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The use of traditional technology (non-green or non-environmentally 
friendly) until a non-distant past has had severe negative effects, 
such as the creation of pollution problems that have direct effects on 
human health, in addition to the cost of removing it (as a maximum) 
or reducing it (as a minimum). This has become the main task of 
specialists working on this issue (through the objectives and the 
procedures set to achieve them) and researchers (by studying the 
problem as a reality and what can be proposed to address it). That 
comes after what has become the case of the increase of each of the 
rates of pollution in most parts of the world and its negative effects 
on all aspects of life. This is all due to the expansion of both industrial 
activity and the increasing use of engines (fossil-fuel powered) 
witnessed by most of the countries of the world. 
 
Therefore, the authorities, stakeholders and researchers should think 
more deeply and more seriously in studying what was mentioned and 
reach as quickly as possible to proposals to address this problem to 
the concerned parties. The media and its role (as a relatively easy to 
use and quickly accessible medium to those concerned, therefore of 
good influence) has the greatest relative importance is to raise the 
awareness of most of those who are concerned about the attempt to 
identify pollution and make it in the narrowest possible way, by 
replacing the existing activities that are polluting the environment 
with others that use the least impact, the so-called green technology 
that was adopted by most of the industrial countries).  
 
In this paper, a number of experiments in this field are mentioned, and 
the range of the contribution that the media has to the use of green 
(environmentally friendly) technology and its economic analysis to 
determine the benefits of this use in terms of reducing costs and 
increasing benefits.                                                                                       
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 تحلٌل اقتصادي 
 )مع التركٌز على الطاقة الخضراء(بلدان مختارة نولوجٌا الخضراء فًلدور االعالم باستخدام التك

 السلٌمانٌة -االقتصاد بجامعة السلٌمانٌة و كلٌة العلوم االدارٌة والمالٌة بجامعة جٌهانكلٌة اإلدارة أ.م.د.خالد حٌدر،
 .جامعة السلٌمانٌةبأ.م.د.نرمٌن معروؾ ؼفور كلٌة التجارة 
  التطوٌر اإلداري والمالً بمحافظة السلٌمانٌة.بٌروت محمد امٌن، وزارة المالٌة، مركز 

ماضٌة لٌستت  والى فترة للبٌئة(كان الستخدام التكنولوجٌا التقلٌدٌة )ؼٌر الخضراء او ؼٌر الصدٌقة 
 وإضتافة التى ذات االثار المباشرة على صتحة االنستانمشكلة التلوث  سلبٌة كبٌرة تمثلت بخلق بالبعٌدة نتائج

متن  الشتاؼل للمختصتٌن ذلك الشؽل وأصبح كل، (أدنً )كحد )كحد اعلى( او التقلٌل منه كلفة معالجتهتحمل 
متن ختبلل دراستة والبتاحثٌن ) لتحقٌقهتا( واإلجتراءات المحتددةمن خبلل األهتداؾ المرستومة ) تنفٌذٌةجهات 
منتتة تزاٌتتد علٌتته الحتتال  أصتتبحاستتتنادا لمتتا  وٌتتؤتً ذلتتكاقتراحتته لهتتا )لمعالجتهتتا(.  ومتتا ٌمكتتنكواقتت   المشتتكلة

 وكتل ذلتكعلى جمٌ  مجتاالت الحٌتاة  وتؤثٌراته السلبٌةمضطرد لكل من نسب التلوث فً معظم انحاء العالم 
للمحركات )التً تعمل بالوقود( الذي ٌشهده معظم  واالستخدام المتزاٌدبسبب توس  كل من النشاط الصناعً 

 بلدان العالم.
المعنٌة و الباحثٌن التفكٌر بعمق و جدٌة اكثر فً دراسة ما و الجهات ات طلذا كان على كل من السل

و  لئلعتبلمو كتان ذلتك تقتدم للمعنتٌن المشتار التٌهم .ذكر والوصول بالسرعة الممكنة الى مقترحتات لمعالجتة 
دوره)كوستتتٌلة ستتتهلة االستتتتخدام نستتتبٌا و ستتترٌعة الوصتتتول التتتى المعنٌتتتٌن و بالتتتتالً التتتتؤثٌر بالمستتتتو  

لنسبٌة األكبر لتوعٌتة معظتم المعنٌتٌن حتول الستعً التى تحدٌتد التلتوث و جعلته فتً اضتٌق الممكن(،األهمٌة ا
متا لته الحدود الممكنة و ذلك من خبلل استبدال ما هو موجتود متن النشتاطات الملوثتة للبٌئتة بؽٌرهتا تستتخدم 

قدمتة صتناعٌا كتون تؤثٌر اقل و هو ما ٌسمى بالتكنولوجٌا الخضراء التً تم تبنٌها من قبل معظتم البلتدان المت
 األخٌر اكثر تلوٌثا(. 

االعتبلم  ومتد  مستاهمةتجتارب ضتمن هتذا المجتال التى عتدد متن ال الورقة البحثٌتة تتتم اإلشتارة وضمن هذه
( وتحلٌلها اقتصادٌا لمعرفتة متد  االستتفادة متن باستخدام التكنولوجٌا الخضراء )الصدٌقة للبٌئة
 .وزٌادة المناف االستخدام المذكور من حٌث تقلٌل التكالٌؾ 

مستتوٌات التلتوث فتً تزاٌتد انسجام دور االعتبلم )التوعتوي( مت  ال البحث بعدمتتمثل مشكلة  مشكلة البحث:
حتدا  للبٌئتة، ممتااالستمرار فً استخدام التكنولوجٌات ؼٌر الخضراء او الصتدٌقة  عالمٌا بسبب

 .ذلك( الى البحث عن سبل معالجة ومنظمات وباحثٌنبالمعنٌٌن )سلطات 
علتتى زٌتتادة استتتخدام التكنولوجٌتتا  االعتتبلم ٌعمتتلتتتنف فرضتتٌة البحتتث علتتى ان تنتتامً دور  فرضييٌة البحييث:

هو الحال م  المتقدمة  كما (،الخضراء فً كثٌر من البلدان التً تحتاجها )وبشكل خاف النامٌة
 والتً قطعت شوطا فً مجال االستخدام المذكور. 

متن  ومتا لتذلكوالمستببات الطبٌعتة مشتكلة التلتوث متن حٌتث الوقتوؾ علتى ٌهتدؾ البحتث التى  هدف البحث:
االثتتار الناجمتتة عتتن المشتتكلة تحدٌتتد التتى  التكنولتتوجً عكستتٌة ام طردٌتتة، إضتتافة عبلقتتة بالتقتتدم
    المذكورة.

