنعاش جهود مواصلة الربنامج ىذا خبلؿ اٟتكومة لقد قّررت
قتصاد العا١تي، لقد مّت ٗتصيص مبالغ مالية معتربة للربنامج قيّدرت ْتوإُف اال على لبلنفتاح مستعّدة اٟتتمي، لتكوف ٖتّو٢تا يف ا١توجودة الوطٍت

 مليار دكالر أمريكي كيّزعت على عّدة أبواب كما ىو موّضح يف اٞتدكؿ أدناه:    150مليار دينار جزائرم، أم ما ييعادؿ مبلغ  4202.7

 ^(    2009-2005(: مضموف البرنامج الّتكميلي لدعم النمو )02الجدكؿ رقم )

 الوحدة: مليار دج

 

               

 

 
 

 

 

 .02الربنامج الّتكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير األكؿ، ص المصدر:

 (04، الصفحة 2014)حسُت كسعد اس، األىداؼ نوجزىا فيما يلي:كيضع الربنامج الّتكميلي لدعم النمو االقتصادم لتحقيق ٚتلة من 

على نوع كحجم ا٠تدمات العامة، بشكل  ااألزمة االقتصادية كالّسياسية اليت مّرت هبا اٞتزائر أثّرت سلبن  ٖتديث كتوسيع ا٠تدمات العامة: -
تصاد قزدىار االاجعل من ٖتديثها كتوسيعها ضركرة ملّحة قصد ٖتسُت ا١تستول ا١تعيشي من جهة، كمن جهة تكملة نشاط القطاع ا٠تاص يف سبيل 

 الوطٍت؛

 حية، األمنية كالّتعليمية.من خبلؿ اٞتوانب ا١تؤثّرة يف ٪تط معيشة الفرد أم اٞتوانب الصّ  ٖتسُت مستول معيشة األفراد: -

ستعانة د كاالتطوير ا١توارد البشرية كالبنية الّتحتية: يتم الّتطوير ا١تتواصل للموارد البشرية من خبلؿ ترقية ا١تستول الّتعليمي كا١تعريف لؤلفرا -
نتقاؿ عوامل اإلنتاج كا٠تدمات اؿ تسهيل عملّيات بالّتكنولوجيا يف ذلك، كما أّف البٌت الّتحتية ٢تا دكر ىاـ يف تطوير الّنشاط اإلنتاجي من خبل

 كانتقاؿ الّسلع كغَتىا؛

رفع معّدالت النمو االقتصادم: ييعترب ىذا الّشق كهدؼ هنائي للربنامج الّتكميلي لدعم النمو االقتصادم كالذم تصب فيو كافة  -
 األىداؼ.

َت إُف ٤تتول كل باب كا١تبالغ ا١تخّصصة لو كالنسبة ا١تقابلة من سوؼ نش تفاصيل محتول البرنامج الّتكميلي لدعم النمو االقتصادم:
 اٟتجم اإلٚتإُف للربنامج على النحو التاِف:

 (%الّنسب ) المبالغ )مليار دج( القطاعػػػػػػػػػػػات

 %45.41 1908.5 ٖتسُت ظركؼ معيشة الّسكاف

 %40.53 1703.1 ت األساسيةهتطوير ا١تنش

 %8.03 337.2 دعم التنمية االقتصادية

 %4.85 203.9 تطوير ا٠تدمة العمومية

 %1.18 50.0 تصاؿتطوير تكنولوجيات اال

 %100 4202.7 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
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ييعترب تكملة ١تا جاء بو ٥تّطط دعم اإلنعاش االقتصادم يف برنامج التنمية احمللية كالبشرية، كما ييعترب  تحسين ظركؼ معيشة الّسكاف: -أ
يف تطوير األداء االقتصادم من خبلؿ انعكاساتو على أداء عنصر العمل كمن مث على حركّية النشاط  امهم عامبلٖتسُت ظركؼ معيشة الّسكاف 

مية احمللية فيما االقتصادم، كيزّع ىذا الربنامج على عّدة قطاعات كاف الّنصيب األكرب فيها لقطاع الّسكن ليليو قطاع الًّتبية، إضافة إُف مشاريع التن
مقعدان  231000بإنشاء حوإُف  ِفاالّتزكيد ٔتياه الّشرب كتأىيل ا١ترافق الًّتبوية كا١تنشهت الّرياضية كالثقافية، مّث يأيت قطاع الّتعليم العٮتص الّتطهَت ك 

 مطعمان جامعّيا قصد توفَت أفضل ظركؼ الّتحصيل العلمي على مستول اٞتامعة اٞتزائرية. 26بيداغوجّيا ك

من إٚتإُف قيمة الربنامج الّتكميلي لدعم النمو االقتصادم، األمر  %40.50ىذا اٞتانب حوإُف  ٭تتلّ : تطوير المنشآت األساسية -ب
تثمار كعمليات اإلنتاج، حيث سالذم يعكس مدل األ٫تية اليت توليها الّدكلة لقطاع البٌت الّتحتية كا١تنشهت األساسية، ذلك لدكره ا٢تاـ يف دعم اال

تمامات برنامج تطوير ا١تنشهت األساسية، حيث اىأربعة قطاعات فرعية، كما ليوحظ بأنّو جاء قطاع الّنقل يف صدارة  كيّزعت قيمة ىذا الربنامج على
للّنقل يتضّمن خطوط تطوير الّسكك اٟتديدية، إنشاء مًتك اٞتزائر كهتيئة ثبلثة مطارات جديدة مع إ٧تاز عدد ميعترب من ٤تطّات النقل كمؤّسسات 

دد من الواليات. ال يقل قطاع األشغاؿ العمومية أ٫تية عن قطاع الّنقل يف ىذا الربنامج، حيث يتضّمن إنشاء كإعادة تأىيل اٟتضرم على مستول ع
سدكد  08منشأة فنية، أّما قطاع ا١تاء فيتضّمن إنشاء  145كلم من الّطرؽ كإ٧تاز   7000كلم من الّطرؽ الوطنية كالوالئية ككذا صّيانة   600

 (36، الصفحة 2008)ىودة، ٤تطّات للّتصفية. ٧03تاز كإعادة تأىيل كإ

 (34)األكؿ، الصفحة يتضّمن ٤تور دعم التنمية االقتصادية يف ٜتسة قطاعات رئيسية كىي:دعم التنمية االقتصادية:  -ج

مليار دينار جزائرم كىو بذلك يعكس قيمة القطاع الفبلحي يف اإلقتصاد  300حيث خيّصص لو ما قيمتو  الفالحة كالتنمية الريفية: -
١تستثمرات الوطٍت، حيث ييعترب أكثر القطاعات مسا٫تة يف الّناتج احمللي خارج قطاع احملركقات بعد قطاع ا٠تدمات، يهدؼ ىذا الربنامج إُف تطوير ا

 قتصادية الّريفية ك٤تاربة التصّحر كٛتاية عمليات تربية ا١تواشي كتطويرىا.الفبلحية، تطوير الّنشاطات اال

مليار دينار جزائرم قصد ٖتسُت الّتنافسية بُت ا١تؤّسسات الّصناعية ككذا تطوير ا١تلكية  13.5حيث خيّصص ٢تذا القطاع  الّصناعة: -
 الّصناعية.

ائرم هبدؼ القّياـ بعملّيات دعم الّصيد البحرم سواء ما تعّلق بورشات الّصيانة مليار دينار جز  12خيّصص لو ما قيمتو  الّصيد البحرم: -
 أك بًتبّية ا١تائيات، كذلك األعماؿ ا١ترتبطة با١تنشهت اإلدارية كالّتجهيزات ا١تعلوماتية.

 منطقة توّسع سّياحي. 42مليار دينار جزائرم هبدؼ إنشاء  3.2خيّصص ٢تا ما ييقارب  الّسياحة: -

زدىار الّنشاط ابالّنظر إُف الّدكر الذم تلعبو ا١تؤّسسات الّصغَتة  كا١تتوّسطة يف  ّسسات الّصغيرة كالمتوّسطة كالّصناعة الّتقليدية:المؤ  -
ّصصت م، خاالقتصادم من خبلؿ ا٠تلق ا١تباشر للقيمة ا١تضافة كمناصب العمل، كذلك األ٫تّية اليت ٖتوزىا الّصناعة الّتقليدية يف اجملتمع اٞتزائر 

مليار دينار جزائرم بغرض ٖتقيق ٣تموعة من األىداؼ كإ٧تاز مشاتل للمؤّسسات الّصغَتة كا١تتوّسطة، إعادة تأىيل كحدات  04الّدكلة ما قيمتو 
 (17، الصفحة 2005)األكؿ ـ.، إنتاج للّصناعة الّتقليدية، دعم كتطوير أنشطة الّصناعة الّتقليدية يف الوسط الّريفي.

: ا٢تدؼ من ذلك ىو ٖتسُت ا٠تدمة العمومية كجعلها يف مستول الّتطلعات كالّتطّورات االقتصادية دمة العمومية كتحديثهاتطوير الخ -د
ص يف ىذا جتماعية اٞتارية قصد تدارؾ ذلك الّتأخر ا١تسّجل يف ىذا اإلطار، نتيجة الّظركؼ اليت مّرت هبا اٞتزائر خبلؿ عشريّة الّتسعينيات، خصّ كاال

 (09-08، الصفحة 2013)ناجية ك٥تناش، مارس مليار دينار جزائرم موّزعة على القطاعات الفرعية التالية: 203.90بلغ اإلطار م

 ا٢تاتفية با١توّزعات خبلؿ تزكيدىا من كالبعيدة الّنائية ا١تناطق عن العزلة فك يستهدؼ حيث كاالتصاؿ: اإلعالـ كتكنولوجيات البريد -
 .أرضية ٤تّطة 61 رقمنة ككذا

 زيّادة يف عامبلن  ٯتّثل فهو مث األفراد كا١تؤّسسات، كمن ١تصاٌف كاألمثل الكامل الّضماف ٯتّثل حّساسان  قطاعان  العدالة قطاع ييعترب العدالة: -
 .عقابية مؤّسسة 51ك ٤تكمة 34ك ٣تلسا قضائيا 14 الربنامج إنشاء ىذا يتضّمن االقتصاديُت، ا١تتعاملُت بُت الثّقة
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 .ا١تدنية كاٟتماية الوطٍت األمن مصاٌف تطوير منو الغرضالّداخلية:  -

 األىداؼ من ٚتلة ٖتقيق الربنامج بغرض ىذا جاء رئيسي، بشكل الّتجارية الّسوؽ كتنظيم الّتجارم الفضاء ٖتسُت كقصد أنّو إذ الّتجارة: -
 الّنوعية.قتناء ٕتهيزات مراقبة االوسيطة كإ٧تاز ٥تابر مراقبة الّنوعية، 

 رغبة يف ٖتديث اإلدارة ا١تالية يف قطاع اٞتمارؾ كالّضرائب على كجو ا٠تصوص. المالية: -

(: إّف الربنا٣تُت الّتكميليُت لتنمية مناطق اٞتنوب كا٢تضاب العليا 2009-2006البرنامج الّتكميلي لتنمية مناطق الجنوب كالهضاب )
 كمراعاة للميزة اٞتغرافية اليت خّصصت هبا ا١تنطقتُت. 2001ة منذ جاءا كتكملة جملوعة من اإلستثمارات العمومي

الربنامج الّتكميلي لتنمية مناطق اٞتنوب: يهدؼ الربنامج إُف ٖتسُت ظركؼ معيشة سّكاف ا١تنطقة كترقية التنمية ا١تستدامة، لقد خيّصص  -
 ليار دينار جزائرم مت رصدىا لدعم إ٧تاز مشاريع إضافية.م 100مليار دينار جزائرم، مث أيضيف مبلغ آخر حوإُف  ٢250تذا الربنامج 

ا عرب الربنامج الّتكميلي لتنمية ا٢تضاب العليا: جاء الربنامج ليعّزز عـز الّدكلة على السهر على ٖتسُت ظركؼ معيشة ا١تواطنُت أينما كيجدك  -
مليار دينار جزائرم لتنمية مناطق ا٢تضاب  620ص للربنامج الًّتاب الوطٍت ككتكملة للربنامج الّتكميلي لتنمية مناطق اٞتنوب، حيث خصّ 

 (111، الصفحة 2013)فوزية، العليا.

على العمـو جاء ىذا الربنامج هبدؼ ٖتسُت ظركؼ ا١تعيشة، تطوير ا١تنشهت القاعدية، تقييم البرنامج الّتكميلي لدعم الّنمو االقتصادم: 
نضماـ تصاؿ على ا١تستول الوطٍت كلتأىيل ا١تناخ ا١تبلئم ٠توض زماـ الّشراكة كاالكترقية تكنولوجيا االدعم النمو االقتصادم، ٖتديث ا٠تدمة العمومية 

وجز نتائج إُف ا١تنظمة العا١تية للّتجارة على ا١تستول ا٠تارجي من جهة، إرساء سبل الّتعاكف الداخلي كا٠تارجي من جهة أخرل. للّتدليل على ذلك ن
 (256، الصفحة 2014)علي ككراْتي، ديسمرب ؤّشرات االقتصادية من خبلؿ ما يلي:الربنامج على مستول بعض ا١ت

، إُف 2005سنة  %4.7رتفاع معّدالت الّنمو خارج قطاع احملركقات من اعلى مستول النمو االقتصادم: ساىم ىذا الربنامج يف  -
، لكن بسبب معّدالت الّنمو الّسلبية يف قطاع احملركقات جاء معّدؿ الّنمو االقتصادم ككل 2009سنة  %10.2، مث إُف 2007سنة  6.3%

 .%2.1بنسبة تقّدر بػ  2009مث يف سنة  %3.0بػ  امقدر  2007مث سنة  %5.1بػ  امقّدر  معّدال 2005سنة  متذبذبا، إذ سّجلى 

البطالة نتيجة الّتأثَت اإل٬تايب لو يف عودة االنتعاش االقتصادم خاصة يف  ٩تفاض معّدالتاعلى مستول البطالة: ساىم الربنامج يف  -
سنة  %11.3مث إُف  2007سنة  %11.8إُف  2005سنة  %15.3قطاعي ا٠تدمات كالبناء كاألشغاؿ العمومية، إذ ا٩تفض معّدؿ البطالة من 

2008. 

رتفاع قيمة الواردات بشكل كبَت نظران لضعف اٞتهاز اإلنتاجي اا٠تصوص يف على مستول الواردات: إّف األثر الّسليب ٢تذا الربنامج ٘تّثل ب -
مث إُف  2007مليار دكالر سنة  26.3إُف  2005مليار دكالر سنة  19.8رتفعت قيمتها من ااحمللي كعدـ قدرتو على تلبية الطّلب ا١تتزايد، إذ 

 .2008مليار دكالر سنة  37.9

IV- برنامج توطيد الّنمو االقتصادم (PCCE) 

مليار دينار جزائرم )ما  20412( قدرىا 2014-2010إٚتإُف القّوامة ا١تالية لربنامج توطيد النمو االقتصادم أك ا١تخّطط ا٠تماسي )
يد مليار دينار جزائرم(، أم أّف الربنامج اٞتد 9680مليار دكالر أمريكي(، ٔتا يف ذلك الغبلؼ اإلٚتإُف للربنامج الّسابق ) 286يعادؿ حوإُف 

 مليار دكالر(.   156مليار دينار جزائرم ما يعادؿ ) 11534خيّصص لو مبلغ أّكِف ٔتقدار 

 متّ  الذم االقتصادم بربنامج دعم اإلنعاشا بدءن  سنوات، عشر منذ انطلقت اليت الوطٍت البناء إعادة حركّية إطار يف الربنامج ىذا يندرج
  آنذاؾ. متوّفرة كانت اليت للمواردا كفقن  2001 سنة مباشرتو
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 اإل٧تاز طور ا١تهيكلة ال تزاؿ بعض مشاريعها اليت ا١تاضية ا٠تمسة الّسنوات خبلؿ أيدرجت اليت التنموية تكلفة إٚتإُف العمليات بلغت لقد
 يعادؿ درىا مامالية ق لتزاماتا (2014-2010العمومية الذم أيعّد للفًتة ) ستثماراتاال برنامج دينار جزائرم. يستدعي مليار 17500 قيمة

 (2010مام  24جتماع ٣تلس الوزراء ا١تنعقد ، ا)بياف :اثنُت ّتانبُت كيتعّلق دكالر مليار  286

مليار  130قيد اإل٧تاز كا١تتمثّلة أساسان يف سكك حديدية كطرؽ سريعة كالّتزكيد با١تاء الّشركب، بغبلؼ مإُف قيمتو  ا١تشاريع استكماؿ -
 جزائرم(؛مليار دينار  9700دكالر )

 .2010مليار دينار جزائرم( للمشاريع اٞتديدة اليت انطلقت سنة  11534مليار دكالر ) 156ٗتصيص  -

: على أساس ا١تيزانية الّضخمة اليت خيّصصت للربنامج ا٠تماسي للفًتة ا١تمتدة من االقتصادم النمو توطيد الهاّمة لبرنامج المحاكر
)الرزاؽ،  سًتاتيجّيان با١توازاة مع الكّم ا١تاِف  ا١تمّوؿ للربنامج، تتمّثل على النحو التاِف:ا، فإّف األىداؼ أخذت طابعان 2014إُف سنة  2010
 (22-20، الصفحة 2013

 من %45 فاقت نسبة لو ٢تذا رصد من الرفاىية، قدر توفَت أجل من البشرية التنمية إطار يف للمواطنُت يةجتماعاال الّظركؼ ٖتسُت -
 ) البيداغوجية ا١تدارس كاألماكن لكل من الّسكنات، ا١تستشفيات،(كالّتشييد  االستكماؿ مفهـو احتوت بداخلها اليت العمومية اإلستثمارات

 أ٫تية الربنامج يوِف سدا(، 35 بناء خبلؿ من للّشرب الّصاٟتة با١تّياه الّسكاف تزكيد (بشبكة الغاز( كالّتزكيد منزؿ مليوف ربع توصيل (كالّتوصيل
ّبذ فهو متزايدة للتنمية البشرية، مليار  10000 ما يفوؽ قيمة ٢تا خيّصص ٢تذا فيها، تصبّ  أهّنا االقتصادية رغم من جتماعيةاال الفلسفة أكثر ٭تي

مليار دينار جزائرم  3700من  أزيد بتخصيصو الّنسيج اٟتضرم بتأىيل ( اىتمّ 2014-2010) برنامج فإفّ  سبق قولو، ١تا اتعزيزن  .دينار جزائرم
 1130 من أزيد خّصص أنّو فنجد غَتىا، أك الّشبانية سواء الفئات من جتماعي الذم يستقطب العديداال الفضاء يدعم أنّو كما الّسكن، لقطاع

 120 أزيد من كما خّصص الّرياضات(، قاعات متعّددة جوارية، مرّكبات القدـ، كرة مبلعب إ٧تاز (كالّرياضة جزائرم لقطاع الّشبيبةمليار دينار 
 الّدينية. الّشؤكف لقطاع دينار جزائرم مليار

 لذلك قتصاد،لبل الّتحتية تطوير البنيةمواصلة  يف طّياتو ٭تمل ا٢تدؼ العمومية: ىذا ا٠تدمة كٖتسُت األساسية القاعدية ا١تنشهت تطوير -
 3100 أزيد من منها يوّجو دينار جزائرم، مليار 6447 ما ييعادؿ ستثمارية، أماال الربامج نفقات من %40مإُف قارب  غبلؼ لو خيّصص لقد

لو  خيّصص أين مإُف مهم ْتّيز الّنقل قطاع حظيّ  كما ا١توانئ كا١تطارات، قدرات العمومية لتوسيع الّطرقات كتعزيز األشغاؿ لقطاع دينار جزائرم مليار
 با١تقابل مدينة بالًتاموام. 14خبلؿ ٕتهيز  من اٟتضرم الّنقل ٖتسُت اٟتديدية، الّسكك شبكة لتحديث دينار جزائرم مليار 2800من  أكثر

 للجماعات العمومية ا٠تدمة جزائرم  لتحسُتدينار  مليار 1800ييقارب  ما اإلقليم، أيضا لتهيئة دينار جزائرم مليار 500 ما يقارب خيّصص
 .كالضرائب احمللية، قطاع العدالة

 الّصغَتة نشاط ا١تؤّسسات ترقية دينار جزائرم، مليار 1000 فاؽ ٔتبلغ كالّريفية الفبلحية الّتنمية خبلؿ دعم من االقتصادية التنمية دعم -
 مليار 2000من  أزيد تعبئة متّ  كما دينار جزائرم، مليار 300مبلغ  تصل قد ميّسرة بنكية قركض صناعية كمنح مناطق خلق خبلؿ من كا١تتوّسطة

 .للبلد الّصناعية التنمية يف ٣تاؿ تدخل االنشغاالت ىذه العمومية، ا١تؤّسسات ميّسرة لتحديث بنكية دينار جزائرم كقركض

 ٪تو لصاٌف نتائجهم البحث الستغبلؿ إنشاء ٥تابر خبلؿ من ا١تعرفة، باقتصاد اىتم ا٠تيماسي فالربنامج كالّتطوير، البحث نشاط دعم -
 .ا٢تدؼ لبلوغ ىذا مليار دينار جزائرم 100 مبلغ الّسلطات لقد خّصصت منّسق، إطار يف الوطنية كامل للقدرات ٕتنيد أجل من البلد، تصاداق

 طابع ذك األّكؿ البعد األبعاد، ٥تّطط تنموم ثيبلثي بأنّو ٧تد سنوات،  ٜتس مدل على ا١تمتد ا٠تماسي الربنامج ١تضموف قراءتنا خبلؿ من  
 التنمية الّصناعية(، (لبلقتصاد أساسية قاعدية بنية كتشييد باستكماؿ ٤تض متعّلق اقتصادم ذك طابع ىو الثآف البعد البشرية(، التنمية (اجتماعي

 :ك٫تا أمرين ذاهتا تعكس ْتدّ  األبعاد البحثية(، فهذه التنمية (االقتصاد ا١تعريف خصّ  قد الثالث البعد

 ا١تقبلة؛ خبلؿ الّسنوات ستيّتبع اليت االقتصادية للّسياسة ا١تعاَف كاضحة سًتاتيجيةا رؤية كجود -
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 كل عن ٮتتلف أنّو ( حيث2014-2010) برنامج ديناميكية على بإضفاء للبلد، الّتنموية القدرات تعزيز يف الّسياسيُت الفاعلُت إرادة -
 كأف للجزائر يسبق َف مبلغ لو خيّصص لقد جامع كشامل لكل القطاعات، ٥تّطط ألنّو االقتصادية، مسَتهتا يف سّطرهتا اٞتزائر اليت ا١تخّططات
 .ا١تبلغ من قبل ىذا مثل خّصصت

 (: مضموف برنامج توطيد النمو االقتصادم.03الجدكؿ رقم )

الوحدة: مليار دج                         
 (%النسب ) المبالغ المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكر

التنمية البشرية: الًتبية، الّتعليم العاِف، السكن، الصحة، ا١تياه، التضامن، الشؤكف الدينية، الرياضة، الطاقة، اجملاىدين 
 كالتجارة.

10122 49.5% 

 ا١توانئ كا١تطاراتاألشغاؿ العمومية: الّطرؽ،  -ا١تنشهت األساسية:  

 النقل: السكك اٟتديدية، احملطّات اٞتديدة -                    

6448 31.5% 

 %8.1 1666 ٖتسُت ا٠تدمة العمومية: العدالة، ا١تالية، التجارة كالعمل.

 %7.7 1566 التنمية االقتصادية: ا١تبلحة، الصيد البحرم، ا١تؤّسسات الّصغَتة، إنعاش كٖتديث ا١تؤّسسات العمومية.

 %1.8 360 مكافحة البطالة

 %1.2 250 تصاؿالبحث العلمي كالتكنولوجيا اٞتديدة لبل

 %100 20412 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 

 .2010(، أكتوبر 2014-2010)جتماعية، ، قوائم برامج التنمية االقتصادية  االIIمصاٌف الوزير األكؿ، ملحق بياف السياسة العامة، ا١تلحق المصدر:

من قيمة  %40ستثمارات العمومية خّصص قرابة الربنامج الوطٍت الثّالث لبلأىم الّنتائج المحّققة من برنامج توطيد الّنمو االقتصادم: 
مليار دكالر ا١تقّررة للتنمية البشرية )تربية، تكوين، صّحة كسكن(، كعلى ىذا األساس نستطيع أف نوجز  286الغبلؼ اإلٚتإُف للربنامج ا١تقّدر بػ 

لرئيسي للربنامج موّجو عتبار أّف ا٢تدؼ ااجتماعي ٖتديدان، على ( فيما يتعّلق باٞتانب اال2014-2010بعض الّنتائج ا٠تاّصة بالربنامج ا٠تماسي )
جتماعية كمن أ٫ّتها ٖتسُت الّظركؼ ا١تعيشية للّسكاف على ٚتيع األصعدة، لعّل أىم الّنتائج يف ىذا اجملاؿ تتمّثل فيما لتحقيق ٚتلة من األىداؼ اال

 (259-258، الصفحة 2014)علي ككراْتي، ديسمرب  يلي:

 .2011سنة  %10إُف  2005سنة  %15.3إُف  1999ة سن %30تراجع النسبة الّرٝتية ١تعّدؿ البطالة من  -

 93مليار دينار جزائرم، منها  302.2بتخصيص  2011جتماعية لسنة ٯتّثل الّدعم ا١توّجو لؤلسر لوحده أكثر من ربع األمواؿ اال -
 ي لبلستفادة من الكهرباء كالغاز؛ستهبلؾ كاٟتليب كا٠تبز كالباقمليار دينار جزائرم لدعم أسعار العديد من ا١تواد األساسية الواسعة اال

من ٣تموع األمواؿ ا١ترّصدة، يف حُت  %23.5مليار دينار جزائرم فإهّنا ٘تتص  282.7أّما القّيم ا١تالية ا١تخّصصة لقطاع الّسكن بقيمة  -
جزائرم يوّجو جزء كبَت مليار دينار  220.6من ىذه األمواؿ ٗتّصص لدعم منظومة الّصحة، بتخصيص غبلؼ مإُف قيمتو  %18أف أكثر من 

 مليار دينار جزائرم ١تؤّسسات الّصحة العمومية. 218.5منها 

V- ( 2019-2015البرنامج الخماسي) 

 ادكالر 112فًتاجع سعر النفط اٞتزائرم من  2014يف ظل تراجع سعر النفط الذم َف يعد ٤تتمبل بل حقيقة بداية من شهر سبتمرب 
، ما يبدم نوعا من التساؤؿ على قدرة السلطات العمومية يف مواصلة ضخ 2015يف األسبوع األكؿ من جانفي  ادكالر 50للربميل إُف أقل من 

 ٢تا األمواؿ يف االقتصاد الوطٍت من أجل خلق نسبة ٪تو متواصلة يف ظل ا٨تدار أسعار البًتكؿ كما ستلقي بو على القطاعات األخرل باعتبار أفّ 
 ط التنموية كما تسهم بو من خلق مناصب العمل كرفع مستويات النمو االقتصادم.ا١تسا٫تة الكربل يف ٘تويل ا٠تط
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مليار دكالر، باعتباره برنامج استثمارات عمومية تفًتض معدال سنويا  262ا١تخطط ا٠تماسي للتنمية الذم رصدت لو الدكلة ٨تو 
يشة السكاف يف قطاعات السكن، الًتبية، الصحة، ا١تاء، مليار دكالر مع منح األكلوية لتحسُت ظركؼ مع 52,4للمخصصات ا١تالية قدره 

 (340-338، الصفحة 2017)عاشور ككعيل، جواف  اٍف، يهدؼ إُف ٖتقيق: ...الكهرباء، الغاز،

 العمل على إحداث ٪تو قوم للناتج الداخلي ا٠تاـ؛ -
 تنويع االقتصاد ك٪تو الصادرات خارج احملركقات؛ -
 استحداث مناصب شغل؛ -

مع مواصلة السياسة االجتماعية للحكومة عرب ترشيد التحويبلت االجتماعية كدعم الطبقات 7%استهداؼ بلوغ نسبة ٪تو اقتصادم  -
 احملركمة؛

 إعطاء عناية خاصة للتكوين كتوعية ا١توارد البشرية من خبلؿ تشجيع كترقية كتكوين األطر كاليد العاملة ا١تؤىلة؛ -
 حملدث للثركة؛تشجيع االستثمار ا١تنتج ا -
 ترقية كدعم األنشطة االقتصادية القائمة على ا١تعرفة كالتكنولوجيا القوية كدعم ا١تؤسسات ا١تصغرة؛ -
 اٍف؛ ...ٖتسُت مناخ األعماؿ من خبلؿ تبسيط اإلجراءات كتوفَت العقار كالقركض، -
 البلمركزم على القرار من أجل ضماف خدمة عمومية جيدة؛فاء الطابع ظعصرنة اإلدارة االقتصادية كمكافحة البَتكقراطية كإ  -
 العمل على ترقية الشراكة بُت القطاع العاـ كا٠تاص ٤تلي أك أجنيب. -

من خبلؿ األىداؼ ا١تستوحاة من ا١تخطط ا٠تماسي فإنو سيتواصل التوجو االستثمارم يف ثبلث قطاعات كربل كىي ا١تنشهت كاألشغاؿ 
اٍف فاألكلوية أعطت للقطاعات ا١تنتجة كللتنمية االجتماعية، إف  ...لتنمية االجتماعية يف ٣تاؿ الصحة، الًتبية، السكن،العمومية كالصناعة ككذا ا

كالذم  2015( كىو ما يقارب عجز ميزانية 2015-2019مليار دكالر لبلستثمارات العمومية للخطة ) 52,4ا١تخصصات ا١تالية ا١تقدرة بػ 
لعجز كالذم يعتمد على االحتياط يف تقدير السعر ا١ترجعي للنفط كعليو فالسيناريوىات ا١تستقبلية لربامج االستثمارات سيموؿ عن طريق التمويل با

  .العمومية تتوقف على إتاىات سوؽ النفط

نقل ...( كا١تقدر من ا١تتوقع أف ٖتافظ اٟتكومة على ا١تشاريع اليت شرع يف إ٧تازىا كذات األكلوية القصول )السكن، الصحة، الًتبية، ال
مليار دكالر، مع االستغناء عن باقي ا١تشاريع األخرل اليت ال ٖتمل طابع األكلوية كاليت ال تؤثر على النمو االقتصادم، فقد بلغ  26حجمها بػ 

د ضمن برامج من ا١تشاريع ا١تخصصة  كتع 53%مليار دكالر كقد مّس حجم ترشيد اإلنفاؽ العمومي يف ٣تاؿ ا١تشاريع الكربل  29حجمها 
( كيف ٘تويل 2015-2019الًتشيد ىذا ما ٬تعلنا نستبعد أف تكوف اٞتزائر يف أزمة اقتصادية يف ا١تدل القصَت لفًتة ا١تخطط ا٠تماسي للتنمية )

رغم أهنا ستظهر تعقيدات بعد سنتُت إف استمرت مؤشرات التصحيح االقتصادم  2015مليار دكالر لعاـ  26ا١تشاريع الكربل اٟتالية كحجمها
 217مليار دكالر أم أّف ٣تموع 170مليار دكالر كاحتياطي من النقد األجنيب  47على ما ىي عليو أم يبقى رصيد صندكؽ ضبط اإليرادات يف 

امُت كنصف، غَت أّف ىناؾ بعض ا١تؤشرات ستعرؼ تراجعا كقد بدأت مبل٤تها مليار دكالر تصنع التوازنات الكربل للدكلة يف ٣تاؿ اٟتماية ١تدة ع
مع استقرار االستَتاد ٔتعدالت  2015مليار دكالر يف أكاخر 34إُف  2014مليار دكالر يف سنة   68تظهر على األفق فًتاجع الصادرات من 

مليار مقابل إيرادات قدرت بػ 75,8ليار دكالر، أماـ بلوغ نفقات ا١تيزانية م 20مليار دكالر ٦تا يفاقم عجز ا١تيزاف التجارم بػ  57,3عالية تعادؿ 
 .2016سنة  10%مليار كالتضخم مرتفع يقًتب من  28للموازنة عند عتبة  امليار ٦تا يعٍت عجز  49,5

يرادات النفطية للفًتة ( مبٍت على مؤشرات اقتصادية مرتبطة أساسا باإل2015-2019إف ىذا التقييم لبلستثمارات العمومية للفًتة )
 متنوع.القصَتة، أما فيما ٮتص االقتصاد الوطٍت ككل سيتحدد كفقا لتعاطي اٟتكومة مع الوفرة ا١تالية اٟتالية كمدل استغبل٢تا يف بناء اقتصاد 
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كدة كاليت ىي دكف سقف رغم ىذه ا١تؤشرات إال أنو ال يزاؿ للجزائر فرصة ىامش ٖترؾ للحاؽ ٔتعيار اإلقبلع بالنظر إُف القطاعات الرا 
مة كتركيز ءمبل النمو، فالدكلة اليـو أماـ إدارة االقتصاد الوطٍت كفق مفهـو األزمة للمديُت ا١تتوسط كالبعيد كعليها البحث عن أدكات التصحيح األكثر

ية كالصيدلية، كما أف الدكلة قد حوؿ القطاعات الراكدة كالسياحة كالصناعة ّتميع فركعها مثل الصناعة الغذائ 2019اٞتهد االستثمارم يف 
٬تب ا١تواصلة إال أنو ينبغي تطوير قطاعات أخرل على غرار التكنولوجيا اٞتديدة، فاللحاؽ ٔتجموعة  استثمرت كثَتا يف ا١تنشهت كالطرؽ كٕاف كاف

ا١تالية كالبشرية كمن أىم ملفات البد من توفَت اإلمكانيات ا١تادية ك  2019بشرط ٖتقيق شركط اإلقبلع يف  2030غضوف  الدكؿ الصاعدة يف
السياسات مفتاحية الصعود الستغبلؿ الفرصة االنتقالية بُت الطاقات التقليدية كالطاقات ا١تتجددة، فوضع برنامج للطاقات ا١تتجددة ستدفع بواضعي 

يقي ٦تا ٭تفز االبتكار التكنولوجي كٕاطبلؽ نسيج االقتصادية يف الدكلة إُف مقايضة اإلمكانيات الوطنية يف ٣تاؿ الطاقات النظيفة باندماج صناعي حق
 صناعي متخصص يف الطاقات البديلة.

  كمناقشتها: النتائج  -
ا١تقاربة الكينزية اليت أيعّدت كفقها سّياسة اإلنعاش االقتصادم ال تتناسب مع الوضع الذم تعيشو اٞتزائر بالّنظر لعدـ مركنة اٞتهاز  -

ستثمار َف تؤد إُف زيّادة العرض الكلي كتنشيط اٞتهاز ا١تسّجلة يف الطّلب الكلي بسبب زيادة اإلنفاؽ اٟتكومي ا١توّجو لبلاإلنتاجي، إذ أف الّزيادة 
 اإلنتاجي؛

 من خصوصّيات َف تكن نابعة اهناإلنسآف فيها، كأل البعد إ٫تاؿ العريب كباألخص يف اٞتزائر بسبب العاَف يف ا١تطّبقة التنمية ٪تاذج فشلت -
 اٟتضارم؛ كتوّجهها األّمة ىذه

إطاران نظريان مناسبان كمصدر إ٢تاـ  2000اإلسًتاتيجية الّتنموية اٞتديدة اليت أخذت هبا الّدكلة ككذا الّسياسات ا١تنبثقة عنها منذ سنة  تيعدّ -
 قر إُف الوضوح كالّدقة.للكثَت من اٟتلوؿ ١تشاكل كانت عالقة، غَت أّف الذم ييؤخذ عنها ىو كوهنا من حيث ا١تضموف ظلت تفت

 الخالصة:  -
 2001سنة  منذ اٞتزائر يف االقتصادية، ا١تعتمدة العمومية كاإلصبلحات ستثماراتاال برامج لسّياسة جتماعيةكاال االقتصادية الّنتائج ال تزاؿ

 الّظركؼ بسبب بدايتها سنة على 18 من أكثر مركر من ١تختلف االقتصاديُت كاحملّللُت، بالّرغم الواسع اٞتدؿ الكثَت من تثَت اٟتاضر الوقت حىت
 اآللة االقتصادية، أّما كافية لتحريك نقدية سيولة ككجود العامة ا١تيزانية يف تسجيل فوائض الّداخلية بالّظركؼ ا١تبلئمة، ا١تقصود كا٠تارجّية الّداخلية

 يف األجانب ا١تتعاملُت ثقة اٞتزائر، تزايد يف تاريخ غَت مسبوقة نقدية حتياطاتاكتسجيل  البًتكؿ أسعار رتفاعا يف اختصارىا فييمكن العوامل ا٠تارجية
 .الّداخلية االقتصادية لؤلكضاع طبيعية كنتيجة يف اٞتزائر ستثماراال كزيادة فرص اٞتزائرم قتصاداال

 .قائمة المراجع كالمصادر : -

1. Bilan du Programme de Soutien à la Relance Economiques .(Septembre 2001 à Décembre 2003.) 
 (. الظرؼ االقتصادم كاالجتماعي. اٞتزائر: الندكة العامة العادية الثالثة كالعشركف.2002اجمللس الوطٍت االقتصادم كاالجتماعي. ) .2
 جامعة اٞتزائر. مشكلة الفقر.( كدكرىا في معالجة 2014-2001السّياسة االقتصادية في الجزائر خالؿ الفترة )(. 2014اكضايفية حدة. )ديسمرب  .3
 بوابة الوزير األكؿ. )ببل تاريخ(. برنامج دعم النمو االقتصادم. .4
 .46، 09نسانية ، العدد كاإل٣تلة األكادٯتية للدراسات االجتماعية  دراسة تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادم المطبقة في الجزائر.(. 2013بوفليح نبيل. ) .5
 (.٣08تلة ا١تعيار )العدد  (.2014-2001التنمية المستدامة في الجزائر من خالؿ البرامج التنموية خالؿ الفترة )(. 2014ْتي. )ديسمرب بوىنة علي، كعبد اس كرا .6
 (.2010مام  24جتماع ٣تلس الوزراء ا١تنعقد . )ابياف  .7
 ٣تلة ميبلؼ للبحوث كالدراسات .االقتصادية الكلية لالقتصاد الجزائرم. أثر الموارد المالية النفطية على المتغيرات (. 2017حيدكشي عاشور، كميلود كعيل. )جواف  .8
 (.29نسانية )العدد إلجلة العلـو ابرامج التنمية بين األىداؼ المنشودة كالنتائج المحدكدة. ـ(. 2013خلوط فوزية. ) .9

 (.٣07تلة أْتاث اقتصادية كإدارية )العدد (. 2004 -2001تصادم )التنمية المستدامة في الجزائر من خالؿ برنامج اإلنعاش االق(. 2010زرماف كرٔف. )جواف  .10
ستثمارات العامة الا١تلتقى الّدكِف حوؿ تقييم آثار برامج انعاش االقتصادم على النمو االقتصادم في الجزائر. أثر برنامج اإل(. 2013صاٟتي ناجية، كفتيحة ٥تناش. )مارس  .11

 مو االقتصادم. جامعة سطيف، اٞتزائر.كانعكاساهتا على التشغيل كاالستثمار كالن
ا١تلتقى الوطٍت حوؿ الّتحوالت السّياسية كإشكالية التنمية يف اٞتزائر كاقع كٖتّديات. جامعة  الجزائر في األلفية الثالثة لتحقيق التنمية المستدامة. جود(. 2008عبو ىودة. ) .12

 الشلف، اٞتزائر.
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ا١تلتقى الدكِف  (.2009 -2001سّياسات اإلنفاؽ العاـ على أداء القطاع الفالحي في الجزائر خالؿ الفترة ) نعكاساتا(. 2014كشييت حسُت، كعمار سعد اس. ) .13
 فاؽ األلفية الثالثة. جامعة ا١تسيلة، اٞتزائر. آحوؿ تقييم اسًتاتيجيات كسياسات اٞتزائر االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحركقات يف

ستثمارات العامة كانعكاساهتا الثار برامج اآا١تؤ٘تر الوطٍت حوؿ تقييم  ثار البرامج االستثمارية على النمو االقتصادم في الجزائر.آعرض كتقييم (. 2013زاؽ. )مدكرم عبد الر  .14
 على الّتشغيل كالنمو االقتصادم. جامعة سطيف، اٞتزائر.

 (.2009-2005االقتصادم ) (. الربنامج التكميلي لدعم النمو2005مصاٌف الوزير األكؿ. ) .15
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 ملخص:
يتزايد االىتماـ بالطاقات ا١تتجددة أك الطاقات ا٠تضراء، باعتبارىا من الطاقات النظيفة ك ا١تتجددة تلقائيا، ك بديبل للطاقات 

، كهبذا فاف اٞتزائر تسَت قدما ٨تو عهد جديد من الطاقة ا١تستدامةالتقليدية الناضبة، ىذا ما يكسب الطاقات ا١تتجددة صفة االستدامة، 
 التوجو أ٫تية إبرازإُف ، ك ىذا سعيا منها 2030-2011الربنامج الوطٍت لتنمية الطاقات ا١تتجددة ا١تمتد خبلؿ الفًتة  كٕتسد ىذا يف

 ككاقعهاا مقوماهت، ا١تتجددة الطاقات على االعتماد اٞتزائريف إسًتاتيجية، كإظهار التقليدية الطاقات عوض ا١تتجددة الطاقات على لبلعتماد
 .ا١تستدامة التنمية لتحقيق

 الطاقويةألنو احتياجاهتم تلبية على البلحقة األجياؿ قدرة من ينقص لن ا١تتجددة الطاقات استهبلؾ فأتوصلت الدراسة إُف 
 من ٢تا ١تا ا١تتجددة الطاقات من كفَتة مصادر ٘تتلك اٞتزائرك ، ا١تستدامة التنمية ٖتقيق إُف مايؤدم كىذا مستداما، طاقويا مستقببل ٢تم سيوفر

 .الرياح كطاقة الشمسية الطاقة خاصة كمناخية طبيعية خصائص
 .طاقات متجددة، تنمية مستدامة، طاقات تقليديةلكلمات المفتاح :ا

 XNN؛  JEL :XNNتصنيف 

 
Abstract: 

There is increasing interest in renewable energies or green energies, as they are clean 
and renewable energies automatically, and an alternative to traditional depleted energies, this 
is what makes renewable energies the status of sustainability, and thus Algeria is moving 
forward towards a new era of sustainable energy, and this is embodied in the national 
program for the development of renewable energies. Extending during the period 2011-2030, 
in an effort tohighlight the importance of the trend to rely on renewable energies instead of 
traditional energies, and to show Algeria's strategy in relying on renewable energies, its 
components and reality to achieve sustainable development. 
The study concluded that the consumption of renewable energies will not diminish the ability 
of future generations to meet their energy needs because it will provide them with a 
sustainable energy future, and this is what leads to achieving sustainable development. Wind. 
Keywords::renewable energies, sustainable development, traditional energies. 
Jel Classification Codes : XNN ; XNN 
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I-  تمهيد : 

استغبلؿ تعترب الطاقات ا١تتجددة من ا١تصادر الطاقوية اآلمنة كالرفيقة بالبيئة، كاليت أصبحت تسمى بالطاقة ا٠تضراء، كالتوجو اٟتاِف للدكؿ ىو 
 تلك ا١تصادر ١تا تتميز بو عن مصادر الطاقة التقليدية، كبالتاِف ا١تسا٫تة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة. 

ل جددة يف اٞتزائر اليـو حقيقة كطنية ٗتدـ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية، ك٘تثل اٟتل األمثل ٠تبلفة احملركقات بشكتعد الطاقات ا١تت
لطاقة ا١تتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ٯتثل ٖتديا كبَتا من أجل اٟتفاظ على لة كصحة اإلنساف، إف إدماج اٞتزائر كبَت دكف اإلضرار بسبلمة البيئ

 ا١توارد األحفورية باعتبارىا ناضبة، كتنويع فركع إنتاج الكهرباء كا١تسا٫تة يف التنمية ا١تستدامة.
ف كاقع التنمية االقتصادية فرض عدة ٖتديات خبلؿ إتطور بعد أف كاف مركزا على النمواالقتصادم،فالمع تزايد االىتماـ بالفكر التنموم ك 

انطبلقا من اآلثار السلبية ا١تًتتبة على أ٪تاط التنمية اليت ال تراعي ندرة بعض ا١توارد الطبيعية من حيث  ،تفًتة هناية الستينيات كبداية السبعينيا
 أك٥تلفات النشاطات االقتصادية على البيئة مثل التلوث كالتصحر. ،االستغبلؿ

جل ضماف األمن الطاقوم أمن  أكلوية اتيجي ذككىذا باعتبار ىذا النوع من الطاقات ٣تاؿ اسًت  ،توِف اٞتزائر اىتماما بالطاقات ا١تتجددة
لعمبلء االقتصاديُت للببلد يف سياؽ ٖتديات االنتقاؿ الطاقوم، كالنظاـ العا١تي االقتصادم كالتغَتات العا١تية كإشارة قوية إُف كل الفاعلُت كالباحثُت كا

ؤىبلت اليت ٘تكنها من االرتقاء إُف مصاؼ الدكؿ الرائدة يف ىذا اجملاؿ، ١تاف اٞتزائر ٘تتلك كل أكالصناعيُت بغرض اٗتاذ اإلجراءات البلزمة، خاصة ك 
 كهبذا سيكوف ىذا النوع من الطاقات يف صلب السياسات الطاقوية كاالقتصادية اليت تنتهجها اٞتزائر.

 التنمية المستدامة؟ أبعاد مدل نجاعة برنامج تنمية الطاقات المتجددة في تحقيقموضوعنا حوؿ  إشكاليةمن ىذا ا١تنطلق تنبثق 
  :الدراسة أىمية

 ال كاليت الناضبة التقليدية للطاقات  اسًتاتيجيابديبل االقتصادية، باعتبارىا اٟتياة يف ا١تتجددة الطاقات أ٫تية من أ٫تيتها الدراسة ىذه تستمد
 . ا١تستقبلية األجياؿ حقوؽ ضماف يف عليها ٯتكن االعتماد اليت ا١تتجددة الطاقات عكس ،ا١تستقبلية األجياؿ حقوؽ تضمن
  :الدراسة أىداؼ

 :أ٫تها األىداؼ من ٚتلة ٖتقيق إُف الدراسة ىذه هتدؼ
 ؛التقليدية الطاقات عوض ا١تتجددة الطاقات على لبلعتماد التوجو أ٫تية إبراز -
 ؛ا١تستدامة التنمية لتحقيق ا١تتجددة الطاقات على االعتماد يف اٞتزائر إسًتاتيجية  -
 .اٞتزائر يف ا١تتجددة الطاقات مقوماتكاقع ك  -

 منهج الدراسة: 
 يف اٞتزائر كدكرىا يف ا١تتجددة الطاقات يف األساسية ا١تفاىيم ٥تتلف على للتعرؼ التحليلي الوصفي ا١تنهج يف ىذه الدراسة على مت االعتماد

 . ا١تستدامة التنمية ٖتقيق
 تقسيمات الدراسة: 

 ا١تطركحة يف النقاط التالية:سنحاكؿ معاٞتة اإلشكالية 
 ؛مفهـو الطاقات المتجددة كمصادرىا -1
 ؛دكر الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة -2
 .كاقع كإمكانيات الطاقات المتجددة في الجزائر -3
II-  :مفهـو الطاقات المتجددة كمصادرىا 

 :تتمثل مفاىيم الطاقات ا١تتجددة كمصادرىا فيما يلي
II.1-  :تعريف الطاقات المتجددة 

الطاقة ىي القدرة على ا٧تاز عمل كىي تظهر يف أشكاؿ ٥تتلفة مثل الطاقة اٟتركية أكالكامنة أكعلى شكل حرارة أكعمل ميكانيكي أكطاقة  
 .(13صفحة ، 2000)ٛتود، بساـ ٛتود، .. اٍف. . كهربائية أكطاقات التفاعبلت الكيميائية
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 كال نستطيع مبلحظتها أكقياسها مباشرة كإ٪تا ندرس تأثَتىا على ا١تواد. ،ىي ترشيد كتنظيم العمليات القاعدية على الطبيعة
أما الطاقات ا١تتجددة فتعرؼ حسب ككالة الطاقة العا١تية: بأهنا تتشكل من مصادر الطاقة النإتة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة 

 .(2019)ككالة الطاقة العا١تية،  الشمس كالرياح، كاليت تتجدد يف الطبيعة بوتَتة أعلى من كتَتة استهبلكها
ف الطاقات ا١تتجددة عبارة عن طاقة ال يكوف مصدرىا ٥تزكف ثابت ك٤تدكد يف الطبيعة، تتجدد أفَتل  ،أما برنامج األمم ا١تتحدة ٟتماية البيئة

بصفة دكرية أسرع من كتَتة استهبلكها، كتظهر يف ٜتسة أشكاؿ: أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهركمائية، الكتلة اٟتيوية، كطاقة باطن 
 .(2017)األمم ا١تتحدة ٟتماية البيئة، األرض

الطاقة اليت يتكرر كجودىا يف الطبيعة على ٨توتلقائي كدكرم، كىي الطاقات ا١تتجددة ىي الطاقات اليت ٨تصل عليها من خبلؿ تيارات 
ال ٯتكن اإلفادة منها إال بعد تدخل اإلنساف إلخراجها  ،بذلك على عكس الطاقات غَت ا١تتجددة ا١توجودة غالبا يف ٥تزكف جامد يف األرض

 .(2002السنوم الثالث كالثبلثوف،  )منظمة الدكؿ العربية ا١تصدرة للبًتكؿ، التقريرمنو
كىي تتجدد بصفة اكرب من استهبلكها، دكف أف يؤدم  ،كعليو فاف الطاقات ا١تتجددة ىي تلك الطاقات اليت تستمد مصادرىا من الطبيعة

 استهبلكها إُف نفاذىا.
 لنقاط التالية:من التعاريف السابقة ٯتكن استقراء أ٫تية الطاقات ا١تتجددة، اليت ٯتكن حصرىا يف ا

  قل تكلفة مقارنة بالطاقات التقليدية ما يرفع من معدؿ أاالعتماد على ا١تصادر الطبيعية يف توليد الطاقة، ٬تعل الطاقات ا١تتجددة
 التوفَت؛

 ٘تيز تكنولوجيا الطاقات ا١تتجددة بكثافة العمالة كبالتاِف يوفر ىذا القطاع فرص عمل لشر٭تة كبَتة من األفراد؛ 
  استفادة األجياؿ القادمة من مصادر الطاقة، كالتحرر من حاالت عدـ التأكد اليت ترتبط ٔتستقبل مصادر الطاقات التقليدية؛ضماف 
 ٖتسُت النموكاالستقرار االقتصادم احمللي؛ 
  منة مقارنة بالطاقات التقليدية.آتعترب الطاقات ا١تتجددة 

II.2-  :مصادر الطاقات المتجددة 
مُت كتنويع مزيج الطاقات ا١تركبة البلزمة إلنتاج الطاقة الكهربائية، إال أف ٖتويلها إُف طاقة  أالطاقات ا١تتجددة دكرا ىاما يف تتلعب مصادر 

 كهربائية أكحركية ال يزاؿ ٭تتاج إُف خفض يف تكلفة إنتاجها حىت تصبح منافسا قويا للطاقة ا١تنتجة من الطاقة التقليدية.
الطبيعية كىي غَت ناضبة بل متجددة باستمرار إُف أف يرث اس األرض كمن عليها، كىذه الطاقات تشمل الطاقة تستمد ىذه ا١تصادر من 

د كاٞتزر، الشمسية، كطاقة الرياح كطاقة اٟترارة اٞتوفية، كالطاقة ا١تائية، كبعض أشكاؿ الكتلة اٟتيوية، باإلضافة إُف مصادر طاقة احمليطات كا١ت
 .(29، صفحة 2012)٥تلفي، التاليةكسنختصرىا يف النقاط 

 الطاقة الشمسية:

لضوء تعد من أكُف الطاقات ا١تتجددة النظيفة كالبديلة للنفط، ١تا ٘تتاز بو من خصائص ٘تيزىا عن الطاقة ا١تتجددة، كيقصد بالطاقة الشمسية ا
 10كرب مصادر الطاقة ا١تتجددة على سطح األرض، حيث تستقبل األرض طاقة مشسية تعادؿ أٟترارة النإتة عن الشمس كىي من ا١تنبعث كا

ألف مرة الطلب العا١تي  15كاط كىومايعادؿ تَتا 178على األرض كل عاـ حواِف أضعاؼ الطاقة ا١تنجزة، حيث يقدر اإلشعاع الشمسي الساقط 
كاألشعة  %2كغَت ا١ترئي كاألشعة فوؽ البنفسجية يشكل  %49ها ا١ترئي يشكل على الطاقة األكلية.كأشعة الشمس أشعة كهركمغناطيسية كطيف

 .%49دكف اٟتمراء 

مليوف  185جيقا كاط كىومايعادؿ  50٪توا قياسيا يف إنتاج الطاقة الشمسية الكهركضوئية، حيث مت إضافة أكثر من  2015شهد عاـ 
جيقا  227، ليبلغ اإلنتاج العا١تي من الطاقة الكهركضوئية ٨تو2014افة عاـ من الطاقات ا١تض %25لوحة مشسية، ك٘تثل نسبة أعلى ْتواِف 

 .(2016)منظمة األقطار العربية ا١تصدرة للبًتكؿ أكبك، تقرير األمُت العاـ السنوم الثالث كالثبلثوف، كاط
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 طاقة الرياح: 

عن طريق ٖتويل حركة الرياح، أم طاقتو اٟتركية، إُف شكل آخر من أشكاؿ الطاقة سهلة ىي الطاقة ا١تستمدة من حركة ا٢تواء كالرياح، 
الرياح االستخداـ، بالدرجة األساس طاقة كهربائية كإُف درجة اقل طاقة ميكانيكية تستخدـ يف عدد كبَت من التطبيقات، كيتم االستفادة من طاقة 

٤تور عمودم كىي ْتركتها تشغل ٤تركا قادرا على ٖتويل طاقة الرياح اٟتركية  ىمن شفرات دكارة عللتوليد الكهرباء عن طريق توربينات ىوائية مؤلفة 
 إُف طاقة كهربائية.

، 2016جيقا كاط بنهاية عاـ 500بلغت كميات الطاقة الكهربائية كاليت مت إنتاجها من ٚتيع نوربينات الرياح ا١تثبتة يف ٚتيع أ٨تاء العاَف ٨تو
من مزيج الطاقة من ا١تصادر %4.7. تشكل طاقة الرياح حواِف 2016ميغا كاط يف األشهر الستة األكُف من عاـ  71421 حيث مت إضافة حواِف

، 2015عاـ  %5.8، بعد أف كاف 2016عاـ  %5ا١تتجددة إلنتاج الكهرباء، كما ا٩تفض معدؿ ٪توإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح إُف حواِف 
 .2014عاـ %5.6ك

 الجوفية:  طاقة الحرارة
ة اٟترارة اٞتوفية ىي طاقات حرارية دفينة يف أعماؽ األرض كموجودة بشكل ٥تزكف من ا١تياه الساخنة أكالبخار كالصخور اٟتارة، لكن اٟترار 

لدراسة كالبحث كالتطوير، فرة ىي ا١تياه الساخنة كالبخار اٟتار، بينما حقوؿ الصخور اٟتارة مازالت قيد اا عن طريق الوسائل التقنية ا١تتو ا١تستغلة حالي
ة ىذا كحىت اآلف ليس ىناؾ دراسات شاملة حوؿ حجم كمدل إمكاف استغبلؿ ىذه ا١توارد، إذ أف نسبة استغبل٢تا ال تزاؿ ضئيلة، كتبقى زيادة مسا٫ت

كتستعمل الطاقة اٞتوفية لتوليد ا١تصدر يف تلبية احتياجات اإلنساف رىنا بالتطورات التكنولوجية كأعماؿ البحث كالتنقيب اليت ستجرل مستقببل.
ل يف صناعة الكهرباء، كما ٯتكن استعما٢تا يف ٣تاالت أخرل كالتدفئة ا١تركزية كاالستخدامات الزراعية كالصناعية كاألغراض الطبية، كٕتفيف احملاصي

 الورؽ كالنسيج كتستخدـ الينابيع الساخنة يف اٞتزائر ألغراض طبية كسياحية.
، 2016دكلة على مستول العاَف يف  23مشركعات يف  44اج الطاقة الكهربائية من طاقة اٟترارة اٞتوفية حواِف بلغ عدد مشركعات إنت

ميغا كاط إُف مزيج الطاقة العا١تي من ا١تصادر ا١تتجددة إلنتاج الكهرباء بنسبة تبلغ ٨تواقل  1562.5و٨تسوؼ تضيف ىذه ا١تشركعات قدرات تبلغ 
 اقة العا١تي ا١تنتج من ا١تصادر ا١تتجددة.من إٚتاِف مزيج الط %0.4من 

سبة كميات الطاقة ا١تكتشفة نف أجيغا كاط، ك  200ف إٚتاِف الطاقة العا١تية للحرارة اٞتوفية احملتملة يبلغ حواِف أتشَت ا١تعلومات ا١تتوفرة 
 من إٚتاِف الطاقة العا١تية. %7-6تصل إُف حواِف 

 الطاقة المائية "الهيدركليكية": 

من إنتاج الكهرباء من ا١تصادر  %71الطاقة الكهركمائية ىي ا١تصدر ا١تتجدد الرائد لتوليد الكهرباء على مستول العاَف، كتوفر حواِف تعد 
إٚتاِف الطاقة الكهربائية ا١تنتجة  ـ %و16جيغا كاط، ك٘تثل ٨تو1064واِف ْت 2016ا١تتجددة، كتقدر كميات الطاقة الكهركمائية ا١تركبة ا١تنتجة عاـ 

 من ٚتيع أنواع مصادر الطاقة التقليدية كا١تتجددة.

ميغا كاط كبنسبة  11598كاليت بلغت حواِف  2015اٞتدكؿ ا١تواِف يبُت إٚتاِف إنتاج الدكؿ العربية من الطاقات الكهركمائية ا١تركبة لعاـ 
 بائية ا١تركبة.من اإلنتاج العا١تي من الطاقة الكهر  %0.1بلغت ٨تو
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 2015(: إجمالي الطاقات الكهركمائية بالدكؿ العربية نهاية عاـ 01جدكؿ )ال
 الطاقة المركبة )ميغا كاط( الدكلة

 228 اٞتزائر

 66 تونس

 1501 سوريا

 2750 العراؽ

 2800 مصر

 8456 مجموع الدكؿ االعضاء )اكبك(

 12 ردفاأل

 1770 ا١تملكة ا١تغربية

 2250 السوداف

 221 لبناف

 996:9 مجموع الدكؿ العربية
 

 ، WWW.OPEC.ORG، متاح على ا٠تط:OPEC ،2002منظمة الدكؿ العربية ا١تصدرة للبًتكؿ، التقرير السنوم الثالث كالثبلثوف،  المصدر:
 .157، ص:20/06/2019تاريخ االطبلع: 

 
 طاقة الكتلة الحيوية: 

كىي ٥تلفات اإلنساف كاٟتيواف كالنبات كاليت قد تكوف صلبة كالقمامة، ك٥تلفات  ،يطلق على النفايات العضويةإف مصطلح الكتلة اإلحيائية 
توم اٟتيوانات ك٥تلفات األشجار، كقد تكوف سائلة كمياه اجملارم ك٥تلفات بعض الصناعات، كتستعمل ىذه ا١تخلفات إلنتاج الغاز اٟتيوم الذم ٭ت

 ين ٯتكن استخدامهما ألغراض اإلنارة كالطبخ كالتدفئة.   على ا١تيثاف كالربكباف اللذ

 أكسيد يعترب توليد الطاقة الكهربائية كاٟترارية كإنتاج الوقود من طاقة الكتلة اٟتيوية مكسبا بيئيا يساىم يف التقليل من انبعاثات غاز ثآف
 ؼ اٞتوم.الكربوف من خبلؿ استغبلؿ عملية تعفن ىذه ا١تخلفات ككبح تأثَتىا على الغبل

تَتا كاط/ساعة، كبلغ معدؿ ٪تواستخداـ الكتلة اٟتيوية يف  464بلغ إٚتاِف الطاقة ا١تنتجة من طاقة الكتلة اٟتيوية على مستول العاَف ٨تو
 .2010كىومعدؿ ثابت منذ عاـ  %1.2إنتاج الطاقة حواِف 

واشي كٖتويل ٥تلفات التمور يف اٞتنوب ك٥تلفات صناعة زيت الزيتوف إف آفاؽ تطوير ىذه الطاقة يف اٞتزائر قائمة كالسيما يف مزارع تربية ا١ت
من ا١تساحة  %10مليوف مكافئ نفط سنويا، أما ا١تخلفات الغابية اليت ٘تثل  5ألف طن( كا١تخلفات اٟتضرية كالزراعية تقدر ب  70)ٔتتوسط 

 ميغا طن معادؿ نفط يف السنة. 3.7ٯتكن ٖتقيق قدر 
 الطاقة النوكية: 

من الطاقة ا١تولدة بالعاَف، ينظر العلماء إُف الطاقة  %20طاقة اليت تنطلق أثناء انشطار أكاندماج االنوية الذرية، تشكل الطاقة النوكية ىي ال
العامة  التكاليف العالية لبناء ا١تفاعبلت، ك٥تاكؼ النوكية كمصدر حقيقي ال ينضب للطاقة، كما يثَت بعض ا١تعارضة حوؿ مستقبل الطاقة النوكية ىو

 ا١تتعلقة بالسبلمة، كصعوبة التخلص اآلمن من ا١تخالفات عالية اإلشعاع.

III-  :اإلطار المفاىيمي للتنمية المستدامة 
 :تتمثل مفاىيم التنمية ا١تستدامة فيما يلي
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III.1- :تعريف التنمية المستدامة 
من جهة، كبُت ا١توارد ا١تتاحة من جهة أخرل، كذلك ىي عبلقة ينطلق جوىر التنمية ا١تستدامة من ضركرة إ٬تاد توازف بُت حجم السكاف 

 بُت اٟتاضر كا١تستقبل هبدؼ ضماف معيشة أفضل لؤلجياؿ القادمة.
دكف التغافل عن ا١تستقبل باٟترص  ،"التنمية ا١تستدامة با١تعٌت ا١تتعارؼ عليو ىي قياـ األجياؿ اٟتالية بالعمل على توفَت حاجاهتا يف اٟتاضر

مع بذؿ جهد على عدـ تلويث البيئة بدرجة ٕتعل من ا١تستحيل على أجياؿ  ،كادخار نصيب أكرب منها للغد ،ستنزاؼ الثركات الطبيعيةعلى عدـ ا
)بن ٭تِت "ا١تستقبل أف تباشر اٟتياة با١تستول الذم نعمت هبا األجياؿ السابقة. أم أف ال تعيق عمليات تنمية اٟتاضر أىل الغد عن توفَت حاجياهتم

 .(29ىػ، صفحة 1427الفيبلِف، 
 .كا١تستقبل اٟتاضر ألجياؿ التنموية اٟتاجات متساك ٨تو على تتحقق التنمية" ْتيث يف اٟتق إ٧تاز ضركرة" بأهنا ا١تستدامة التنمية كما تعرؼ

 هنجا كتستلـز القضايا من كاسعة ٣تموعة إُف لتشَت تتعداىا االقتصادية، بل التنمية على فحسب ال تقتصر "ا١تستدامة التنمية" عبارة أف تأكد كبذلك
 .(348، صفحة 2000)األمُت،  كاجملتمع كالبيئة االقتصاد إلدارة اٞتوانب متعدد

ا١تتواصلة ىومصطلح يدعوإُف تبٍت ٪تط من التنمية ٭تافظ على ٥تزكف ا١توارد الطبيعية ا١تتاح لدل  يتضح ٦تا سبق أف التنمية ا١تستدامة أك
 اجملتمع كيستحدث بدائل نظيفة لو ال تدمر البيئة.    

III.2-  :أبعاد التنمية المستدامة 

كإ٪تا تشمل أيضا اٞتوانب االقتصادية كاالجتماعية، فهي تنمية بأبعاد ثبلثة مًتابطة  ،التنمية ا١تستدامة ال تركز على اٞتانب البيئي فقط
 .(39، صفحة 2007)عثماف ك ماجدة، كمتكاملة يف إطار تفاعلي، كٯتكن اعتبارىا منظومات فرعية ١تنظومة التنمية ا١تستدامة

 للتنمية ا١تستدٯتة من خبلؿ:سوؼ ٨تاكؿ شرح األبعاد الثبلثة 

  البيئي: البعد

االستدامة البيئية تعٍت قدرة البيئة على االستمرار يف العمل بشكل جيد كدائم، مع ٕتنب التهكل البيئي الذم يقـو على أساس االستهبلؾ 
 .(28، صفحة 2007)األسرج،  السريع للبيئة بشكل ال تستطيع الطبيعة تعويضو بنفس السرعة

األمراض كاألكبئة كالضغط السكآف كالتدىور البيئي كلها عناصر تؤدم إُف إبطاء عملية التنمية، كتنعكس ىذه ا١تشاكل يف صورة تكاليف 
بُت البيئة كالتنمية ككاف ىناؾ اقتناع  اىتم مؤ٘تر ستوكهوَف بالعبلقةكقد  ناٚتة عن النشاطات االقتصادية ا١تختلفة اليت تدخل يف حساب الناتج الوطٍت.

