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ممخص
يواجػػه العػػالـ تحػػدياً ػػي خمػػؽ ت ػوازف بػػيف التنميػػة المسػػتدامة وبػػيف الحفػػاظ عمػػى

 ونظ اًر لما لمطاقة التقميدية مػف تػداعيات سػواء مػف ناحيػة اسػتن از ما أو مػا ينػت،البيئة

 ػ ف العػػالـ يتجػػه إلػػى البحػػث عػػف،عنمػػا مػػف مموثػػات اػػارة بالبيئػػة وصػػحة النسػػاف

 لم ػػذا نج ػػد أف البيئ ػػة،طاق ػػات متج ػػددة وبديم ػػة تح ػػا ظ عم ػػى البيئ ػػة وص ػػحة النس ػػاف

أصػػبحت محػػدداً عالمي ػاً ممم ػاً يفػػرض نفسػػه ويػػؤثر عمػػى العالقػػات الدوليػػة المعاص ػرة
 لمػػذا الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة،والتعػػامالت المختمفػػة س ػواء ايقتصػػادية أو التجاريػػة
 وبالتالي المحا ظة عمى البيئة،تساعد عمى مواجمة التمديدات البيئية لمتغير المناخي

.وتحقيؽ التنمية المستدامة

Abstract
The world faces a challenge in creating a balance between
sustainable development and environmental conservation.
Given the impact of traditional energy on both depletion and
pollution of the environment and human health, the world is
looking for renewable and alternative energies that preserve the
environment and human health, Therefore, we find that the
environment has become a global determinant of whatever
imposes itself and affects contemporary international relations
and various transactions, both economic and commercial, so
renewable and alternative energy helps to cope with the
environmental threats of climate change, thus preserving the
environment and achieving development For sustainable.
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مقدمة.
تعػد الطاقػػة أحػػد المقومػات األساسػػية ػػي نماػة الػػدوؿ المتقدمػػة والػذي سػػاعد ػػي

تحقيػؽ تنميتمػا ور اهيػػة شػعوبما ،وغيابمػػا يعنػي الفقػػر والتخمػؼ ووجودهػػا يعنػي التقػػدـ
والتطور لجميع األنشطة ايقتصادية وايجتماعية ،حيث تدخؿ الطاقة ي كؿ مناحي

الحياة بصور مختمفة مف تطبيؽ ألخر ،ونجد أنه نتيجة استمرار ايرتفػاع ػي الطمػ

العالمي عمى الطاقة خاصػة ػي ايقتصػاديات الناشػئة والتػي تنامػت بشػكؿ سػريع ػي
التصػػنيع وكػػذلؾ بعػػض ايقتصػػاديات الناميػػة ،لمػػذا قػػد أصػػبحت مسػ لة تػػو ر الطاقػػة

وأمنمػػا مس ػ لة هامػػة وعنص ػ اًر رئيسػػياً لجميػػع ايقتصػػاديات س ػواء المتقدمػػة أو الناميػػة

خصوص ػاً ػػي مصػػر والعػػالـ العربػػي ،نظ ػ ار لزيػػادة النمػػو السػػكاني وايقتصػػادي الػػذي

أدى إلى زيادة استمالؾ الطاقة ي الدوؿ العربية ،الحاجة أصػبحت ممحػة إلػى طاقػة
بديمة ومتجددة مف أجؿ سد الحاجات المتزايدة يسػتمالؾ الطاقػة والسػعي لحػؿ مسػ لة

اسػػتدامتما .ايتجػػاو نحػػو اسػػتخداـ الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة يسػػاعد بدرجػػة كبي ػرة ػػي
تحقيؽ التنمية ايقتصادية والحفاظ عمى البيئة وحمايتما مف التموث ،مما يساعد عمى

تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة والحػػد مػػف مشػػكمة البطالػػة مػػف خػػالؿ تػػو ير ػػرص عمػػؿ

لمشبا

العربي.

لقػػد أصػػبحت الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة مػػف العناصػػر المامػػة لمحفػػاظ عمػػى البيئػػة
وتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ،مػػي تعػػد عػػامالً أساسػػياً ػػي د ػػع عجمػػة النتػػاج والتنميػػة
وتحقي ػػؽ النم ػػو وايس ػػتقرار ،مم ػػا يس ػػاعد عم ػػى ت ػػو ير ػػرص العم ػػؿ والح ػػد م ػػف الفق ػػر

وتحسيف مستوى المعيشة ،لمذا يج

إدراؾ التحديات العالميػة والقميميػة التػي تحػيط

بنا مف خالؿ مواجمة القاايا الرئيسية المتعمقة بمجاؿ عجز الطاقة وتموث البيئة.

 أهمية موضوع الدراسة. تسػعى الد ارسػة إلػى تسػميط الاػوء عمػى أهميػة الطاقػة المتجػددة والبديمػة ػي حمايػةالبيئة ألجؿ التنمية المستدامة.
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 -التعرؼ عمى بعض التجار الدولية ي مجػاؿ الطاقػة المتجػددة والبديمػة وايسػتفادة

منما ي الحفاظ عمى البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة ي مصر والعالـ العربية.

 إشكالية الدراسة. ما مدى مساهمة الطاقة المتجددة والبديمػة ػي حمايػة البيئػة والحفػاظ عميمػا ومواجمػةحتمية نفاذ الطاقات التقميدية وتحقيؽ التنمية المستدامة ؟

 هدف الدراسة. إمكانيػػة ايعتمػػاد عمػػى مصػػادر الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة ػػي ظػػؿ التحػػديات التػػينواجمما ي الوقت الراهف ؟

 -توجي ػػه الحكوم ػػات وأ ػ ػراد المجتم ػػع إل ػػى ا ػػرورة اينتب ػػاو ألهمي ػػة اس ػػتخداـ الطاق ػػة

المتجددة والبديمة لمحفاظ عمى البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة .

 -تسػػعى كػػذلؾ الد ارسػػة إلػػى بيػػاف تحػػديات زيػػادة اسػػتمالؾ الطاقػػة ،وت ثيراتمػػا عمػػى

البيئة والتنمية وايجاد حموؿ لذلؾ.

 خطة الدراسة.لقد تـ تقسيـ هذو الدراسة عمى النحو التالي:

مقدمة.

أوي :الطار النظري لمدراسة.

ثانيا :مصادر الطاقة المتجددة والبديمة ومستقبمما.

ثالثا :أهمية الطاقة المتجددة والبديمة ي حماية البيئة ألجؿ التنمية المستدامة.
رابعا :التحديات والعوائؽ التي تواجه نمو الطاقة المتجددة والبديمة.

خامسا :السياسات والجراءات الفعالة المطموبة لدعـ نمو الطاقة المتجددة والبديمة.
سادسا :بعض التجار الدولية ي مجاؿ الطاقة المتجددة والبديمة وايستفادة منما.
سابعا :النتائ والتوصيات.
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أوال :اإلطار النظري لمدراسة.
تعتبر الطاقة أحد التحديات التي تواجه دوؿ العالـ ي الوقت الحاار ،باعتبارها
أحػػد القطاعػػات المممػػة ػػي جميػػع الػػدوؿ لمػػا لمػػا مػػف دور بػػالم األهميػػة ػػي عمميػػة
التنميػػة المسػػتدامة والمحا ظػػة عمػػى البيئػػة .الحصػػوؿ عمػػى خػػدمات الطاقػػة الحديثػػة

المستدامة يسمـ ػي القاػاء عمػى الفقػر وتمبيػة ايحتياجػات النسػانية األساسػية .وقػد
أشار مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة ي ريو دي جانيرو عاـ  3023إلى أف

أكثػػر مػػف  % 30مػػف سػػكاف العػػالـ ي يسػػتطيعوف الحصػػوؿ عمػػى الطاقػػة .لمػػذا قػػد
عقدت الندوات والمؤتمرات الدولية والمحمية مف أجؿ اتخػاذ خطػوات جػادة و اعمػة ػي

البحث عف مصادر بديمة لمطاقة تكوف نظيفػة ومسػتدامة وغيػر مموثػة لمبيئػة ،وهػو مػا

تػػدعو إليػػة الطاقػػات المتجػػددة .لػػذلؾ تتطم ػ

ا ػرورات المسػػتقبؿ البحػػث عػػف طاقػػة

بديم ػػة متج ػػددة ونظيف ػػة تتس ػػـ بايس ػػتمرار وتخ ػػدـ معطي ػػات البيئ ػػة المحيط ػػة .وس ػػوؼ

نتناوؿ الطاقة المتجددة والبديمة كمدخؿ لمحفاظ عمى البيئة وتحقيؽ التنميػة المسػتدامة

مف خالؿ هذو الدراسة ،وسوؼ يمقي هذا الجزء الاوء عمي بعػض المفػاهيـ الخاصػة
بالدراسة وذلؾ يما يمي:

 -0مفهوم الطاقة المتجددة ومميزاتها.
نجد أنػه يكػاد يتطػابؽ مفمػوـ الطاقػة المتجػددة مػع بعػض المفػاهيـ األخػرى التػي

تسػػتخدـ ػػي أدبيػػات الطاقػػة مثػػؿ :الطاقػػة النظيفػػة ،الطاقػػة الخا ػراء ،الطاقػػة البديمػػة
وغيرهػػا مػػف المسػػميات .وقػػد تعػػددت التعريفػػات التػػي تواػػه مفمػػوـ الطاق ػة المتجػػددة
والبديمة ،ونذكر منما:

أ -الطاقة المتجدددة :هػي تمػؾ الطاقػة المسػتمدة مػف المػوارد الطبيعيػة التػي تتجػدد أو
التػ ػػي ي يمكػ ػػف أف تنفػ ػػذ " الطاقػ ػػة المسػ ػػتدامة" .ومصػ ػػادر الطاقػ ػػة المتجػ ػػددة ،تختمػ ػػؼ
جوهريػػا عػػف الوقػػود األحفػػوري والػػذي ياػػـ " البتػػروؿ والفحػػـ والغػػاز الطبيعػػي " أو "
الوقػػود النػػووي الػػذي يسػػتخدـ ػػي المفػػاعالت النوويػػة " .وي تنشػ عػػف الطاقػػة المتجػػددة
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ي العادة مخمفات كثاني أكسيد الكربوف أو غازات اارة تعمؿ عمى زيػادة اينحبػاس
الحراري كما يحدث عند احتراؽ الوقود األحفػوري أو المخمفػات الذريػة الاػارة الناتجػة
مف مفاعالت القوي النووية .وتنت الطاقة المتجددة مػف الريػاح والميػاو والشػمس ،كمػا
يمكف إنتاجما مف حركة األمواج والمد والجزر أو مف طاقػة حػ اررة أراػية وكػذلؾ مػف
بعض المحاصيؿ الزراعية واألشجار المنتجة لمزيوت.2
ب -مفهدددوم وكالدددة الطاقدددة الدوليدددة :تتشػػكؿ الطاق ػػة المتجػػددة م ػػف مصػػادر الطاق ػػة
الناتج ػػة م ػػف مس ػػارات الطبيع ػػة التمقائي ػػة ،ك ش ػػعة الش ػػمس والري ػػاح ،والت ػػي تتج ػػدد ػػي

الطبيعػػة بػػوتيرة أعمػػى مػػف وتيػرة اسػػتمالكما .3ونجػػد أف مػػف أبػػرز صػػور هػػذو الطاقػػة:
الطاقة الشمسية ،وطاقة الرياح ،وطاقة المساقط المائية ،وطاقة حػ اررة بػاطف األرض،
وطاقػػة الكتمػػة الحيويػػة ،وطاقػػة حركػػة أمػواج المػػد والجػػذر وكػػذلؾ الطاقػػة الناتجػػة عػػف

الفروؽ ي درجات الح اررة ي أعماؽ المحيطات والبحار.4

ج -مفهددوم برنددامم اامددم المتحدددة لحمايددة البيئددة :عػػرؼ الطاقػػة المتجػػددة ب نمػػا:
عبػػارة عػػف طاقػػة ي يكػػوف مصػػدرها مخزون ػاً أو ثابت ػاً ومحػػدوداً ػػي الطبيعػػة ،تتجػػدد

بص ػػفة دوري ػػة أس ػػرع م ػػف وتيػ ػرة اس ػػتمالكما وتظم ػػر ػػي خم ػػس أش ػػكاؿ ه ػػي :الكتم ػػة
الحيوية ،أشعة الشمس ،الرياح ،الطاقة الكمرومائية ،طاقة باطف األرض.5

د -مفهوم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المنداخ " :الطاقػات المتجػددة هػي
كؿ طاقػة يكػوف مصػدرها شمسػي ،جيو يزيػائي أو بيولػوجي والتػي تتجػدد ػي الطبيعػة
بوتيرة معادلة أو أكبر مػف نسػ
2

اسػتعمالما ،وتتولػد مػف التيػارات المتتاليػة والمتواصػمة

د .مجػػدي جرعتمػػي ،أهميػػة اعتمػػاد الطاقػػة المتجػػددة ودورهػػا ػػي المحا ظػػة عمػػي صػػحة النسػػاف