ئتة متن جتراء استتخدام ٌتتجلى أهمٌة البحث من خبلل النتائج اإلٌجابٌة التتً ستتنعكع علتى الب أهمٌة البحث:
  الخضراء.التكنولوجٌا 

االعتبلم باستتخدام  وتحلٌتل دورلدراسة الوصفً )االعتماد فً كتابة البحث على المنهجٌن  ٌتم البحث: منهج
مقارنة بتٌن بعتا التجتارب  والمقارن بهدؾ اجراء، وكمً(دقٌق  الخضراء بشكلالتكنولوجٌا 

  المبحوث.ضمن المجال 
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  الفقرات االتٌهٌتكون البحث من 

  المفاهٌم االساسٌه -أوال  
  االعبلم :  -1

متتن الممكتتن تعرٌتتؾ االعتتبلم علتتى انتته التعبٌتتر الموضتتوعً لعقلٌتته الجمتتاهٌر و لروحهتتا و ستتلوكها  
 1981( ، و ٌعترؾ )ستفر محمتود 141ف  1981ومٌولها واتجاهاتها النفسٌه فً نفع الوقتت )الؽبلٌٌنتً 

(االعبلم على انه نشتر لبلخبتار و الحقتائق و االفكتار و االراء بطرٌقته مباشتره او ؼٌتر مباشتره فتً 24ف 
اطار الموضوعً من خبلل ادوات ووسائل محاٌده وذلك بهدؾ اتاحه الفرصه للمتلقً للوقوؾ على الحقائق 

كتذلك متن  ، و  2واستنادا لها ٌتم اتخاذ موقؾ ٌراه مبلئما و االفكار ٌكون قادرا على تكوٌن فكره خاصه به 
قنتوات االتصتال التتً تنطتوي علتى نقتل المعلومتات بطرٌقتة أو شتكل  الممكن ان ٌشار الى االعبلم على انه 

أجهتزة االتصتال، والتتً ٌمكتن  و أٌضا من الممكتن ان تشتٌر وستائل االعتبلم التى .3ألعداد كبٌرة من الناع 
ستتواء كتتان ذلتتك الرستتائل  .استتتخدامها للتواصتتل والتفاعتتل متت  عتتدد كبٌتتر متتن الجمتتاهٌر فتتً لؽتتات مختلفتتة

التصوٌرٌة فً العصور المبكرة، أو وسائل اإلعبلم التكنولوجٌا العالٌة التتً هتً المتاحتة الٌتوم، شتًء واحتد 
ال ٌتجزأ من حٌاتنا. الترفٌه ووسائل اإلعبلم دائما ٌسٌران  نتفق علٌه جمٌعا، هو أن وسائل اإلعبلم هً جزء

جنبا إلتى جنتب، ولكتن باإلضتافة إلتى وستائل الترفٌته، ال تتزال وستائل اإلعتبلم أٌضتا أن تكتون وستٌلة فعالتة 
واالتصاالت، ونشر المعلومات، واإلعبلن، والتسوٌق، وبشكل عام، من التعبٌتر عتن وتبتادل وجهتات النظتر 

 .4 كارواآلراء واألف
 
تبٌن اهمٌه االعبلم من ختبلل التدور التذي ٌمتارع فتً المجتمعتات ضتمن مجتال او مجتاالت معٌنته ت

ٌقوم بتحلٌلها وذلك للعمل على مشاركه الجماهٌر فً اتخاذ القرار بشانها وٌتم ذلك من خبلل تقدٌم وتوضتٌح 
فتً اتختاذ القترار موضتوعٌه كل ما هو ضروري عن المجال موضوع التحلٌتل لتكتون تلتك العملٌته المتمثلته 

. و لبلعتتبلم وستتائل كثٌتتره متتن الممكتتن ان تصتتل متتن خبللهتتا بستترعه المطلوبتته التتى الفئتتات وعلٌتته و دقٌقتته
المطلوبتته او المعنٌتته متتن افتتراد المجتمتت  و هتتً الصتتحؾ و االذاعتته و التلفزٌتتون و الشتتبكه المعلوماتٌتته او 

 . 5  كثٌرهاالنترنت اضافه الى الكتب و االعبلنات و وسائل اخر
تطوٌر وتطبٌق المنتجات  من الممكن تعرٌؾ التكنولوجٌا الخضراء على انها التكنولوجٌا الخضراء: -2

والمعدات و النظم المستخدمة للحفاظ على البٌئة والموارد الطبٌعٌة، مما ٌقلل وٌقلل من األثر السلبً 
تطوٌر وتطبٌق المنتجات والمعدات  تطبٌق العلوم والتكنولوجٌا البٌئٌة ل، او انها 6لؤلنشطة البشرٌة 

والنظم للحفاظ على والموارد الطبٌعٌة والبٌئة، وكذلك لتقلٌل أو تخفٌؾ السلبٌة اآلثار على البٌئة من 
هو المصطلحات األكثر عصرٌة، فإنه ٌحمتل  "التكنولوجٌا الخضراء"األنشطة البشرٌة. فً حٌن أن 

مجال التكنولوجٌتا  ."التكنولوجٌا البٌئٌة"أو أكثر وتستخدم تقلٌدٌا  "التكنولوجٌا النظٌفة"معنى ما عدا 
الخضراء ٌشمل مجموعة متطورة باستمرار من األسالٌب الصدٌقة للبٌئة و المواد، من تقنٌات لتولٌد 
مصدر الطاقة ؼٌر التقلٌدٌة مثل الطاقة الشمسٌة القدرة على أدوات اإلدارة التً تستاعد فتً مراجعتة 

تحقٌتق التتوازن "زات الدفٌئة. أخضر ٌجب أن تكون تنمٌة التكنولوجٌا مستتدامة، بمعنتى انبعاثات ؼا
بتتٌن تحقٌقهتتا واالحتٌاجتتات البشتترٌة متت  حماٌتتة البٌئتتة والمتتوارد الطبٌعٌتتة بحٌتتث هتتذه ٌمكتتن تلبٌتتة 

مخطتط ٌمكتن  ."االحتٌاجات لٌع فقط فً الوقت الحاضر، ولكن فً المستقبل إلى أجل ؼٌر مستمى 
االقتصتادٌة، وبالتتالً -البٌئتة االجتماعٌتة .نمٌة المستدامة عند التقاء ثبلثة أبعاد رئٌستٌة، أيتحقٌق الت

، و "المنصتفة"واألثتر االجتمتاعً، والحلتول االجتماعٌتة واالقتصتادٌة  "القابلتة للتحمتل"تلبٌتة البٌئتة 
 . 7  االقتصادٌة والبٌئٌة خٌارات "قابلة للحٌاة"
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هو تقلٌل الضرر للبٌئه و عتدم استتنزاؾ المتوارد الطبٌعٌته  اؾ عدٌده جوهرهلتكنولوجٌا الخضراء اهدال
وتتمثتتل تخفتتٌا استتتخدام الوقتتود الملوثتته للبٌئتته وتقلٌتتل االنشتتطه االنستتانٌه المضتتره بهتتا و التوجتته نحتتو 

 .استخدام الطاقات المتجدده
المبتتانً الخضتتراء و و االمثلتة علتتى التكنولوجٌتتا الخضتتراء كثٌتتره فمتثبل هنتتاك  الطاقتته الخضتتراء و 

الكٌمٌاء الخضراء اضافه الى تكنولوجٌا النانو الخضراء و ٌركز هذا البحتث علتى الطاقته الخضتراء وتتمثتل 
وتقنٌتات الطاقتة  فً تلك التً ٌتم انتاجها من تلك المصادر التً تتسبب فً اقتل مستتوي ممكتن متن التلوٌتث،

للبٌئتتة، بمتتا فتتً ذلتتك مصتتادر الطاقتتة المتجتتددة الخضتتراء هتتً تكنولوجٌتتات تمكتتن مصتتادر الطاقتتة الصتتدٌقة 
الطاقة الشمسٌة، طاقة الرٌتا،،  :والنظٌفة جدا. وتشمل التكنولوجٌات الخضراء، على سبٌل المثال ال الحصر