احملتملة،  كالبيئية البشرية الكوارث ٣تموعة من عاـ على أف مشكبلت البيئة كالتنمية متداخلة ال ٯتكن فصليهما، حيث أف العاَف كاف يتجو ٨تو
 البيئية من ا١تشاكل ذلك إُف كما التصحر نطاؽ كاتساع يالبيولوج التنوع كفقداف كالفقر، السكآف النمو اٟترارم، كالتدىور البيئي، كتزايد فاالحتباس

 ا١توارد يف تنحصر للتنمية اٟتالية األشكاؿ من كثَتا أف عامة، حيث بصورة االقتصادية التنمية عملية كالعن ،البشرم الرفاء مشاكل عن تنفصل ال
 .(21، صفحة 2007)قاسم،  العاَف عليها يعتمد اليت البيئية

 البعد االقتصادم:  - أ
كٖتقيق الرفاىية بشكل مستمر دكف أف يؤدم  ،النظاـ االقتصادم ا١تستداـ ىوالنظاـ الذم يسمح بإنتاج السلع كا٠تدمات إلشباع اإلنسانية

ة، كالبحث عن األساليب الفعالة لتلبية يذلك إُف األضرار بالبيئة الطبيعية، كىذا يفرض تغيَت أ٪تاط اإلنتاج كاالستهبلؾ للحد من ىدر ا١توارد الطبيع
 ضرار بالبيئة.اإلاٟتاجات االقتصادية دكف 

 البعد االجتماعي:  - ب
كإيصاؿ ا٠تدمات الضركرية كالصحة كالتعليم كالسكن إُف  ،االجتماعي تعٍت العدالة يف توزيع الثركة بُت أفراد اجملتمعاالستدامة يف بعدىا 

ركة السياسية الفئات الفقَتة، كالقضاء على الفوارؽ االقتصادية كاالجتماعية بُت سكاف ا١تدف كاألرياؼ، كا١تساكاة يف النوع االجتماعي كإتاحة ا١تشا
 ؤالء السكاف يف اٗتاذ القرارات لتطبيق الدٯتقراطية.كمشاكرة ى
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III.3- :مؤشرات قياس التنمية المستدامة 
كىي تقيم بشكل رئيسي حالة الدكؿ من خبلؿ معايَت رقمية ٯتكن  ،تعكس ىذه ا١تؤشرات مدل ٧تاح الدكؿ يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة

٦تا يدؿ على سياسات  ،كما ٯتكن متابعة التغَتات كالتوجهات يف مدل التقدـ أكالًتاجع يف قيمة ىذه ا١تؤشرات  ،حساهبا كمقارنتها مع دكؿ أخرل
 أـ أهنا ال زالت متباطئة كمًتددة. ،الدكؿ يف ٣تاالت التنمية ا١تستدامة فيما إذا كانت تسَت يف الطريق الصحيح ٨توٖتقيق التنمية ا١تستدامة

 اٞتدكؿ التاِف:يف ٯتكن ٘تثيل مؤشرات قياس التنمية ا١تستدامة  
 

 (: المؤشرات األساسية للتنمية المستدامة02جدكؿ )ال

 المؤشرات االقتصادية: 
 ٯتكن قياسها من خبلؿ النقاط التالية:

 

 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلٚتاِف؛ -
 اإلٚتاِف؛حصة االستثمار الثابت اإلٚتاِف يف الناتج احمللي  -
 صادرات السلع كا٠تدمات/كاردات السلع كا٠تدمات؛ -
 نصيب الفرد السنوم من استهبلؾ الطاقة؛ -
 رصيد اٟتساب اٞتارم لنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلٚتاِف؛ -
 الدين/الناتج احمللي اإلٚتاِف؛ -
 .٣تموع ا١تساعدات اإل٪تائية الرٝتية ا١تقدمة أكا١تتلقية -

 المؤشرات االجتماعية:
 ٯتكن قياسها من خبلؿ النقاط التالية:

 

 معدؿ البطالة؛ -
 ؛معدؿ التضخم -
 مؤشر الفقر البشرم؛ -
 عدد السكاف الذين يعيشوف ٖتت خط الفقر؛ -
 ؛معدؿ النموالسكآف -
 ؛نسبة السكاف يف ا١تناطق اٟتضرية -
 ؛متوسط العمر ا١تتوقع عند الوالدة -
 ؛معدؿ األمية عند البالغُت -
 .با١تدارس الثانويةا١تعدؿ اإلٚتاِف لبللتحاؽ  -
-  

 المؤشرات البيئية:
 ٯتكن قياسها من خبلؿ النقاط التالية:

 

 ؛نصيب الفرد من ا١توارد ا١تائية -
 ؛متوسط نصيب الفرد من إٚتاِف األراضي ا١تزركعة -
 ؛كمية األٝتدة ا١تستخدمة سنويا -
 ؛التغَت يف مساحة الغابات كاألراضي اٟترجية -
 ؛األراضي ا١تصابة بالتصحر -
 .ا١تياه العذبة كإمداداهتاٛتاية  -

 المؤشرات المؤسسية:
 ٯتكن قياسها من خبلؿ النقاط التالية:

 ؛.(. لكًتكنية )اٟتواسب الشخصية،ٟتصوؿ على ا١تعلومات بالوسائل اإلا -
 ؛عدد ا١تشًتكُت يف االنًتنيت -
 ؛مؤشر اٟتصوؿ على ا١تعلومات -
 .الوطٍت اإلٚتاِفاإلنفاؽ على البحث كالتطوير كنسبة مئوية من الناتج  -

 
، 2000، 1ة، القاىرة، مصر، الطبعة : من إعداد الباحثُت باالعتماد على دكجبلس موسشيت، ترٚتة هباء شاىُت، مبادئ التنمية ا١تستدامة، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافيالمصدر

 .164ص:
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IV- دكر الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر : 
IV- 1- كاقع كإمكانيات الطاقات المتجددة في الجزائر 

جل ضماف األمن الطاقوم للببلد يف سياؽ ٖتديات االنتقاؿ الطاقوم، كالنظاـ أددة ٣تاؿ اسًتاتيجي ذكأكلوية من تعترب اٞتزائر الطاقات ا١تتج
كالعمبلء االقتصاديُت كالصناعيُت، بغرض اٗتاذ اإلجراءات البلزمة،  العا١تي االقتصادم كالتغَتات العا١تية كإشارة قوية إُف كل الفاعلُت كالباحثُت

 ١تؤىبلت اليت ٘تكنها من االرتقاء إُف مصاؼ الدكؿ الرائدة يف ىذا اجملاؿ.اف اٞتزائر ٘تتلك كل خاصة كأ
، كىذا 2011ٟتكومة يف فيفرم يتجسد ىذا االٕتاه الطاقوم يف برنامج تنمية الطاقات ا١تتجددة كالنجاعة الطاقوية، الذم صادقت عليو ا

، بالنسبة للسوؽ الوطٍت مع التمسك ٓتيار التصدير كهدؼ 2030ميغا كاط يف أفق  22000الربنامج يضع طاقة متجددة يف البداية تصل إُف 
من اإلنتاج الكهربائي ا١توجو  %27من القدرة القائمة ك% 37، فاف 2030اسًتاتيجي إذا ٝتحت ظركؼ السوؽ بذلك كىكذا مع حلوؿ 

 .(2016)كزارة الطاقة كا١تناجم، برنامج تطوير الطاقات ا١تتجددة كالنجاعة الطاقوية، لبلستهبلؾ الوطٍت، ستكوف من أصل قابل للتجدد.
أنشأت ىياكل تنظيمية كىيئات ٥تتصة يف ٣تاؿ الطاقات  ،جل تطور اٞتزائر برنامج الطاقات ا١تتجددة لتجعلو كدعامة لبلقتصاد الوطٍتأمن 

 .(25، صفحة 2002)كايف، ا١تتجددة من بينها:
 : (CDER)مركز تطوير الطاقات الجديدة كالمتجددة  - أ

مكلف بإعداد كتطبيق برامج البحث كالتطوير العلمي كالتكنولوجي ككضع أنظمة طاقوية الستغبلؿ  مركز تطوير الطاقات اٞتديدة كا١تتجددة
 الطاقة الشمسية، كطاقة الرياح، كالطاقة اٟترارية األرضية، كالكتلة اٟتيوية كا٢تيدركجُت.

 (:UDES) كحدات تطوير التجهيزات الشمسية - ب
٧تاز ٪تاذج ٕتريبية تتعلق بالتجهيزات الشمسية ذات ا١تفعوؿ إالتجهيزات الشمسية، ك طوير كحدات تطوير التجهيزات الشمسية مكلفة بت

كذات االستعماؿ ا١تنزِف الصناعي كالفبلحي، كالتجهيزات كاألنظمة الكهربائية، اٟترارية، ا١تيكانيكية اليت تدخل يف تطوير التجهيزات  ،اٟترارم
 الشمسية يف استعماؿ الطاقة الشمسية.

 (: APRUEترقية كعقلنة استعماؿ الطاقة)ككالة  -ج
امج ككالة ترقية كعقلنة استعماؿ الطاقة دكرىا التنسيق كمتابعة إجراءات التحكم يف الطاقة كيف ترقية الطاقات ا١تتجددة، كتنفيذ ٥تتلف الرب 

 اليت ٘تت ا١تصادقة عليها يف ىذا اإلطار مع ٥تتلف القطاعات.
 : (URAERالطاقات المتجددة)كحدة البحث التطبيقي في  -د

ل من كحدة البحث التطبيقي يف الطاقات ا١تتجددة تابعة ١تركز تنمية الطاقات ا١تتجددة، مهمتها التعاكف مع اٞتامعات كا١تراكز البحثية األخر 
 خبلؿ البحث كالتدريب يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة.

 ٞتزائر:فيما يلي مقومات الطاقات ا١تتجددة ككاقع ىذه الطاقة يف ا
 مقومات الطاقة المتجددة في الجزائر: 

نظرا ١تا ٘تتلك من مقومات ، إف اٞتزائر عرب برنا٣تها للطاقات ا١تتجددة تبحث عن ٘توضع كمفاعل مصمم يف إنتاج الطاقة الشمسية
مبليُت  10ياح كالنفايات اليت تتجاكز إضافة إُف الر  ،االستثمار يف ىذه الطاقات، سواء من حيث ا١تساحة الشاسعة كتوفر الشمس على مدار العاـ

 .(139، صفحة 2014)قريٍت، طن ٯتكن ٖتويلها إُف كقود حيوم، كٯتكن إبراز القدرات الوطنية من الطاقات ا١تتجددة فيما يلي:
 قدرات شمسية:  -أ

الطاقة الشمسية، حيث أف اٞتزائر من البلداف اليت تتمتع بقدر ىاـ من إف القدرات الوطنية من الطاقات ا١تتجددة تتشكل أساسا من 
ٯتكن أف يؤىلها العتماد الطاقة الشمسية بصورة رئيسية ضمن خططها التنموية، لذا تعترب ىذه الطاقة كفرصة ككرافعة للتنمية  ،اإلشعاع الشمسي

 االقتصادية كاالجتماعية، خاصة عرب إقامة صناعات خالقة للثركة.
ساعة يف ا٢تضاب العليا كالصحراء، إف الطاقة 3900ساعة سنويا كتصل إُف 2000ف مدة إشراقة الشمس على الًتاب الوطٍت تفوؽ إ

كيلوكاط   1700كيلوكاط ساعي على معظم أجزاء الًتاب الوطٍت، أم حواِف سنويا 5ىي  2ـ1احملصل عليها يوميا على مساحة أفقية تقدر ب 
 .   2030فاؽ ؿ التاِف أىداؼ الطاقة الشمسية آللسنة يف اٞتنوب. كيوضح اٞتدك ل 2كيلوكاط ساعي/ ـ  2263يف الشماؿ، ك 2ساعي/ ـ
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 2030(: أىداؼ الطاقة الشمسية في الجزائر آلفاؽ 03جدكؿ )ال
 3141 3131 3196 3194 السنوات

 7200 1500 325 25 طاقة مشسية

 2800 831 182 6 خبليا فوتوفولطية

 2000 270 50 10 طاقة الرياح

 93111 3719 668 59 اإلجمالي 
 

 http://www.rcreee.org/ar/publicationsا١تركز االقليمي للطاقات ا١تتجددة ككفاءة الطاقة،نبذة عن الطاقة ا١تتجددة باٞتزائر متاح على ا٠تط المصدر:
 .01، ص: 20/06/2019تاريخ االطبلع:  

 : قدرات الرياح - ت
ف أكثر ا١تناطق أـ/ثا كمنطقة تندكؼ كتيارت ككىراف، كما نبلحظ 5تتميز اٞتزائر ٔتناطق غنية بسرعة رياح جيدة كاقتصادية تبلغ أكثر من 

اٟتقوؿ مناسبة إلنتاج الطاقة الكهربائية، كما ٘تتلك ـ/ثا، كىذه 6تيميموف كعُت صاٌف ْتيث تبلغ أكثر من ك ذات سرعة رياح عالية مثل أدرار 
 5كلم تفصل مشاؿ الببلد عن جنوهبا، كتعترب طاقة الرياح اقتصادية)1500كلم من السواحل ك1622.8قدرات إقليمية ىائلة يف صورة أزيد من 

كىي غَت ملوثة، كبلغت الطاقات ا١تنتجة من  تتم يف اٞتوقل كلفة مقارنة بالطاقة الشمسية، كما أهنا أعلها دينار للكيلوكات ساعي(، ٦تا ٬ت 6إُف 
)منظمة الدكؿ العربية ا١تصدرة للبًتكؿ التقرير السنوم الثالث ميغاكاط. 10حواِف  2015طاقة الرياح ا١تركبة يف اٞتزائر خبلؿ سنة  إنتاجمشركعات 

 .(2002كالثبلثوف، 
 قدرات حرارة األرض الجوفية:  - ث

منبع مياه معدنية حارة كاقعة أساسا يف 200من  أكثرلحرارة اٞتوفية، كيوجد ليشكل أطلس اٞتوارسي يف الشماؿ اٞتزائرم احتياطيا ىاما 
ف ا١تنبع اٟتار أكثر ىومنبع ٛتاـ أدرجة مئوية، ك 40مناطق مشاؿ شرؽ كمشاؿ غرب الببلد، توجد ىذه ا١تنابع يف درجات حرارة غالبا ما تزيد عن 

كتصل حرارة  3ـ4اليت تشكل خزانا لطاقة اٟترارة اٞتوفية من خبلؿ التنقيب بأكثر من  الغالبيةدرجة مئوية(، يتم استغبلؿ الطبقة 96ا١تسخوطُت )
التدفق الكلي ١تنابع ا١تياه ا١تعدنية اٟتارة، فهذا ٯتثل ك  الغالبيةٚتعنا التدفق الناتج من استغبلؿ ىذه الطبقة  اكإذدرجة مئوية،  57مياه ىذه الطبقة إُف 

 ميغاكاط.700من  أكثرعلى مستول االستطاعة 
 قدرات كهركمائية: -د

تَتا كاط ساعة يف 0.4كارتفع إُف  2010تَتا كاط ساعة يف اٞتزائر عاـ  0.2استهبلؾ الطاقة الكهركمائية بلغ  أفتشَت اإلحصائيات إُف 
)منظمة الدكؿ العربية ا١تصدرة ميغاكاط. 228فبلغت إٚتاِف الطاقات الكهركمائية ا١تركبة باٞتزائر  2015، أما يف  2012ككذلك يف  2011
 .(2002التقرير السنوم الثالث كالثبلثوف،  للبًتكؿ،

 كدكره في تحقيق التنمية المستدامة: 2030-2011كاقع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة  -2
قامت اٞتزائر خبلؿ ا٠تمس سنوات األخَتة بإطبلؽ برنامج الطاقة ا٠تضراء كمصدر طاقوم بديل للطاقات التقليدية، كىذه الديناميكية 

يف صلب السياسات الطاقوية  كوفتف الطاقات ا١تتجددة سإج ف، بفضل ىذا الربنام2030-2011الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة ٕتسدت يف 
ليت تنتهجها اٞتزائر، السيما من خبلؿ تطوير الطاقة الشمسية كطاقة الرياح على نطاؽ كاسع، كإدخاؿ فركع الكتلة اٟتيوية )تثمُت كاالقتصادية ا

 ة.استعادة النفايات(، الطاقة اٟترارية كاألرضية، كتطوير الطاقة الشمسية اٟترارية، كهبذا دخلت اٞتزائر عهدا جديدا من الطاقة ا١تستدام
 ْتوؿ اس ملخص يف اٞتدكؿ التاِف: 2030اٞتزائر ْتلوؿ  إليوما هتدؼ  إٚتاِفإف 
 
 
 

 

http://www.rcreee.org/ar/publications
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 2030مشاريع الجزائر في الطاقات المتجددة في آفاؽ : (04الجدكؿ )
 

 قيمة الهدؼ نوع الطاقة القطاع الهدؼ

 كاط ميغا 22000 الطاقة ا١تتجددة كل القطاعات مسا٫تة الطاقة ا١تتجددة من الكهرباء ا١تنتجة ٤تليا 
العزؿ اٟترارم ١تبآف، ٗتفيض استهبلؾ الطاقة ا١ترتبطة 

 ف سكن /السنةأل100 كفاءة الطاقة السكن بتدفئة كتكييف السكن

تطوير السخاف الشمسي كبديل تدر٬تي للسخاف 
 لف كحدة/السنةأ100 كفاءة الطاقة السكن التقليدم

 مليوف مصباح/السنة10 كفاءة الطاقة نارة العموميةاإل تعميم استخداـ ا١تصابيح االقتصادية

 مليوف مصباح صوديـو1 كفاءة الطاقة الصناعي تنمية الفعالية الطاقوية يف القطاع الصناعي

 مدقق طاقوم /السنة 200-100 طاقة النقل تنمية كقودم غاز البًتكؿ ا١تميع كالغاز الطبيعي

الطاقة ا١تتجددة ككفاءة  القطاعاتكل  إدخاؿ التقنيات األساسية للتكييف الشمسي للهواء
 الطاقة

 مليوف سيارة فردية )غاز البًتكؿ ا١تميع(  1.3ٖتويل 
 حافلة غ.ط.ـ11000حافلة كٖتويل 11000اقتناء 

 
 .42، ص: 2015جامعة الدكؿ العربية، دليل الطاقات ا١تتجددة ككفاءة الطاقة يف الدكؿ العربية، القاىرة، مصر،  لمصدر:ا

ميغا كاط خبلؿ الفًتة 22000الربنامج الوطٍت لتنمية الطاقات ا١تتجددة على تأسيس قدرات ذات أصوؿ متجددة مقدرة ْتواِف ٘تحور 
ة للتصدير، كاشتمل الربنامج ميغا كاط موجه 10000ميغا كاط موجهة لتغطية الطلب الوطٍت على الكهرباء، ك 12000، منها 2011-2030

 كضوئية كمشسية حرارية كحقوؿ لطاقة الرياح ك٤تطات ٥تتلطة.٤تطة مشسية كهر  ٧60تاز إعلى 
 .(2016)كزارة الطاقة كا١تناجم، برنامج تطوير الطاقات ا١تتجددة كالنجاعة الطاقوية،  ٧تاز ىذا الربنامج ىي كاآليت:إمراحل 

 :2020-2015المرحلة األكلى من  -
ميغا كاط بُت الكتلة اٟتيوية كالتوليد ا١تشًتؾ  500ميغاكاط، بُت الطاقة الشمسية كطاقة الرياح، ك 4000يف ىذه ا١ترحلة سيتم ٖتقيق 

 .2020كاٟترارة اٞتوفية، ْتلوؿ عاـ 
 :2030-2021المرحلة الثانية  -

مناطق عُت صاٌف، أدرار، تنمية الربط الكهربائي بُت الشماؿ كالصحراء )أدرار( ستمكن من تركيب ٤تطات كربل للطاقات ا١تتجددة يف 
 تيميموف، كبشار كد٣تها يف منظومة الطاقة الوطنية، كيف ىذه اٟتالة تكوف الطاقة الشمسية صاٟتة اقتصاديا.

كما يتضمن ىذا الربنامج تنمية ا٠تبليا الشمسية كطاقة الرياح على نطاؽ كاسع، إف إدخاؿ الطاقة الشمسية اٟترارية ككذا فركع الكتلة 
 توليد ا١تشًتؾ كاٟترارة اٞتوفية سيتم تدر٬تيا.اٟتيوية كال

 :2015/2030يبُت القدرات ا١تًتاكمة لربنامج الطاقة ا١تتجددة، حسب النوع كا١ترحلة، خبلؿ ا١تدة  التاِفاٞتدكؿ 
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 (: القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة05جدكؿ )ال
 المجموع 2030-2021 المرحلة الثانية 2002-2015المرحلة األكلى   

 13575 10575 3000 الخاليا الشمسية

 5010 4000 1010 الرياح

 2000 2000 - الحرارة الشمسية

 440 250 190 التوليد المشترؾ

 1000 640 360 الكتلة الحيوية

 15 10 05 الحرارة الجوفية

 22000 17475 4525 المجموع
 ، متاح على2016الطاقوية، جانفي  تطوير الطاقات ا١تتجددة كالنجاعةكزارة الطاقة كا١تناجم، برنامج المصدر: 

ا٠تط:
php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=314&cntnt01origid=1291http://www.energy.gov.dz/francais/index.

&cntnt01returnid=1209 
 .08، ص 20/06/2019تاريخ االطبلع: ، 

 
٤تطة للطاقة الشمسية الكهركضوئية من طرؼ شركة الكهرباء كالطاقات ا١تتجددة فرع سونلغاز يف  22باختتاـ إ٧تاز  2017 سنة ٘تيزت

 30ميجاكاط. كحدة لنظاـ خاص "أكراس سوالر" إلنتاج ألواح الطاقة الشمسية الكهركضوئية بقدرة  343العليا كاٞتنوب بقدرة إٚتالية ا٢تضاب 
، كخبلؿ نفس السنة نشر مركز تنمية الطاقات ا١تتجددة أطلسا للرياح جديدا كالذم أ٧تز باالعتماد على قاعدة 2017ميجاكاط دخلت ا٠تدمة يف 

٤تطة ٟتالة الطقس للمرصد  74يف  2014إُف  2004سنوات متتالية من  10رعة الرياح لكل ساعة كثبلث ساعات مسجلة ١تدة بيانات لس
للموارد اٞتيوحرارية يف اٞتزائر كفقا للتصنيف الكيميائي، كما  ١تركز خرائط٤تطة إضافية متمركزة يف دكؿ اٞتوار. كأعد ا 21ك ،الوطٍت لؤلحواؿ اٞتوية

)الوكالة 2017التنظيم اٟترارم اٞتزائرم من خبلؿ دمج أنظمة البناء اٟترارية اٞتزائرية اٞتديدة اليت ظهرت يف عاـ -2.0طور نسخة ثانية لتطبيق ريتا 
 .(2018الوطنية لتطوير االستثمار، 

السَت غاز( كالصناعة، يعود الفضل  كما عرؼ الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة ديناميكية أيضا يف قطاع البناء كقطاع النقل )التحويل ٨تو
للتحكم يف كالذم أدخل ضريبة جديدة بعنواف ضريبة الفاعلية الطاقوية كاليت تساىم يف ٖتسُت الصندكؽ الوطٍت  2017جزئيا إُف قانوف ا١تالية لسنة 

 .الطاقة كالطاقات ا١تتجددة كالتوليد ا١تشًتؾ للطاقة

 االىتماـ بالطاقات المتجددة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة: -3

ما يعرؼ بظاىرة االحتباس اٟترارم اليت ارتبطت بظاىرة ارتفاع درجة حرارة  ،إف من أىم التأثَتات البيئية ا١ترتبطة باستخداـ الطاقة التقليدية
ستخداـ الطاقة ا١تتجددة بلد الكربوف، كعلى العكس من ذلك، فنتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات يف الغبلؼ اٞتوم كأ٫تها غاز ثآف أكسي ،األرض

تلك الغازات كمنو التلوث البيئي، كتظهر العبلقة بُت الطاقات ا١تتجددة كالتنمية  ققو من خفض انبعاث٭تنتيجة ١تا  ،ثر معركؼ يف ٛتاية البيئةأ
 .ا١تستدامة من خبلؿ النقاط التالية

 الطاقات المتجددة كالتنمية البشرية:

لدكؿ النامية، ما كخاصة يف ا ،تتضح العبلقة بينهما من خبلؿ االرتباط القوم بُت متوسط استهبلؾ الفرد من الطاقة كمؤشر التنمية البشرية
عن طريق تأثَتىا يف ٖتسُت خدمات التعليم كالصحة  ،يؤدم الستهبلؾ الفرد من مصادر الطاقة التجارية دكرا ىاما يف ٖتسُت مؤشرات التنمية البشرية

ال ٯتكن استبدالو ٔتصدر آخر للطاقة يف استخدامات كثَتة  اكبالتاِف مستول ا١تعيشة، كتعطي الكهرباء صورة كاضحة حوؿ ذلك، إذ ٘تثل مصدر 
 اإلنارة، كالتربيد كالتكييف كغَتىا.

 

http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=314&cntnt01origid=1291&cntnt01returnid=1209
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=314&cntnt01origid=1291&cntnt01returnid=1209
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 تغيير أنماط اإلنتاج كاالستهالؾ غير المستداـ:

ظل من القطاعات اليت تتنوع هبا أ٪تاط اإلنتاج كاالستهبلؾ، كاليت تتميز يف معظمها ٔتعدالت ىدر مرتفعة، يف  اٯتثل قطاع الطاقة كاحد
ؿ كضع سياسات ف األمر يتطلب تشجيع كفاءة استخداـ كقابلية استمرار موارد الطاقة من خبلإالسكآف ف الزيادة ا١تطردة يف االستهبلؾ نتيجة للنمو

ى ضركرة كا١تساعدة على تطبيق اإلصبلحات القانونية كالتنظيمية اليت تؤكد عل ،ا إتاحة حوافز زيادة كفاءة االستهبلؾأهنتسعَت مبلئمة من ش
إضافة إُف تسهيل اٟتصوؿ على التجهيزات ا١تتسمة بالكفاءة يف ظل استهبلؾ  ،كتنمية موارد الطاقة ا١تتجددة ،االستغبلؿ ا١تستداـ للموارد الطبيعية

كما ٯتكن للطاقات ا١تتجددة أف تساىم يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة من خبلؿ ٖتقيق األبعاد   ،الطاقة كالعمل على تطوير آليات التمويل ا١تبلئمة
 .(427، صفحة 2016)بن ناصر، التالية:

 تحقيق البعد االقتصادم:  - أ
 يكمن ذلك من خبلؿ:

  ،إضافة إُف بركز مبادرات اقتصادية تتماشى مع التنمية ا١تستدامة عن تشجيع السياسات االقتصادية الكلية كسياسات التنمية القطاعية
 ق اٟتوافر اليت تعزز أ٪تاطا أكثر استدامة من االستهبلؾ كاإلنتاج على الصعيد الوطٍت، كما ٯتكن أف يساىم تشجيع القطاعات اٞتديدة غَتيطر 

البدائل الطاقوية غَت التقليدية يف ٖتويل توجو األنشطة االقتصادية ٨تواستحداث ا١تلوثة، السيما خدمات كإنتاج ا١تنتجات ا١تبلئمة للبيئة كالبحث عن 
 الوظائف يف القطاعات ا١تستدامة بيئيا.

 ْتوث التنمية يف فإف يف البلداف النامية، كمع ذلك ل شيوعا أقة ا١تستدامة بيئيا قد تكوف ا١تشاريع ا١ترْتة اٞتديدة يف القطاعات االقتصادي
كإ٬تاد ا٢تياكل األساسية كصيانتها تقدـ فرصا حقيقية لعمل دائم كمستداـ كٖتوؿ  ،ا١توارد الطبيعية كالزراعة العضوية كإدارةاليكولوجية التكنولوجيات ا

 دكف تدىور احمليط كٖتمل تكاليف بيئية إضافية.
  ،كبالتاِف ٖتسُت األكضاع ا١تعيشية توازيا مع احًتاـ يساىم ٘تكُت ا١تناطق النائية كالريفية من الطاقات ا١تتجددة يف ٖتفيز النشاط االقتصادم

 كلُت يف الدكؿ النامية.ؤ ىوما يعترب رىانا ىاما على ا١تس البيئة كتوطُت السكاف بأراضيهم،
 تحقيق البعد االجتماعي:  - ب

التخفيف من كطأة الفقر كإتاحة الفرص لكل الفئات كالتحوؿ الدٯتغرايف كاٟتضرم،  ،تشمل القضايا االجتماعية ا١ترتبطة باستخداـ الطاقة
تصلهم حيث يؤدم الوصوؿ احملدكد ٠تدمات الطاقة لتهميش الفئات الفقَتة كالتقليل من قدرهتا على ٖتسُت ظركفها ا١تعيشية )ثلث سكاف العاَف ال 

كما أف اعتماد سكاف الريف على الوقود التقليدم لو تأثَتات سلبية على البيئة   مصادر الطاقة الضركرية، كثلث آخر تصلهم بصورة ضعيفة،
مرة لكل فرد  25نو ال يزاؿ ىناؾ تباين كبَت بُت الدكؿ يف معدالت استهبلؾ الطاقة، حيث تزيد الدكؿ األكثر استهبلكا ب أكالصحة(، إضافة إُف 

البطالة كفك العزلة على ا١تناطق على على مصادر الطاقات ا١تتجددة أف تساىم يف القضاء  االعتماد أنونو من شأمقارنة بالدكؿ األكثر فقرا، كما 
جل اكتساب العديد من ا٠تربات كا١تهارات اليت تساىم يف ٖتقيق التنمية احمللية، كما توفر أنظمة الطاقة ا١تتجددة فرص عمل جديدة أمن  ،النائية

للوظائف العالية اٞتودة، فهويتفوؽ على قطاع الطاقة التقليدية الذم يتطلب توفَت  كدا سريع النموكنظيفة كمتطورة تكنولوجيا، فالقطاع يشكل مز 
 رؤكس أمواؿ كبَتة.

 تحقيق البعد البيئي:  - ج

ٟترارم ايف ظل التغَتات ا١تناخية اليت يعرفها العاَف، ينبغي التفكَت جديا يف التقليل من انبعاث الغازات اليت تساىم يف زيادة حدة االحتباس 
، كاليت ٢تا صلة كثيقة لتلك التغَتات ا١تناخية، لذلك أصبح لزاما التوجو ٨تومصادر الطاقات ا١تتجددة األحفورمالنإتة عن ٥تتلف مصادر الوقود 

فهي تسمح بإنتاج عديد ا ال تلوث ا٢تواء أكاليابس أكالبحار، كما تقدـ الطاقات ا١تتجددة إمكانية هتيئة جديرة االىتماـ، لكوهن ،بأشكا٢تا ا١تختلفة
ماؿ ال ا١تنتجات كاٟتامبلت الطاقية، حيث ٯتكن ىذا التنوع يف التطبيقات كالتكامل بُت ٥تتلف مصادرىا إضافة إُف حسن توزعها اٞتغرايف يف استع

 .(428، صفحة 2016)بن ناصر، مركزم ٢تا
من خبلؿ اآلثار ا١ترتقبة على ٚتيع ا١تيادين اليت  ،لتنمية الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة باٞتزائرتربز أ٫تية كدكر الربنامج الوطٍت 

 .(140، صفحة 2014)قريٍت، ترافق ٕتسيد ا١تشاريع عرب كامل الًتاب الوطٍت، كاليت نذكر منها:
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 حفورية إُف جانب خفض انبعاث غاز ثآف أكسيد الكربوف.االقتصاد يف استعماؿ الطاقات األ 
  بواسطة مؤسسات جزائرية، كما يرافقها من إنشاء شبكة  %80تطوير الصناعة احمللية لتجهيزات الطاقات ا١تتجددة بنسبة إدماج تفوؽ

 ٧تازىا.إركرية للمحطات ا١ترتقب ١تؤسسات ا١تقاكلة العاملة يف صناعة ا١تركبات الض
  يُت كبالتاِف الرفع من مؤىبلت كٕتارب ا٠ترباء كالباحثُت كا١تهندسُت اٞتزائر  ،قل التكنولوجيا يف ٣تاؿ الطاقات اٞتديدة كا١تتجددةناكتساب ك

 مستقببل. %100از مشاريع الطاقة ا١تتجددة بيد عاملة جزائرية إ٧تيف ذات اجملاؿ، كسعيا ٢تدؼ 
 ،٦تا ٭تسن نوعية اٟتياة للسكاف ٦تا يساىم يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة. استحداث آالؼ فرص الشغل ا١تباشرة أكغَت ا١تباشرة 

IV- :الخالصة 

أصبحت الطاقات ا١تتجددة يف الوقت الراىن ضركرة حتمية من ضركرات التنمية ا١تعاصرة، كوف الطاقة ا١تتجددة باتت شرطا أساسيا من 
ل مع التنمية ا١تستدامة، إف إتاه التنمية ا١تستدامة يف التعام كٖتقيقشركط التنمية ا١تستدامة، باعتبارىا طاقات غَت ناضبة كتوفر عامل األماف البيئي 

ف طاقة الرياح كالطاقة الشمسية كغَتىا من مصادر الطاقة إ٢تذا ف ،ا١توارد الطبيعية تعامبل مستداما يعٍت مراعاة ٤تدكدية ا١توارد كعدـ تلويث البيئة
 ا١تتجددة ىي األمل كا١تستقبل يف إنتاج الطاقة بدال من ا١تصادر ا١تلوثة كغَت الدائمة.

جل تنويع مصادرىا الطاقوية، كىذا ما أيجية تتمحور حوؿ الطاقة ا٠تضراء اليت ال تنضب، الستعما٢تا من تتجو اٞتزائر إُف اعتماد إسًتات
 بهخر يف التنمية ا١تستدامة.   عهد جديد من الطاقة ا١تستدامة، كاليت تساىم بشكل أك يدفع هبا إُف السَت قدما ٨تو

 نتائج الدراسة:
 ٦تا سبق ٯتكن استنتاج النقاط التالية:

 ؛التقليدية لطاقاتل كمكمبل حقيقيا بديبل تعترب الطاقات ا١تتجددة -
 على أمانا األكثر ا١تصادر من كىي تلقائيا، الطبيعة يف كجودىا ا١تتكرر الطاقوية ا١تصادر من أنواعها اختبلؼ على ا١تتجددة الطاقات تعترب -

 ؛كاإلنساف البيئة
 ؛معيشتهم مستول ٖتسُت كبالتاِف لؤلفراد عمل فرص يوفر أف ٯتكن ا١تتجددة الطاقات يف االستثمار -
 ؛الرياح كطاقة الطاقة الشمسية خاصة كمناخية طبيعية خصائص من ٢تا ١تا ا١تتجددة الطاقات من كفَتة مصادرر اٞتزائ ٘تتلك -
 طاقويا مستقببل ٢تم سيوفر ألنو احتياجاهتم الطاقوية تلبية على البلحقة األجياؿ قدرة من ينقص لن ا١تتجددة الطاقات استهبلؾ إف -

 . ا١تستدامة التنمية ٖتقيق إُف مايؤدم كىذا مستداما،
 التوصيات:

 ٦تا سبق ٯتكن تقدٔف التوصيات التالية:
 ؛متخصصة كوادر لتأىيل ا١تتجددة للطاقات تكوين مراكز إنشاء -
 ؛ا١تتجددة ٣تاؿ الطاقات يف ا١تتخصصة البحث كمراكز اٞتامعات مع كالتعاكف كا٠تاص العاـ القطاعُت بُت الشراكة دعم -
 ؛التقليدية الطاقات استخداـ كترشيد ا١تتجددة، الطاقات استعماؿ لتشجيع كالتشريعات القوانُت تفعيل -
 ؛ا١تتجددة الطاقات استغبلؿ يف ا١تتقدمة الدكؿ ٕتارب من االستفادة -
 .كالرياح الشمسية الطاقة خاصة ا١تتجددة، الطاقات ٣تاؿ يف الوطنية للقدرات اٞتيدة الدراسة -

 المراجع
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ع العاكاث املخجددة في دول مجلع الخعاون الخلُجي  ججسبت مشاَز

The experience of renewable energy projects in the Gulf Cooperation Council countries. 
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 ملخص:
 كاعدان  حبلن  منها ٬تعل ما كىو العا١تية، الطاقة حاجيات من كبَت جزء لتغطية ا١تتاحة البدائل أىم أحد ا١تتجددة الطاقات تعترب 

 التقليدية ا١تهددة بالنضوب كا١تلوثة للبيئة. الطاقة مصادر ٤تل للحلوؿ
 مستداـ اقتصاد لبناء البلـز البشرم ا١تاؿ رأس كتطوير كتنمية االقتصاد يف تنويع ا١تتجددة الطاقة مصادر على االعتماد عملية تساىم كما
 ىذا النوع من الطاقات الصديقة للبيئة بوصفها من أكلويات ا١تستقبل. ا١تعرفة، كلذلك بدأ العاَف بأسره يدرؾ أ٫تية على قائم

طاقة الرياح، اقة الشمسية ك ا١تتجددة كخاصة الطكدكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي ليست استثناءن، فهي تتوفر على ٥تزكف ىائل من الطاقات  
 تعمل على استغبللو من خبلؿ توجيو كتعزيز االستثمارات يف ىذا ا١تيداف.

 ا٠تليجي. التعاكف ٣تلس دكؿ يف ا١تتجددة الطاقات مشاريع على ٕتربة الضوء إلقاء إُفجاءت ىذه الدراسة كاليت هتدؼ  كيف ىذا السياؽ،
 دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح. ، البشرم ا١تاؿ رأس ا١تتجددة ، العا١تية ، الطاقة :الكلمات المفتاح

 JEL :F18,O13,O39,Q02,Q29, Q56تصنيف 

Abstract: 
Renewable energies are one of the most important alternatives available to cover a large 

part of global energy needs, making them a promising solution to replace traditional energy 

sources that are threatened by depletion and pollution of the environment. The process of 

reliance on renewable sources of energy contributes to the diversification of the economy and 

the development of the human capital needed to build a knowledge- based sustainable 

economy, and the whole world has begun to recognize the importance of this kind of pro 

environment energy as a priority for the future. 

The countries of the Gulf Cooperation Council are no exception. They have a vast reservoir 

of renewable energies, especially solar and wind energies, which these countries exploit by 

channeling and promoting investments in this field.  

In this context, this study aims to shed light on the experience of renewable energy projects in 

the Gulf Cooperation Council countries. 

Keywords: global energy, Renewable, human capital, The countries of the Gulf Cooperation 

Council, solar energy, wind energy.  

Jel Classification Codes: F18, O13, O39, Q02, Q29, Q56. 
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 :تمهيد   -9

فا٩تفاض تكلفتها كمسا٫تتها يف اٟتد من  يف حصة الطاقة ا١تتجددة مقارنة بإٚتاِف االستهبلؾ العا١تي من الطاقة، اسريع ايشهد العاَف ٪تو 
للحصوؿ على الطاقة االعتماد على الطاقة التقليدية، كدكرىا يف اٟتفاظ على البيئة كمكافحة التغَتات ا١تناخية من جهة كْتث دكؿ العاَف عن حلوؿ 

 كضماف أمن الطاقة من جهة أخرل، كلها عوامل تدفع البلداف إُف اعتماد الطاقة ا١تتجددة.
ففي ا١تاضي كاف ىناؾ عدد من العقبات اليت ٖتوؿ دكف انتشار تقنيات  كستلعب الطاقة ا١تتجددة دكرا رئيسيان يف التحوؿ إُف قطاع كهرباء مستدامة،

 ها التكلفة العالية، لكن اليـو أصبحت ٘تثل ا٠تيار األرخص للحصوؿ على الكهرباء من خارج الشبكة يف العديد من ا١تناطق،الطاقة ا١تتجددة من بين
 كا٠تيار األمثل لتزكيد الشبكة ا١تركزية كتوسيعها يف ا١تواقع ذات ا١توارد اٞتيدة.

على مصادر طاقوية متجددة ىائلة، مشسية كىوائية كمائية، ٯتكن ٖتويلها إُف كهرباء  دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي كيف ىذا السياؽ تتوفر
ظرا ألف بفضل استخداـ التقنيات اٟتديثة يف ىذا اجملاؿ مثل األفراف الشمسية كاأللواح اٟترارية الشمسية، ككلها تقنيات ٯتكن االعتماد عليها ن

 مستمر.تكلفتها يف طور اال٩تفاض كتتطور تقنياهتا بشكل 

 إشكالية البحث:1-1 

كحجم ا١تشاريع اليت مت اعتمادىا يف ىذا  دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجيمصادر الطاقة البديلة يف حوؿ معرفة  تتمحور إشكالية ا١توضوع
 ما ٯتكن صياغتو يف السؤاؿ اٞتوىرم التاِف:  ا، كىذاجملاؿ

 مجلو التعاكف الخليجي ؟تجربة مشاريع الطاقات المتجددة في دكؿ ماىي أبرز معالم 
 كمن أجل اإلحاطة كاإل١تاـ ْتيثيات ىذا اإلشكاؿ نطرح التساؤالت الفرعية التالية:

 ا١تتجددة؟ما ا١تقصود باقتصاديات الطاقة  -
 ؟ما ىي أىم مصادر الطاقات ا١تتجددة  -
 ا١تتجددة؟يف ميداف الطاقات  دكجمللسالتعاكنا٠تليجيجهود ما ىي  -

 البحث:أىداؼ  2-1 

 هندؼ من كراء ىذه الدراسة إُف إبراز النقاط اآلتية:
 تعريف الطاقة كمصادرىا. -
 مفهـو الطاقات ا١تتجددة، مع اإلشارة إُف أىم البلداف الرائدة يف إنتاجها على مستول العاَف. -
طاقة ، ك الطاقة اٟترارية اٞتوفية أك حرارة باطن األرض، ك (الكهركمائية)الطاقة ا١تائية ك  مصادر الطاقات ا١تتجددة مثل الطاقة الشمسية، كالرياح، -

 الكتلة اٟتيوية، كطاقة احمليطات.
 كاقع مشاريع الطاقات ا١تتجددة يف دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي. -

 دكافع كأىمية البحث:  3-1 

من اىتمامنا بالقضايا ا١تتعلقة باقتصاديات البيئة ينبع  -ٕتربة مشاريع الطاقات ا١تتجددة يف دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي-إف اختيارنا ٢تذا ا١توضوع
كمصادر   ١تتجددةكالتنمية ا١تستدامة، كتربز األ٫تية العلمية ٢تذا ا١توضوع يف الوقت اٟتاضر يف ا١تكانة اليت أصبحت ٖتتلها عا١تيا اقتصاديات الطاقة ا

 مستقبلية بديلة للطاقة األحفورية ا١تهددة بالنضوب.

 منهج البحث: 4-1 

كلنا أف نسلك يف ىذا البحث أسلوب البحث العلمي من أجل الوصوؿ إُف اإلجابة على اإلشكالية األساسية اليت يطرحها ا١توضوع، كاعتمدنا حا
اليت بذلتها دكؿ ٣تلس هود اٞت٢تذا السبيل أسلوب الوصف كالتحليل، حيث قمنا با١تزج بُت ا١تنهج الوصفي كالتحليلي، كذلك من خبلؿ استعراض 

 يف ميداف الطاقات ا١تتجددة، كٖتليل كاستخبلص ٥تتلف النتائج. اكف ا٠تليجيالتع
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 دكد البحث: ح  5-1

، كزمانيان الدراسة ستتناكؿ آخر التطورات اليت حدثت الستة ا٠تليجي التعاكف ٣تلس دكؿفمكانيان الدراسة ٤تصورة يف  ،كفيما يتعلق ْتدكد ىذه الدراسة
 .اجمللس دكؿيف قطاع الطاقة ا١تتجددة يف 

 ىيكل البحث: 6-1 

 لئلجابة على ىذه اإلشكالية ا١تطركحة، مت تناكؿ ا١توضوع من خبلؿ احملاكر الرئيسية التالية:
 مفهـو الطاقات ا١تتجددة. -
 ا١تتجددة.مصادر الطاقات  -
 .يف ميداف الطاقات ا١تتجددة دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي جهود -

 مفهـو الطاقات المتجددة: -2

الطاقة تلك ا١تقدرة على عمل فعل معُت، كىذه ا١تقدرة ال ٯتكن مشاىدهتا أك قياسها بصورة مباشرة، بل ٯتكن دراستها عن طريق تعترب 
 .(225، صفحة 2002)صاٌف، حسن عبد القادر، مبلحظة التأثَت الذم ٖتدثو على ا١تادة

: ىي الطاقة اليت ٖترؾ اآلالت اليت نستعملها يف اٟتياة اليومية، (70، صفحة 2014)حريز، ىشاـ، كتعرؼ الطاقة اصطبلحان على أهنا
 كلكي تقـو بعمل شاؽ يف مكاننا من اجل اٟتصوؿ على الراحة البلزمة كالتدفئة، اإلنارة، التربيد.......اٍف.

رؾ الرئيسي للتقدـ الصناعي بصفة خاصة كالتقدـ االقتصادم بصفة عامة، كىي تلعب دكران كبَتان بالغ األ٫تية كتعترب الطاقة عصب اٟتياة كاحمل
 بالنسبة للبشرية، حيث مت االعتماد على الطاقة لتطوير اإلنتاج كزيادتو ٦تا ساىم يف ٖتقيق النمو االقتصادم.

ة االقتصاديات سواء كانت متقدمة أك نامية، فقد حظي موضوع الطاقة بالدراسة كنظران للدكر ا٢تاـ كا١تتعاظم الذم تلعبو الطاقة يف كاف 
 كاالىتماـ على مستول دكؿ العاَف، كما أكلتو ا١تؤسسات كا٢تيئات الدكلية كاإلقليمية ا١تزيد من البحث كالدراسة.

 :(40-39، الصفحات 2001)مقلد ك آخركف، ك ٯتكن تقسيم مصادر الطاقة من ناحية معيار قدرهتا على التجدد إُف قسمُت ٫تا
مصادر الطاقة غَت ا١تتجددة: كتشمل أساسان البًتكؿ كالغاز الطبيعي كالفحم كالطاقة النوكية، كىي مصادر تتناقص احتياطياهتا بشكل   -

معدؿ اإلنتاج السنوم من ناحية،كعلى معدؿ اكتشاؼ احتياطيات جديدة ٢تذه كيتوقف تناقص االحتياطيات على  مستمر نتيجة لعملية االستغبلؿ،
 ا١تصادر يف العاَف من ناحية أخرل.

در مصادر الطاقة ا١تتجددة: كتشمل أساسان الطاقة الشمسية كالطاقة ا٢توائية )طاقة الرياح(،كاٟترارة اٞتوفية كالكهرباء ا١تائية، كىي مصا -
 تتناقص بفعل االستغبلؿ ا١تستمر ٢تا.متجددة أم أف احتياطياهتا ال 

ك الطاقات ا١تتجددة ىي الطاقات اليت ٨تصل عليها من خبلؿ تيارات الطاقة اليت يتكرر كجودىا يف الطبيعة على ٨تو تلقائي كدكرم، كىي 
 بذلك على عكس الطاقات غَت ا١تتجددة اليت ال ٯتكن االستفادة منها إال بتدخل اإلنساف.

ا١تقدمة ١تصطلح الطاقات ا١تتجددة، بتعدد كجهات النظر اليت تناكلتها، حيث عرفهابرنامج األمم ا١تتحدة للبيئة الطاقة كتعددت التعريفات 
، الطبيعة : كل طاقة اليكوف مصدرىا ٥تزكف ثابت ك٤تدكد يف(122، صفحة 2017)الشربيٍت، ٤تمد صبلح السباعي بكرم،  ا١تتجددة على أهنا

 تتجدد بصفة أسرع من كتَتة استهبلكها كتظهر يف األشكاؿ ا٠تمسة التالية:
 الكتلة اٟتيوية. -
 أشعة الشمس. -
 الرياح. -
 الطاقة الكهركمائية. -
 طاقة باطن األرض. -
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تتجدد باستمرار طا١تا ىناؾ حياة كتعرؼ كذلك على أهنا تلك الطاقة الناشئة من ا١تصادر اليت التفٌت اقتصاديا،أم غَت قابلة للنضوب،فهي 
 .(102، صفحة 2014)حريز، ىشاـ،  على سطح األرض

تلك الطاقة اليت تتشكل من مصادر الطاقة النإتة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة : كعرفت ككالة الطاقة العا١تية الطاقة ا١تتجددة بأهنا
 (335، صفحة 2014)زكاكية، أحبلـ،  كاليت تتجدد يف الطبيعة بوتَتة أعلى من كتَتة استهبلكوالشمس كالرياح، 

الينضب، كىي متوفرة : الطاقة اليت  تنتج من مصدر طبيعي (16، صفحة 2017)٤تمد،إبراىيم عبد اس عبد الرؤكؼ،  كتعرؼ أيضا بأهنا
 يف كل مكاف على سطح األرض كٯتكن ٖتويلها بسهولة إُف طاقة.

كرغم تنوع كتعدد تعريفات الطاقة ا١تتجددة إال أهنا تشَت بشكل عاـ إُف ذلك النوع من مصادر الطاقة كالذم يتميز بعدـ النضوب كا١تتاح 
 كا١تياه كباطن األرض كا١تواد العضوية كالبحار كاحمليطات.كمن أىم مصادره الشمس كالرياح ، بشكل تلقائي ك متنوع

)ىاكتاف،جوف ماثيوز، كعلى ا١تستول العا١تي، الزالت الصُت من أكثر البلداف استغبلال للطاقات ا١تتجددة، كىذا مايوضحو اٞتدكؿ التاِف
 : (43، صفحة 2014

 (: البلداف الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة على مستول العالم       1الجدكؿ )
 الوحدة: جيجاكاط      

 الدكلة حجم اإلنتاج

 الصُت 378

 الواليات ا١تتحدة 172

 أ١تانيا 84

 ا٢تند 71

 إسبانيا 49

 إيطاليا 49

،٣تلة دكرية علمية ٤تكمة متخصصة تنشر أجود األْتاث يف ٣تاؿ العلـو كالتكنولوجيا،تصدر Natureجوف ماثيوز،ىاكتاف، تصنيع مصادر الطاقة ا١تتجددة لتعزيز أمن الطاقة، ٣تلة المصدر:
 .43، ص2014، نوفمرب26النسخة العربية منها بدعم كإشراؼ من مدينة ا١تلك عبد العزيز للعلـو كالتقنية، العدد

 مصادر الطاقات المتجددة -3

، كىي عبارة  عن مصادر طبيعية دائمة كغَت ناضبة كمتوفرة يف الطبيعة ك متجددة باستمرار، كىي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي
 كالطاقة ا١تائية كطاقة الرياح، كمن أىم ىذه ا١تصادر ٧تد الطاقة الشمسية: اليت تعترب يف األصل ىي الطاقة الرئيسية يف تكّوف مصادر الطاقة،

 )الكهركمائية(،ك الطاقة اٟترارية اٞتوفية أك حرارة باطن األرض، كطاقة الكتلة اٟتيوية باإلضافة إُف طاقة احمليطات.
 الطاقة الشمسية:  3-1

الواقع اإلشعاع الشمسي رغم أف االصطبلح يعٍت يف ، تطلق ىذه التسمية على أم شكل من أشكاؿ الطاقة اليت يعود أصلها إُف الشمس
 الذم يسقط على سطح األرض كاإلشعاع ا١تنتشر يف اٞتو، كينشأ اإلشعاع الشمسي من التفاعبلت النوكية اٟترارية اليت ٖتدث بصورة مستمرة يف

 الشمس.
)صاٌف،حسن عبد لبقعةكتعتمد كمية الطاقة الشمسية اليت تصل إُف بقعة ٤تددة على سطح األرض على درجة العرض اليت تقع عليها ىذه ا

 (229، صفحة 2002القادر، 
كبدأ استخداـ الطاقة يف العاَف ، كاط 1710. 1,73كتشرؽ الشمس كل يـو على الكرة األرضية لتهبها مقدارا ىائبل من الطاقة يصل إُف 

ا١تاضي عندما استعملت ا٠تبليا الشمسية )الفوتوفولطية( لتشغيل األقمار الصناعية يف بصورة جدية يف أكاخر ا٠تمسينات كأكائل الستينات من القرف 
 الفضاء.
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كىذا منذ هناية ، كتعترب االستعانة بالطاقة الشمسية يف توليد الطاقة الكهربائية من اجملاالت اٟتديثة اليت ال تزاؿ يف مرحلة البحث كالتطوير
)ماضي ك ديب، ريع  ٤تطات األلواح الشمسية اٟترارية يف العديد من بلداف العاَف،خاصة الصناعية منها،سبعينيات القرف ا١تنصـر عرب إقامة مشا

حيث ٖتتل الطاقة الشمسية يف العصر اٟتديث اىتمامات العلماء، ذلك أف الطاقة الشمسية أصبحت عنصرا ثابتا يف  (90، صفحة 2017
مليوف طن  105سوؼ ٖتصل البلداف الرأٝتالية الصناعية على حواِف  ٥2020تططات الطاقة يف معظم دكؿ العاَف،كتشَت التقديرات انو ْتلوؿ عاـ 

-123، الصفحات 2001)مقلد ك آخركف، % من إمدادات الطاقة6ما أف نسبة مسا٫تة الطاقة الشمسية ستصل بًتكؿ من الطاقة الشمسية، ك
124) 

 (109، صفحة 2014)حريز، ىشاـ، كتتميز الطاقة الشمسية بالعديد من ا١تزايا  اال٬تابية ٕتعلها مفضلة على غَتىا نذكر منها
 تعترب طاقة متجددة غَت قابلة للنضوب كببل مقابل. -
 عدـ خضوعها لسيطرة النظم السياسية الدكلية كاحمللية. -
 توفرىا يف ٚتيع األماكن تقريبان ْتيث ال تتطلب كسائل نقل. -
 م.ال يتطلب ٖتويلها كاستغبل٢تا تكنولوجيا معقدة، كما ال توجد خطورة على العاملُت كغَتى -

 طاقة الرياح: 3-2
ىي طاقة  مستخرجة من الرياح، كمت استخدامها منذ أقدـ العصور يف دفع السفن الشراعية، كيف رفع ا١تياه من اآلبار كيف طحن الغبلؿ 

 (29، صفحة 2017)٤تمد, إبراىيم عبد اس عبد الرؤكؼ،  كاٟتبوب
من الرياح باستخداـ توربينات الرياح إلنتاج الطاقة الكهربائية، كتعترب بديل للوقود األحفورم، كىي طاقة كفَتة كقابلة فهي إذان طاقة مستمدة 

قليلة  للتجدد، كتوجد على نطاؽ كاسع، ّتانب أهنا طاقة نظيفة ال ينتج عنها إنبعاثات غازات االحتباس اٟترارم أثناء التشغيل، كتستخدـ مساحات
 . ليست ٢تا آثار سلبية على البيئة من األراضي ك

كيطلق تعبَت مزرعة الرياح أك ٤تطة إنتاج الكهرباء من الرياح،عندما تتوافر ٣تموعة من توربينات الرياح يف مكاف كاحد،كيتم توصيل ىذه 
رض ا١تشركع بناءن أيد مواقع التوربينات على دويان لتولد الطاقة الكهربائية اليت تنقل عرب خطوط النقل كالتوزيع للمستهلكُت،كما يتم ٖتنربينات سو الت

 على دراسات تتم باستخداـ برامج كمبيوتر خاصة تعتمد يف قرارىا على خصائص ا١توقع الطبوغرافية كالعوائق كطبيعة األرض كسرعات كإتاىات
)ا١تركز اإلقليمي للطاقة ا١تتجددة ككفاءة لكهربائيةالرياح كمدل تغَتىا ْتيث تكوف ا١تزرعة ككل قادرة على توليد أكرب قدر سنوم ٦تكن من الطاقة ا

 (24، صفحة 2012الطاقة، 
.كما كتقدر مصادر طاقة الرياح ا١تتوفرة يف العاَف كاليت ٯتكن االستفادة منها بصورة عملية ما يزيد ٓتمسة أضعاؼ عن إنتاج الطاقة يف العاَف

،فيما تشَت التقديرات إُف تطور استخداـ طاقة 2020العا١تية أف استهبلؾ الطاقة الكهربائية سوؼ يتضاعف مرتُت ْتلوؿ عاـ قدرت منظمة الطاقة 
 % من إنتاج الطاقة الكهربائية.20الرياح بنسبة 

ة أك الوقود كال ٖترر غاز ثآف أكسيد كتتميز طاقة الرياح بأف تقنياهتا معركفة كمتطورة كتعمل مولداهتا بصورة ذاتية كال ٖتتاج إُف صيانة مستمر 
 الكربوف.

طاحونة ىواء سنويا يف العاَف، كما  10000 -5000كيباع مابُت ، ميجاكاط بشكل كاسع 3 -1.5كتستخدـ طواحُت ا٢تواء ذات القدرة 
حدات الصغَتة يف البلداف النامية كيف ميجاكاط يضاؼ سنويا إُف شبكات الكهرباء الوطنية يف ٥تتلف بقاع العاَف،كيزيد استخداـ الو  50يزيد عن 

 (117، صفحة 2010)ككاع،٤تمد، حيث ال تتوفر شبكة كهربائية  أك يصعب إيصاؿ الوقود إُف تلك ا١تناطق، ا١تناطق النائية بالذات
ساعة تليها أ١تانيا /تريليوف كاط 52ية بقدرة مقدارىا الطواحن ا٢توائكتتصدر الواليات ا١تتحدة األمريكية دكؿ العاَف يف إنتاج الطاقة من 

 تريليوف كاط ساعة. 13حيث تنتج ٔتقدار ، فإسبانيا كا٢تند ك الصُت
 الطاقة المائية )الكهركمائية( 3-3

مث تنساب بعد ذلك إُف ، األمطار حيث تتجمع ا١تياه يف أعاِف اٞتباؿ نتيجة لسقوط، ىي الطاقة ا١تتولدة من ا١تساقط ا١تائية             
 (128، صفحة 2017)الشربيٍت، ٤تمد صبلح السباعي بكرم، كىو ما٬تعل اٞتباؿ تعمل كمساقط للمياه  البحار كاحمليطات،
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العديد من بلداف العاَف اليت تتوافر فيها مصادر كتعترب الطاقة ا١تائية من أرخص كأنظف ا١تصادر لتوليد الطاقة الكهربائية،لذلك تستخدـ  يف 
 % من اإلنتاج العا١تي الكلي من الطاقة الكهربائية.٢20تذه الطاقة، كتبلغ مشاركة الطاقة ا١تائية 

 970حواِف كتعد الطاقة ا١تائية أكرب مصدر لتوليد الطاقة ا١تتجددة حاليان،حيث بلغ ٣تموع طاقة احملطات الكهركمائية القائمة حوؿ العاَف 
 ، كاحملطات الكهركمائية ذات ا١تواقع اٞتيدة توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أم تقنية أخرل2011جيجاكاط يف هناية عاـ 

، 2014)زكاكية،أحبلـ،  كتتميز الطاقة ا١تائية با٠تصائص التالية(316، صفحة 2013)مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث اإلسًتاتيجية، 
 :(150صفحة 

د ىذه ا١تياه تعتمد الطاقة ا١تائية على مقدار ىائل من الطاقة الكامنة يف ا١تياه الواقعة يف ا١ترتفعات، كٔتا أف ٚتيع العوامل اليت تشًتؾ يف تزكي -
فانو ٯتكن القوؿ أف الطاقة ا١تائية مصدر من مصادر الطاقة ا١تتجددة  حركة ا٢تواء،بطاقتها الكامنة تعترب دائمة كأشعة الشمس كالتضاريس ك 

 ال ينضب.
 ٦تا يوفر سرعة نقلها كتوزيعها كمركنتها.، سهولة توليد الطاقة الكهربائية منها -

 األرض باطن حرارة أك الجوفية الحرارية الطاقة 3-4

، كالصخور الساخنة، كتتمثل يف اٟترارة ا١تخزكنة ٖتت سطح األرض،كيتجسد ىذا النوع من اٟترارة يف ا١تاء الساخن كالبخار الرطب كاٞتاؼ 
)٤تمد،ابراىيم عبد اس عبد  كٗترج من جوؼ األرض عن طريق االتصاؿ كالنقل اٟترارم كالينابيع الساخنة كالرباكُت الثائرة، اٟترارة ا١تضغوطة يف العمق

 (31، صفحة 2017الرؤكؼ، 
رة كتشكل الطاقة اٟترارية اٞتوفية باإلضافة إُف حرارة الشمس ا١تصدرين الوحيدين للطاقة اٟترارية ا١تستغلة بطريقة مباشرة على مستول الك

حيث تعترب الطاقة اٟترارية اٞتوفية من مصادر الطاقة (90، صفحة 2017)ماضي ك ديب، األرضية كبدكف تدخل عامل اإلنساف يف توفَتىا
٣تاؿ الصناعة ا١تتجددة اليت استخدمت منذ فًتة طويلة من خبلؿ استغبلؿ مياه الينابيع اٟتارة لبلستعماؿ ا١تنزِف  كتسخُت ا١تياه للتدفئة، ككذلك يف 

 كالزراعة.