والبيئة .
 2انظر الموقع اإللكتروني لوكالة الطاقة الذرية.
International Energy Agency Website, " http://www.iea.org " .
4
http://www.altenergy.org/renewables/renewables.html
.http://www.nouhworld.com/article

5

راجع الموقع اللكتروني لبرنام األمـ المتحدة لمبيئة.

http://www.unep.org/arabic/.
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ػػي الطبيعػػة ،كطاقػػة الكتمػػة الحيويػػة والطاقػػة الشمسػػية وطاقػػة بػػاطف األرض ،حركػػة

الميػػاو ،طاقػػة المػػد والجػػزر ػػي المحيطػػات وطاقػػة الريػػاح ،ويوجػػد الكثيػػر مػػف اتليػػات
التػػي تسػػمه بتحويػػؿ هػػذو المصػػادر إلػػى طاقػػات أوليػػة ،كػػالح اررة والطاقػػة الكمربائيػػة،

والى طاقة حركية باستخداـ تكنولوجيا متعددة ،تسمه بتو ير خدمات الطاقة مف وقود
وكمرباء .6

إذا نج ػػد أف الطاق ػػة المتج ػػددة ه ػػي :تم ػػؾ الطاق ػػة المس ػػتدامة غي ػػر التقميدي ػػة والت ػػي
يمكف الحصوؿ عميما مف الطبيعة ( الموارد الطبيعية المختمفة ) وهي طاقػة مسػتدامة
ي تنفذ وي تنا

مع استخداـ النساف لما ،وتحا ظ عمػى البيئػة ،وهػي بػذلؾ تختمػؼ

عف مصادر الطاقة التقميدية الممددة باينقراض مثؿ البتروؿ والفحـ والغاز الطبيعي.
 -8بعض المفاهيم ااساسية لمطاقة.6

أ -الطاقة الجديدة :ي يوجد تعريػؼ محػدد لماهيػة الطاقػة الجديػدة ػي أدبيػات الطاقػة
حتػػى اتف ،واف كػػاف هػػذا المفمػػوـ يسػػتخدـ لمديلػػة عمػػى الطاقػػة المتجػػددة أو الطاقػػة

النوويػػة أو ايثنػػيف معػػا .و ػػي اػػوء مراجعػػة األدبيػػات التػػي اسػػتخدمت مسػػمى الطاقػػة

الجدي ػػدة ا ػػمف كتاباتم ػػا ،يمك ػػف اس ػػتخالص المفم ػػوـ الت ػػالي لمطاق ػػة الجدي ػػدة وه ػػي "
المص ػػادر األخ ػػرى لمطاق ػػة الت ػػي ل ػػـ يس ػػبؽ اس ػػتخدامما " .وعمي ػػة يتمي ػػز ه ػػذا المفم ػػوـ
بسػػمتيف همػػا ،األولػػى :يعػػد مفمػػوـ الطاقػػة الجديػػدة مفموم ػاً نسػػبياً ،والثانيػػة :يعػػد هػػذا

المفموـ أوسع نطاقاً مف مفموـ الطاقة المتجددة.

ب -كفددا ة الطاقددة :يشػػير هػػذا المفمػػوـ " إمػػا لتخفػػيض اسػػتمالؾ الطاقػػة ػػي العمميػػة
النتاجيػػة دوف الخػػالؿ بمسػػتوى مخرجاتمػػا مػػف السػػمع والخػػدمات مػػف حيػػث الكميػػة
 6ريدة كا ي ،الطاقات المتجددة بيف تحديات الواقع وم موؿ المستقبؿ  :التجربة األلمانية نموذجا.
.
https://platform.almanhal.com/Files/2/99930
 7د .نيفػػيف كمػاؿ ،إطػػار لرؤيػػة مسػػتقبمية يسػػتخداـ مصػػادر الطاقػػة الجديػػدة والمتجػػددة ػػي مصػػر،
معمد التخطيط القومي  ،سمسمة قاايا التخطيط والتنمية رقـ ( . 3026 ، )372
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المنتجة أو التكمفة أو الجودة أو ر ع مخرجات العممية النتاجية باستمالؾ نفس القدر

مف الطاقة " .ويطمؽ عمى هذا المفموـ أياا ايستخداـ الكؼء لمطاقة.

ج -أمددن الطاقددة :يشػػير هػػذا المفمػػوـ إلػػى تػػو ير الطاقػػة بكا ػػة صػػورها بشػػرط ت ػوا ر
ثالثة شروط رئيسية هي  :أف يكوف هذا التو ير بكميػات تتناسػ

مػع الطمػ

المحمػي

عمػػى الطاقػػة ،وأف تكػػوف بتكمفػػة يسػػتطيع المسػػتممؾ والمنػػت تحمممػػا ،كػػذلؾ أف تكػػوف

هذو المصادر أمنه وموثوؽ ي استم اررية إمداداتما.

د -فقددر الطاقددة :يشػػير مفمػػوـ قػػر الطاقػػة إلػػى " حرمػػاف قاعػػدة عرياػػة مػػف السػػكاف
ي الدوؿ مف الحصوؿ عمى خدمات الطاقة الحديثة ،والتي تشمؿ الكمرباء والمعدات

النظيفة لمطمي مثؿ المواقد غير المموثة لممػواء .و ػي هػذا الطػار يوجػد حػوالي 4 ،2
مميػػار ػػرد عمػػى مسػػتوى العػػالـ ي يحصػػموف عمػػى خػػدمات الكمربػػاء ،وح ػوالي 7 ،3

مميار رد ي يممكوف معدات نظيفة لمطمي .كما يتركز نحػو  %:6مػف هػؤيء األ ػراد
المذيف يعانوف مف قر الطاقة جنو الصحراء الكبرى وأسيا و قا لحصائيات الوكالة

الدولية لمطاقة.

و -اسدتدامة الطاقددة :يشػػير هػػذا المفمػػوـ إلػػى" اػػرورة تػػو ير الػػدوؿ لمصػػادر الطاقػػة
الالزمة لألجياؿ الحاليػة دوف المسػاس بحقػوؽ األجيػاؿ القادمػة " وهػذا يتطمػ

تحقيػؽ

استدامة الطاقة بشكؿ رئيسي وتقميؿ معػدؿ نفػاد المخػزوف ػي بػاطف األرض وتحديػداً
مػػف الوقػػود األحفػػوري ،والػػذي بمكػػف تحقيقػػه مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػػى محػػوريف األوؿ
تحقيؽ كفاءة الطاقة بشقيما النتاجي وايستمالكي ،أمػا الثػاني مػو تفعيػؿ ايسػتخداـ

المثؿ لمطاقات المتجددة مف خالؿ تطوير تكنولوجياتما ونشر ثقا ة استخدمما.
 -3مميزات الطاقة المتجددة.

توجد مجموعػة مػف المميػزات التػي تتمتػع بمػا الطاقػة المتجػددة ،وتجعممػا مصػد اًر

ممما وممي اًز لمطاقة ،نذكر منما ما يمي:

 تتواجد الطاقة المتجددة بشكؿ جيد ي كا ة أنحاء العالـ.8

 تعد الطاقة المتجددة صديقة لمبيئة ونظيفة. -تساعد عمى خمؽ رص عمؿ جديدة.

 -يسػ ػػمؿ اسػ ػػتخدامما بايعتمػ ػػاد عمػ ػػى تقنيػ ػػات و ليػ ػػات بس ػ ػيطة وتمتػ ػػاز ب نمػ ػػا طاقػ ػػة

اقتصادية جداً.

 تتواجد بشكؿ دائـ ،وتكوف قابمة لمتجدد مرة أخرى. تساعد عمى التّخفيؼ مف أارار اينبعاثات الغازية والح اررية.ايجتماعية ،وكا ة المجايت.
 تعد عامالً ممماً ي التنمية البيئية وّ

 تمنع هطوؿ األمطار الحماية الاارة وتحد مف تجمع النفايات بكؿ أشكالما. تخمي المزروعات مف المموثات الكيميائية ،وبالتالي تر ع النتاجية الزراعية. تستخدـ تقنيات غير معقدة ،ويمكف تصنيعما محمياً ي الدوؿ النامية. -4مفهوم البيئة.
إف البيئػ ػػة بمفموممػ ػػا العػ ػػاـ هػ ػػي الوسػ ػػط أو المجػ ػػاؿ المكػ ػػاني الػ ػػذي يعػ ػػيش يػ ػػه
النساف ،بما ياـ مف ظواهر طبيعية وبشرية يتػ ثر بمػا ويػؤثر يمػا النسػاف ،وعميػة
ػ ف البيئػػة تعنػػى كػػؿ العناصػػر الطبيعيػػة والحياتيػػة التػػي تتواجػػد عمػػى سػػطه األرض.

وتعددرف البيئددة ب نهددا ":الطػػار أو الحيػػز الػػذي يعػػيش يػػه النسػػاف والكائنػػات الحيػػة
األخرى والتػي يسػتمد منمػا عيشػه" .كػذلؾ عػرؼ مػؤتمر األمػـ المتحػدة الػذي عقػد ػي

سػتوكمولـ عػػاـ  2:83البيئدة ب نهددا" رصػػيد المػوارد الماديػػة وايجتماعيػة المتاحػػة ػػي
وقت ما ومكاف ما لشباع حاجات النساف وتطمعاته" .8

وقد عر ما مؤتمر تبميس بمدينة جورجيا عػاـ  " 2:88ب نمػا الطػار الػذي يعػيش

ي ػػه النس ػػاف ويحص ػػؿ من ػػه عم ػػى مقوم ػػات حيات ػػه م ػػف غ ػػذاء ودواء وم ػػاء ومػ ػ وى".
8

د .عقي ػػؿ حمي ػػد ج ػػابر الحم ػػو ،د عب ػػد الرس ػػوؿ ج ػػابر إبػ ػراهيـ ،اتث ػػار ايقتص ػػادية لمتم ػػوث البيئ ػػي

المخاطر ،والتكاليؼ ،والمعالجات العراؽ حالة الدراسة ،مجمة القادسية لمعموـ الدارية وايقتصادية،
المجمد  26العدد .3024 ،2
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كما عر ما العمـ الحديث ب نما ” الوسػط أو المجػاؿ المكػاني الػذي يعػيش يػه النسػاف
بما يتامنه مف ظواهر طبيعية وبشرية يت ثر بما ويؤثر يما.

ويشػػمد هػػذا العصػػر تحػػديات بيئيػػة مختمفػػة أخػػذت تمػػدد األجيػػاؿ الحاليػػة والقادمػػة
بس ػػب

ق ػػيـ ومث ػػؿ وأعػ ػراؼ وأخالقي ػػات تؤص ػػؿ ػػي ال ػػنفس أهمي ػػة التق ػػدـ ايقتص ػػادي

والثراء المادي عمى حسا

ايستغالؿ السميـ لمػوارد الطبيعػة والحفػاظ عميمػا ،ولػذلؾ

نجد إف التحسيف ي مستويات المعيشة الذي تجمبه التنمية قد يايع بسب

التكػاليؼ

التي قد يفراما التموث والتردي البيئي عمى الصحة ونوعية الحياة .لمػذا مػف واجػ

كػػؿ ػػرد المحا ظػػة عمػػى البيئػػة وتحسػػينما لمصػػمحة عامػػة النػػاس و ػػي إطػػار التنميػػة

المس ػػتدامة حت ػػى يتحق ػػؽ ل ػػه الع ػػيش ػػي بيئ ػػة تتف ػػؽ م ػػع حقوق ػػه وكرامت ػػه النس ػػانية.9
 -5مفهوم التنمية المستدامة وخصائصها.9
يقصد بالتنمية المستدامة أنمػا عمميػة لمتطػوير ػي شػتى المجػايت المختمفػة دوف
التعرض لحقوؽ األجياؿ القادمة .وقد قامت لجنة "  " Brundtlandي عاـ 2:98
بواػػع تعريػػؼ لمتنميػػة المسػػتدامة " لجنػػة األمػػـ المتحػػدة لمبيئػػة ،التػػي ت أرسػػما الػػوزيرة

األولػػى لمػػدانمرؾ " كمػػا يمػػي " :التنميػػة المسػػتدامة هػػي عمميػػة تنميػػة وتطػػوير لمواػػع
الحالي دوف الت ثير عمى قدرات وموارد أجياؿ المستقبؿ ".
وترى منظمة األغذية والزراعة العالمية الفاو أف التنمية المستدامة هي :عبارة عف

عمميػ ػػة إدارة قواعػ ػػد الم ػ ػوارد الطبيعيػ ػػة ،والعمػ ػػؿ عمػ ػػى توجيممػ ػػا نحػ ػػو التغيػ ػػر التقنػ ػػي

والمؤسسي بصورة تامف تحقيػؽ واسػتمرار إشػباع الحاجػات البشػرية لألجيػاؿ الحاليػة
وكػػذلؾ المسػػتقبمية ،كمػػا تػػرى أف تمػػؾ التنميػػة وخاصػػة ػػي مجػػاؿ الز ارعػػة والغابػػات

والمصادر السمكية تحمي الثروة الطبيعية بمػا يمػا األرض والميػاو والمصػادر الوراثيػة

9
9

البيئة والتنمية المستدامة.

https://hrdiscussion.com/hr10618.html

ػػالؽ عمػػى ،الطاقػػات المتجػػددة كمػػدخؿ لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة – مػػع الشػػارة لحالػػة الج ازئػػر وبعػػض

الدوؿ العربية .

www.enssea.net/enssea/majalat/2536.pdf .
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النباتية ،وكذلؾ الحيوانية مف أي أارار قد تمحؽ بما ،وي تار بالبيئػة ،وتتسػـ ب نمػا
مالئمة مف الناحية الفنية والتقنية ،ومف الناحية ايقتصادية وي ير اما المجتمع.20

 خصائص التنمية المستدامة.تتميز التنمية المستدامة بتعدد خصائصما  ،نذكر منما:

 رعاية حؽ األجياؿ القادمة ي الموارد الطبيعية لممجاؿ الحيوي لمكوك . -تمبية ايحتياجات األساسية لمفرد مف البشر ي المقاـ األوؿ .