تقنٌات خبلٌا الوقود، الطاقة الكهرومائٌة على نطاق صؽٌر، طاقة المد والجزر واألمتوا،، الطاقتة الشمستٌة، 
.و الصتور االتٌتة  تبتٌن امثلتة علتى تكنولوجٌتا  8ضٌة، الوقود الحٌوي والكتلتة الحٌوٌتة الطاقة الحرارٌة األر
 -الطاقة الخضراء :

 
 http://mddb.apec.org/Documents/2010/MM/EMM/10_emm9_005.pdf,p3 المصدر:

  سابقهدراسات  -ثانٌا
عتتدد متتن بعتتد القٌتتام بالتحلٌتتل الختتاف بمفهتتومً االعتتبلم و التكنولوجٌتتا الخضتتراء البتتد متتن عتترا 

التحتول نحتو استتخدام التكنولوجٌتا  متن ختبلل  المحافظتة علتى البٌئتة  الدراسات التً تناولت دور االعبلم فً
األردنٌتة الٌومٌتة  معالجتة الصتحافةدور  (2009)فتتنتاول منتى عٌتد أبتو جتام  ، فً البلد المعنتً الخضراء 

فتتً بنتتاء التتوعً  المتخصتتف )الصتتحافة االقتصتتادٌة( علتتى  دور االعتتبلم  تحٌتتث ركتتز  للشتتؤن االقتصتتادي
منهتتا االقتصتتاد و توصتتلت التتى استتتنتاجات منهتتا نتتدرة االعتتبلم  وضتتمن المجتتاالت األساستتٌة فتتً الحٌتتاة 

 و     B. N. Neelima نو ٌبتٌن كتل مت .،9المتخصف الذي ٌعنً بالضرورة ضعؾ التؤثٌر بشكل عام 
R. Uttama Reddy (2014)  وستائل اإلعتبلم تتوفر إمكانتات هائلتة فتً جعتل النتاع علتى بٌنتة متن ان

بٌئتهم والقضاٌا المرتبطة بها، ولٌع فقط فً المدارع ولكن فً جمٌت  منتاحى الحٌتاة. وقتد وصتلت عناصتر 
إلتى مبلٌتٌن األشتخاف التذٌن لتدٌهم رستائل وسائل اإلعبلم إلى الناع من جمٌ  منتاحى الحٌتاة. وقتد وصتلوا 

تتعلق بالبٌئة وساعدوا فً حفتظ البٌئتة وتحستٌنها فٌمتا بتٌن الشتواؼل الوطنٌتة والدولٌتة العلٌتا. كمتا أنهتا أكثتر 
فعالٌة فً تعلٌم أطفال المدارع وخارجها. وٌمكن لوسائط اإلعبلم أن تعتزز التوعً البٌئتً وتشتج  مشتاركة 

دٌها القدرة على إنشاء منتدٌات مجتمعٌة بشؤن القضتاٌا البٌئٌتة. وٌمكتن للمشتارٌ  الناع فً قضاٌا حفظها. ول
بٌنمتا   .10  المحلٌة واالتجاهات الوطنٌة وأحدث تكنولوجٌات االتصتال أن تحتدد وتٌترة الفهتم األفضتل للبٌئتة
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 MASS MEDIA INفتتتتً بحثتتتته  Vibha Singh Kushwaha ((2015ٌتتتتذكر 
DISSEMINATING ENVIRONMENTAL AWARENESS   التطورات فتً مٌتدان العلتم ان

فتً  وستائل اإلعتبلم،و اصبح دور مشاكل بٌئٌة خطٌرة بشكل كبٌر للتؽلب على الطرٌق  مهدتوالتكنولوجٌا 
ذات صلة فً نشر الوعً البٌئً. وٌمكن أن ٌكون نهج التعلٌم الترفٌهتً واعتدا جتدا فتً خلتق  هذه المرحلة ،

ت  ائل اإلعبلم مثتل الصتحؾ والمجتبلت واإلذاعتة والتلفزٌتون واإلنترنتالوعً البٌئً عن طرٌق استخدام وس
اإلعتبلم واالتصتال كفاعتل إستتراتٌجً فتً إرستاء مبتاد  ( موضتوع 2016و تتناول أ.اسماء ستبلمً ).11

و ٌركز  12و التً تركز ضمنه على  الواق  والمؤمول –الحوكمة البٌئٌة فً ظل المخاطر واألزمات الراهنة
 الطرٌقتة الحدٌثتة للمعٌشتة تزٌتد متن تفتاقمان و اخرون على Sypsas A., Nikoletta (2017 )كل من 
فاالستخدام الواس  للكربون والمواد الكٌمٌائٌة، وإزالة الؽابات المطولة، والزراعة الواسعة  البٌئٌة ، المشاكل 

النطاق، والزراعة وصٌد األسماك، تإدي إلى تدهور التربة ونوعٌة الهواء والماء. وبؽا النظتر عتن تؽٌتر 
متال األوروبٌتة والدولٌتة، المناخ والتلوث البٌئً ال ٌزاالن لعقود من الزمن موضوعا رئٌسٌا من جداول األع

فإن البحوث تشٌر إلى أنه ال ٌوجد الكثٌر فٌما ٌتعلق بإببلغ هذه النتائج العلمٌتة وأثرهتا علتى البٌئتة والصتحة 
وتعزٌز الوعً البٌئً العام. فمن جهتة، ٌتعتٌن علتى الحكومتات والمعاهتد ذات الصتلة أن تستتثمر فتً التعلتٌم 

ت الخضراء. باإلضافة إلى ذلك، ٌحتتا، النتاع إلتى التركٌتز لتٌع فقتط البٌئً وأن تعزز استخدام التكنولوجٌا
علتتى الصتتناعٌة ولكتتن أٌضتتا فتتً االستتتخدام المحلتتً للمتتواد الخطتترة، والحتتد متتن انبعاثتتات الكربتتون والتتورق 
والحبر استخدام، اتب  األفكار السٌاحة البٌئٌة واعتماد التكنولوجٌات الخضراء. وبصورة أدق، ٌحتا، الناع، 

من أي وقت مضى، إلى تحمل المستإولٌة الفردٌتة واالجتماعٌتة فٌمتا ٌتعلتق بالمشتاكل البٌئٌتة، وتطتوٌر  أكثر
أخبلقٌات جدٌدة ومواقؾ شخصٌة فً عبلقتها بالطبٌعة وتحدٌد شروط جدٌدة، مثل نوعٌة المعٌشتة، ونوعٌتة 

وتشٌر نتتائج الكتابتات إلتى أن السفر والحٌاة الصحٌة. وبعبارة أخر ، فإنها تحتا، إلى تعزٌز وعٌها البٌئً. 
  وسائل اإلعبلم، وخاصة الرقمٌة منها، تلعب دورا هاما فً تعزٌز الوعً البٌئً

  -البٌانات و التحلٌل المعلومات و -ثالثا
السٌاستٌة واالقتصتادٌة و االجتماعٌتة و التتتؤثٌر بكتل مجتاالت الحٌتاة مهما فتً ٌمارع االعبلم دورا 

تتمحور حول البٌئة  )مجال التؤثٌر فً كل المجاالت المشار الٌها( و ٌرتبط ذلك الدور و التً الثقافٌة ....الخ 
بمتتد  القتتدرة علتتى تخفتتٌا التتتؤثٌر الستتلبً )التلتتوث(  فتتً البٌئتتة  عنتتد استتتخدامها ضتتمن األنشتتطة اإلنستتانٌة 