 الحيوية الكتلة طاقة 3-5

أك التحلل اٟترارم. كما  كىي تلك الطاقة ا١تستمدة من ا١تواد النباتية كاٟتيوانية كالنفايات بعد ٖتويلها إُف سائل أك غاز بالطرؽ الكيميائية
طتو تشغيل التوربينات ستفادة منها عن طريق إحراقها مباشرة كاستخداـ اٟترارة النإتة يف تسخُت ا١تياه أك إنتاج البخار الذم ٯتكن بواسٯتكن اإل

 (33، صفحة 2017)٤تمد،ابراىيم عبد اس عبد الرؤكؼ، كتوليد الطاقة الكهربائية 
 فيعتمد ا١تتقدمة.ك  الدكؿ النامية يف الطاقة كمستقبل ٟتاضر القصول أل٫تيتها نظرا خاصة مكانة على اٟتيوية الكتلة طاقة كٖتتوم

 (130، صفحة 2014)زكاكية، أحبلـ،  ا١تنزلية كاٟتيوانات لبلستخدامات احملاصيل كبقايا اٟتيوية كا٠تشب، الكتلة على السكاف %من70حواِف
 المحيطات: طاقة 3-6

 البحار فإف ،2كم مليوف149على األرض اليابسة مساحةتبلغ  فبينما األرضية، الكرة سطح من جدا كاسعة مساحات كاحمليطات البحار تغطي 
، صفحة 2017)الشربيٍت، ٤تمد صبلح السباعي بكرم،  اليابسة ضعف مساحة من أكثر أم ،2كم مليوف361مساحتو ما تغطي احمليطاتك 

130). 
النإتة عن جاذبية القمر كالشمس كدكراف األرض  تتولد من حركة أمواج البحر كا١تدك اٞتزركتعترب طاقة احمليطات نوع من أنواع الطاقات ا١تتجددة اليت 

 (101، صفحة 2017)ماضي ك ديب، حوؿ ٤تورىا
كأيضا قوة كسرعة  ك يرتبط اٟتصوؿ على ىذا النوع من الطاقة بعوامل عديدة منها سرعة الرياح كاليت تؤدم إُف زيادة كارتفاع أمواج احمليطات كالبحار، 

 (37، صفحة 2017)٤تمد،ابراىيم عبد اس عبد الرؤكؼ،  األمواج كارتفاعها
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 . المتجددة الطاقات في مجاؿ دكؿ مجلو التعاكف الخليجي تجارب -4

 منجهة، كاالسًتاتيجيات لسياسات كتطبيقا كضع على تعمل متخصصة كمؤسسات جهات كجود ا١تتجددة للطاقة ا١تؤسساتية البنية تتطلب
 .أخرل جهة من للقطاع ا١تنظمة البنية التشريعية تطوير يف ٔتسؤكليتها كاالضطبلع

 على نوعية نقبلت ٖتقيق استطاعت قد ا١تتجددة، الطاقات ٣تاؿ يف متخصصة كىيئات ككاالت بإنشاء قامت اليت الدكؿ أف إُف التجارب كتشَت
 البلداف تبنتو ما كىذا (25-7، الصفحات 2014)األسكوا، ا١تؤىلة  اإلطارات كبناء كاالسًتاتيجيات السياسات كرسم كالتنفيذ التطبيق مستول
 فيها. ا١تتجددة الطاقات برامج بإدارة مكلفة ىيئات إنشاء خبلؿ من ا٠تليجية

 (https://www.powersaudiarabia.com.sa ،2019) :ذلك يوضح التاِف ك اٞتدكؿ

 المغاربية البلداف في المتجددة الطاقة قطاع إدارة تتولى التي المؤسسات(: 2) الجدكؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :على الباحثُت اعتمادا إعداد:المصدر
 25-7:ص،2014بَتكت، العربية،األسكوا، البلداف يف للطاقة الفرعية القطاعات من عدد إلدارة ا١تؤسسية األطر -

 ا١توقع االلكًتكٓف:، ا١تتجددة الطاقة مشاريع تطوير مكتب، كزارة الطاقة، ا١تملكة العربية السعودية  -
https://www.powersaudiarabia.com.sa 

 
 منظومتها ضمن ا١تتجددة الطاقات إدماج خبلؿ من كذلك ا١تتجددة، الطاقة القطاع اىتماما كبَت كتوِف دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي

 عرضا يلي كفيما، ف كاف بدرجة متفاكتةالشمسية، كإ كالطاقة الرياح طاقة غبلؿباست الكهربائية الطاقة توليد مشركعات من العديد ٧تازكإ الكهربائية،
 :دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي يف ا١تتجددة الطاقات مشاريع ألىم

 اإلمارات:  4-1
 ا١ترّكزة الشمسّية "  للطاقة1"مشس ٤تّطة إطبلقها خاصة مع كبَت، حد   إُف ا١تتجدِّدة الطاقة مصادر اإلنتاجية من قدرهتا اإلمارات كثّفت لقد

) التقرير اإلقليمي إلطار  كا٢تند األمريكية ا١تتحدة إسبانيا كالواليات بعد ا١تركَّزة الشمسّية الطاقة يف إنتاجية أكرب قدرة رابع جعلتها كاليت ظيب، أبو يف
)أمانة اجمللس الوزارم العريب للكهرباء، جامعة الدكؿ العربية،  كاٞتدكؿ التاِف يوضح اإلسًتاتيجية ا١تتبعة (121، صفحة 2018التتبع العا١تي، 

 (08، صفحة 2013

 االمارات في المتجددة للطاقات الكمية االستراتيجية(: 3) الجدكؿ

 
 
 
 

 
 الوزارم اجمللس الطاقة، أمانة االقتصادم، إدارة القطاع العربية، الدكؿ جامعة ا١تتجددة، للطاقة العريب االسًتشادم على:اإلطار اعتمادنا الباحثُت إعداد :المصدر

 .08،ص2013 العربية، القاىرة، الدكؿ للكهرباء، جامعة العريب

 البلد الوكالة المتخصصة بالطاقة المتجددة

 اإلمارات ."مصدر" ا١تستقبل لطاقة ظيب أبو شركة

 البحرين كا١تاء. الكهرباء ىيئة

 السعودية ا١تتجددة. الطاقة مشاريع تطوير مكتب

 سلطنة عماف للكهرباء كا١تياه. العامة ا٢تيئة

 قطر للبًتكؿ. كقطر(، كهرماء) كا١تاء للكهرباء القطرية العامة ا١تؤسسة يف ا١تتجددة تقنيات الطاقة قسم

 الكويت الوطنية. كاٞتامعاتالبحوث  مؤسسات

 الهدؼ تاريخ الهدؼ

 ا١تتجددة. ا١تصادر عرب الطاقة من احتياجاهتا من% 7 توفَت إُف أبو ظيب إمارة هتدؼ 2020

 الطاقة. على الطلب من% 5 الشمسية الطاقة تغطي أف للطاقة االسًتاتيجية ديب خطة تتوقع 2030

https://www.powersaudiarabia.com.sa/
https://www.powersaudiarabia.com.sa/
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 الشمسية: الطاقة -أ

 إلنتاج بالنسبة العاَف مستول على الثالثة ا١ترتبة يف الدكلة حلت حيث اإلمارات، دكلة يف ا١تنتجة الكهربائية للطاقة الثآف ا١تصدر الشمسية الطاقة تعترب
 . ميغاكاط 140 حواِف بلغت إنتاجية كبطاقة ،2013 لعاـ ا١تركزة الشمسية الطاقة

 بديبلن  تعترب أهنا كما السنة، فًتات معظم يف مشمسة بأياـ الدكلة تتمتع حيث جاذبية، ا١تتجددة الطاقة مصادر كأكثر الشمسية الطاقة كتصنف
 . ا١تستقبل يف تنافسية كلفة كذات كنظيفة، مستدامة مصادر من الطاقة لتوفَت مثالينا
ا١تشاريع  نتلك ـك الفعلي، التشغيل مرحلة يف بعضها دخل حيث مشاريع عدة يف الشمسية الطاقة تطبيقات باستغبلؿ اإلمارات دكلة كتقـو

(https://u.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/energy ،.2019) 

 أبوظبي: في 1 شمو محطة -

 من مصفوفة 768 من مؤلف مشسي حقل ضمن ميغاكاط، 100 إُف تصل إنتاجية بقدرة مربع كيلومًت 2,5 مساحة على" 1 مشس" ٤تطة ٘تتد
 . كا١تتجددة النظيفة الكهربائية الطاقة كتوليد الطاقةالشمسية، لتجميع ا١تكافئ القطع عاكسات

 عقد كالذم 2016 ا١تركزة الشمسية للطاقة إفريقيا كمشاؿ األكسط الشرؽ معرض خبلؿ للشركات االجتماعية ا١تسؤكلية ّتائزة 1 مشس ٤تطة كفازت
 يف ا١تتجددة الطاقة حصة لزيادة اإلمارات دكلة تبذ٢تا اليت اٞتهود يف للمسا٫تة حملطة هبا تضطلع الذم الرئيسي الدكر اٞتائزة ىذه كتعكس. ديب يف

 . احمللية اجملتمعات نوعيةحياة ٖتسُت يف الفعالة كمسا٫تتها الطاقة، مزيج

  (CSP)المركزة الشمسية الطاقة مشركع -

 الشمسية الطاقة ا١تستقل ا١تنتج بنظاـ العاَف يف ا١تركزة الشمسية للطاقة مشركع أكرب عن اإلعبلف مت ،2050 النظيفة للطاقة ديب اسًتاتيجية إطار يف
 . 2030 عاـ حىت ميغاكاط 1,000 بقدرة ا١تركزة

 ا١ترايا ىذه تعكسها اليت اإلشعاعات يستقبل مركزم، برج حوؿ دائرية خطوط يف ا١ترتبة العاكسة ا١ترايا آالؼ من ا١تركزة الشمسية الطاقة ٤تطة كتتألف
 . الكهرباء لتوليد ٓتارم مولد إُف بدكره اٟترارة ينقل كالذم حرارم، سائل بتسخُت تقـو خاصة استقباؿ كحدة إتاه كيركزه الشمس، حركة تتبع كاليت

 الشمسية للطاقة مكتـو آؿ راشد بن محمد مجمع -

 أكرب كىو الشمسية، للطاقة مكتـو آؿ راشد بن ٤تمد ٣تمع عن اإلعبلف 2012 العاـ يف مت ،2050 النظيفة للطاقة ديب اسًتاتيجية إطار يف
 . العُت - ديب طريق على الدحل سيح منطقة يف مربع، مًت كيلو 4.5 ٔتساحة كاحد موقع يف العاَف يف ا١تتجددة الطاقة مشركعات

 توليد سيتم حيث ،العاَف يف كاحد موقع يف ا١تتجددة الطاقة لتوليد اسًتاتيجي مشركع أكرب الشمسية للطاقة مكتـو آؿ راشد بن ٤تمد ٣تمع يعد
 . 2030 العاـ ْتلوؿ ميجاكات 5000ك 2020 العاـ ْتلوؿ ميجاكات 1000

 )مصدر( المستقبل لطاقة ظبي أبو شركة -

 . ظيب بو ٟتكومةأ بالكامل ا١تملوكة" مبادلة" لشركة تابعة كشركة 2006 عاـ"  مصدر" ا١تستقبل لطاقة ظيب أبو شركة تأسست
ستداـ، العمرآف كالتطوير النظيفة، الطاقة مشاريع تطوير على عملها يف" مصدر" كتركز

ي
 كا١تستقبل، للعيش كمنهجية للبيئة الصديق األثر كتعزيز ا١ت

 . اجملاؿ ىذا يف للتحديات للتصدم مسار ٖتديد إُف إضافة
 على القائمة االقتصادية القطاعات كتعزيز للدخل، جديدة مصادر توفَت إُف الرّامية 2030 االقتصادية ظيب أبو رؤية إُف"مصدر"مبادرة كتستند
 . ا١تعرفة
 : تشمل كاليت عمل كحدات عدة خبلؿ من"مصدر" تعمل

 " مصدر معهد" خبلؿ من كالتطوير األْتاث•
 " النظيفة للطاقة مصدر"  خبلؿ من النظيفة الطاقة نشر•
 " مصدر مدينة"  خبلؿ من العاَف يف استدامة األكثر البيئية ا١تدينة تطوير•
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 " ا٠تاصة ا١تشاريع كحدة"  خبلؿ من االستشارية ا٠تدمات تقدٔف •
 " لبلستدامة ظيب أبو أسبوع"  مثل كالفعاليات ا١تبادرات استضافة •

 دكلة يف النظيفة الطاقة من جيجاكاط1 ٨تو بتوفَت مشاريعها كتسهم ا١تتجددة، الطاقة مشاريع يف أمَتكي دكالر مليار 1,7 من أكثر "مصدر"تستثمر
 . كخارجها ا١تتحدة العربية اإلمارات

 الرياح: من الطاقة توليد -ب

 اليت صَتبنيياس، جزيرة يف الكهرباء لتوليد بالرياح عمل توربيٍت أكؿ ببناء مصدر شركة قامت اإلمارات، دكلة يف النظيفة الطاقة مصادر تنويع هبدؼ
 . الواحدة الساعة يف الطاقة من كيلوكاط 850 تبلغ إنتاجية بسعة احملطة كتتمتع. ظيب أبو غرب جنوب مًتان  كيلو 250 بعد على تقع

 كالبنية كا١تياه، الطاقة، ٣تاالت يف الدكلية ا١تعايَت كستطبق. الطاقة من حاجاهتا لتأمُت مستقببلن  البديلة الطاقة مصادر على االعتماد اٞتزيرة كتعتـز
 . الطاقة كمبآف التدكير، كإعادة ا١تخلفات، كإدارة التحتية،
 احملطة كستتوُف. صَتبنيياس جزيرة يف البديلة للطاقة ٤تطة لبناء مصدر شركة مع شراكة عبلقة ظيب أبو يف السياحي كاالستثمار التطوير شركة كأقامت
 .اٞتزيرة يف ا١تستوطنة اٟتيوانات كإطعاـ الزراعة، يف الستخدامها بعد، فيما ا١تياه ٖتلية ٤تطة تشغيل

 طاقة: إلى النفايات تحويل -ج

. اإلمارات دكلة يف طاقة إُف النفايات ٖتويل قطاع لتطوير" بيئة" للبيئة الشارقة شركة مع اسًتاتيجية شراكة اتفاقية" مصدر" شركة كقعت
 ا١تنطقة دكؿ ك٥تتلف عاـ، بشكل اإلمارات كدكلة الشارقة يف طاقة إُف النفايات ٖتويل مبادرات تطوير يف للبيئة الشارقة كشركة" مصدر" كستتعاكف

(https://u.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/energy - ،

2019)  

 با١تائة 75 بنسبة الطاقة توليد يف النفايات من االستفادة أىدافها ضمن من اليت 2021 اإلمارات رؤية ٖتقيق يف ا١تبادرات ىذه تساىم كسوؼ
 .2021 عاـ ْتلوؿ

 البحرين: 4-2

 ا١تستدامة، الطاقة كحدة مشركع عرب ا١تتجددة الطاقة مصادر من كاالستفادة الطاقة مزيج تنويع سبيل يف كبَتة جهودان  البحرين ٦تلكة بذلت
 االقتصادم النمو كمواكبة الطاقة على ا١تتزايد الطلب لتلبية كذلك اإل٪تائي، ا١تتحدة األمم كبرنامج البحرين حكومة بُت مشًتكان  مشركعان  ٘تثل كاليت

 (https://www.bahrain.bh ،2019) الببلد يف ا١تستداـ
تشجيع استخداـ الطاقات البديلة كالنظيفة خاصة الطاقة الشمسية كطاقة الرياح، حيث مت تنفيذ بعض يعمل اجمللس األعلى للبيئة على 

 ا١تشركعات البيئية إلنارة بعض الشوارع العامة باستخداـ الطاقة الشمسية يف ٦تلكة البحرين
(https://www.sce.gov.bh/OptimalUtilizationofEnergy?cms=iQRpheuphYtJ6pyXUGiNqv2pCW6SsuFQ ،

2019)
 

 يف الوزراء ٣تلس اعتمدىا كاليت البحرين، ٦تلكة يف الطاقة لكفاءة األكُف الوطنية ا٠تطة إعداد من ا١تستدامة الطاقة كحدة انتهت ،2016 أكتوبر كيف
 .2017 يناير

 العناف كإطبلؽ ا١تستدامة التنمية ىدؼ ٖتقيق أجل من ١تبادرات منا شاملة ٣تموعة كتقدـ األىداؼ الطاقة لكفاءة الوطنية ا٠تطة كتضع 
 (https://www.env-news.com/energy ،2019) ا١تملكة يف الطاقة كفاءة إلمكانات

مت  2019كيف عاـ  .ا١تنازؿ يف الشمسية الطاقة نظم تركيب مشركع عرب ا١تتجددة الطاقة الستخداـ الًتكيج يف كا١تاء الكهرباء ىيئة شرعت
 ميغاكاط. 100 تبلغ إنتاجية بقدرة مشسية طاقة ٤تطة مشركع تنفيذ اعتماد خطوات
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 البحرين في المتجددة للطاقات الكمية االستراتيجية(: 4) الجدكؿ
 
 

 الشمسية، مركز البيئة للمدف العربية، ا١توقع االلكًتكٓف: بالطاقة الكهرباء لتوليد ٤تطة تدّشن البحرين المصدر:
news.com/energy-https://www.env 

 السعودية:4-3
 الطاقة نسيج يف ا١تتجددة الطاقة ١تشاركة كمية أىداؼ ٖتدد من خبل٢تا ا١تتجددة، الطاقة الستخداـ سياسات عملت السعودية على إعداد 

) ا١تتجددة الطاقة مع كمتوافقة متكاملة لتصبح كٖتسينها ا١تملكة شبكة للطاقة كالعمل على ٪تذجة مستدامة اقتصادية منظومة تطوير على كالعمل
 (08، صفحة 2013جامعة الدكؿ العربية، القطاع االقتصادم، إدارة الطاقة، أمانة اجمللس الوزارم العريب، 

 السعودية في المتجددة للطاقات الكمية االستراتيجية(: 5) الجدكؿ
 

 
 
 الدكؿ جامعة للكهرباء، العريب الوزارم اجمللس أمانة الطاقة، إدارة االقتصادم، القطاع العربية، الدكؿ جامعة ا١تتجددة، للطاقة العريب االسًتشادم اإلطار: على اعتمادنا الباحثُت إعداد :المصدر

 .08،ص2013 القاىرة، العربية،
 كالوفاء الكهربائية الطاقة مزيج يف توازف ٖتقيق إُف يهدؼ كىو ا١تدل، طويل ا١تتجددة للطاقة الوطٍت الربنامج تنفيذ على ا١تملكة كتعمل

 يف ا١تتجددة الطاقة من السعودية حصة كزيادة األخرل، اٟترارم االحتباس كغازات الكربوف أكسيد ثآف انبعاثات لتجنب الطوعية ا١تملكة ٔتسا٫تات
 .الكهربائية الطاقة مزيج

 مشاريع إطبلؽ خبلؿ من البديلة الطاقة على االعتماد كتعزيز الطاقة، ا منمصادرى تنويع ُف العاَف،إ يف ا٠تاـ للنفط مصدر أكرب السعودية؛ كتسعى
 ا١تتسارع النمو عن فضبلن  األخَتة، األعواـ يف الطبيعي الغاز بإمدادات هكتذبذ النفط أسعار ارتفاع ظل يف ىا، التحتيةؿ البٌت كهتيئة كتطويرىا ضخمة
 سيتعدل ا١تملكة يف الكهرباء على الطلب أف إُف إذتشَتتقارير٤تلية لسكآف، النموا معدؿ ارتفاع كسط احملبلة، كا١تياه الكهرباء على الطلب كازدياد
 .2032 العاـ ْتلوؿ جيجاكاط 120

 :الشمسية الطاقة -أ
، https://mostaqbal.ae/saudi-arabia-solar-energy-1200mw) الشمسية للطاقة سكاكا مشركع افتتاح السعودية تعتـز

 تصل تكلفتو إف السعودية الطاقة كزارة كذكرت القريب؛ ا١تستقبل يف ا١تتجددة، اللطاقة ١تشركعاتو أك الببلد؛ غرب مشاؿ اٞتوؼ، منطقة يف (2019
 الناتج يف دكالر مليوف 120 بنحو ييسهم أف كييتوقَّع كالصيانة، كالتشغيل اإلنشاء مراحل يف عمل فرصة 930 ٨تو كيوفر دكالر، مليوف 300 ٨تو إُف

 ا١تملكة يف ا١تتجددة الطاقة مشاريع سلسلة ضمن مشركع أكؿ كىو ،مربع مًتات كيلو 6 على تزيد مساحة على سكاكا ٤تطة ك٘تتد. اإلٚتاِف احمللي
 الطاقة من جيجاكاط 58.7 بإنتاج ١تتجددة ا للطاقة السعودية رؤية ٖتقيق إُف الرامي ا١تتجددة للطاقة الوطٍت الربنامج إطار يف ىإطبلقها التيجر

 .2030 العاـ ْتلوؿ ا١تتجددة
 :الرياح طاقة -ب

 الببلد، غرب مشاؿ اٞتوؼ منطقة يف الرياح للطاقة اٞتند دكمة ٤تطة مشركع إطبلؽ على السعودية تعمل طاقةالرياح، من االستفادة ٣تاؿ كيف
 شركة كشركات عا١تية على غرار ا١تتجددة الطاقة مشاريع تطوير مكتب بُت بتعاكف ا١تملكة يف الرياح لطاقة ٤تطة أكؿ كىي. ميجاكاط 400 باستطاعة

 (.مصدر) ا١تستقبل لطاقة ظيب أبو
 عقد مسؤكلية العاَف، يف الرياح عنفات تصنيع متخصصة يف دا٪تركية شركة كستتوُف ،2022 العاـ مطلع للمحطة التجارم التشغيل يبدأ أف كييرجَّح
 احملطات كعمل احملطة، عمل باستقرار الكفيلة باإلجراءات شركات أخرل تتكفل بالشراكة مع العنفات، توفَت جانب إُف كالبناء كا١تشًتيات ا٢تندسة
 (https://mostaqbal.ae/saudi-arabia-solar-energy-1200mw ،2019) العاِف اٞتهد ك٤تطات الفرعية

 

 الهدؼ تاريخ الهدؼ

 ا١تتجددة. الطاقة مصادر من للطاقة ا١تملكة احتياجات من%  05إُف الوصوؿ 2025

 الهدؼ تاريخ الهدؼ

 ا١تتجددة. الطاقة مصادر من للطاقة ا١تملكة احتياجات من%  44 إُف الوصوؿ 2032

https://www.env-news.com/energy
https://www.env-news.com/energy
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 عماف: سلطنة4-4
( مهمة دراسة االستخداـ احملتمل ١تصادر الطاقة الطبيعية ا١تتجددة يف إنتاج الكهرباء كبالتاِف اٟتد من استخداـ دٔف) للمياه العامة ا٢تيئةتتوُف 
باإلشراؼ على دراسة شاملو ١تستول الطاقة ا١تتجددة يف السلطنة  2008قامت ىيئة تنظيم الكهرباء يف عاـ . اليت تنفد بسرعة كبَتةمصادر النفط 

لى كذلك بالتعاكف مع استشارم عا١تي متخصص كأشارت الدراسة إُف أف مستول كثافة الطاقة الشمسية كطاقة الرياح يف السلطنة يعترب من بُت أع
افة إُف تصدير يف العاَف ك يتوقع بأف الطاقة ا١تتجددة يف السلطنة لديها القدرة على توفَت ٚتيع االحتياجات احمللية من الكهرباء باإلضا١تعدالت 

للتأكد من أداء كصت ىذه الدراسة بضركرة التنفيذ ا١تبّكر ١تشاريع ٕتريبية للطاقة ا١تتجددة بأحجاـ صغَتة مبدئيان يف ا١تناطق الريفية أالفائض منها. كقد 
 (https://www.diam.om/About-us/Who-we-are ،2019)كفعالية تقنيات الطاقة ا١تتجددة يف األجواء ا١تناخية احمللية

 البحثية القدرات كتنمية ا١تتجددة الطاقات لبحوث االسًتاتيجي الربنامج اعتماد 2013 يف مت فقد العلمي البحث ٣تلس مع كبالتعاكف
 الطاقة كفاءة ٖتسُت خبلؿ من الوطٍت االقتصاد دعم إُف هتدؼ مستقبلية رؤية على يستند كالذم للربنامج الرئيسية اللجنة دٔف ترأست حيث

 :كالتاِف االىداؼ من اعدد متضمنا الطاقة من السلطنة احتياجات لتأمُت كبديل ا١تتجددة الطاقة مصادر كاستغبلؿ
 . ا١تقًتحة كالبحوث ا٠تربات ٕتمع ا١تتجددة الطاقات ٣تاؿ يف ا١تقدمة للبحوث كآلية مسار كضع -
 .ا١تتجددة الطاقة ٣تاؿ يف البحثية ا١تقًتحات لتقييم كمعايَت كأسس ٤تاكر كضع -
 ا١تتجددة الطاقة ٣تاؿ يف كالدكليُت احملليُت كالباحثيُت العلماء من تواصل شبكات إنشاء دعم -
 الغرض ٢تذا ا١تساندة الربامج كتطوير ا١تتجددة الطاقة ٣تاؿ يف للببلد القدرات تعزيز -
 للطاقةا الدكلية الوكالة من النابعة تلك كالسيما ا١تتجددة بالطاقة الصلة ذات الدكِف التعاكف منظمات ٥تتلف من االستفادة تعظيم -

 .كا٢تامة اٞتديدة ا١تنظمة ىذه يف نشط عضو عماف سلطنة أف ١تتجددة، حيث
 :كىي الطاقة ككفاءة ا١تتجددة الطاقة ٣تاؿ يف العلمي للبحث رئيسية ٤تاكر أربع إقرار مت طاركيف ىذا اإل

 الطاقة كٗتزين إنتاج -
 ا١تياه ٖتلية -
 الطاقة كفاءة -
 كالتكييف التربيد -

 ماف فيع المتجددة للطاقات الكمية االستراتيجية(: 6) الجدكؿ

 
 
 

 ا١توقع االلكًتكٓف:، عمل فرص كتوجد التقنيات كتوطُت التنويع تدعم ا١تتجددة الطاقة إُف التحوؿ مشاريع: ٪تاء المصدر:
https://www.omandaily.om/?p=709045 

 الطاقة الشمسية: -أ
 كبعد مشسيا لوحا 1617 من تتكوف تنوير شركة قبل من للطاقةالشمسية ٕتريبية ٤تطة بإنشاء ا١تزيونة من ا١تتجددة الطاقة مشاريع نطبلقةإ جاءت
يف عاـ  كا١تياه الطاقة لشراء العمانية الشركة كربل يف ىذا اجملاؿ، حيث أعلنت مشاريع إلنشاء مصراعيو على الباب فتحت حققتها اليت اٞتيدة النتائج

 تشغيل يتم أف على ميجاكات، 500 تبلغ إنتاجية بطاقة عربم كالية يف الشمسية الطاقة باستخداـ الكهرباء توليد مشركع إرساء ، عن2019
 .ـ2021 عاـ منتصف ٕتاريا ا١تشركع

 ٪تاء ٣تموعة قبل من ٤تددين زمٍت كبرنامج خطة كفق السلطنة ٤تافظات ٥تتلف لتشمل سريع بشكل الكهرباء لتوليد ا١تتجددة الطاقة مشاريع كستتواُف
 آفاؽ كفتح اٟتديثة التقنيات توطُت عن فضبل اٞتديدة االستثمارات كجذب العمل فرص كتوليد االقتصاد التنويع رافد لتكوف ٢تا التابعة كالشركات

 (https://www.omandaily.om/?p=709045 ،2019) كا١تهٍت ا١تعريف للتطور جديدة

 

 الهدؼ تاريخ الهدؼ

 يف الكهرباء توليد إٚتاِف من% 30-% 25بُت تراكح مام إُف ا١تتجددة الطاقة مشاريع ٥تتلف مسا٫تة نسبة رفع 2030
 السلطنة.
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 طاقة الرياح: -ب
 لتحديد السلطنة ٤تافظات ٚتيع مشلت السلطنة يف الرياح ١تستول شاملة دراسة بإجراء(  دٔف) للمياه العامة ا٢تيئة قامت 2015 يف عاـ

 توضيحي(  خريطة)  طلسأ كضع اُف باإلضافة كالبيئية اٞتغرافيةك  الفنية الناحية من عليها ا١تؤثرة عوامل ا٫تاؿ كدراسة الرياح طاقة ١تشاريع ا١تواقع أفضل
 . ا١تستقبل يف ا١تشاريع ٢تذه متكامبل مرجعا ليكوف مًتا 80 ارتفاع على ككفرهتا ككثافتها الرياح لسرعة

 كدراسة األكِفّ  التقييم مرحلة من االنتهاء مت حيث ظفار، ٤تافظة يف الرياح طاقة كضع بدراسة خربة ذات استشارية شركة مع كقامت ا٢تيئة كبالتعاكف
 شركة بو تقـو الذم للرياح ظفار مشركع إُف باإلضافة بالرياح، الطاقة توليد مشاريع يف مستقببل التوسع ٓتطط يتعلق كفيما. االقتصادية اٞتدكل

 يف الرياح بطاقة مشركع أكؿ 2023 طاقةالرياح مشركع كيعترب كالدقم، بوعلي بٍت جعبلف يف ا١تستقبلية ا١تشاريع تكوف أف ا١تخطط من ،«تنوير»
 أمريكي. دكالر مليار إُف تصل تقديرية كبتكلفة ميجاكاط 300 ْتواِف تقدر عالية إنتاجية بطاقة السلطنة

 قطر 5 -4
مصادر الطاقة من خبلؿ مواصلة االستثمار يف كبشكل قوم ٨تو تنويع  -ا١تساؿ الطبيعي للغاز مصدرة دكلة ا تعترب أكربهنرغم أ -تتوجو قطر

 سوؽ أف إُف الدكلية التقارير كتشَت .كاليت من بينها الطاقة الشمسية اليت تستخدـ كبديل لتقليل االعتماد على الطاقة ا٢تيدرككربونيةا١تتجددة  الطاقة
 مشاريع زيادة يف ا١تقدرة مسا٫تتو خبلؿ من احمللي االقتصاد تعزيز يف مهمان  دكران  يلعب أف ا١تتوقع كمن قطر، يف الواعدة األسواؽ من ا١تتجددة الطاقة

 كا٢تواء كالرياح الشمس مثل قطر يف الطبيعية ا١توارد كاستغبلؿ النظيفة الطاقة بتوليد تعٌت اليت الصناعية االستثمارات
(https://lusailnews.net/article/business/e-qatar ،2019) 
الكهرباء من الطاقة الشمسية، ٘تتلك قطر  إلنتاجشركة مشركع مشًتؾ  بتأسيسقامت كل من قطر للبًتكؿ ك شركة الكهرباء ك ا١تاء القطرية ك 

 . طلق عليها سراج للطاقةأن حصص شركة ا١تشركع ا١تشًتؾ كقد % م60% بينما ٘تتلك شركة الكهرباء ك ا١تاء القطرية 40للبًتكؿ 
 ككذلك الطاقة مصادر تنوع من كجزء ا١تتجددة  الطاقة مصادر بتطوير 2030 للعاـ الوطنية قطر رؤية إطار يف اٞتديدة الشركة ىذه كتندرج

 . نتاج الطاقة كزيادة االعتماد على مصادر الطاقة ا١تتجددةإ١تشركع ا١تشًتؾ اُف تنويع مصادر يهدؼ ا للبيئة. كما الصديقة التقنيات إُف هتدؼ
ميجاكات من الطاقة الكهربائية من  1,000اُف  500نتاج من شمسية يف )ا٠ترسعة( ك ىي مصممة إلاالرض ١تشركع الطاقة الص يمت ٗتص

 (https://www.qewc.com/qewc/ar/subsidiaries/siraj-energy ،2019) خبلؿ تقنية الكهركضوئية الشمسية
 ميجاكات كهرباء 500مليوف دكالر امريكي النتاج  600اُف  500ْتواِف تقدر تكلفة ا١ترحلة االكُف 

 الربع يف الكلية للسعة التجارم التشغيل يبدأ أف على 2021 من األكؿ الربع يف أكُف كمرحلة الشبكة ميغاكاطامع 350 ربط كسيجرم
 .2022 من األكؿ

 ٥تتلف من الكهرباء على الكبَت الطلب بسبب السوؽ يف سائدان  الشمسية الطاقة استخداـ فيو أصبح الذم الوقت يف ا١تشاريع ىذه كتأيت
 الوسائل كافة الستخداـ اٟتكومية ا١تؤسسات كحىت لقطرية كا١تؤسساتا الشركات من العديد كتستعد للببلد، ا١تتنامي كاالقتصاد التجارية الصناعات

 ا١تتجددة الطاقة ١تسا٫تة طموحان  ىدفان  قطر تضع ألف آخر سبب كىذا للبيئة، ةصديق لكوهنا للكهرباء بديل كمصدر الشمسية الطاقة لدعم ا١تمكنة
 (48، صفحة 2019)جامعة الدكؿ العربية، األمانة العامة، أمانة اجمللس االقتصادم كاالجتماعي، .2022 ْتلوؿ الطاقة مزيج يف

 42قطر في المتجددة للطاقات الكمية االستراتيجية(: 7) الجدكؿ

 
 

 
 :على اعتمادنا الباحثُت إعداد :المصدر

كاالجتماعية يف دكرهتا الرابعة، مرفق بند االسًتاتيجية العربية للطاقة ا١تستدامة جامعة الدكؿ العربية، األمانة العامة، أمانةاجمللساالقتصاديواالجتماعي، القمة العربية التنموية االقتصادية  -
 .48، ص20/01/2019،بَتكت، لبناف،2030

 
 
 

 ا٢تدؼ تاريخ ا٢تدؼ

 ا١تركبة. القدرة من% 20ا١تتجددة بنسبة  الطاقة مسا٫تة 2030
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 الكويإ 6 -4
الكويت مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي كمعهد جهود الطاقة الشمسية من خبلؿ الطاقات ا١تتجددة كخاصة الكويت تاريخ طويل مع ٘تتلك 

البلد إال   يبدأَفعلى الرغم من ا١توارد ا٢تائلة اليت حيبيت هبا الكويت من الطاقة الشمسية كالرياح، ك  ُف عقود من الزمن،إٯتتد حيث ، العلمية ؤلْتاثل
حيث أنشئت ، (76، صفحة 2019لؤلْتاث العلمية، )مركز أْتاث الطاقة كالبناء، معهد الكويت  مؤخران يف استغبلؿ إمكانياتو من الطاقة ا١تتجددة

 50 تبلغ بطاقة مركزة مشسية طاقة ٤تطة تركيب خبلؿ من كذلكللطاقة ا١تتجددة،  الكهرباء من الطاقة ا١تتجددة يف ٣تمع الشقايا أكؿ ٤تطات لتوليد
 األلواح كمصنع ،2017 مايو يف تشغيلها بدأ كقد ميغاكاط، 10 تبلغ بطاقة الرياح كمزرعة ،2018 ديسمرب يف تشغيلها بدأ حيث ميغاكاط،

، http://www.kisr.edu.kw/ar/gi/2/details) ا١تتجددة للطاقة الشقايا ٣تمع افتيتح كقد. ميغاكاط 10 بطاقةتبلغ الكهركضوئية
 .2019 فرباير يف رٝتيا افتتاحا(2019

فِّز دكر أداء على العلمي للتقدـ الكويت مؤسسة كٖترص  ا١تؤسسة تشجع إذ الكويت؛ يف الطاقة خريطة على جذرية تغيَتات إرساء يف ٤تي
 كالتقليل الكويت، يف للدخل رئيسي كمصدر النفط على االعتماد من للحدِّ  الكهرباء توليد يف بتوسُّعو  ا١تتجددة الطاقة استخداـ من التعجيل على
-http://www.kfas.org/ar/Initiatives/Solar-Power-Project?id=66971c1a) األحفورم الوقود حرؽ من النإتة السلبية البيئية اآلثار من

afae-449d-b795-9b70097457aa ،2019) 
 الكويإ في المتجددة للطاقات الكمية االستراتيجية(: 8) الجدكؿ

 
 

 
 :اعلى اعتمادن  الباحثُت إعداد :المصدر

للطاقة ا١تستدامة  الرابعة، مرفق بند االسًتاتيجية العربيةجامعة الدكؿ العربية، األمانة العامة، أمانةاجمللساالقتصاديواالجتماعي، القمة العربية التنموية االقتصادية كاالجتماعية يف دكرهتا  -
 .48، ص20/01/2019،بَتكت، لبناف،2030

 الوعي مستول رفع إُف إضافة سريعة، ٓتطى الكهربائية الطاقة لتوليد الشمسية الطاقة استخداـ تعزيز إُف هتدؼ ٪توذجية مشاريع كمولت كيف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة تبنتمؤسسة البحث العلمي
 ا١تشاريع: كمن ىذه التقنيات، ىذه بشأف العاـ

 :مشركع توفير كتوليد الطاقة باستخداـ الخاليا الكهركضوئية في الجمعيات التعاكنية -
لكهركضوئية ٔتواقف السيارات يف ايهدؼ ا١تشركع إُف نشر استخداـ الطاقة الشمسية يف توليد الكهرباء من خبلؿ تركيب أنظمة ا٠تبليا 

مستول كفاءة الطاقة يف اٞتمعيات التعاكنية من خبلؿ معاٞتة ا١تصادر الرئيسية الستهبلؾ الطاقة، كىي ٚتعيات تعاكنية معينة. كيرمي ا١تشركع إُف رفع 
ولَّدة أنظمة اإلضاءة كأنظمة التكييف كالتربيد. كيف إطار ىذه ا١تبادرة، ريكِّبت شاشات عرض يف اٞتمعيات التعاكنية ا١تعنية لتوضيح حصيلة ال

ي
كهرباء ا١ت

 يتيح للجمهور معرفة معلومات مباشرة عن كمية الطاقة الكهربائية اليت يوفَّرىا ىذا ا١تشركع كاألثر الفورم ٢تذه ا١تبادرة. من ىذه ا٠تبليا، ٦تا
يلية  الزىراء كالعدكنػيفِّذ ا١تشركع بالتعاكف مع معهد الكويت لؤلْتاث العلمية، كالشركة الوطنية ١تشاريع التكنولوجيا، ككزارة الكهرباء كا١تاء، كٚتعييتى 

 التعاكنيتىُت، إضافة إُف اٖتاد اٞتمعيات التعاكنية كفريق )هنتم( التطوعي التابع ١تركز العمل التطوعي.
تية -  :مشركع نظم الطاقة الشمسية الكهركضوئية المتكاملة للمنازؿ الكوي

لكهرباء من خبلؿ استغبلؿ بعض منزالن با 150يهدؼ ىذا ا١تشركع النموذجي إُف استخداـ الطاقة الكهركضوئية كمصدر مكمل لتزكيد 
١تستهلكة النإتة ا١تساحات ا١تتوفرة با١تنازؿ السكنية، هبدؼ التقليل من األٛتاؿ الكهربائية على الشبكة أثناء الذركة، حيث يتم توفَت جزء من الطاقة ا

حتباس اٟترارم. كانطلق ا١تشركع بالفعل من خبلؿ بة لئلبة عن انبعاث الغازات ا١تسبعن حرؽ الوقود، باإلضافة إُف التقليل من اآلثار البيئية ا١تًتت
منزالن يف السنة على  50منزالن كتشغيلها كمراقبتها، كإيصالو بالشبكة الكهربائية ٔتعدؿ  150تركيب نظاـ الطاقة الكهركضوئية على أسطح أكثر من 

 القطاع السكٍت.مدار ثبلث سنوات، كذلك لدراسة جدكل نشر ىذه األنظمة على نطاؽ كاسع يف 
نتظىر أف يساىم ىذا ا١تشركع يف كضع اإلرشادات كالتعليمات الفنية ا٠تاصة بتطبيق ىذه األنظمة الكهركضوئية، هبدؼ تنظيم العبلق

ي
ة من ا١ت

ؾ ا١تنازؿ السكنية من ناحية ٖتديد أطير تركيب العدادات الذكية كتعريفات تغ ذية الشبكة كغَتىا. بُت ا١تؤسسات اٟتكومية كالقطاع ا٠تاص كميبلَّ
 إضافة إُف ذلك، يهدؼ ا١تشركع إُف تطوير القدرات احمللية يف تركيب أنظمة ا٠تبليا الكهركضوئية كتشغيلها كصيانتها لتطبيقات مستقبلية.

 الهدؼ تاريخ الهدؼ

 الكويت يف الكهرباء توليد يف البديلة الطاقة من%  15 مسا٫تة 2030
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 للرعاية السكنية.كيينفَّذ ا١تشركع بالتعاكف مع معهد الكويت لؤلْتاث العلمية ككزارة الكهرباء كا١تاء ك بلدية الكويت كا١تؤسسة العامة 
ؽ كبناءن على نتائج ك٧تاح تلك ا١تشاريع النموذجية، بادرت مؤسسة الكويت للتقدـ العلمي بنشر تطبيقات الطاقة ا١تتجددة كتعزيزىا على نطا

منزؿ ٓتطة التنمية  1500ٚتعيات تعاكنية ك 10أكسع يف اجملتمع الكوييت، كأدرجت مشاريع ٦تاثلة لتوريد خبليا كهركضوئية كتركيبها كتشغيلها يف 
كسيينفَّذ ا١تشركع با١تشاركة مع الشركة الوطنية ١تشاريع التكنولوجيا كشريك ، اٟتالية بالتعاكف مع األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط كالتنمية

 رئيسي، كمعهد الكويت لؤلْتاث العلمية كشريك فٍت، ككزارة الكهرباء كا١تاء كشريك اسًتاتيجي.
ركع إُف ا١تسا٫تة يف ٗتفيف اٟتمل الكهربائي خبلؿ فًتة الذركة كزيادة نسبة استخداـ الطاقة ا١تتجددة لتلبية احتياجات الكويت كيهدؼ ا١تش

فاقية باريس للمناخ، من إتالذم تعهدت بو الكويت يف إطار  من الطاقة عمومان، مع بناء القدرات الوطنية يف ٣تاؿ الطاقة الشمسية، كٖتقيق االلتزاـ
 ؿ تقليل انبعاثات ثآف أكسيد الكربوف اليت تسبب ظاىرة االحتباس اٟترارم عا١تيِّا.خبل

 : خالصة -5
 كمصدر الطاقة من النوع هبذا كبَت عا١تي اىتماـ كىناؾ النفط، قطاع خارج العا١تية الطاقة مصادر أىم أحد ا١تتجددة الطاقة أصبحت لقد

 .التقليدية الطاقة ٤تل لتحل تطويرىا على ا١تتقدمة البلداف من العديد كتعمل العاَف، يف للطاقة مستقبلي
 من كغَتىا ا١تتجددة الطاقة ٣تاؿ يف هبا تزخر اليت ٢تائلة اإلمكاناتا من االستفادة على دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي عملت السياؽ ىذا كيف

، بالطاقة النظيفة التزكد ضماف يف با٠تصوص تكمن رئيسية أىداؼ لتحقيق طاقية إسًتاتيجية كالرياح، فوضعت الشمس طاقيت كخاصة العاَف، دكؿ
 العامل أف خاصة الطاقة،ك ا١تتعلقةب األنشطة ٚتيع يف البيئة على احملافظة إجراءات كتطبيق الطاقة، استخداـ كفاءة كتعزيز منها، االستفادة كتعميم
 .الكربوف أكسيد ثآف غاز كخاصة ا١تنبعثة، الغازات من للحد كذلك ا١تتجددة، بالطاقة االىتماـ حوافز أحد يعترب البيئي

 ا١تطلوبة التنافسية القدرة كضماف ا١تتجددة الطاقات مشاريع دعم على ادرة صناعيةؽ قاعدة لتطوير كربل ا٠تليجية أ٫تية البلداف توِف كما
 .ا١تستدامة التنمية لتحقيق التكنولوجي كاالبتكار للبحث قوية دفعة إعطاء مع

 النتائج إُف الدراسة ىذه اقتصادياهتا، خلصت يف مسا٫تتها كتعزيز دكؿ اجمللس يف ا١تتجددة بالطاقات النهوض كهبدؼ األخَت كيف
 :التالية كالتوصيات

 :النتائج
 .ا١تتجددة الطاقات كنظاـ تقنيات استخداـ كتنمية لتطوير ا١تاضية السنوات خبلؿ كبَتة جهود بذلت -
 .االقتصادية التنمية عجلة كٖتريك االقتصادم النمو ٖتقيق يف ئيسيا دكرار تلعب ا١تتجددة الطاقات أصبحت -
 لتكوف البلداف ىذه مايؤىل كالرياح الشمس ا١تتجددة كخاصة طاقيت الطاقة مصادر يف كاعدة إمكانات على التعاكف دكؿ ٣تلس تتوفر -

 .جملاؿ ىذاا يف رائدة
 يف اقتصادياهتا على اإل٬تايب األثر ٢تا يكوف أف يتوقع كالشمسية ا٢توائية الطاقة إنتاج مشاريع من الكثَت دكؿ ٣تلس التعاكف ا٠تليجي تشهد -

 .كالطويل ا١تتوسط ا١تدل
 :التوصيات
 ا١تتجددة. الطاقات قطاع يف العمل كآليات كسائل إنتاج أجل من التكنولوجيا المتبلؾ تسعى ا٠تليجية أف البلداف على -
 .احمللية ا١تهارات ا١تتجددة، كتشجبع الطاقة برامج ٣تاؿ يف دكؿ اجمللس بُت خربات تبادالؿ تكثيف -
 التعاكف ا٠تليجي. دكؿ ٣تلس يف كاستخدامها ا١تتجددة الطاقة تطوير لتعزيز تنظيمي عمل كإطار مناسبة سياسة كضع -

 :كالمراجع الهوامش قائمة - 6
 .225الطبعةاألكُف،عماف،ص كالتجليد، للطباعة اٞتديدة الشركة ،العربي الوطن على كتطبيقات أسو: كتنميتها الموارد ،(2002)القادر عبد صاٌف،حسن -1
 .70اإلسكندرية،ص الطبعةاألكُف، القانونية، مكتبةالوفاء ،الطاقة سوؽ ىيكلة إعادة في المتجددة الطاقات إنتاج دكر،(2014)حريز،ىشاـ -2
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ت بين الواكع وجددًاث إلاهخلال العاكوي بالجصائس  امللخلى العلمي الدولي ألاول: البرامج الخىمٍو

 2020فُفسي   20ـ  19مظخغاهم   -عبد الحمُد ابً بادٌع  جامعت 
 

 :ملخص
شرعت اٞتزائر يف انتهاج سياسة مالية توسعية َف يسبق ٢تا مثيل مست ٚتيع القطاعات، ْتيث خصصت موارد مالية معتربة قسمت 

(، ا١تخطط التكميلي لدعم النمو للفًتة 2004-2001للفًتة ) االقتصادمعلى برامج تنموية ٥تتلفة كا١تعرب عنها ٔتخطط اإلنعاش 
 (.    2014 -2010)( كا١تخطط ا٠تماسي 2009 -2005)

يف  2014إُف  2001هتدؼ ىذه الدراسة ١تعرفة مدل مسا٫تة كدعم الربامج التنموية ا١تنتهجة من قبل السياسة اٞتزائرية خبلؿ الفًتة 
 رفع التنمية ا١تستدامة ٢تذا البلد كتطورىا.

كاعتربت جد مهمة ْتكم أهنا تلت مرحلة  دامة للدكلة،ٯتكن القوؿ أف ىذه الربامج كا١تشاريع التنموية قد سا٫تت يف ٖتقيق التنمية ا١تست
 صعبة مرت هبا اٞتزائر كعاشت من خبل٢تا أزمة مالية كاقتصادية كسياسية.

 الربامج التنموية، التنمية ا١تستدامة، اٞتزائر.الكلمات المفتاحية: 
 O10؛ JEL : D9تصنيف 

 

Abstract:  

Algeria has embarked on an unprecedented expansionary fiscal policy that has affected 
all sectors, allocating significant financial resources divided into various development 
programmes expressed in the Economic Recovery Plan for the Period (2001-2004), the 
Supplementary Growth Support Scheme (2005-2009) and the Five-Year Plan (2010).  

This study aims to find out how the development programmes adopted by Algerian politics 
during the period 2001 to 2014 contribute to the development and development of the 
country's sustainable development.     

It can be said that these development programmes and projects have contributed to the 
sustainable development of the country, and it was considered very important because it 
followed a difficult period in which Algeria went through a financial, economic and political 
crisis. 

 Keywords: Development Programmes, Sustainable Development, Algeria. 

Jel Classification Codes :D9 O10 
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Sustainable development in Algeria under development programs (2001-2019). 
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 (2019-2001الخىموٍت املىخهجت خالل الفترة ) الخىمُت املظخدامت في الجصائس في ظل البرامج

 I-  : تمهيد 

لقد استحوذ موضوع التنمية ا١تستدامة اىتماـ العلم أٚتع كبقوة منذ أكاخر القرف ا١تاضي ليحتل مكانة على صعيد الساحة االقتصادية 
ىا ىيئات كاالجتماعية العا١تية، حيث أصبحت االستدامة التنموية مدرسة فكرية عا١تية تنتشر يف معظم العاَف النامي كا١تتقدـ على حد سواء، تتبنا

ضغوط ا١تتزايدة على اإلمكانات العبية كرٝتية، كما ٖتتل مكانة ىامة لدل الباحثُت كالعلماء كا١تهتمُت بالبيئة كصناع القرار، كيعود ىذا االىتماـ إُف ش
 ا١تتاحة يف العاَف ا١تتقدـ كا١تتخلف. 

، بصرؼ النظر عن أسلوب إدارة اقتصاداهتا الوطنية، اىتماما بتحقيق التنمية ا١تستدامة، ا١تسألة اليت تتطلب  كتوِف معظم دكؿ العاَف اليـو
ل على ُت، كتعمالعمل على اٟتفاظ على قاعدة ا١توارد الطبيعية، كإدارهتا بصورة ٗتدـ العملية التنموية، كغَت أ٪تاط اإلنتاج كاالستهبلؾ غَت ا١تستدام

و حق األجياؿ ا١تستقبلية يف ا١تشاركة يف ا١توارد الطبيعية، خصوصا ا١توارد ا١تائية كاألرضية اٟتد من التلوث البيئي، عبلكة على أف يراعي يف ذلك كلّ 
 كموارد الطاقة.

مليار دينار  7.2االقتصادم ٔتبلغ كاٞتزائر على غرار باقي دكؿ العاَف سعت لدعم النمو كالتنمية من خبلؿ تبنيها برنامج دعم اإلنعاش 
 180ك 150ٔتبلغ يًتاكح ما بُت  2005/2009، تبعو الربنامج التكميلي لدعم النمو للفًتة ا١تمتدة بُت 2001/2004دكالر ١تدة ٦تتدة بُت 

مليار دكالر  286االستثمارم قيمتو مليار دكالر يتضمن برامج إقليمية ٤تددة موجهة لتقليص عدـ التوازف بُت األقاليم، كاستكمل بربنامج ا١تخطط 
 منها السكن كاألشغاؿ العمومية، النقل، التعليم، الرياضة، البيئة... اقطاع 20ن موجهة لتمويل الرأس ا١تاؿ اٞتماعي للمؤسسات يتضمّ 

 يف اٞتزائر؟ ما مدل مسا٫تة الربامج التنموية يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة تساؤؿ الذم يمكن أف يطرح في ىذه الدراسة:الك 

 اإلطار العاـ للتنمية المستدامة: .1

مفهـو التنمية ا١تستدامة يف الوقت اٟتاضر، كيعترب أكؿ من أشار إليو بشكل رٝتي ىو تقرير "مستقبلنا ا١تشًتؾ" الصادر عن  كثر استخداـ
برئاسة "برانتبلند" رئيسة  1983لؤلمم ا١تتحدة يف ديسمرب . تشكلت ىذه اللجنة بقرار من اٞتمعية العامة 1987اللجنة العا١تية للتنمية كالبيئة عاـ 

شخصية من النخب السياسية كاالقتصادية اٟتاكمة يف العاَف، كذلك هبدؼ مواصلة النمو االقتصادم العا١تي دكف اٟتاجة  22كزراء النركيج كعضوية 
  إُف إجراء تغَتات جذرية يف بنية النظاـ االقتصادم العا١تي.

I.1- تنمية المستدامة:تعريف ال 

التعريفات للتنمية ا١تستدامة كبطرؽ ٥تتلفة كلكن يستند التعريف الشائع ا١تستخدـ على نطاؽ كاسع إُف تقرير"مستقبلنا  من كضعت العديد
ية اليت تليب . كالذم نص بشكل أساسي على ما يلي: التنمية ا١تستدامة ىي التنم1987يف عاـ  ††††ا١تشًتؾ" الذم نشر أثناء عقد ٞتنة بركنتبلند

  (13، صفحة 2016)فطيمة،  احتياجات اٟتاضر دكف ا١تساس بقدرة األجياؿ ا١تقبلة على تلبية احتياجاهتا ا٠تاصة ".

"عدـ اإلضرار بالطاقة التنمية ا١تستدامة على أهنا  1989عرؼ االقتصادم الشهَت ركبرت سولو اٟتاصل على جائزة نوبل يف االقتصاد لعاـ 
أف نأخذ يف اإلنتاجية لؤلجياؿ ا١تقبلة كتركها يف اٟتالة اليت كرثها عليها اٞتيل اٟتاِف" كأكد سولو أنو عندما نتكلم عن االستدامة فبل مناص من 

جو اىتماما كافيا إُف نوعية البيئة اليت االعتبار ليس ا١توارد اليت نستهلكها اليـو كتلك اليت نورثها لؤلجياؿ القادمة فحسب، بل ينبغي أيضا أف نو 
)عبد  ١تعدات كالتكنولوجيا السائدة كىيكل ا١تعرفة.ا٩تلفها للمستقبل، تلك البيئة اليت تشمل إٚتإُف الطاقة اإلنتاجية لبلقتصاد، ٔتا يف ذلك ا١تصانع ك 

   (13، صفحة 2009الرٛتاف، 

على أهنا:" ذلك ا١تسار الطويل أين تعظيم الرفاىية  (OECD)قتصادم كالتنمية كما عرفت التنمية ا١تستدامة من قبل منظمة التعاكف اال
    (OECD, 2001, p. 2) اإلنسانية لؤلجياؿ اٟتاضرة ال يؤدم إُف تدنيها لؤلجياؿ ا١تستقبلية".

                                                           
قد مت ترٚتة ىذا التقرير إُف اللغة العربية يف ٣تلة عاَف ا١تعرفة تقرير بونتبلند: عرؼ هبذا االسم نسبة إُف رئيسة اللجنة العا١تية للبيئة كالتنمية غرك ىارليك بركنتبلند اليت قامت هبذا التقرير، كل ††††  

 .  1989من قبل ٤تمد كامل عارؼ سنة 
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بدراسة موضوع التنمية ا١تستدامة ما يقارب العشرين تعريفا للتنمية ا١تستدامة، ا١تختص  1992كقد حصر تقرير ا١توارد العا١تية الذم نشر عاـ  
 (56-57، الصفحات 2014)عفيف،  حيث مت تصنيف ىذه التعاريف ضمن أربعة ٣تاميع أساسية كما يلي:

 التعريفات ذات الطابع االقتصادم: -1

لدكؿ الشماؿ الصناعية، إجراء خفض عميق كمتواصل يف استهبلؾ الطاقة كا١توارد الطبيعية، كإحداث ٖتوالت جذرية ٘تثل التنمية ا١تستدامة 
ية ا١تستدامة تعٍت يف األ٪تاط اٟتياتية السائدة يف االستهبلؾ كاإلنتاج، كامتناع عن تصدير ٪توذجها الصناعي للعاَف. أما بالنسبة للدكؿ الفقَتة، فالتنم

 رد من أجل رفع ا١تستول ا١تعيشي للسكاف األكثر فقرا.توظيف ا١توا

 التعريفات ذات الطابع االجتماعي كاإلنساني:  -2

التنمية ا١تستدامة تعٍت السعي من أجل استقرار النمو السكآف ككقف تدفق األفراد على ا١تدف، من خبلؿ تطوير مستويات ا٠تدمات الصحية 
 ن ا١تشاركة الشعبية يف التخطيط للتنمية.كالتعليمية يف األرياؼ كٖتقيق أكرب قدر م

  التعريفات المتعلقة بالجانب البيئي: -3

كا١توارد ا١تائية التنمية ا١تستدامة ىي تلك التنمية اليت ٖتمي ا١توارد الطبيعية كالزراعية كاٟتيوانية، كىي ٘تثل االستخداـ األمثل لؤلراضي الزراعية 
 الكرة األرضية.يف العاَف لزيادة ا١تساحات ا٠تضراء يف 

 التعريفات المتعلقة بالجانب التقني:   -4

طاقة التنمية ا١تستدامة ىي التنمية اليت تنقل اجملتمع إُف استخداـ الصناعات ذات التقنية النظيفة اليت تقـو باستخداـ أقل قدر ٦تكن من ال
  الضارة باألكزكف.كا١توارد الطبيعية، كينتج عنها أقل قدر من الغازات ا١تلوثة اٟتابسة للحرارة ك 

I.2- :خصائص التنمية المستدامة 
   (03، صفحة 2016)اٞتودم، للتنمية ا١تستدامة ٣تموعة من ا٠تصائص نوجزىا يف اآليت: 

 ،إمكانات اٟتاضر، كيتم التخطيط ٢تا فهي تنمية طويلة ا١تدل بالضركرة، تعتمد على تقدير  ىي تنمية يعترب البعد الزمٍت ىو األساس فيها
 ن من خبل٢تا التنبؤ با١تتغَتات.كألطوؿ فًتة زمنية مستقبلية ٯت

 .ىي تنمية تراعي تلبية االحتياجات القادمة يف ا١توارد الطبيعية للمجاؿ اٟتيوم لكوكب األرض 
 جات الضركرية كاألساسية من غذاء كملبس كتعليم ىي تنمية تضع تلبية احتياجات األفراد يف ا١تقاـ األكؿ، فأكلويتها ىي تلبية اٟتا

 كخدمات صحية، ككل ما يتصل بتحسُت نوعية حياة البشر ا١تادية كاالجتماعية.
 يوية يف كىي تنمية تراعي اٟتفاظ على احمليط اٟتيوم يف البيئة الطبيعية سواء عناصره كمركباتو األساسية كا٢تواء كا١تاء مثبل، أك العمليات اٟت

ٟتيوم كالغازات مثبل، لذلك فهي تنمية تشًتط عدـ استنزاؼ قاعدة ا١توارد الطبيعية يف احمليط اٟتيوم، كما تشًتط أيضا اٟتفاظ على احمليط ا
 ة.العمليات الدكرية الصغرل كالكربل يف احمليط اٟتيوم، كاليت يتم عن طريقها انتقاؿ ا١توارد كالعناصر كتنقيتها ٔتا يضمن استمرار اٟتيا

 ة متكاملة تقـو على التنسيق بُت سلبيات استخداـ ا١توارد، كإتاىات االستثمارات كاالختيار التكنولوجي.   ىي تنمي 

I-3 :أبعاد التنمية المستدامة 

كىي  يرل الكثَت من الباحثُت أف التنمية ا١تستدامة تنمية ثبلثية األبعاد مًتابطة كمتداخلة يف إطار تفاعل سيتم بالضبط كالًتشيد للموارد،
 األبعاد البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية، فضبل عن بعد رابع مهم كىو البعد ا١تؤسسي.
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  البعد البيئي: -1 

طرائق كىو االىتماـ بإدارة ا١تصادر الطبيعية، كعامل استنزاؼ البيئي ىو أحد العوامل اليت تتعارض مع التنمية ا١تستدامة، لذلك ينبغي كضع ال
كالنمو السكآف كالتلوث كأ٪تاط االستهبلؾ السلبية كاستنزاؼ ا١تياه كقطع الغابات...، أم كضع إدارة علمية للمصادر  ا١تنهجية أماـ االستهبلؾ

  (103، صفحة 2016)اٞتودم،  الطبيعية.

 البعد االقتصادم: -2

احتياجاهتم من السلع كا٠تدمات، كٯتكن حصره فيما يلي: حصة االستهبلؾ يقصد بو ٖتسُت مستول معيشة األفراد، من خبلؿ تلبية 
كلية البلداف عن الفردم من ا١توارد الطبيعية، كإيقاؼ تبديد ا١توارد الطبيعية بتغيَت أ٪تاط االستهبلؾ اليت هتدد التنوع البيولوجي، باإلضافة إُف مسؤ 

 التلوث كعن معاٞتتو.

 البعد االجتماعي:   -3

لبعد أف اإلنساف يشكل جوىر التنمية كىدفها النهائي من خبلؿ االىتماـ بالعدالة االجتماعية كمكافحة الفقر، كتوفَت ا٠تدمات يعترب ىذا ا
   (40، صفحة 2010)٤تمد،  االجتماعية إُف ٚتيع احملتاجُت ٢تا، كمشاركة الشعوب يف اٗتاذ القرار بشفافية كالتنوع الثقايف.

 (: تفاعل العناصر األساسية للتنمية المستدامة1الشكل رقم )

 
 (58، صفحة 2014)عفيف، المصدر: 

I. 4 :أىداؼ التنمية المستدامة 

    (152 -153، الصفحات 2015)٠تضر، تنطوم التنمية ا١تستدامة على ٚتلة من األىداؼ ىي: 

  .ٖتقيق نوعية حياة أفضل للسكاف اقتصاديا، اجتماعيا نفسيا كركحيا 
  .احًتاـ البيئة الطبيعية 
  كتنمية إحساسهم با١تسؤكلية إزاءىا كحثهم على ا١تشاركة يف إ٬تاد اٟتلوؿ ا١تناسبة ٢تا. تعزيز كعي الناس با١تشكبلت البيئية القائمة 
  .ٖتقيق االستغبلؿ كاالستخداـ العقبلٓف للموارد كمنع استنزافها كتدمَتىا 
  خدامها يف ٖتسُت نوعية حياة ربط التكنولوجيا اٟتديثة بأىداؼ اجملتمع كذاؾ بتوعية الناس بأ٫تية التقنيات يف اجملاؿ التنموم، ككيفية است

 البشر كٖتقيق أىدافهم كدكف أف يكوف ذلك على حساب البيئة.

 البعد االجتماعي

 البعد االقتصادم البعد البيئي

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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   .إحداث تغَتات مستمرة كمناسبة يف حاجات كأكلويات اجملتمع بطريقة تبلئم إمكانياتو كتسمح بتحقيق التوازف 
   كة يف تبادؿ ا٠تربات كا١تهارات، كتساىم يف تفعيل التعليم كعلى نطاؽ ا١تمارسة ا١تيدانية، فالتنمية ا١تستدامة تنشط فرص الشراكة كا١تشار

 البحث عن أساليب تفكَت جديدة.ك كالتدريب كلتحفيز اإلبداع 

II - ( 2019-2001دراسة تحليلية للبرامج التنموية في الجزائر خالؿ الفترة :) 

II. 1  )2004-2001مخطط دعم اإلنعاش االقتصادم )أك المخطط الثالثي: 

بنسب  2004 -2001عبارة عن ٥تصصات مالية موزعة على طوؿ  2001يعترب ٥تطط دعم اإلنعاش االقتصادم الذم أقر يف أفريل 
مليار دكالر، كىو ما يعترب برنا٣تا ضخما قياسا باحتياطي الصرؼ الذم  7مليار د.ج أم ما يقارب  525متفاكتة تبلغ قيمتها اإلٚتالية حوإُف 

مليار دكالر، كقد جاء ىذا ا١تخطط يف إطار السياسة ا١تالية اليت بدأت اٞتزائر يف إنتاجها يف  11.9، كا١تقدر ب 2000سجل قبل إقراره سنة 
 شكل توسع يف اإلنفاؽ العاـ مع بداية ٖتسن كضعيتها ا١تالية قصد تنشيط االقتصاد الوطٍت.    

 .2004 -2001ضمن برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم (: توزيع المخصصات المالية للقطاعات المستهدفة 01الجدكؿ رقم )
 السنوات     

 القطاعات

 (%المجموع ) المجموع 2004 2003 2002 2001

األشغاؿ الكبرل 
 كالهياكل القاعدية

100.7 70.2 37.6 02 210.5 40.1 

 38.8 204.2 6.5 53.1 72.8 71.8 تنمية محلية كبشرية

دعم قطاع الفالحة 
 كالصيد البحرم

10.6 20.3 22.5 12 65.4 12.4 

 8.6 45 / / 15 30 دعم اإلصالحات

 100 525 20.5 113.9 185.9 205.4 المجموع

 
 ( http://www.premier-ministre.gov.dz)المصدر: من موقع  

حيث  امعين ارئيسي ابرامج رئيسية كل برنامج ٮتص قطاعمن خبلؿ اٞتدكؿ السابق ٯتكن لنا تقسيم برنامج دعم اإلنعاش االقتصادم إُف 
ص للربنامج، ْتيث ٯتكن من إٚتإُف ا١تبلغ ا١تخصّ  %12.4مليار دينار جزائرم ما يعادؿ نسبة  65.4خصص لقطاع الفبلحة كالصيد البحرم مبلغ 

 .PNDAكىو الربنامج الوطٍت للتنمية الفبلحية  2000ء من سنة اإرجاع ذلك إُف أف ىذا القطاع استفاد من برنامج خاص ابتد

َف ٭تظ بأم نصيب من القيمة ا١تالية ْتيث   2004ك 2003أما فيما ٮتص الربنامج ا٠تاص بدعم اإلصبلحات فا١تبلحظ أنو يف سنيت 
كا١تبلحظ على ىذا الربنامج أنو أكُف اىتماما كبَتا ٚتإُف الغبلؼ ا١تاِف  كىي تعترب أقل نسبة يف الربنامج ا١تاِف. إمن  %8كانت نسبتو تقدر ب 

 .%40.1بتطوير ا٢تياكل القاعدية كدعم األشغاؿ الكربل ٔتبلغ كانت نسبتو ىي األكرب يف ىذا الربنامج قدرت ب 

II. 2 ( 2009 -2005المخطط التكميلي لدعم النمو االقتصادم ) 

 يهدؼ ىذا الربنامج إُف:

   طواؿ فًتة الربنامج. %5اقتصادم ال تقل عن ضماف اٟتفاظ على نسبة ٪تو 
   مؤسسة اقتصادية جديدة كتوفَت مليوٓف منصب شغل. 100000إنشاء 
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    ٤تل لكل بلدية عرب الًتاب الوطٍت، توفَت مليوف لًت مكعب يوميا من ا١تياه الشركب  ٤100تل ٕتارم، ٔتعدؿ متوسط  150000إنشاء
 عبئة األخرل للمياه.عن طريق التحلية يضاؼ إُف ذلك أصناؼ الت

   االت الًتبوية، اجملتوفَت الشركط الضركرية الستقباؿ مليوف طالب يف اٞتامعة مع هناية الربنامج، إ٧تاز آالؼ ا١تنشهت اٞتديدة يف
  (149، صفحة 2013)عبد الكرٔف،  االجتماعية، الثقافية، الطاقوية، كا٢تياكل القاعدية.