 -الحفػػاظ عمػػى المحػػيط الحيػػوي ػػي البيئػػة الطبيعيػػة مػػف خػػالؿ عناص ػرو األساسػػية

كالمواء والماء والتربة والموارد الطبيعية.

 -هػ ػػي تنميػػػة تعتبػ ػػر البعػػػد الزمنػ ػػي يمػ ػػا هػ ػػو األسػ ػػاس ،مػ ػػي تنميػػػة طويم ػػة المػ ػػدى

بالارورة .

 -تنمية متكاممة يعتبر الجان

البشري يما وتنميته هي األولى أهدا ما مي تراعي

الحفاظ عمى القيـ ايجتماعية وايستقرار النفسي والروحي لمفرد والمجتمع.

 -6أهداف التنمية المستدامة.
تمدؼ التنمية المستدامة إلى تحقيؽ العديد مف المداؼ نذكر منما ما يمي:

 التقميؿ مف نسبة الفقر ،مف خالؿ تو ير كا ة الموارد لجميع سكاف العالـ. -تو ير تعميـ ذو جودة وتعمـ مدى الحياة.

 الو اء بحاجات البشر وتحقيؽ الرعاية ايجتماعية عمى المدى الطويؿ. -خمؽ رص العمؿ وسبؿ العيش والنمو العادؿ.

 -تػو ير م اركػػز الصػػحة ،ممػػا يسػاعد عمػػى التقميػػؿ مػػف األمػراض ودعػػـ صػػحة سػػكاف

العػػالـ .وج ػػود بيئ ػػة عالمي ػػة جيػػدة ،وتموي ػػؿ بعي ػػد األج ػػؿ ،مػػف خ ػػالؿ التس ػػيير الفع ػػاؿ
لمطاقات المتجددة الصديقة لمبيئة ،ومحاولة الحد مف التدهور البيئي.
 -األمف الغذائي والتغذية الصحية ،مف خالؿ دعـ الموارد الطبيعية.

 11راجع في ذلك /

http://mawdoo3.com/
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ثانيا :مصادر الطاقة المتجددة والبديمة ومستقبمها.
يعد البحػث عػف مصػادر جديػدة لمطاقػة مشػكمة تػؤرؽ كثيػر مػف البػاحثيف ػي مجػاؿ

الطاقة وكذلؾ جميع دوؿ العالـ ،حيث تحتػؿ الطاقػة المتجػددة كبػديؿ لمصػادر الطاقػة
التقميديػػة أو مكمػػال لمػػا عمػػى األقػػؿ ،كونمػػا تتسػػـ بايسػػتدامة وعػػدـ الا ػرار بالبيئػػة
ونظاممػػا تجػػاو مػػا تػػتمـ بػػه المصػػادر التقميديػػة مػػف ت ثيرهػػا عمػػى البيئػػة ،لمػػذا ػ ف دوؿ
عدة ي العالـ تتجه لتوليد الطاقة مف الشمس والرياح ي المناطؽ الصحراوية ونقممػا

م ػػف أج ػػؿ ايس ػػتمالؾ المحم ػػي ،ونج ػػد أف المتحمس ػػوف لنت ػػاج الوق ػػود م ػػف المص ػػادر

المتجػددة يتوقعػػوف أف يصػػبه إنتػاج الطاقػػة المتجػػددة أقػػؿ تكمفػة بمػػرور الػػزمف وتطػػور
تقنياتمػػا وانخفػػاض تكمفتمػػا ،مػػا د ػػع الجمػػات المختصػػة إلػػى البحػػث عػػف مصػػادر عػػدة

لمحصوؿ عمى هذو الطاقة النظيفػة .والشػكؿ التػالي يواػه لنػا ػروع الطاقػة المتجػددة
كما يمي:

شكؿ رقـ ()2

المصدددر :مددداحي محمدددا الطاقددات المتجددددة كخيددار اسددتراتيجي فددي ظددل المسددلولية عددن حمايددة البيئددة

دراسة حالة الجزائر ا رسالة ماجستيرا كمية العموم االقتصادية والتجارية وعمدوم التسدييرا جامعدة حسديبة

بالشمفا الجزائرا . 8108 -8100
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لػ ػذلؾ س ػػوؼ نتن ػػاوؿ ػػي النق ػػاط التالي ػػة بع ػػض مص ػػادر وأنػ ػواع الطاق ػػة المتج ػػددة

والبديمة كما يمي:

 -0الطاقة الشمسية.
تعد الشمس المصدر الرئيسي لكثيػر مػف الطاقػة الموجػودة ػي الطبيعػة ،حتػى إف

البعض يطمؽ عمى الشمس " أـ الطاقات " ،لمذا تعتبر الطاقػة الشمسػية مػف الطاقػات
المتجػػددة النظيفػػة التػػي ي تنا ػ

مادامػػت الشػػمس موجػػودة ،كمػػا أف جميػػع مصػػادر

الطاقة الموجودة عمى األرض قػد نشػ ت أوي مػف الطاقػة الشمسػية ،وقػد كػاف اسػتخداـ

الطاقػ ػػة الح ارريػ ػػة لمشػ ػػمس معرو ػ ػاً منػ ػػذ أيؼ السػ ػػنيف ػ ػػي المنػ ػػاطؽ الحػ ػػارة ،حيػ ػػث
استخدمت ي تسػخيف الميػاو و ػي تجفيػؼ بعػض المحاصػيؿ لحفظمػا مػف التمػؼ ،أمػا
ػػي الوق ػػت الح ػػالي نج ػػد أف األبحػ ػاث والتج ػػار تق ػػوـ عم ػػى محاول ػػة اس ػػتغالؿ طاق ػػة

الشػػمس ػػي إنتػػاج طاقػػة كمربائيػػة و ػػي التد ئػػة وصػػمر المعػػادف وغيرهػػا ،و ػػي الوقػػت

الحاار ونظػ اًر يرتفػاع أسػعار الوقػود وزيػادة اسػتمالؾ الطاقػة نجػد أف طاقػة الشػمس
هي المرشه األقوى لتحؿ محؿ البتروؿ بعػد ناػوبه ػي إنتػاج الكمربػاء ومػف المتوقػع
نجاح ألواح الفوتو ولتيؾ التي تحوؿ أشعة الشمس إلى كمرباء .وتعػد الطاقػة الح ارريػة

الشمسػػية تكنولوجيػػا جديػػدة نسػػبياً وواعػػدة إلػػى حػػد بعيػػد مواردهػػا كثي ػرة وأثارهػػا عمػػى
البيئػػة محػػدودة وتػػؤمف لمبمػػداف األكثػػر عراػػة لمشػػمس ػػي العػػالـ رصػػة مماثمػػة لتمػػؾ

التي تؤمنما حالياً مزارع الرياح ي البحار األوروبية ،ومف بيف المنػاطؽ األكثػر وعػدا
نجػػد :جنػػو غربػػي الوييػػات المتحػػدة ،وأ ريقيػػا ومنمػػا مصػػر ومعظػػـ الػػدوؿ العربيػػة،
والدوؿ األوربية المطمة عمى المتوسط والصيف واستراليا .و ي عدد مػف منػاطؽ العػالـ

يكفػي كيلو متر مربعع واحع معا اضرل لتوليع مع بيا  ،111و 121ميجع وات  /سع ة مػف
الكمرباء ي السنة مف خالؿ استخداـ تكنولوجيا الح اررية الشمسية.22

22

درسػػة لواقػػع
روحػػات حػػدة ،الطاقػػات المتجػػددة كمػػدخؿ لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ػػي الج ازئػػر ا

مش ػػروع تطبي ػػؽ الطاق ػػة الشمس ػػية ػػي الجن ػػو الكبي ػػر ب ػػالجزائر ،مجم ػػة الباح ػػث ،الع ػػدد  ،22س ػػنة
.3023
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 -8طاقة الرياح .
تـ استخداـ طاقة الرياح منذ زمف بعيػد ػي د ػع السػفف الشػراعية وكػذلؾ ػي إدارة
طواحيف المواء التػي اسػتعممت ػي كثيػر مػف البمػداف ػي ر ػع الميػاو مػف اتبػار ،و ػي

طحف الحبػو  .وقػد أجريػت أبحػاث وتجػار لنشػاء محطػات توليػد الكمربػاء بالطاقػة
الموائية وتجسدت ػي أكبػر طاحونػة ػي أمريكػا ويبمػم ارتفاعمػا  66ـ ،وتػـ الحصػوؿ

عمى طاقة كمربائية تعادؿ  23 ،60كيمووات ،ويتـ إنتػاج الطاقػة مػف الريػاح بواسػطة

محرك ػػات أو توربين ػػات ذات  4أذرع تػ ػديرها الري ػػاح وتوا ػػع عم ػػى قم ػػة أبػ ػراج طويم ػػة
وتعمؿ كما تعمؿ المراوح ولكف بطريقة عكسية.23
يمكف أف تمع

طاقة الرياح دو اًر كبير ي تمبية الطم

المتزايد عمى الكمرباء ي

معظ ػػـ دوؿ الع ػػالـ و ػػي نف ػػس الوق ػػت معالج ػػة المش ػػكالت البيئي ػػة وتحقي ػػؽ األه ػػداؼ

العالمية لمحد مف اينبعثات الكربونية ،ولمذا نجػد تقريػر حػديث أجرتػه الوكالػة الدوليػة
لمطاق ػػة المتج ػػددة وك ػػذلؾ جامع ػػة ال ػػدوؿ العربي ػػة ق ػػد ذك ػػر أن ػػه عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ترك ػػز
مصادرها ي بعض البقع الجغ ار ية المحػددة ،إي أف طاقػة الريػاح تعػد بمسػتقبؿ بػاهر

لمنطق ػػة الش ػػرؽ األوس ػػط وب ػػاألخص الت ػػي تمتم ػػؾ سػ ػواحؿ المح ػػيط األطمس ػػي والبح ػػر

األحمر إمكانيات تسمه ب نشػاء محطػات لتوليػد الطاقػة مػف الريػاح بسػرعة تتعػدى 8ـ

 %ث ،وتع ػػد ه ػػي المك ػػاف األمث ػػؿ لبن ػػاء محط ػػات ري ػػاح قابم ػػة لمتطبي ػػؽ م ػػف الناحي ػػة
ايقتصػػادية هػػذا ويعػػد خمػػي السػػويس ػػي مصػػر أكثػػر األمػػاكف الواعػػدة ػػي المنطقػػة
حيث يتراوح معدؿ سرعة الرياح يه مف  8إلى  20ـ /ث ،ومف بيف المناطؽ األكثر
أهميػػة لنشػػاء محطػػات الريػػاح ت ػ تي الصػػحراء الكبػػرى ػػي جنػػو المغػػر ومنطقػػة

صاللة بسمطنة عماف.24
12

روحػػات حػػدة ،الطاقػػات المتجػػددة كمػػدخؿ لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ػػي الج ازئػػر د ارسػػة لواقػػع مشػػروع

تطبيؽ الطاقة الشمسية ي الجنو الكبير بالجزائر ،مرجع سابؽ .