ذلك خرٌات( ، المتعددة عموما و الصناعٌة منها خصوصا )كون األخٌرة هً المإثرة بشكل اكبر مقارنة باال
دور و هنا ٌبرز  ما ٌعنً مد  القدرة على استخدام التكنولوجٌات )الخضراء( التً تحقق التخفٌا المذكور،

التخاذ القرار بمد  استخدام التكنولوجٌا الخضراء )الطاقتة الخضتراء ( بتدال  كؤساع تحلٌل الكلفة و المنفعة 
الخاصتة بتحلٌتل اقتصتادي لموضوع وفقا للفقرات االتٌة من  تلك الموجودة حالٌا ، و على ذلك ٌمكن تناول ا

 :للطاقة المذكورة
  الخضراءوغٌر  الخضراءعامل تحلٌل الكلفة و المنفعة للنوعٌن من الطاقة  -1

ٌبرز دور االعبلم بتوعٌة المعنٌٌن من السلطات العامة و المنظمات و افراد المجتم  ...الخ بؤهمٌتة اختذ 
تحلٌتل العتبتر ٌ ر االعتبار عند استخدام الطاقتة خضتراء كانتت ام ؼٌتر ذلتك وتحلٌل الكلفة و المنفعة بنظ

عملٌة قٌاع التكالٌؾ والفوائد وؼالبا ما تتضمن التكالٌؾ والفوائد البٌئٌة واإلجتماعٌتة، وكتذلك  ،المذكور
تشٌر إلى مقارنة الخٌتارات واإلستتثمارات بعوائتد أعلتى، ولتذلك ٌمكتن اعتمتاد هتذا العامتل للمقارنتة بتٌن 

 -وٌتضمن المحاور اآلتٌة : النوعٌن من الطاقة
 التكالٌف الخارجٌة : - أ
ب األنشطة البشرٌة مثتل تحوٌتل الطاقتة والنقتل والصتناعة اوالزراعتة، األضترار البٌئٌتة والصتحٌة تسب      

وبشتترٌة كبٌتترة، وان هتتذه األضتترار تتتدعى بتكتتالٌؾ العوامتتل الخارجٌتتة، ووفقتتا للرفتتاه اإلجتمتتاعً ٌنبؽتتً ان 
حٌتث تتإدي إلتى مزٌتد متن ب ةواإلجتماعٌت ةوالبٌئٌ ةاإلقتصادٌ االبعادتهدؾ السٌاسات إلى اعادة التوازن إلى 

تم ادخال تعبٌر ) التكالٌؾ الخارجٌة ( مإخراً فً حسابات كلؾ مصادر الطاقة المختلفة  واإلستدامة البٌئٌة .
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ولقد طالبت جماعات البٌئة فً البداٌة ادخالها بصورة رسمٌة فً الحسابات، لتوضٌح ان الموارد األحفورٌتة 
فهنتتاك كلتتؾ ؼٌتتر محستتوبة اصتتبلً متعلقتتة بالصتتحة والبٌئتتة  لٌستتت بتتالرخف التتذي ٌتتر  فتتً ستتعرها المعلتتن،

لؽرا المقارنة الصحٌحة م  كلؾ إنتا،  األحفوريٌجب اضافتها على أسعار المواد  االجتماعٌةوالظروؾ 
  .13أنواع الطاقة البدٌلة األخر  

فً زٌادة رفاه اإلنسان وبكونها زاداً الزماً  إٌجابٌااسهاما عموما و الخضراء خصوصا تسهم الطاقة  و      
تسلب جزءاً من هذه الرفاهٌة، وهً و بشكل خاف ؼٌر الخضراء  إال ان تكلفة الطاقة   االقتصاديلئلنتا، 
تشمل المال والموارد األخر  البلزمة للحصول على الطاقة وإستثمارها، كما تشمل اآلثار  باهظةتكالٌؾ 

ً تنجم عنها، وقد ٌتسبب إرتفاع هذه التكالٌؾ بتحوٌل مفرط لرأع المال والقو  البٌئٌة واإلجتماعٌة الت
البشرٌة والدخل فً حدوث تضخم وانخفاا فً مستو  المعٌشه، وتبٌن النتائج الحاصلة اخطار زٌادة 

بلت مثل الركود العالمً وازدٌاد حجم الدٌون ، اضافة إلى تفاقم مشكلٌؾ المالٌة للطاقة زٌادة كبٌرة التكا
، و ٌبرز هنا دور 14التلوث البٌئً التً تهدد صحة اإلنسان واستقرار البٌئة وتقلف الرفاه اإلقتصادي 

 االعبلم عموما و البٌئً منه خصوصا بتوعٌة األطراؾ المعنٌة بضرورة التحول نحو الطاقة الخضراء 
ٌبدو تعارا ظاهري بٌن الطاقات ؼٌر المتجددة وبٌن أهداؾ التنمٌة البٌئٌة واإلقتصادٌة المستدامة       

مثل إنتزاع ثانً أكسٌد الكربون وتخزٌنه،  االجراءات، وخاصة بالنسبة لبعا  الباهظةوذلك بسبب تكالٌفها 
إلى إستثمارات دعمٌة محدودة زمنٌا حتى  إال أن األمر لٌع كذلك بالنسبة للطاقات المتجددة فهً تحتا، الٌوم

ٌمكن لها ان تستقر بسوق الطاقة، وستصبح بعد فترة وجٌزة أرخف وسٌلة إلنتا، الكهرباء، وذلك رؼم عدم 
 5األوروبً بمبلػ  الكومسٌونحساب التكالٌؾ الخارجٌة إلستعمال الطاقات األحفورٌة التً قدرها مجلع 

 .15سنت / كٌلو واط ساعة 
عند المقارنة بمصادر الطاقة المختلفة ٌنبؽً اخذ تكلفة انبعاثات الكربون من الوقود األحفوري بعٌن و       

 clean االعتٌار حٌث ٌمكن للبلدان ان تستفٌد مالٌا من ارصدة الكربون عن طرٌق آلٌة التنمٌة النظٌفة 
development mechanism 16عنها ؼٌر مباشرة  التابعة لؤلمم المتحدة ، حٌث ان األضرار الناجمة. 

 (g/kwh ( تقدٌر إنبعاثات دورة الحٌاة من مصادر الطاقة المختلفة ) 1جدول )  

 مصادر الطاقة
 نوع االنبعاثات                              

CO₂  SO₂ NOₓ  

 4.3 11.8 955 الفحم )افضل الممارسات(

 FGD* 987 1.5 2.9الفحم  م  

 4.0 14.2 818 نفط )افضل الممارسات(

 CCGT** 430 - 0.5الؽاز الطبٌعً

 12.3 1.6 772 الدٌزل

 0.07 0.03 9 الكهرومائٌة الصؽٌرة

 0.006 – 0.003 0.024 – 0.009 11.6 – 3.6 الكهرومائٌة الكبٌرة

 0.06  – 0.02 0.09 – 0.02 9 – 7 الرٌا،

 0.30  – 0.18 0.34 – 0.2 167 – 98 الكهروضوئٌة

  0.13-0.06 0.27 – 0.13 38 – 26 الحرارٌة الشمسٌةكهرباء 

 0.28 0.02 9 – 7 الحرارٌة االرضٌة

 Jermy Moss , Alicia Coram and Grant Blashki , Solar Energy inتم إعداد الجدول إعتماداً على:   المصدر/ 
Australia the Social Justice Initative, 2014 . P23                                              

بٌن من الجدول بان تقدٌر انبعاثات الؽازات )ؼرام/ كٌلوواط ساعة( من المصادر المختلفة للطاقة تٌ      
هذه المصادر بؤن مصادر الطاقة التقلٌدٌة ذات إنبعاثات كبٌرة وتجدر اإلشارة بانه على  )دورة حٌاة(خبلل 

ة من األشعة الشمسٌة الٌنتج إنبعاثات الؽازات ولكن إنتا، خبلٌا الكهروضوئٌة الرؼم من ان الطاقة المولد
ومرافق الطاقة الشمسٌة الحرارٌة تنتج إنبعاثات و معظمها عن طرٌق إستخدام الكهرباء والوقود خبلل دورة 

 الحٌاة .