 (.2009-2005المالية للبرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادم )(: توزيع المخصصات 02جدكؿ رقم)
 (%المجموع ) القيمة اإلجمالية للمشاريع مليار د.ج القطاعات

 45.5 1908.5 ة للسكافيبرنامج تحسين الظركؼ المعيش

 40.5 1703.1 برنامج تطوير المنشآت األساسية 

 08 337.2 برنامج دعم التنمية االقتصادية

 4.8 203.9 الخدمة العمومية كتحديثها تطوير

 1.1 50 برنامج تطوير التكنولوجيا الحديثة كاالتصاالت

 100 4202.7 المجموع

 

من خبلؿ اٞتدكؿ يبلحظ أف برنامج ٖتسُت الظركؼ ا١تعيشية للسكاف قد كاف لو النصيب األكفر من ا١تبلغ ا١تخصص ٢تذا الربنامج 
لغ يقاربو حيث كانت نسبتو من ب، كما حظي برنامج تطوير ا١تنشهت األساسية ٔت%45.5ا يقارب ٔترت قدّ  مليار دينار جزائرم بنسبة 1908.5

 ، لتبقى الربامج األخرل بنسب مالية متقاربة فيما بينها.  %40.5إٚتإُف ا١تخصصات ا١تالية الكلية ما يقارب 

II. 3 ( 2014 -2010مخطط توطيد النمو االقتصادم) 

 (2014 -2010توزيع المخصصات المالية لبرنامج توطيد النمو االقتصادم ) (:03الجدكؿ رقم )
 (%المجموع ) القيمة اإلجمالية للمشاريع مليار د.ج  القطاعات

 49.5 10122 التنمية البشرية

 31.5 6448 المنشآت األساسية

 8.1 1666 تحسين الخدمة العمومية

 7.6 1566 التنمية االقتصادية

 1.7 360 البطالةمكافحة 

البحث العلمي كالتكنولوجيا الحديثة لإلعالـ 
 كاالتصاؿ

250 1.6 

 100 20412 المجموع 

للربامج السابقة سواء من طبيعة ا١تشاريع ا١تخصص ٢تا الغبلؼ ا١تاِف، أك األىداؼ اليت يسعى لتحقيقها ىذا  يعترب ىذا الربنامج مكمبل
   مليار دينار جزائرم. 20412األخَت، كقد رصد ىذا الربنامج ما قيمتو 

   (100، صفحة 2015)زكينة،  مت تقسيمو إُف برنا٣تُت ىامُت:

 مليار د.ج. ٧9700تاز )سكك حديدية كطرؽ سريعة كالتزكيد با١تاء الشركب...( بغبلؼ مإُف قيمتو استكماؿ ا١تشاريع ا١توجودة قيد اإل -
 مليار د.ج للمشاريع اٞتديدة. 11.534ٗتصيص حوإُف  -
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 ماعية هبدؼ تعزيز التنمية البشرية. من االستثمارات العمومية ا١تكرسة ٢تذا ا١تخطط ٨تو ٖتسُت الظركؼ االجت %40كتوجو أكثر من  

II. 4  2017 -2016نظرة حوؿ تطورات النشاط االقتصادم في الجزائر خالؿ الفترة: 

، بسبب ا٩تفاض نشاط قطاع احملركقات، 2017يف  %1.6إُف  2016يف  %3.3شهدت كتَتة النشاط االقتصادم اإلٚتإُف تراجعا من 
نقطة مئوية، ليبلغ  0.3. يف حُت اكتسب النمو خارج احملركقات 2017( يف %-3إُف ) 2016يف  %7.7الذم ا٩تفض ٪تو قيمتو ا١تضافة من 

 ، بسبب زيادة يف قطاع ا٠تدمات كالصناعة خارج احملركقات كاٟتفاظ على مستول جيد للنمو يف قطاع البناء كاألشغاؿ العمومية كالّرم.2.6%
( أشهر 10إلٚتإُف ١تيزاف ا١تدفوعات، تواصل تراجع السيولة ا١تصرفية خبلؿ العشرة )كعلى الصعيد النقدم، كترابطا بالعجز يف الرصيد ا

، كقد عرفت السيولة 2017مليار دينار يف هناية أكتوبر  482.4إُف  2016مليار دينار  يف هناية  820.9، اليت انتقلت من 2017األكُف من 
 .2017مرب مليار دينار يف هناية ديس 1380.6ا١تصرفية ارتفاعا لتبلغ 

II. 5  ( 2019 -2015المخطط الخماسي :) 

٬تابية احملققة يف إطار الربامج التنموية، قررت ( كتتمة للربامج السابقة كنظرا للمؤشرات اإل2019 -2015جاء ا١تخطط ا٠تماسي )
 اٟتكومة مواصلة سلسلة الربامج التنموية من أجل دعم االقتصاد الوطٍت كٖتقيق التنمية.

 %48.7مليار د.ج أم ما يعادؿ نسبة ٪تو قدرىا  4079.7كالذم يتضمن ميزانية ٕتهيزية ٔتبلغ  2015سياؽ قانوف ا١تالية لسنة ك٢تذا مت 
 .2014مقارنة بسنة 

سعر ٔتجرد تراجع  وكما تسعى اٟتكومة اٞتزائرية إُف إ٬تاد التوازف للتقلبات اٟتاصلة جراء اهنيار أسعار البًتكؿ يف السوؽ الدكلية، إذ أن
. 100الربميل الواحد للبًتكؿ بقيمة كاحد دكالر يكلف ا٠تزينة حوإُف   مليوف دكالر لليـو

 ْتيث أف من أىم النقاط اليت تناك٢تا ىذا الربنامج ما يلي:

 .2019مع حلوؿ سنة  %7ٖتقيق نسبة ٪تو اقتصادم قدرىا  -
 ن األطر كاليد العاملة ا١تؤىلة.إيبلء عناية خاصة لتكوين ا١تورد البشرم من خبلؿ تشجيع كترقية كتكوي -
 زيادة االىتماـ باٞتانب الفبلحي من خبلؿ التنمية الفبلحية كالريفية اليت من شأهنا ٖتقيق األمن الغذائي. -
ٖتسُت مناخ األعماؿ من خبلؿ تبسيط إجراءات تأسيس ا١تؤسسة كال سيما توفَت العقار كاٟتصوؿ على القرض كعلى خدمات عمومية  -

       ( http://www.premier-ministre.gov.dz) جديدة.

III-  :الخالصة 
كاعتربت جد مهمة ْتكم أهنا تلت مرحلة  ٯتكن القوؿ أف ىذه الربامج كا١تشاريع التنموية قد سا٫تت يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة للدكلة،

 صعبة مرت هبا اٞتزائر كعاشت من خبل٢تا أزمة مالية كاقتصادية كسياسية. 

ة خبلؿ كل مرحلة من مراحل التنمية االقتصادية يف اٞتزائر كاف لئلنفاؽ اٟتكومي الدكر البارز يف ٖتقيق األىداؼ التنموية الذم ٯتثل صور 
شاط االقتصادم، ْتيث كانت السياسة ا١تالية تلعب دكرا كبَتا يف ٖتقيق االستقرار كالتوازف يف ظل غياب سياسة نقدية من صور تدخل الدكلة يف الن

 قوية.

أمواؿ يف الدكرة  يف توجيو النشاط االقتصادم ٨تو االٕتاه ا١ترجو كا١تخطط لو كذلك من خبلؿ ضخّ  امهم ا٢تذا كاف على الدكلة أف تلعب دكر 
 ثمارات عمومية لتحقيق األىداؼ ا١تسطرة ٢تا.االقتصادية كاست

 اإلحاالت كالمراجع:  -
1. http://www.premier-ministre.gov.dz . )ببل تاريخ(.   
2. OECD ( .2001 .) Sustianable Development: Critical Issues   .  
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 ملخص:
قتصادية كاالجتماعية ك البيئة، هندؼ من ىذه الدراسة إُف البحث يف مفهـو التنمية ا١تستدامة، كتبلؤمها مع متطلبات التنمية اال

ترقية ا١توارد كيفية اٟتفاظ عليها، كقد توصلت الدراسة إُف ضركرة العمل على نشر ثقافة التنمية ا١تستدامة ك دفع عجلتها ككذا العمل على ك 
كرب بالبحث العلمي، مع ضركرة تبٍت برامج كخطط إ٪تائية طموحة ٖتقق االستخداـ األمثل ١تا أيبلء اىتماـ إلكفاءات العلمية مع البشرية كا

 ىو متاح من موارد كثركات يف اٞتزائر، كمتابعة تنفيذىا.
 ية االجتماعية، التنمية البيئية.التنمية ا١تستدامة، التنمية االقتصادية، التنملكلمات المفتاح : ا

 JEL :Z3 ; Z1 ; Z31تصنيف 
Abstract: 

 The aim of this study is to explore the concept of sustainable development, adapting it 
to the requirements of economic and social development and the environment, and how to 
preserve it. The study concluded that the culture of sustainable development should be 
promoted and promoted as well as the promotion of human resources and scientific 
competencies With the need to adopt ambitious development programs and plans to optimize 
the use of available resources and resources in Algeria and follow up on their implementation. 
Keywords:sustainable development; economic development; social development; 
environment development; measurable indicators 
Jel Classification Codes : Z3 ; Z1 ; Z31 
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I. تمهيد : 

ىو  تعترب الطاقات ا١تتجددة من ا١تصادر الطاقوية اآلمنة ك الرفيقة بالبيئة، ك اليت أصبحت تسمى بالطاقة ا٠تضراء، ك التوجو اٟتاِف للدكؿ
 استغبلؿ تلك ا١تصادر ١تا تتميز بو عن مصادر الطاقة التقليدية، ك بالتاِف ا١تسا٫تة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة. 

٠تبلفة احملركقات  األمثل اٞتزائر اليـو حقيقة كطنية ٗتدـ التنمية االقتصادية ك االجتماعية ك البيئية، ك ٘تثل اٟتل يفتعد الطاقات ا١تتجددة 
ا من أجل اٟتفاظ إدماج اٞتزائر الطاقة ا١تتجددة يف مزيج الطاقة الوطنية ٯتثل ٖتديا كبَت  إف،اإلنسافبسبلمة البيئية ك صحة  اإلضراربشكل كبَت دكف 

 .، كتنويع فركع إنتاج الكهرباء كا١تسا٫تة يف التنمية ا١تستدامةباعتبارىا ناضبة على ا١توارد األحفورية
ف كاقع التنمية االقتصادية فرض عدة ٖتديات خبلؿ فاتزايد االىتماـ بالفكر التنموم ك تطور بعد أف كاف مركزا على النمو االقتصادم،ك مع 
ينيات ك بداية السبعينيات انطبلقا من اآلثار السلبية ا١تًتتبة على أ٪تاط التنمية اليت ال تراعي ندرة بعض ا١توارد الطبيعية من حيث فًتة هناية الست

 .االستغبلؿ أك ٥تلفات النشاطات االقتصادية على البيئة مثل التلوث ك التصحر
جل ضماف األمنالطاقوم للببلد من أ كلويةأوع من الطاقات ٣تاؿ اسًتاتيجي ذك ىذا باعتبار ىذا النائر اىتماما بالطاقات ا١تتجددة ك توِف اٞتز 

 الباحثُت ك العمبلء االقتصاديُت ة كإشارة قوية إُف كل الفاعلُت ك يف سياؽ ٖتديات االنتقاؿ الطاقوم، ك النظاـ العا١تي االقتصادم ك التغَتات العا١تي
الدكؿ الرائدة يف ىذا اجملاؿ،  ١تؤىبلت اليت ٘تكنها من االرتقاء إُف مصاؼإف اٞتزائر ٘تتلك كل اة ك خاصالصناعيُت بغرض اٗتاذ اإلجراءات البلزمة، ك 
 هبذا سيكوف ىذا النوع من الطاقات يف صلب السياسات الطاقوية ك االقتصادية اليت تنتهجها اٞتزائر.ك 

 الطاقات المتجددة في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة؟مدل نجاعة برنامج تنمية شكالية موضوعنا حوؿ من ىذا ا١تنطلق تنبثق إ
 شكالية يف النقاط التالية:سنحاكؿ معاٞتة ىذه اإلك 

 مفهـو الطاقات ا١تتجددة ك مصادرىا -1
 اإلطار ا١تفاىيمي للتنمية ا١تستدامة -2
 دكر الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة يف اٞتزائر -3

I.1-  المتجددة ك مصادرىامفهـو الطاقات: 

 تعريف الطاقات المتجددة:  -أكال

٧تاز عمل ك ىي تظهر يف أشكاؿ ٥تتلفة مثل الطاقة اٟتركية أك الكامنة أك على شكل حرارة أك عمل ميكانيكي أك الطاقة ىي القدرة على إ
 . (2000، 13)ص:.. اٍف. طاقة كهربائية أك طاقات التفاعبلت الكيميائية

 ىي ترشيد ك تنظيم العمليات القاعدية على الطبيعة ك ال نستطيع مبلحظتها أك قياسها مباشرة ك إ٪تا ندرس تأثَتىا على ا١تواد.
أما الطاقات ا١تتجددة فتعرؼ حسب ككالة الطاقة العا١تية: بأهنا تتشكل من مصادر الطاقة النإتة عن مسارات الطبيعة التلقائية كأشعة 

 (موقع ككالة الطاقة العا١تية) شمس ك الرياح، ك اليت تتجدد يف الطبيعة بوتَتة أعلى من كتَتة استهبلكها.ال
تتجدد ف الطاقات ا١تتجددة عبارة عن طاقة ال يكوف مصدرىا ٥تزكف ثابت ك ٤تدكد يف الطبيعة، مم ا١تتحدة ٟتماية البيئة فَتل أأما برنامج األ

 األرض. بصفة دكرية أسرع من كتَتة استهبلكها، ك تظهر يف ٜتسة أشكاؿ: أشعة الشمس، الرياح، الطاقة الكهركمائية، الكتلة اٟتيوية، ك طاقة باطن
 )موقع األمم ا١تتحدة ٟتماية البيئة(

اليت يتكرر كجودىا يف الطبيعة على ٨تو تلقائي ك دكرم، ك ىي بذلك على عكس ىي الطاقات اليت ٨تصل عليها من خبلؿ تيارات الطاقة 
)منظمة الدكؿ العربية الطاقات غَت ا١تتجددة ا١توجودة غالبا يف ٥تزكف جامد يف األرض ال ٯتكن اإلفادة منها إال بعد تدخل اإلنساف إلخراجها منو.

 ا١تصدرة للبًتكؿ(
كرب من استهبلكها، دكف أف يؤدم رىا من الطبيعة ك ىي تتجدد بصفة أفاف الطاقات ا١تتجددة ىي تلك الطاقات اليت تستمد مصادكعليو 

 استهبلكها إُف نفاذىا.
 من التعاريف السابقة ٯتكن استقراء أ٫تية الطاقات ا١تتجددة، اليت ٯتكن حصرىا يف النقاط التالية:

 قل تكلفة مقارنة بالطاقات التقليدية ما يرفع من معدؿ التوفَت.أ ةيف توليد الطاقة، ٬تعل الطاقات ا١تتجدد االعتماد على ا١تصادر الطبيعية -
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 التاِف يوفر ىذا القطاع فرص عمل لشر٭تة كبَتة من األفراد.اقات ا١تتجددة بكثافة العمالة كب٘تيز تكنولوجيا الط - 
 التحرر من حاالت عدـ التأكد اليت ترتبط ٔتستقبل مصادر الطاقات التقليدية.جياؿ القادمة من مصادر الطاقة، ك ضماف استفادة األ -
 االستقرار االقتصادم احمللي.ٖتسُت النمو ك  -
 منة مقارنة بالطاقات التقليدية.تعترب الطاقات ا١تتجددة آ -

 مصادر للطاقات المتجددة: -ثانيا

أف ٖتويلها إُف طاقة   الطاقات ا١تركبة البلزمة إلنتاج الطاقة الكهربائية، إال تنويع مزيجالطاقات ا١تتجددة دكرا ىاما يف تأمُت ك تلعب مصادر 
 كهربائية أك حركية ال يزاؿ ٭تتاج إُف خفض يف تكلفة إنتاجها حىت تصبح منافسا قويا للطاقة ا١تنتجة من الطاقة التقليدية.

الطاقات تشمل الطاقة  من عليها، كىذهاألرض ك أف يرث اس  الطبيعية كىي غَت ناضبة بل متجددة باستمرار إُف ا١تصادر من تستمد ىذهك 
ضافة إُف مصادر طاقة احمليطات كا١تد كاٞتزر، بعض أشكاؿ الكتلة اٟتيوية، باإلا١تائية، ك  طاقة اٟترارة اٞتوفية، كالطاقةالشمسية، كطاقة الرياح ك 

 (2012-2011)امينة، سنختصرىا يف النقاط التالية:ك 
يقصد ئص ٘تيزىا عن الطاقة ا١تتجددة، ك البديلة للنفط، ١تا ٘تتاز بو من خصاأكُف الطاقات ا١تتجددة النظيفة ك كتعد من  الطاقة الشمسية: -

رب مصادر الطاقة ا١تتجددة على سطح األرض، حيث تستقبل األرض رارة النإتة عن الشمس كىي من أكاٟتبالطاقة الشمسية الضوء ا١تنبعث ك 
ىو ما تَتا كاط ك  178رض كل عاـ حواِف الساقط على األ أضعاؼ الطاقة ا١تنجزة، حيث يقدر اإلشعاع الشمسي 10طاقة مشسية تعادؿ 

 ألف مرة الطلب العا١تي على الطاقة األكلية. 15يعادؿ 
األشعة دكف اٟتمراء ك  %2يشكل غَت ا١ترئي كاألشعة فوؽ البنفسجية ك  %49يشكل  .طيفها ا١ترئيكأشعة الشمس أشعة كهركمغناطيسية ك 

49%. 
مليوف  185ا يعادؿ ىو مجيقا كاط ك  50أكثر من  ٪توا قياسيا يف إنتاج الطاقة الشمسية الكهركضوئية، حيث مت إضافة 2015شهد عاـ ك 

جيقا  227، ليبلغ اإلنتاج العا١تي من الطاقة الكهركضوئية ٨تو 2014من الطاقات ا١تضافة عاـ  %25٘تثل نسبة أعلى ْتواِف لوحة مشسية، ك 
 (2016)منظمة االقطار العربية ا١تصدرة للبًتكؿ اكبك، كاط.

الرياح، عن طريق ٖتويل حركة الرياح، أم طاقتو اٟتركية، إُف شكل آخر من أشكاؿ لطاقة ا١تستمدة من حركة ا٢تواء ك ىي اك طاقة الرياح:  -
إُف درجة اقل طاقة ميكانيكية تستخدـ يف عدد كبَت من التطبيقات، ك يتم االستفادة بالدرجة األساس طاقة كهربائية ك الطاقة سهلة االستخداـ، 

ية مؤلفة من شفرات دكارة علة ٤تور عمودم ك ىي ْتركتها تشغل ٤تركا قادرا على ٖتويل من طاقة الرياح لتوليد الكهرباء عن طريق توربينات ىوائ
 طاقة الرياح اٟتركية إُف طاقة كهربائية.

جيقا كاط بنهاية عاـ 500اليت مت إنتاجها من ٚتيع نوربينات الرياح ا١تثبتة يف ٚتيع أ٨تاء العاَف ٨تو بلغت كميات الطاقة الكهربائية ك 
من مزيج الطاقة %4.7. تشكل طاقة الرياح حواِف 2016ميغا كاط يف األشهر الستة األكُف من عاـ  71421إضافة حواِف  ، حيث مت2016

عاـ  %5.8، بعد أف كاف 2016عاـ  %5من ا١تصادر ا١تتجددة إلنتاج الكهرباء، كما ا٩تفض معدؿ ٪تو إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح إُف حواِف 
 .2014عاـ  %5.6، ك2015

من ا١تياه الساخنة أك البخار موجودة بشكل ٥تزكف األرض ك  اٟترارة اٞتوفية ىي طاقات حرارية دفينة يف أعماؽطاقة الحرارة الجوفية:  -
ة خور اٟتار البخار اٟتار، بينما حقوؿ الصة ا١تتوافرة ىي ا١تياه الساخنة ك الصخور اٟتارة، لكن اٟترارة ا١تستغلة حاليا عن طريق الوسائل التقنيك 

نسبة أف  مدل إمكاف استغبلؿ ىذه ا١توارد، إذليس ىناؾ دراسات شاملة حوؿ حجم ك حىت اآلف مازالت قيد الدراسة كالبحث كالتطوير، ك 
التنقيب اليت اف رىنا بالتطورات التكنولوجية كأعماؿ البحث ك تبقى زيادة مسا٫تة ىذا ا١تصدر يف تلبية احتياجات اإلنساستغبل٢تا ال تزاؿ ضئيلة، ك 

ل كالتدفئة ا١تركزية كاالستخدامات الزراعية تستعمل الطاقة اٞتوفية لتوليد الكهرباء، كما ٯتكن استعما٢تا يف ٣تاالت أخر ك  ستجرل مستقببل.
 سياحية.لساخنة يف اٞتزائر ألغراض طبية ك تستخدـ الينابيع اكالصناعية كاألغراض الطبية، كٕتفيف احملاصيل يف صناعة الورؽ كالنسيج ك 

، سوؼ 2016على مستول العاَف يف دكلة  23يف  مشركعا 44اٟترارة اٞتوفية حواِف بلغ عدد مشركعات إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة 
قل من صادر ا١تتجددة إلنتاج الكهرباء كبنسبة تبلغ ٨تو أميغا كاط إُف مزيج الطاقة العا١تي من ا١ت 1562.5و تضيف ىذه ا١تشركعات قدرات تبلغ ٨ت

 من إٚتاِف مزيج الطاقة العا١تي ا١تنتج من ا١تصادر ا١تتجددة. 0.4%
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سبة كميات الطاقة ا١تكتشفة جيغا كاط، كأف ن 200تملة يبلغ حواِف إٚتاِف الطاقة العا١تية للحرارة اٞتوفية احمل فوفرة أتشَت ا١تعلومات ا١تتك  
 من إٚتاِف الطاقة العا١تية. %7-6تصل إُف حواِف 

توفر حواِف ستول العاَف، ك تعد الطاقة الكهركمائية ىي ا١تصدر ا١تتجدد الرائد لتوليد الكهرباء على م لهيدركليكية":الطاقة المائية "ا -
٘تثل جيغا كاط، ك 1064ْتواِف  2016عاـ تقدر كميات الطاقة الكهركمائية ا١تركبة ا١تنتجة الكهرباء من ا١تصادر ا١تتجددة، ك من إنتاج  71%
 ا١تتجددة.أنواع مصادر الطاقة التقليدية ك  لطاقة الكهربائية ا١تنتجة من ٚتيعمن إٚتاِف ا %و٨16.4تو 

بنسبة ميغا كاط ك  11598ليت بلغت حواِف اك  2015الكهركمائية ا١تركبة لعاـ إنتاج الدكؿ العربية من الطاقات  اٞتدكؿ ا١تواِف يبُت إٚتاِفك 
 من اإلنتاج العا١تي من الطاقة الكهربائية ا١تركبة. %0.1بلغت ٨تو 

 2015الكهركمائية بالدكؿ العربية نهاية عاـ  ت(: إجمالي الطاقا01الجدكؿ )

 الطاقة المركبة )ميغا كاط( الدكلة

 228 اٞتزائر

 66 تونس

 1501 سوريا

 2750 العراؽ

 2800 مصر

 7345 كبك(مجموع الدكؿ األعضاء )أ

 12 ردفاأل

 1770 ا١تملكة ا١تغربية

 2250 السوداف

 221 لبناف

 11598 مجموع الدكؿ العربية

تاريخ االطبلع: ، WWW.OPEC.ORG، متاح على ا٠تط:OPEC ،2002الثبلثوف، ك التقرير السنوم الثالث  منظمة الدكؿ العربية ا١تصدرة للبًتكؿ، المصدر:
 .157، ص:12/05/2017

ائية يطلق على النفايات العضوية كىي ٥تلفات اإلنساف كاٟتيواف كالنبات كاليت قد تكوف الكتلة اإلحي إف مصطلح طاقة الكتلة الحيوية: -
تستعمل ىذه ا١تخلفات ت اٟتيوانات ك٥تلفات األشجار، كقد تكوف سائلة كمياه اجملارم ك٥تلفات بعض الصناعات، ك ٥تلفاصلبة كالقمامة، ك 

 التدفئة.اإلنارة كالطبخ ك  الربكباف اللذين ٯتكن استخدامهما ألغراضا١تيثاف ك اٟتيوم الذم ٭تتوم على إلنتاج الغاز 
إنتاج الوقود من طاقة الكتلة اٟتيوية مكسبا بيئيا يساىم يف التقليل من انبعاثات غاز ثآف أكسيد ك اٟترارية يعترب توليد الطاقة الكهربائية ك 

 بح تأثَتىا على الغبلؼ اٞتوم.كتغبلؿ عملية تعفن ىذه ا١تخلفات ك الكربوف من خبلؿ اس
بلغ معدؿ ٪تو استخداـ الكتلة اٟتيوية يف /ساعة، ك تَتا كاط 464بلغ إٚتاِف الطاقة ا١تنتجة من طاقة الكتلة اٟتيوية على مستول العاَف ٨تو 

 .2010ىو معدؿ ثابت منذ عاـ ك  %1.2إنتاج الطاقة حواِف 
يت الزيتوف ٥تلفات صناعة ز سيما يف مزارع تربية ا١تواشي كٖتويل ٥تلفات التمور يف اٞتنوب ك ر ىذه الطاقة يف اٞتزائر قائمة كالآفاؽ تطوي إفك 
من ا١تساحة  %10مليوف مكافئ نفط سنويا، أما ا١تخلفات الغابية اليت ٘تثل  5الزراعية تقدر ب ألف طن( كا١تخلفات اٟتضرية ك  70)ٔتتوسط 

 ميغا طن معادؿ نفط يف السنة. 3.7ٯتكن ٖتقيق قدر 
من الطاقة ا١تولدة بالعاَف، ينظر  %20نوية الذرية، تشكل الطاقة النوكية تنطلق أثناء انشطار أك اندماج األىي الطاقة اليت  الطاقة النوكية: -

لبناء اليف العالية ما يثَت بعض ا١تعارضة حوؿ مستقبل الطاقة النوكية ىو التكة كمصدر حقيقي ال ينضب للطاقة، ك العلماء إُف الطاقة النوكي
 صعوبة التخلص اآلمن من ا١تخالفات عالية اإلشعاع.اكؼ العامة ا١تتعلقة بالسبلمة، ك ٥تا١تفاعبلت، ك 
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 I.2- اإلطار المفاىيمي للتنمية المستدامة: 

 تعريف التنمية المستدامة: -أكال
، كذلك ىي عبلقة أخرلبُت ا١توارد ا١تتاحة من جهة توازف بُت حجم السكاف من جهة، ك  إ٬تادينطلق جوىر التنمية ا١تستدامة من ضركرة 

 القادمة. أفضل لؤلجياؿا١تستقبل هبدؼ ضماف معيشة بُت اٟتاضر ك 
"التنمية ا١تستدامة با١تعٌت ا١تتعارؼ عليو ىي قياـ األجياؿ اٟتالية بالعمل على توفَت حاجاهتا يف اٟتاضر دكف التغافل عن ا١تستقبل           

ادخار نصيب أكرب منها للغد مع بذؿ جهد على عدـ تلويث البيئة بدرجة ٕتعل من ا١تستحيل على ستنزاؼ الثركات الطبيعية ك عدـ ا باٟترص على
أجياؿ ا١تستقبل أف تباشر اٟتياة با١تستول الذم نعمت هبا األجياؿ السابقة. أم أف ال تعيق عمليات تنمية اٟتاضر أىل الغد عن توفَت 

 (1427)الفيبلِف، حاجياهتم".
 ل.كا١تستقب اٟتاضر ألجياؿ التنموية اٟتاجات متساك و٨ت عل تتحقق التنمية" ْتيثاٟتقيقي  إ٧تاز ضركرة" بأهنا ا١تستدامة كما تعرؼ التنمية

 متعدد هنجا كتستلـز القضايا من كاسعة ٣تموعة إُفىا تتعدا االقتصادية، بل التنمية على سبفح ال تقتصر "ةالتنمية ا١تستدام" عبارة أف تأكد كبذلك
 (2000)األمُت، التنمية االقتصادية ك ا١تشكبلت السياسية ا١تقًتحة،  كاجملتمع. كالبيئة االقتصاد إلدارة اٞتوانب

لدل يتضح ٦تا سبق أف التنمية ا١تستدامة أك ا١تتواصلة ىو مصطلح يدعو إُف تبٍت ٪تط من التنمية ٭تافظ على ٥تزكف ا١توارد الطبيعية ا١تتاح ك 
 اجملتمع كيستحدث بدائل نظيفة لو ال تدمر البيئة.    

هي االجتماعية، فتشمل أيضا اٞتوانب االقتصادية ك  إ٪تافقط ك ال تركز على اٞتانب البيئي التنمية ا١تستدامة أبعاد التنمية المستدامة:  -ثانيا
 (2007)غنيم ك أٛتد أبو زنط،  متكاملة يف إطار تفاعلي، ك ٯتكن اعتبارىا منظومات فرعية ١تنظومة التنمية ا١تستدامة.تنمية بأبعاد ثبلثة مًتابطة ك 

 للتنمية ا١تستدٯتة من خبلؿ:سوؼ ٨تاكؿ شرح األبعاد الثبلثة 
دائم، مع ٕتنب التهكل البيئي الذم يقـو على ى االستمرار يف العمل بشكل جيد ك تعٍت قدرة البيئة علاالستدامة البيئية ك  :يالبيئ البعد  - ت

، فاألمراض كاألكبئة كالضغط (2007)األسرج،  أساس االستهبلؾ السريع للبيئة بشكل ال تستطيع الطبيعة تعويضو بنفس السرعة
نعكس ىذه ا١تشاكل يف صورة تكاليف ناٚتة عن النشاطات تؤدم إُف إبطاء عملية التنمية، ك التدىور البيئي كلها عناصر تالسكآف ك 

تناع عاـ على كاف ىناؾ اقكالتنمية ك ستوكهوَف بالعبلقة بُت البيئة اىتم مؤ٘تر قد ك  االقتصادية ا١تختلفة اليت تدخل يف حساب الناتج الوطٍت.
احملتملة،  كالبيئية البشرية الكوارث التنمية متداخلة ال ٯتكن فصليهما، حيث أف العاَف كاف يتجو ٨تو ٣تموعة منأف مشكبلت البيئة ك 

ن م ذلك إُف كما التصحر ؽنطا كاتساع البيولوجي التنوع كفقداف كالفقر، السكآف النمو اٟترارم، كالتدىور البيئي، كتزايد فاالحتباس
 اٟتالية األشكاؿ امن كثَت أف عامة، حيث بصورة االقتصادية التنمية عملية عن كال البشرم هالرفا مشاكل عن تنفصل ال البيئية شاكلا١ت

 (2007)قاسم، .لعاَفا عليه يعتمد اليت البيئية ا١توارد يف تنحصر للتنمية
ٖتقيق الرفاىية ك  إلشباعاإلنسانيةا٠تدمات السلع ك  بإنتاجالنظاـ االقتصادم ا١تستداـ ىو النظاـ الذم يسمح البعد االقتصادم:  - ث

للحد من ىدر ا١توارد الطبيعة،  كاالستهبلؾ أ٪تاطاإلنتاجىذا يفرض تغيَت ك ، بالبيئة الطبيعية األضراريؤدم ذلك إُف  أفبشكل مستمر دكف 
 بالبيئة. األضرارالفعالة لتلبية اٟتاجات االقتصادية دكف  األساليبالبحث عن ك 

ا٠تدمات الضركرية كالصحة  كإيصاؿاجملتمع  أفراداالستدامة يف بعدىا االجتماعي تعٍت العدالة يف توزيع الثركة بُت  البعد االجتماعي: - ج
، كا١تساكاة يف النوع االجتماعي األرياؼ١تدف ك االجتماعية بُت سكاف االقضاء على الفوارؽ االقتصادية ك كالتعليم كالسكن إُف الفئات الفقَتة، ك 

 .السكاف يف اٗتاذ القرارات لتطبيق الدٯتقراطية ىؤالءمشاكرة ا١تشاركة السياسية ك  إتاحةك 

 مؤشرات قياس التنمية المستدامة: -ثالثا

خبلؿ معايَت رقمية ٯتكن ىي تقيم بشكل رئيسي حالة الدكؿ من كؿ يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة ك كتعكس ىذه ا١تؤشرات مدل ٧تاح الد
التوجهات يف مدل التقدـ أك الًتاجع يف قيمة ىذه ا١تؤشرات ٦تا يدؿ على سياسات أخرل كما ٯتكن متابعة التغَتات ك مقارنتها مع دكؿ حساهبا ك 

 و ٖتقيق التنمية ا١تستدامة أـ أهنا ال زالت متباطئة ك مًتددة.الدكؿ يف ٣تاالت التنمية ا١تستدامة فيما إذا كانت تسَت يف الطريق الصحيح ٨ت
 ٯتكن ٘تثيلها باٞتدكؿ التاِف:
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 (: المؤشرات األساسية للتنمية المستدامة02الجدكؿ )

كٯتكن قياسها من المؤشرات االقتصادية: 
 خبلؿ النقاط التالية:

 

 نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلٚتاِف -
 اإلٚتاِف يف الناتج احمللي اإلٚتاِفحصة االستثمار الثابت  -
 ا٠تدماتصادرات السلع كا٠تدمات/كاردات السلع ك  -
 نصيب الفرد السنوم من استهبلؾ الطاقة. -
 رصيد اٟتساب اٞتارم لنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلٚتاِف -
 الدين/الناتج احمللي اإلٚتاِف  -
 ٣تموع ا١تساعدات اإل٪تائية الرٝتية ا١تقدمة أك ا١تتلقية -

 المؤشرات االجتماعية:
 كٯتكن قياسها من خبلؿ النقاط التالية:

 

 معدؿ البطالة -
 معدؿ التضخم -
 مؤشر الفقر البشرم -
 عدد السكاف الذين يعيشوف ٖتت خط الفقر  -
 معدؿ النمو السكآف -
 نسبة السكاف يف ا١تناطق اٟتضرية. -
 متوسط العمر ا١تتوقع عند الوالدة -
 عند البالغُت األميةمعدؿ  -
 لبللتحاؽ با١تدارس الثانوية اإلٚتاِفا١تعدؿ  -

 المؤشرات البيئية:
 كٯتكن قياسها من خبلؿ النقاط التالية:

 

 نصيب الفرد من ا١توارد ا١تائية -
 ا١تزركعة األراضي إٚتاِفمتوسط نصيب الفرد من  -
 ا١تستخدمة سنويا األٝتدةكمية  -
 األراضي اٟترجيةك  التغَت يف مساحة الغابات  -
 ا١تصابة بالتصحر األراضي -
 إمداداهتااه العذبة ك ٛتاية ا١تي -

 المؤشرات المؤسسية:
 كٯتكن قياسها من خبلؿ النقاط التالية:

 ..()اٟتواسب الشخصية،. لكًتكنيةٟتصوؿ على ا١تعلومات بالوسائل اإلا -
 عدد ا١تشًتكُت يف االنًتنيت -
 ، مؤشر اٟتصوؿ على ا١تعلومات -
 .مئوية من الناتج الوطٍت اإلٚتاِف التطوير كنسبةاإلنفاؽ على البحث ك  -

، 2000، 1الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية، القاىرة، مصر، الطبعة  مبادئ التنمية المستدامة،دكجبلٝتوسشيت، ترٚتة هباء شاىُت، من إعداد الباحثُت باالعتماد على  المصدر:
 .164ص:

 

I.3-  المستدامة في الجزائردكر الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية: 

سياؽ ٖتديات االنتقاؿ الطاقوم، جل ضماف األمن الطاقوم للببلد يف ا ذك أكلوية من أاسًتاتيجي تعترب اٞتزائر الطاقات ا١تتجددة ٣تاال
الصناعيُت، بغرض اٗتاذ اإلجراءات ة كإشارة قوية إُف كل الفاعلُت كالباحثُت كالعمبلء االقتصاديُت ك التغَتات العا١تيكالنظاـ العا١تي االقتصادم ك 

 ١تؤىبلت اليت ٘تكنها من االرتقاء إُف مصاؼ الدكؿ الرائدة يف ىذا اجملاؿ.زمة، خاصة كأف اٞتزائر ٘تتلك كل االبل
كىذا ، 2011النجاعة الطاقوية، الذم صادقت عليو اٟتكومة يف فيفرم برنامج تنمية الطاقات ا١تتجددة ك تجسد ىذا االٕتاه الطاقوم يف كي

، بالنسبة للسوؽ الوطٍت مع التمسك ٓتيار التصدير كهدؼ 2030ميغا كاط يف أفق  22000الربنامج يضع طاقة متجددة يف البداية تصل إُف 
من اإلنتاج الكهربائي ا١توجو  %27من القدرة القائمة ك % 37ف ، فإ2030تيجي إذا ٝتحت ظركؼ السوؽ بذلك كىكذا مع حلوؿ اسًتا

 (2016)كزارة الطاقة ك ا١تناجم،  ٍت، ستكوف من أصل قابل للتجدد.لبلستهبلؾ الوط
ىيئات ٥تتصة يف ٣تاؿ اد الوطٍت أنشأت ىياكل تنظيمية ك ف تطور اٞتزائر برنامج الطاقات ا١تتجددة لتجعلو كدعامة لبلقتصكمن أجل أ

 (2002)فريدة، الطاقات ا١تتجددة من بينها:
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كىو مركز مكلف بإعداد كتطبيق برامج البحث كالتطوير العلمي : (CDER)المتجددة ز تطوير الطاقات الجديدة ك مرك -أ 
 ا٢تيدركجُت.قوية الستغبلؿ الطاقة الشمسية، كطاقة الرياح، كالطاقة اٟترارية األرضية، كالكتلة اٟتيوية ك التكنولوجي ككضع أنظمةطاك 

ت ٧تاز ٪تاذج ٕتريبية تتعلق بالتجهيزافة بتطوير التجهيزات الشمسية، كإىي مكلك  (:UDESكحدات تطوير التجهيزات الشمسية) -ب
الفبلحي، ك التجهيزات ك األنظمة الكهربائية، اٟترارية، ا١تيكانيكية اليت تدخل يف الشمسية ذات ا١تفعوؿ اٟترارم كذات االستعماؿ ا١تنزِف الصناعي ك 

 لتجهيزات الشمسية يف استعماؿ الطاقة الشمسية.تطوير ا

دكرىا التنسيق ك متابعة إجراءات التحكم يف الطاقة ك يف ترقية الطاقات (: APRUEككالة ترقية كعقلنة استعماؿ الطاقة) -ج
 ا١تتجددة، ك تنفيذ ٥تتلف الربامج اليت ٘تت ا١تصادقة عليها يف ىذا اإلطار مع ٥تتلف القطاعات.

: ك ىي تابعة ١تركز تنمية الطاقات ا١تتجددة، مهمتها التعاكف مع (URAERحث التطبيقي في الطاقات المتجددة)كحدة الب -د
 اٞتامعات ك ا١تراكز البحثية األخرل من خبلؿ البحث ك التدريب يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة.

 ك فيما يلي مقومات الطاقات ا١تتجددة ك ككاقع ىذه الطاقة يف اٞتزائر:

 مقومات الطاقة المتجددة في الجزائر:  -1

نظرا ١تا ٘تتلك من مقومات ، إف اٞتزائر عرب برنا٣تها للطاقات ا١تتجددة تبحث عن ٘توضع كمفاعل مصمم يف إنتاج الطاقة الشمسية
مبليُت  10النفايات اليت تتجاكز  االستثمار يف ىذه الطاقات، سواء من حيث ا١تساحة الشاسعة ك توفر الشمس على مدار العاـ إضافة إُف الرياح ك

 (2014)الدين، ك ٯتكن إبراز القدرات الوطنية من الطاقات ا١تتجددة فيما يلي: طن ٯتكن ٖتويلها إُف كقود حيوم،
اٞتزائر من البلداف اليت تتمتع  إف القدرات الوطنية من الطاقات ا١تتجددة تتشكل أساسا من الطاقة الشمسية، حيث أفقدرات شمسية:  -أ

ك  بقدر ىاـ من اإلشعاع الشمسي ٯتكن أف يؤىلها العتماد الطاقة الشمسية بصورة رئيسية ضمن خططها التنموية، لذا تعترب ىذه الطاقة كفرصة 
 كرافعة للتنمية االقتصادية ك االجتماعية، خاصة عرب إقامة صناعات خالقة للثركة.

ساعة يف ا٢تضاب العليا ك الصحراء، إف الطاقة 3900تصل إُف سنويا ك  ساعة2000الًتاب الوطٍت تفوؽ  إف مدة إشراقة الشمس على
كيلو كاط   1700كيلو كاط ساعي على معظم أجزاء الًتاب الوطٍت، أم حواِف سنويا 5ىي  2ـ1احملصل عليها يوميا على مساحة أفقية تقدر ب 

 .2030فاؽ ؿ التاِف أىداؼ الطاقة الشمسية آل/السنة يف اٞتنوب. ك يوضح اٞتدك  2كيلو كاط ساعي/ـ  2263يف الشماؿ، ك  2ساعي/ـ
 

 2030(: أىداؼ الطاقة الشمسية في الجزائر آلفاؽ 03الجدكؿ )

 2030 2020 2015 2013 السنوات
 7200 1500 325 25 طاقة مشسية

 2800 831 182 6 خبليا فوتوفولطية
 2000 270 50 10 طاقة الرياح
 12000 2601 557 41 اإلجمالي 

تاريخ االطبلع:  http://www.rcreee.org/ar/publicationsكفاءة الطاقة، نبذة عن الطاقة ا١تتجددة باٞتزائر متاح على ا٠تطك ركز االقليمي للطاقات ا١تتجددة ك ا١ت المصدر:
 .01، ص: 20/08/2019

ندكؼ ك تيارت ككىراف، كما ـ/ثا كمنطقة ت5: تتميز اٞتزائر ٔتناطق غنية بسرعة رياح جيدة ك اقتصادية تبلغ أكثر من قدرات الرياح - ت
ـ/ثا، ك ىذه اٟتقوؿ مناسبة إلنتاج 6عُت صاٌف ْتيث تبلغ أكثر من رياح عالية مثل أدرار تيميموف ك  ف أكثر ا١تناطق ذات سرعةنبلحظ أ

كلم تفصل مشاؿ الببلد عن 1500كلم من السواحل ك 1622.8ربائية، كما ٘تتلك قدرات إقليمية ىائلة يف صورة أزيد من الطاقة الكه
ا تتم يف قل كلفة مقارنة بالطاقة الشمسية، كما أهنر للكيلو كات ساعي(، ٦تا ٬تعلها أدينا6إُف  5تعترب طاقة الرياح اقتصادية)ك جنوهبا، 

 ميغاكاط. 10حواِف 2015نتاج طاقة الرياح ا١تركبة يف اٞتزائر خبلؿ سنة لغت الطاقات ا١تنتجة من مشركعات إباٞتو ك ىي غَت ملوثة، ك 

http://www.rcreee.org/ar/publications
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حرارة اٞتوفية، ك يوجد اكثر من ليشكل أطلس اٞتوارسي يف الشماؿ اٞتزائرم احتياطيا ىاما ل: قدرات حرارة األرض الجوفية -ج 
البا ما تزيد عن طق مشاؿ شرؽ ك مشاؿ غرب الببلد، توجد ىذه ا١تنابع يف درجات حرارة غمنبع مياه معدنية حارة كاقعة أساسا يف منا200

درجة مئوية(، يتم استغبلؿ الطبقة االلبية اليت تشكل خزانا لطاقة 96ف ا١تنبع اٟتار أكثر ىو منبع ٛتاـ ا١تسخوطُت)درجة مئوية، كإ40
الناتج من استغبلؿ ٚتعنا التدفق  اذمئوية، ك إدرجة  57ك تصل حرارة مياه ىذه الطبقة إُف  3ـ4اٟترارة اٞتوفية من خبلؿ التنقيب بأكثر من 

 ميغاكاط.700كثر من فهذا ٯتثل على مستول االستطاعة أ لبية ك التدفق الكلي ١تنابع ا١تياه ا١تعدنية اٟتارة،ىذه الطبقة األ
كارتفع إُف  2010تَتا كاط ساعة يف اٞتزائر عاـ  0.2الكهركمائية بلغ ف استهبلؾ الطاقة تشَت اإلحصائيات إُف إقدرات كهركمائية: -د
 ميغاكاط. 228فبلغت إٚتاِف الطاقات الكهركمائية ا١تركبة باٞتزائر  2015، أما يف  2012ك كذلك يف  2011تَتا كاط ساعة يف 0.4

 المستدامة:ك دكره في تحقيق التنمية  2030-2011كاقع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة  -2

برنامج الطاقة ا٠تضراء كمصدر طاقوم بديل للطاقات التقليدية، ك ىذه الديناميكية  األخَتة بإطبلؽسنوات  ا٠تمس قامت اٞتزائر خبلؿ
يف صلب السياسات الطاقوية  فإف الطاقات ا١تتجددة ستكوف  بفضل ىذا الربنامج، 2030-2011الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة ٕتسدت يف 

السيما من خبلؿ تطوير الطاقة الشمسية ك طاقة الرياح على نطاؽ كاسع، كإدخاؿ فركع الكتلة اٟتيوية )تثمُت ك االقتصادية اليت تنتهجها اٞتزائر، 
 ر عهدا جديدا من الطاقة ا١تستدامة.ك هبذا دخلت اٞتزائ ،استعادة النفايات(، الطاقة اٟترارية كاألرضية، ك تطوير الطاقة الشمسية اٟترارية

 ْتوؿ اس ملخص يف اٞتدكؿ التاِف: 2030ليو اٞتزائر ْتلوؿ كإٚتاِف ما هتدؼ إ
 

 2030: مشاريع الجزائر في الطاقات المتجددة في آفاؽ 05الجدكؿ 

 قيمة ا٢تدؼ نوع الطاقة القطاع ا٢تدؼ

 ميغا كاط 22000 الطاقة ا١تتجددة القطاعاتكل  مسا٫تة الطاقة ا١تتجددة من الكهرباء ا١تنتجة ٤تليا 
العزؿ اٟترارم ١تبآف، ٗتفيض استهبلؾ الطاقة ا١ترتبطة 

 الف سكن /السنة100 كفاءة الطاقة السكن بتدفئة ك تكييف السكن

تطوير السخاف الشمسي كبديل تدر٬تي للسخاف 
 الف كحدة/السنة100 كفاءة الطاقة السكن التقليدم

 مليوف مصباح/السنة10 كفاءة الطاقة نارة العموميةاإل صابيح االقتصاديةتعميم استخداـ ا١ت

 مليوف مصباح صوديـو1 كفاءة الطاقة الصناعي تنمية الفعالية الطاقوية يف القطاع الصناعي

 مدقق طاقوم /السنة 200-100 طاقة النقل تنمية كقودم غاز البًتكؿ ا١تميع ك الغاز الطبيعي

الطاقة ا١تتجددة ك كفاءة   األساسية للتكييف الشمسي للهواءإدخاؿ التقنيات 
 الطاقة

 مليوف سيارة فردية )غاز البًتكؿ ا١تميع(  1.3ٖتويل 
 حافلة غ.ط.ـ11000حافلة ك ٖتويل 11000اقتناء 

 .42، ص: 2015دليل الطاقات ا١تتجددة ك كفاءة الطاقة يف الدكؿ العربية، القاىرة، مصر، ، جامعة الدكؿ العربية المصدر:

ميغا كاط خبلؿ الفًتة 22000متجددة مقدرة ْتواِف  أصوؿقدرات ذات  تأسيس٘تحور الربنامج الوطٍت لتنمية الطاقات ا١تتجددة على 
للتصدير، ك اشتمل  ميغا كاط موجهة 10000ميغا كاط موجهة لتغطية الطلب الوطٍت على الكهرباء، ك  12000، منها 2011-2030

 ٤تطة مشسية كهركضوئية كمشسية حرارية ك حقوؿ لطاقة الرياح ك ٤تطات ٥تتلطة. ٧60تاز إالربنامج على 
 :كاآليت٧تاز ىذا الربنامج ىي  إك مراحل 

ميغا كاط  500بُت الطاقة الشمسية كطاقة الرياح، ك ، ميغاكاط 4000يف ىذه ا١ترحلة سيتم ٖتقيق :2020-2015المرحلة األكلى من 
 .2020توليد ا١تشًتؾ ك اٟترارة اٞتوفية، ْتلوؿ عاـ بُت الكتلة اٟتيوية ك ال

( ستمكن من تركيب ٤تطات كربل للطاقات أدرارتنمية الربط الكهربائي بُت الشماؿ ك الصحراء ) :2030-2021المرحلة الثانية 
اٟتالة تكوف الطاقة الشمسية صاٟتة ، تيميموف، ك بشار ك د٣تها يف منظومة الطاقة الوطنية، ك يف ىذه أدرارا١تتجددة يف مناطق عُت صاٌف، 

 اقتصاديا.
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ية ك كذا فركع الكتلة اٟتيوية كما يتضمن ىذا الربنامج تنمية ا٠تبليا الشمسية ك طاقة الرياح على نطاؽ كاسع، إنإدخااللطاقة الشمسية اٟترار  
 التوليد ا١تشًتؾ ك اٟترارة اٞتوفية سيتم تدر٬تيا.ك 

 :2015/2030ًتاكمة لربنامج الطاقة ا١تتجددة، حسب النوع ك ا١ترحلة، خبلؿ ا١تدة ك اٞتدكؿ ا١تواِف يبُت القدرات ا١ت
 

 : القدرات المتراكمة لبرنامج الطاقة المتجددة4الجدكؿ

 المجموع 2030-2021المرحلة الثانية  2002-2015 األكلىالمرحلة  

 13575 10575 3000 الخاليا الشمسية

 5010 4000 1010 الرياح

 2000 2000 - الشمسيةالحرارة 

 440 250 190 التوليد المشترؾ

 1000 640 360 الكتلة الحيوية

 15 10 05 الحرارة الجوفية

 22000 17475 4525 المجموع
 .08كزارة الطاقة ك ا١تناجم، مرجع سابق، ص: المصدر:

الكهرباء كالطاقات ا١تتجددة فرع سونلغاز يف ٤تطة للطاقة الشمسية الكهركضوئية من طرؼ شركة  22باختتاـ إ٧تاز  2017ك٘تيزت 
 30ميجاكاط. كحدة لنظاـ خاص "أكراس سوالر" إلنتاج ألواح الطاقة الشمسية الكهركضوئية بقدرة  343ا٢تضاب العليا كاٞتنوب بقدرة إٚتالية 

كالذم أ٧تز باالعتماد على قاعدة ا للرياح جديدقات ا١تتجددة أطلسا ، كخبلؿ نفس السنة نشر مركز تنمية الطا2017ميجاكاط دخلت ا٠تدمة يف 
٤تطة ٟتالة الطقس للمرصد  74يف  2014إُف  2004سنوات متتالية من  10بيانات لسرعة الرياح لكل ساعة كثبلث ساعات مسجلة ١تدة 

يف اٞتزائر كفقا للتصنيف الكيميائي، كما ٤تطة إضافية متمركزة يف دكؿ اٞتوار. كأعد ا١تركز خرائطا للموارد اٞتيوحرارية  21الوطٍت لؤلحواؿ اٞتوية ك
)الوكالة .2017التنظيم اٟترارم اٞتزائرم من خبلؿ دمج أنظمة البناء اٟترارية اٞتزائرية اٞتديدة اليت ظهرت يف عاـ-2.0طور نسخة ثانية لتطبيق ريتا 

 الوطنية لتطوير االستثمار(
للطاقات ا١تتجددة ديناميكية أيضا يف قطاع البناء كقطاع النقل )التحويل ٨تو السَت غاز( كالصناعة، يعود الفضل كما عرؼ الربنامج الوطٍت 

كالذم أدخل ضريبة جديدة بعنواف ضريبة الفاعلية الطاقوية كاليت تساىم يف ٖتسُت الصندكؽ الوطٍت للتحكم يف  2017جزئيا إُف قانوف ا١تالية لسنة 
 .تجددة كالتوليد ا١تشًتؾ للطاقةالطاقة كالطاقات ا١ت

لتقليدية ما باستخداـ الطاقة ا البيئية ا١ترتبطة أ٫تها التأثَتاتمن  إف بالطاقات المتجددة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة: االىتماـ -3
الغازات يف الغبلؼ اٞتوم ك أ٫تها غاز ثآف  حتباس اٟترارم اليت ارتبطت بظاىرة ارتفاع درجة حرارة األرض نتيجة لزيادة تركيز بعضيعرؼ بظاىرة اإل

ثر معركؼ يف ٛتاية البيئة نتيجة ١تا ٖتققو من خفض انبعاث تلك الغازات ذلك، فاستخداـ الطاقة ا١تتجددة لو أ أكسيد الكربوف، ك على العكس من
 ؿ النقاط التالية:بُت الطاقات ا١تتجددة ك التنمية ا١تستدامة من خبل ك منو التلوث البيئي، ك تظهر العبلقة

  :تتضح العبلقة بينهما من خبلؿ االرتباط القوم بُت متوسط استهبلؾ الفرد من الطاقة ك مؤشر  الطاقات المتجددة ك التنمية البشرية
تنمية البشرية عن التنمية البشرية ك خاصة يف الدكؿ النامية، ما يؤدم الستهبلؾ الفرد من مصادر الطاقة التجارية دكرا ىاما يف ٖتسُت مؤشرات ال

طريق تأثَتىا يف ٖتسُت خدمات التعليم ك الصحة ك بالتاِف مستول ا١تعيشة، ك تعطي الكهرباء صورة كاضحة حوؿ ذلك، إذ ٘تثل مصدر ال 
 ٯتكن استبدالو ٔتصدر آخر للطاقة يف استخدامات كثَتة اإلنارة، ك التربيد ك التكييف ك غَتىا.

  اليت اإلنتاج كاالستهبلؾ، ك  ٯتثل قطاع الطاقة كاحد من القطاعات اليت تتنوع هبا أ٪تاط ؾ غير المستداـ:تغيير أنماط اإلنتاج كاالستهال
مر يتطلب تشجيع كفاءة استخداـ ف األاالستهبلؾ نتيجة للنمو السكآف فإتتميز يف معظمها ٔتعدالت ىدر مرتفعة، يف ظل الزيادة ا١تطردة يف 

خبلؿ كضع سياسات تسعَت مبلئمة من شاهنا إتاحة حوافز زيادة كفاءة االستهبلؾ ك ا١تساعدة على تطبيق قابلية استمرار موارد الطاقة من ك 
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تنمية موارد الطاقة ا١تتجددة إضافة إُف تسهيل ؿ ا١تستداـ للموارد الطبيعية ك اإلصبلحات القانونية كالتنظيمية اليت تؤكد على ضركرة االستغبل 
العمل على تطوير آليات التمويل ا١تبلئمة كما ٯتكن للطاقات ا١تتجددة أف لكفاءة يف ظل استهبلؾ الطاقة ك بااٟتصوؿ على التجهيزات ا١تتسمة 

 (2016)٤تمد، تساىم يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة من خبلؿ ٖتقيق األبعاد التالية:
 يكمن ذلك من خبلؿ:ك تحقيق البعد االقتصادم:  -أ
   التنمية ا١تستدامة ٯتكن تشجيع السياسات االقتصادية الكلية ك سياسات التنمية القطاعية، إضافة إُف بركز مبادرات اقتصادية تتماشى مع

دة اليت تعزز أ٪تاطا أكثر استدامة من االستهبلؾ ك اإلنتاج على الصعيد الوطٍت، كما ٯتكن أف يساىم تشجيع القطاعات اٞتدي عن طرؽ اٟتوافز
البحث عن البدائل الطاقوية غَت التقليدية يف ٖتويل توجو األنشطة االقتصادية ٨تو نتاج ا١تنتجات ا١تبلئمة للبيئة ك إا١تلوثة، ال سيما خدمات ك  غَت

 استحداث الوظائف يف القطاعات ا١تستدامة بيئيا.
  ْتوث التنمية يف ف يف البلداف النامية، ك مع ذلك فإ شيوعاقل عات االقتصادية ا١تستدامة بيئيا أقد تكوف ا١تشاريع ا١ترْتة اٞتديدة يف القطا

تقدـ فرصا حقيقية لعمل دائم كمستداـ صيانتها التكنولوجيات اإليكولوجية كإدارة ا١توارد الطبيعية كالزراعة العضوية كإ٬تاد ا٢تياكل األساسية ك 
 ٖتمل تكاليف بيئية إضافية.كٖتوؿ دكف تدىور احمليط ك 

  بالتاِف ٖتسُت األكضاع ا١تعيشية توازيا مع دة يف ٖتفيز النشاط االقتصادم، ك الريفية من الطاقات ا١تتجداطق النائية ك يساىم ٘تكُت ا١تن
 لُت يف الدكؿ النامية.و ما يعترب رىانا ىاما على ا١تسؤك احًتاـ البيئة ك توطُت السكاف بأراضيهم، ى

الفقر كإتاحة الفرص لكل الفئات لتخفيف من كطأة رتبطة باستخداـ الطاقة لماعية ا١تتشمل القضايا االجتتحقيق البعد االجتماعي:  -ب
اٟتضرم، حيث يؤدم الوصوؿ احملدكد ٠تدمات الطاقة لتهميش الفئات الفقَتة ك التقليل من قدرهتا على ٖتسُت ظركفها ا١تعيشية كالتحوؿ الدٯتغرايف ك 

لث آخر تصلهم بصورة ضعيفة، كما أف اعتماد سكاف الريف على الوقود التقليدم لو مصادر الطاقة الضركرية، ك ث لث سكاف العاَف ال تصلهم )ث
نو ال يزاؿ ىناؾ تباين كبَت بُت الدكؿ يف معدالت استهبلؾ الطاقة، حيث تزيد الدكؿ األكثر الصحة(، إضافة إُف أعلى البيئة ك تأثَتات سلبية 
دة أف تساىم يف القضاء على ف االعتماد على مصادر الطاقات ا١تتجدمقارنة بالدكؿ األكثر فقرا، كما أنو من شأ مرة لكل فرد 25استهبلكا ب 

جل اكتساب العديد من ا٠تربات ك ا١تهارات اليت تساىم يف ٖتقيق التنمية احمللية، كما توفر أنظمة الطاقة العزلة على ا١تناطق النائية من أ فكالبطالة ك 
عمل جديدة ك نظيفة ك متطورة تكنولوجيا، فالقطاع يشكل مزكدا سريع النمو للوظائف العالية اٞتودة، فهو يتفوؽ على قطاع الطاقة ا١تتجددة فرص 

 التقليدية الذم يتطلب توفَت رؤكس أمواؿ كبَتة.
ليل من انبعاث الغازات اليت تساىم يف يف ظل التغَتات ا١تناخية اليت يعرفها العاَف، ينبغي التفكَت جديا يف التقتحقيق البعد البيئي:  -ج

فورم، ك اليت ٢تا صلة كثيقة لتلك التغَتات ا١تناخية، لذلك أصبح لزاما التوجو ٨تو لنإتة عن ٥تتلف مصادر الوقود األحزيادة حدة االحتباس اٟترارم ا
ر، كما تقدـ الطاقات ا١تتجددة إمكانية هتيئة جديرة االىتماـ، ا ال تلوث ا٢تواء أك اليابس أك البحاا١تتجددة بأشكا٢تا ا١تختلفة لكوهنمصادر الطاقات 

فهي تسمح بإنتاج عديد ا١تنتجات ك اٟتامبلت الطاقية، حيث ٯتكن ىذا التنوع يف التطبيقات ك التكامل بُت ٥تتلف مصادرىا إضافة إُف حسن 
 توزعها اٞتغرايف يف استعماؿ ال مركزم ٢تا.

ٍت لتنمية الطاقات ا١تتجددة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة باٞتزائر من خبلؿ اآلثار ا١ترتقبة على ٚتيع ا١تيادين تربز أ٫تية ك دكر الربنامج الوطك 
 اليت نذكر منها:شاريع عرب كامل الًتاب الوطٍت، ك اليت ترافق ٕتسيد ا١ت

  فورية إُف جانب خفض انبعاثات غاز ثآف أكسيد الكربوف.االقتصاد يف استعماؿ الطاقات األح 
   ما يرافقها من إنشاء شبكة بواسطة مؤسسات جزائرية، ك  %80تطوير الصناعة احمللية لتجهيزات الطاقات ا١تتجددة بنسبة إدماج تفوؽ

 ٧تازىا.رية للمحطات ا١ترتقب إ١تؤسسات ا١تقاكلة العاملة يف صناعة ا١تركبات الضرك 
   ا١تهندسُت بالتاِف الرفع من مؤىبلت كٕتارب ا٠ترباء كالباحثُت ك اكتساب كتقل التكنولوجيا يف ٣تاؿ الطاقات اٞتديدة ك ا١تتجددة ك

 مستقببل. %٧100تاز مشاريع الطاقة ا١تتجددة بيد عاملة جزائرية سعيا ٢تدؼ إيف ذات اجملاؿ، ك  اٞتزائريُت
  َت ا١تباشرة، ٦تا ٭تسن نوعية اٟتياة للسكاف ٦تا يساىم يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة.استحداث آالؼ فرص الشغل ا١تباشرة أك غ 
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 الخالصة: 

أصبحت الطاقات ا١تتجددة يف الوقت الراىن ضركرة حتمية من ضركرات التنمية ا١تعاصرة، كوف الطاقة ا١تتجددة باتت شرطا أساسيا من 
ناضبة ك توفر عامل األماف البيئي من ٭تقق التنمية ا١تستدامة،إف إتاه التنمية ا١تستدامة يف التعامل مع شركط التنمية ا١تستدامة، باعتبارىا طاقات غَت 

ف طاقة الرياح ك الطاقة الشمسية ك غَتىا من مصادر الطاقة وارد ك عدـ تلويث البيئة ٢تذا فإا١توارد الطبيعية تعامبل مستداما يعٍت مراعاة ٤تدكدية ا١ت
 ل ك ا١تستقبل يف إنتاج الطاقة بدال من ا١تصادر ا١تلوثة ك غَت الدائمة.ا١تتجددة ىي األم

جل تنويع مصادرىا الطاقوية، كىذا ما اء اليت ال تنضب، الستعما٢تا من أتتجو اٞتزائر إُف اعتماد إسًتاتيجية تتمحور حوؿ الطاقة ا٠تضر 
  تساىم بشكل أك بهخر يف التنمية ا١تستدامة.  يدفع هبا إُف السَت قدما ٨تو عهد جديد من الطاقة ا١تستدامة، ك اليت

 ٦تا سبق ٯتكن استنتاج النقاط التالية: نتائج الدراسة:

ىي من ا١تصادر األكثر أمانا على رر كجودىا يف الطبيعة تلقائيا، ك تعترب الطاقات ا١تتجددة على اختبلؼ أنواعها من ا١تصادر الطاقوية ا١تتك -
 اإلنساف.البيئة ك 
 . بالتاِف ٖتسُت مستول معيشتهمٯتكن أف يوفر فرص عمل لؤلفراد ك  الطاقات ا١تتجددةاالستثمار يف  -
ألنو سيوفر ٢تم مستقببل  إف استهبلؾ الطاقات ا١تتجددة لن ينقص أك ٭تد من  قدرة األجياؿ البلحقة على تلبية احتياجاهتم الطاقوية -

 طاقويا مستداما، ك ىذا ما يؤدم إُف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة.
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ت بين الواكع وجددًاث إلاهخلال العاكوي بالجصائس  امللخلى العلمي الدولي ألاول: البرامج الخىمٍو

 2020فُفسي   20ـ  19مظخغاهم   -عبد الحمُد ابً بادٌع  جامعت 
 

ا-دزاطت ججازب بعض الدول العسبُت–العاكاث املخجددة واطتراجُجُاتها في الجصائس 

enewable energies and their strategies in Algeria - Examining the experiences of some Arab 

countries – 

3،    إٯتاف زكاركي  2،   عائشة موزاكم 1عبد القادر موزاكم  
 -اٞتزائر-تسيَت ّتامعة مستغاّفالأستاذ ٤تاضر"أ" بكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو 1                            

 -اٞتزائر-تسيَت ّتامعة ا١تديةالأستاذة ٤تاضرة"أ" بكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو 2                           
 -اٞتزائر-تسيَت ّتامعة ا١تديةالبكلية العلـو االقتصادية كالتجارية كعلـو أستاذة مؤقتة، دكتوراه إدارة األعماؿ، 3

إفريقيا: مصر، ا١تغرب، أف أنشطة الطاقة ا١تتجددة تًتكز يف منطقة مشاؿ  لدكؿ العربية يتبُت للوىلة األكُفبدراسة موقف الطاقة يف ا ملخص:
تخدامات الطاقة الريادية يف بعض الدكؿ مثل: األردف، كسوريا، أيضا يتضح أف الدكر الرئيسي يف تنمية اسجانب بعض ا١تشركعات كتونس، إُف 

اٞتهات اٟتكومية ا١تختلفة  ىاإلنشاء"( أك طاقة الرياح يقع علالطاقة الشمسية )تسخُت ا١تياه، إنتاج الكهرباء "ٖتت  لمستو  ىا١تتجددة سواء عل
 ٤تدكدة للقطاع ا٠تاص. يف البلداف العربية مع مشاركة

ا١توارد الطاقوية  تعتـز اٞتزائر على أف تسلك هنج الطاقات ا١تتجددة قصد إ٬تاد حلوؿ شاملة كدائمة للتحديات البيئية كا١تشاكل للحفاظ على 
للربنامج  األساسياحملور  األخَتةكتشكل ىذه  زه اإلمكانيات ا٢تامة للطاقة الشمسية.ىذا ا٠تيار االسًتاتيجي ٖتفّ  إف حفورية.ذات األصوؿ األ

ُف غاية سنة  إك  اآلفاإلنتاج الوطٍت من  الطاقة الشمسية من إنتاجف يبلغ أك٬تب  ا١تسخر  للطاقة الشمسية اٟترارية كالكهركضوئية كحصة معتربة.
من  %3تها حصّ  تقارب أفيستثٍت طاقة الرياح اليت ٬تب  ف الربنامج الإف كبالرغم من القدرات الضعيفة، .للكهرباء %37كثر من أ 2030

  .2030للكهرباء يف سنة  الوطٍت اإلنتاج٣تمل 
اٞتوفية كٖتلية  ، اٟترارةالتكنولوجيات يف ميادين طاقات الكتلة اٟتية بعض الوحدات التجريبية الصغَتة هبدؼ اختبار ٥تتلف تأسيستنوم اٞتزائر 

 ة.فركع الطاقات ا١تتجدا١تياه ا١تاٟتة عن طريق ٥تتلف 
 طاقات متجددة؛ تنمية مستدامة؛ بًتكؿ؛ إسًتاتيجية؛ ٖتديات بيئية. الكلمات المفتاحية:

 .Q5؛  L1؛ Q4؛ O3 ؛ JEL : Q2تصنيف 
Abstract: Studying the energy position in the Arab world can be seen at first glance that 

renewable energy activities are concentrated in the North Africa region: Egypt, Morocco, and 

Tunisia, along with some pilot projects in some countries, such as Jordan, Syria, and also is clear 

that the main role in renewable energy applications development, both solar energy level (water 

heating, electricity production "under construction") or wind power to the various government 

agencies located in the Arab countries with limited participation of the private sector. 