 24مستقبؿ طاقة الرياح ي الشرؽ الوسط .
http://www.envirocitiesmag.com/articles/renewable-energy-the-power-of-the. future/what-does-the-future-hold-for-wind-power-in-the-middle-east.php
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 فوائد طاقة الرياح.14تتعػػػدد وائػػػد طاقػ ػػة الريػ ػػاح  ،وهػػػذا يفسػ ػػر سػػػب

تحولمػػػا إلػػػى واح ػػد مػػػف أسػ ػػرع

القطاعػػات نمػواً ػػي مصػػادر الطاقػة إنمػػا مصػػدر مجػػد اقتصػػادياً ،مػػي أرخػػص طاقػػة
ػي "موادهػػا الخػػاـ" ،و ػػي توليػػد الكمربػػاء ،إذ تكمػؼ بػػيف سػػنتيف وسػػتة سػػنتات أمريكيػػة

لنتػاج الكيمػووات /سػاعة ،و قػاً لمصػدر الػريه وتمويػؿ مشػػروع التوليػد ،ػالوقود لتوليػػد
هذو الطاقة "مجاني" ،إذ ليس لمريه ثمػف ،وهػي ي تخاػع لمعػرض والطمػ

مف تذبذ

ومػا ينػت

أسعار ،كمػا يحػدث مػع مصػادر الطاقػة األخػرى تػو ر طاقػة الريػاح ػرص

العمػػؿ ،فػػي الوييػػات المتحػػدة ،زاد عػػدد المشػػتغميف ػػي القطػػاع عػػاـ  ،3027عمػػى
 200أل ػػؼ ش ػػخص .ويق ػػوؿ مكتػ ػ

إحص ػػاءات العمال ػػة األمريك ػػي إف وظيف ػػة تقن ػػي

توربينات مراوح طاقة الرياح هي الوظيفة األسػرع نمػواً ػي السػنوات العشػر المااػية،

وجاء ي تقرير "رؤيا الرياح" أف القطاع قادر مف اتف حتى عاـ  ،3060عمى توليد

أكثػػر مػػف  700ألػػؼ وظيفػػة ػػي الوييػػات المتحػػدة .والشػػكؿ التػػالي يواػػه لنػػا نسػػبة
إنتاج طاقة الرياح بالدوؿ المنتجة لما كما يمي:
شكل رقم ( ) 8

النسب المئوية إلنتاج طاقة الرياح حسب الدولة المنتجة

المصدر:

https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2017/12/27

https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2017/12/27 14
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وتشػػير األبحػػاث األمريكيػػة إلػػى أف الريػػاح تػػدعـ نمػػو الصػػناعة والقػػدرة األمريكيػػة

عمى المنا سة .ويمكف أف يستفيد النات ايقتصػادي األمريكػي بنحػو  30مميػار دوير
كؿ سنة مف طاقة الرياح بما لديمـ مف يد عاممة ماهرة ،أف ينا سوا ي مجاؿ الطاقػة
النظيفة طاقة الرياح ،الرياح ي تموث البيئػة والمػواء وكػذلؾ ي تبػث ػي الجػو غػازات
تاػ ػػر بصػ ػػحة النسػ ػػاف أو تسػ ػػب

احتبػ ػػاس ح ػ ػراري  ،وطاقػ ػػة الريػ ػػاح طاقػ ػػة محميػ ػػة

ومخزوف الرياح متوا ر ي كؿ البالد وغير قابؿ لمنفػاذ ،وطاقػة الريػاح مسػتدامة وهػي
ن ػػوع م ػػف أنػ ػواع الطاق ػػة الشمس ػػية حي ػػث تتح ػػرؾ الري ػػاح بفع ػػؿ أش ػػعة الش ػػمس ودوراف
األرض .والجدوؿ التالي يواه لنا إنتاج الكمرباء مػف طاقػة الريػاح وكػذلؾ نسػبة كػؿ

دولة منتجة لما وذلؾ كما يمي:

جدوؿ رقـ ( ) 2

الدوؿ المنتجة لمكمرباء بطاقة الرياح

المصدر:

https://www.alarabiya.net/ar/qafilah/2017/12/27
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 -3الطاقة الكهرومائية.
تعتبر الطاقة الكمرومائية مف أكبر المساهميف ي إمدادات الطاقة المتجددة ػي
العالـ ،حيث قدرت الطاقة المنتجة منما عالميػا خػالؿ العػاـ  3024نحػو  4860تيػ ار
وات سػػاعة ،ممػػا زاد مػػف القػػدرات الجديػػدة العالميػػة بنحػػو  % 5لتصػػؿ إلػػى مػػا يقػػر

مف  2000ميجا وات مقارنة بالعاـ  3023أي وصػمت  ::0ميجػاوات .وقػد أنشػ ت
الص ػػيف حػ ػوالي  3:ميج ػػاوات م ػػع ق ػػدرات أخ ػػرى كبيػ ػرة أا ػػيفت ػػي تركي ػػا والب ارزي ػػؿ
و يتناـ والمند وروسيا .ولذلؾ نجػد أف الصػيف احتمػت المرتبػة األولػي بػيف الػدوؿ التػي

تستغؿ المصادر المائية لتوليد الطاقة الكمربائية ،ثـ الب ارزيػؿ ػي المرتبػة الثانيػة بينمػا

احتمت أمريكا المرتبػة الثالثػة .26وتقػدر حصػة الطاقػة الكمرومائيػة بنسػبة  % 2:مػف
إنتػ ػػاج الطاقػ ػػة الكمربائيػ ػػة العػ ػػالمي ،وتكمػ ػػف أهميتمػ ػػا ػ ػػي أنمػ ػػا مػ ػػف مصػ ػػادر الطاقػ ػػة

المتج ػػددة ،واألق ػػؿ خطػ ػ اًر عم ػػى البيئ ػػة مقارن ػػة بمعام ػػؿ الكمرب ػػاء الح ارري ػػة الت ػػي تعم ػػؿ
بالوقود العاوي ( الفحـ ،والنفط )...أو النووي وبشكؿ عػاـ ،تعتبػر عمميػة توليػد هػذا
النوع مف الطاقة عاليػة المػردود ،إذ يصػؿ مردودهػا إلػى نسػبة  %:0 - %90وأكثػر

أكب ػػر ق ػػدرة لمحط ػػة تولي ػػد مائي ػػة موج ػػودة حالي ػػا تص ػػؿ إل ػػى  29ميج ػػاوات وه ػػي لس ػػد
الصيف العظيـ.27

شكؿ رقـ ()4

أكبر محطة توليد مائية موجودة حالياً (سد الصيف العظيـ )

المصدر :طاقة كمرومائية https://ar.wikipedia.org/wiki ،
15
27

ريدة كا ي ،الطاقات المتجددة بيف تحديات الواقع وم موؿ المستقبؿ :التجربة األلمانية نموذجا ،مرجع سابؽ .
طاقة كمرومائية .

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 -4طاقة الكتمة الحيوية .
تحت ػػؿ أهمي ػػة طاق ػػة الكتم ػػة الحيوي ػػة ػػي أنم ػػا تػ ػ تى ػػي المرتب ػػة الرابع ػػة بالنس ػػبة
لمصػػادر الطاقػػة ػػي الوقػػت الحااػػر ،وتػػو ر مػػا نسػػبته  %25مػػف احتياجػػات الطاقػػة
ػػي العػػالـ ،حيػػث تػػزداد أهميػػة هػػذو الطاقػػة ػػي الػػدوؿ الناميػػة وترتفػػع هػػذو النسػػبة إلػػى

حوالي  % 46مف احتياجات الطاقة ي تمؾ الدوؿ ،ونجد أف طاقة الكتمة الحيوية أو
كمػػا يسػػمى أحيانػػا الطاقػػة الحيويػػة وهػػي ػػي األسػػاس مػػادة عاػػوية مثػػؿ المخمفػػات
الحيوانيػػة والخشػ

والمحاصػػيؿ الزراعيػػة ،وتعػػد هػػذو الطاقػػة هػػي طاقػػة متجػػددة ألنمػػا

تحػػػوؿ طاقػ ػػة الشػ ػػمس إلػ ػػى طاقػ ػػة مخزنػ ػػة ػ ػػي النباتػ ػػات عػػػف طريػ ػػؽ عممي ػػة التمثيػ ػػؿ

الاوئي ،وجود نباتات خاراء يؤدي إلى وجود طاقة شمسية مخزنػة يمػا ،وبالتػالي
لػػدينا طاقػػة الكتمػػة الحيويػػة التػػي يمكػػف أف نحصػػؿ عميمػػا مػػف هػػذو النباتػػات بػػالطرؽ

المختمفػػة .ونجػػد أف مصػػادر الكتمػػة الحيويػػة ػػي عص ػرنا الحػػالي تتمثػػؿ ػػي مخمفػػات

الغاب ػػات والمخمف ػػات الزراعي ػػة ،وأخش ػػا

الغاب ػػات ،و ا ػػالت الم ػػدف ،بالا ػػا ة إل ػػي

بعض المحاصيؿ التي يتـ زراعتما خصيصاً ألجؿ الحصوؿ عمى الطاقة منما.28

ثالثددا :أهميددة الطاقددة المتجددددة والبديمددة فددي حمايددة البيئددة اجددل التنميددة
المستدامة.

تعتبػػر الطاقػػات المتجػػددة والبديمػػة ػػي الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة بػػديالً عػػف الطاقػػة

ايحفوريػػة ،الػػدوؿ المتقدمػػة تعمػػؿ جاهػػدة لتكػػوف مسػػاهمة هػػذو الطاقػػات " الطاقػػات

المتجددة والبديمة " ػي إنتػاج الطاقػة الكمربائيػة مػف أكبػر مػا يمكػف ،والمػدؼ الرئيسػي
الناجـ عف ذلؾ هو الحفاظ عمى البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة والتي بدورها تعكس
ػػرص عم ػػؿ جدي ػػدة ،وتح ػػا ظ ك ػػذلؾ عم ػػى البيئ ػػة الت ػػي تس ػػاعد ػػي ج ػػذ

ايس ػػتثمار

والمسػػتثمريف ػػي مجػػاؿ الطاقػػة والطاقػػات المتجػػددة والبديمػػة .والتػػي تمثػػؿ ػػي الريػػاح
28

محمد طالبي ،محمد ساحؿ ،أهمية الطاقة المتجػددة ػي حمايػة البيئػة ألجػؿ التنميػة المسػتدامة–

عرض تجربة ألمانيا ،-مجمة الباحث ،العدد. 3009 ،7
18

والطاقة الشمسية والكتػؿ الحيويػة وغيرهػا مػف المصػادر المختمفػة والتػي ي تناػ

بػؿ

تتجػدد باسػتمرار ،والتػػي بػدورها تػػنخفض معػديت انبعاثػػات غػاز ثػػاني أكسػيد الكربػػوف
والغازات األخرى المؤثرة عمى البيئة والمحيط البشري واألنشطة ايقتصادية والنتاجية

والخدميػػة وايجتماعيػػة التػػي تعتبػػر أسػػاس نمػػو ونمػػوض ايقتصػػاد الػػوطني .ونجػػد أف

الطاقة المتجددة والبديمة تمع

دو اًر عايً ي حماية البيئة وتحقيؽ التنمية ايقتصادية

وايجتماعية ألجؿ التنمية المستدامة وهو ما سنتناوله ي النقاط التالية:

 -0دور الطاقة المتجددة والبديمة في حماية اابعاد البيئية لمتنمية المستدامة.02
تعػػرض جػػدوؿ أعمػػاؿ القػػرف الواحػػد والعشػريف إلػػى العالقػػات بػػيف الطاقػػة واألبعػػاد
البيئية لمتنمية المستدامة ،وبصفة خاصة تمؾ التي تتعمؽ بحمايػة الغػالؼ الجػوى مػف

أاػ ػ ػرار التم ػ ػػوث الن ػ ػػاجـ ع ػ ػػف اس ػ ػػتخداـ الطاق ػ ػػة ػ ػػي كا ػ ػػة النش ػ ػػاطات ايقتص ػ ػػادية
وايجتماعية وقطاعي الصناعة والنقؿ عمى وجه الخصوص ،لمذا قػد دعػت األجنػدة

 32إلػػى تجسػػيد مجموعػػة مػػف األهػػداؼ المرتبطػػة بحمايػػة الغػػالؼ الجػػوي والحػػد مػػف

الت ثيرات السمبية لقطاع الطاقة مع مراعاة العدالة ي توزيع مصػادر الطاقػة وظػروؼ
الػػدوؿ التػػي يعتمػػد دخممػػا القػػومي عمػػى مصػػادر الطاقػػة األوليػػة أو تمػػؾ التػػي يصػػع

عميمػ ػػا تغييػ ػػر نظػػػـ الطاقػ ػػة القائمػػػة لػػػديما ،وذلػػػؾ بتطػ ػػوير سياسػ ػػات وب ػ ػرام الطاقػ ػػة

المسػػتدامة مػػف خػػالؿ العمػػؿ عمػػى تطػػوير م ػزي مػػف مصػػادر الطاقػػة القائمػػة لػػديما،
وذلػؾ بتطػوير سياسػػات وبػرام الطاقػة المتجػػددة والبديمػة المسػتدامة مػػف خػالؿ العمػػؿ
عمى تطوير مزي مف مصادر الطاقة المتو رة األقؿ تمويثا ،وذلػؾ مػف أجػؿ الحػد مػف

الت ػ ػ ثيرات البيئيػ ػػة غيػ ػػر المرغوبػ ػػة لقطػ ػػاع الطاقػ ػػة ،مثػ ػػؿ انبعػ ػػاث غػ ػػازات ايحتبػ ػػاس

الحراري ،ودعـ برام البحػوث الالزمػة لمر ػع مػف درجػة كفػاءة نظػـ وأسػالي

اسػتخداـ

الطاقػ ػػة ،بالاػ ػػا ة إلػ ػػى تحقيػ ػػؽ التكامػ ػػؿ بػ ػػيف سياسػ ػػات قطػ ػػاع الطاقػ ػػة والقطاعػ ػػات

ايقتصادية األخرى وخصوصاً قطاعي النقؿ والصناعة.
29

روحػػات حػػدة ،الطاقػػات المتجػػددة كمػػدخؿ لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة ػػي الج ازئػػر د ارسػػة لواقػػع

مشروع تطبيؽ الطاقة الشمسية ي الجنو الكبير بالجزائر ،مرجع سابؽ .
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 -8دور الطاقددات المتجددددة والبديمددة فددي تحقيددق اابعدداد االقتصددادية واالجتماعيددة

لمتنمية المستدامة.