7 
 

فً الحد  ( أن مضاعفه حصة المصادر المتجددة من شؤنها أن ٌسهم RE MAP2030ٌظهر تقرٌر )     
ؼرام / كٌلوواط  349من ظاهرة تؽٌر المناخ عبر خفا المعدل العالمً إلنبعاثات ثانً أكسٌد الكربون إلى 

 .17 1990% فً الكثافة مقارنة م  المستوٌات المسجلة فً سنة 40ساعة ، أي ماٌعادل خفضاً بنسبة 
قررت الحكومات ان تخفا من انبعاثات ؼاز ثانً أكسٌد الكربون من خبلل ) استراتٌجٌات الحد من       

بإستبدال محطات القدرة  2020سنة % بحلول 50انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون المرتبطة بالطاقة (* بنسبة 
ت متوافره بشكل ؼٌر محدود العاملة بالوقود األحفوري بمحوالت الطاقة المتجددة ، حٌث أن هذه الطاقا
ولها قبول اجتماعً  استطرادٌهتقرٌباً وهً خالٌة من اإلنبعاث، وتحمل تكالٌؾ ثانوٌه مهملة ومٌول كلفتها 

و قد تبنت لذلك مجموعة من اإلجراءات منها هو فسح المجال بشكل اكبر لوسائل االعبلم   (36). 18جٌد
 لتوضٌح هذا الجانب بشكل اكبر 

 المنافع :  - ب
ٌوفر تطور الطاقة المتجددة مجموعة من المزاٌا، اذ ٌمكن أن تخلق الفرف اإلقتصادٌة، وفرف       

العمل، وتؤمٌن إستثمارات جدٌدة فً مجموعة واسعة من الصناعات، وذلك على المستوٌٌن المحلً 
ون التهاون فً والوطنً، كما توفر تكنولوجٌات هذه الطاقة فرصة فرٌدة فٌما ٌتعلق بابطؤ تؽٌر المناخ د

الحصول على الطاقة، وأن تطوٌر المصادر المتجددة الوطنٌة لبلد ما سٌخلق فرف الحصول على الطاقة 
التً التنضب، وبالتالً سٌإدي إلى تقلٌل اعتماد البلد على المصادر الخارجٌة وإلى تعزٌز أمن 

اآلمنه دون اآلثار السلبٌة للوقود الطاقة*،وكذلك تجلب فوائد صحٌة كثٌرة من خبلل توفٌر الطاقة النظٌفة 
 .19األحفوري  

كما تعتبر مصاد الطاقة المتجددة رافدا اقتصادٌا، على سبٌل المثال نتج اعتماد اسبانٌا على مصادر      
فً حٌن  2010ملٌار دوالر امرٌكً فً واردات الوقود األحفوري سنة  2,8الطاقة المتجددة توفٌر نحو 

 .20 2012ملٌار دوالر سنة  13,5 تمكنت ألمانٌا من توفٌر
أكدت الوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة )إٌرٌنا( فً تقرٌر ) فوائد الطاقة المتجددة ، قٌاع الجوانب       

% بحلول 36ان رف  حصة الطاقة المتجددة ضمن مزٌج الطاقة العالمً إلى  2016اإلقتصادٌة (، لسنة 
ترٌلٌون دوالر  1.3% أي 1.1إلجمالً العالمً بنسبة تتجاوز سٌسهم فً رف  الناتج المحلً ا 2030سنة 

أمرٌكً تقرٌبا، وهو ما ٌفوق الناتج المحلً اإلجمالً الحالً إلقتصادٌات تشٌلً وجنوب افرٌقٌا وسوٌسرا 
% ، فٌما تشهد كل 2.3مجتمعة ، ومن المتوق  ان تحقق الٌابان أكبر أثر أٌجابً لناتجها المحلً اإلجمالً 

% 1لٌا والبرازٌل وألمانٌا والمكسٌك وجنوب افرٌقٌا وكورٌا الجنوبٌة نمو هذا الناتج بنسبة تتجاوز من استرا
، وٌكون اثر نشر مصادر الطاقة المتجددة على الرفاه البشري أكبر منه على الناتج المحلً اإلجمالً بمعدل 

وق  ان ٌرتف  عدد الوظائؾ % ، وانه من المت3.7أضعاؾ فً ضوء تحسن الرفاهٌة العالمٌة بنسبة  3-4
 .21 2030ملٌون بحلول سنة  24ملٌون وظٌفة إلى أكثر من  9.2المتوفرة فً قطاع الطاقة المتجددة من 

 اآلثار الناجمة عند إستخدام كل نوع من الطاقة السلٌمة وغٌر السلٌمة بٌئٌاً : -2
ستنفذ موارد األرا أو تسبب فً أؼلب طرق انتا، وإستخدام الطاقة الٌوم ؼٌر مستدامة، فهً أما ت       

إضطراب المناخ، ولٌع من شؤن هذٌن األثرٌن ؼٌر المقبولٌن إال ان ٌتفاقما بازدٌاد مستخدمً الطاقة، 
ومقدار مؤٌستهلكون منها، م  ظهور أهمٌة انتا، الكهرباء البلزمة دون ترك اثر ؼٌر مقبول على البٌئة، 

تطوٌر وإستخدام طرق انتا، الكهرباء األكفاء و األقل ضرراً، وتكمن األهمٌة اإلستراتٌجٌة للكهرباء فً 
ومن اآلثار  .22 لكهرباءوسوؾ ٌعتمد ذلك على التولٌد المتجدد واحداث زٌادات كبٌرة فً كفاءة تولٌد ا

 -ة والطاقة ؼٌر السلٌمة منها :الناجمة عن إستخدام الطاقة السلٌم
 اإلحتباس الحراري  - أ
أهم التؤثٌرات البٌئٌة المرتبطة بإستخدأمات الطاقة التقلٌدٌة مؤٌعرؾ بظاهرة اإلحتباع الحراري التً        

ارتبطت بظاهرة إرتفاع درجة حرارة األرا نتٌجة لزٌادة تركٌز بعا الؽازات فً الؽبلؾ الجوي وأهمها 
 .23ؼاز ثانً أكسٌد الكربون 
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الحراري فً الؽبلؾ الجوي إلى مستوٌات قٌاسٌة فً سنة حٌث وصلت تركٌز ؼازات اإلحتباع       
، و وفقاً لتقرٌر المنظمة العالمٌة لئلرصاد الجوٌة ، إرتفعت مستوٌات ثانً أكسٌد الكربون فً سنة  2012
مستوٌات ماقبل الثورة  % فوق141جزء من الملٌون فً المتوسط أي بنسبة  39391إلى  2014

اإلحتباع الحراري طوٌلة األمد التً تشمل ثانً أكسٌد الكربون والمٌثان ، وإرتفعت كذلك ؼازات الصناعٌة
 .24جزء من الملٌون  2.6وأكسٌد النٌتروز ، ومركبات الكربون الكلورفلورٌة جمٌعها بنحو 