Algeria plans to behave renewable energies approach in order to find a comprehensive and 

lasting solutions to environmental challenges and problems to keep Energetic resources of fossil 

assets. 

This strategic choice is motivated by the potential for significant energy solar power the latter 

the main axis of the program taskmaster solar thermal and PV as a share to reach the solar 

energy production from national production from now until the year 2030 more than 37% of 

electricity. 

In spite of the weak capacity, the program does not exclude wind energy that should be close to 

3% share of the total national production of electricity in the year 2030.  

Algeria plans to establish some small experimental units in order to test various technologies in 

the fields of biomass energies, geothermal and desalination of saline water by various branches 

of renewable energies. 

key words: Renewable energies and sustainable; development-petroleum; strategic; 

environmental challenges of energy. 

Jel Classification Codes : Q2; O3; Q4; L1; Q5. 
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I-  : تمهيد  

ة من يف ظل التغَتات ا١تناخية الواضحة اليت يشهدىا  العاَف العريب، ينبغي التفكَت جديا يف تقليل انبعاث غازات االحتباس اٟترارم  النإت
صلة كثيقة هبذه التغَتات ا١تناخية. ك٢تذا كلو كبسبب إمكانية نضوب البًتكؿ بعد سنوات ال تتجاكز القرف  حفورية كاليت ٢تا استخداـ مصادر الطاقة األ

 دة. كما يؤكد الكثَت من الباحثُت العرب، أصبح لزاما  التوجو إُف الطاقة البديلة النظيفة اليت ال تنضب بأشكا٢تا ا١تتعدّ 

اٟتكومة للبحث عن سبل بديلة الستغبلؿ الطاقة ١تا  سنة، سعت 50ٞتزائرم يف غضوف كبناء على ٖتذير خرباء من نضوب احتياط النفط ا
كما أعّدت شركة سونلغاز سنة .2020يف ا١تائة من الكهرباء من موارد متجددة ْتلوؿ  10خطة طموحة إلنتاج  بعد عهد النفط. فقد كشفت عن

الربنامج، كيتعّلق األمر ٔتشركع إ٧تاز مصنع إلنتاج الصفائح الضوئية  مشاريع طموحة يف اجملاؿ، حيث ستكوف أساسا صلبا لنشر ىذا 2010
 10ميغاكاط كالشركع يف إنتاج قطع غيار توربينات الغاز كإطبلؽ مشركع لتوليد الكهرباء عن طريق الّرياح بطاقة  120إُف  100الفولطية بسعة 

 ميغاكاط لكل كاحدة. 100سيتُت بكّل من كالية الوادم كبّشار بسعة ميغاكاط، ككذلك إطبلؽ مشركعُت ٪توذجُت آخرين حملطتُت حراريتُت مش

 كتتجسد أ٫تية ىذا الربنامج من منطلق أنو ٮتص ٚتيع القطاعات االقتصادية األخرل كالبحث كالتعليم كا١توارد ا١تائية كغَتىا اليت تتطلب
سينعكس إ٬تابا على التنمية االجتماعية، حيث أف  ا١تصنع ا٠تاص بإنتاج مادة السيليسيـو اليت تدخل يف إنتاج  باإلضافة إُف أنوا١تزيد من الطاقة، 

ألف يف ٣تاؿ اإلنتاج  100ألف منصب شغل ) 200.  كما من شأف ىذا الربنامج أف يستحدث 2013الصفائح الشمسية سيكوف جاىزا يف 
 .  ألف منصب شغل آخر يف التصدير( 100الوطٍت ك

 كبناء على ما سبق، تتمحور إشكالية ىذا البحث يف السؤاؿ اٞتوىرم التاِف:

 ماىي اإلستراتيجيات المتبعة من طرؼ الدكؿ العربية كالجزائر خصوصا في إنتاج الطاقات المتجددة ؟

 كمن السؤاؿ الرئيسي استنتجنا األسئلة الفرعية التالية:

 ما ا١تقصود بالطاقات ا١تتجددة؟ -1
 دة؟اإلسًتاتيجية ا١تتبعة يف الدكؿ العربية بالنسبة للطاقات ا١تتجدّ ىي  ما -2
 ما ىو موقع اٞتزائر يف ظل التحوالت الطاقوية؟ -3

 فرضيات الدراسة: -

 يت:ٯتكن طرح فرضيات للدراسة كاآل

 تعترب الطاقات ا١تتجددة من بُت ا١تصادر األكثر إ٘تاما بالنسبة لدكؿ العاَف. -1
 بأس هبا يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة كجب عليها كضع إسًتاتيجية الئقة لبلستفادة منها. للدكؿ العربية إمكانيات ال -2
 تعترب اٞتزائر من الدكؿ اليت الزالت َف ٖتقق نسبا عالية يف استثمار الطاقات ا١تتجددة داخل حدكدىا اٞتغرافية. -3

 أىمية الدراسة:-
لقطاعات االقتصادية األخرل كالبحث كالتعليم كا١توارد ا١تائية كغَتىا اليت تتطلب ا١تزيد من كتتجسد أ٫تية الطاقات ا١تتجددة من منطلق أنو ٮتص ٚتيع ا

 سينعكس إ٬تابا على التنمية االجتماعية،  باإلضافة إُف أنوالطاقة، 

 تقسيمات الدراسة:-

 قسمنا ىذه الدراسة إُف قسمُت:

 اسًتاتيجيات الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر. -1

 العربية يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة.ٕتارب بعض الدكؿ  -2
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I .:استراتيجيات الطاقات المتجددة في الجزائر 
بطالة سنتناكؿ من خبلؿ ىذا اٞتزء األخَت االسًتاتيجيات الوطنية لتطوير الطاقات ا١تتجددة ككاقعها، باإلضافة ١تسا٫تتها يف تقليل معدالت ال

  كظائف تابعة.مث، كمن اجديد امن خبلؿ توفَت مهن جديدة، تتطلب بدكرىا تكوين

I.1- السياسات الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر 

كضعت السياسات الوطنية لتطوير الطاقات ا١تتجددة ضمن إطار قانوٓف كنصوص تنظيمية، حيث ٘تثلت النصوص الرئيسية يف: قانوف 
 التنمية ا١تستدامة إُف جانب قانوف الكهرباء كالتوزيع العمومي للغاز.التحكم يف الطاقة، قانوف ترقية الطاقات ا١تتجددة يف إطار 

كترتكز ىذه السياسات على ٣تموعة من ا٢تيئات كا١تؤسسات االقتصادية، ْتيث هتتم كل كاحدة منها، يف حدكد اختصاصها، بتطوير 
 : (32، ص2007طبعة دليل الطاقات المتجددة) 1988نشط منذ كالبحث العلمي ت ِفاالطاقات ا١تتجددة. ىناؾ ثبلث ىيئات تابعة لقطاع التعليم الع

 ؛CDERمركز تطوير الطاقات ا١تتجددة  -
 ؛UDESكحدة تطوير التجهيزات الشمسية  -
 .UDTSكحدة تطوير تكنولوجيا السيليسيـو  -

تعماؿ أما بداخل قطاع الطاقة فيتم التكفل بالنشاط ا١تتعلق بًتقية الطاقات ا١تتجددة من طرؼ كزارة الطاقة كا١تناجم، ككالة ترقية كعقلنة اس
٧تاز كصيانة التجهيزات الشمسية اليت مت إيف  CREDEG؛ من جهة أخرل يتدخل مركز البحث كتطوير الكهرباء كالغاز UPRUEالطاقة 

، اليت HCDSازىا يف إطار الربنامج الوطٍت لئلنارة الريفية. أما يف قطاع الفبلحة، فتجدر اإلشارة إُف كجود احملافظة السامية لتنمية السهوب إ٧ت
ا١تتعاملُت ٧تاز برامج ىامة يف ميداف ضخ ا١تياه كالتزكيد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائدة ا١تناطق السهوبية. أما على مستول إتقـو ب

 االقتصاديُت، فهناؾ عدة شركات تنشط يف ميداف الطاقات ا١تتجددة.

كبغرض كضع إطار تثمن فيو كل جهود البحث كإعداد أداة فعالة تسمح بوضع سياسة كطنية حوؿ الطاقات ا١تتجددة؛ قامت كزارة الطاقة 
"نيو اينارجي أٞتَتيا" ا١تؤسسة سنة   NEALيم، يتعلق األمر بلغاز ك٣تموعة ساطراؾ، سوناكا١تناجم بإنشاء شركة مشًتكة بُت كل من سون

 يف: NEAL، كتتمثل مهمتها يف تطوير الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر على ا١تستول الصناعي. كتتلخص مهاـ 2002

 تطوير ا١توارد الطاقوية ا١تتجددة؛ 

 ٧تاز ا١تشاريع ا١ترتبطة بالطاقات ا١تتجددة، كمن أىم ا١تشاريع:إ 

  ميغاكاط هتجُت مشسي  يف حاسي الرمل؛ 150مشركع 

  ميغاكاط يف منطقة تندكؼ؛ ٧10تاز حظَتة ىوائية  بطاقة إمشركع 

  منزؿ ريفي(.  1500استعماؿ الطاقة الشمسية يف اإلنارة الريفية يف ٘تنراست كاٞتنوب الغريب)مشركع إيصاؿ الكهرباء إُف 

إُف حصة من ىذه الطاقات )ٔتا فيو التوليد ا١تشًتؾ(  2015زائر ىو الوصوؿ يف آفاؽ سًتاتيجية تطوير الطاقات ا١تتجددة يف اٞتاإف ىدؼ 
 %. أما عن نتائج إدخاؿ الطاقات ا١تتجددة فهي:6يف اٟتصيلة الوطنية للكهرباء اليت ستكوف 

 استغبلؿ أكرب للقدرات ا١تتوفرة؛ -
 مسا٫تة أفضل يف ٗتفيض انبعاثات غاز ثآف أكسيد الكربوف؛ -
 ض حصة الطاقات اٟتفرية يف اٟتصيلة الطاقوية الوطنية؛ٗتفي -
 تطوير الصناعة الوطنية؛ -
 توفَت مناصب العمل. -
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I.2- لتطوير الطاقات المتجددة المالمح الكبرل للبرنامج الوطني 

 حدد كزير الطاقة كا١تناجم السيد يوسف يوسفي األكلويات اليت تعتـز الدكلة الًتكيز عليها يف برنا٣تها االستثمارم ا٠تاص بالقطاع، ٔتا   
من موارد جديدة خارج احملركقات تستجيب لبلحتياجات الوطنية. على ا١تديُت ا١تتوسط كالطويل  يضمن االستفادة

(http://echo.hmsalgeria.net/article473.html ) حيث أشار يف ىذا الصدد إُف الربنامج الوطٍت لتطوير الطاقات ا١تتجددة الذم سيشرع يف ،
با١تائة إُف غاية سنة،  40الكهرباء بنسبة كأكضح أف استغبلؿ الطاقات ا١تتجددة سيضمن توليد  تطبيقو بداية من الثبلثي األكؿ من السنة اٞتارية.

مليار دكالر خبلؿ السنوات ا٠تمس القادمة، كىي  30مليار دج، أم ٔتا يعادؿ  2400كأشار إُف أف االستثمارات يف ىذا اجملاؿ تفوؽ  2030
ذ أكد األ٫تية اليت ٯتثلها ىذا الربنامج من منطلق أنو كإ با١تائة. 53با١تائة كالغاز بأكثر من  99الفًتة اليت سنشهد فيها تغطية كطنية بالكهرباء بنسبة 

 ستنعكس إ٬تابا ٮتص ٚتيع القطاعات االقتصادية األخرل كالبحث كالتعليم كا١توارد ا١تائية كغَتىا اليت تتطلب ا١تزيد من الطاقة، فقد أبرز ا١تزايا اليت
يت ٘تتلك الطاقة الشمسية، مضيفا أف ا١تصنع ا٠تاص بإنتاج مادة السيليسيـو اليت على التنمية االجتماعية، السيما كأف اٞتزائر تعد من أكرب الدكؿ ال

غَت أف إ٧تاح الربنامج يتطلب ٕتنيد كسائل تقنية كبشرية كصناعية بالشراكة احمللية مثل  .2013تدخل يف إنتاج الصفائح الشمسية سيكوف جاىزا يف 
 يف إطار "ديزارتيك" أك "ترانسغرين" أك ا١تخطط الشمسي ا١تتوسطي.  ا١تركز الوطٍت لتطوير الطاقات ا١تتجددة كاألجنبية 

 كيأيت ذلك يف الوقت الذم تبدم فيو الكثَت من الدكؿ اىتمامها هبذا اجملاؿ بعد أف عرؼ سعر الربميل يف السنوات األخَتة ارتفاعا خبلفا   
يف طاقات بديلة عن تلك اليت ستنضب يف آجاؿ قريبة.كما ال يقتصر االىتماـ ١تا كاف عليو يف السابق، قناعة منها بضركرة التفكَت من ىنا فصاعدا 

من ىذا النوع، على الطاقة الشمسية بل يشمل أيضا الطاقة ا٢توائية، اليت قاؿ الوزير بشأهنا أف "أدرار" تبقى ا١ترشحة األكُف لبلنطبلؽ يف أكؿ مشركع 
ت، مضيفا أف كل ذلك يتم يف إطار الدعم الذم تقدمو الدكلة يف إطار صندكؽ الطاقات قبل أف تتعمم العملية على مستول السواحل كا١ترتفعا

 ا١تتجددة.

I.3- كاقع الطاقات المتجددة في الجزائر 

 سنتعرض لواقع الطاقات ا١تتجددة يف اٞتزائر على النحو التاِف:

 كاقع الطاقة الشمسية في الجزائر -أ

ساعة مشسية  3000كيلومًت مربع كأزيد من   2381745( االستثنائي كالذم يغطي مساحة Gisement solaire اٟتقل الشمسي )
تيًتاكاط/ساعة سنويا. كيصل ا١تعدؿ السنوم للطاقة الشمسية ا١تستقبلة إُف  169440كىو األىم يف حوض البحر ا١تتوسط كلو ْتجم .  *سنويا

 Bulletin des énergiesيف الصحراء  2650حلية كيف مناطق ا٢تضاب العليا، بينما كيلو كاط/س للمًت ا١تربع الواحد سنويا با١تناطق السا  1700

renouvelables, semestriel n°18, 2010))    لقد بدأت اٞتهود األكُف الستغبلؿ الطاقة الشمسية يف اٞتزائر مع إنشاء أكؿ ٤تافظة الطاقات
مع ٕتهيز ا١تدف الكربل بتجهيزات  لتطوير الطاقة الشمسية كرغم الًتسانة القانونية  1988اٞتديدة يف الثمانينيات كاعتماد ٥تطط اٞتنوب سنة 

 ٤تدكدا باٞتزائر كغَت مستخدمة بالشكل ا١تطلوب. يب الطاقة الشمسيةفبل يزاؿ نص 2001ك 1999ا١تعتمدة ما بُت 

"حاسي  احملطة األكُف من نوعها للطاقة ا٢تجينة للطاقة الشمسية كالغاز. كتبلغ الطاقة اإلنتاجية حملطة 2011يوليو  14دشنت اٞتزائر يف 
  ميغاكات من الطاقة الشمسية 30 ميغاكات منها  150 ٔتنطقة "تيغلمت" الرمل" للطاقة الكهربائية

ميغاؿ سيباستياف، قاؿ ا١تسؤكؿ اإلسبآف  كخبلؿ حفل تدشُت احملطة الذم أشرؼ عليو كزير الطاقة كا١تناجم يوسف يوسفي كنظَته اإلسبآف
  ."لمليوف أكرك ييعد "مثاال بليغا للتعاكف كٕتربة رائدة للمنطقة ا١تتوسطية كك 350 إهناء ا١تشركع الذم تبلغ كلفتوإف 

كشركة أبينَت اإلسبانية ىي "٪توذج حي لتوليد الطاقة يف ا١تناطق  (NEAL) اٞتزائرية للطاقة اٞتديدةالشركة  كأضاؼ أف احملطة اليت شيدهتا
  "القركية كاٞتبلية بعيدا عن الشبكات الكهربائية التقليدية

  .كأكد الوزير اإلسبآف رغبة ببلده يف أف تصبح "شريكا اسًتاتيجيا للجزائر" يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة

http://echo.hmsalgeria.net/article473.html
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2011/02/08/feature-02
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2011/02/08/feature-02
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2011/02/08/feature-02
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2008/03/13/feature-02
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/fr/features/awi/features/2008/03/13/feature-02
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كلم مشاؿ حاسي الرمل بفضل قرب ا١توقع من ا١ترافق الغازية كحجم أشعة الشمس اليت تتمتع هبا ا١تنطقة كاليت تقدر  25 موقع احملطة على بعدكاختَت 
  .ساعة يف السنة 3000 بػ

من  اشخص 70 قة فريق يضميف ا١تائة من ٘تويل ا١تشركع. كسيشرؼ على تشغيل ٤تطة الطا 80 كسا٫تت ٣تموعة من البنوؾ  اٟتكومية اٞتزائرية بػ
  .جزائريا كٜتسة إسبانيُت 65 بينهم

مليوف  7 إُف جانب إنتاج الطاقة، سيساىم ا١تشركع يف اٟتفاظ على البيئة حيث سيخفض بشكل كبَت انبعاثات ثآف أككسيد الكربوف كيوفر أزيد من
  (10ك 9، العددين 2010"، مارس ٣NOORتلة نور" ).مًت مكعب من الغاز سنويا

، كىو مشركع Dezertecكيف ىذا السياؽ، ينبغي اإلشارة إُف أضخم مشركع للطاقة الشمسية ا١تتجددة؛ أال كىو مشركع "ديزارتيك" 
، كمن ا١تمكن أيضا أف يضم centrales solaires thermiqueضخم يهدؼ إُف ربط العديد من مراكز الطاقة الشمسية اٟترارية الكبَتة 

 كمزرعة الرياح، كما أف شبكة توزيع الكهرباء اليت تغذم إفريقيا، أكركبا الشرقية ككذلك الشرؽ األكسط.  تثبيتا للطاقات ا١تتجددة

ليس ٤تصورا يف إنتاج الطاقة بل يساىم أيضا يف توفَت مناصب الشغل، إُف جانب مسا٫تتو يف تكوين كٚتع  Dezertecمشركع 
 تقبل بالعمل يف الشركط الصحراكية الصعبة. ا٠تربات كالكفاءات كتدريب اليد العاملة احمللية اليت

دكلة، خاصة أ١تانيا، على كضع علمها كبسرعة يف  12كلقد بدأت األشغاؿ الكربل فعبل، رغم التحديات الكربل؛ إذ تتنافس أكثر من 
احتياجاهتا الطاقوية؛ كيرقب خبلؿ ذلك % من 15إنتاج التيار الكهركمشسي األكؿ يف إفريقيا الشمالية الذم ٭توم اٞتزائر، كذلك لتزكيد أكركبا بػ

ميغاكاط لكل مركز يف إفريقيا الشمالية كالشرؽ األكسط  5مركزا مشسيا ْتجم إنتاج يقدر بػ 12إنشاء أكثر من 
(http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/07/24/feature-01 ) كٕتدر اإلشارة إُف أف اٞتزائر

دىا فوؽ سطح ا١تبٌت اإلدارم ١تركز اىتماما أيضا بالطاقة الشمسية الضوئية؛ إذ يعد مشركع "احملطة الضوئية ا١توصولة بالشبكة اليت مت تنصيب مولّ  تعٍت
CDER ركعا ٪توذجيا لبلستعراض التكنولوجي كلدراسة مدل قابلية التطبيق التجهيزات كاختبارىا. كىو األكؿ من نوعو كطنيا، أم أكؿ ٤تطة مش

 ضوئية تتيح ضخ جزء من الطاقة اليت تنتجها يف شبكة توزيع الكهرباء ذات الضغط ا١تنخفض 
( le magazine de l’économie et du partenariat international ; N°124, février2011, p32-34) 

 كاقع طاقة الرياح في الجزائر: -ب

 يتغَت ا١تورد الر٭تي يف اٞتزائر من مكاف آلخر نتيجة الطبوغرافية كتنوع ا١تناخ،حيث تنقسم اٞتزائر إُف منطقتُت جغرافيتُت:

ي كالصحراكم لجبلية  ٘تثلها سلسليت األطلس التكلم كبتضاريس   1200الشماؿ الذم ٭تده البحر ا١تتوسط  كيتميز بساحل ٯتتد على 
ميز  كبُت ىايت السلسلتُت توجد ا٢تضاب العليا كالسهوؿ ذات ا١تناخ القارم كمعتدؿ السرعة يف الشماؿ غَت مرتفع جدا؛ كمنطقة اٞتنوب اليت تت

درار" كعليو ٯتكن القوؿ أف سرعة الرياح أيف منطقة "ـ/ثا  6ـ/ثا كتتجاكز  4كرب منها يف الشماؿ خاصة يف اٞتنوب  الغريب بسرعة أبسرعة رياح 
 .(84، ص2010مارس  "،٣NOORتلة "إُف ـ/ثا كىي طاقة مبلئمة لضخ ا١تياه خصوصا يف السهوؿ ا١ترتفعة ) 2يف اٞتزائر تًتاكح ما بُت 

ٖتديد ٙتآف مناطق شديدة الرياح، قابلة  لقد أتاح كضع خارطة لسرعة الرياح كالقدرات من الطاقة ا١تولدة من الرياح ا١تتوفرة يف اٞتزائر
الحتضاف ٕتهيزات توليد الطاقة من الرياح،  كىي: منطقتاف على الشريط الساحلي، ثبلث مناطق يف ا٢تضاب العليا كثبلث مواقع أخرل يف 

تيًتاكاط/ساعة سنويا قابلة 37سنويا، منهاتيًتاكاط/ساعة 172الصحراء. كقد قدرت القدرة التقنية للطاقة ا١تولدة من الرياح ٢تذه ا١تناطق ْتوإُف 
، 2008، أفريل 07/08 كتاؼ شافيةعلقمة مليكة،) 2007% من االحتياجات الوطنية لسنة75لبلستغبلؿ من الزاكية االقتصادية؛ كىو ما يعادؿ 

 .(831ص

http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features/2011/07/24/feature-01
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ميغاكاط بأدرار؛ كلقد ككلت مؤقتا للمجمع  10كمن خبلؿ ا١تستجدات، فقد تقرر تشييد أكؿ مزرعة رياح باٞتزائر، بطاقة تقدر بػ
CEGELEC ( ٣تلة نور"ا١تشًتؾ بُت فرنسا كاٞتزائر، إذ اقًتح أفضل عرض يف ا١تناقصة ا١تفتوحة ٓتصوص ا١تشركعNOOR،"، 83،ص 2010مارس-

84). 

 المتجددة األخرل في الجزائر: كاقع الطاقات -ج

ذا ىناؾ طاقات متجددة أخرل يف طور االستغبلؿ يف اٞتزائر، كلكنها ال تنتج بالفعالية اليت تنتج هبا الطاقة الشمسية كطاقة الرياح؛ كيف ى
 اجملاؿ سنتحدث عن: الطاقة ا١تائية، طاقة اٟترارة اٞتوفية كطاقة الكتلة اٞتوفية.

جيغاكاط، كترجع ىذه االستطاعة للعدد  286% أم حوإُف 5ة، فحصة قدرات الرم حظَتة اإلنتاج الكهربائي ىي فبالنسبة للطاقة ا١تائي
 100ُف عدـ استغبلؿ مواقع الرم ا١توجودة. كيف ىذا اإلطار فقد مت تأىيل احملطة الكهركمائية بزيامة لوالية جيجل بقدرة إغَت الكايف ١تواقع الرم ك 

 ميغاكاط.

رض اٞتوفية، كيؤدم إُف طاقة اٟترارة اٞتوفية، ففي اٞتزائر ٯتثل الكلس اٞتوراسي يف الشماؿ اٞتزائرم احتياطيا ىاما ٟترارة األأما فيما ٮتص 
منبع مياه معدنية حارة كاقعة أساسا يف مناطق مشاؿ شرؽ كمشاؿ غرب الببلد، كتوجد ىذه الينابيع يف درجة حرارة غالبا ما تزيد  200كجود أكثر من 

مئوية؛ كىذه الينابيع الطبيعية اليت ىي على العمـو تسربات ٠تزانات موجودة ° 96مئوية، كا١تنبع اٟتار األكثر حرارة ىو منبع ا١تسخوطُت °40عن 
 من ا١تاء اٟتار، كىي جزء صغَت فقط ٦تا ٖتويو ا٠تزانات. 3ـ2رض تدفق لوحدىا أكثر من يف باطن األ

رض اٞتوفية، كٯتتد على آالؼ الكيلومًتات ا١تربعة كيسمى ىذا ا٠تزاف "طبقة كبَتا من حرارة األ  كما يشكل التكوف القارم الكبيس خزانا
لبية كالتدفق الكلي لينابيع ا١تياه ا١تعدنية مئوية، كلو مت ٚتع التدفق الناتج من استغبلؿ الطبقة األ°57ألبية"، حيث تصل حرارة مياه ىذه الطبقة إُف 

 ميغاكاط. 700االستطاعة أكثر من  اٟتارة فهذا ٯتثل على مستول

 باٟتديث أخَتا عن طاقة الكتلة اٟتيوية يف اٞتزائر، فاٞتزائر يف ىذا اجملاؿ تنقسم إُف منطقتُت:
,p 17) International L’Actuel, février2011 ) 

 % من ا١تساحة اإلٚتالية للببلد؛90ا١تنطقة الصحراكية اٞترداء كاليت تغطي  -
% من مساحة الببلد؛ كتغطي الغابات فيها حوإُف 10مليوف ىكتار، أم حوإُف  2,5االستوائية اليت تغطي مساحة قدرىا منطقة الغابات  -
 مليوف ىكتار. 1,9مليوف ىكتار، يف حُت ٘تثل التشكيبلت الغابية ا١تتدرجة يف اٞتباؿ  1,8

 % من الغابات اٞتزائرية.5اقوم لكنهما ال ٯتثبلف إال كيعترب كل من الصنوبر البحرم كالكاليتوس نباتُت مهمُت يف االستعماؿ الط

كٕتدر اإلشارة إُف أف استغبلؿ النفايات كا١تخلفات العضوية خاصة الفضبلت اٟتيوانية من أجل إنتاج الغاز الطبيعي ٯتكن أف تعترب كحل 
 خلفات يف:اقتصادم من شأنو أف يؤدم إُف تنمية مستدامة خصوصا يف ا١تناطق الريفية، كتتمثل ىذه ا١ت

 النفايات ا١تنزلية؛ 
 أكحاؿ ٤تطات تطهَت ا١تياه القذرة اٟتضرية أك الصناعية؛ 
 النفايات العضوية الصناعية؛ 
 .) نفايات الفبلحة كتربية ا١تواشي ) اٞتلود، فضبلت اٟتيوانات...اٍف 

I.4- برنامج الطاقات المتجددة كجوىر إستراتيجية الجزائر لمحاربة البطالة* 

اٞتمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  أف الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة كالنجاعة الطاقوية يشكل جوىر إسًتاتيجية الدكلة أكد رئيس 
 حملاربة البطالة كا٢تشاشة.
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أكضح أف " أكُف كيف رسالة بعث هبا إُف ا١تشاركُت يف لقاء اجملموعة العلمية للتفكَت حوؿ برنامج الطاقات ا١تتجددة كالنجاعة الطاقوية 
كغَت  أكلوياتنا ىي بطبيعة اٟتاؿ إحداث مناصب الشغل" الفتا إُف أف برنامج الطاقات ا١تتجددة سيتيح "إنشاء الكثَت من مناصب الشغل ا١تباشرة

م االستثمارات "إحداث عدد من اآلليات ا١تساعدة على التشغيل ككذلك إحداث منظومة فعالة لدع-يضيف الرئيس-ا١تباشرة". كمت ٢تذا الغرض 
للتنمية ا١تستدامة ذلك أنو من ا١تتفق عليو أف ال تناقض بُت النمو كالطاقات ا٠تضراء". كأكد أف ا١تساعدات اليت تقدمها  اا١ترجو منها أف تكوف ٤ترك

ٞتامعات كمراكز البحث هبدؼ إحداث الدكلة للمقاكلُت يف إطار تنفيذ الربنامج الوطٍت للطاقات ا١تتجددة مشركطة بإلزامية تطوير القطاع تنسيقا مع ا
 مناصب الشغل يف اٞتزائر.

كأفاد بأف تنفيذ ىذا الربنامج الذم يكتسي بعدا كطنيا كيعٍت أغلب قطاعات النشاط كأف تنفيذه "مفتوح للعاملُت العموميُت كا٠تواص 
 مسية ك٤تطات توليد الطاقة من الرياح".كيقتضي إ٬تاد شبكة مناكلة كطنية من أجل تصنيع التجهيزات البلزمة لبناء احملطات الش

كأشار يف ىذا الصدد إُف أف الدكلة ستقدـ "الدعم الضركرم للبحث كستمد اٞتسور بُت مراكز البحث كرجاؿ الصناعة لتمكُت ٚتيع 
حث سيتسٌت لنا التحكم يف الفاعيلن من ا١تشاركة يف ٥تتلف مراحل اإلبداع"معتربا أنو"بفضل إحداث تفاعبلت حقة بُت عاَف ا١تؤسسة كعاَف الب

 التقنيات كالتكنولوجيات اٞتديدة  كتطويرىا".

 كالتشاكر الدائمُت مع كافة الفاعلُت يف ىذا اجملاؿ".

اقات كمن أجل تنسيق إسهاـ اجملموعات الصناعية كاٞتامعية كالقانونية كا١تؤسساتية أكضح الرئيس بوتفليقة أف الدكلة قررت "إنشاء ٤تافظة للط
 ستتوُف بصفة شاملة كمنسقة قيادة التفكَت حوؿ أجهزة دعم الطاقات ا١تتجددة كذلك بالتنسيق. ا١تتجددة

كأشار إُف أف "النجاعة الطاقوية يف اٞتزائر ما تزاؿ يف حاجة إُف سرب أغوارىا أكثر كأنو سيتم إنشاء مناصب شغل جديدة بفضل مشاريع 
 الصناعة كالسكن كالنقل". التعديبلت اٟترارية اليت ستتم مباشرهتا يف قطاعات

كيرل رئيس اٞتمهورية من جهة أخرل أف "التحكم اٞتيد يف كتَتة تنامي الطلب سيتيح ٗتطيطا أفضل لبلستثمارات الضركرية لتلبية اٟتاجات 
ا١تبادئ اليت سيقـو عليها تنفيذ من الطاقة" مضيفا أف اقتصاد الطاقة كٖترم النجاعة الطاقوية مع االستعماؿ األمثل ١توارد الطاقة غَت ا١تتجددة ىي 

 "سياستنا التنموية االقتصادية كاالجتماعية".

 كعلى صعيد آخر أكد " أف إنشاء ٪تط استهبلكي جديد للطاقة يأخذ الطاقة ا١تتجددة يف اٟتسباف خيار اسًتاتيجي بالنسبة للببلد . كأننا يف
 صنيعي كالتقٍت كعلى صعيدم ا٢تندسة كالبحث على حد سواء".ىذا ا١تنظور نعتـز تعزيز نسيجنا الصناعي على الصعيدين الت

ة كما طالب الرئيس بإدماج الطاقات ا١تتجددة ضمن اإلسًتاتيجية الطاقوية على ا١تدل البعيد هبدؼ احملافظة على احتياطات احملركقات كٛتاي
 البيئة يف نفس الوقت.

ميغاكاط  22.000ددة يهدؼ إُف إنشاء قدرة إنتاج ذات طابع متجدد تقارب كذكر السيد بوتفليقة يف رسالتو "أف برنامج الطاقات ا١تتج
ميغاكاط موجهة للتصدير إذا ما أتاحت الظركؼ  10.000ميغاكاط موجهة لتلبية الطلب الوطٍت على الكهرباء ك 12.000منها  2030يف آفاؽ 
 لذلك."

 كملتزمة تتوخى تقليص استعماؿ القدرات الشمسيةكشدد على ضركرة أف تقود ىذا ا١تشركع ا١تلموس" كفاءات كطنية حقة 

 ا٢تائلة اليت تتمتع هبا ببلدنا ككذا اكتساب كتطوير التكنولوجيات اليت تستخدـ الطاقة الشمسية كاٟترارة اٞتوفية كطاقة الرياح كىذا

 بتعبئة قدراتنا يف ٣تاؿ البحث العلمي كالتقٍت".

مليوف أكرك( بطاقة إنتاجية تصل إُف  383مليار دينار ) 40 النظم كاأللواح الضوئية بكلفة تيقاربباإلضافة إُف ما سبق، سينتج مصنع "الركيبة" 
 .عامل 500 ميغاكات يف السنة كسيشغل 116
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) http://www.ambalgdamas.com/dz/index.php?option=com_content&view=article&id=382%3A2011-04-03-10-
57-14&catid=74%3A2009-05-09-05-48-41&Itemid=84&lang=ar( 

II- تجارب بعض الدكؿ العربية في مجاؿ الطاقات المتجددة 

ا١تستدامة بأهنا "إجراء يتناغم فيو استغبلؿ ا١توارد كتوجهات االستثمار كتغيَت ا١تؤسسات، تيعزز من خبل٢تا إمكانات اٟتاضر  تعرؼ التنمية
 . كمن اٞتدير بالذكر أف*كا١تستقبل للوفاء باحتياجات اإلنساف كتطلعاتو"، كىو ما يعٍت أهنا تتطلب سيادة قيم االستهبلؾ اليت ال تتجاكز ا١تمكن بيئيا

% لكل منهما من إٚتإُف مصادر الطاقة األكلية ٦تا يؤدم إُف رفع نسب 80االٖتاد األكريب كأمريكا يعتمداف علي الوقود األحفورم بنسبة ال تقل عن
إف الًتتيب، كبالتإُف ف ىمليوف طن ثآف أكسيد كربوف يوميا عل 16ك 11.3انبعاثات ثآف أكسيد الكربوف الصادرة من كل منهما، حيث تبلغ 

 .سياسات الطاقة ا١تتبعة حاليا يف كبل الكيانُت توصف بأهنا ليست مستدامة
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/xhtml1/ar/features/awi/features)) 

ناجحة يف ٣تاالت التقنُت كالًتشيد  ان كمع ارتباط تلوث ا٢تواء ٔتصادر الطاقة األحفورية كأيضا باإلنتاج كالتصنيع، سلك الكثَت من الدكؿ خيط
ستهبلؾ ا٠تاص باإلنتاج كاالستهبلؾ للطاقة كذلك بإدخاؿ أساليب كتكنولوجيات نظيفة لئلنتاج، كاستخداـ األدكات االقتصادية اٟتافزة لًتشيد اال

صادرة عن استخداـ ا١توارد األحفورية منها كاٟتد من التلوث. كما اٗتذت العديد من الدكؿ عددا من اإلجراءات ٠تفض أك اٟتد من االنبعاثات ال
 كالقوانُت البيئية(. االقتصادية )التدخل يف األسعار(، كالًتشيدية )ترشيد االستخداـ(، كالتكنولوجية )التكنولوجيا النظيفة(، كالقانونية )استخداـ ا١تعايَت

 (43، ص 2002أسامة ا٠توِف ،)

الطاقة هبدؼ خفض االستهبلؾ الفردم. كقد ساعد يف ترشيد  ىالعربية، ترشيد الطلب عل كمن بُت ىذه اإلجراءات ا١تتخذة يف بعض الدكؿ
٤تمد مصطفي ا٠تياط، الطلب علي الطاقة التأكد من أف كفرة ا١توارد ال تعٍت رخص كسوء استخدامها، كإ٪تا تسعَتىا بعقبلنية تتناسب مع االستخداـ )

 .(107، ص2007أبريل 

البًتكؿ، فمنها من استفاد اقتصاديا )الدكؿ ا١تصدرة( إال أف معظمها َف يستفد تنمويا إُف مستويات الدكؿ أما كضع الدكؿ العربية من 
%(، أما باقي الدكؿ العربية غَت ا١تنتجة للبًتكؿ فنسب استهبلكها 1جزء ضئيل من إنتاجها ) لالصناعية، فالدكؿ العربية ا١تصدرة ال تستخدـ سو 

 (.102، ص٧2001تاة النيش ، ا١تناخ ) االنبعاثات ا١تسببة لتغَت من

 إف ٖتقيق االستدامة يتطلب منا دعم تطوير مصادر الطاقة ا١تتجددة، مثل الطاقة الشمسية كالريػاح كالنوكية ككذلك التكنولوجيات اٞتديدة
األنظف كخبليا كقود ا٢تيدركجُت. علما بأف ىذا الدعم سوؼ يتزايد عندما تلقي ىذه التكنولوجيات ركاجا أكرب يف السوؽ العا١تي، كىو  اإلنتاج مثل

 ما يتطلب طرحها يف السوؽ بأقصى سرعة.

 ىٍت ٗتفيف الطلب علالطاقة ٔتصادر متجددة يع ىكٯتكن توضيح دكر الطاقة ا١تتجددة يف ىذا الشأف بأف مواجهة جانب من الطلب عل
يئيا ١تثل ا١تصادر األحفورية )النفط، الغاز، كالفحم( كىو ما يعٍت إطالة فًتات استخداـ ىذه ا١تصادر لفًتات أطوؿ شريطة توفَت استخدامات آمنة ب

ا١تصادر  ىاالعتماد علكوكب األرض نتيجة تقليل   ىىذه ا١تصادر مثل تكنولوجيا الوقود األنظف، كمن ناحية أخرل ٗتفيف العبء البيئي عل
مناطق التقليدية، ىذا إُف جانب تأمُت مصادر الطاقة، فا١تصادر ا١تتجددة متوافرة يف مناطق ٥تتلفة من الوطن العريب كٯتكن استخدامها يف نفس 

 ء كانت لسبب فٍت أك إرىايب.ض شبكات نقل الطاقة ١تخاطر األعطاؿ ا١تفاجئة سواتكلفة نقلها كا١تخاكؼ النإتة من تعرّ  إنتاجها كبالتإُف تقلّ 

II .1- نماذج لتشريعات كسياسات الطاقة المتجددة في الوطن العربي 

ة، توجهت سياسات الطاقة يف الدكؿ العربية خبلؿ العقود الثبلث ا١تاضية بصورة أساسية ٨تو الوفاء ٔتتطلبات الطاقة البلزمة لربامج التنمي
ا للدعم الكبَت ألسعار الطاقة يف معظم الدكؿ إدارة القطاع َف تركن بصورة دائمة إُف مبادئ اقتصادية نظرن  . إال أفالتحتيةكرفع مستول قدرات البنية 

ل إُف خسائر اقتصادية يف بعض البلداف باإلضافة إُف ارتفاع معدالت الطلب، كتزايد اٟتاجة الستثمارات ىائلة، كا٩تفاض كفاءة العربية كالذم أدّ 

http://www.ambalgdamas.com/dz/index.php?option=com_content&view=article&id=382%3A2011-04-03-10-57-14&catid=74%3A2009-05-09-05-48-41&Itemid=84&lang=ar
http://www.ambalgdamas.com/dz/index.php?option=com_content&view=article&id=382%3A2011-04-03-10-57-14&catid=74%3A2009-05-09-05-48-41&Itemid=84&lang=ar
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، كما أدل إُف حدكث تأثَتات بيئية عديدة باإلضافة إُف استمرار ٤تدكدية قدرات كصوؿ إمدادات كخدمات الطاقة إُف استخداـ الطاقة بوجو عاـ
 الكثَت من ا١تناطق الريفية.

ا١تستوم الوطٍت بالدكؿ العربية يف ٣تاؿ دعم كتنمية كنشر استخدامات  ىيتناكؿ ىذا القسم أىم التشريعات كالسياسات اليت صدرت عل
 الطاقة ا١تتجددة يف التطبيقات ا١تختلفة. 

 تونو: (أ 

 تعترب سخانات ا١تياه الشمسية من أكثر تطبيقات الطاقة ا١تتجددة انتشارا يف تونس، كيرجع ذلك إُف الربامج الدكلية اليت نفذهتا تونس يف
، كاٟتكومة البلجيكية، كقد تزامنت برامج التعاكف مع GEFتشار السخانات الشمسية للمياه بالتعاكف مع مرفق البيئة العا١تي، ىذا اجملاؿ لدعم ان

رقم القانوف  أصدرت تونساستخداـ تطبيقات الطاقة ا١تتجددة بصفة عامة كالسخانات الشمسية بصفة خاصة، فقد  ىإصدار قوانُت للتشجيع عل
 (48، ص٤2007تمد مصطفي ا٠تياط ، ): ىينص يف بعض بنوده عل كالذم 2005لعاـ  82

 ٚتيع معدات كآالت الطاقة ا١تتجددة. ىاإلعفاء من الرسـو كالضرائب عل -

دينار تونسي عن ا١تًت ا١تربع يتم صرفها مباشرة لفائدة ا١تورد،  100% من تكاليف اجملمعات الشمسية يف حدكد 20إعطاء منح بنسبة  -
 ترشيد الطاقة.ككذا ٚتيع معدات 

السيارات كا١تعدات اليت تعمل بالوقود التقليدم يف دعم عمليات ترشيد الطاقة كالنهوض بالطاقة ا١تتجددة كمنها تسخُت  ىفرض رسـو عل -
 إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. ىا١تياه بالطاقة الشمسية يف القطاع ا١تنزِف كا١تؤسسات ا٠تاصة، كالعمل عل

 المغرب: (ب 

، كالذم ينص على إعفاء معدات الطاقة 1994لعاـ  39 – 32ا١تغرب القانوف رقم  أصدرتللًتكيج الستخداـ مصادر الطاقة ا١تتجددة 
طا يهدؼ إُف ا١تتجددة ا١تستوردة كقطع غيارىا من الرسـو كالضرائب. كيف إطار سياسة الطاقة ا١تغربية، اعتمدت كزارة الطاقة كا١تعادف منذ سنوات ٥تط

 (204، ص2007فاطمة السباعى،)يع كتنمية استغبلؿ الطاقة ا١تتجددة كترشيد استعما٢تا يف الببلد يتمحور ىذا ا١تخطط حوؿ األىداؼ اآلتية: تشج

 إنتاج الكهرباء، عرب إحداث ٤تطات جديدة تعمل بواسطة طاقة الرياح كالطاقة الشمسية؛ 

 يف الربنامج الوطٍت الشامل لكهربة القرل كتوفَت الدعم كالظركؼ ا١تبلئمة  كهربة القرل، كذلك بإدماج الطاقة الشمسية الكهركضوئية
 إلنشاء مشركعات صغرل با١تناطق الريفية،

 .ترشيد الطاقة، بنشر استخداـ السخانات الشمسية يف العديد من القطاعات كنشر التقنيات ا١تتطورة لتقليص استهبلؾ اٟتطب 

 .احملافظة على البيئة 

 الجزائر: (ج 

٭تدد تعريفة شراء الطاقة  كا٠تاص بًتكيج نشر استخدامات الطاقة ا١تتجددة، كالذم 2004لعاـ  1425ٞتزائر القانوف رقم أصدرت ا
ٗتتلف باختبلؼ التكنولوجيا ا١تستخدمة يف إنتاج الطاقة كنسبة مسا٫تة ا١تصادر ا١تتجددة للمكوف اٟترارم إذا كانت التطبيقات  ا١تستثمرا١تنتجة من 

 ، كٯتكن إ٬تاز أىم ما كرد يف ىذا الشأف فيما يلي:"Hybrid"ىجُت 
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 ( مشسيةالطاقة الكهربية المنتجة من نظم مزدكجة)حرارية/ 

% من إٚتإُف 25% عن نظَتىا األحفورم، بشرط أال تقل مسا٫تة ا١تكوف الشمسي عن 200زيادة تعريفة الكيلوكات ساعة ا١تنتج بنسبة  -
 الطاقة ا١تنتجة.

% من 25% إُف 20% عن نظَتىا األحفورم، إذا تراكحت مسا٫تة ا١تكوف الشمسي من 180الكيلوكات ساعة ا١تنتج بنسبة زيادة تعريفة  -
 إٚتإُف الطاقة ا١تنتجة.

% من 15% إُف 10% عن نظَتىا األحفورم، إذا تراكحت مسا٫تة ا١تكوف الشمسي من 140زيادة تعريفة الكيلوكات ساعة ا١تنتج بنسبة  -
 ا١تنتجة.إٚتإُف الطاقة 

% من إٚتإُف 10% إُف 5% عن نظَتىا األحفورم، إذا تراكحت مسا٫تة ا١تكوف الشمسي من 100زيادة تعريفة الكيلوكات ساعة ا١تنتج بنسبة  -
 الطاقة ا١تنتجة.

  الطاقة الشمسية المباشرة( الشمسيةالطاقة الكهربية المنتجة من الخاليا( 

 % عن نظَتىا األحفورم.300 زيادة تعريفة الكيلوكات ساعة ا١تنتج بنسبة -

  الرياحالطاقة الكهربية من  

 % عن نظَتىا األحفورم.300زيادة تعريفة الكيلوكات ساعة ا١تنتج بنسبة  -

 جمهػػػورية مصػػػػػػػر العػػربيػػة: (د 

القدرات ا١تركبة من طاقة الرياح ْتلوؿ أقر اجمللس األعلى للطاقة إسًتاتيجية للطاقة تعتمد على مشاركة القطاع ا٠تاص ليصل إٚتإُف  2007يف أبريل 
 مليار ؾ.ك.س. 31ـ.كتنتج سنويا طاقو كهربائيو تقدر ْتوإُف  7200إُف حوإُف  2020عاـ 

الت كإُف جانب إنشاء ىيئة الطاقة اٞتديدة كا١تتجددة ككياف تنفيذم ١تشركعات الطاقة ا١تتجددة، فقد مت اٗتاذ عدة خطوات لدعم العمل يف ٣تا
 (60، ص 2005نبيل علي كنادية حجازم، ) -تجددة منها:الطاقة ا١ت

شركات اليت تقـو بأنشطة يف ٣تاؿ الطاقة لٮتتص ٔتنح الًتاخيص ل 2003إنشاء مرفق جهاز تنظيم الكهرباء كٛتاية ا١تستهلك يف عاـ  -
 الكهربائية إُف جانب مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة.

حيث يتم اقتساـ حصيلة الوفر من الوقود  2004كزارة الكهرباء كالطاقة ككزارة البًتكؿ يف عاـ إنشاء صندكؽ الطاقة ا١تتجددة مناصفة بُت  -
 البًتكِف الذم يتم بيعو يف السوؽ العا١تي كالناتج عن توليد طاقة كهربائية باستخداـ ٤تطات الرياح بُت الوزارتُت.

 %.2% إُف 8معدات الطاقة ا١تتجددة من  ىٗتفيض اٞتمارؾ عل -

دة من خبلؿ آلية التنمية النظيفة للمسا٫تة يف كالتنسيق بُت كزارة الكهرباء كالطاقة ككزارة البيئة لتنفيذ مشركعات الطاقة ا١تتجدّ  التعاكف -
 .لالبيئة من ناحية أخر  ىٖتسُت اقتصاديات مشركعات الطاقة ا١تتجددة من ناحية كاٟتفاظ عل

من تشريعات لنشر استخداـ الطاقة اٞتديدة كا١تتجددة كتشجيع القطاع ا٠تاص ٬ترم حاليا اإلعداد إلصدار قانوف جديد للكهرباء يتض -
 خوؿ يف ىذا اجملاؿ.الدّ  ىعل

 استحداث درجات علمية يف ٣تاالت الطاقة اٞتديدة كا١تتجددة.     -
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 المملكة األردنية الهاشمية: (ق 

بنود ٟتفز كتشجيع استخداـ الطاقة ا١تتجددة باألردف، كيعد ىذا القانوف  ىكزارة الطاقة كا١توارد ا١تعدنية دراسة مسودة قانوف للطاقة يشتمل عل تتوُّف 
 -، كأىم مبلمح ىذه ا١تسودة:2002لسنة  64مكمبل لقانوف الكهرباء رقم 

 الوزارة طرح مناقصات عامة داخل كخارج ا١تملكة لتنمية تطبيقات الطاقة ا١تتجددة. تتوُف -

 من قبل ا١ترخص ٢تم باإلمداد كفقا التفاقية شراء طاقة تتفق مع أحكاـ قانوف الكهرباء.متجددة  يتم شراء الطاقة ا١تولدة من مصادر -

 عقوؿ.يشًتط يف تعريفة بيع الطاقة الكهربية من ا١تصادر ا١تتجددة أف تغطي التكلفة ا١تتغَتة كالثابتة طبقا للتكنولوجيا باإلضافة إُف ربح م -

الكهرباء العاـ أك أم تشريع آخر )ٔتا يتيح شراء كبيع الكهرباء( فإف السعر الثابت يف اتفاقية إذا مت ٖترير سوؽ الطاقة األردٓف طبقا لقانوف  -
 ٯتكن التخلص منو تدر٬تيا خبلؿ فًتة انتقالية ال تزيد عن عامُت. -طبقا للحالة–شراء الطاقة أك اللوائح 

عشر سنوات مالية تبدأ من فًتة التشغيل التجارم % من ضرائب الدخل ا١تعموؿ هبا خبلؿ 75إعفاء مشركعات الطاقة ا١تتجددة من  -
 للمشركع.

 ٗتصيص ا١تنح الدكلية كالقركض ا١تيسرة ١تشركعات الطاقة ا١تتجددة.    -

  سػػػوريا: (ك 

 4االستفادة من تطبيقات الطاقة اٞتديدة كا١تتجددة، فا١تادة رقم  ىكيتضمن قانوف الطاقة السورم يف بنوده العديد من ا١تواد اليت تشَت إُف العمل عل
 (syria.org/-http://nerc) -:ىتنص عل

 االستفادة من تطبيقات الطاقة ا١تتجددة كزيادة مشاركة ىذه التطبيقات يف كافة التطبيقات. -

 -:ىالباب التاسع "التسهيبلت اٟتكومية كاإلعفاءات الضريبية كاٞتمركية" فتنص علكاليت تندرج ٖتت  12أما ا١تادة رقم 

 إعفاء مشركعات إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة ا١تتجددة من ٚتيع الضرائب كالرسـو كاٞتمارؾ كضرائب األرباح. -

 ردة لؤلجهزة ا١توفرة للطاقة كألجهزة تطبيقات الطاقة ا١تتجددة.اإلعفاء من الرسـو اٞتمركية للمواد األكلية أك نصف ا١تصنعة أك ا١تصنعة كا١تستو  -

سب تتحمل الدكلة نسبة من تكلفة أجهزة تسخُت ا١تياه بالطاقة الشمسية ا١تستخدمة لتسخُت ا١تياه يف القطاع ا١تنزِف )ٖتدد نسبة ا١تسا٫تة ح -
 مصلحة االقتصاد الوطٍت من قبل ٣تلس الوزراء(.

 ية لقاء فحص كاختبار كتقييم أداء نظم تطبيقات الطاقة ا١تتجددة.اعتماد أجور رمزية كتشجيع -

 المملكة العربية السعودية: (ز 

كأجهزة التربيد  بالطاقة الشمسية مثل ٖتلية ا١تياه ليتم دعم كتطوير أْتاث الطاقة الشمسية كإ٧تاز عدد من ا١تشركعات كالتطبيقات اليت تتغذ      
العزيز للعلـو كالتكنولوجيا أحد مراكز التميز اليت تعمل يف ٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة با١تملكة، حيث ٕترم أْتاث يف الشمسية. كتعترب مدينة ا١تلك عبد 

 لمتحركة تعمل بو، كما ٕترم دراسات أخر  ل٣تاؿ الطاقة ا١تتجددة كتقييم كحصر ا١تصادر كأيضا طاقة ا٢تيدركجُت هبدؼ تطوير ٤تركات ثابتة كأخر 
  (77" ترٚتة ٤تمد ٤تمود شهاب،مصر، ص  2004البنك الدكِف،لوقود اليت تعمل با٢تيدركجُت. كتتحدد رسالة ا١تعهد حوؿ ما يلي: )لبلستفادة من خبليا ا

http://nerc-syria.org/
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 نقل كتوطُت كإنتاج التقنيات ذات الصلة بالطاقة. -

 إ٬تاد قواعد بيانات كطنية ١تصادر الطاقة ا١تتجددة يف ا١تملكة.  -

 توفَت الطاقة لبلحتياجات الضركرية يف ا١تناطق النائية.القياـ بأْتاث علمية من شأهنا  -

 دراسة اآلثار البيئية الناٚتة عن استخداـ مصادر الطاقة ا١تختلفة. -

II .2- تقييم سياسات كتشريعات الطاقة المتجددة في الوطن العربي 

الدعوة إُف نشر استخدامات كتطبيقات الطاقة ا١تتجددة يف اجملاالت ا١تختلفة،  ىتظهر الدراسة أف قوانُت الطاقة تتضمن تشريعات تعمل عل
 -كٯتكن تقييم سياسات كتشريعات الطاقة ا١تتجددة ا١تطبقة يف الدكؿ العربية من خبلؿ النقاط التالية:

 تشػوىػػات السوؽ/الضرائب كالجمارؾ:  ( أ

ا١تعدات ا١تستوردة  ىاٞتانب ا١تعريف لبلقتصاد تعرؼ كل من الضرائب بأنواعها )ا١تبيعات، الدخل، .. إٍف(، كاٞتمارؾ اليت تفرض عل ىعل
ا١تستثمرين يف  ىعل ءمثل ىذه البنود تعترب أعبا ى، كيرجع ذلك ألف ا١تبالغ ا١تالية ا١تًتتبة علMarket Distortionsبتعبَت تشوىات السوؽ 

ت الناىضة اليت ٖتتاج يف بدايات إنشائها كتفعيل دكرىا إُف دعم مادم بدال من فرض أعباء مالية يصعب معها عمليات االستثمار كنقل اجملاال
 -صعيد االستخداـ التجارم، كيف ىذا الصدد: ىالتكنولوجيا كنشرىا عل

 جهزة الطاقة ا١تتجددة من الضرائب كالرسـو اٞتمركية.تشمل تشريعات بعض الدكؿ العربية )مثل سوريا، كا١تغرب كتونس( إعفاء معدات كأ

 معدات الطاقة ا١تتجددة. ىتتضمن قوانُت دعم كٖتفيز نشر استخدامات الطاقة ا١تتجددة ٗتفيض الرسـو اٞتمركية كالضرائب عل

 تعريفة شراء الطاقة المنتجة من مصادر متجددة:

ا١تنتجة من ا١تصادر ا١تتجددة، كٗتتلف التعريفة من تطبيق آلخر )طاقة رياح، طاقة حددت دكلة مثل اٞتزائر تعريفة ٤تددة لشراء الطاقة 
 مشسية(.

ا١تختلفة للطاقة  تتقدٔف أسعار ٣تزية للمستثمرين يف اجملاال ىتنص بعض تشريعات الدكؿ العربية )مثل سوريا، كمصر، كاألردف، كا١تغرب( عل
 قييمها أك إجراء دراسات عليها.  ا١تتجددة، لكن َف تذكر التشريعات أم قيم ٯتكن ت

 ج( غياب الجانب المعرفي/البحث العلمي كالتطوير:       

عنو يف كل  غٌت ، لكوف ا١تعرفة مقوما حيويا الKnowledge-Baseا١تعرفة  ىينقسم اقتصاد ٣تتمع ا١تعرفة إُف فرعُت، اقتصاد قائم عل
ا١تغذية  القطاعات االقتصادية، كاقتصاد للمعرفة ذاهتا بصفتها قطاعا اقتصاديا قائما بذاتو، لو أصولو كخصومو، كتكنولوجياتو احملورية كصناعاتو

ديث، فهي أىم كسائل زيادة كشبكات توزيعو احمللية كالعا١تية كمنتجاتو الوسيطة كالنهائية. لقد أصبحت ا١تعرفة قوة دافعة كحركا أكليا لبلقتصاد اٟت
زاء اقتصاد إالرسائل ا١تتبادلة عرب شبكة ا١تعلومات. كحاليا يواجو االقتصاد العريب  لإنتاجية عمالة ا١تصانع كا١تكاتب كاٟتقوؿ كالفصوؿ كمصدر ٤تتو 

لما فعلت االقتصادات الناىضة البازغة كما يف ا١تعرفة ٖتديا قاسيا، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا: ىل ٯتكن لبلقتصاد العريب أف ينهض من كبوتو مث
ف غَته حقوؽ الصُت كا٢تند كالربازيل كماليزيا.يف العقود األخَتة تنامت نزعة احتكار ا١تعرفة كفرض قوانُت اٟتماية اليت تضمن ١تن ينتج ا١تعرفة دك 

ية أ٫تية خاصة بالنسبة إُف العاَف العريب مثلو يف ذلك مثل الدكؿ استثمارىا، كرٔتا يبدك ىذا أمرا من قبيل البديهيات، كتكتسب مسألة ا١تلكية الفكر 
اٟتماية  النامية، كذلك لكونو مستوردا للعلـو كالتكنولوجيا، ك٦تا يزيد األمر خطورة أف ىناؾ توجها للتوسع يف حقوؽ ا١تلكية الفكرية ْتيث تكفل

 (.   33" ترٚتة ٤تمد ٤تمود شهاب،مصر، ص  2004بنك الدكِف،اللكثَت من األمور اليت ظلت إُف يومنا ىذا خارج نطاؽ اٟتماية )

ال يكاد قانوف أك تشريع للطاقة ا١تتجددة يف أم دكلة عربية ٮتلو من دعم إجراءات البحث العلمي يف اجملاالت صعيد ٣تاالت الطاقة  ىكعل
آليات لتنفيذ مثل ىذه  ىية، إال أف الواقع العملي ال يشتمل علا١تختلفة للطاقة ا١تتجددة كالدعوة إُف تبادؿ ا٠تربات بُت ا١تراكز البحثية العرب
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 ىغيب معو القدرة علتالسياسات، ناىيك عن الدعم ا١تادم كالذم ينحصر يف مرتبات العاملُت، ليظل البحث العلمي دائما يف مرحلة األمنيات ك 
ُف ٖتديد أىداؼ ترتبط بقيم كنسب كفًتات زمنية مع العمل من خبلؿ توطينها يف الدكؿ العربية.  إننا يف حاجة إ ىنقل التكنولوجيا أك العمل عل

 مراكز البحث العلمي العربية ا١تتميزة يف ٣تاالت الطاقة ا١تتجددة أك اليت لديها خربات عملية، كال يعٍت ىذا قصر التعاكف بُت ا١تراكز ىتوزيع األدكار عل
 ط أف تنقل التكنولوجيا إُف األرض العربية فنجد تصميمات عربية كتكنولوجيا عربية.   ليكوف عربيا/عربيا، بل ٯتكن أف يكوف عربيا/أجنبيا بشر 

 د( المنح كالمساعدات األجنبية:      

ا١تنح ا٠تارجية كا١تساعدات ا١تادية األجنبية يف دعم مشركعات الطاقة ا١تتجددة كغَتىا من ا١تشركعات أف يظل تطور  ىيشبو االعتماد عل
ا١تتجددة مرىونا ٔتا يتم تقدٯتو أك جلبو من مساعدات، كىي أمور ال تستطيع ضماف تطوير أك دفع تطبيقات الطاقة ا١تتجددة إُف األماـ الطاقة  قطاع

 أما النسبة الباقية % من ا١تنح ا١تقدمة تعود للدكؿ ا١تا٨تة يف شكل مرتبات كبدالت سفر كانتقاؿ للعمالة األجنبية،80كخاصة إذا عرفنا أف نسبة 
 أىدافها ىي كليس أىداؼ البلد ٗتدـآخر يتم توجيهها حيث  دىا كتوافق عليها الدكلة ا١تا٨تة، ٔتعٌت%( فيتم توجيهها أيضا يف نواحي ٖتدّ 20)

% كىو ما ال ٯتكن االعتماد عليو يف تنمية ٣تاؿ من اجملاالت، فا٢تند 20أم أف الدكؿ النامية ال تستفيد من ىذه ا١تنح بأكثر من  ا١تقدـ لو ا١تنحة.
 ا١تشركعات، كىو ما يعٍت أف اٟتافز للتنمية ال بد كأف يكوف ى% من إٚتإُف اإلنفاؽ العاـ عل0.5مثبل تبلغ نسبة ا١تنح ا١تشاركة يف عمليات التنمية 

إف % من قيمة ا١تنحة. 25ف نقل ا١تعرفة عن فدكلة كالصُت ترفض أم منحة تأتيها من ا٠تارج إذا ا٩تفض فيها مكوّ  ذايت ا١تصدر يف ا١تقاـ األكؿ،
 واؽ ا١تا٨تة.    يف األس ااألقل الركوف إُف ا١تنح يف تطوير كتنمية ٣تاؿ ما ال يضمن ٖتقيق تقدـ يف الدكؿ النامية بقدر ما ٭تقق ٪تو  ىاالعتماد أك عل

 ق(تمويل المشركعات      

الرغم من أف توفَت التمويل البلـز ١تشركعات الطاقة ا١تتجددة يعترب أحد النقاط الرئيسية الداعمة لنشر التطبيقات كىو ما حدا بالدكؿ  ىعل
ا١تتجددة،  ة لرد القرض( لتمويل مشركعات الطاقةاألكربية ا١تتقدمة يف اجملاؿ إُف ٗتصيص القركض ا١تيسرة )ذات نسب فوائد منخفضة كفًتات طويل

للمشركعات  كبغياب ىذه النقطة احملورية يغيب عن تشريعات الطاقة ا١تتجددة يف الدكؿ العربية حافز يف غاية األ٫تية، إذ ال تتوافر مثل ىذه القركض
الشركط يف تعظيم نسب ا١تكوف األجنيب يف تلك ا١تشركعات  العربية إال من خبلؿ قركض أجنبية تأيت كمعها شركط ملزمة للتطبيق تتمثل أقل ىذه

 هتميش العنصر احمللي كالذم يكوف لو تأثَتاتو السلبية.    اِفكبالت

 ك( دعم مصادر الطاقة        

حد سواء، كيف كثَت  ىإف التسعَت ا١تناسب ٠تدمات الطاقة اٟتديثة ىو كاحد من أكرب العقبات اليت تواجو كاضعي سياسة الطاقة كالفقراء عل
نظور الفقراء من البلداف ال تعكس أسعار الطاقة )سواء بالنسبة للكهرباء، أك النفط، أك الغاز، أك غَتىا من أنواع الوقود( تكلفة ذلك الوقود. كمن م

وة بُت ما يستطيع ا١تستهلكوف فإف تكاليف خدمات الطاقة اٟتديثة ٘تثل يف الغالب نسبة كبَتة من الدخل، كٯتكن أف يساعد الدعم يف سد الفج
" ترٚتة  2004البنك الدكِف،الفقراء ٖتملو كتكلفة التوصيل أك ا٠تدمة، كلكن جوانب عدـ الكفاءة ا١ترتبطة بالدعم ٕتعل ىذا ا٠تيار من السياسة معقدا )

  (٤35تمد ٤تمود شهاب،مصر، ص 
كذلك ١تراعاة البعد االجتماعي للطبقات الفقَتة، إال أف الغريب أف ٧تد أف كيف العاَف العريب ٧تد أف أسعار الطاقة ٢تا نصيب دائم من الدعم 

السيطرة الطاقة تدعم كليا أك تكاد تكوف باجملاف ١تواطٍت بعض البلداف العربية )يف ا٠تليج العريب(، كىو ما ظهر معو أ٪تاط من االستهبلؾ يصعب 
ار سياسات ترشيد الطاقة، كنظرا للوضع القائم يف بعض الدكؿ العربية من دعم غَت عليها، لقد ذكرنا من قبل أف إجراءات التسعَت تدخل يف إط

البلد كال يتحقق معها دخل يوازم مستهلكات الطاقة. إننا يف  ىاالستهبلؾ يف نواحي ال تعود بالفائدة اإل٬تابية عل ىرشيد ١تنتجات الطاقة فقد تنام
 األحفورية كمراعاة األبعاد االجتماعية للفئات الفقَتة يف العاَف العريب.الربط بُت رفع الدعم عن مصادر الطاقة حاجة إُف 
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III-  كمناقشتها: النتائج  

ا يف االعتبار الظركؼ كالقوانُت اٟتالية ٔتختلف الدكؿ فإنو ال ٯتكن الوصوؿ ٢تدؼ استخداـ الطاقة ا١تتجددة دكف كضع تشريع قانوٓف أخذن   
بعض األحياف كما أظهرت ٕتارب دكؿ مثل  ال أنو يفإنشر الطاقة ا١تتجددة،  األكثر ٧تاحا يفي تعريفة التغذية ىا ما تكوف سياسة يشجع. كغالبن 

 الصُت ككندا ٯتكن األخذ بسياسة ا١تناقصات العامة التنافسية باعتبارىا األنسب يف التطبيق ١تا تتمتع بو من ٦تيزات حيث أهنا:

 د على خفض الدعم ا١تقدـ للطاقات ا١تتجددة.تضمن اٟتصوؿ على أقل األسعار ٦تا يساع 

 .ٖتقق ا١تنافسة بُت ا١تنتجُت أك ا١تتنافسُت لتقدٔف أفضل الشركط من خبلؿ العركض ا١تقدمة 

  ّدىا يف كلّ توفر للدكلة القدرة على التحكم يف كمية الطاقة ا١تنتجة من ا١تصادر ا١تتجددة طبقان للخطة اليت تضعها كاألكلويات اليت ٖتد 
 مرحلة من مراحل التنفيذ.