لق ػػد أدى ت ازي ػػد الطمػ ػ

عم ػػى الطاق ػػة اس ػػتجابة لمتص ػػنيع والتم ػػدف وثػ ػراء المجتم ػػع

وتقدمة إلى توزيػع عػالمي يسػتمالؾ الطاقػة األوليػة توزيعػا شػديد التفػاوت ،اسػتمالؾ

الفػرد الواحػد مػف الطاقػػة ػي اقتصػاديات السػوؽ الصػػناعية يعػادؿ ثالثػة أربػاع الطاقػػة

األولية ي العالـ ككؿ ،ونجد أف التنمية ايقتصادية تعتمد عمى توا ر خدمات الطاقة
الالزمػػة س ػواء لر ػػع وتحسػػيف النتاجيػػة أو لممسػػاعدة عمػػى زيػػادة الػػدخؿ القػػومي مػػف
خالؿ تحسيف التنمية الزراعية وتو ير رص عمؿ خارج القطاع الريعي .ومف المؤكػد

أنػػه بػػدوف ت ػوا ر خػػدمات طاقػػة ومصػػادر وقػػود حديث ػة ومتجػػددة يصػػبه ت ػوا ر ػػرص

العمػػؿ وزيػػادة النتاجيػػة ،وبالتػػالي الفػػرص ايقتصػػادية المتاحػػة محػػدودة بصػػورة كبي ػرة

ممػػا يػػنعكس عمػػى التنميػػة ايقتصػػادية وايجتماعيػػة ،وتمثػػؿ واردات الطاقػػة حاليػاً مػػف
منظػػور مي ػزاف المػػد وعات لمػػدوؿ أحػػد أكبػػر مصػػادر الػػديوف األجنبيػػة ػػي العديػػد مػػف

ال ػػدوؿ خصوصػ ػاً األكث ػػر قػ ػ اًر  .ك ػػذلؾ م ػػف شػ ػ ف تطبيق ػػات ايعتم ػػاد عم ػػى مص ػػادر
الطاق ػػات المتج ػػددة والبديم ػػة كالس ػػخاف الشمس ػػي والخالي ػػا الا ػػوئية ،وعممي ػػات ت ػػدوير
المخمفػات الزراعيػػة وتحويممػػا إلػػى سػػماد عاػػوي أف تسػػاهـ ػػي القاػػاء عمػػى البطالػػة
واجتثاث الفقر و ي الحفاظ عمى الموارد الماليػة والماديػة مػف المػدر .إاػا ة إلػى دور

مشاريع الطاقات المتجددة والبديمػة ػي اسػتحداث الوظػائؼ الجديػدة ،حيػث تمعػ

دو اًر

بػار اًز ػػي اسػػتحداث ػرص العمػػؿ الدائمػػة ،الطاقػػة المتجػددة والبديمػػة يمكػػف أف تشػػجع
السياسات ايقتصادية الكمية والمبادرات ايقتصادية الجديدة التػي تتماشػي مػع التنميػة

المستدامة.2:

2:

ػػالؽ عمػػى ،الطاقػػات المتجػػددة كمػدخؿ لتحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة – مػػع الشػػارة لحالػػة الج ازئػػر

وبعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػض الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوؿ العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة .
www.enssea.net/enssea/majalat/2536.pdf

.
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رابعا :التحديات والعوائق التي تواجه نمو الطاقة المتجددة والبديمة.
يواجه نمو الطاقة المتجددة والبديمػة مجموعػة مػف العوائػؽ والتحػديات التػي تعيػؽ

انتشارها ،وقد تـ تقسيـ المعوقات التي تعيؽ نمو الطاقات المتجػددة والبديمػة إلػى عػدة
عوائؽ ،نذكر منما ما يمي :30

 -0العائق السياسي التشريعي.
يتمثػ ػػؿ هػ ػػذا العػ ػػائؽ ػ ػػي عػ ػػدـ وجػ ػػود سياسػ ػػات تش ػ ػريعية وااػ ػػحة تسػ ػػير عميمػ ػػا

الحكوم ػػات لتحقي ػػؽ التنمي ػػة المس ػػتدامة وأه ػػدا ما ،مم ػػا جع ػػؿ تحقي ػػؽ انتش ػػار الطاق ػػة

المتجػػددة والبديمػػة ،وكػػذلؾ النمػػو المسػػتداـ ػػي نػػوع مػػف عػػدـ التنظػػيـ والواػػوح ػػي
الخطػ ػوات الت ػػي ت ػػدعـ نم ػػو وانتش ػػار قط ػػاع الطاق ػػات المتج ػػددة والبديم ػػة وايس ػػتثمار
يمػػا ،بالاػػا ة إلػػى غيػػا

التعػػاوف المػػدروس بػػيف الجمػػات الحكوميػػة والتنفيذيػػة ذات

الصمة ،كصناع القرار والمؤسسات المالية ومزودي التجميزات والمستعمميف.
 -8العائق التكنولوجي والفني لتقنيات الطاقة المتجددة والبديمة.
يج

توطيف تكنولوجيات الطاقة المتجددة ي الدوؿ العربية والنامية ،والتي تحتاج

إلى إجراءات نقؿ معر ة تصنيع معدات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة والبديمة ،ويمػزـ

لػػذلؾ خب ػرة نيػػة يفتقػػر إليمػػا العػػالـ العربػػي .لػػذا ي ارعػػى التوسػػع ػػي هػػذا المجػػاؿ عمػػي
مراحؿ تمتـ بتحديد قائمة أولويات لممكونات التي يمكف نقػؿ تقنيػات تصػنيعما لمبمػداف

النامي ػػة ومنم ػػا ال ػػدوؿ العربي ػػة ،وذل ػػؾ بن ػػاء عم ػػي د ارس ػػة وا ي ػػة لمق ػػدرات المحمي ػػة ػػي

التصػػنيع ومػػا تتطمبػػه إج ػراءات تصػػنيع مكونػػات ومعػػدات الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة،

وم ػػدي تػ ػوا ر األيػ ػدي العامم ػػة وايس ػػتثمارات الت ػػي يمك ػػف م ػػف خاللم ػػا تنمي ػػة الجانػ ػ

المعر ػػي ػػي األقطػػار العربيػػة مػػع اػػرورة أف تعمػػؿ المؤسسػػات العربيػػة مػػع بعاػػما
30

ريدة كا ي ،الطاقات المتجددة بيف تحديات الواقع وم موؿ المستقبؿ  :التجربة األلمانية نموذجا ،مرجع

سابؽhttps://platform.almanhal.com/Files/2/99930 .

.
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الػػبعض ػػي شػػكؿ متكامػػؿ ومتنػػاغـ .ونجػػد أف غيػػا

الجان ػ

المعر ػػي والتكنولوجيػػا

الحديث ػػة ذو الص ػػمة بتص ػػنيع مكون ػػات وأنظم ػػة الطاق ػػة المتج ػػددة والبديم ػػة تعتب ػػر م ػػف

المعوقات الفنيػة التػي تحػوؿ دوف نشػر تطبيقػات الطاقػة المتجػددة ونشػر تطبيقاتمػا.32

ويظمر هذا العائؽ ي عدد مف المجايت منما:

 -البحػوث والتطػوير ي تػزاؿ بعػض تقنيػات الطاقػة ػي مرحمػة التطػوير والد ارسػة ،ولػػـ

تصؿ إلى الجودة الكاممة.

 الخبرات والكفاءات مفتقرة ي الدوؿ النامية. -ارتفػ ػػاع أسػ ػػعار التكنولوجيػ ػػا مػ ػػع انخفػ ػػاض كفاءتمػ ػػا.

.

 -الخطػ ػػط السػ ػػتراتيجية والتنفيػ ػػذ متدنيػ ػػة ،حيػ ػػث إف هنػ ػػاؾ اػ ػػعفاً ػ ػػي الت ػ ػوازف بػ ػػيف

الفاعميػ ػ ػػة المتعمقػ ػ ػػة بتكنولوجيػ ػ ػػات الطاقػ ػ ػػة المتجػ ػ ػػددة عمػ ػ ػػى المسػ ػ ػػتوى المحمػ ػ ػػى مػ ػ ػػع
استراتيجيات التفعيؿ.

 -عدـ توا ر التمويؿ والدعـ المالي كتقديـ التمويػؿ والخصػومات الاػريبية الجمركيػة

واشراؾ القطاع الخاص مف خالؿ توا ر الحوا ز المالية.
 -3العائق االقتصادي .
 يظمر مف خالؿ الفرؽ بيف سعر تكمفة تسعير بيع الطاقة ومتوسط إنتاجما. -تذبػػذ

أسػػعار الوقػػود مػػع دعػػـ الػػدوؿ لموقػػود ،ممػػا يحػػد مػػف انتشػػار ونمػػو الطاقػػة

المتجددة والبديمة وحؿ مشكالت التموث المناخي.

 -ارتف ػ ػػاع تكمف ػ ػػة مش ػ ػػاريع الطاق ػ ػػة المتج ػ ػػددة م ػ ػػع ت ازي ػ ػػد النفق ػ ػػات ايس ػ ػػتثمارية أم ػ ػػاـ

المستثمريف الراغبيف ي استيراد رأس الماؿ خالؿ ترة قصيرة.
 -4معوقات مناخية وبيئيدة.
.
32

.

يمكػػف أف تػػؤدى التغي ػرات المناخيػػة مثػػؿ الغبػػار والغيػػوـ ومشػػاكؿ الميػػاو والريػػاح
د .محمد مصطفي محمد الخياط ،د .ماجد كرـ الديف محمود ،سياسات الطاقة المتجددة إقميميا وعالميا،

مدير إدارة الشئوف الفنية لطاقة الرياح ،هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،و ازرة الكمرباء والطاقة– مصر،

أكتوبر.3009
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إلػػى تعطيػػؿ توليػػد الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة ،ممػػا يػػؤدي إلػػى تػػردد الػػبعض ػػي دعػػـ
مجػػايت القطػػاع المختمفػػة والبحػػث عػػف تقنيػػات ذات كفػػاءة عاليػػة ،تكػػوف قػػادرة عمػػى
مواجمة المتغيرات والمشاكؿ المناخية التي قد تعارض أداءها وكفاءتما ي النتاج.
 -5معوقات قانونية.
تختمػػؼ تمػػؾ المعوقػػات بػػاختالؼ أنظمػػة الػػدوؿ مػػف الن ػواحي القانونيػػة ،ولكػػف قػػد

ي تي غيا

الموائه والقوانيف الوطنية لمطاقة والتراخيص والموا قات القانونية ،كتسميؿ

لعممي ػػة انتش ػػار اس ػػتخدامات الطاق ػػة وايس ػػتثمار وا ػػبط المس ػػائؿ الس ػػموكية الخاص ػػة
بنقص الوعي وأهمية دور الطاقة المتجددة .

خامسدددا :السياسدددات واإلجددد ار ات الفعالدددة المطموبدددة لددددعم نمدددو الطاقدددة
المتجددة والبديمة.

.

توجػػد العديػػد مػػف السياسػػات والج ػراءات الفعالػػة والعوامػػؿ التػػي تسػػاعد عمػػى دعػػـ

ونمػػو قطػػاع الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة وتػػو ير طاقػػة نظيفػػة لممسػػتقبؿ وتحقيػػؽ النمػػو

المستداـ كما يمي:

 -2إتبػػاع الحكومػػات ػػي سياسػػاتما الداخميػػة بضليػػات تقػػديـ قػػروض طويمػػة األمػػد أو

تقػػديـ تمػػويالت خاصػػة بالتقنيػػات المتعمقػػة بمصػػادر الطاقػػة المتجػػددة ،وعمػػؿ موازنػػة
بػػيف العانػػات المقدمػػة لمشػػاريع التنميػػة األحفوريػػة ومشػػاريع التنميػػة لمطاقػػة المتجػػددة

مع محاولة توجيه جزء مف العوائد لدعـ الطاقة المتجددة والبديمة.