 ئلحتباع الحرارية ل( خواف الؽازات المسبب2جدول ) 

 

كٌمٌاء البٌئة نظرة شاملة، ترجمة د.حاتم النجدي، المنظمة العربٌة للترجمة، الرٌاا  المصدر/ ؼاري و . فان لون ، وستٌفن ، . َدًفًّ،
 336. ف 2009،

 تغٌر المناخ - ب
أهتمام المسإولٌن السٌاسٌٌن  الى جذبالمناخ والتكلفة الكبٌرة جداً لهذه الكارثة المناخٌة تؽٌرأد  مسالة       

واإلقتصتادٌٌن، وكتتان توقٌتت  اتفاقٌتتات دولٌتتة ) اتفاقٌتتة كٌوتتو ( أمتتراً صتتعباً نظتتراً لثقتتل المقتتؤٌٌع اإلقتصتتادٌة 
 .25 والمجتمعٌة، السٌما وان األمر ٌعتمد على تخفٌؾ إستهبلك الطاقة األحفورٌة

لفحتم والبتترول والؽتاز، تثٌتر زٌتادة كمٌتة ثتانً نتٌجة للثورة الصناعٌة وإلستتهبلك كمٌتات كبٌترة متن ا      
 .26ٌتعلق بالتؽٌرات المناخٌة على سطح األرا فً العقود المقبلة  فٌماأكسٌد الكربون فرضٌات خطٌرة 

 

من أن العالم على مسار سخونة مقدارها أرب   2012حذر البنك الدولً فً تشرٌن الثانً و لقد       
فهرنهؤٌت ( اذا لم ٌبدأ تخفٌؾ اإلنبعاثات على الفور واكد ان هذه الزٌادة فً درجات  7.2درجات مئوٌة ) 

السخونة قد تنهك اإلقتصاد العالمً، الفتاً على وجه الخصوف إلى تحمٌا المحٌطات و موجات السخونة 
القصو  و إنخفاا محاصٌل الزراعٌة ومخاطر على نظم دعم الحٌاة البشرٌة واكد البنك على الحاجة 

 .27 حة إلى زٌادة الدعم للتكٌؾ والتخفٌؾ والنمو األخضر والتنمٌة الذكٌة مناخٌاً المل
 اإلسراع بالتحول إلى الطاقة المتجددة - ت
تتمثل الدواف  الرئٌسة الثبلثة وراء التحول نحو حصف أكبر من الطاقة المتجددة فً المشكبلت         

المناخٌة وامكانٌة تحفٌز التنمٌة وتؤمٌن موارد الطاقة، حٌث تقوم الطاقة المتجددة بوجه عام على الموارد 
وري بشكل كبٌر إلى تقدٌم حوافز الداخلٌة، وتسعى الدول التً تعتمد على استٌراد أنواع الوقود األحف

إلستخدام الطاقة النظٌفة فً مرحلة مبكرة، فمن بٌن اإلستراتٌجٌات التً ٌعتمدها اإلتحاد األوروبً على 
سبٌل المثال للحد من مخاطر االمداد تتوس  مصادر استٌراده للنفط والؽاز، وكذلك تعده بتقلٌف حجم 

% من المصادر المتجددة،  ولقد كانت البلدان األعضاء فً 20ة % وإنتا، الطاقة بنسب20اإلنبعاثات بنسبة 
اإلتحاد األوروبً بمنطقة البحر األبٌا المتوسط خٌر مثال على ذلك حٌث كانت اسبانٌا تحصل على 

وبهذا إحتلت المرتبة الرابعة على مستو   2011% من الطاقة الكهربائٌة من خبلل قوة الرٌا، فً سنة 15

 الؽاز
مدة المكوث فً الؽبلؾ 

 الجوي )سنة(
 النسبًاحتجاز األشعة اآلنً 

دلٌل اإلحتباع الحراري 
(GWP**) 

Co₂ 200 – 50  * 1 1 

CH₄ 12 43 23 

N₂O 115 250 296 

CFC-11 45 15000 4600 

CFC-12 102 19000 10600 

HCFC-22 12 13000 1700 

CC1₄ 35  1800 

C₂F₆ 10000  11900 

SF₆ 3200  22200 
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الثانٌة بعد ألمانٌا من حٌث اإلنتا، من االلوا، الكهروضوئٌة، وكانت إٌطالٌا تحتل المرتبة العالم، والمرتبة 
الرابعة فً مجال القدرة الكهروضوئٌة والٌونان المرتبة الخامسة من حٌث تركٌب السخانات المٌاه التً 

 .28تعمل بالطاقة الشمسٌة 
لمستو  الوطنً، فمثبلً زادت البرتؽال حصة وهناك امثلة للتحول السرٌ  فً مجال الطاقة على ا      

% فً 45% إلى 17مصادر الطاقة المتجددة بما فٌها الطاقة الكهرمائٌة من امدادات الطاقة اإلجمالٌة من 
، وٌرج  هذا التحول اسهل فً اإلقتصادات الصؽٌرة  2010و  2005ؼضون خمع سنوات فقط بٌن سنتً 
ة منُه فً البلدان الكبٌرة الفقٌرة إلى الموارد أو منخفظة الدخل، وٌنبؽً الؽنٌة بالموارد او اإلقتصادات الؽنٌ

فً سٌاق التحول العالمً فً مجال الطاقة ان ٌكفل فً الوقت نفسه تحقٌق االهداؾ المتصلة باإلنبعاثات 
ٌب وتٌسٌر تحقٌق تقارب تصاعدي فً إستخدام الطاقة فً البلدان النامٌة والبلدان المتقدمة حٌث ٌبلػ نص

الفرد من الدخل القومً والطاقة المتوافرة فً البلدان النامٌة فً المتوسط ُعشر ما هو علٌه فً بلدان متقدمة 
 .29النمو 

 ( 2012- 2000(الكهرباء المتجددة كنسبة مئوٌة من إجمالً القدرة المركبة للكهرباء فً العالم للفترة )3جدول)

 الرٌا،% الشمسٌة% الكهرومائٌة % السنوات
الحرارة 
 االرضٌة%

الكتلة 
 الحٌوٌة%

إجمالً الطاقات 
 المتجددة %

قدرة  الطاقة 
 (GW)المتجددة

2000 19.7 0.0 0.5 0.2 1.1 21.6 748 

2001 20.1 5. 0 0.7 0.2 1.1 22.2 789 

2002 19.8 5. 0 0.8 0.2 1.1 22.0 814 

2003 20.7 5. 0 1.0 0.2 1.0 23.1 888 

2004 20.1 5. 0 1.2 0.2 1.0 22.6 901 

2005 19.8 5. 0 1.4 0.2 1.1 22.7 934 

2006 19.4 0.2 1.7 0.2 1.1 22.6 974 

2007 19.2 0.2 2.1 0.2 1.1 22.8 1.022 

2008 19.1 0.3 2.6 0.2 1.1 23.3 1.082 

2009 18.8 0.4 3.3 0.2 1.2 24.0 1.161 

2010 18.5 0.8 3.9 0.2 1.3 24.7 1.253 

2011 18.2 1.3 4.5 0.2 1.4 25.8 1.356 

2012 18.1 1.8 5.2 0.2 1.5 26.9 1.470 

 U . S. Department of Energy , Energ Efficincy and Renewableالمصدر/ تم إعداد الجدول إعتماداً على 
Energy , 2013 p44                                                                                     