 .توفر للمنتجُت/ ا١تستثمرين ضمانات استعادة استثماراهتم عن طريق عقود طويلة األجل كطبقان لؤلسعار اليت ٖتددىا ا١تناقصة 

 فة تتيح للدكلة اشًتاط نسبة من التصنيع احمللي للمعدات كا١تهمات ا١تستخدمة يف اإلنشاء ضمن ا١تناقصة ٔتا يساعد على خفض التكل
 كتوطُت التكنولوجيا.

  تساىم يف جذب االستثمارات ا٠تاصة الراغبة يف االستثمار يف ىذا اجملاؿ كاالستفادة من تسويق شهادات الكربوف يف ظل االتفاقيات
 الدكلية ا١تعموؿ هبا.

الدكؿ ا١تختلفة سواء تلك ا٠تاصة كالبد من اختيار السياسات ا١تناسبة لظركؼ الدكلة على ٨تو يستفيد من تلك اليت مت اختيارىا بواسطة 
دة ككذلك ٖتديد اٞتهات القائمة بتنمية الطلب كاإلنتاج للطاقات ا١تتجددة أك ا٠تاصة بتشجيع اإلنتاج احمللي أك سياسات دعم الطاقة ا١تتجدّ 
ياغات ا١تناسبة ١تواد القانوف لتكوف على تنفيذ القانوف، كيف حالة ٖتديد االختيارات ا١تناسبة من السياسات السابق ذكرىا فإنو ٯتكن كضع الص

 معربة عن تلك السياسات.

IV-  :الخالصة  

رم كاختيار تنمية ذٞتعل النمو االقتصادم كالتنمية متوافقتاف مع مقاييس التوازف ا١تناخي؛ كلضماف ٤تيط مستداـ، ينبغي القياـ بتغيَت ج
اإلطار االستفادة من آلية التنمية النظيفة اليت اعتمدىا بركتوكوؿ "كيوتو" يف كٯتكن يف ىذا نظيفة كاقتصاديات خضراء، تصدر نسب كربوف أقل. 

ٖتقيق تنمية نوعية، توافق بُت الفعالية االقتصادية كالعدالة االجتماعية كتسيَت رشيد  للموارد تطبيقات الطاقة ا١تتجددة للحد من غازات الدفيئة ك 
 اج، بل يف االستهبلؾ كذلك.الطبيعية، بإعادة النظر ليس فقط يف أ٪تاط اإلنت

تتبناىا الدكلة من خبلؿ تشريعاهتا، فبلبد حىت يكوف ىذا التشريع ناجحان أف يأيت معربان  كأيا ما كانت السياسات الرئيسية كا١تساندة اليت
 تجددة.عن سياسة مًتابطة تغطي ٚتيع نواحي ا١توضوع ك٘تثل آلية صاٟتة للتنفيذ لتنمية إنتاج الكهرباء من ا١تصادر ا١ت
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الخدول العاكوي مً خالل حشجُع املؤطظاث الصغيرة الجصائس هدو جدلُم الخىمُت املظخدامت وجخفُف ضغوط 

ج بين - واملخوطعت ٍس ا-2012-2009دزاطت جدلُلُت  للمؤطظاث ص وم املظخددثت في والًت بسج بوعٍس

Algeria towards sustainable development and alleviating the pressures of energy 

transformation by encouraging Small and Medium Enterprises Bold –an analytical study of 

the S.M.E Introduced In the state of Bordj Bou Arreridj  during the period 2009-2018 

 *  حركزم خالد

 )اٞتزائر( -البويرة-آكلي ٤تند أكٟتاج جامعة 

                                                           
  bouira.dz-k.herouzi@univيميل: المؤلف المرسل: اإل *

 الجزائر نحو تحقيق التنمية المستدامة كتخفيف ضغوط التحوؿ الطاقوم من خالؿ تشجيعتهدؼ ىذه الورقة البحثية كالموسومة بعنواف:   :ملخص
قطاع ، إلى إبراز األىمية التي أضحإ توليها الدكلة الجزائرية مع بداية األلفية الثالثة إليجاد بدائل إقتصادية بعيدا عن المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة

ص التبعية التامة المحركقات، حيث قدمإ الدراسة موضوع االستثمار في المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة كأحد البدائل االقتصادية التي انتهجتها الجزائر لتقلي
كاالجتماعية للتحوؿ الطاقوم من  لقطاع المحركقات باعتباره قطاع آيل للنفاذ من جهة، كلتحقيق التنمية المستدامة كالعمل على تخفيف الضغوط االقتصادية

قد خالؿ تشجيع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة، كما توفره ىذه األخيرة من خصائص نوعية على المستويين االقتصادم كاالجتماعي من جهة أخرل، ك 
 خلصإ الدراسة إلى:

إليو أغلب الدكؿ من سعي نحو تحقيق التنمية االستمرار في االعتماد على قطاع المحركقات كمصدر أساسي للثركة يتنافى مع ما تتوجو -
 المستدامة؛
بغرض النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة ليشكل أحد أىم البدائل عن قطاع المحركقات البد من ترقية الفكر المقاكالتي في -

 المجتمع )تشجيع فكرة الفرد المنتج(؛ 
المستدامة خاصة في بعدىا االجتماعي كاالقتصادم من خالؿ استحداث مناصب شغل  تساىم المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في تحقيق التنمية-

 جديدة على الدكاـ، كالعمل على خلق الفرص كاستدامتها؛
 الطاقوم. تحوؿالنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة من شأنو أف يقلل من الضغوط االقتصادية كاالجتماعية لعملية ال-

 التنمية المستدامة؛ المقاكالتية المستدامة؛ المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة؛ وؿ الطاقومالتحلكلمات المفتاح: ا
  M29  ؛Q01؛ JEL : O11تصنيف 

Abstract: This research paper, entitled: Algeria towards sustainable development and alleviating the pressures 

of energy transformation by encouraging Small and Medium Enterprises, it aims to highlight the importance 

that Algeria became at the beginning of the third millennium to find economic alternatives away from the oil 

sector, The study presented the subject of investment in small and medium enterprises as one of the economic 

alternatives adopted by Algeria to reduce the total dependence of the oil sector as an access sector on the one hand, 

and to achieve sustainable development by encouraging small and medium enterprises and the qualitative 

characteristics of the latter on the economic and social levels on the other hand, The study concluded: 

- Continue to rely on the oil sector as a primary source of wealth that is incompatible with the pursuit of 

sustainable development by most countries; 

- In order to promote the SME sector to be one of the most important alternatives to the oil sector, 

entrepreneurial thought in the community needs to be promoted (encouraging the idea of productive individual); 

- SMEs contribute to sustainable development, especially in its social and economic dimension, by 

constantly creating new jobs and creating and sustaining opportunities; 

- The promotion of the SME sector would reduce the economic and social pressures of the energy 

transformation process. 

Keywords: Energy Transformation; Small and Medium Foundation; Sustainable Entrepreneurship; Sustainable 

Development 

Jel Classification Codes : O11; Q01; M29 
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العاكوي مً خالل حشجُع املؤطظاث الصغيرة الجصائس هدو جدلُم الخىمُت املظخدامت وجخفُف ضغوط الخدول 

ج بين - واملخوطعت ٍس  -2012-2009دزاطت جدلُلُت  للمؤطظاث ص وم املظخددثت في والًت بسج بوعٍس

 I -  :تمهيد 

الركيزة كا١تورد الرئيسي ٢تا، غَت أف التقلبات الكبَتة اليت تشهدىا يكتسي قطاع احملركقات أ٫تية بالغة يف اقتصاديات الكثَت من الدكؿ إذ يعترب 
الطويل، لذا أسعار النفط يف األسواؽ العا١تية جعل ىذه االقتصاديات أكثر عرضة لؤلزمات جراء ارتباطها الوثيق ٔتورد ال يعرؼ االستقرار على ا١تدل 

قتصاد بغية تقليص التبعية لقطاع احملركقات ٖتقيق التحوؿ الطاقوم كتنويع اإل كعلى النقيض فقد انتهجت عديد الدكؿ اسًتاتيجيات هتدؼ إُف
 عتماد على قطاعات أكثر استقرارا كدٯتومة.ك٤تاكلة التوجو ٨تو اإل

سارت اٞتزائر على نفس النسق بغرض خلق الثركة ك٤تاكلة تنويع ا١توارد خارج قطاع احملركقات، فانتهجت عديد السبل على غرار دعم 
ز ا١تؤسسات الصغَتة ا١تتوسطة، حيث قدمت الدكلة اٞتزائرية العديد من التسهيبلت ٢تذا النوع من ا١تؤسسات خاصة يف جانيب التمويل كالتحفي

ر، نتشااٞتبائي، بغرض تشجيع ىذا القطاع كالنهوض بو ليشكل أحد أىم القطاعات البديلة عن قطاع احملركقات ١تا يتميز بو من استقرار، سهولة اإل
ية استدامة، كاستقطاب العمالة، ما ٬تعلو من أحسن القطاعات اليت تتناسب مع ما تستهدفو اٞتزائر من تشجيع للفكر ا١تقاكاليت، ٖتقيق التنم

 كا١تتعلق بًتقية ا١تؤسسات الصغَتة 2001سنة  18-01ا١تستدامة، تقليص نسب البطالة، لتستحدث اٞتزائر مع مطلع األلفية الثالثة القانوف 
ا١تريح  اِفكا١تتوسطة إضافة إُف استحداث العديد من ا٢تيئات الوطنية ا١تخولة بتسهيل إنشاء ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة مستغلة يف ذلك الوضع ا١ت

زائر نفسها أماـ قتصاد اٞتزائرم اليـو من تذبذب ناتج عن ا٩تفاض أسعار البًتكؿ ٕتد اٞترتفاع أسعار البًتكؿ آنذاؾ، كمع ما يشهده اإلإالناتج عن 
حتمية االستمرار يف عملية التحوؿ الطاقوم كتنويع مصادر الدخل من خبلؿ تنشيط قطاعات تنموية بديلة عن قطاع احملركقات من جهة، كنقص 

 ا١توارد جراء ا٩تفاض أسعار احملركقات من جهة أخرل.

I.1- :اإلشكالية 

لصغَتة كا١تتوسطة على ا١تستويُت احمللي كالعا١تي، كيف ظل ما هتدؼ إليو اٞتزائر من نظرا للقيمة االقتصادية اليت أضحت تقدمها ا١تؤسسات ا
 ٖتوؿ طاقوم كالسعي ٨تو ٖتقيق التنمية ا١تستدامة:

 كيف ٯتكن ٖتقيق التحوؿ الطاقوم كتشجيع الفكر ا١تقاكاليت يف اٞتزائر من خبلؿ تشجيع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة؟

I.2- :أىمية الدراسة 

تنبثق أ٫تية الدراسة من أ٫تية ا١توضوع، ففي ظل األ٫تية اليت توليها أغلب الدكؿ خاصة ا١تتقدمة منها إُف تشجيع ا١تؤسسات الصغَتة 
البدائل  كا١تتوسطة، جاءت ىذه الدراسة لتوجو االىتماـ ٨تو القيمة االقتصادية اليت ٯتكن أف يقدمها قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كأحد أىم

 خرل.عن قطاع احملركقات من جهة، كمدل مسا٫تة ىذا القطاع يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة من خبلؿ تفعيلو للفكر ا١تقاكاليت ا١تستداـ من جهة أ

I.3- :أىداؼ الدراسة 

 طة؛التعرض ١تختلف ا١تفاىيم ا١ترتبطة بكل من التنمية ا١تستدامة، ا١تقاكالتية ا١تستدامة، كا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوس -

 التطرؽ إُف أىم اآلليات اليت استحدثتها اٞتزائر لتشجيع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف ظل ما هتدؼ إليو من ٖتوؿ طاقوم؛ -

 القياـ بدراسة ميدانية كٖتليلية حوؿ موضوع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة؛   -

 التنمية يف ظل ما هتدؼ إليو اٞتزائر من ٖتوؿ طاقوم؛التطرؽ إُف مدل قدرة قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة على ٖتقيق  -

 الوقوؼ على مدل مسا٫تة ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف ٖتقيق ٥تتلف أبعاد التنمية ا١تستدامة. -

I.4- :محاكر الدراسة 

 احملور األكؿ: ٨تو ٖتقيق التنمية ا١تستدامة من خبلؿ تشجيع الفكر ا١تقاكاليت ا١تستداـ؛ -

 اٞتزائر بُت التحوؿ الطاقوم كدعم ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة؛ احملور الثآف: -
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الصغيرة الجصائس هدو جدلُم الخىمُت املظخدامت وجخفُف ضغوط الخدول العاكوي مً خالل حشجُع املؤطظاث 

ج بين - واملخوطعت ٍس  -2012-2009دزاطت جدلُلُت  للمؤطظاث ص وم املظخددثت في والًت بسج بوعٍس

 .2018-2009احملور الثالث: دراسة ٖتليلية للمؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة ا١تستحدثة يف كالية برج بوعريريج بُت  - 

II -  :نحو تحقيق التنمية المستدامة من خالؿ تشجيع الفكر المقاكالتي المستداـ 

ا١تستدامة كفق أبعادىا ا١تختلفة االقتصادية، االجتماعية، البيئية، كحىت الثقافية ٤تور الرؤل التنموية اٟتديثة، فمفهـو التنمية أضحت التنمية 
اىية مية كالرفا١تطلقة قد ٮتل با١تبادئ كالقيم اإلنسانية، ىذا ما جعل غالبية الدكؿ تسعى إُف ٖتقيق التنمية يف نطاؽ الدٯتومة ما يسمح بتحقيق التن

دكف ا١تساس ْتقوؽ األجياؿ ا١تستقبلية على كافة األصعدة، كعليو فإف توجو اٞتزائر ٨تو التقليص من التبعية لقطاع احملركقات كالتوجو  اِفللجيل اٟت
 .تدامة٨تو إ٬تاد بدائل لو تتمتع باالستقرار كالدٯتومة على غرار قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كاف بغرض ٖتقيق التنمية ا١تس

II.1 -  :التنمية المستدامة 

II..11 -  :مفهـو التنمية المستدامة 

:  قدمت العديد من التعاريف اليت استهدفت شرح كتوسيع مفهـو التنمية ا١تستدامة، كفيما يلي أىم ما جاء حوؿ ا١تفهـو

التنمية ا١تستدامة على أهنا: "استعماؿ ا١توارد الطبيعية ا١تتجددة بطريقة ال تؤدم إُف فنائها أك تدىورىا أك تؤدم إُف تناقص  كورتل(عرؼ )
 (09، صفحة 2018)عبد الرٛتن ك إجهاد، إجراءاهتا ا١تتجددة بالنسبة لؤلجياؿ القادمة". 

كما تعرؼ التنمية ا١تستدامة بأهنا: "ذلك النوع من التنمية الذم يضمن تلبية حاجات اٟتاضر دكف اإلضرار بقدرة األجياؿ القادمة على 
 (59، صفحة 2015)حواس، إشباع اٟتاجات ا٠تاصة هبا". 

شرية كالطبيعية من خبلؿ استثمار مصادر الطاقة التقليدية كا١تتجددة بأساليب كطرؽ علمية كما ٯتكن تعريفها بأهنا: "عملية تأمُت ا١توارد الب
الشاملة". كتكنولوجيات البيئة اٟتديثة بعيدا عن االستنزاؼ كالتلوث البيئي كحق األجياؿ القادمة يف االستفادة منها ك٠تدمة خطط كبرامج التنمية 

 (11، صفحة 2006)٤تمد، 
كأجياؿ ا١تستقبل  اِفمن خبلؿ ما سبق ٯتكن القوؿ بأف التنمية ا١تستدامة ىي: "ذلك النوع من التنمية ا٢تادفة إُف إشباع حاجات اٞتيل اٟت

 بنفس العدالة ىذا من جهة، كمن جهة أخرل ىي التنمية اليت تأخذ بعُت االعتبار ٛتاية اٞتوانب االجتماعية، اإلنسانية، كالبيئية".

II..12 -  :خصائص التنمية المستدامة 

 :(09، صفحة 2018)عبد الرٛتن ك إجهاد،  :تتميز التنمية ا١تستدامة ٔتجموعة من ا٠تصائص، أ٫تها

 التنمية ا١تستدامة ظاىرة ذات بعد زمٍت متواصل، كٖتدث عرب فًتة ال تقل عن جيلُت؛ -
 التنمية ا١تستدامة ذات بعد أفقي غَت ٤تدكد ْتدكد جغرافية فهي ذات أبعاد ٤تلية، إقليمية، كعا١تية؛ -
 ٣تاالت كأبعاد التنمية ا١تستدامة لتشمل إضافة إُف اجملاؿ االقتصادم اجملاالت البيئية كاالجتماعية؛تتعدد  -
التنمية ا١تستدامة ذات مفاىيم كتعريفات متعددة ٯتكن تفسَتىا كفقا ١تنظورات ٥تتلفة طبقا لتقدير االحتياجات اإلنسانية اٟتالية  -

 كا١تستقبلية، ككيفية اإليفاء هبا.

، صفحة 2002)٤تمد صاٌف، مات للتنمية ا١تستدامة، كىي ٣تموعة من ا٠تصائص كالسّ  دكارد باربيي(إـ ) ا٠تصائص ا١تذكورة قدّ إضافة إُف
93): 

 ىو اجتماعي يف التنمية؛ التنمية ا١تستدامة ٗتتلف عن التنمية يف كوهنا أشد تداخبل كأكثر تعقيدا، كخاصة فيما يتعلق ٔتا ىو طبيعي كما -
 التنمية ا١تستدامة تتوجو أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا، أم أف التنمية تسعى للحد من الفقر العا١تي؛ -
 التنمية ا١تستدامة ٖترص على تطوير اٞتوانب الثقافية كاإلبقاء على اٟتضارة ا٠تاصة بكل ٣تتمع؛ -
 ها البعض، كذلك لشدة تداخل األبعاد كالعناصر الكمية كالنوعية ٢تذه التنمية.ضعن بعال ٯتكن فصل عناصر التنمية ا١تستدامة  -
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 II..13 -  :أىداؼ التنمية المستدامة 

 :(154،153، صفحة 2017)بن حاج ك مغراكة،  :هتدؼ التنمية ا١تستدامة إُف بلوغ ٣تموعة من األىداؼ، نوجز أ٫تها

 إجراء تغيَتات جوىرية يف البٌت التحتية كالفوقية للمجتمع دكف الضرر بعناصر البيئة احمليطة؛ -
ٖتقيق نوعية حياة أفضل لؤلفراد من خبلؿ عمليات التخطيط لتنفيذ سياسات تنموية ىادفة لتحسُت حياة األفراد من كافة اٞتوانب  -

 كالصحية؛االقتصادية، االجتماعية، النفسية، 
 ٖتقيق استغبلؿ كاستخداـ عقبلٓف للموارد؛ -
 ٖتقيق اإلنصاؼ كالعدالة االجتماعية، كىناؾ نوعاف من العدالة كاإلنصاؼ ٫تا: األكؿ ٕتاه األجياؿ اليت َف تولد بعد كاليت ٬تب أف تؤخذ -

الية إذ ٬تب توزيع الفرص بصورة عادلة كمتساكية يف بعُت االعتبار عند كضع السياسات التنموية، أما اإلنصاؼ الثآف فيكوف ٕتاه األجياؿ اٟت
 استغبلؿ الفرص كا١توارد الطبيعية؛

استحداث فرص العمل، كاستمرارية االستغبلؿ من خبلؿ تقدٔف حوافز كامتيازات لدعم القطاعات االقتصادية، كيعرب ىذا ا٢تدؼ عن  -
 توجو حديث للتنمية ا١تستدامة يعرؼ با١تقاكالتية ا١تستدامة.

II..14 -  :أبعاد التنمية المستدامة  

تعد التنمية ا١تستدامة تنمية مًتابطة، متداخلة، كمتكاملة يف إطار تفاعلي يتسم بالضبط كالًتشيد للموارد كالكفاءة يف استغبلؿ الفرص 
)بن حاج ك كاحملافظة عليها، كٖتقيق التنمية ا١تستدامة لن يتم إال بتجسيد االندماج كالًتابط الوثيق بُت عناصر أساسية تتمثل يف ٥تتلف األبعاد 

 :(159،158، صفحة 2017مغراكة، 

ترتكز فلسفة التنمية ا١تستدامة يف ٤تاكلة ا١توازنة بُت النظاـ االقتصادم كالنظاـ البيئي بدكف استنزاؼ للموارد الطبيعية مع  البعد البيئي: -
لتحقيق بعدىا البيئي ضركرة اٟتفاظ على البيئة كمواردىا الطبيعية، كيف أ٫تية االستخداـ العقبلٓف كاألمثل كبذلك تفرض التنمية مراعاة األمن البيئي، 

 يكولوجية، التنوع البيولوجي، اإلنتاجية البيولوجية، القدرة على التكيف؛٢تا كاٟتفاظ على النظم اإل
قيق العدالة يف ٖتقيق الثركة بُت أفراد اجملتمع ككذا توفَت ا٠تدمات إف ٖتقيق االستدامة االجتماعية يعٍت ٖت البعد البشرم كاالجتماعي: -

 خلق فرص الضركرية كالصحة كالتعليم كالسكن...، إضافة إُف العدالة يف توزيع الفرص كاستغبل٢تا كا١تسا٫تة يف ٖتفيز كافة األفراد على التوجو إُف
 أبعاد التنمية ا١تستدامة األخرل؛ اقتصادية كالعمل على استمرارية استغبل٢تا دكف ا١تساس بباقي

يتمثل البعد االقتصادم للتنمية ا١تستدامة يف انعكاسات كنتائج االقتصاد على البعد البيئي كاالجتماعي، ككيفيات  البعد االقتصادم: -
شباع اٟتاجات األساسية، كالعدالة ٖتسُت التقنيات الصناعية كتظهر أىم عناصر ىذا البعد يف إرساء فكرة االقتصاد ا١تستداـ، كفاءة رأس ا١تاؿ، إ

االجتماعية، إف تطبيق نظاـ اقتصادم مستداـ يسمح بإنتاج سلع كخدمات إلشباع اإلنسانية كٖتقيق الرفاىية كفرص العمل بشكل مستمر، حتما 
عالية لتلبية اٟتاجات االقتصادية مع سيفرض تغيَتا جذريا يف أ٪تاط اإلنتاج كاالستهبلؾ للحد من ىدر ا١توارد الطبيعية كالبحث عن أساليب أكثر ف

 اٟتفاظ على البعد البيئي كاالجتماعي؛
٘تثل اإلدارات كا١تؤسسات العامة الذراع التنفيذم للدكلة اليت بواسطتها ترسم كتطبق سياساهتا التنموية االقتصادية،  البعد المؤسساتي: -

ن تستطيع البيئية، كاالجتماعية، فبدكف مؤسسات قادرة على تطبيق اسًتاتيجيات ٥تطط التنمية ا١تستدامة عرب برامج مستدامة يطبقها أفراد مؤىلُت ل
يف تنمية مستدامة، حيث توفر الدكلة من خبلؿ مؤسساهتا ا٠تدمات كا١تنافع كٖتقيق الفرص ١تواطنيها كمن مث ٖتقيق التنمية ا١تستدامة الدكؿ ا١تضي 

ع كالدكلة اه اجملتمكالرقي ا١تطرد للمجتمعات كرفع مستول كنوعية حياة األفراد كتأمُت حقوقهم اإلنسانية كتوفَت اإلطار الصاٌف اللتزاماهتم بواجباهتم إت
 من كافة النواحي االقتصادية، البيئية، كاالجتماعية؛

ىناؾ من يرل بأف للتنمية ا١تستدامة بعد مهم جدا كىو البعد التكنولوجي كالذم يعٍت التوجو ٨تو تكنولوجيات أنظف  البعد التكنولوجي: -
وجيات حتما سيؤدم إُف ترشيد استهبلؾ الطاقة، فضبل عن ىذا فاف كأكفئ كىذا يساىم يف تعزيز البعد البيئي، كما أف التوجو ٨تو استخداـ التكنول
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 إرساء استخداـ التكنولوجيا سيساىم يف توليد فرص اقتصادية أكثر كيساىم يف احملافظة عنها أكثر، ما ٬تعل البعد التكنولوجي من أىم األبعاد يف 
 التنمية ا١تستدامة.

قتصادياهتا على قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة إُف إرساء مفهـو االستدامة داخل لذا فقد أصبحت تسعى أغلب الدكؿ اليت تعتمد يف ا
ىم يف بركز اجملتمع بغرض ا١تواءمة بُت ا٢تدؼ الرْتي للمقاكؿ، كبُت أبعاد التنمية ا١تستدامة االقتصادية، االجتماعية، كالبيئية خاصة، كل ىذا سا

 .اكالتية المستدامةالمقمفهـو جديد للمقاكالتية اصطلح عليو بػ: 

II.2 -  :المقاكالتية المستدامة 

 ,Dean)يسعى إُف فهم كيفية اكتشاؼ الفرص اليت تًتجم يف أرض الواقع يف شكل سلع كخدمات مستقبلية،  اعلمي تعترب ا١تقاكالتية ٣تاال
2014, p. 50)  ُّت ٔتوضوعي التنمية ا١تستدامة كا١تقاكالتية باقًتاح مصطلح ا١تقاكالتية ا١تستدامة يف ندكة علمية كقد قاـ ٣تموعة من الباحثُت ا١تهتم

من أنواع االستدامة، كيتمثل يف قدرة ا١تؤسسة أك الفرد ا١تقاكؿ على االبتكار ا١تستداـ بصفة مستمرة، ا باعتبار ا١تقاكالتية نوع 2007سنة 
(Duncan & Ethel, 2011, p. 08)  رض الواقع يف شكل أهبدؼ دعم اٟتياة كاجملتمع، من خبلؿ االستغبلؿ األمثل للفرص ا١تتجسدة يف

 منتجات، عمليات، كخدمات لتحقيق مكاسب لبلقتصاد كلؤلفراد كاجملتمع.

II..21 -  :مفهـو المقاكالتية المستدامة  

 اجتهاد العديد من الباحثُت، كفيما يلي نوجز بعض احملاكالت لتوضيح مفهـو ا١تقاكالتية ا١تستدامة:رغم حداثة ا١تصطلح، إال أنو القى 

األعماؿ  ا١تقاكالتية ا١تستدامة تتعلق باستغبلؿ الفرص ا١ترتبطة باٟتماية كاحملافظة على البيئة، كذلك بطريقة تقييمية، فاألداء اٞتيد ١تنظمات
 (Catherine & Jarniou, 2013, p. 307)قتصادية كاالجتماعية ككذا البيئية. اٟتديثة يقاس ٔتقدار الفوائد اال

ستدامة. ا١تقاكالتية ا١تستدامة ىي عملية اكتشاؼ الفرص كإ٬تادىا كتقييمها كاستغبل٢تا بغية توفَت منتجات مستقبلية تتوافق كأىداؼ التنمية ا١ت
(Fernando, Oswald, & Dilani, 2012, p. 845) 

من خبلؿ ما سبق ٯتكن تعريف ا١تقاكالتية ا١تستدامة على أهنا "عملية الكتشاؼ الفرص كاستغبل٢تا كاالستثمار فيها بأحسن طريقة ٦تكنة 
 ا ا١تركنة البيئية، من خبلؿ الفكر ا١تقاكاليت".للموازنة بُت الصحة االقتصادية كالعدالة االجتماعية ككذ

II..22 -  :أىداؼ المقاكالتية المستدامة 

 ,Aznizam & All, 2012) ٯتكن التطرؽ إُف أىم األىداؼ اليت تسعى ا١تقاكالتية ا١تستدامة إُف بلوغها، من خبلؿ ما يلي
pp. 14-17): 

تنشط ا١تشاريع ا١تقاكالتية ضمن حدكد اقتصادية، بيئية، اجتماعية  بين المفاىيم االقتصادية، البيئية، كاالجتماعية:الموازنة  -
 كثقافية معينة، كىنا تعمل ا١تقاكالتية ا١تستدامة على ٖتقيق التوازف الصحيح بُت ىذه البيئات ا١تختلفة؛

 استدامة أنواع ٥تتلفة من الصعوبات يف األسواؽ، ٦تا ٮتلق فرصتنشأ ضغوطات اال استغالؿ االختالؿ في األسواؽ كفشلها: -
للداخلُت اٞتدد لتحقيق أرباح، كٯتكن للمقاكؿ ا١تستداـ التعرؼ على الفرص اليت تنشأ من االختبلؿ الذم يقع يف السوؽ كاستغبل٢تا 

 ا١تشاكل ا١تتعلقة باالستدامة؛ بإنشاء مشاريع مقاكالت هتدؼ إُف حلّ 
عملية التحويل بالنسبة للمقاكالت ا١تستدامة ٔتجموعة من ا١تراحل، كىي:  ٘ترّ تحوؿ الصناعات كتوجيهها نحو االستدامة:  -

االبتكار ا١تستداـ، مرحلة النمو، مرحلة ا١تنافسة، مرحلة النضج، عرب ىذه ا١تراحل ستوفر ا١تقاكالت ا١تستدامة العديد من فرص العمل 
 ا يعرؼ بتحقيق البعد االجتماعي للتنمية ا١تستدامة.الدائمة كا١تؤقتة، كىو م
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 II.3.2 -  :أبعاد المقاكالتية المستدامة 

 Triple Bottom)توجد ٣تموعة من األبعاد اليت تتمحور حو٢تا ا١تقاكالتية ا١تستدامة، كمن أىم ىذه األبعاد ٧تد ا١تفهـو ثبلثي األبعاد 
Line)حيث ينص ىذا ا١تفهـو على اٟتد األدْف لؤلبعاد اليت ٬تب توفرىا حىت يتسٌت القوؿ بأف ا١تقاكالتية ىي مقاكالتية مستدامة، كفيما يلي ، 

 :(Izaidin & Koe, 2012, pp. 301-306) األبعاد اليت يتناك٢تا ىذا ا١تفهـو 

باعتبارىم ا١تمثلُت للجانب االجتماعي كاألخبلقي ١تنظمة األعماؿ، ككيف يتم التعامل معهم كٖتديد أكلوياهتم،   بعد األفراد: -
 كالتعامل مع قضايا حقوؽ اإلنساف كتطبيقها؛

يشَت ىذا البعد إُف تأثَت نشاط منظمة األعماؿ على ا١تعركض من ا١توارد الطبيعية كآثارىا على البيئة  بعد الكوكب: -
وؿ البلزمة ١تعاٞتة ا١تشاكل اليت تواجهها ىذه األخَتة كسبل احملافظة عليها، كعليو فمن ا١تهم للغاية خلق التكامل السليم بُت ىدؼ كاٟتل

 تعظيم األرباح كىدؼ ٛتاية البيئة لضماف النجاح كاستمرار ا١تشركع ا١تقاكاليت؛
ت ألجلها، غَت أف ٖتقيق أبح كأحد أىم األىداؼ اليت أنشالرّ ىذا البعد ٯتنح ١تنظمة األعماؿ اٟتق يف ٖتقيق  بحي:البعد الرّ  -

 ز مفهـو ا١تقاكالتية ا١تستدامة؛الربح ٬تب أف يكوف كفق ضوابط تتمثل يف احًتاـ البعد البيئي، االجتماعي، اإلنسآف...، ىذا ما يعزّ 

 ا١تستدامة، كىي:إضافة إُف األبعاد الثبلثة ا١تقدمة توجد أبعاد أخرل تستهدفها ا١تقاكالتية 

يستهدؼ ىذا البعد إبقاء ا١تؤسسة االقتصادية يف عملية االستغبلؿ كالنشاط باستمرار، فا١تقاكؿ ا١تستداـ ال  البعد االقتصادم: -
يقتنص الفرص كحسب كإ٪تا يستدٔف استغبلؿ الفرص من خبلؿ استدامة استغبلؿ منظمة األعماؿ، كبالتإُف تقدٔف قيمة مضافة دائمة 

 ؛لبلقتصاد
تقًتب ا١تقاكالتية ا١تستدامة يف بعدىا االجتماعي من ا١تسؤكلية االجتماعية للشركات، كالذم ٭تدد  البعد االجتماعي: -

مسا٫تات ا١تقاكؿ ككاجباتو ٕتاه ٣تتمعو، فاعتبار ا١تقاكؿ مقاكال مستداما حتما سيساىم يف التماسك االجتماعي من خبلؿ ٖتقيقو 
 يق أىداؼ اجتماعية تتمثل يف توفَت مناصب الشغل فضبل عن ا١تسا٫تة يف الرقي االجتماعي.ألىدافو الشخصية إضافة إُف ٖتق

III-  :الجزائر بين التحوؿ الطاقوم كدعم المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة 

كذلك ١تا ٯتيز ىذا أضحى قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة من القطاعات اإلسًتاتيجية يف النسيج االقتصادم كاالجتماعي لعديد الدكؿ، 
 .القطاع من سهولة يف االنتشار، استقطاب اليد العاملة، كا١تسا٫تة يف رقي الفكر ا١تقاكاليت، أك ما يعرؼ بفكر الفرد ا١تنتج

III.1 -  :ماىية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة 

كا١تتوسطة التطرؽ باقتضاب إُف التأصيل النظرم ٢تذا من اجملدم قبل التطرؽ لآلليات ا١تنتهجة يف اٞتزائر للنهوض بقطاع ا١تؤسسات الصغَتة 
 النوع من ا١تؤسسات.

.1.III1 -  :مفهـو المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة 
تعددت ا١تفاىيم ا١ترتبطة با١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، كىذا لعدـ كجود معايَت موحدة لتصنيف ا١تؤسسات، فما يعترب مؤسسات صغَتة 

يعد مؤسسات كبَتة يف دكؿ أخرل، كفيما يلي بعض ما جاء من مفاىيم تناكلت توضيح مفهـو ا١تؤسسات الصغَتة كمتوسطة يف بعض الدكؿ 
 كا١تتوسطة:

من العماؿ، حيث تصنف  قليبل اتعرؼ ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة حسب البنك الدكِف بأهنا: "تلك ا١تنشهت اليت توظف عدد
فهي تعترب مؤسسات  عامبل 50-10ا مؤسسات متناىية الصغر، أما ا١تؤسسات اليت توظف بُت عماؿ بأهن 10ا١تؤسسات اليت توظف أقل من 

حيث ركز  (273، صفحة 2009)آيت عيسى، عامل بأهنا مؤسسات متوسطة"،  100-50صغَتة، يف حُت تعترب ا١تؤسسات اليت توظف بُت 
 ىذا التعريف على معيار العمالة لتصنيف ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة.
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كما تعرؼ ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة على أهنا: "تلك ا١تؤسسات اليت ٘تتاز ٔتحدكدية رأس ا١تاؿ، قلة العماؿ، ٤تدكدية التكنولوجيا  
)سعاد، ٣تلس إدارة غرؼ التجارة كالصناعة لسلطنة عماف، صفحة تمويل الذايت"، ا١تستخدمة، بساطة يف التنظيم اإلدارم، كغالبا ما تعتمد على ال

 ة العماؿ، ك٤تدكدية التكنولوجيا كمعايَت لتصنيف ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة.حيث تناكؿ ىذا التعريف رأس ا١تاؿ، قلّ  (1

أما يف اٞتزائر فقد اقًتحت العديد من التعاريف، غَت أف التعاريف اليت القت انتشارا ىي تلك اليت صدرت عن ىيئات رٝتية، حيث مت 
كا١تتضمن ترقية ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة بأنو  2001ديسمرب  12ا١تؤرخ يف  18-01تعريف ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة ضمن القانوف 

 :(2001، 18-01)القانوف رقم 

 250إُف  1"تعرؼ ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأهنا مؤسسات إنتاج السلع كا٠تدمات اليت تشغل من 
( مليوف دينار، كما ٬تب أف 500نوية ٜتسمائة )( دينار، أك ال تتجاكز ٣تموع حصيلتها السّ 02، كال يتجاكز رقم أعما٢تا السنوم مليارم )اشخص

فما أكثر من قبل مؤسسة أك ٣تموعة من  %25مؤسسة ال ٯتتلك رأس ما٢تا ٔتقدار  ستقبللية"، كيقصد ٔتعيار االستقبللية أف "كلّ االتستويف معيار 
 الصغَتة كا١تتوسطة حسب ىذا القانوف كما يلي:تصنيف ا١تؤسسات  ا١تؤسسات ال ينطبق عليها تعريف ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة"، كقد متّ 

( مليوف 200شخصا، كيكوف رقم أعما٢تا السنوم ما بُت مائيت ) 250إُف  50تعرؼ ا١تؤسسة ا١تتوسطة بأهنا مؤسسة تشغل ما بُت  -
 ( مليوف دينار؛500( كٜتسمائة )100( دينار أك يكوف ٣تموع حصيلتها السنوية ما بُت مائة )02كمليارم )
( مليوف دينار أك 200شخصا، كال يتجاكز رقم أعما٢تا السنوم مائيت ) 49إُف  10ا١تؤسسة الصغَتة بأهنا مؤسسة تشغل ما بُت تعرؼ  -

 ( مليوف دينار؛100ال تتجاكز ٣تموع حصيلتها السنوية مائة )
( مليوف دينار أك ال 20عشرين )عماؿ، كٖتقق رقم أعماؿ سنوم أقل من  9إُف  1تعرؼ ا١تؤسسة ا١تصغرة بأهنا مؤسسة تشغل ما بُت  -

 ( مليوف دينار.10تتجاكز ٣تموع حصيلتها السنوية مائة )

 10ا١تؤرخ يف  02-17سارم ا١تفعوؿ فيما ٮتص ترقية ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة إُف غاية صدكر القانوف  18-01بقي القانوف 
على نفس معايَت التصنيف بالنسبة للمؤسسات  02-17فظ القانوف كا١تتعلق بًتقية ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، حيث حا 2017جانفي 

حسب  الصغَتة كا١تتوسطة فيما ٮتص عدد العماؿ كاستقبللية ا١تؤسسة، غَت أنو عدؿ معيار رقم األعماؿ كاٟتصيلة السنوية، كقد جاء ىذا ا١تعيار
 :(2017، 02-17)القانوف رقم كما يلي   02-17القانوف 

( مليار دينار، أك ٣تموع حصيلتها السنوية 4( مليوف دينار إُف أربعة )400ا١تؤسسة ا١تتوسطة: يًتاكح رقم أعما٢تا السنوم بُت أربعمائة ) -
 ( دينار؛1( مليوف دينار إُف مليار )200بُت مائيت )
( مليوف 200دينار، أك ال تتجاكز حصيلتها السنوية مائيت ) ( مليوف400ا١تؤسسة الصغَتة: ال يتجاكز رقم أعما٢تا السنوم أربعمائة ) -

 دينار؛
( 20( مليوف دينار، أك ٣تموع حصيلتها السنوية ال يتجاكز عشركف )40ا: رقم أعما٢تا السنوم أقل من أربعُت )ا١تؤسسة الصغَتة جدّ  -

 مليوف دينار.

ات الصغَتة كا١تتوسطة، يتضح أف كل التعاريف قد أٚتعت على من خبلؿ التعرض ١تختلف التعاريف اليت استهدفت توضيح مفهـو ا١تؤسس
س ماؿ، ٤تدكدية عوامل اإلنتاج كرقم األعماؿ بالنسبة للمؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، لذا ٯتكن تعريفها بأهنا "تلك ا١تؤسسات اليت تعتمد على رأ

 ها".ئعلى اإلبداع كاقتناص الفرص عند إنشارقم أعماؿ، كعدد عماؿ ٤تدكد كال تتطلب تقنيات تكنولوجية كبَتة بل تعتمد 

.1.III2 -   :خصائص المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة 
ها من ٤تدكدية يف عوامل اإلنتاج، التكنولوجيا، كرقم ئتتميز ا١تؤسسات الصغَتة عن غَتىا من ا١تؤسسات، فباإلضافة إُف ما ٯتيز عملية إنشا

االقتصاديات، فإف ٢تا العديد من ا٠تصائص كا١تميزات اليت ٘تيزىا أثناء عملية ٦تارسة النشاط، كفيما يلي األعماؿ ما ساىم يف انتشارىا يف الكثَت من 
 أىم خصائص ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة:
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كذلك نتيجة لصغر رأس ما٢تا، ا٩تفاض قيمة أصو٢تا الثابتة إُف األصوؿ الكلية، بساطة  القدرة على التكيف مع األكضاع االقتصادية: - 
ما سبق يسمح ٢تا بتغيَت طبيعة كمستول نشاطها بأقل التكاليف األمر الذم ٯتكنها من  ىيكلها التنظيمي، كأسلوهبا اإلنتاجي، كاستقبللية إدارهتا، كلّ 

 (80، صفحة 2010)الربنوطي،  دخوؿ السوؽ كا٠تركج منها بسهولة كمركنة؛
ىذه العملية من  طة تستجيب لطلبات الصناعات الكربل، حيث تتمّ إف ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسّ  توفير الخدمات للصناعات الكبرل: -

 26حيث يتعاقد مع جنراؿ موتورز( خبلؿ ما يعرؼ بعقود ا١تقاكلة من الباطن، كأحسن مثاؿ على ىذا يقدمو العمبلؽ األمريكي إلنتاج السيارات )
كا١تتوسطة حيث ألف مصنع يصنف ضمن ا١تؤسسات الصغَتة  16ألف مصنع إلنتاج ٥تتلف األجزاء اليت ٭تتاج إليها يف العملية اإلنتاجية منها 

 (5، صفحة 2003)عطوم ك بوخاكة،  عامل؛ 100يعمل هبا أقل من 
جودة عالية، حيث يعتمد النمط اإلنتاجي  اتقيق كاحملدكد ١تثل ىذه ا١تؤسسات بتقدٔف منتجات ذص الدّ يسمح التخصّ  جودة اإلنتاج: -

 (4، صفحة 2003)عطوم ك بوخاكة، فيها على مهارات حرفية كمهنية؛ 
نتيجة ال٩تفاض تكاليف اإلنتاج بسبب اعتمادىا على تقنيات بسيطة يف اإلنتاج كعلى يد عاملة متوسطة الكفاءة كما  التنافسية: -

ة ، صفح2006)اٟتسيٍت، تستخدـ تكنولوجيا بسيطة غَت معقدة كغَت مكلفة، كل ما سبق يساعدىا على بيع منتجاهتا بأسعار أكثر تنافسية؛ 
23) 

: ٤تلية كجهوية نشاط ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة ٕتعلها معركفة بشكل كبَت يف ا١تنطقة اليت تعمل المعرفة الكبيرة بأذكاؽ المستهلكين -
كا١تستقبلي، ما يساىم يف تثمُت  اِفهبا، كىو ما يكسبها ثقة خربة كبَتة يف معرفة سلوؾ كأذكاؽ ا١تستهلكُت كسبل إشباع رغباهتم، كحجم الطلب اٟت

 ا١توارد احمللية كاستغبل٢تا االستغبلؿ األمثل لتوفَت ا١تنتجات كا٠تدمات األساسية للزبائن كيف الوقت ا١تناسب.

III.2 -  :السياسة العامة لترقية المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائر 
السياسات التنموية بغرض إ٬تاد بدائل أكثر دٯتومة كاستمرارية عن قطاع احملركقات، حيث كاف مع مطلع األلفية الثالثة انتهجت اٞتزائر عديد 

يت قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة من أىم القطاعات اليت توجهت اٞتزائر ٨تو تفعيلو عرب ٣تموعة من اآلليات، كفيما يلي أىم اآلليات ال
 اعتمدهتا اٞتزائر للنهوض هبذا القطاع.

.2.III1 -   18-01إصدار القانوف: 

من أىم اآلليات اليت اعتمدهتا اٞتزائر لتفعيل قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، فقد قدـ ىذا القانوف ا١تفاىيم  18-01يعد القانوف 
عليو يف  كا١تتوسطة، كىذا ما نصّ  العامة حوؿ ىذا النوع من ا١تؤسسات، كما دعا كافة ا٢تيئات احمللية إُف ا١تسا٫تة يف دعم كترقية ا١تؤسسات الصغَتة

التدابَت البلزمة من أجل  (: "٬تب على اٞتماعات اإلقليمية يف إطار التنمية احمللية أف تبادر، طبقا ١تهامها كصبلحياهتا، باٗتاذ كلّ 03مادتو الثالثة )
( من نفس القانوف فقد قدمت 11أما ا١تادة اٟتادية عشر ) (2001، 18-01)القانوف رقم مساعدة كدعم كترقية ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة"، 

)القانوف رقم األىداؼ اليت تستهدؼ اٞتزائر بلوغها من خبلؿ تفعيل قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، كمن أىم ما جاء يف ىذه ا١تادة ما يلي 
01-18 ،2001): 

 إنعاش النمو االقتصادم؛ -
 تشجيع بركز مؤسسات جديدة، كتوسيع ميداف نشاطها؛ -
 تشجيع تنافسية ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة؛ -
 اٟتث على كضع أنظمة جبائية كترقية إطار تشريعي كتنظيمي مبلئم لتكريس ركح التقاكؿ كتنمية ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة؛ -
 تفضل كتشجع اإلبداع كالتجديد كثقافة التقاكؿ. ،ا١توارد البشريةتبٍت سياسات تكوين كتسيَت  -

.2.III2 -   ّسات الصغيرة كالمتوسطة:استحداث ىيئات دعم كترقية المؤس 

دد الصّ غَتة كا١تتوسطة، كتوجيو ا١تستثمرين ٨تو ىذا القطاع، كيف ىذا سات الصّ ة الظركؼ ا١تبلئمة لًتقية قطاع ا١تؤسّ سعت اٞتزائر إُف توفَت كافّ 
 سات، كفيما يلي أىم ىذه ا٢تيئات:زمة إلنشاء كمرافقة كدعم ىذا النوع من ا١تؤسّ أنشأت العديد من ا٢تيئات اليت تعٌت بتقدٔف التسهيبلت البّل 
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 6ا١تؤرخ يف  188-94إنشاء ىذا الصندكؽ ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم رقم  متّ  :CNACالصندكؽ الوطني للتأمين على البطالة   - 
دكف بفقداف مناصبهم كيشتمل على ثبلث مديريات جهوية كل مديرية ٢تا عدد من ، يعترب من أىم الركائز اليت يعتمد عليها ا١تهدّ 1996جويلية 

 :(1994، 188-94)ا١ترسـو التنفيذم نها الوكاالت الوالئية، يعمل الصندكؽ على أداء ٣تموعة من ا١تهاـ، من بي

 التمويل اٞتزئي للدراسات ا١تتعلقة باألشكاؿ غَت النموذجية للعمل كلؤلجور كتشخيص ٣تاالت التشغيل كمكامنو؛

 يتكفل هبم؛ل بالدراسات التكنو اقتصادية ١تشاريع األعماؿ اٞتديدة لفائدة البطالُت الذين التكفّ 

 جل احملافظة على مناصب الشغل.أتقدٔف مساعدات للمؤسسات اليت تواجو صعوبة يف أعما٢تا من 

، 1996سبتمرب  8ا١تؤرخ يف  296-96ت الوكالة ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم ئأنش: ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب   -
 كالذم جاء يف شكل قوانُت تنظم إطار عمل الوكالة.

 ا١تدير العاـ أمانة  من طرؼ ٣تلس التوجيو، كيتوُّف باب بالشخصية ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تاِف، كتسَّت ع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشّ تتمتّ 
كل، كما الشّ ف بالتشغيل، كتنتهي مهامو بنفس ٣تلس التوجيو، كتدار من طرؼ مدير عاـ يعُت كفقا ١ترسـو تنفيذم بناء على اقًتاح من الوزير ا١تكلّ 

ا١تعتمدة، تشرؼ عليها ٞتنة مراقبة تتكوف من ثبلثة أعضاء، تقـو ىذه الوكالة بتقدٔف مساعدات مالية من خبلؿ القركض ا١تمنوحة من البنوؾ احمللية 
ككذلك أنشئ صندكؽ ضماف القركض يف عاـ  (1996 ،296-96)ا١ترسـو التنفيذم اليت يتم فيها كضع ملفات الشباب حاملي ا١تشاريع ا١تؤىلة، 

 لتقدٔف ا١تزيد من التسهيبلت للمؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة للحصوؿ على التمويل. 1998

ا١تتعلق  2001أكت  20ا١تؤرخ يف  03-10ت ىذه الوكالة من خبلؿ القانوف رقم ئأنش :ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار   -
فضبل عن بتنمية االستثمار كالنظاـ ا١تطبق على االستثمارات الوطنية كاألجنبية ا١تندرجة يف إطار األنشطة االقتصادية إلنتاج السلع كا٠تدمات، 

 (2001، 03-01ر رقم )األماالستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتيازات كالرخص. 

لع ا١تستوردة اليت تدخل مباشرة يف ا٠تضوع لتطبيق النسبة ا١تخفضة للرسـو اٞتمركية على السّ  كما ٯتكن للمستثمرين يف إطار ىذه الوكالة
٧تاز ا١تشركع االستثمارم باإلضافة إُف إسم على القيمة ا١تضافة للسلع كا٠تدمات اليت تدخل مباشرة يف ٧تاز ا١تشركع االستثمارم ككذا اإلعفاء من الرّ إ

 ٥تتلف اٟتوافز الضريبية كغَت الضريبية ا١تنصوص عليها يف القانوف العاـ.

جانفي  22ا١تؤرخ يف  14-04تأسست ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم رقم  :ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر   -
خل يف ، تتمثل مهامها يف تعزيز ا١تشاريع ا١تصغرة يف ا١تناطق اٟتضارية كالريفية، كتشجيع بركز األنشطة االقتصادية كالثقافية اليت تولد الد2004

 (2004، 14-04لتنفيذم )ا١ترسـو ا .ا١تناطق الريفية
 165-05مت إنشاؤىا ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم رقم  :ANDPEMEطة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسّ   -
كتقع ٖتت كصاية الوزير ا١تكلف  اِف، كىي: "مؤسسة عمومية ذات طابع إدارم كتتمتع بالشخصية ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١ت2005مام  03ا١تؤرخ يف 

 (2005، 165-05)ا١ترسـو التنفيذم  .با١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة"

)ا١ترسـو تعترب ىذه الوكالة األداة اليت تقـو الدكلة باستخدامها لتنفيذ سياستها لتطوير ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، ٢تذا فهي تعمل على 
 :(2005، 165-05التنفيذم 

 تنفيذ إسًتاتيجية القطاع يف تطوير كتعزيز ا١تؤسسات؛

 تنفيذ الربنامج الوطٍت لتطوير ا١تؤسسات كمتابعتو؛

 ترقية ا٠تربة كاالستشارة للمؤسسات؛

 النشاط؛ا١تتابعة الدٯتوغرافية للمؤسسات من حيث اإلنشاء كالتوقف كتغيَت 
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 ٚتع كاستغبلؿ كنشر ا١تعلومات يف ميداف نشاط ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة. 

إضافة إُف كل ا٢تيئات السالف ذكرىا، كاليت تتمثل مهمتها األساسية يف  مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة: -
ت كالبنوؾ(، ىذه االستثمارات اليت غالبا ما تكوف يف شكل توفَت التمويل للمشاريع االستثمارية حديثة النشأة )التمويل نسيب بُت الوكاال

مؤسسات صغَتة كمتوسطة، قامت اٞتزائر باستحداث ما يعرؼ ٔتراكز تسهيل ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، كتعرؼ مراكز تسهيل 
صية ا١تعنوية كاالستقبلؿ ا١تاِف، ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة بأهنا: "مؤسسات عمومية إدارية ذات طابع صناعي كٕتارم، تتمتع بالشخ

 (2003، 79-03)ا١ترسـو التنفيذم كهتدؼ إُف تطوير ثقافة التقاكؿ من خبلؿ تسهيل إنشاء كتطوير ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة"، 
فيفرم  25ا١تؤرخ يف  79-03كقد مت تأسيس ىذا النوع من ا٢تيئات الداعمة للمؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة ٔتوجب ا١ترسـو التنفيذم 

 كا١تتضمن القانوف األساسي ١تراكز التسهيل، كهتدؼ مراكز التسهيل إُف: 2003

 إ٬تاد شباؾ للنظر يف احتياجات مبدعي ا١تؤسسات كا١تقاكلُت؛  -

 حث من خبلؿ خلق إطار اللتقاء أصحاب ا١تشاريع كمراكز البحث كمؤسسات التكوين كمؤسسات التمويل؛تثمُت الب  -

 تسريع إنشاء ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة؛  -

 مرافقة ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كمتابعة اندماجها يف االقتصاد الوطٍت كالدكِف؛  -

 كا١تتوسطة اٞتزائرية؛دعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصغَتة   -

 توفَت ا١تعلومات الضركرية عن ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة اٞتزائرية.  -

، مث ا١تواصلة يف استحداث ا٢تيئات اليت تيعٌت بتوفَت التمويل كا١ترافقة للمؤسسات 18-01من خبلؿ ما سبق يتضح أف إصدار القانوف 
الفعلي يف ترقية قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة باعتباره أحد أىم البدائل إلنعاش االقتصاد  الصغَتة كا١تتوسطة كاف ٔتثابة حجر األساس لبلنطبلؽ

 بل عما قد يرسيو قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة من فكر مقاكاليت كتكريس فكرة الفرد ا١تنتج يف اجملتمع.ضاٞتزائرم بعيدا عن قطاع احملركقات، ف

IV-   2018-2009الصغيرة كالمتوسطة المستحدثة في كالية برج بوعريريج بين دراسة تحليلية للمؤسسات: 
طة سخرت الدكلة اٞتزائرية مع مطلع األلفية الثالثة العديد من اآلليات لتوفَت األرضية ا١تبلئمة للنهوض بقطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوس

 خبلؿ ترقية الفكر ا١تقاكاليت يف اٞتزائر.باعتباره أحد القطاعات ا١تعوؿ عليها لتحقيق التنمية ا١تستدامة من 

إُف ىنا تطرح العديد من األسئلة: ىل ما قامت بو اٞتزائر كاف كافيا للنهوض هبذا القطاع كٖتقيق التحوؿ الطاقوم؟، ىل ساىم تشجيع  
، كما ىي كا١تسا٫تة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة؟ ()الفكر ا١تقاكاليت اٞتزائرم إنشاء ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف بركز فكر الفرد ا١تنتج يف اجملتمع

ة يف: مركز العراقيل اليت تواجو ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف اٞتزائر؟، كل ىذه التساؤالت حاكلنا اإلجابة عنها من خبلؿ القياـ بدراسة ميداني
 .-فرع برج بوعريريج-تسهيل ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة 

، حيث يضع مركز تسهيل 2010أكت  ١15تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة فرع برج بوعريريج بالعمل ابتداءن من تاريخ انطلق مركز تسهيل ا
اص ال ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة فرع برج بوعريريج ضمن اسًتاتيجياتو ترقية الفكر ا١تقاكاليت يف ا١تنطقة، على اعتبار أف منح القركض ألشخ

للمستثمر البد من دعم كترقية فكره ا١تقاكاليت، كيف ىذا  اِفن يقدـ النتائج ا١ترجوة، كعليو فقبل تقدٔف الدعم ا١تادم كا١تٯتتلكوف الفكر االستثمارم ل
تثمار، الصدد يقـو مركز تسهيل ا١تؤسسات بوالية برج بوعريريج بتنظيم العديد من الدكرات التكوينية على مدار السنة لؤلشخاص الراغبُت يف االس

احملافظة عليها، الطرؽ اٟتديثة لتسيَت ا١تؤسسات، كطرؽ الًتكيج حيث تتناكؿ ىذه الدكرات مواضيع ترتبط بكيفيات اقتناص الفرص االستثمارية ك 
لى مساعدة للسلع كا٠تدمات، إُف غَت ذلك من ا١تواضيع اليت من شأهنا أف تساىم يف ترقية فكر ا١تقاكالتية،  إضافة إُف ىذه الدكرات يعمل ا١تركز ع

الت دعم االستثمار كمؤسسات التمويل على غرار البنوؾ كا١تؤسسات ا١تالية، ا١تستثمرين يف اٟتصوؿ على التمويل من خبلؿ عرض ا١تشاريع على ككا
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من خبلؿ  ال ينتهي دكر مراكز التسهيل عند عملية تسهيل إنشاء ا١تؤسسات، كإ٪تا تقـو ىذه ا١تراكز ٔترافقة ا١تؤسسات خبلؿ السنوات األكُف للنشأة 
 للتعثر باعتبار أف السنوات األكُف لبلستثمار ىي األصعب.تقدٔف النصائح كاإلرشادات البلزمة بغرض ٕتنيب ا١تؤسسات 

 :2018إُف  2009ت يف كالية برج بوعريريج خبلؿ الفًتة ا١تمتدة من ئكقد قدمت لنا ٣تموع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة اليت أنش
 2018-2009(: المشاريع الممولة حسب قطاع النشاط في كالية برج بوعريريج من 01الجدكؿ )

 ع ا١تشاريع٣تمو 
الوكالة الوطنية لتسيَت القرض 

 ا١تصغر

ANGEM 

الصندكؽ الوطٍت للتأمُت على 
 البطالة

CNAC 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
 الشباب

ANSEJ 
 ا١تؤسسة ا١تمولة

٣تموع 
ا١تناصب 
 ا١تستحدثة

٣تموع ا١تشاريع 
 ا١تمولة

مناصب الشغل 
 ا١تستحدثة

عدد ا١تشاريع 
 ا١تمولة

الشغل مناصب 
 ا١تستحدثة

عدد ا١تشاريع 
 ا١تمولة

مناصب الشغل 
 ا١تستحدثة

عدد ا١تشاريع 
  ا١تمولة

 الفبلحة كالصيد البحرم 616 1.848 350 410 222 249 1.188 2.507

 اٟترؼ 711 2.133 349 401 81 84 1.141 2.618

 األشغاؿ العمومية 275 825 251 587 69 90 595 1.502

 الرم 15 45 11 18 - - 26 63

 الصناعة 418 1.254 342 571 504 519 1.264 2.344

 ا١تهن اٟترة 71 213 35 68 - - 106 281

 ا٠تدمات 1.216 3.648 586 1.037 96 123 1.898 4.808

 النقل 815 2.445 762 869 - - 1.577 3.314

9 6 9 6 
    

 التجارة

 العدد اإلٚتاِف 4.137 12.411 2.686 3.961 978 1.074 7.801 17.446

 من إعداد الباحث بناءن على البيانات المقدمة في مركز تسهيل المؤسسات لوالية برج بوعريريج المصدر:

ابق يتضح أف الوكاالت ا١تستحدثة قد سا٫تت يف إنشاء العديد من ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة عرب من خبلؿ معطيات اٞتدكؿ السّ 
 17446االقتصادية، ما يساىم يف ٖتقيق التنوع كالتكامل االقتصادم، إضافة إُف توفَت العديد من مناصب الشغل اليت كصلت إُف ٥تتلف األنشطة 

، ما يساىم يف ٖتقيق أحد أبعاد التنمية ا١تستدامة كىو البعد االجتماعي من خبلؿ مناصب الشغل ا١تستحدثة، غَت أف عدد ا١تؤسسات امنصب
مؤسسة يعد عددا ضئيبل بالنسبة ٟتجم التعداد السكآف لوالية برج بوعريريج، كبالنسبة لنشاطها  7801سنوات كا١تقدر بػ:  10ا١تستحدثة خبلؿ 

أكثر حداثة  االقتصادم، ما يتطلب جهودا أكرب من طرؼ الدكلة اٞتزائرية تتمثل يف ترقية الفكر ا١تقاكاليت كخطوة أكُف، بعدىا التوجو إُف إ٬تاد طرؽ
 ت.إنشاء ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة بغرض النهوض اٟتقيقي بالقطاع، كبغرض التوجو ٨تو ٖتقيق التنمية ا١تستدامة بعيدا عن قطاع احملركقالتشجيع 

ال تكتفي الدكلة اٞتزائرية باستحداث ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كحسب، كإ٪تا تعمل على مرافقة ىذه ا١تؤسسات من خبلؿ مراكز 
سات الصغَتة كا١تتوسطة كا١تنتشرة عرب كافة ربوع اٞتزائر، حيث ٘تتلك مؤسسات التسيَت كفاءات بشرية قادرة على تقدٔف اإلرشادات تسهيل ا١تؤس

يوضح البلزمة للمستثمرين خاصة خبلؿ السنوات األكُف لبداية االستثمار باعتبارىا أصعب مرحلة يف حياة ا١تؤسسة االقتصادية، كفيما يلي جدكؿ 
 ١ترافقة اليت يقـو هبا مركز تسهيل ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة فرع برج بوعريريج.عملية ا
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 2018-2011(: المشاريع المرافقة من طرؼ مركز تسهيل المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة لوالية برج بوعريريج من 02الجدكؿ )
٣تموع ا١تشاريع 

 ا١ترافقة
 السنوات 2011 2012 2013 2014 ٣تموع الطلبات

- - 
ا١تشاريع 

 ا١ترافقة
طلبات 
 ا١ترافقة

ا١تشاريع 
 ا١ترافقة

طلبات 
 ا١ترافقة

ا١تشاريع 
 ا١ترافقة

طلبات 
 ا١ترافقة

ا١تشاريع 
 ا١ترافقة

طلبات 
 ا١ترافقة

 ا١تلفات

 ا١تستلمة/ا١تقبولة

 عدد ا١تشاريع 198 168 1040 796 778 666 482 378 2498 2008

  
 السنوات 2015 2016 2017 2018

ا١تشاريع  - -
 ا١ترافقة

طلبات 
 ا١ترافقة

ا١تشاريع 
 ا١ترافقة

طلبات 
 ا١ترافقة

ا١تشاريع 
 ا١ترافقة

طلبات 
 ا١ترافقة

ا١تشاريع 
 ا١ترافقة

طلبات 
 ا١ترافقة

ا١تلفات 
 ا١تستلمة/ا١تقبولة

 عدد ا١تشاريع 400 262 172 140 320 181 274 198 1166 781

 اجملموع 598 430 1212 936 1098 847 756 576 3664 2789

 

 من إعداد الباحث بناءن على البيانات المقدمة في مركز تسهيل المؤسسات لوالية برج بوعريريج المصدر:
ال كعليو فمن خبلؿ اٞتدكؿ أعبله يتبُت أف الدكلة اٞتزائرية تعمل جاىدة للمحافظة على ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة ا١تستحدثة، فاأل٫تية 

ا١تؤسسات بقدر ما تنصرؼ إُف استدامة نشاط ىذه ا١تؤسسات، فالتنمية ا١تستدامة لن تتحقق بإنشاء ا١تؤسسات كحسب، كإ٪تا تنصرؼ إُف إنشاء 
كاألجياؿ  اِفا١تستدامة كىو البعد االقتصادم، من خبلؿ توفَت موارد دائمة للجيل اٟتة اباستدامتها ما يسمح بتحقيق بعد آخر من أبعاد التنمي

 بلؿ احملافظة على نشاط ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة.ا١تستقبلية من خ

كما يساىم قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف ٗتفيف الضغوط االقتصادية كاالجتماعية النإتة عن عملية التحوؿ الطاقوم، فاقتصاديا 
ضافة )ٖتقيق التوازف النسيب يف االقتصاد، توفَت السلع يساىم قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف ٗتفيف الضغط من خبلؿ القيمة االقتصادية ا١ت

 كا٠تدمات كبأسعار مقبولة...(، أما اجتماعيا فتوفَت مناصب الشغل من شأنو أف يساىم يف ٗتفيف الضغوط االجتماعية للتحوؿ الطاقوم.