 -3ايهتماـ بواع وتنفيذ الخطط والسياسات دوف أية عراقيؿ وتبني ايقتصاد الذي
يقػػوـ عمػػى و ػرة النتػػاج وو ػرة التمػػويالت و قػػا ألسػػمو يحقػػؽ أ اػػؿ العائػػدات ب قػػؿ

تكمفة ممكنة.

 -4نقػ ػػؿ التكنولوجيػ ػػا الحديثػ ػػة ػ ػػي مجػ ػػاؿ الطاقػ ػػة المتجػ ػػددة والبديمػ ػػة وبنػ ػػاء القػ ػػدرات
واماف تو ير رص العمؿ.
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 -5سػػف الاػرائ

البيئيػػة عمػػى الصػػناعات والشػػركات بصػػورة منمجيػػة ومنظمػػة لمحػػد

مف استخدامات الوقود األحفوري والطاقة النووية المموثة لمبيئة ،وتحفيز المساهمة ي

قطاع الطاقة المتجددة .

 -6واػػع سياسػػات تحفيزيػػة وامتيػػازات تمويميػػة لخمػػؽ الفػػرص ايسػػتثمارية ػػي قطػػاع
الطاقة المتجددة والبديمة.

 -7نشػػر الػػوعي ػػي المجتمػػع وعػػرض مشػػاكؿ التمػػوث وأهميػػة ودور اسػػتخداـ الطاقػػة

المتجددة لحؿ مشكالت الطاقة .

 -8تبني السياسات التي مف ش نما تطػوير البحػوث وتكنولوجيػا ت الطاقػة المتجػددة
والبديمة.

 -9عم ػػى ال ػػدوؿ العربي ػػة والبم ػػداف النامي ػػة الس ػػعي لمحص ػػوؿ عم ػػى تكنولوجي ػػا الطاق ػػة
المتجػػددة والبديمػػة مػػف البمػػداف المتقدمػػة ػػي هػػذا المجػػاؿ خصوصػػا ألمانيػػا ،ولت ػوا ر

الموارد النظيفة لمطاقة المتجددة بو رة بتمؾ البمداف وارورة ايستفادة منما .

 -9يمػػزـ مشػػاركة القطػػاع الخػػاص ػػي الن ػواحي المختمفػػة لنشػػر اسػػتخدامات الطاقػػة
المتجػػددة والبديمػػة واػػرورة بحػػث سػػبؿ تفعيػػؿ دور القطػػاع الخػػاص ػػي هػػذا المجػػاؿ
بالعالـ العربي.

سادسدددا :بعدددض التجدددارب الدوليدددة فدددي مجدددال الطاقدددة المتجدددددة والبديمدددة
واالستفادة منها.
 -0تجربة ألمانيا في الطاقات المتجددة والبديمة.88
تع ػػد ألماني ػػا م ػػف أه ػػـ ال ػػدوؿ الص ػػناعية ػػي الع ػػالـ ،مم ػػا أدى إل ػػى نشػ ػ ة وتعق ػػد

المشػػكالت البيئيػػة لػػديما  ،وتحػػاوؿ ألمانيػػا لحػػؿ تمػػؾ المشػػاكؿ البيئيػػة اسػػتخداـ الطاقػػة
22

مداحي محمد ،الطاقػات المتجػددة كخيػار إسػتراتيجي ػي ظػؿ المسػؤولية عػف حمايػة البيئػة " د ارسػة حالػة

الج ازئػػر" ،رسػػالة ماجسػػتير ،كميػػة العمػػوـ ايقتصػػادية والتجاريػػة وعمػػوـ التسػػيير ،جامعػػة حسػػيبة بػػف بػػوعمي،

الجزائر . 3023 /3022 ،
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المتجددة مستغمة ي ذلؾ ايزدهار الذي تشػمدو الطاقػة المتجػددة والبديمػة .ولمػذا نجػد
أف ايقتصػػاد األلمػػاني يعػػيش " معجزتػػه الخاػراء " ،ايتجػػار ب شػػعة الشػػمس والريػػاح
والم ػػاء ي ػػدر أرباح ػػا خيالي ػػة ويحق ػػؽ أرق ػػاـ ص ػػادرات قياس ػػية ،ك ػػذلؾ تتح ػػوؿ الص ػػناعة

القائمػػة عمػػي البيئػػة إلػػى اػربة حػػظ القػػرف الحػػالي حيػث نجػػد أف ألمانيػػا تحتػػؿ مركػػز
الريػادة ػػي العػػالـ ػػي هػػذا المجػػاؿ ،ويتوقػع أف يصػػؿ حجػػـ مبيعػػات القطػػاع األخاػػر

إلى بميػوف أورو ػي العػاـ  ، 3040وتتعػدد المجػايت التػي تعتبػر يمػا األلمانيػة هػي
الرائدة عمى المستوى العػالمي ،واكبػر طاقػة إنتاجيػة ػي العػالـ لتجمعػات تعمػؿ بطاقػة

الريػاح  ،وأحػػدث تقنيػػات محطػػات توليػػد الطاقػػة ،المركػػز األوؿ عالميػػا ػػي العديػػد مػػف
أجمزة ايستعماؿ العالية الفعالية.

إف التقػػارير التػػي تتحػػدث عػػف تغي ػرات المنػػاخ مرعبػػة حقػػا ،وهػػي تمقػػي ػػي ألمانيػػا

أذانػػا صػػاغية منػػذ زمػػف طويػػؿ ومػػف هنػػا تنش ػ رصػػة حقيقيػػة لالقتصػػاد ولػػيس مػػف
المصػػاد ة أف تػػولى ألمانيػػا اهتمامػػا خاصػػا لمعمػػوـ المندسػػية كمػػا تمػػتـ اهتمامػػا خاصػػا
بالطبيعػػة والبيئػػة ،مػػع تفوقمػػا وتقػػدمما ػػي ذات الوقػػت ػػي تسػػجيؿ ب ػراءات ايخت ػراع

واألكث ػػر تق ػػدما ػػي مج ػػاؿ إع ػػادة ايس ػػتخداـ و ص ػػؿ األنػ ػواع المختمف ػػة م ػػف القمام ػػة
والفاالت ،ويتطػور قطػاع البيئػة إلػى قطػاع كبيػر ػي ايقتصػاد األمػاني ،وهػو اليػوـ

.

المح ػػرؾ األساس ػػي ػػي س ػػوؽ العم ػػؿ.

.

وق ػػد ش ػػمدت ألماني ػػا خ ػػالؿ الس ػػنوات القميم ػػة الماا ػػية تط ػػو اًر سػ ػريعاً ػػي اس ػػتخداـ

الطاقػة المتجػددة وأصػبحت اتف مػػف الػدوؿ التػي تتمتػع بالريػػادة العالميػة ،مػي تمتمػػؾ
ثاني أكبر قطاع لطاقة الرياح عمى مستوى العالـ ،حيث وصمت طاقته المثبتة ألكثر

مػػف  35 ،000ميجػػاوات  ،كمػػا أنمػػا تمتمػػؾ ثػػاني أكبػػر سػػوؽ لمطاقػػة الشمسػػية مػػف
خػػالؿ  2 ،760ميجػػاوات ألقصػػى قػػدرة مثبػػت ػػي عػػاـ  ، 3009اػػال عػػف كونمػػا
تتمتػػع بالريػػادة ػػي غيرهػػا مػػف مجػػايت التكنولوجيػػا .فػػي نمايػػة عػػاـ  3009و ػػرت

الطاقػػة المتجػػددة ح ػوالي  % 26 ، 2مػػف الكمربػػاء ػػي ألمانيػػا و % 85مػػف الح اررةػ ػ
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ومػػف المتوقػػع أف تسػػد مصػػادر الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة مػػا يصػػؿ إلػػى  % 60مػػف
متطمبات الطاقة األولية بحموؿ العاـ .3060

.

 -مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا.

أ -الطاقدة الشمسدية :عمػى الػرغـ مػف أف السػػماء تمطػر ػي ألمانيػا عمػى مػدار العػػاـ
وتحجػ ػ

السػ ػح

الس ػػماء نح ػػو ثمث ػػي س ػػاعات النم ػػار ،إي أف ألماني ػػا اس ػػتطاعت أف

تصبه أكبر مولد لمطاقة الكمربائية مف اوء الشػمس ػي العػالـ .قػد بػزغ ػي ألمانيػا

قطػػاع صػػناعي جديػػد هػػو قطػػاع الصػػناعة تقنيػػات الطاقػػة الشمسػػية ،وأياػػا بفاػػؿ
قػػانوف مصػػادر الطاقػػة المتجػػددة منػػذ باػػع سػػنوات .وقػػد ت ازيػػد حجػػـ أعمػػاؿ التقنيػػات

الشمسية األلمانية خالؿ سنوات قميمة مف حوالي  560مميوف أورو إلى مػا يقػر مػف

 5 .:ممي ػػار أورو ،ووص ػػؿ ع ػػدد الع ػػامميف بش ػػكؿ مباش ػػر أو غي ػػر مباش ػػر ػػي ه ػػذا
القطاع إلى ما يزيد عف  60000إنساف .ويزداد باستمرار عػدد األسػر األلمانيػة التػي
تسػػعى إلػػى ت ػ ميف حاجتمػػا مػػف الطاقػػة عػػف طريػػؽ مجمعػػات شمسػػية وخالي ػاً الطاقػػة

الا ػػوئية .والش ػػكؿ الت ػػالي يوا ػػه لن ػػا أكب ػػر عش ػػر دوؿ ػػي الع ػػالـ اس ػػتخداما لمطاق ػػة

الشمسػ ػ ػ ػ ػ ػػية عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى أرسػ ػ ػ ػ ػ ػػمـ ألمانيػ ػ ػ ػ ػ ػػا وذلػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ كمػ ػ ػ ػ ػ ػػا يمػ ػ ػ ػ ػ ػػي:
 .شكؿ رقـ ()5

.

أكبر عشر دوؿ ي العالـ استخداما لمطاقة الشمسية

المصدر:

= https://www.google.com.eg/search?q
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ب -طاقددة الريدداح :لقػػد حققػػت طاقػػة الريػػاح ػػي ألمانيػػا ػػي الربػػع األوؿ عػػاـ 3008
رقم ػ ػاً قياسػ ػػياً جديػػػداً ،محطػ ػػات توليػ ػػد الكمربػ ػػاء العاممػ ػػة بطاقػ ػػة الريػ ػػاح والتػ ػػي تاػ ػػـ
 2:000وحػػدة سػػاهمت ػػي تغذيػػة الشػػبكة العامػػة بمقػػدار  26مميػػار كيمػػووات سػػاعة

مػػف التيػػار الكمربػػائي .وبفاػػؿ قػػانوف دعػػـ ايسػػتثمار ػػي مجػػايت مصػػادر الطاقػػة
المتجػػددة ،تمػػت ػػي ألمانيػػا حتػػى اليػػوـ أقامػػت محطػػات إنتػػاج الطاقػػة العاممػػة بالريػػاح
باسػػتطاعة تصػػؿ إلػػى  32000ميجػػاوات ،وتعتبػػر ألمانيػػا أكبػػر سػػوؽ ػػي العػػالـ ػػي
طاقة الرياح.

.

ج– طاقة الكتمة الحيوية :تـ إنتاج كمية مف الطاقة الكمربائية تعادؿ  28مميار كيمو
وات ساعة اعتمػاد عمػى الكتمػة الحيويػة ،منمػا 20مميػار بايعتمػاد عمػى الخشػ

قػط

مساهمة الكتمة الحيوية ي إنتاج الطاقة الكمرباء مف المصادر المختمفة.

.

وأكثػػر مػػف  6مميػػار مػػف الغػػاز العاػػوي وح ػوالي مميػػار مػػف زيػػت النبػػات ،وقػػد بمغػػت
 عوامل تطور الطاقة المتجددة والبديمة في ألمانيا.هناؾ مجموعة مف العوامػؿ التػي سػاعدت ألمانيػا عمػى بنػاء سياسػة ػي مجػاؿ الطاقػة
المتجددة والبديمة  ،مف أهـ هذو العوامؿ ما يمي :
أ -قانون مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا.
ويمدؼ القانوف إلى التصدي لمتغيرات المناخية والحػد مػف ايعتمػاد عمػى الوقػود

األحف ػػوري  ،ور ػػع نس ػػبة مس ػػاهمة مص ػػادر الطاق ػػة المتج ػػددة حت ػػى  %30ػػي الع ػػاـ
 ، 3030ولكػف التوسػع ػي اسػتخداـ مصػادر الطاقػة المتجػددة ػي ألمانيػا يحقػؽ نمػػو
أكبػػر مػػف المتوقػػع ،كػػذلؾ يمػػنه القػػانوف ح ػوا ز نقديػػة لمػػف يقػػدموف مصػػادر لمطاقػػة

.