فً سنة  21.6ٌبلحظ من الجدول بان إجمالً الطاقات المتجددة لتولٌد الكهرباء قد زادت بنسبة         
 من القدرة المركبة للكهرباء فً العالم . 2012فً سنة  26.9إلى  2000
 لعالمٌة اإلتفاقات البٌئٌة ا - ث
إحتلت مشكلة البٌئة والمحافظة علٌها مكاناً بازراً بعد ازدٌاد مصادر التلوث وتنوعها وتكشؾ اآلثار       

الخطٌرة التً تنجم عن هذا التلوث على صحة اإلنسان وسبلمتِه وعلى الثروات الحٌوانٌة والطبٌعة، ولقد 
مات والهٌئات والمإسسات الدولٌة نضمت المإتمرات للبحث فً شإون البٌئة ساهم فٌها الكثٌر من المنظ

 .30 والحكومٌة وؼٌر الحكومٌة 
عقدت المنظمة الدولٌة لؤلنواء الجوٌة برنامج البٌئة التاب  لؤلمم المتحدة والمجلع الدولً لئلتحادات       

 بلدا صناعٌا ونامٌا إلى اإلستنتا، بان 29علماء من  فً فٌبلخ بالنمسا وتوصل 1985العلمٌة مإتمرا سنة 
التؽٌر المناخً ٌجب أن ٌعتبر احتماال وارداً وجدٌاً و ان عملٌة إستخدام مصادر الطاقة المتجددة ٌمكن من 

  .31 تقلٌل حصٌلة العالم من تلوث الهواء
والذي كان له أكبر األثر  1972سنة وكان لمإتمر استكهولم على المستو  الدولً حول بٌئة اإلنسان       

  .32وارساء قواعد التعاون الدولً تجاه مشكبلت البٌئة  فً ترشٌد مكافحة التلوث

وفقاً لنصوصها  2005دولة ودخلت حٌز التنفٌذ فً سنة  192وكذلك اتفاقٌة كٌوتو التً وافقت علٌها        
( وبذلك أصبح  Carbon pricingفان انبعاث ثانً أكسٌد الكربون وؼٌره من الؽازات صار له سعر ) 
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من الممكن ان ٌقاع األثر البٌئً للطاقة التقلدٌة بشكل اقتصادي من خبلل ارقام، وان ٌوض  فً مٌزان 
 (51).33الربح والخسارة عند وض  الخطط اإلقتصادٌة ودراسات الجدو  

تؽٌر مصفوفة على دعم إستخدام نظام جدٌد للتنقل و 2014تم التاكٌد فً مإتمر لٌما لتؽٌر المناخ سنة       
 .34الطاقة واإلستثمار فً البنٌة التحتٌة الخضراء 

 تجارب البلدان فً إستخدام الطاقة المتجددة  -3
تقوم العدٌد من البلدان على تخفٌا إستهبلك الوقود األحفوري وتنمٌة الطاقة المتجددة، وعلى الصعٌد       

ت بعا البلدان الحصول على نتائج الواقعً قطعت دول اإلتحاد األوروبً شوطا كبٌرا، حٌث استطاع
إٌجابٌة فً مساهمة الطاقة السلٌمة بٌئٌاً فً اإلستهبلك اإلجمالً للطاقة حٌث ٌمكن بٌان تجارب بعا البلدان 

 -فً هذا المجال وكاآلتً:
 تجربة ألمانٌا:   - أ
إلقتصاد المستدٌم، تتب  ألمانٌا استراتٌجٌة التوفٌق بٌن النمو اإلقتصادي وحماٌة البٌئة ضمن إطار ا       

وان تحول الطاقة هو مشروع المستقبل بالنسبة أللمانٌا، حٌث تعنً بتعدٌل نظام الطاقة واإلستؽناء عن 
الوقود األحفوري والطاقة النووٌة نحو مصادر الطاقة النظٌفة ، وهذه األهداؾ تكمن فً التوس  فً بناء 

البحوث والتطوٌر وبناء بنٌة تحتٌة جدٌدة مبلئمة مزارع الرٌا،، واإلعتماد على الطاقة الشمسٌة، ودعم 
 للتحول فً الطاقة .

تعتمد سٌاسة الطاقة المتجددة األلمانٌة على إنبعاثات ؼازات اإلحتباع الحراري، والطلب على الطاقة       
 Renewable Energy   ( وحصة الطاقة المتجددة، حٌث أدخلت ألمانٌا قانون مصادر الطاقة المتجددة

Sources Act *( EEG  35  2000فً سنة. 
أتا، هذا القانون الفرصة لزٌادة المصادر المتجددة وخاصة التً تستخدم فً اإلمداد بالكهرباء بحٌث       

ٌضمن األفضلٌة فً التؽذٌة فً شبكات الكهرباء وبؤسعار ثابتة، وقد تراجعت على مد  السنوات الماضٌة 
ة بمحطات تولٌد الطاقات النظٌفة، وقامت الحكومة بتهٌئة الفرصة لدمج تكالٌؾ اإلنتا، والتكنولوجٌا الخاص

محطات تولٌد الكهرباء فً سوق الكهرباء بشكل متزأٌد، وعقدت كذلك عزمها على اعادة هٌكلة نظامها 
 .36 2022لئلمداد بالطاقة، ومن المخطط فصل اخر محطة طاقة نووٌة عن الشبكة بحلول سنة 

نمو حصة مصادر الطاقة المتجددة فً مزٌج الطاقة الكهربائٌة األلمانٌة لم تإدي فقط إلى تؤكل حصة      
السوق فً المرافق الحالٌة، ولكن ادت كذلك إلى إنخفاا تكالٌؾ التشؽٌل من معظم مصادر الطاقة المتجددة 

قبل إستخدام قدرة الوقود األحفوري االمر الذي أد  إلى حدوث تؽٌر كبٌر فً تسعٌرة الكهرباء بالجملة من 
فً تولٌد الطاقة، م  إرتفاع تكالٌؾ التشؽٌل وتوفٌر كهرباء وافرة منخفضة التكلفة فً اوقات ذروة الطلب، 
وبالتالً تواجه العدٌد من المرافق الكهربائٌة التقلٌدٌة ازمة وجودٌة وخصوصا التً تعمل على تولٌد الطاقة 

 .37ربحٌة او حتى ٌولد الخسائر من الؽاز الطبٌعً ٌصبح أقل
تستند دراسات المعهد األلمانً لبلبحاث اإلقتصادٌة إلى ان ماسبق تخصٌصه سنوٌاً إلنتا، وتصنٌ        

إلى   2011ملٌار ٌورو سنة  12المنشؤت البلزمة لبلستفادة من الطاقة المتجددة فً ألمانٌا سترتف  حوالً 
ث بلػ حجم مكاسب الشركات األلمانٌة فً قطاع تكنولوجٌا ، ح2020ٌملٌار ٌورو فً سنة  30حوالً 

ملٌون ٌورو، وبدأ ٌرتف   450مبلػ  2000الطاقة الشمسٌة المستخدمة إلنتا، الكهرباء والتدفئة فً سنة 
ملٌار ٌورو حصلت منها تكنولوجٌا  4.9رقماً قٌآسٌا قدره  2006سنة وراء االخر  حتى حقق سنة 

 1.3ملٌار ٌورو بٌنما حصل قطاع التدفئة من الطاقة الشمسٌة على  3.7ٌة على الكهرباء من الطاقة الشمس
 .38ملٌار ٌورو 