ت مادية ضخمة توفرىا الدكلة حىت تصبح كعليو يتضح جليا أف النهوض بقطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف أم دكلة يتطلب إمكانيا
١تقاكاليت األرضية االقتصادية كالتنظيمية مبلئمة الستحداث كخلق ىذا النوع من ا١تؤسسات، غَت أف مفتاح ٧تاح ىذا القطاع يتمثل يف ترقية الفكر ا

جملتمع الذم يفتقر إُف فكر التقاكؿ يصعب توجيهو التوجيو قبل التوجو ٨تو توفَت اإلمكانيات ا١تادية كالتشريعية )التمويل، التسهيبلت، ا١ترافقة(، فا
الصحيح ٨تو االستثمار يف قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، ذلك ١تا يكتنف ىذا النوع من ا١تؤسسات من خصائص تعتمد يف ٣تملها على 

يف اٞتزائر كجعلو أحد أىم القطاعات البديلة عن قطاع ابتكار كإبداع الشخص ا١تستثمر، كعليو فإف النهوض بقطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة 
 احملركقات يتطلب النهوض بالفكر ا١تقاكاليت يف اجملتمع اٞتزائرم.

VI-  :الخالصة 
ٯتكن أف نستخلص من خبلؿ ىذه الدراسة أف النهوض بقطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة كالذم من شأنو أف يساىم يف ٗتفيف ضغوط 

كيشكل أحد أىم البدائل ا١تسا٫تة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة يتطلب ترقية الفكر ا١تقاكاليت يف اجملتمع من خبلؿ تنشئة جيل يتمتع التحوؿ الطاقوم 
دية،  عن اإلمكانيات ا١تاضبلبركح ا١تقاكالتية من قدرة على اقتناص الفرص إُف القدرة على االبتكار كاإلبداع كالعمل على استدامة كتطوير ا١تشاريع، ف

توجب على الدكلة توفَتىا لتوفَت أرضية خصبة لزرع ك٧تاح ا١تؤسسات الصغَتة يا١تالية، كالقوانُت التنظيمية، إضافة إُف اٟتوافز اٞتبائية كغَت اٞتبائية اليت 
 كا١تتوسطة.
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VI.1-  :نتائج الدراسة 

 خلصت الدراسة إُف ٣تموعة من النتائج، نوجز أ٫تها:

على قطاع احملركقات كمصدر أساسي للثركة يتناىف مع ما تتوجو إليو أغلب الدكؿ من سعي ٨تو ٖتقيق التنمية االستمرار يف االعتماد   -
 ا١تستدامة؛

 يعد االستثمار يف ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة أحد اٟتلوؿ الناجعة لتقليص التبعية لقطاع احملركقات؛  -

أحد أىم البدائل عن قطاع احملركقات البد من ترقية الفكر ا١تقاكاليت يف  بغرض النهوض بقطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة ليشكل  -
 اجملتمع )تشجيع فكرة الفرد ا١تنتج(؛

تساىم ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يف ٖتقيق التنمية ا١تستدامة خاصة يف بعدىا االجتماعي كاالقتصادم من خبلؿ استحداث مناصب   -
 لق الفرص كاستدامتها؛شغل جديدة على الدكاـ، كالعمل على خ

 النهوض بقطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة من شأنو أف يقلل من الضغوط االقتصادية كاالجتماعية لعملية التحوؿ الطاقوم.  -

VI.2-  :التوصيات كاالقتراحات 
 من خبلؿ الدراسة النظرية كالتطبيقية، ٯتكن التوصية ٔتا يلي:

يف اٞتزائر خاصة عند طلبة اٞتامعات على اعتبار أف قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة يعتمد على التوجو ٨تو ترقية الفكر ا١تقاكاليت   -
 إبداع كابتكار ا١توارد البشرية؛

 من الكفاءات البشرية؛ اتقليص ا٢توة بُت اٞتامعة كىيئات ترقية قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة، باعتبار اٞتامعة خزان  -

 الرائدة يف قطاع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة بغرض االستفادة من ٕتارب ىذه الدكؿ يف النهوض هبذا القطاع؛إقامة شراكة مع الدكؿ  -

 ٤تاكلة توزيع ا١تؤسسات الصغَتة كا١تتوسطة عرب الًتاب الوطٍت تناسبا مع األنشطة اليت تفتقر إليها كل منطقة بغرض خلق نوع من التوازف  -
 االقتصادم.
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ت بين الواكع وجددًاث إلاهخلال العاكوي بالجصائس  امللخلى العلمي الدولي ألاول: البرامج الخىمٍو

 2020فُفسي   20ـ  19مظخغاهم   -عبد الحمُد ابً بادٌع  جامعت 
 

 بسامج الخجهيز العمومي في إظاز جىظُم الصفلاث العمومُت هبوابت لخىمُت الهُاول اللاعدًت.

ت مدلُت هبرامج ججهيزالمخععاث البلدًت للخىمُت دزاطت ل -  -جىمٍو

Les programmes des équipements publics dans le cadre de la réglementation des marchés en 

tant que passerelle pour le développement de structures de base 

-Etude du cas des PCD comme des programmes du développement local- 

    *1 عابد٥تتار بن 

 (ركز اٞتامعي علي كايف بتندكؼ، )اٞتزائر١ت، ا٥DELODEPترب  1
 
 

                                                           
   benabedmok@yahoo.fr: *مختار بن عابد.د ا١ترسل:

قتصادية الدكرية إُف إضفاء دفعة معتربة إُف الناتج الداخلي ا٠تاـ، كىي اليت مومية بانتمائها إُف السياسات االهتم السياسات ا١تيزانية الع :ملخص
ستثمار العمومي كلكوهنا تسرم كفقا جملمعات مباشرة للطلب الفعاؿ من خبلؿ اال أىم السياسات التحفيزية لكوهنا تعد داعمة (*)يعتربىا الكينزيوف

 ي.على صعيد اقتصادم كلّ 
علقة بالػ " أك برامج متPSD -" أك "برامج قطاعية غَت ٦تركزةPSC -ستثمار أك التجهيز العمومي كػ "برامج قطاعية مركزيةسواء كانت برامج اال

" فإف إ٧تازىا يندرج حاليا ضمن إجراءات نفقات التجهيز العمومية يف إطار برامج اقتصادية متعددة السنوات PCD -"ا١تخططات البلدية للتنمية
(PEMٖتت غطاء حسابات ٗتصيص خاصة. كباعتبار أف األغلفة ا١تالية ا١تخصصة ٢تا تعد ضخمة مقارنة بغَتىا من النفقات، سييحىتم ،)  ىذا

٘تريرىا عرب "منظومة الصفقات العمومية"، سواء كاف ذلك يف شكل "صفقات" أـ يف شكل استشارات حسب مستول العتبات ا١تالية الذم 
 لدل آخر تعديل لو. يقودنا ىذا التقدٔف إُف طرح اإلشكالية التالية: (**)دىا تنظيم الصفقات العمومية٭تدّ 

 " كواحدة من برامج التجهيز، توافقا مع "منظومة الصفقات العمومية" متسارعة التحديث؟PCD-نميةكيف يتم تنفيذ "ا١تخططات البلدية للت
 . بلدية للتنميةج ٕتهيز، تنمية، صفقات عمومية، ٥تططات : برنامالكلمات المفتاحية

 M2 ؛ H5؛  JEL : H3تصنيف 

Resumé; Les politiques budgétaires publiques comme des politiques économiques 
conjoncturelles, Ils intéressés à envisager de donner une impulsion au produit intérieur brut; et les 
keynésiens

(***)
 qui sont considérées comme des politiques de relance plus importants; parce 

qu'ils soutiennent directement la demande effective à travers l'investissement public et d'être 
appliqué comme des agrégats macroéconomiques. 

Si  les programmes d'investissement ou d’équipement publics comme des Programmes 
Sectoriels Centralisés )PSC(; des Programmes Sectoriels Déconcentrés )PSD(; des programmes 
relavant des plans communaux de développement )PCD(, Cela est accompli par des Programmes 
Economiques Multi-annuels )PEM(, Son exécutions  relèves aux procédures des dépenses 
publiques. Vu que les l'enveloppes budgétaires allouée pour eux est énorme par rapport à d'autres 
dépenses, Cela nécessitera passé à travers la réglementation des marchés publics; que ce soit sous 
la forme des «Marches» ou sous la forme des «consultations», selon le niveau que les seuils 
financiers prévus par la réglementation des marchés publics(****) jusqu'à sa dernière mise à jour. 
Cette présentation nous amène à poser la problématique suivante: 

Comment est la mise en œuvre des PCD comme l'un des programmes d’équipements 
publics, conformément à la modernisation accélérée de la réglementation des marchés publics? 
Mots clés : programme d’équipement, développement, marches publics, PCD. 
Jel Classification Codes : H3, H5, M2. 
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 .اللاعدًت الهُاول لخىمُت هبوابت العمومُت الصفلاث جىظُم إظاز في العمومي الخجهيز بسامج

 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

I- دة السنوات كالسنوية، جتماعية ا١تتعدّ قتصادية كاالطات التنمية االد قوانُت ا١تالية، يف إطار التوازنات العامة ا١تسطرة يف ٥تطّ ٖتدّ : مفاىيم أكلية
 :1كاألعباء ا١تالية للدكلة كمبلغها كٗتصيصها. كيف ىذا الصدد ٧تد ثبلثة أنواع لقوانُت ا١تاليةطبيعة ا١توارد 

I-1-  /قانوف المالية السنوم أك األساسيLFI ّص بالنسبة لكل سنة مدنية، ٣تمل موارد الدكلة كأعبائها ككذا الوسائل ا١تالية : يقر كيرخ
 ص عبلكة على ذلك ا١تصاريف ا١تخصصة للتجهيزات العمومية ككذلك النفقات بالرأٝتاؿ.كيرخّ  ا يقرّ األخرل ا١تخصصة لتسيَت ا١ترافق العمومية كم

I-2- قوانين المالية التكميلية أك المعدلة )بكسر الداؿ / LFC-LFM كىي لوحدىا كدكف سواىا، تتمكن من إ٘تاـ أحكاـ :
 قوانُت ا١تالية األساسية أك تعديلها خبلؿ نفس السنة اٞتارية.

I-3-  /قانوف ضبط الميزانيةLRBتضاء قوانُت ا١تالية التكميلية أك ق: يشكل الوثيقة اليت يثبت ٔتقتضاىا تنفيذ قانوف ا١تالية، كعند اال
 "(.N-3ا١تعدلة بالنسبة لكل سنة مالية )للسنة "

II-  :ققبرامج االنفقات التجهيز العمومية يف إطار اإلشراؼ ا١تاِف للدكلة، كتيعرؼ يف ىذا  ستثمارات العمومية تشكل ٣تموع ا١تشاريع اليت ٖتي
دد كفق األىداؼ ا١تسطرة تبعا للربنامج اٟتكومي، كىي اليت تتجلى رقميا لدل ا١تبلحق "ج" من قوانُت ا ١تالية، لدل اإلطار بكوهنا متوسطة األجل كٖتي

 عشر قطاعات:
 (،Les industries manufacturièresالصناعات التحويلية ) -
 (،Les mines et énergieا١تناجم )الطاقة ك  -
 (،L’Agriculture et l’hydrauliqueالفبلحة كالرم ) -
 (،Les services productifsا٠تدمات اإلنتاجية ) -
 (،Les infrastructures économiques et administrativesجتماعية )قتصادية كاالا٢تياكل القاعدية اال -
 (،L’Education – formationالًتبية كالتكوين ) -
 (،Les infrastructures socio-culturellesجتماعية كالثقافية )ا٢تياكل القاعدية اال -
 (،L’Habitatالسكن ) -
 ،(Les plans communaux de développement- PCDالمخططات البلدية للتنمية ) -
 (،La rubrique diversأخرل ) -
 مستويات: ستثمار على أربعستثمارات اٟتالية تصنف االمدكنة اال 
 قتصاد.(: يتعلق بنشاط كظيفي كبَت على الصعيد الكلي لبلsecteurالقطاع ) -
 (: يقسم القطاع حسب عائلة النشاط إُف فركع أك برامج.sous-secteurالقطاع الفرعي ) -
 قتصاد،أ٫تية على صعيد اال اذ اأك ىدف ا، نشاطا(: يشكل الوحدة األساسية للتصنيف، ٯتثل فرعchapitreالفصل/ الباب ) -
 ستثمارات حسب طبيعتها أك الغرض منها إذا ما كاف ذلك ٦تكنا.(: إذ تستجمع يف إطار كل فصل االarticleالبند/ ا١تادة ) -
III- :2برامج أساسية متعلقة بالتنفيذ، كىي ةٙتة ثبلث أنماط البرامج العمومية للتطبيق: 

III-1-  /البرامج القطاعية الممركزةPSC:  ٗتص التجهيزات العمومية ا١تمركزة، ٕتهيزات اإلدارات ا١تركزية كا١تؤسسات العمومية
 تو اإلدارات كا١تؤسسات كا٢تيئات.ااإلدارية كا١تؤسسات اليت تتمتع باالستقبلؿ ا١تاِف كاإلدارات ا١تتخصصة. كتسجل باسم ى

III-2-  /البرامج القطاعية غير الممركزةPSD ّقطاع  سجلة باسم الواِف، كتبلغ رخصة برنا٣تها حسب كلّ برامج التجهيز ا١ت : ٗتص
ر برنامج من الوزير ا١تكلف با١تالية، طبقا لربنامج التجهيز السنوم الذم اعتمدتو اٟتكومة. كيربز ىذا ا١تقرر يف فرعي من القائمة )ا١تدكنة( ٔتوجب مقرّ 

ك/ أك ا١تقاييس كا١تؤشرات األخرل. كتغطي رخصة الربنامج ا١تبلغة ىذه،  ( للربنامج ا١تعتمدconsistance physiqueا١تلحق، احملتول ا١تادم )
 الربنامج اٞتديد للسنة كضبط تكاليف الربامج اٞتارم إ٧تازىا.

III-3-  /المخططات البلدية للتنميةPCD ٮتضع برنامج التجهيز العمومي ا١تتعلق با١تخططات البلدية للتنمية، لرخصة برنامج :
، يبلغها الوزير ا١تكلف با١تيزانية، بعد استشارة الوزير ا١تكلف باٞتماعات اإلقليمية. يتمحور ىذا الربنامج حوؿ األعماؿ ذات شاملة حسب الوالية
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

 ا١تختصة، بعد األكلوية يف التنمية كمنها على ا٠تصوص التزكيد ٔتاء الشرب كالتطهَت كالطرؽ كالشبكات كفك العزلة. تعد ىذه الربامج ا١تصاٌف الوالئية
، ال سيما بالنسبة استشارة ا١تصاٌف التقنية احمللية ا١تعنية، مث يوزع طبق القانوف حسب الباب كالبلدية ا١تتواجدة بالوالية مع تفضيل البلديات احملركمة

 للمناطق كاجبة الًتقية.
IV- البرامج اال( قتصادية متعددة السنوات Programmes Economiques Multi-annuels- PEM) : الربنامج
( كالربامج PSD( كالربامج القطاعية غَت ا١تمركزة )PSCقتصادم ا٠تماسي أك متعدد السنوات يشتمل على ٥تتلف الربامج القطاعية ا١تمركزة )اال

تو الربامج اىهتدؼ إُف تنفيذ  (*)(. كحاليا ٧تد أنو ٙتة ٪تطُت، أك باألحرل حسابُت للتخصيص ا٠تاصPCDا١تتعلقة با١تخططات البلدية للتنمية )
 :(2)(، كل منهما معٍت بتغطية الفًتة ا١تخصصة لوPSC, PSD, PCDالعمومية للتجهيز )

ستثمارات " يتعلق بػ "حساب تسيَت عمليات اال120-302: حسابو "2005-2009(: PCSCالربنامج التكميلي لدعم النمو ) -
 ".2009-2005العمومية ا١تسجلة بعنواف الربنامج التكميلي لدعم النمو: 

ستثمارات " يتعلق بػ "صندكؽ تسيَت عمليات اال134-302: حسابو "2010-2014(: PCCEقتصادم )برنامج توطيد النمو اال -
 ".2014-2010تصادم: قالعمومية ا١تسجلة بعنواف برنامج توطيد النمو اال

V- ( تحديدIdentification( كترميز )Codificationاال )يلي: : ْتيث نوجز ماستثمارات 
V-1- رموز ا١تسَتين ىي رموز رقمية تتألف من ست أرقاـ، تتبع تسلسل ٤تدد كتقيد بسجل خاص لدل مصاٌف كزارة ترميز المسيرين :

اـ ا١تواد ا١تالية. ٮتصص استنادا إُف طلب الوزير الوصي، بالنسبة لًتميز اآلمرين بالصرؼ مستحقي أىلية تسيَت ميزانية الدكلة للتجهيز طبقا ألحك
 .3ا١تعدؿ كا١تتمم ا١تتعلق باحملاسبة العمومية 21-90من القانوف  26ك 25، 23

V-2- :4ترميز ا١تقررات كالعمليات يقـو بناء على ٗتصيص ترميز المقررات كالعمليات: 

 رقم ثابت للمقررات. -
 رقم ٖتليلي للعمليات. -

 ررات تصدر على مستويُت:"، ٧تد صنفُت من ا١تقPSC, PSD, PCDبالنسبة أل٪تاط الربامج الثبلثة: "
 ( يعد من طرؼ كزير ا١تالية.Décision – programme" )برنامج -مقرر" -
 الربنامج. -( يعد من طرؼ ا١تستفيد من مقررDécision – opération" )عملية -مقرر" -

V-2-1- ( البرامج القطاعية الممركزةPSC:) تو األ٪تاط من الربامج تكوف ٤تل تأسيس تبعا لػ:اى 

 " عن كزير ا١تالية،برامج -مقررات" -

                                                           
(*)

 حسابات التخصيص الخاص ىي أحد أنواع الحسابات الخاصة للخزينة، كتتمثل عموما في: 
 ( .Comptes de commercesحسابات التجارة ) -
 (.Comptes d’Affection Spécialesحسابات التخصيص الخاص ) -
 (.Comptes d’Avancesحسابات التسبيقات ) -
 (.Comptes de Prêtsحسابات القركض ) -
 (.Comptes de Participationحسابات المساىمة ) -
 (.Comptes de Règlement avec les Gouvernements Etrangèresحسابات التسوية مع الحكومات األجنبية ) -

(2)
 Voir pour ce point: 

A- MF/ DGC/ Direction de la réglementation et de l’exécution comptables des budgets… Nomenclature des 

comptes du Trésor… Alger Print…2009… p: 34; 

B- Circulaire n°28  du 01/07/2010 portant au fonctionnement du compte d’affectation spéciale n°  302-134 intitulé 

«Fonds de gestion des opérations d’investissements publics inscrites au titre de programme de consolidation de la 

croissance économique 2010-2014 »… MF/DGC. 
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

" عن السلطة اإلدارية ا١تؤىلة ٢تذا الفعل )الوزارة، مسؤكِف اإلدارات ا١تتخصصة كا١تعاىد ا١تأىولة عمليات -مقررات" -
 قتضاء أف تعد مقرراهتا من طرؼ كزير ا١تالية.باستقبل٢تا ا١تاِف(. كبالنسبة ٢تتو األخَتة، ٯتكن، عند اال

A-  أرقاـ، كيكوف كما يلي: ةتو ا١تقررات تعرؼ بعدد مركب من عشر ا١تعدة من طرؼ كزارة ا١تالية: ىمقررات الربامج ا 
 (.APا٠تانتُت األكُف كالثانية )رقمُت(: سنة تسجيل الًتخيص بالربنامج ) -
 باستقبلليتو ا١تالية.أرقاـ(: رمز الوزارة أك اإلدارة ا١تتخصصة أك ا١تعهد ا١تأىوؿ  6ا٠تانات من الثالثة إُف الثامنة ) -
 ا٠تانتُت التاسعة كالعاشرة )رقمُت(: رقم األمر. -

٥تصص  1998برنامج لسنة  -"، يقرأ مقرر الربنامج ىذا ميمنةن إُف ميسرة، كيعٍت ترميز أكؿ مقرر01-026 262 -98مثاؿ: "
 لوزارة الشبيبة كالرياضة.

B- خصصة كا١تعاىد ا١تأىولة باستقبل٢تا ا١تاِف: كيعمل ىؤالء على إعداد مقررات العمليات ا١تعدة من الوزير، مسؤكِف اإلدارات ا١تت -مقررات– 
 تسجيل حسب العملية. كىذا ا١تقرر ٭تتوم على:

(  Chiffres 12) اعشرة رقم ثٍتا(: يعد من طرؼ السلطة ا١تؤىلة إلعداد ا١تقرر، يتألف من numéro fixeعدد ثابت ) -
 كاآليت:

o " تو." الذم يشَت بدكره إُف السلطة اليت أعدّ البرنامج -مقرر" تشَت إُف رقم "العدد الثابإاألرقاـ العشر األكائل من ىذا 
o  ّالرقمُت األخَتين ٯتث( بلف الًتقيم الًتتييبnuméro d’ordre التسلسلي ا١تخصص من طرؼ السلطة اليت أعدت ا١تقرر خبلؿ )

 السنة.
ثنا عشر ا١تسجلة من طرؼ كزير الفبلحة ألكؿ مقرر برنامج لسنة " ىو العدد الثابت للعملية اال12-01-007 262-98: "مثاؿ

1998. 
(: ٮتصص من طرؼ السلطة اليت تعد ا١تقرر، يتألف من numéro analytique d’identificationعدد ٖتليلي للتعريف ) -

 ٜتسة عشر خانة ٘تؤل كفقا ١تا يأيت:
o  ا: تشمل حرف1ا٠تانة ( "ٯتثل "٪تط الربنامجN  /كتعٍت عادمNormale"أك ،S /كتعٍت خاص "Spéciale.) 
o  ٯتثل الفًتة ا١تعنية. ا: تشمل ىي األخرل حرف2ا٠تانة 
o  هبا رقم يعرب عن طبيعة التمويل، ك٧تد هبا:3ا٠تانة : 

 5اهنائي : ٘تويبل (concours définitifs.) 
 6امؤقت :  ٘تويبل (concours temporaires.) 
 7اذاتي : ٘تويبل (auto financement.) 
 8ا٥تتلط : ٘تويبل (financement mixte.) 
 9ا٤تلي : ٘تويبل (financement local.) 

o  6حىت  4ا٠تانات من (أرقاـ(: ترقيم الفصل ) 03Chapitre.ا١تعٍت بالعملية ) 
o  7ا٠تانة( يدرج هبا البند :l’Article.) 
o  أرقاـ(: رمز ا١تسَت. 06) 13إُف  8ا٠تانات من 
o  كا٠تامسة عشر )رقمُت(: الرقم التسلسلي لدل ا١تسَت حسب البند ا١تعٍت بالعملية.ا٠تانتُت الرابعة عشر 

" ذك طبيعة D :1985-1989(، لدل فًتة "N" ىو "عدد ٖتليلي للتعريف"، عادم )N.D.5.621.6.262 012.03: "مثاؿ
ا١تتعلق بتهيئة مقتضى الفصل، كيقـو بالعملية كمسَت ك/ أك " 6" لوزير التعليم العاِف، ْتيث تتعلق العملية بالبند "621٘تويل هنائية، لدل الفصل "

" من الفصل 6" كتعبَت عن أهنا عملية التجهيز الثالثة لدل البند "03( ٖتت الرقم التسلسلي "012 262آمر بالصرؼ، كزير التعليم العاِف )
 " لدل كزارة التعليم العاِف.621"
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

V-2-2- ( البرامج القطاعية غير الممركزةPSD:) تو األ٪تاط تكوف ٤تل تأسيس تبعا لػ:اى 
 " عن كزير ا١تالية،برامج -مقرر" -
 " عن الواِف بالنسبة لكل عملية.مقررات" -

A- :مقررات الربامج: تعرؼ من خبلؿ عدد من ست أرقاـ، يًتكب كما يلي 
 (.AP)رقماف(: سنة تسجيل الًتخيص بالربنامج ) 02ك 01ا٠تانتاف  -
 الوالية من التقسيم اإلدارم للببلد.)رقماف(: رقم  04ك 03ا٠تانتاف  -
 (.numéro d’ordre)رقماف(: الرقم الًتتييب ) 06ك 05ا٠تانتاف  -

 بوالية أدرار. 1995" ىذا العدد يعٌت بأكؿ برنامج قطاعي غَت ٦تركز لسنة 95.01.01مثاؿ: "
B- أمر يلـز الواِف ا١تعٍت بإدراج مقررات  الربنامج" بشأف برنامج قطاعي غَت ٦تركز، -ا١تقررات الصادرة عن الواِف: إعداد "مقرر

 ر صادر عن الواِف يشتمل على:مقرّ  تسجيل حسب العملية. كيأيت ىذا يف كقت ٧تد فيو أف كلّ 
( أرقاـ مرصدة حسب مصاٌف الوالية 09يتألف من تسع ) :(numéro fixe d’identificationعدد ثابت تعريفي ) -

 كتًتكب كما يلي:
o ( األكُف:06الست أرقاـ ) .٘تثل العدد الثابت ١تقرر الربنامج الذم يهتم الواِف بإ٧تازه على الصعيد احمللي لواليتو 
o .الثبلث أرقاـ ا١تتبقية: ٘تثل الرقم الًتتييب التسلسلي للعملية ا١ترصدة للوالية على صعيد السنة 

" لوزارة 95.01.01بعا ١تقرر الربنامج رقم "ا١ترصدة لواِف كالية أدرار ت 120" ىو تعريف رقمي للعملية رقم 95.01.01.120: "مثاؿ
 ا١تالية.

(: ىذا التعريف ٥تصص ١تصاٌف الوالية، كىو رمز numéro analytique d’identificationعدد ٖتليلي تعريفي ) -
 ، تؤشر كما يأيت:اكحرف ارقم 17متألف من 

o  ا: تشمل حرف1ا٠تانة ( "ٯتثل "٪تط الربنامجN  /كتعٍت عادمNormale"ك ،S /كتعٍت خاص "Spéciale.) 
o  ٯتثل الفًتة ا١تعنية. ا: تشمل حرف2ا٠تانة 
o  هبا رقم يعرب عن طبيعة التمويل، ك٧تد كما كرد بالػ "3ا٠تانة :PSC.التمويل النهائي، ا١تؤقت، الذايت، ا١تختلط كاحمللي ،" 
o  ة: ثبلث6إُف  4ا٠تانات من ( أرقاـ تعرب عن الفصلchapitre.) 
o  ا١تادة داخل الفصل. : تعرب عن7ا٠تانة 
o  تشمل ستة أرقاـ تعرب عن دليل أك رمز مسَت العملية.13إُف  8ا٠تانات من : 
o  الربنامج للػ " -: تشمل رقمُت يعرباف عن سنة مقرر15ك 14ا٠تانتُتPSD." 
o  رقمُت ٯتثبلف الًتقيم الًتتييب للعملية.17ك 16ا٠تانتُت : 
V-2-3-  :البرامج المتعلقة بالمخططات البلدية للتنمية( مثل الربامج القطاعية غَت ا١تمركزةPSD ٧تد أف ا١تخططات البلدية ،)

 ( تكوف ٤تل تأسيس من خبلؿ:PCDللتنمية )
 ة ا١تالية.ار من طرؼ كز  " حسب الوالية، يعدّ سنوم مقرر" -
 مستول البلديات. م ترخيصات الربامج حسب ا١تسَتين على"، تقسّ الوالة مقررات" -

A- " مقررات إٚتالية حسب الوالية: تعرؼ بنفس صيغة مقررات برامج الػPSDأرقاـ: ة" من خبلؿ عدد يتألف من ست 
 )رقمُت(: سنة تسجيل الًتخيص بالربنامج. 2ك 1ا٠تانتُت  -
 )رقمُت(: رقم الوالية من التقسيم اإلدارم. 4ك 3ا٠تانتُت  -
 تييب.)رقمُت(: الًتقيم الًت  6ك 5ا٠تانتُت  -
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 .اللاعدًت الهُاول لخىمُت هبوابت العمومُت الصفلاث جىظُم إظاز في العمومي الخجهيز بسامج

 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

" يتمايز ظهوره بعدد زكجي أك فردم لدل الًتتيب الرقمي، إذ PCD" كالػ "PSD: إف العدد الثابت ١تقرر الربنامج لكل من الػ "مالحظة
 ".PCD" كفردم بالنسبة للػ "PSDيكوف زكجي بالنسبة للػ "

B- " مقررات حسب عملية ا١تخططات البلدية للتنمية: ٔتثيل العمل لدل الػPSD مقررات الربامج للػ ""، فإفPCD تكوف "
 ر حسب العملية. كىذا ا١تقرر يشتمل ىو اآلخر من "عدد ثابت" ك"عدد ٖتليلي":٤تل تأسيس من طرؼ الواِف ا١تعٍت، مقرّ 

" مسجلة لصاٌف PCD(: كىو عدد ٥تصص حسب مصاٌف الوالية فيما ٮتص كل عملية للػ "numéro fixeعدد ثابت ) -
 ( أرقاـ، تتضح كما يلي:09من تسعة )البلدية ا١تعنية. كيتألف 

o .األرقاـ الست األكائل: ٘تثل العدد الثابت ١تقرر الربنامج 
o .األرقاـ الثبلث األخَتة: الرقم الًتتييب للعملية ا١ترصد حسب مصاٌف الوالية 

" PSD(: ٮتصص ىذا العدد أيضا حسب مصاٌف الوالية، كيؤشر توافقا مع الػ "numéro analytiqueعدد ٖتليلي ) -
  خانة: 17يف شكل 

o  ا: تشمل حرف1ا٠تانة ( "ٯتثل "٪تط الربنامجN  /كتعٍت عادمNormale"ك ،Sا" كتعٍت خاص /Spéciale .) 
o  حرؼ للفًتة ا١تعنية.2ا٠تانة : 
o  للمحلي. 9للمختلط،  8للذايت،  7للمؤقت،  6للتمويل النهائي،  5: رقم لطبيعة التمويل، ك٧تد 3ا٠تانة 
o  ة: ثبلث6 إُف 4ا٠تانات من ( أرقاـ تشَت إُف الفصلchapitre.) 
o  تعرب عن ا١تادة داخل الفصل.7ا٠تانة : 
o  تشمل ستة أرقاـ تعرب عن رمز مسَت العملية )اآلمر بالصرؼ(.13إُف  8ا٠تانات من : 
o  الربنامج للػ " -: تشمل رقمُت يعرباف عن سنة مقرر15ك 14ا٠تانتُتPCD." 
o  الًتقيم الًتتييب للعملية.ف ٯتثبلف ا: رقم17ك 16ا٠تانتُت 

VI-  :ضوابط اإلنجاز 
VI-1- مقرر البرنامج- DP (Décision Programme) ىي مقررات تعدىا مصاٌف كزارة ا١تالية، كتػيبىلغ إُف ا١تسؤكلُت :

 ستثمارات العمومية.( من مدكنة االSous-secteursا١تعنيُت مقتضى ترخيص برنامج موزع حسب القطاع الفرعي )
VI-2- لترخيص بالبرنامجا- AP (Autorisation de Programme:)  ىو اٟتد األقصى من النفقات ا١ترخص

عتمادات االلتزاـ أك بًتاخيص االلتزاـ اليت تسمح لآلمر ا" أيضا بAPلآلمرين بالصرؼ االلتزاـ هبا لتنفيذ برامج التجهيزات العمومية. كما تسمى "
 اذات الطابع النهائي، كلكن ليس لدفعها. كما أف استهبلؾ الًتخيص بالربنامج يتطلب قبل االلتزاـ إببلغبالصرؼ بإجراء االلتزاـ بنفقات التجهيز 

. كمنو فإف ىذا اإلببلغ يًتجم ٖتت تسمية ا١تقرر، الًتخيص 5 ( للمسؤكلُت ا١تؤىلُت "مقرر برنامج" ا١تذكور آنفان DGBمن طرؼ كزير ا١تالية )
 ي ذات الطابع النهائي.بااللتزاـ بنفقات التجهيز العموم

 تو األخَتة مرصدة حسب اٟتالة:ايتم قيادة الًتخيص بالربنامج، عقب مرحلة النضج بإعداد مقررات تفريد أك تسجيل، كتكوف ى 
 الوزير أك ا١تسؤكؿ ا١تؤىل، -
 الواِف، -
 كزير ا١تالية. -

VI-3- ( إعادة التقييمla Réévaluation:)  بالزيادة مبلغ الًتخيص بالربنامج األساسي.ىو إجراء يتم ٔتوجب مقرر يعدؿ 

VI-4- ( تخفيض القيمةLa Dévaluation) كىو إجراء يهدؼ ٔتوجب مقرر لتعديل ا١تبلغ األصلي للًتخيص بالربنامج :
 بالنقصاف.
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

VI-5- ( إعادة التشكيلLa Restructuration) ىو إجراء يتم ٔتوجب مقرر، ليس الغاية منو تعديل ا١تبلغ األساسي :
 للًتخيص بالربنامج، بل تعديل مبالغ ٥تتلف األقساـ ا١تشكلة للًتخيص بالربنامج.

VI-6- ( اإللغاءL’Annulation)عتمادات ا١تسجلة كغَت ا١تستعملة.: ىو عبارة عن مقرر، مقتضاه إلغاء اال 

VI-7- ( غلق العملياتClôture des Opérations)عد يف شأهنا عقد يثبت : مشاريع التجهيز العمومي اليت مت تفريدىا ي
واع فيو انتهاء الربنامج أك ا١تشركع كيًتتب عليو إقفاؿ العمليات حسب نفس األشكاؿ ا١تتبعة يف تسجيلها. يتم تصنيف يف ىذا الصدد أربعة أن

 أساسية لغلق العمليات:
A-  تعاقدية.العمليات ا١تغلقة دكف منازعات: ٖتقق ماديا كماليا بصورة كاملة كال تسجل أم ٖتفظات 
B- .العمليات ا١تغلقة مع منازعات: ٤تققة ماديا على أكمل كجو )غلق ميدآف(، كلكنها غَت مسواة على الصعيد القانوٓف كا١تاِف 
C- يف التنفيذ كمن مث مت التخلي عنها. ءعمليات مت الشركع فيها كالتخلي عنها: سجلت للدراسة ك/ أك مت البد 
D- شهر انطبلقا من تاريخ إمضاء مقررات  12مادم ١تدة تزيد عن  ءىا كَف تعرؼ أم بدعمليات َف يتم الشركع فيها كمت تفريد

 بشأهنا.
VIIنوجز منها ا١تختصرات التعريفية ا١توالية: :: مفاىيم أساسية في الصفقات العمومية 

VII-1- :تعريف ( الصفقات العمومية عقود مكتوبة، قصد إ٧تاز األشغاؿréalisation de travauxكاقتناء )  اللواـز
(acquisition de fournitures( كا٠تدمات )réalisation d’études( كالدراسات )prestation de services .) 

VII- 2- ترـب الصفقات العمومية كفقا إلجراء ا١تناقصة الذم يشكل القاعدة العامة، أك كفق إجراء إجراءات تمرير الصفقات :
 .6الًتاضي

VII- 2-1-  كيأيت مفهومها كأشكا٢تا كما يلي:: طلب العركضإجراء 

دين متنافسُت مع ٗتصيص الصفقة للعارض الذم يقدـ اٟتصوؿ على عركض من عدة متعهّ  ؼإجراء يستهد طلب العركض ىوتعريف:  -أ
 .7أفضل عرض
 :8أشكاؿ ا١تناقصة: ٯتكن أف تكوف ا١تناقصة كطنية أك دكلية، كٯتكن أف تتم حسب أحد األشكاؿ التالية -ب

 : ىي إجراء ٯتكن من خبللو أم مًتشح مؤىل أف يقدـ تعهدا.العركض ا١تفتوحطلب  -

: ىي إجراء ال يسمح فيو بتقدٔف تعهد إال للمرشحُت الذين تتوفر فيهم بعض الشركط طلب العركض ا١تفتوح مع اشًتاط قدرات دنيا  -
 دىا ا١تصلحة ا١تتعاقدة مسبقا.الدنيا ا١تؤىلة اليت ٖتدّ 

 نتقاء أكِف.اىي إجراء يكوف ا١ترشحوف ا١ترخص ٢تم بتقدٔف عرض ىم ا١تدعوكف خصيصا للقياـ بذلك بعد  :طلب العركض احملدكد -

قتصادية أك ٚتالية أك فنية اا١تسابقة: ا١تسابقة ىي إجراء يضع رجاؿ الفن يف منافسة قصد إ٧تاز عملية تشتمل على جوانب تقنية أك  -
 خاصة.

VII- 2-2-  :إجراء ٗتصيص صفقة ١تتعامل متعاقد كاحد دكف الدعوة الشكلية إُف ا١تنافسة، كٯتكن أف الًتاضي ىو إجراء التراضي
  .9ستشارة بكل الوسائل ا١تكتوبة ا١تبلئمةستشارة، كتنظم ىذه االيكتسي الًتاضي شكل الًتاضي البسيط أك شكل الًتاضي بعد اال

 عتمادىا إال يف حاالت كاردة.ابراـ العقود ال ٯتكن ستثنائية إلاالًتاضي البسيط: إف إجراء الًتاضي البسيط قاعدة  -أ
 عتمادىا إال يف حاالت كاردة.استثنائية، ال ٯتكن استشارة قاعدة ستشارة: كما أف إجراء الًتاضي بعد االالًتاضي بعد اال -ب

VII- 3- زيادة ا٠تدمات أك تقليلها ك/ أك : يشكل ا١تلحق كثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، كيرـب يف ٚتيع اٟتاالت إذا كاف ىدفو المالحق
 تعديل بند أك عدة بنود تعاقدية يف الصفقة. كٯتكن أف تغطي ا٠تدمات موضوع ا١تلحق عمليات جديدة تدخل يف موضوع الصفقة اإلٚتاِف.
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

غَت أف ىذا اٟتكم ال  ال ٯتكن إبراـ ا١تلحق كعرضو على ىيئة الرقابة ا٠تارجية للصفقات ا١تختصة، إال يف حدكد آجاؿ التنفيذ التعاقدية،
 :10 يطبق يف اٟتاالت اآلتية

 عندما يكوف ا١تلحق عدٔف األثر ا١تاِف، كيتعلق بإدخاؿ ك /أك تعديل بند تعاقدم أك أكثر، غَت البنود ا١تتعلقة بهجاؿ التنفيذ. -

قتصادم للعقد اختبلال معتربا ك/ أك أدل ستثنائية، كغَت متوقعة، كخارجة عن إرادة الطرفُت، اختبلؿ التوازف االاإذا ترتب على أسباب  -
 إُف تأخَت األجل التعاقدم األصلي،

 إذا كاف الغرض من ا١تلحق، بصفة استثنائية، إقفاؿ الصفقة هنائيا. -

ال ٮتضع ا١تلحق، إُف فحص ىيئات الرقابة ا٠تارجية القبلية، إذا كاف موضوعو ال يعدؿ تسمية األطراؼ ا١تتعاقدة كالضمانات التقنية  
 :11 ا١تالية كأجل التعاقد، ككاف مبلغو أك ا١تبلغ اإلٚتاِف ١تختلف ا١تبلحق، ال يتجاكز، زيادة أك نقصانا، النسب اآلتيةك 

( من ا١تبلغ األصلي للصفقة، بالنسبة إُف الصفقات اليت ىي من اختصاص ٞتنة الصفقات التابعة للمصلحة % 20عشرين يف ا١تائة ) -
 ا١تتعاقدة،

جاف القطاعية ( من ا١تبلغ األصلي للصفقة، بالنسبة إُف الصفقات اليت ىي من اختصاص اللجاف الوطنية كاللّ % 10عشرة يف ا١تائة ) -
 فقات،للصّ 

VII- 4- تحيين األسعار( ٖتيُت األسعار :L’actualisation des prixيفهم بأنو إعادة تقييمها تبعا للتقلبات اال ) قتصادية اليت
 :12( للشركع يف تنفيذ الصفقة. كيتوقف ٖتيُت األسعار على الشركط التاليةODSقدٔف األمر با٠تدمة )ٖتصل قبل ت
 أف يرد بالصفقة بند ٖتيُت األسعار، -
 ت الصفقة على ذلك،ٯتكن ٖتديد مبلغ التحيُت إما بطريقة إٚتالية كجزافية كباتفاؽ مشًتؾ، كإما بتطبيق صيغة مراجعة األسعار إذا نصّ  -
 بالفًتة اليت تًتاكح بُت تاريخ آخر أجل لصبلحية العرض كتاريخ تبليغ األمر بالشركع يف ا٠تدمات التعاقدية، األسعار يتمّ ٖتيُت  -
 التأخر يف تنفيذ الصفقة إذا َف يتسبب يف ذلك ا١تتعامل ا١تتعاقد. -

VII- 5-  :مراجعة األسعار( مراجعة األسعارLa révision des prixىو تعديل ٢ت )فقة، تبعا األخَتة خبلؿ فًتة تنفيذ الصّ تو ا
و أضرار معتربة. كيشًتط ١تراجعة عة تؤكؿ إُف تقلبات اقتصادية تؤدم إُف ٛتل ا١تتعاقد معو على عدـ الوفاء بالتزاماتو دكف أف ٘تسّ ألحداث غَت متوقّ 

 :13األسعار
 أف يكوف ا١تتعلق ٔتراجعة األسعار متضمنا بالصفقة مع شكلية إجرائو. -
 ( للشركع يف األشغاؿ أك ا٠تدمات.ODSقتصادية بعد األمر با٠تدمة )التقلبات االكقوع  -
 قتضاء،أف ال يتم اللجوء إُف مراجعة األسعار خبلؿ فًتة العرض، أك بالفًتة اليت يغطيها بند ٖتيُت األسعار، عند اال -
 ؽ مشًتؾ بُت األطراؼ على ٖتديد فًتة تطبيق أقصر،تفاا( أشهر ما عدا يف حالة 03تطبق بنود مراجعة األسعار مرة كاحدة كل ثبلثة ) -
فقة، كالصفقات اليت ال ٯتكن أف ال ٯتكن العمل ببند مراجعة األسعار إال ٔتقتضى ا٠تدمات ا١تنفذة فعبل دكف سواىا حسب شركط الصّ  -

 .14تتضمن صيغا ١تراجعة األسعار ىي الصفقات ا١تربمة بأسعار ثابتة كغَت قابلة للمراجعة
VII- 6- ( الوضع العاـ كالنهائيDGD:) ( الوضع العاـ كالنهائيDécompte Général et Définitif ىو الوضع )

ا١تتعاقدة  النهائي الذم ٮترج با١تبلغ اإلٚتاِف الذم تشتمل عليو الصفقة، كىو يوضح ٥تتلف األشغاؿ احملققة ك٭تدد ا١تبلغ مستحق الدفع من ا١تصلحة
 ٕتاه ا١تتعاقد معو.

" إال يف حالة األخطاء اٞتسيمة DGDلبتة كألم سبب كاف قبوؿ استئناؼ األشغاؿ عقب اإلعداد كالتوقيع على الػ "كال ٯتكن ا 
 كالفادحة.
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

VII- 7- :س لضماف امتثاؿ كتوافق الصفقات العمومية مع التشريع كالتنظيم ا١تعموؿ بو، كرّ  اللجاف المؤىلة للصفقات العمومية
 :15كقبلية على الصفقات العمومية تطبق من طرؼ ٞتاف الصفقات. كيف ىذا الصدد ٧تد ما يلي من اللجافالتنظيم إجراءات رقابة خارجية 

 اللجنة الوزارية للصفقات: كٗتتص بدراسة مشاريع صفقات اإلدارة ا١تركزية. -
 ٞتنة الصفقات الوطنية. -
غَت ا١تمركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات ٞتنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية كمركز البحث كالتنمية الوطٍت كا٢تيكل  -

 قتصادية.الطابع اإلدارم، كا١تؤسسة العمومية اال
 ٞتنة الصفقات الوالئية. -
 اللجنة البلدية للصفقات. -
 ٞتنة الصفقات للمؤسسة العمومية احمللية كا٢تيكل غَت ا١تمركز للمؤسسة العمومية ذات الطابع اإلدارم. -

VIII- على ىذا ا١تستول إلقاء نظرة توجيهية من أعلى إُف أسفل، أم انطبلقا من خطوات دكرة ا١تيزانية العامة للدكلة، مع  : ٨تتاجتسيير البرنامج
(. فأكال بأكؿ، كزير ا١تالية ٭تدد الرزنامة ا١تيزانية اليت PCDالًتكيز على برامج التجهيز العمومي، سيما ا١تتعلقة منها با١تخططات البلدية للتنمية )

 لف مراحل كخطوات ٖتضَت أك إعداد مشركع ميزانية الدكلة:تضبط ٥تت
VIII-1- مراحل تحضير الميزانية : 
VIII-1-1- قتصادية : هبذه ا١ترحلة، كزير ا١تالية يستدعي من ناحية ا١تتخصصُت قصد ٖتديد التوجهات االمرحلة التوجيو الميزاني

 أخرل يراسل الوزراء ا١تعنيُت بشأف ٖتديد مقًتحاهتم بشكل رشيد.جتماعية اٟتقيقية للميزانية ا١توالية، كمن ناحية كاال
VIII-1-2- ( الملحوظة المنهجية للتوجيوNote méthodologique d’orientation) بعد إعداد "التقرير :

للتوجيو"، ا٢تدؼ منو قيادة كتوجيو التوجيهي"، ا١تديرية العامة للميزانية تعمل على إعداد ملحوظة يف شكل منشور يسمى "ا١تلحوظة ا١تنهجية 
 ا١تقًتحات ا١تيزانية ١تختلف الدكائر الوزارية، سيما الوسائل ا١تالية ا١تقدمة يف كشف ٥تصص لذلك.

مرحلة مقًتحات ا١تيزانية ينظر إليها من جهتُت، تعٌت األكُف بًتكيبة ا١تقًتحات حسب ٥تتلف الوزارات  إعداد مقترحات الميزانية: -2
ثَت أعبائها ، كتتعلق الثانية بالتمحيص األكِف للمديرية العامة للميزانية، حسب الوزارة كالوالية بشأف ما ٮتص بر٣تة كمتابعة ا١تيزانية، كمدل تأكالواليات

 على ٖتضَت مقًتحات ا١تيزانية:
  /مقًتحات على الصعيد ا١تركزم، كتدخل يف إطار "الربامج القطاعية ا١تمركزةPSC." 
  الصعيد احمللي، كيتعلق األمر بػ:ا١تقًتحات على 

 ".PCDالربامج ا١تتعلقة بػ "ا١تخططات البلدية للتنمية/  -  "،PSDالربامج القطاعية غَت ا١تمركزة/  -
VIII-3- :التحكيم 
VIII-3-1- ( ما قبل التحكيمPré-arbitrage:) يف حوارات التحكيم كا١تفاكضات بشأنو، تعمل ا١تديرية العامة  ءقبل البد

 .للميزانية على إجراء تقييمات حوؿ النفقات اليت سبقت التجهيز ا١تراد إدراجو، كيف غضوف ذلك يعمل اآلمركف بالصرؼ على ٖتضَت مقًتحاهتم
حات، كيف الواقع ٧تدىا توزع بُت ٥تتلف ا١تصاٌف ا١تكلفة الدراسة األكلية لدل ا١تديرية العامة للميزانية تنطلق عند تلقيها ا١تقًت   

عتمادات ا١تطلوبة بصدده ككذا دراسة التربيرات بتحضَت ميزانية ٕتهيز الدكلة. فكل مصلحة ٧تدىا ٗتتص بقطاع خصوصي قصد امتحاف مقتضى اال
 ا١ترفقة بو، كيكوف ىذا بالنسبة لكل ا١تقًتحات سواء كانت جديدة أك تكميلية. 

نو فا٢تدؼ من ىذه ا١ترحلة ىو تقييم كٖتليل، كمن ٙتة الضبط الدقيق لطلبات اآلمرين بالصرؼ قصد ٕتنب الوقوع ٓتطر كم  
 تقييم معلومات خاطئة قد تؤكؿ إُف معاٞتة الطلبات بصورة مبالغ فيها أك بوجو أقل.

VIII-3-2- ( التحكيمl’Arbitrage:) لوزراء كالوالة، كقصد ضماف سَت األعماؿ، بعد استعراض مقًتحات ا١تيزانية ا١تختلفة ل
ه النقطة ٪تطُت تقـو ا١تديرية العامة للميزانية بإعداد جدكؿ زمٍت ٭تدد تواريخ متعددة كأكقات اللقاءات حسب كزهنا من ا١تشاريع ا١تطلوبة. ك٧تد يف ىذ

 (: discussionsمن ا١تناقشات )
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

A- طُت من ا١تناقشات يف ىذا الصدد:مناقشات كزير ا١تالية/ الوزراء كالوالة: ك٧تد ٪ت 
 اللقاءات الوزارية ا١تشًتكة. -  اللقاءات بُت ا١تديرية العامة للميزانية كاآلمركف بالصرؼ بالدكلة. -

B- :ا١تناقشات على مستول اٟتكومة: ك٧تد هبا أيضا مستويُت 
 على مستول ٣تلس الوزراء. -     على مستول ٣تلس اٟتكومة. -

VIII-4- ا١تتعلق بقوانُت ا١تالية، فا١تصادقة على ميزانية الدكلة بالنسبة  17-84( من القانوف 70: تبعا للمادة سبعُت )الميزانيةعتماد ا
ة بشأف نفقات التجهيز جاءت بتسع 2011لنفقات التجهيز العمومي تكوف بشكل إٚتاِف كحسب القطاع. ك٧تد هبذا أف ا١تدكنة اٞتديدة لعاـ 

جتماعية، الًتبية قتصادية كاال: الصناعات التحويلية، الطاقة كا١تناجم، الفبلحة، ا٠تدمات اإلنتاجية، ا٢تياكل القاعدية االقطاعات ىي على التواِف
 :16(PCDجتماعية كالثقافية، السكن، ا١تخططات البلدية للتنمية )كالتكوين، ا٢تياكل القاعدية اال

A-  :ُتاجمللس الشعيب الوطٍت يصادؽ على مشركع قانوف ا١تالية يف غضوف سبعة كأربعا١تصادقة على ا١تشركع لدل اجمللس الشعيب الوطٍت 
 نطبلقا من تاريخ إيداعو لدل مكتبو.ا( يوما على أقصى تقدير، 47)

B- ( 20ا١تصادقة على ا١تشركع لدل ٣تلس األمة: إجراءات ا١تصادقة على مشركع قانوف ا١تالية لدل ٣تلس األمة تتم يف غضوف عشرين )
 نتهاء اجمللس الشعيب الوطٍت من إجراءاتو ٕتاىو.اطبلقا من يـو إيداعو لدل مكتبو بعد انعلى أقصى حد،  يوما

VIII-5- تنفيذ ا١تيزانية العامة للدكلة يعٌت بالعمليات ا١تتواجدة ألجل تغطية تنفيذ مقتضيات قانوف ا١تالية. كلتجنب تنفيذ الميزانية :
 بشأهنا الرب١تاف أحقيتو الدستورية يف الًتخيص القبلي من خبلؿ قانوف ا١تالية، ال بد من:سوء ٗتصيص ا١توارد اليت منح 

 ( ىذا التنفيذ.régularitéا١تنح ألعواف مكلفُت بتنفيذ ا١تيزانية، قانوف أساسي يضمن نظامية ) -
 كمن جهة أخرل، العمل على تطوير تنفيذ ا١تيزانية بإجراء يسمح بتجنب الوقوع باألخطاء. -

-90يذ ا١تقررات ا١تيزانية، أم التحقيق الفعلي لئليرادات كالنفقات، يرتبط بطابع قانوٓف، يتضح بصورة مبدئية كجلية لدل القانوف رقم تنف
بة ا١تعدؿ كا١تتمم كا١تتعلق باحملاسبة العمومية. كمنو فإف إجراءات تنفيذ ا١تيزانية العامة للدكلة ٮتضع جململ قواعد احملاس 1990غشت  15لػ  21

 العمومية.
أساسي من مبادئ احملاسبة العمومية، كىو األىم من بينها، ليتمثل يف مبدأ الفصل بُت  إتنفيذ ا١تيزانية العامة للدكلة يػيؤىمن بالعودة إُف مبد

ذ ا١تيزانية العامة للدكلة ٯتر مهاـ اآلمرين بالصرؼ كاحملاسبُت العموميُت يف إطار صنفُت كظيفيُت ٮتضعاف ألحكاـ منفصلة. كاستنادا ٢تذا ٧تد أف تنفي
 :17 حسب اٟتالة ٔترحلتُت، األكُف إدارية كمن اختصاص اآلمر بالصرؼ، كالثانية ٤تاسبية كمن اختصاص احملاسب العمومي

 .بالنسبة لئليرادات العمومية، مهاـ ا١ترحلة اإلدارية ىي: اإلثبات كالتصفية، كمهمة ا١ترحلة احملاسبية ىي ٖتصيل اإليرادات 
 النفقات العمومية، فمهاـ ا١ترحلة اإلدارية تتمثل أساسا يف االلتزاـ بالنفقة، تصفيتها، كاألمر بصرفها أك األمر بدفعها أما(*) ،

 كمهمة ا١ترحلة احملاسبية ىي الصرؼ أك الدفع، كعلينا أف نعلم أف كبل ا١ترحلتُت تتم يف إطار رقابة متبادلة بُت مصاٌف صاحبػىْيها.
VIII-6-  من ا١تيزانية العامة للدكلة، فالنفقات النهائية تفتعل توافقا مع الربنامج  ا: ميزانية التجهيز تشكل جزءمقررات البرامجإبالغ

كتنفذ يف  (**)نوم ا١تعد كا١تضبوط مسبقا بصورة هنائية، كيف ىذا الصدد ٧تد ىذه النفقات تسجل يف إطار ترخيص برنامججتماعي السّ قتصادم كاالاال
/ inscription -التسجيل) -على صعيده التنفيذم -" الترخيص بالبرنامجلتزاـ بػ "اات مالية. كهبذا كقبل الشركع يف أم عملية تماداعشكل 
" موزعة حسب القطاع مقررات البرامج(، هترع ا١تديرية العامة للميزانية إُف إببلغ كافة ا١تسؤكلُت ا١تؤىلُت بػ"individualisation -التفريد

 لتزاـ بنفقات التجهيز.لبل اْتيث أهنا ٘تثل ترخيصالفرعي، 
VIII-7-  /التفريد( الترخيص بالبرنامجindividualisation)" :يصدر عن الوزير أك ا١تسؤكؿ ا١تؤىل )الواِف( مقرر التفريد "

" الوارد عن ا١تديرية العامة البرنامج ررمقباعتبار أنو آمر بالصرؼ مكلف باإل٧تاز. ك٬تب أف يتوافق التكوين ا١تادم للمشركع مع ما مت كركده بػ"
 للميزانية.

                                                           
 (.Ordonnancement( إذا ما كاف اآلمر بالصرؼ ثانويا، أما إف كاف أساسيا أك ابتدائيا فاألصح أف نقوؿ "أمر بالصرؼ")Mandatementيتم "األمر بالدفع" )(*)

 على مستول أقل من الترخيص اإلجمالي بالبرنامج المفتعل لدل البرلماف خالؿ االعتماد. (**)



 
 

 
242 

 .اللاعدًت الهُاول لخىمُت هبوابت العمومُت الصفلاث جىظُم إظاز في العمومي الخجهيز بسامج

 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

" ال ٯتكن أف يتم إال بعد بركز نتيجة إجراء ا١تناقصة كنضج ا١تشركع، ْتيث ال ٯتكن أف يكوف موضوع تسجيل/ تفريد لئل٧تاز أم التفريد" 
. كيكوف من ا١تهم إبداء ١18تشركع، كاستبلمها كا١توافقة عليهامشركع ٕتهيز عمومي للدكلة ٦تركز أك غَت ٦تركز إذا َف يتم استكماؿ دراسات تنفيذ ىذا ا

صات أقرب ما يكوف إُف التكاليف الفعلية. كما ٬تدر بنا يف ىذا ا١تقاـ التصريح كفقا للتصحيحات اٞتديدة أفضل ٗتصيص للموارد كتسجيل ٥تصّ 
"، ك٬تب أف يقًتف أم طلب التعديل إعادة التقييمالشركع يف طلبات "أكاخر العشرية السابقة، بأنو ٬تب أف يتم إهناء كافة دراسات اإل٧تاز قبل 

 يؤكؿ باقًتاح اإللغاء من مدكنة قطاعو، بعملية ذات مبلغ يساكيو على األقل، أم ال ٬توز للتعديل أف ينقص من مبلغ العملية.
الصيغة، ٬تب أف تتم بصيغة متناسقة كملبية للصيغة ٬تب أف يتم تسجيل ا١تشركع بالنسبة ١تيزانية التجهيز يف إطار حصص منفصلة، كهبذه  

البحثية، إذ أف ْٖتصيص اٟتاجات ٬تد مربراتو يف عاملي كسب الوقت كإتاحة فرص التنافس أماـ عدد مهم من ا١تؤسسات. كيف ذات الوقت، ال 
 .19ينبغي بأم حاؿ من األحواؿ أف يتم التحصيص هبدؼ تفادم حدكد اختصاص اللجاف الصفقات ا١تؤىلة

VIII-8- اال( ستثناء الوارد بالمخططات البلدية للتنميةPCD)" برامج التجهيز ا١تتعلقة بالػ :PCD ال ٗتضع إلجراءات النضج "
". كما ال ٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ أف ٖتوؿ برامج ك/ أك عمليات PSD" كالػ "PSCكالتفريد ا١تعموؿ هبا لدل برامج التجهيز ا١تتعلقة بالػ "

 ".PCD" إُف برامج تتعلق بالػ "PSD" كالػ "PSCبالػ "تتعلق 
VIII-9- " الػPCD" من منظور "PEM يستوجب األمر يف ىذا الصدد إبراز مكانة الربامج ا١تتعلقة با١تخططات البلدية للتنمية :"

(PCD( من منظور برامج التجهيز متعددة السنوات )PEM ّففي ىذا الص ،) البرنامج التكميلي من " يف كلّ دد ٧تد أف ىذه األخَتة تتمثل
(، كْتكم أهنما برنا٣تي ٕتهيز 2010-2014" )PCCE/ قتصادمبرنامج توطيد النمو اال(، ك"2005-2009" )PCSCلدعم النمو/ 

اليت َف تظهر بعد طيلة  عتماداهتا ا١تالية عرب قوانُت ا١تالية سواء اليت ظهرت أـامتعددىْم السنوات )ٜتاسيُت(، فإف نفقات التجهيز العمومي اليت تظهر 
"، فإهنا ٘ترر عرب حسابُت للتخصيص ا٠تاص، يعٌت كل منهما بأحد PCD" أك "PSD" أك "PSC"، كسواء أكانت "2014-2005الفًتة "

واف ستثمارات العمومية المسجلة بعنحساب تسيير عمليات اال" يتعلق بػ "120-302نفا، فاألكؿ حسابو "آالربنا٣تُت ا٠تماسيُت ا١تذكورين 
ستثمارات العمومية صندكؽ تسيير عمليات اال" يتعلق بػ "134-302"، كالثآف حسابو "2009-2005: البرنامج التكميلي لدعم النمو

"، كيف كل منهما ثبلثة أسطر ْتسب عدد أنواع الربامج العمومية، كيكوف ىذا 2014-2010: قتصادمالمسجلة بعنواف برنامج توطيد النمو اال
 لؤلنظار بشأف مكانة ا١تالية العمومية اٞتزائرية بُت نظَتاهتا لدل اجملتمع الدكِف:بصورة ملفتة 

VIII-10-1- الًتخيص بالربنامج اإلٚتاِف يفتعل يف إطار ا١تخططات البلدية بالذات، ْتيث يبلغ الترخيص بالبرنامج اإلجمالي :
باٞتماعات اإلقليمية، كيكوف ىذا على غَت ما ىو معهود بالنسبة لربامج الػ  ( إُف الوالة عقب التشاكر مع الوزير ا١تكلفDGBذلك كزير ا١تالية )

"PSC" أك "PSD." 
VIII-10-2- برنامج التجهيز العمومي يقسم من طرؼ الواِف، حسب الفصل كالبلدية ا١تتواجدة تقسيم برنامج التجهيز العمومي :

ات احملركمة، ال سيما لدل ا١تناطق كاجبة الًتقية. التقسيم يربر لدل مقرر التسجيل بالوالية كما مت التصريح أعبله، كيكوف ىذا مع تفضيل البلدي
 حسب البلدية كحسب ا١تشركع، كيكوف موضوع تأشَتة للمراقب ا١تاِف للوالية.

VIII-10-3- تبليغ عمليات التجهيز العمومي( عمليات ٕتهيز ا١تخططات البلدية للتنمية :PCDتكوف موضوع تبليغ من الوا ) ِف
١تالية ك/ أك ا١تعٍت إُف اجمللس الشعيب البلدم قصد التنفيذ. كعموما، فخبلؿ تنفيذ ا١تشركع أك الربنامج احملاز، من ا١تمكن إجراء تعديبلت للكلفة ا

ئيسية للمشركع أك خصائص ا١تشركع أك الربنامج، كالذم كاف موضوع قرار تفريد/ تسجيل، ال سيما التعديل ا١تعترب للخصائص الوظيفية كالتقنية الر 
. كيف ذات الصدد، ال 20"قرار إعادة التقييم" أك "قرار إعادة الهيكلةالربنامج، كيكوف مقتضى التعديل ىذا موضوع قرار تفريد تعديلي يسمى "

 ..نفا أف يغَت من الطبيعة األساسية للمشركع.آٯتكن بأم حاؿ من األحواؿ ١تقتضى القرار التعديلي ا١تذكور 
VIII-10-4- يعد يف شأف عمليات التجهيز العمومي للدكلة عقد يثبت فيو انتهاء الربنامج أك ا١تشركع كيًتتب عليو غلق العمليات :

بعة يف تسجيلها. كيطبق ىذا على اٟتاالت الناٚتة عن التوقف النهائي لئل٧تاز ألم سبب آخر. كيكوف إقفاؿ العملية حسب نفس األشكاؿ ا١تتّ 
 الغلق عقب: 

 كع أك الربنامج،إ٘تاـ ا١تشر  -
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

 التوقف النهائي لئل٧تاز ألم من األسباب األخرل غَت اإل٘تاـ. -
غَت عادم آلجاؿ اإل٧تاز. كعلى العمـو فإف غلق  يتم غلق ا١تشركع تلقائيا من طرؼ السلطة ا١تؤىلة كا١تعنية بإ٧تاز مقرر التفريد يف حالة ٗتطّ 

 ، كشوفات...(.اتفاقياتألخَتة ينبغي ذكر كإرفاؽ ا١تلفات موضوع النزاعات )ملحق، ، كيف اٟتالة امنازعاتيا، أك االعملية يكوف إما عادي
IX- :آلية الشركع في التنفيذ ( بعد اعتماد كإصدار قانوف ا١تالية السنوم كإنشاء مقررات الربامج من قبل مصاٌف كزارة ا١تاليةDGB كمقررات )

للمصاٌف ا١تمركزة كغَت ا١تمركزة، يتم الشركع يف التنفيذ الصريح يف نفقات التجهيز العمومي، كيأيت التفريد من قبل السلطات ا١تؤىلة لذلك بالنسبة 
كوف علينا اآلف ذلك حسب رزنامات ٤تددة تأيت قبل ا١ترحلتُت اإلدارية كاحملاسبية ا١تتعلقتُت بتنفيذ اإلنفاؽ ا١تيزآف العمومي كما كرد سابقا، إذف سي

 معرفة ا٠تطوة األكُف:
IX- 1- التزاـ: الًتخيص بالربنامج يشكل بطاقة األخذ على العاتق لمقررات البرامج (Fiche d’Engagement كيي ) خىذ بو يف ؤ

، ٗتفيض للقيمة/ réévaluation(، إعادة تقييم/ inscription )تسجيل/  individualisationشكل مقررات تفريد/ 
dévaluationاليف أك الغلق، من طرؼ ا١تراقب ا١تاِف للوالية أك للبلدية فيما ٮتص الربامج القطاعية غَت ، تعديل للخصائص، تعديل لًتكيبة التك

 ( على التواِف.PCD( أك ا١تخططات البلدية للتنمية )PSDا١تمركزة )
IX- 2- التفريد )التسجيل(. : قبل إجراء عمليات االلتزاـ باإلنفاؽ، يلتمس ا١تسَتكف تأشَتة األخذ على العاتق ١تقررات لتزاـ الصفقاتا

 كالوثائق ا١تكونة ١تلف االلتزاـ ىي:
 بطاقة االلتزاـ بثبلث نسخ، -
 مشركع الصفقة بنسختُت، -
 تأشَتة ٞتنة الصفقات ا١تؤىلة. -

IX- 3- الوثائق كاجبة اإلرفاؽ ٔتلف االلتزاـ بالنسبة للملحق ا٠تاضع أك غَت ا٠تاضع للجنة الصفقات ا١تؤىلة:التزاـ المالحق : 

IX- 3-1- يتكوف ملف االلتزاـ ٦تا يلي:المالحق الخاضعة للجنة الصفقات : 

 بطاقة االلتزاـ بثبلث نسخ، -
 مشركع ا١تلحق بنسختُت، -
 تأشَتة ٞتنة الصفقات ا١تؤىلة، -
 نسخة من الصفقة النموذجية مصادؽ عليها من السلطة ا١تؤىلة. -

IX- 3-2- اـ ٦تا يلي:: يتكوف ملف االلتز المالحق غير الخاضعة للجنة الصفقات 

 بطاقة االلتزاـ بثبلث نسخ، -
 مشركع ا١تلحق بنسختُت، -
حسب اٟتالة، للمبلغ  ، %10أك  %٤20تضر التفاكض على األسعار، يف حالة إدخاؿ عمليات جديدة َف تتجاكز نسبتها  -

 األصلي للصفقة.
 نسخة من الصفقة النموذجية مصادؽ عليها من السلطة ا١تؤىلة. -
ستئناؼ بعد ضماف أف مشركع ا١تلحق خاضع لآلجاؿ. قتضاء، أكامر ا٠تدمة بالتوقيف كاالكعند اال(، ODSاألمر با٠تدمة ) -

، %10أك  %20كيف اٟتالة ا١تعاكسة، فإف ىذا األخَت يكوف موضوع اختبار من طرؼ ٞتنة الصفقات ا١تؤىلة حىت إف َف يتجاكز مبلغو 
 حسب اٟتالة من ا١تبلغ األصلي للصفقة.