المتجددة.
ب -الصناعة المحلية.
يرجػػع التق ػػدـ وايزده ػػار ػػي الطاق ػػة المتجػػددة والبديم ػػة ػػي ألماني ػػا ػػي الص ػػناعة
المحميػػة التػػي تتمتػػع بػػالجودة العاليػػة وايبتكػػار والتقنيػػة الحديثػػة وارتفػػاع الكفػػاءة ػػي

منتجاتمػػا  ،وهػػذا يعػود إلػػى تاريخمػػا الطويػػؿ وخبراتمػػا ػػي مجػػاؿ المندسػػة الميكانيكيػػة
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واللكتروني ػػة الت ػػي وا ػػعتما ػػي مرتب ػػة متقدم ػػة  .وم ػػع نماي ػػة ع ػػاـ  ،3020أص ػػبه

إجمػػالي العػػامميف الػػذيف تػػـ تػػوظيفمـ ػػي هػػذا المجػػاؿ ح ػوالي  480000شػػخص ػػي

البحث العممي والنتاج والتخطيط .34

ج -االهتمام بالبحث العممي في مجال الطاقة المتجددة والبديمة.
تحتوى مؤسسات التعميـ العالي األلمانية اليوـ  255تخصصاً حوؿ طاقة الرياح

وتقني ػ ػػات الطاق ػ ػػة الشمس ػ ػػية والطاق ػ ػػة الحيوي ػ ػػة وغيره ػ ػػا ،وتتوج ػ ػػه العدي ػ ػػد م ػ ػػف بػ ػ ػرام

الماجس ػػتير بش ػػكؿ خ ػػاص إل ػػى الد ارس ػػييف األجانػ ػ

لتمبي ػػة متطمب ػػاتمـ وأم ػػالمـ ،وم ػػف

الجامعػػات والمعاهػػد المختصػػة ػػي ميػػداف الطاقػػة المتجػػددة نجػػد ( جامعػػة ألػػدنبورغ "

الطاقة المتجػددة"– جامعػة كاسػؿ "الطاقػات المتجػددة :عاليػة الطاقػة"– المعمػد العػالي
التخصصي بوخوـ " أنظمة الطاقة الجو ية "– جامعة مونستر ،معمػد أخػف " اقتصػاد

الطاقػ ػػة") .وقػ ػػد دعمػ ػػت حكومػ ػػة ألماني ػ ػا قطػ ػػاع التطػ ػػوير والبحػ ػػوث لمطاقػ ػػة المتجػ ػػددة
والبديمػ ػػة ،وقام ػ ػػت بتعزي ػ ػػز التط ػ ػػورات ػ ػػي مجػ ػػاؿ التكنولوجي ػ ػػا والبني ػ ػػة التحتي ػ ػػة ،ق ػ ػػد

خصصت مبالم هائمة لالستثمار ي مجاؿ التطوير وايبتكار.

.

ج -التنفيذ الجاد لإلج ار ات والخطط المتعمقة بالطاقة المتجددة والبديمة.
لقػػد اعتمػػدت ألمانيػػا عمػػى سياسػػات وتش ػريعات وخطػػط وطنيػػة عميػػة ومسػػتقبمية،
حيػػث تتميػػز خططمػػا بايبتكػػار والقػػدرة عمػػى التكيػػؼ وايسػػتم اررية مػػع المتغيػرات ومػػا
يميزه ػػا التنفي ػػذ الفعم ػػي ػػي الواق ػػع  ،بالا ػػا ة إل ػػى طموحاتم ػػا ومواجمتم ػػا لممعوق ػػات

ب ػػالحموؿ والتط ػػوير ووا ػػعما ػػي إط ػػار زمن ػػي يمت ػػد لم ارح ػػؿ قص ػػيرة وطويم ػػة الم ػػدى
مراعية يما التطور المستقبمي لممصادر واكتشا ما وتقنياتما.35
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وتش ػػير التق ػػديرات إل ػػى أن ػػه بالمك ػػاف وعم ػػى الم ػػدى البعي ػػد إع ػػداد نص ػػؼ كمي ػػات
الكمرب ػػاء المت ػػو رة ػػي ش ػػبكات الطاق ػػة األلماني ػػة ع ػػف طري ػػؽ الطاق ػػات المتج ػػددة ،أي

الطاقػػة الشمسػػية وطاقػػة المائيػػة والطاقػػة العاػػوية والح ارريػػة والح ػ اررة المحػػيط ،وتبػػذؿ

المؤسسػػات األلمانيػػة المعنيػػة جمػػوداً كبيػرة لتحقيػػؽ خطػوات متقدمػػة ػػي هػػذا المجػػاؿ.

 -8تجربة أيسمندا في الطاقات المتجددة .85
يطم ػػؽ عم ػػى أيس ػػمندا اس ػػـ " أرض الن ػػار وال ػػثم " ،وه ػػذا الخم ػػيط م ػػف الجيولوجي ػػا

والموقع الشمالي هو الذي يتيه لما إمكانية حصولما بشكؿ واسػع النطػاؽ عمػى أنػواع

الطاقػػػة المتجػػػددة .ػ ػػالجزيرة تقػ ػػع عنػ ػػد حا ػػػة وسػ ػػط المحػػػيط األطمسػ ػػي ب ػػيف السػ ػػاحة
األمريكية الشمالية والحواؼ التكتونية األوراسية ،ومف ثػـ مػي منطقػة بركانيػة ناشػطة
لمغاية تزود بالطاقة نظمما الح اررية األراية .وتغطي الجبػاؿ الجميديػة نسػبة  22ػي

المائة مػف هػذا البمػد ،كػذلؾ نجػد أف اينصػمار الموسػمي يػزود األنمػار الجميديػة التػي

تجري مف الجباؿ إلى البحر حيث تسمـ ي الموارد الكمرومائية ي أيسمندا .وااػا ة

إلػػى ذلػػؾ تاػػـ أيسػػمندا إمكانيػػات هائمػػة مػػف طاقػػة الريػػاح التػػي مػػا ازلػػت غيػػر مسػػتغمة
عمى الطالؽ.
ويستمد ايقتصاد اليػوـ ػي أيسػمندا الػذي يتػراوح مػا بػيف التزويػد بػالح اررة والكمربػاء

لص ػػاله من ػػازؿ األسػ ػرة الواح ػػدة إل ػػى تمبي ػػة احتياج ػػات الص ػػناعات الكثيف ػػة ايس ػػتخداـ
لمطاقة،قوت ػػه م ػػف واق ػػع الطاق ػػة المتج ػػددة المت ني ػػة ب ػػدورها م ػػف المص ػػادر الكمرومائي ػػة
والمصادر الح اررية األراية  ،ػي حػيف نجػد أف ايسػتثناء الوحيػد ػي ايعتمػاد عمػى

أنواع الوقود األحفورى ألغراض النقؿ ،أما الطاقة الح اررية األراية لمػبالد تػزود بمػا

المجتمع ب مكانيات عديدة بخالؼ تػو ير الكمربػاء وتزويػد المقاطعػات بػالح اررة ،حيػث

 25حكايػػة الطاقػػة المسػػتدامة ػػي أيسػػمندا :نمػػوذج لمعػػالـ؟ ،الوق ع ع – اضمععا الحتة ع ا  ،ال ع  3الحجل ع الن ع ي
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تس ػػتخدـ عم ػػى نط ػػاؽ واس ػػع م ػػف أج ػػؿ إذاب ػػة الجمي ػػد ع ػػف أرص ػػفة الشػ ػوارع وتس ػػخيف

حمامات السباحة وامداد المزارع السمكية بالطاقة وزراعة الصوبات وغيرها .
 -تحول أيسمندا من استخدام الفحم والنفط إلى الموارد المتجددة لمطاقة.

تجسد اليوـ أيسمندا مثالً بميغاً عف إمكانية أف تكفؿ الطاقة المتجددة تزويد اقتصاد

حديث بالكمرباء ،مـ يكف هذا هو الحاؿ مف قبػؿ .عمػى امتػداد قػروف ،كػاف اسػتخداـ

المػوارد الح ارريػػة األراػػية مقتصػ اًر عمػػى أغػراض الغسػػؿ وايسػػتحماـ ،بينمػػا بػػدأ إنتػػاج

الطاقػػة الكمرومائيػػة ػػي القػػرف العشػ ػريف ،حيػػث اقتصػػر األم ػػر عمػػى ع ػػدد قميػػؿ م ػػف
الميغػػاواط مػػف توليػػد الكمربػػاء .و ػػي واقػػع األمػػر حتػػى ب ػواكير عقػػد السػػبعينيات مػػف
القرف العشريف كاف أكبػر نصػي

أنواع الوقود األحفوري المستوردة.

مػف اسػتمالؾ الطاقػة ػي البمػد المػذكور مسػتقى مػف

مـ تكف أهمية أنواع الطاقة المتجددة بالنسبة لتغير المناخ هػي التػي أدت وحػدها
إل ػػى ه ػػذا التط ػػور حي ػػث أف الح ػػا ز نح ػػو ه ػػذا التح ػػوؿ ك ػػاف ح ػػا اًز بس ػػيطاً مػ ػـ يك ػػف
باسػػتطاعة أيسػػمندا أف تتحمػػؿ التقمبػػات ػػي أسػػعار الػػنفط التػػي حػػدثت نتيجػػة عػػدد مػػف

األزمػػات التػػي ألمػػت ب س ػواؽ الطاقػػة العالميػػة ،يمػػا اقتاػػى األمػػر مػػورداً محمي ػاً مػػف
الطاقة يتسـ ب نه مستقر مف ناحية وممكف اقتصادياً مف الناحية األخػرى بالنسػبة إلػى

موقعمػػا المعػػزوؿ عنػػد حا ػػة الػػدائرة القطبيػػة .هػػذا كػػاف التحػػدي نحػػو السػػير بػػالخطوة
األولػػى التػػي د عػػت نحػػو تطػػور الطاقػػة المتجػػددة ػػي أيسػػمندا ،س ػواء بالنسػػبة لمطاقػػة

الح ارريػة األراػية أو الطاقػػة الكمرومائيػة ،قػػد اتخػذتما دوائػر منظمػػي المشػاريع عمػػى
المس ػػتوى المحم ػػي ،و ػػي أوائ ػػؿ الق ػػرف العشػ ػريف توصػ ػؿ أح ػػد المػ ػزارعيف إل ػػى طريق ػػة
يستخداـ المياو الساخنة المتسربة مف األرض مػف أجػؿ تطػوير نظػاـ بػدائي لمتسػخيف

باستخداـ الطاقة الح اررية األراية ي مزرعته ،وما لبثت البمديات أف قامت بالتدري

بالبنػػاء عمػػى نجاحػػه ممػػا أ اػػى إلػػى التوس ػع ػػي ايكتشػػاؼ المنمجػػي لم ػوارد الطاقػػة

الح ارريػػة األراػػية .وبعػػد ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ تكنولوجيػػا الحفػػر المسػػتعارة مػػف صػػناعة
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النفط مما أتاح إمكانيػة الحفػر األعمػؽ مػف أجػؿ الوصػوؿ لمميػاو األكثػر سػخونة التػي

كاف ب مكانما تزويد البيوت بمزيد مف الح اررة .وبعد ذلؾ ت سست مشاريع أكبر حجماً،
ثـ ت سست المشاريع الكمرومائية المبكرة عمى غرار الطاقة الح اررية األراية بواسطة
المزارعيف األذكياء مف أجؿ تزويػد بيػوتمـ الريفيػة بالكمربػاء ،بعػد ذلػؾ أنشػ ت حكومػة

أيسػػمندا صػػندوقاً لتخفيػػؼ الحفػػر مػػف أجػػؿ الطاقػػة الح ارريػػة األراػػية ػػي أواخػػر عقػػد
السػػتينيات مػػف القػػرف العش ػريف ،وتػػولى الصػػندوؽ إق ػراض األم ػواؿ مػػف أجػػؿ بحػػوث
الطاقة الح اررية األراية والحفر ايختباري ،بينما أتػاح إمكانيػة اسػترداد التكػاليؼ ػي

حالػػة المشػػاريع التػػي منيػػت بالفشػػؿ ،وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تشػػجيعمـ عمػػى ايسػػتمرار ػػي

البحث عف مصادر الطاقة المتجددة والبديمة .وقد بػدأت أيسػمندا التركيػز عمػى تطػوير
المشػػاريع الكبػػرى لمطاقػػة الكمرومائيػػة ممػػا اجتػػذ كبػػار المسػ ط
ػتخدميف الػػدولييف لمطاقػػة
الصناعية .وتـ اجتذا

صناعات جديدة إلى أيسمندا مف أجؿ تنويع اقتصادها وايجاد

رص لمعمؿ وانشاء شبكة توليد لمطاقة الكمربية عمى المستوى الوطني.