IX- 4- الوثائق ا١تكونة ١تلف االلتزاـ تتمثل فيما يلي:قود لما يقل مبلغها عن عتبات التمرير بالصفقاتالتزاـ الع : 

 بطاقة االلتزاـ بثبلث نسخ، -
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 -مدلُت جىموٍت ججهيز هبرامج للخىمُت البلدًت للمخععاث دزاطت-

 مشركع العقد بنسختُت، -
ستشارة كفًتة التحضَت للعركض كتاريخ نتقاء مع تسليط الضوء على تاريخ اإلعبلف عن اال( اال٤procès-verbalتضر ) -

 كٕتميع تقييم عركض ا١تتعهدين،فتح األظرفة 
ستشارة على ا١تتعاقد ( يوضح كافة اإلجراءات اليت رست من خبل٢تا االrapport de représentationتقرير تقدٯتي ) -

 معو،
 " اليت يقل مبلغها عن ) ستشارة، كتكوف الوثائق دج"، ا١تسَت يكوف معفى من تقدٔف اال 500.000بالنسبة للطلبات )األشغاؿ كاللواـز

 ا١تكونة للملف كما يلي:
 بطاقة االلتزاـ بثبلث نسخ، -
( أك الفاتورة devis estimatif et quantitatif( أك الكشف الكمي كالتقديرم )bon de commandeسند الطلبية ) -

 (.facture pro-formaالشكلية )
 " ستشارة، من اال ىف ا١تسَت أيضا معفدج" كتتعلق بنفقات ا٠تدمات كالدراسات، يكو  200.000بالنسبة لطلبات يقل مبلغها عن

 بعقد بالنسبة للدراسات، ككذا بطاقة االلتزاـ، اكيكوف ىا ىنا ملزم
 ( أما يف حالة نفقات الوكالةla régie.بطاقة االلتزاـ تقدـ تبعا للفواتَت النهائية مرفوقة بكشف الوثائق الثبوتية ،) 

IX- 5-  ،االلتزاـ بوضعيات تحيين كمراجعة األسعار( كالوضع العاـ كالنهائيDGD :) 

IX- 5-1-  :الوثائق ا١تكونة ١تلف االلتزاـ ىي:االلتزاـ بوضعيات تحيين كمراجعة األسعار 

 بطاقة االلتزاـ بثبلث نسخ، -
 نسخة من الصفقة كا١تبلحق ا١تصادؽ عليها، -
 ستئناؼ...(،اال ، التوقيف، مراجعة ٗتطيط التنفيذ،ء" )التبليغ، البد٥ODSتتلف األكامر با٠تدمة: " -
 ( األشغاؿ ا١تدفوعة للمتعاقد معو،situationsكضعيات ) -
 كضعية ٖتيُت أك مراجعة األسعار، -
 ستشارة.( يف حالة الًتاضي بعد االconsultationستشارة )( أك االavis d’insertionنسخة من كشف اإلدراج ) -

IX- 5-2- ( الوضع العاـ كالنهائيDGD بطاقة االلتزاـ بثبلث :)" ىو اآلخر بػ  ا" الذم يكوف مرفقملحق الغلقنسخ، مرفقة بػ
 ٯتكن من حيازة تأشَتة ٞتنة الصفقات ا١تؤىلة. "DGD -الوضع العاـ كالنهائي"

ها كفقا إلجراءات ئإف كضع االلتزاـ العاـ كالنهائي بشأف صفقة إل٧تاز ٥تطط بلدم للتنمية، يعد آخر عملية، إعبلنا عن انتها
 ة ا١تعموؿ هبا إُف اآلف.الصفقات العمومي

X- مت هبذه الورقة تقدٔف الواجهة الكلية لنفقات التجهيز العمومي للدكلة اليت تتضح سنويا لدل اٞتدكؿ ا١تلحق "ج" بقوانُت ا١تالية الخاتمة :
" ككذا الربامج ا١تتعلقة بػ PSD" ك"الربامج القطاعية غَت ا١تمركزة/ PSCالدكرية، كىي اليت تستجمع يف كل من "الربامج القطاعية ا١تمركزة/ 

ستثمارات العمومية اٟتقيقية اٞتزائرية ". فعلى غرار ما ىو متعامل بو على صعيد اجملتمع الدكِف، ٧تد كتلة االPCD"ا١تخططات البلدية للتنمية/ 
الب حساب ٗتصيص خاص يضم كافة ستثمارات بقتو االاتتخذ أحد استثناءات مبدأ الوحدة مبلذان ٢تا، إذ يتعلق األمر طبعا بصبها ٚتيع ى

ي عتمادات ا١تالية متعددة السنوات، بقصد أساسي يتمثل يف عدـ فقداف صيغة الًتخيص ا١تيزآف بشكل سنوم، كعليو ٧تد برامج التجهيز العموماال
 ".PCSCك"" PCCEتو األسطر اثنُت ٫تا "اباٞتزائر تتماشى يف شكل ٥تططات أك برامج ٜتاسية، يتساير منها لدل كتابة ى

ومة الصيغة التنفيذية للمخططات البلدية للتنمية باعتبارىا إحدل برامج التجهيز ككذا للكرب النوعي ألغلفتها ا١تيزانية، ٧تدىا لصيقة ٔتنظ
قات العمومية الصفقات العمومية اليت تستوجب إجراءات شكلية ٤تددة كذات اعتبارات رقابية قبلية مشددة، لتهتم ٔتنح التأشَتة حو٢تا ٞتاف الصف
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باسم كاِف الوالية ا١تعنية هبذه  ا١تختصة ككذا أعواف الرقابة القبلية للنفقات ا١تلتـز هبا )ا١تراقبُت ا١تاليُت ١تا بُت البلديات(، ذلك أف كصاية التنفيذ تتمّ 
 (. les PCDا١تخططات، بينما اآلمرين بصرفها ىم رؤساء اجملالس الشعبية البلدية ا١تعنية ببلدياهتم ىذه ا١تخططات )

سؤكلية فيما يتعلق الواجهة القانونية ا١تستحدثة على الصعيد احمللي توضح نوايا السلطات ا١تركزية بإكساب اجملالس احمللية مزيدا من السلطة كا١ت
أكسع  " ا١تتعلق بالبلدية الذم يفسح ٢تذه األخَتة ٣تاال2011يونيو  22" لػ "10-11بالتجهيز احمللي بصورة أخص، فذلكم ىو القانوف رقم "

" 1992نوفمرب  14" لػ "414-92" ا١تعدؿ ألصلو رقم "2009نوفمرب  16" لػ "374-09ٔتركنة التنفيذ ا١تيزانيايت، ككذا ا١ترسـو التنفيذم "
بلديات. األمر الذم يزيد ا١تتعلق بالرقابة السابقة للنفقات اليت يلتـز هبا، كالذم يضيف إُف ا١تالية العمومية اٞتزائرية ما يعرؼ با١تراقب ا١تاِف ١تا بُت ال

 حداثات القانونية كا١تيزانية بالنسبة للبلدية اٞتزائرية.ستتو االامن تساؤالت ا١تتتبعُت حوؿ شفافية كرشادة التسيَت ا١تيزآف العمومي بالفًتة ا١تقبلة عقب ى
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ت بين الواكع وجددًاث إلاهخلال العاكوي بالجصائس  امللخلى العلمي الدولي ألاول: البرامج الخىمٍو

 2020فُفسي   20ـ  19مظخغاهم   - عبد الحمُد ابً بادٌع جامعت 
 

ت  اطتراجُجُاث لاهخلال العاكوي بالجصائس والخددًاث الخىمٍو

    Energy transition strategies in Algeria and development challenges 

 2،   د. شليحي الطاىر *1ط .د اسحاؽ فضيل 

 اٞتزائر-جامعة زياف عاشور اٞتلفة 1
 اٞتزائر-جامعة زياف عاشور اٞتلفة 2

 

  

                                                           
 . milaniishak1990@gmail.comيميل: المؤلف المرسل: اإل *

هتا عامبل أساسيا يف دفع تعترب الطاقات ا١تتجددة أحد أىم البدائل ا١تتاحة لتحقيق التنمية االقتصادية ا١تستدامة، إذ تشكل امتدادا ملخص:
نتاج  كٖتقيق االستقرار كالنمو يف حاؿ نضوب نظَتهتا التقليدية، ٦تا يوفر فرص العمل الدائمة كيساىم يف ٖتسُت مستويات ا١تعيشة عجلة اإل

 إُفاليت هتدؼ  االسًتاتيجياتكاٟتد من الفقر كلذلك تسارع الدكؿ يف االنتقاؿ ٨تو اقتصاديات الطاقات ا١تتجددة عن طريق ٚتلة من 
قتصادية كاالستقرار االجتماعي كالتوازف البيئي، من خبلؿ آلية ترشيد استهبلؾ الطاقات الناضبة كتثمينها كالعمل على ٖتقيق ا١تكاسب اال

 إمكانية مسا٫تتها يف ٘تكُت الفقراء منتو االقتصادية لتوفر ىذه ا١تصادر، ك مر الذم أثبت ٧تاعلطاقات البديلة. ىذا األإحبل٢تا ٔتصادر ا
 احملافظة على مواد الرتبة لؤلجياؿ القادمة. ات الطاقة ك خبلؿ ضماف أمن إمداد

 تالكلمات ا١تفتاحية: الطاقة التقليدية ، الطاقة ا١تتجددة، التنمية ا١تستدامة، البيئة 
Abstract: Renewable energies are one of the most important alternatives available for 
achieving sustainable economic development. Their extensions are a key factor in boosting 
production, stability and growth in the event of depletion of their traditional counterpart. This 
provides permanent employment opportunities and contributes to improving living standards 
and reducing poverty. Renewable energies through a set of strategies that aim at achieving 
economic gains, social stability and environmental balance, through the mechanism of 
rationalization of the consumption of energy resources and value and work to replace 
alternative sources of energy. This proved its economic efficiency to provide these resources, 
and its potential to contribute to empowering the poor by ensuring the security of energy 
supplies and maintaining grade materials for future generations 
Key words: Traditional energy, renewable energy, sustainable development, the environment  

mailto:milaniishak1990@gmail.com


 

 
248 

 الخىموٍت والخددًاث بالجصائس العاكويا لاهخلال اطتراجُجُاث

I-  : تمهيد  

لقد أصبحت الطاقة من الضركريات األساسية يف الوقت الراىن، كما أف معدؿ استهبلؾ الطاقة مؤشر على تقدـ الشعوب كاألمم، كعلى 
البيئة، أضحت الطاقة  ىأصبحت تتسم بنفادىا كتكلفة استغبل٢تا ا١ترتفعة كالتأثَت السليب الستخدامها علاعتبار أف مصادر الطاقة التقليدية الناضبة 

 ا١تتجددة كالبديلة ا٠تيار األفضل يف الوقت اٟتاِف.
أمُت مصادر إضافية كألف الطاقة اليـو ىي من أىم السلع االسًتاتيجية، بادرت الدكؿ يف كضع اسًتاتيجيات طاقوية يف الئحة أكلوياهتا بغية ت

مكانيات كدائمة للطاقة لتحقق بذلك  ٖتدم تلبية الطلب ا١تتزايد ككذا ٖتقيق تنمية مستدامة كشاملة، حيث اعتمدت باألساس على تنمية ا١توارد كاإل
 ا١تتاحة، كالبحث عن مصادر جديدة.

ا١تتاحة ) بًتكؿ، غاز طبيعي( يشَت إُف احتماؿ حدكث فجوة بُت  إف الطلب ا١تتزايد على مصادر الطاقة ا١تتجددة با١تقارنة با١تصادر التقليدية
 التالية:  اإلنتاج كاالستهبلؾ مستقببل، كىو ما أدل إُف االىتماـ باستخداـ الطاقة ا١تتجددة كعليو كبناء على ذلك قمنا بطرح اإلشكالية الرئيسية

 ل مسا٫تة الطاقة التقليدية كا١تتجددة يف التنمية ا١تستدامة؟كيف تؤثر الطاقة التقليدية كالطاقة ا١تتجددة على البيئة؟ كما مد
 لئلجابة على ىذه اإلشكالية نعاًف ا١توضوع من خبلؿ احملاكر األساسية التالية:

 احملور األكؿ : التنمية ا١تستدامة؛ -
 احملور الثآف : الطاقة التقليدية كاآلثار األيكولوجية ٢تا؛ -
 تجددة كمدل مسا٫تتها يف التنمية ا١تستدامة؛احملور الثالث : الطاقة ا١ت -
I.1- :التنمية المستدامة 

كثيقا  مع مشكبلت التدىور البيئي ك٤تاكلة الدكؿ ٖتقيق أىدافها التنموية بدأ يطرأ التغيَت على  مفهـو التنمية السابق كأصبح مرتبطا ارتباطا
يتجزأ من  على أنو: "لكي تتحقق التنمية ا١تستدامة ينبغي أف ٘تثل ٛتاية البيئة جزء ال 1992بالبيئة خصوصا بعد إقرار مؤ٘تر ريو دم جانَتك عاـ 

 (.maspolitiques, s.d)عملية التنمية كال ٯتكن التفكَت فيها ٔتعزؿ عنها". 
  مفهـو التنمية المستدامة كأبعادىا : 1. 2

ة ا١تستدامة حيث عرفتها بأهنا:" أشارت  " اللجنة العا١تية للتنمية كالبيئة" كا١تعركفة باالسم الشائع "ٞتنة بركتبلند" يف تقريرىا ١تفهـو  التنمي
ف توازف بُت التنمية اليت تليب حاجات اٞتيل اٟتاِف دكف استنزاؼ حاجات اٞتيل القادمة كلكي تتمكن الدكؿ من ٖتقيق التنمية ا١تستدامة فإهنا البد أ

رير الًتابط بُت البيئة كالتنمية حيث أف البيئة ىي حيث النظاـ االقتصادم كالنظاـ البيئي دكف أف يكوف لذلك أثر على ا١توارد الطبيعية" كقد أكضح التق
 (2013)العتييب، ٨تيا كأف التنمية ىي كل ما نفعلو سعيا إُف ٖتسُت مصَتنا يف ىذا ا١تستقر كاالثناف ال انفصاـ ٢تما. 

برز مفهـو التنمية ا١تستدامة بشكل أكرب إباف مؤ٘تر األمم ا١تتحدة للبيئة كالتنمية كالذم مت فيو إصدار اٟتكومات إعبلنا  1992كيف عاـ 
 بشأف البيئة كالتنمية، كاعتمدت كذلك جدكؿ أعماؿ القرف 

بيئة"، حيث الًتكيز على االعتبارات البيئية إُف ٪توذج يشًتط كيف األعواـ األخَتة انتقل مفهـو التنمية ا١تستدامة من هنج "٤توره يرتكز على ال
كخدمات النظاـ  ٖتقيق التنمية االقتصادية كاالجتماعية بأنشطة غَت ملوثة أك قليلة التلوث يرتكز على كفاءة استخداـ ا١توارد ٟتماية التنوع البيولوجي

 البيئي كىذا النهج ضركرم ٟتماية البيئة .
ا١تستحدثة بالنسبة إلطار العمل البيئي بالدول ا١تتخلفة.  ويرجع ذلك إُف أن االىتمام بقضايا من ا١تفاىيم  ا١تستدامة  يعترب مفهوم التنمية

و١تا كانت ا١توارد االقتصادية سواء كانت متجددة أم اء،... الضوضاء ، ا١تء، البيئة كان منصبا يف بادئ األمر على اٟتد من التلوث البيئي  :ا٢توا
ساليب اليت من األأكثر من معدل ٪تو ىذه ا١توارد ٦تا يؤدي إُف ضرورة البحث عن ف حيث قد يصل معدل ٪تو السكاغَت متجددة موارد ٤تدودة 

 ٖتقيق التوازن األمثل بُت ٪تو كل  من ا١توارد و٪تو السكان. ىنا 
الحتياجات ويقصد بالتنمية ا١تستدامة ٖتقيق معدالت من التنمية يف ا١توارد ا١تتاحة ٔتا يتجاوز معدالت ٪تو السكان ٦تا يؤدي إُف توفَت ا

 (2007)حسن، ِف:   ا٠تاصة لؤلجيال القادمة من ىذه ا١توارد حيث ٯتكن تقسيم مفهوم التنمية ا١تستدامة على النحو التا
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لكميات اليت تكفي لؤلجيال باتوفَت أرصدة من ا١توارد الطبيعية يف تاريخ معُت وهبا • يقصد التنمية املستدامة للموارد الطبيعية: -
 الكمية ا١تستهلكة بواسطة األجيال اٟتالية من السكان. د القادمة بعد نفا

مع الزيادة  • يقصد بو معدل التغَت يف الناتج القومي بالزيادة الذي يتحقق خبلل فترة زمنية معينةالتنمية املستدامة للنمو االقتصادي: -
 يف معدل ٪تو ا١توارد ا١تتاحة حيث تتطلب التنمية االقتصادية ا١تستدامة ضرورة ا٩تفاض معّدالت استهبلك ا١توارد الّطبيعية.

،... مستوى ا١تعيشةحة، الص، التنمية ا١تستدامة للنمو االجتماعي:• تتكون التنمية االجتماعية من ٣تموعة من ا١تتغَتات وىي : التعليم -
اعية ا١تستدامة عندما تتوفر ا١توارد البلزمة لسد احتياجات األجيال القادمة من فرص  التعليم والعبلج وأيضا معدالت وتتحقق التنمية االجتم

 لفقر.ات ٕتنب حدود معداليت مقبولة ١تستوى معيشي وال
 كما أف للتنمية ا١تستدامة ثبلثة ٤تاكر رئيسية يعتربكف الدعائم الرئيسية ٢تا ىذه احملاكر ىي: 

 صادم للتنمية المستدامة: ا. البعد االقت -
البيئية األساسية باعتبارىا هبا، على ا١تدل البعيد التوازنات تدافع التنمية ا١تستدامة عن عملية تطوير التنمية االقتصادية اليت تأخذ يف حسا

مل بصورة أفضل على إدراج بالع، كذلك قواعد للحياة البشرية الطبيعية والنباتية وقد ساعد علم االقتصاد على تقريبنا من التنمية ا١تستدامة
وىو ينطوي على إجراء ٗتليق جديد من ا١تبادئ االقتصادية اٟتالية ،  االىتمامات البيئية واالجتماعية ضمن األسلوب التقليدي الٗتاذ القرارات

 (2003)مانسينغ، ديسمرب، وذلك ٔتراعاة العوامل التالية  هتا، وامتدادا
 يف استهبلؾ ا١توارد الطبيعية. ٖتقيق العدالة -
 عقلنة كترشيد استهبلؾ ا١توارد الطبيعية. -
 ضركرة مسا٫تة الدكؿ ا١تتقدمة يف معاٞتة التلوث. -
 اٟتّد من استنزاؼ موارد البلداف النامية. -
 ضركرة ٖتقيق التنمية ا١تستدامة يف البلداف الفقَتة . -
 كالتخصيص األمثل ٢تا.العمل على إزالة التفاكت يف توزيع الثركة  -

 ب. البعد االجتماعي للتنمية المستدامة: 
، ٯتثل البعد اإلنسآف با١تعٌت الضيق  إذ ٬تعل من النمو وسيلة لبللتحام االجتماعي، كىو  البعد بشكل خاصهبذا وتتميز التنمية ا١تستدٯتة 

والقيام باختيارات النمو هتا، اإلنصاف والعدل وضرور١تهمة عملية ، وضرورة اختيار اإلنصاف بُت األجيال إذ يتوجب على األجيال الراىنة النظر
ورغبات األجيال القادمة وىكذا فإن كبل من البعد البيئي واالقتصادي يرتبط بشكل كبَت بالبعد االجتماعي الذي ٯتّثلو اإلنسان أو هتا وفقا لرغبا

 استدامة ا١تؤسسات.، التنّوع الثقايف، شاركة الشعبيةا١ت،  اٟتراك االجتماعي،  الفرد وفيما يلي أىم عناصر البعد االجتماعي  ا١تساواة يف التوزيع
والدول ا١تختلفة من ، على اختيارات النمو اليت ترغب فيها األجيال القادمة ، األجيال الراىنة باعتبارىا مهتمة باإلنصاف ستحافظ

 (2006)رشيد،  و٘تر ا١تصاٟتة بُت البيئة واالقتصاد عن طريق ىده الضرورة ا١تزدوجة لئلنصاف.، الشمال إُف اٞتنوب
 ج.البعد البيئي للتنمية المستدامة: 

جي أليكلومنظورا يشمل النظام ا، يبلحظ أهنم ٬تلبوف معهم مع اضطبلع االيكولوجيُت بدور أكرب يف عملية اٗتاذ القرارات االقتصادية
تتطلب مراعاة ، التنمية االجتماعية واالقتصادية السليمةوحزمة ا١تمارسات  االيكولوجية تعزز ،  كلو ونظرة لؤلجل الطويل تؤكد أ٫تية الوقاية

 اٞتانب اإليكولوجي يف خضم التنمية الوقوف عند النقاط واألعمال التالية:
 اٟتد من إتبلؼ الًتبة، استعماؿ ا١تبيدات، كتدمَت الغطاء النبايت كا١تصايد. -
 احملافظة على ا١توارد الطبيعية -
 لوجيصيانة ثراء األرض يف التنوع البيو  -
 مكافحة ظاىرة االحتباس اٟترارم -
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I.2- :الطاقة التقليدية ك المتجددة كالمفاىيم المرتبطة بها 
إف اكتشاؼ اإلنساف للطاقة كاستخدامها كاف يزيد من معارفو ك يوسع مداركو كيزيد من مستول سيطرتو على الطبيعة ك كاف ىذا يف نفس 

من مصادر الطاقات اٞتديدة كيرفع من مستول استخدامو للمصادر القدٯتة كاٟتديثة، كىكذا دخل الوقت يزيد من قدرات اإلنساف اكتشاؼ ا١تزيد 
 موضوع الطاقة يف سلسلة من االرتقاء كانت كل حلقة فيها تفتح اآلفاؽ أماـ الوصوؿ إُف حلقات أخرل.

 ماىية الطاقة -1
لى إلمجتمع باإلضافة افي  امها ستخدة إذ يتم المتحضرت اتمعاللمجالقطاعات الرئيسيو كافة ج إليها تحتات كلمقومااحد أي قلطاقة ا

 شغيل ا١تصانع كٖتريك كسائل النقل ا١تختلفة كتشغيل األدكات ا١تنزلية كغَت ذلك من األغراض.       تتسيَت اٟتياة اليومية  في إليها لماسة الحاجة ا
 : تعريف الطاقة 1-1
" كىي تعٍت "قول فيزيائية تسمح باٟتركة"، كاإلطاقة ىي  "Energeia" كيونآف  "Energiaالطاقة كلمة ذات أصل التيٍت  لغويا: -

 (1998)أبادم،  القدرة على الشيء، كنقوؿ طاقة طوقا كأطاقو، كاالسم "الطاقة" .
تعرؼ الطاقة ا١تصطلح العلمي يعٍت ترشيد ك تنظيم العمليات القاعدية على الطبيعة كال نستطيع مبلحظتها أك قياسها مباشرة  اصطالحا: -

 (1996)عبدالرسوؿ ، إ٪تا ندرس تأثَتىا على ا١تواد . 
أك ىي القدرة على إ٧تاز عمل ك تظهر يف أشكاؿ ٥تتلفة مثل الطاقة اٟتركية أك الكامنة أك على شكل حرارة أك عمل ميكانيكي أك طاقة  

 (2000)خارتشينك، كهربائية أك طاقة التفاعبلت الكيميائية...اٍف. 
شغل أك عمل ك الطاقة الكلية ألم جسم تعتمد على موضعو، حالتو اٟتركية حالتو  كمنو ٯتكن تعريف الطاقة ببساطة على القدرة على

دكف مؤثر خارجي الداخلية كتركيبتو الكيميائية ككتلتو كالطاقة ىي الوجو اآلخر ١توجودات الكوف غَت اٟتية فاٞتماد بطبيعتو غَت قادر على تغيَت حالتو 
اقة عبارة عن مؤثرات خارجية تتباد٢تا األجساـ ا١تادية لتغيَت حالتها كالطاقة ىي قدرة ا١تادة للقياـ كىذا األخَت ىو الطاقة، كبالتاِف نقوؿ أف الط

ا١توجودة يف  باٟتركة أك العمل كتسمى اليت تصاحبها حركة طاقية حركية، أما اليت ٢تا صلة بالوضع تسمى طاقة كامنةػ، ك من ٙتة ٯتكن القوؿ أف الطاقة
 تزيد منذ أف خلق اس سبحانو كتعاُف الكوف كإُف يـو القيامة ككل ما يتم اليـو من اكتشاؼ ١تصادر الطاقة كإنتاجها ال الكوف ثابتة ال تنقص كال

 يتعدل ٖتويلها من شكل آلخر لبلستفادة يف ٚتيع اٞتوانب.
 مصادر الطاقة التقليدية  1-2

 ٘تثلت فيما يلي:
 الفحم-1

ٕتمعت منذ زمن موغل يف القدـ، ٖتت طبقات من الرماؿ كالطُت يف أماكن كانت ٘تتاز بدؼء  الفحم ىو يف األصل عبارة عن مواد نباتية
د مناخها ككفرة مائها، كتتكاثف طبقات الغطاء الذم يعزؿ ىذه النباتات عن غازات الغبلؼ اٞتوم فيحميها من التحلل، يتولد ضغط كحرارة تفق

ك زيادة اٟترارة ك تأثَت البكًتيا، تفقد ىذه النباتات الكثَت ٦تا هبا من األككسجُت كالنًتكجُت كتتكوف معها النباتات ٤تتواىا ا١تائي. ك مع تواِف الضغط 
( ىي ما تعرؼ بالفحم. فالفحم يعترب أحد مصادر الطاقة 8/10مادة ىيدرككربونية غنية بنسبة الكربوف فيها )نسبة ا٢تيدركجُت إُف الكربوف = 

  ذلك الغاز الطبيعي ك البًتكؿ.ا١تستخرجة من باطن األرض مثلو يف
 البتركؿ: -2

( كتعٍت الزيت،  ( Oleum( كتعٍت الصخر ك Petra( كلمة ذات مقطعُت مشتقة من أصل التيٍت) (petroleumالنفط أك البًتكؿ 
النفط أك البًتكؿ، كما أف لو اٝتا  كتعٍت الكلمة باللغة العربية زيت الصخر أك الزيت ا٠تاـ  للتميز بينو كبُت زيوت ا٠تضركات كشحـو اٟتيوانات أك

  دارجا ىو )الذىب األسود( كأحيانا يسمى نافثا من اللغة الفارسية ) نافث أك نافثا كاليت تعٍت قابليتو للسرياف(.
ق مصطلح يطلق مصطلح بًتكؿ بصورة عامة على ٚتيع ا١تواد ا٢تايدرككربونيةاليت تتكوف بصورة طبيعية، ك لكن با١تعٌت التجارم الضيق يطل

 (1983)السعدم، النفط ا٠تاـ على ا١تواد السائلة كمصطلح الغاز الطبيعي على ا١تواد الغازية كمصطلح البيتومُت أك اإلسفلت على ا١تواد الصلبة. 
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 الغاز الطبيعي:-3
ائبا فيو الغاز الطبيعي ىو عبارة عن خليط من االيدرككربونات، منها أساسا ا١تيثاف كالربكباف كالبيوتاف، يظهر متحدا مع البًتكؿ يف آباره أك ذ 

لتلوث ( أك يف حقوؿ ال ٖتتوم إال على غَته، كما ٯتكن استخبلصو صناعيا من الفحم ك يتميز ىذا الغاز بسرعة اشتعالو كنظافتو )أم خلوه من ا
تعتمد بعض  كىو لذلك يعترب كقودا مثاليا بالنسبة للبيئة. كما أنو يستخدـ يف اٟتصوؿ على ا٢تيدركجُت البلـز لصناعة أٝتدة النًتات كاألمونيا كما

 صناعات الببلستيك ك األلياؼ الصناعية كالكيماكيات على ا١تيثاف كمادة خاـ.
 دكافع البحث عن مصادر بديلةاآلثار األيكولوجية للطاقات التقليدية ك  -2

خّلف االستهبلؾ الواسع للطاقة التقليدية آثار بيئية سلبية اتضحت مبل٤تها بشكل كبَت، حيث يعتمد ىذا التأثَت السليب أساسا على نوع 
بداية من مراحل استخراجها الطاقة ا١تختلفة ككيفية استخدامها كقد ٧تح اإلنساف مؤخرا يف حصر كتصنيف ا١تخاطر النإتة عن استخدامات الطاقة 

العاَف  كحىت استخداماهتا ا١تختلفة، كىو األمر الذم قد يساعد على كضع تصور علمي فاعل كعملي فعاؿ ١تواجهة تلك ا١تخاطر البيئية اليت يواجهها
 بأسره اليـو ككذا األجياؿ القادمة.

 اآلثار السلبية للطاقات التقليدية:     -2-1
% من احتياجاتو الطاقوية كنظرا لوجود ىذه ا١تصادر يف مناطق بعيدة عن مناطق 80قات التقليدية لتلبية أكثر من يعتمد العاَف على الطا

 استهبلكها األمر الذم يتطلب نقلها، كىي عملية إضافة إُف عملية االستخراج يصاحبها تلويث البيئة دكف أف ننسى التلوث الناجم عن عملية
 االستهبلؾ.

 ي:الغاز الطبيع - أ
%  من غاز ا١تيثاف، لذلك فإف استخراجو ال يسبب تلويثا يذكر 90يعد الغاز الطبيعي من أنظف أنواع الوقود كىو يتكوف من أكثر من

 للبيئة إال إذا احتول على القليل من كربيت ا٢تيدركجُت، أك إذا حدث ك اشتعلت بئر االستخراج كىي حالة ٯتكن كقوعها.
عرب أنابيب خاصة أك ناقبلت مهيأة لنقل الغاز ا١تساؿ، كيف حالة اٗتاذ احتياطات األماف فإف عملية النقل ال  يتم نقل الغاز الطبيعي     

 )الرضا(ٗتلف أم تلوث يذكر للبيئة. 
 البتركؿ: - ب

عادة ما يكوف البًتكؿ ا١تستخرج مصحوبا بكميات من ا١تاء ٦تا يتطلب فصلهما قبل نقلو كتقطَته، كنظار الستحالة الفصل التاـ للماء عن 
ستهانة هبذه  ٬تب اال الزيت يبقى دائما جزء من البًتكؿ عالقا يف ا١تاء ك ىو اٞتزء الذم يلوث مياه البحار كاحمليطات اليت ستلقى فيها ا١تياه ا١تلوثة، كال

من البًتكؿ  الكميات من البًتكؿ العالق ألف كل برميل من البًتكؿ ا١تستخرج يصاحبو عدة براميل من ا١تاء ا١تملح ا١تلوث فما بالك ٔتبليُت الرباميل
ئة احمليطة، كمن األمثلة على ذلك تستخرج يوميا، باإلضافة إُف ذلك فإنو قد تسبب بعض اٟتوادث اليت ٖتصل أثناء عملية االستخراج تلويثا كبَتا للبي

ك قد أدت ىذه  اٟتادثة إُف تلويث شديد ١تياه البحر نتيجة الندفاع  1977اندفاع البًتكؿ بقوة شديدة تشبو االنفجار يف آبار ْتر الشماؿ عاـ 
 (2001)كىيب، طن من البًتكؿ ا٠تاـ إُف سطح البحر.  2500

 كوف ىذه اٟتوادث ال تقع كل يـو إال أهنا تلحق أضرارا بليغة ٯتكن توضيحها كما يلي:بالرغم من  
يف حالة كقوع حادث إلحدل الناقبلت تنسكب كميات ىائلة من ٤تتواىا البًتكِف يف البحر مشكلة بقعة ٔتكاف اٟتادث سرعاف ما تنتشر 

فيفة، كتغطي مساحة كبَتة كيساعدىا يف ذلك الرياح كحركة األمواج، كينتج عن ىذا االنتشار تطاير بعض مكونات البًتكؿ كاليت تكوف ا١تقطرات ا٠ت
تعمل  ل أٓترهتا إُف ا١تناطق احمليطة باٟتادث كقد تصل إُف بعض الشواطئ كا١تدف تاركة من كرائها رائحة كريهة نإتة عن مركبات الكربيت، كماك ٖتم

لب بامتصاص الرياح كحركة األمواج على اختبلط الزيت با١تاء مكونا مستحلبات تنتشر فيو قطرات البًتكؿ ا١تتناىية الدقة مع ا١تاء كيقـو ىذا ا١تستح
را بالغة للكائنات بعض الفلزات الثقيلة ا١توجودة ٔتياه البحر كالزئبق الرصاص كالكاديـو ٦تا يساعد على تركيزىا يف ا١تنطقة احمليطة باٟتادث مسببة أضرا

 (1981)البيضاكم، اٟتية ا١توجودة ىناؾ. 
 الفحم: - ت

 ىيئة ركاسب ٖتت قشرة األرض لذا تستعمل طريقتاف الستخراجو ٫تا:يتواجد الفحم عادة على 
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طريقة التعدين السطحي كتستعمل يف حالة تواجد الفحم بالقرب من السطح، حيث تتم إزالة طبق الصخور كالًتبة ا١تغطية من أجل كشف 
ىذه الطريقة إال أهنا تضّر بالبيئة ضررا شديدا ألهنا ٗتلف  ىذه الركاسب كمن ٙتة تكسَتىا إُف كتل صغَتة الستخراجها، كبالرغم من ا٩تفاض تكاليف

بالرغم من كل من كرائها منطقة غَت صاٟتة لبلستخداـ ال يف الزارعة كال يف البناء، لكوهنا تصبح عبارة عن تبلؿ نتيجة ألعماؿ التعرية كاٟتفر، كذلك 
 ن األعماؿ إال أنو يتم التهرب غالبا بسبب ارتفاع تكاليف ىذه العملية.اٞتهود اليت تبذ٢تا الدكؿ كإلزامها بتسوية األرض بعد االنتهاء م

أما الطريقة الثانية فهي طريقة التعدين األرضي كتستخدـ يف اٟتالة اليت تكوف فيها ركاسب الفحم على عمق كبَت من سطح األرض، 
سَتىا كاستخراجها باستعماؿ بعض اآلالت ا٠تاصة، كقد كتتلخص ىذه الطريقة يف حفر أنفاؽ أرضية للوصوؿ إُف ىذه الركاسب ك من ٙتة تك

 تتطلب ىذه العملية بعض ا١تتفجرات كأنابيب الغاز ا١تضغوط كما يستخدـ ضغط ا١تاء لتكسَت الركاسب، كيف كل ىذه اٟتاالت تنشأ  فهناؾ خطر
با٢تواء، كيزداد تركيز ىذا ا٠تليط عند سطح اٟتفر حيث اشتعاؿ غاز ا١تيثاف الناتج عن تفتيت الفحم ْتيث يكوف خليط متفجر عند اختبلطو، ٥تاطر 

 يشكل خطار كبَتا ألنو يف حالة حدكث انفجار سيؤدم إُف اهنيار ا١تنجم كإٟتاؽ ضرر كبَت با١تنطقة احمليطة، أضف إُف التلوث الكبَت الذم
 سيصيبها نتيجة لغاز ا١تيثاف كغبار الفحم ا١تتطاير.

 در بديلة للطاقات التقليديةدكافع كأىمية البحث عن مصا -2-2
 توجد دكافع رئيسية تدفع العاَف ٨تو تطوير كاستخداـ الطاقات ا١تتجددة ىي: 

 أمن الطاقة العا١تي الدافع األكؿ:
لتقليدية تظهر التوقعات اٟتالية لبلستهبلؾ العا١تي للطاقة استمرار ارتفاع ىذا الطلب كا١تعتمد يف تلبيتو بدرجة كبَتة جدا على مصادر الطاقة ا

نطقة ٦تلوءة كخاصة البًتكؿ، ىذا الطلب جانب كبَت منو يًتكز يف الدكؿ الصناعية يف حُت تًتكز منابع اإلنتاج يف منطقة شبو اٞتزيرة العربية، كىي م
عرفت أسعار البًتكؿ بالصراعات كانفجارىا يف أم ٟتظة يهدد استقرار األسواؽ العا١تية للطاقة، كىو ما حدث فعبل خبلؿ بداية ىذه السنة حيث 

بسبب األحداث اليت عرفتها مصر كتعرفها ليبيا باإلضافة إُف االضطرابات اليت تعرفها دكؿ أخرل    2008أعلى مستويات ٢تا منذ األزمة ا١تالية لعاـ 
البالغ على أسواؽ الطاقة العا١تية، كمن كالبحرين، كما أنو ىناؾ ٗتوؼ عا١تي من انتشار ىذه األزمة يف باقي دكؿ شبو اٞتزيرة اليت سيكوف ٢تا التأثَت 

 مث اإلضرار باالقتصاد العا١تي الذم ما فتئ يتعاىف من األزمة ا١تالية السابقة.
كما يضع النمو السريع لدكؿ نامية كالصُت كا٢تند ضغطا على أكراؽ البًتكؿ العا١تية كىي مشكلة من ا١ترجح أف تتفاقم مع مركر الوقت، 

تمرارية استهبلؾ مصادر الطاقة التقليدية بنفس ا١تعدؿ سيؤدم  إُف استنزافها كاحتماؿ نضوهبا خبلؿ عقود قليلة قادمة أضف إُف كل ذلك أف اس
لنامية ألهنا كىو األمر الذم إذا ٖتّقق أدل إُف صدمة عا١تية كربل بالنظر إُف ارتباط اقتصاديات الدكؿ هبا كما سيؤدم إُف زيادة حدة ٗتّلف الدكؿ ا

كرب للطاقة من أجل دفع عجلة تنمية اقتصاديات كمنو من أجل ٖتقيق استدامة قطاع الطاقة ال بد من البحث كتطوير ا١تصادر ا١تتجددة يف حاجة أ
 (2003)شحاتة، مارس لتلبية ىذا التزايد يف الطلب. 

 القلق من تغَت ا١تناخ. الّدافع الثاني
يدفع السوؽ العا١تية للطاقة ٨تو الطاقات ا١تتجددة ىو القلق من تغَت ا١تناخ كالذم بدأت تتجّلى بعض تأثَتاتو السلبية  إّف الدافع الثآف الذم

يؤكد  كٯتكن للطاقات ا١تتجددة أف تساىم يف تأمُت احتياجاتنا للطاقة كتقلل يف نفس الوقت من انبعاث الغازات ا١تسببة لبلحتباس اٟترارم، حيث
 على أف كمية الغازات كثآف أكسيد الكربوف كا١تيثاف يف تزايد يف الغبلؼ اٞتوم الرقيق احمليط بالكرة األرضية، كأف نسبة الزيادة تعمل العلماء اليـو

 على رفع درجة حرارة الكوكب ٦تا ينبئ بنتائج سلبية كارثية ٤تتملة.
باستعماؿ مصادر الطاقة التقليدية، كاليت دفعت العلماء إُف دؽ إضافة إُف االحتباس اٟترارم ىناؾ عدة أنواع أخرل من التلوث ا١ترتبطة 

 ناقوس ا٠تطر كالتحذير من ٥تاطر عدـ التحّرؾ ١تواجهة ىذه ا١تشاكل من خبلؿ تطوير أسواؽ كتكنولوجيات الطاقات ا١تتجددة.
I.3- :الطاقة المتجددة كمدل مساىمتها في التنمية المستدامة 

ىواء ا١تدف كا١تطر اٟتمضي كتسّرب النفط ك٥تاطر ارتفاع حرارة األرض كنقص إمدادات الطاقة التقليدية يف إف القلق السائد من تلّوث 
 ا١تستقبل ٭تث على إعادة تفحص بدائل الطاقة التقليدية األحفورية.

ن أف  تنفد )الطاقة ا١تستدامة(. مفهـو الطاقة ا١تتجددة كمصادرىا: ىي الطاقة ا١تستمدة من ا١توارد الطبيعية اليت تتحّدد أك اليت ال ٯتك
حىت اآلف كمصادر الطاقة ا١تتجّددة، ٗتتلف جوىريا عن الوقود األحفورم من بًتكؿ كفحم كالغ يطلق اسم الطاقة التقليدية على ا١تصادر اليت كّفرت 

 كافة مصادر الطاقة التقليدية مواد ناضبة، معظم احتياجات اجملتمعات الصناعية اٟتديثة من الطاقة مثل الفحم، البًتكؿ كالغاز الطبيعي، كتعترب
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وب على كيقصد با١تورد الناضب ا١توارد اليت ينفد ما يتوفر منها يف الطبيعة أك يف مكاف معُت نتيجة استخراجو كاستخدامو كال تقتصر ظاىرة النض
ضمن الطاقة الناضبة، كذلك مثل النفط ا١تستخلص من  ا١توارد التقليدية للطاقة فحسب، بل توجد كذلك موارد جديدة )غَت تقليدية( للطاقة تندرج

 (1999)اسبلـ، الرماؿ القار ا١تستخلصاف من الفحم، كيطلق على النفط كالغاز ا١تستخلصُت من ىذه ا١تصادر الثبلثة الوقود الصناعي. 
(  (co2الغاز الطبيعي، أك الوقود النوكم الذم يستخدـ يف ا١تفاعبلت النوكية. كال تنشأ عن الطاقة ا١تتجددة عادة ٥تلفات كثنائي أكسيد 

عبلت أك غازات ضارة أك تعمل على زيادة االحتباس اٟترارم كما ٭تدث عند احًتاؽ الوقود األحفورم أك ا١تخلفات الذرية الضارة النإتة من مفا
 القوم النوكية. 

زر أك من كتنتج الطاقة ا١تتجددة ػػػػ  كتعرؼ بأهنا طاقة نظيفة ػػػ  من الرياح كا١تياه  كالشمس، كما ٯتكن إنتاجها من حركة األمواج كا١تد كاٞت
على زيادة االحتباس اٟترارم. حاليا طاقة حرارية أرضية ككذلك من احملاصيل الزراعية كاألشجار ا١تنتجة للزيوت. إال أف تلك األخَتة ٢تا ٥تلفات تعمل 

هنار كمساقط  أكثر إنتاج للطاقة ا١تتجددة ينتج يف ٤تطات القوم الكهركمائية بواسطة السدكد العظيمة أينما كجدت األماكن  ا١تناسبة لبنائها على األ
لداف ا١تتقدمة كبعض البلداف النامية، لكن كسائل إنتاج ا١تياه، كتستخدـ الطرؽ اليت تعتمد على الرياح كالطاقة الشمسية طرؽ على نطاؽ كاسع يف الب

ا١تتجددة  الكهرباء باستخداـ مصادر الطاقة ا١تتجددة أصبح مألوفا يف اآلكنة األخَتة، كىناؾ بلداف عديدة كضعت خططا لزيادة نسبة إنتاجها للطاقة
ؤ٘تر كيوتو بالياباف اتّفق معظم رؤساء الدكؿ على ٗتفيض إنتاج . كيف م2020% من استهبلكها عاـ 20ْتيث تغطي احتياجاهتا من الطاقة بنسبة 

ضافة للمخاطر ثنائي أكسيد الكربوف يف األعواـ القادمة كذلك لتجّنب التهديدات الرئيسية لتغَّت ا١تناخ بسبب التلوث كاستنفاد الوقود األحفورم، باإل
 ،( 2014أفريل  01)معوشي،  االجتماعية كالسياسية للوقود األحفورم كالطاقة النوكية.

يزداد مؤخرا ما يعرؼ باسم ٕتارة الطاقة ا١تتجددة اليت ىي نوع من األعماؿ اليت تتدخل يف ٖتويل الطاقة ا١تتجددة إُف مصادر  للدخل 
الطاقة ا١تتجّددة بشكل كاسع مثل كلفة االستثمارات العالية كالًتكيج ٢تا، اليت على الرغم من كجود الكثَت من العوائق غَت التقنية اليت ٘تنع انتشار 

دكلة ٗتطط لبلستثمار يف الطاقات ا١تتجددة، كعملت على كضع السياسات البلزمة لتطوير كتشجيع االستثمار  65البدائية كغَتىا إال أف ما يقارب 
 يف الطاقات ا١تتجددة.

 فمصادر الطاقة ا١تتجددة تتمثل يف:
ر لبعض يطلق شعاأف الطبيعة حىت ايف دة ١توجوالطاقة در الرئيسي لكثَت من مصار ا١تصدالشمس ىي اتعترب  : الطاقة الشمسية-

تىبَّخير مياه ػ.كما تىح لريااليت توجد فوقها فتنشأ اية اٞتولطبقة اىا تيىسِّخين كربدرض ألرض، كاألالشمس سطح ان ػ."تيىسِّخت لطاقاأـ  الشمس "ا
ر، ٞتزكا١تد اتوجد طاقة ح لرياكالشمس اِف جانب طاقيت ج، كإلثلور كاألمطاالسحب فنحصل على ف اتكولشمس فتارة احرالبحار كاألهنار بفعل 

  (2012)مداحي ك راتوؿ، رض،." ألاباطن ارة حرك
ت تعمل شركاا لذرات، لسياآف كا١تبايف ء لكهرباارة كاللحرر للعمل كمصدة عدكاتكنولوجيا د لوقواتعترب خبليا  الطاقة الهيدركجين:-
 لصفي" Electrochemicalكيميائي " ككهرز علي جهام ليت ٖتتود كالوقواسائل نقل تعمل ٓتبليا كتصنيع ُف عرات لسيااتصنيع  

ؼ ىن سوالرالوقت اجُت يف رك٢تيداـ استخدأف اال ،  إلعربةاكهربائي يتوُف تسيَت ر موتوإدارة ٯتكنها ء كهرباج ألكسجُت إلنتاكاجُت رك٢تيدا
ات لتجهيزاغَتىا من كبو كد لتزت ا٤تطاء نشاتشمل إ“ Infrastructureبنية ٖتتية " اد مة إلعدزلبلالطاقة اكبَت من ر قدؾ ستهبلاِف دم إيؤ
 ت .حملطااية ٢تذه كرلضرا

يعود تاريخ االعتماد على ا١تياه كمصدر للطاقة إُف ما قبل اكتشاؼ الطاقة البخارية يف القرف الثامن عشر حىت ذلك  الطاقة المائية :-
أما الوقت، كاف اإلنساف يستخدـ مياه األهنار يف تشغيل بعض النواعَت اليت كانت تستعمل إلدارة مطاحن الدقيق كآالت النسيج كنشر األخشاب، 

، كبعد أف دخل اإلنساف عصر الكهرباء، بدأ استعماؿ ا١تياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما نشهد يف دكؿ عديدة مثل النركيج كالسويد ال ككندا يـو
ة من ا١تاء كالربازيل، كمن أجل ىذه الغاية، تقاـ ٤تطات توليد الطاقة على مساقط األهنار، كتبٌت السدكد كالبحَتات االصطناعية لتوفَت كميات كبَت 

عاـ  تضمن تشغيل ىذه احملطات بصورة دائمة. كتشَت التوقعات ا١تستقبلية ٢تذا ا١تصدر من الطاقة إُف زيادة تقدر ٓتمسة أضعاؼ الطاقة اٟتالية
 (2008)طاليب ك ساحل،  .2020

الطاقة ا٢توائية ىي الطاقة ا١تستمدة من حركة ا٢تواء كالرياح، كاستخدمت طاقة الرياح منذ أقدـ العصور،  الطاقة الهوائية ) طاقة الرياح(:-
طاقة الرياح  سواء يف تسيَت السفن الشراعية، كإدارة طواحُت ا٢تواء لطحن الغبلؿ كاٟتبوب، أك رفع ا١تياه من اآلبار كتستخدـ كحدات الرياح يف ٖتويل

ستخدـ مباشرة أك يتم ٖتويلها إُف طاقة كهربائية من خبلؿ مولدات. كيرتبط اليـو مفهـو ىذه الطاقة باستعما٢تا يف توليد إُف طاقة ميكانيكية ت
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سب الكهرباء بواسطة "طواحُت ىوائية" ك٤تطات توليد تنشأ يف مكاف معُت كيتم تغذية ا١تناطق احملتاجة عرب األسبلؾ الكهربائية كباإلمكاف ح
 مليوف ميغاكاط من ىذا ا١تصدر على نطاؽ عا١تي، كىو أضعاؼ قدرة الطاقة ا١تائية. 20قاييس العا١تية توليد تقديرات منظمة ا١ت

كىي الطاقة اليت تستمد من ا١تواد العضوية من "النباتات أك ٥تلفات اٟتيوانات أك النفايات أك ا١تخلفات الزراعية.   طاقة الكتلة الحيوية:-
عية، كىناؾ أساليب كالنباتات ا١تستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة اٟتيوية ٯتكن أف تكوف أشجاران سريعة النمو، أك حبوبان، أك زيوتان نباتية، أك ٥تلفات زرا

 فة إلنتاج أنواع الوقود اٟتيوم، منها ) اٟترؽ ا١تباشر أك غَت ا١تباشر أك طرؽ التخمر أك التقطَت ...(٥تتل
ىي طاقة اٟترارة لباطن األرض حيث ييستفاد من ارتفاع درجة اٟترارة يف جوؼ األرض  الطاقة الجوفية ) طاقة حرارة األرض الجوفية(:-

أخرل، من ا١تياه اٞتوفية اٟتارة كالينابيع اٟتارة حيث يتم استغبلؿ ىذه اٟترارة ا١ترتفعة للمياه كا١تنطلقة من  باستخراج ىذه الطاقة كٖتويلها إُف أشكاؿ
 )جرعتلي(األرض يف توليد الكهرباء. 

 خصائص مصادر الطاقة المتجددة ك الطاقة التقليدية:  مقارنة  بين  2.2
لطاقة ىي اتساىم يف تلبية نسبة عالية من متطلباتو من ف كأف إلنساة اىاما يف حيادكرا تلعب ف ١ترشحة ألمتجددة الالطاقة ادر مصاإف -

 در دائمة طويلة األجل ألهنا مرتبطة أساسا بالشمس كالطاقة الصادرة عنها.مصا
منتظم طوؿ الوقت كعلى مدار الساعة، فهي ليست  أهنا ال تتوفر بشكلال إلبعيد ل ا١تداٯتومتها على دغم ا١تتجددة رلطاقة در امصاإف -

ٖتديد أك لتحكم فيها اعلى ف إلنسارة اقدرج ٗتتفي بشكل خاأك تتوفر متجددة لالطاقة در افمصاء مىت نشاء نستعمل منو ما نشا٥تزكنا جاىزا 
 ع.إلشعاة اشدككالشمس ، ١تتوفر منهاايردمقا

ة ذات ألجهزالعديد من ؿ استعماايتطلب در ١تصااىذه اـ ستخدف ابالتاِف فإ، كلًتكيزاليست عالية متجدة لدر ا١تصاالطاقة يف ة اشدإف  -
حد ألوقت اىو ما يشكل يف نفس متجددة كلالطاقة ة الية ألجهزاألكلتكلفة ع اتفاب ارسباأحد أىو ا ىذأف قع الوة، كالكبَتـ األحجات كا١تساحاا

 لسريع.اىا رنتشاـ اماأئق اعو
لطاقة اتكنولوجيا مبلئمة لكل شكل من ؿ ستعماايتطلب م لذاألمر متجددة  الالطاقة در اصالطاقة يف مامن ؿ ٥تتلفة شكاأتتوفر   -

ما ارة، أٟترء كالضوامنها ؿ شكاة أبعدرض ألاتتجسد على كلشمس ا١تكونة ألشعة امغناطيسية كلكهرت ا١توجاالشمسية ىي طاقة افالطاقة ، لبديلةا
يتفق ات لشمسية بالذالطاقة كالبديلة در ا١تصاالطاقة يف بعض اضعف تركيز إف كانيكية. لك طاقة ميذىي بكنفسو اء ٢توائية ففي حركة ا٢توالطاقة ا

لكفيلة بتقليل اءات اإلجراتبعت اما إذا فضل أبشكل ر تتبلوكلعبلقة اتتضح صحة ىذه ؾ، كالستهبلط العديد من نقاا١تطلوبة يف الطاقة امع كثافة 
 لطاقة.ؾ استهبلا

 لمستدامة مدل مساىمو المتجددة في التنمية ا -2-3
 تلعب الطاقة ا١تتجددة دكرا ىاما يف ٖتقيق أبعاد التنمية ا١تستدامة كىذا على النحو التاِف:

 دكر الطاقة ا١تتجددة يف ٖتقيق البعد االقتصادم: أدل تزايد الطلب على الطاقة استجابة للتصنع كالتمدف كثراء اجملتمع إُف توزيع عا١تي
يد التفاكت فاستهبلؾ الفرد الواحد من الطاقة يف اقتصاديات السوؽ الصناعية يعادؿ ثبلثة أرباع الطاقة األكلية يف الستهبلؾ الطاقة األكلية توزيعا شد

احمللي من العاَف ككل كتعتمد التنمية االقتصادية على توافر خدمات الطاقة البلزمة سواء لرفع كٖتسُت اإلنتاجية أك للمساعدة  على زيادة الّدخل 
نمية الزراعية كتوفَت فرص عمل خارج القطاع الريعي، كمن ا١تعلـو أنو دكف الوصوؿ إُف خدمات الطاقة كمصادر كقود حديثة يصبح خبلؿ ٖتسُت الت

 (2012)فبلؾ ك سا١تي،  توفر الفرص االقتصادية ا١تتاحة ٤تدكدة بصورة كبَتة .
ا١تشاريع ا١تصغرة كعلى القياـ بأنشطة معيشية كأعماؿ خاصة، كيعترب الوقود كذلك ضركريا إذ أف توفر ىذه ا٠تدمات يساعد على إنشاء 

ا١تدفوعات للعمليات اليت ٖتتاج حرارة كألعماؿ النقل كللعديد من األنشطة الصناعية كيضاؼ إُف ىذا أف كاردات الطاقة ٘تثل حاليا من منظور ميزاف 
د من الدكؿ األكثر فقرا باإلضافة إُف دكر مشاريع الطاقات ا١تتجددة يف استحداث الوظائف ا٠تضراء أحد أكرب مصادر الديوف األجنبية يف العدي

 حيث تلعب مشاريع الطاقة ا١تتجددة دكرا بارزا يف استحداث فرص العمل كاليت ٯتكن عرضها فيما يلي:
التنمية ا١تستدامة عن طريق اٟتوافز اليت تعّزز أ٪تاطا ٯتكن أف تشجع السياسات االقتصادية الكلية بركز مبادرات اقتصادية تتماشى مع  -

 أكثر استدامة من االستهبلؾ كاإلنتاج على الصعيد الوطٍت.
 مة .بالنسبة للبلداف النامية فإف البحوث يف ٣تاؿ التكنولوجيا كالسياحة األيكولوجية كإدارة ا١توارد الطبيعية توفر فرص عمل جديدة كمستدا -
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من مصدر للطاقة ا١تتجددة كيساىم يف ٖتضَت النشاط االقتصادم الذم يًتتب عنو ٖتسن مستول ا١تعيشة بتوازم  ٘تكُت سكاف الريف -
 مع احًتاـ البيئة.

لقد تعرض جدكؿ أعماؿ القرف الواحد كالعشرين إُف العبلقة بُت الطاقة كاألبعاد البيئية  الطاقة المتجددة كالبعد البيئي للتنمية المستدامة :
ا١تستدامة، خاصة تلك ا١تتعلقة ّتانب ٛتاية الغبلؼ اٞتوم من التلوث الناجم عن استخداـ الطاقة يف ٥تتلف النشاطات االقتصادية  للتنمية

إُف ٕتسيد ٣تموعة من األىداؼ ا١ترتبطة ْتماية الغبلؼ  21كاالجتماعية كيف قطاعي الصناعة كالنقل على كجو ا٠تصوص، حيث دعت األجندة 
التأثَتات السلبية لقطاع الطاقة مع مراعاة العدالة يف توزيع مصادر الطاقة كظركؼ الدكؿ اليت يعتمد دخلها القومي على مصادر  اٞتوم كاٟتد من

تطوير  الطاقة األكلية أك تلك اليت يصعب عليها تغيَت نظم الطاقة القائمة ، كذلك بتطوير سياسات كبرامج الطاقة ا١تستدامة من خبلؿ العمل على
كدعم برامج ن مصادر الطاقة ا١تتوفرة األقل تلويثا للحد من التأثَتات البيئية غَت ا١ترغوبة لقطاع الطاقة، مثل انبعاث غازات االحتباس اٟترارم، مزيج م

صادية األخرل البحوث البلزمة للرفع من كفاءة نظم كأساليب استخداـ الطاقة، إضافة إُف ٖتقيق التكامل بُت سياسات قطاع الطاقة كالقطاعات االقت
 كخاصة قطاع النقل ك الصناعة. 

تتضمن القضايا االجتماعية ا١ترتبطة باستخداـ الطاقة التخفيف من ك طأة الفقر  الطاقة المتجددة كالبعد االجتماعي للتنمية المستدامة :
ة إُف هتميش الفئات الفقَتة كإُف تقليل قدراهتا كإتاحة الفرص أماـ ا١ترأة كالتحوؿ الدٯتقراطي كاٟتضرم، إذ يؤدم الوصوؿ احملدكد ٠تدمات الطاق

بشكل حاد على ٖتسُت ظركفها ا١تعيشية فحواِف ثلث سكاف األرض  ال تصل إليهم مصادر الطاقة الضركرية بينما تصل إُف الثلث اآلخر بصورة 
 ضعيفة.

 كهرباء فيفك عزلة ا١تناطق كبالتاِف ٖتقيق التنمية احمللية.يساىم استعماؿ الطاقة الشمسية يف ا١تناطق النائية للتدفئة اٟترارية أك توليد ال -
ٖتتاج مشاريع البٌت التحتية كا١تدارس  يف ا١تناطق ا١تعزكلة إُف مصادر ٘تويل ضخمة كلكن صّممت بتقنية البنايات ا٠تضراء من شأهنا   -

 التقليل من تكليف الطاقة التقليدية كما ٭تفز على االستثمار يف ىذا اجملاؿ.
)فركحات، الطاقات ا١تتجددة كمدخل لتحقيق التنمية وفر أنظمة الطاقة ا١تتجددة فرص عمل جديدة كنظيفة كمتطورة تكنولوجيا. ت-

 (2012ا١تستدامة يف اٞتزائر دراسة لواقع مشركع الطاقة الشمسية يف اٞتنوب الكبَت باٞتزائر، 
 الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة:استراتيجيات  -2-4

١تا كانت مؤشرات التنمية توضع كفق أىداؼ عملية التنمية نفسها فإف مؤشرات التنمية ا١تستدامة ٖتدد مدل تطور البلداف يف كفاءة 
يُت ٘تت العديد من النظرية من خبلؿ تكوين استخدامها ١توارد الطاقة األكلية مع ضماف استدامة ىذه األخَتة لؤلجياؿ القادمة فخبلؿ العقدين ا١تاض

 نظاـ طاقوم عا١تي موحد يتم قياسو من خبلؿ مؤشرات التنمية ا١تستدامة.
 استراتيجيات الطاقة المتجددة لقطاعات التنمية المستدامة: - أ

 (2013-2012)زكاكبة، يف : تتضمن اسًتاتيجيات الطاقات ا١تتجددة لقطاعات التنمية ا١تستدامة االعتماد على سبعة مبادئ تتشكل 
 تقوية دكر اٟتكومات يف كضع التشريعات كالسياسات لتطوير مصادر الطاقات ا١تتجددة يف قطاع النقل كالصناعة؛ -
 تعزيز التنسيق بُت اٟتكومات كا٢تيئات احمللية من خبلؿ آليات التمكُت يف مصادر الطاقات ا١تتجددة؛  -
 خدمات حكومية كتدعيم أسعار اٟتصوؿ على الطاقة ا١تتجددة للفقراء؛ تقدٔف -
 تشجيع آليات االستثمار كإنشاء صناديق استثمارية تتبٌت مشاريع البيئة؛ -
 إدارة ا١توارد ا١تتاحة ٔتا يكفل كفاءهتا االستخدامية كاالعتماد على ا١توارد ا١تتجددة ؛  -
 برامج التخطيط االسًتاتيجي ا١تنبثقة عن إرادة الشعوب؛تبٍت ثقافة التمييز كالًتكيز على  -
 (2014)الليف، تعزيز الشفافية كنظم اٟتوكمة الرشيدة يف قيادة ا١تشاريع كالعمل. -
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 استراتيجية مجموعة البنك الدكلي في قطاع الطاقة المتجددة:   -ب
هتدؼ إُف مساعدة البلداف على انتهاج مسارات إ٪تائية مستدامة  2012/2022اسًتاتيجية بيئية لعاـ أطلقت ٣تموعة البنك الدكِف 

ا١تتجددة كمراعية للبيئة كهتدؼ اسًتاتيجية ٣تموعة البنك الدكِف إُف ٖتقيق اإلمكانيات يف ٣تاؿ الطاقات ا١تتجددة من خبلؿ تطوير مصادر الطاقة 
ل على إصبلح أسعار الطاقة لتحقيق كفاءة استخدامها، كما سا٫تت ٣تموعة البنك الدكِف يف ٘تويل ا١تشاريع كتعزيز اٟتصوؿ على الكهرباء كالعم

دادات االستثمارية كتنويع مصادر الطاقة التقليدية كخلق فرص العمل، كاجتناب الفقر من الدكؿ النامية ك٘تكُت اٞتميع من مصدر موثوؽ كآمن إلم
 (2010)الدكِف،  ية التنمية احمللية كليس الدعم الدكِف.الطاقة كا١تياه، ٨تو اسًتاتيج

II-  كمناقشتها: النتائج  
 يف ضوء ما سبق ٯتكن عرض نتائج كاقًتاحات البحث  من خبلؿ النقاط التالية:

 مصادر الطاقة ا١تتجددة تعد من ا١توارد ا١تستدامة، ما يعٍت أهنا لن تيستنفد أبدا أك تلحق الضرر بالبيئة. -
لضماف ٧تاح عملية تطوير صناعات الطاقة ا١تتجددة، فإف تشجيع استخداـ مصادر الطاقة ا١تتجددة يعد أمرا ضركريا من شأنو مساعدة -

 ة ا١تتجددة كخفض التكاليف كتطوير التقنيات النظيفة.تلك الدكؿ على ا١تنافسة يف سوؽ الطاق
 استحالة ٖتقيق التنمية ا١تستدامة بدكف الطاقة ا١تتجددة .-

تبدم الدكؿ اىتماما متزايدا ٔتجاؿ الطاقة ا١تتجددة كذلك لتحقيق ٣تموعة من األىداؼ أ٫تها توسيع دكر مصادر الطاقة ا١تتجددة يف -
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