 الدروس المستفادة من تجربة أيسمندا.تػػؤدي تجربػػة أيسػػمندا إلػػى النصػػيحة التاليػػة الموجمػػة إلػػى " صػػانعي التحػػوؿ" ػػي

الحااػر والمسػتقبؿ يمػا يتعمػػؽ بكيفيػة تخطػي الحػواجز القائمػػة بالنسػبة لتنفيػذ الطاقػػة

المتجددة ،ومف الدروس المستفادة مف التجربة ي أيسمندا نذكر ما يمي:

 -إقػ ػرار التوا ػػؽ والتع ػػاوف ب ػػيف البم ػػديات والحكوم ػػة والجمم ػػور العػ ػاـ خ ػػالؿ الم ارح ػػؿ

األولػػى مػػف التحػػوؿ .وهػػذا أدى الح ػوار و ػػي أيسػػمندا والػػى بنػػاء الثقػػة وتشػػكيؿ عقميػػة
تستند إلى التماس الحموؿ مف أجؿ تخطي الحواجز ي مجاؿ الطاقة.

 التمكػػيف المحمػػي والمشػػاركة المحميػػة مفتػػاح النجػػاح ،والطريقػػة التػػي شػػاركت يمػػاالبمػ ػػديات ػ ػػي أيسػ ػػمندا والػ ػػدروس التػ ػػي اسػ ػػتفادتما مػ ػػف منظّمػ ػػي المشػ ػػاريع ايبتكػ ػػاريف
س ػػاعدت ػػي انط ػػالؽ مفم ػػوـ الطاق ػػة الح ارري ػػة األرا ػػية والطاق ػػة الكمرومائي ػػة وعم ػػى

إثبات قيمته.
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 -وجػػود إطػػار قػػانوني وتنظيمػػي إيجػػابي ،جنب ػاً إلػػى جن ػ

الدعـ مف جان

مػػع تػػو ير الح ػوا ز وسػػبؿ

الحكومات ،أمور مف ش نما أف تؤدي إلى السراع بخطػى التطػوير،

الصػػندوؽ األيسػػمندي لتخفيػػؼ عمميػػات الحفػػر أدى إلػػى التعجيػػؿ بػػالتحوؿ مػػف خػػالؿ

الح ػػد م ػػف المخ ػػاطر الت ػػي تواجمم ػػا المحمي ػػات يم ػػا يتعم ػػؽ ب نش ػػائما مش ػػاريع الطاق ػػة
الح اررية األراية.

 التخطػػيط الطويػػؿ األجػػؿ مػف أجػػؿ تنفيػػذ الطاقػػة المتجػػددة ،عمػػى نحػػو مػػا هػػو متبػػعي أي تنمية صناعية أمر ممـ.
 -التدليؿ عمى كؿ خطوة نجاح أمػر لػه أثػرو البػالم ،ػالجممور يشػترؾ ػي أي عمميػة

تحوؿ شريطة أف يفممما ويرغ

يما.

وقػػد شػػاركت صػػناعة الطاقػػة األيسػػمندية ػػي مشػػاريع الطاقػػة الح ارريػػة األراػػية ػػي
أكثر مف  60بمداً وما زالت ناشطة إلى ٍ
حد كبير ػي هػذا الميػداف عمػى صػعيد العػالـ
كمه .ومف نماذج هذو المشاركة ما يتمثّؿ يما شمدته الصيف مف إنشاء أكبر مقاطعػة

لمتسخيف بالطاقة الح ارريػة األراػية عمػى مسػتوى العػالـ ،وهػي تخػدـ أكثػر مػف مميػوف
مػػف العمػػالء .ولمػػذا ػ ف تحػػوؿ أيس ػمندا يشػ طػكؿ قصػػة نجػػاح لمػػا مغ ازهػػا قبػػؿ أف يكػػوف

نمجػػا " يمثػؿ نموذجػاً يحتػػذى بػػه الجميػػع" .ػ ويً وقبػػؿ كػػؿ شػػيء ،تشػػكؿ أيسػػمندا مػػثالً

مممماً عما يمكف تحقيقه بقدر ما ينطوي عمػى كثيػر مػف الػدروس المممػة التػي ينبغػي
تقاسػػمما بالنسػػبة ألي بمػػد يسػػعى إلػػى مثػػؿ هػػذا التحويػػؿ .وأف األمػػر ي يقتصػػر قػػط
عمػى البمػػداف الغنيػة المتقدمػػة التػي تمتمػػؾ الفرصػػة لكػي تتغمػ

عمػى حػواجز التكػػاليؼ

والعقبػػات الداخميػػة مػػف أجػػؿ تحػػوؿ أخاػػر ،وأيسػػمندا التػػي مػػا ازلػػت ممتزمػػة بمزيػػد مػػف
تقاس ػػـ معار مػ ػػا وخبرتم ػػا مػ ػػي تعتػ ػػز باا ػػطالعما بمػػػذا الػػػدور يم ػػا تواص ػػؿ الػػػتعمـ
والسماـ بصورة متحمسة مف أجؿ مستقبمنا المشترؾ والمستداـ.

وتػ ػ تي أيس ػػمندا ػػي مقدم ػػة ال ػػدوؿ الت ػػي تعتم ػػد عم ػػى الطاق ػػة النظيف ػػة ػػي تولي ػػد

الكمرباء حيث تعتمد بنسبة  ;200تقريباً عمى المصادر المتجددة ػي توليػد الكمربػاء
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كمػػا أنمػػا تسػػتخدـ الطاقػػة الح ارريػػة األراػػية ػػي تد ئػػة المنػػازؿ ،بالاػػا ة يعتمادهػػا

عمػػى الطاقػػة الكمرومائيػػة ألغػراض النػػارة وتوليػػد الكمربػػاء لالسػػتخدامات الصػػناعية،

وت تي النروي

ي المرتبة الثانية بعد أيسمندا.

سابعا :النتائم والتوصيات.
أصػػبحت البيئػػة محػػدداً عالميػاً يفػػرض نفسػػه ويػػؤثر عمػػى التعػػامالت ايقتصػػادية

والتجاريػة والعالقػات الدوليػة المعاصػرة و أصػبه ايهتمػػاـ بمػا مػف أهػـ التػدابير لتقيػػيـ
حاارة الدوؿ وتقدمما ،لمذا يواجه العالـ تحدياً ي خمؽ توازف بيف التنمية المسػتدامة
وبػػيف الحفػػاظ عمػػى البيئػػة ،ومػػا داـ ايعتمػػاد عمػػى الطاقػػات التقميديػػة يحتػػؿ الجان ػ

األكبػػر يسػػتعمايت الطاقػػة ،وكمػػا لمػػا مػػف تػػداعيات سػواء مػػف جػراء اسػػتن از ما أو مػػا
ينت عنما مف مموثات عمى صػحة النسػاف وعمػى البيئػة ،ػ ف العػالـ يتجػه اليػوـ إلػى

البحػػث عػػف طاقػػات بديمػػة متجػػددة ونظيفػػة تتسػػـ بايسػػتمرار وتخػػدـ معطيػػات البيئػػة،
وتحا ظ عميما وتحقؽ التنمية المستدامة .ومف خالؿ هػذو الد ارسػة توصػمنا لعػدة نتػائ
وتوصيات نجممما يما يمي:
 النتائم . -تمع

الطاقة المتجددة والبديمػة دو ار بػالم األهميػة ػي الحفػاظ عمػى البيئػة وحمايتمػا

مػػف التمػػوث النػػات عػػف اسػػتخداـ الطاقػػات التقميديػػة ،خاصػػة وأف تكمفػػة توليػػد الكمربػػاء

مػػف مصػػادر الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة أخػػذو ػػي النقصػػاف ،وبالتػػالي إمكانيػػة تحقيػػؽ
التنمية المستدامة .

 يع ػػد المج ػػوء إل ػػى الطاق ػػات المتج ػػددة والبديم ػػة ه ػػو الح ػػؿ األمث ػػؿ لممزاوج ػػة م ػػا ب ػػيفاألهداؼ ايقتصادية والبيئيػة وتحقيػؽ التنميػة المسػتدامة ،لمػذا يجػ

عمػى الػدوؿ بػذؿ

المزيد مف الجمود الفعمية والفاعمة مف أجؿ الحصوؿ عمى الطاقة المتجددة وتطويرهػا

والتغم

عمى تحدياتما واستغاللما استغالؿ اقتصاديا أمثؿ .
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 -عػػدـ ايسػػتقرار السياسػػي والتش ػريعي واياػػطرابات السياسػػية خاصػػة ػػي البمػػداف

العربيػػة ومنطقػػة الشػػرؽ األوسػػط ،يعتبػػر مػػف أهػػـ التحػػديات التػػي تعيػػؽ تطػػور الطاقػػة
المتجددة والبديمة ،وأهـ عوائؽ ايستثمار ي مجاؿ الطاقات المتجددة .

 -تعتبر الطاقة أحد التحديات التي تواجه دوؿ العػالـ ػي الوقػت الحااػر ،باعتبارهػا

أحػػد القطاعػػات المممػػة ػػي جميػػع الػػدوؿ لمػػا لمػػا مػػف دور بػػالم األهميػػة ػػي عمميػػة
التنمية المستدامة والمحا ظة عمى البيئة.

 -تعػػد ألمانيػػا مػػف الػػدوؿ ال ارئػػدة ػػي اسػػتخداـ الطاقػػة المتجػػددة والبديمػػة ،وقػػد أثبتػػت

نجاحاً و اعمية ي تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتطويرو  ،مف خػالؿ واػع سياسػات
مناسبة وأطر تنظيمية وامتيازات تمويميػة لتطػوير ونشػر الطاقػة المتجػددة ،ممػا جعممػا

دولة رائدة ومتقدمة ي هذا المجاؿ.
 -التوصيات.

 ارورة تشجيع استخداـ الطاقة المتجددة والمستدامة كجزء ي يتج أز اػمف الخطػطايس ػػترايجيه الوطني ػػة لمطاق ػػة ،ونق ػػؿ تكنولوجي ػػا الطاق ػػة المتج ػػددة م ػػف خ ػػالؿ التب ػػادؿ
والتع ػػاوف ػ ػػي مي ػػداف اقتصػ ػػاديات الطاقػػػة المس ػػتدامة بػػػيف كػ ػػؿ م ػػف ال ػػدوؿ المتقدم ػػة

والنامية ،والنموض بالتنمية المستدامة .

 -يج ػ

ايسػػتفادة مػػف الم ػوارد المتػػو رة لمطاقػػة البديمػػة والمتجػػددة ػػي دولنػػا العربي ػػة

خصوص ػ ػاً الشمسػ ػػية منمػ ػػا ،والعمػ ػػؿ عمػ ػػى إنشػ ػػاء مشػ ػػاريع لنتػ ػػاج الطاقػ ػػة الشمسػ ػػية

وتطويرها.
 -يج ػ ػ

ايهتمػ ػػاـ بالبحػ ػػث العممػ ػػي والتكنولوجيػ ػػا الحديثػ ػػة ودعػ ػػـ عمميػ ػػات البحػ ػػوث

والتطوير وتنشيط التبادؿ والمشورة العممية بيف الدوؿ العربية والدوؿ الرائدة ػي مجػاؿ

استخداـ الطاقات المتجددة خصوصاً ألمانيا مف خالؿ عقد الندوات والمقاءات الدورية
لتبادؿ الخبرات ي هذا المجاؿ مف أجؿ حماية البيئة وتحقيؽ التنمية المستدامة.

 -يج

عمى جميع دوؿ العػالـ خاصػة الناميػة منمػا ايسػتفادة مػف التجربػة األلمانيػة،

والتػي اهتمػت بتنميػة اسػتخداـ الطاقػة المتجػددة وتطػوير أسػالي

اسػتعمالما ،مػف أجػؿ
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تحقي ػػؽ جمي ػػع األبع ػػاد ايجتماعي ػػة والبيئي ػػة وايقتص ػػادية م ػػف خ ػػالؿ تحقي ػػؽ التنمي ػػة

المستدامة.

 -اػػرورة دعػػـ المشػػاركة ب ػيف قطػػاع الحكومػػات العربيػػة ومؤسسػػات القطػػاع الخػػاص

وم اركػػز البحػػوث والد ارس ػػات البيئيػػة م ػػف خػػالؿ تجػػار ونم ػػاذج مصػػغرة لمش ػػروعات

الطاقػػات المتجػػددة والبديمػػة ومشػػروعات تنمويػػة تحػػا ظ عمػػى الم ػوارد البيئيػػة العربيػػة
وتحميم ػػا م ػػف األخط ػػار والتمدي ػػدات الموج ػػه لم ػػا وتك ػػوف تح ػػت رعاه ػػا جامع ػػة ال ػػدوؿ

العربية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة.

 -اػػرورة ايسػػتفادة مػػف التجػػار العالميػػة لػػبعض الػػدوؿ ال ارئػػدة ػػي مجػػاؿ الطاقػػات

المتجػػددة والبديمػػة التطػػور التكنولػػوجي وأنظمػػة المعمومػػات ػػي هػػذا المجػػاؿ وتوجيمػػه
نحو خدمة البيئة والتنمية المستدامة.

تم بحمد اهلل وتوفيقه
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