تٌراواط ساعة وكان تولٌد  31.4وصلت ألمانٌا رقماً قٌاسٌاً جدٌداً فً تصدٌر الفائا من الكهرباء بت        
% من اإلستهبلك 8.4بة وانها ساهمت بنس 2013تٌراواط ساعة سنة  47.2الكهرباء من توربٌنات الرٌا، 

وساهمت  2013تٌراواط ساعة فً سنة  29.7اإلجمالً، ولقد ولدت النظم الكهربائٌة الضوئٌة حوالً 
% فً االجمالً اإلستهبلك، وإنخفا تولٌد الكهرباء من المحطات الطاقة التً تعمل بالؽاز 5.3بنسبة 
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 2012مقابل سنة  2013تا، الكهرباء سنة ، وكان التؽٌر النسبً فً إن تٌراواط ساعة 39.4وكان بحوالً 
% 21.0-% والؽاز الطبٌعً 4.2% والفحم الصلب +2.3% والفحم البنً +2.0-بالنسبة للطاقة النووٌة 

 .39% 16.3% والطاقة الشمسٌة 2.9والرٌا، +
لطاقة من خبلل التوس  الصناعً والتطور التقنً خبلل العشرٌن السنة األخٌرة وصلت تكالٌؾ تولٌد ا       

سنت لكل كٌلوواط ساعة،  9إلى  6الكهربائٌة إعتماداً على طاقة الشمسٌة والرٌا، فً ألمانٌا إلى حوالً 
وهذا ٌعادل تقرٌباً تكلفة تولٌد الكهرباء من المحطات الحدٌثة العاملة بالفحم أو الؽاز وٌقل بشكل كبٌر عن 

 .40تكالٌؾ اإلنتا، من محطات الطاقة النووٌة 
 الطاقة المتجددة فً ألمانٌا ( 1الشكل ) 

 
           BP,statistical review of world energy,2010 energy rebounds ,2011.p-24  المصدر/

                                                                                                                        

 تجربة السوٌد : - ب
تقدم السوٌد أحدث التقنٌات و تحفل بثورة من األصول الطبٌعة وقدر كبٌر من الطاقة المتجددة وتعد        

من البلدان الرائدة فً ما ٌتعلق بالتعامل م  قضاٌا تؽٌر المناخ، وزٌادة الكفاءة فً إستهبلك الطاقة، وتطوٌر 
خلى عن اإلعتماد على النفط فً اقتصادها تكنولوجٌا الجدٌدة، وتخطط ألن تكون اول دولة فً العالم تت

، وتخزٌن الخضراء، ومن أجل التوصل إلى هذه األهداؾ فإنها تزٌد من دعم الطاقة 2020بحلول سنة 
وترشٌد الطاقة فً قطاع الكهرباء والنقل ، وٌمكن اإلشارة إلى ان السوٌد تستخدم الؽاز الحٌوي المستخلصة 

ورة فً التدفئة وإنتا، الطاقة بحٌث إضطرت الحكومة إلستٌراد النفاٌات من النفاٌات المنزلٌة باسالٌب متط
 من الخار، .

ومنها  2020اهداؾ وطنٌة لها بالنسبة للمناخ والطاقة حتى سنة  2009البرلمان السوٌدي فى  حدد      
% 50سبة % من انبعاثات ؼازات الدفٌئة ومساهمة الطاقة المتجددة فً إجمالً الطاقة بن40تخفٌا بنسبة 

% فً الطاقة المتجددة فً قطاع 10% ،وزٌادة نسبة 20بشكل عام، وزٌادة كفاءة إستخدام الطاقة بنسبة 
النقل. وهذه األهداؾ هً التً سٌتم التوصل الٌها من خبلل تعزٌز السٌاسات القائمة مثل الضرائب، وتنفٌذ 

ركزت الحكومة السوٌدٌة على  2013قرارات اإلتحاد األوروبً بشان المناخ ، ولذلك وباألخف فً سنة 
تموٌل برامج البحوث العدٌدة، والتً ضمنت البناء والصٌانة وتقنٌات كفاءة لمنشآت الطاقة الكهرومائٌة، 
وتطوٌر طاقة الرٌا،، والخبلٌا الشمسٌة الرقٌقة أقل تكلفة وتطوٌر تقنٌات للؽاز الحٌوي وزٌادة كفاءة شبكات 

 التبرٌد و التدفئة.
حصة السوٌد من الطاقة المتجددة فً إجمالً إستهبلك الطاقة من أعلى المعدالت فً اإلتحاد  كانت     

وذلك بسبب اإلستخدام المكثؾ للكتلة الحٌوٌة ألؼراا التدفئة، ومثلت الطاقة المائٌة  2011األوروبً لسنة 
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تقترب السوٌد من ة المتجدد % من إستخدام الطاقة46.8حوالً ثلث من إجمالً إستهبلك الطاقة  وبنسبة 
% ( و أن حصة الكهرباء المستهلكة التً تم تولٌدها من مصادر 49تحقٌق هدفها فً اإلتحاد األوروبً ) 

، إن السٌاسة الرئٌسة لتعزٌز الطاقة المتجددة فً السوٌد هو  2011% فً سنة 60الطاقة المتجددة مؤٌقرب 
 2003لقابلة للتداول والتً عرضت فً سنة نظام الحصف الذي ٌنطوي على شهادة الطاقة المتجددة ا

وكذلك تقدٌم دعم اإلستثمار ألنواع معٌنة من تكنولوجٌات الطاقة المتجددة، وتخفٌا الضرائب للتولٌد الذاتً 
% من إجمالً العمالة فً سنة 1لكهرباء المتجددة، وأن حصة العمالة فً هذا القطاع وصل إلى أعلى من 

2010  41. 
سٌقوم نظام شهادة الكهرباء المتجددة القابلة للتداول من إعطاء السوٌد زٌادة فً إنتا، الكهرباء بنسبة       
وٌهدؾ هذا النظام بؤن ٌستمر حتى نهاٌة سنة  2002مقارنة م  سنة  2020تٌراواط ساعة بحلول سنة  25

، والجدول اآلتً ٌبٌن إنتا، الكهرباء ،حٌث ٌساعد السوٌد على تحقٌق نظام طاقة أكثر استدامة بٌئٌاً  2035
 من خبلل نظام شهادة الكهرباء من الطاقات المتجددة. 

 ( Gwh)2010-2004( انتا، الكهرباء من المصادر المتجددة فً السوٌد للفترة 4جدول )
 2010 2004 انتا، الكهرباء المتجددة

 2611 1968 المائٌة

 3486 865 الرٌا،

 11163 7671 الحٌوٌة

 0.275 0.006 الشمسٌة

 18553 11048 المجموع

 Swedish Energy Agency , Energy In Sweden ,Statens -المصدر/ تم إعداد الجدول إعتماداً على:   
Energimydighet , 2011 . P29                                                                                                           

                                                                                                                         

من  18553إلى  11048ٌتبٌن من الجدول بان إنتا، الكهرباء من الطاقة المتجددة قد زاد من       
 .      2010-2004المصادر المتجددة للفترة 

بحلول سنة % من مستلزمات الطاقة فً السوٌد، و75نسبة تزٌد على  1970ٌمثل النفط فً سنة      
% وٌعز  ذلك فً األساع إلنخفاا استعمال النفط ألؼراا تدفئة 21.5إنخفضت النسبة لتصبح  2012

%من الكهرباء فً السوٌد مصدرها الطاقة النووٌة والطاقة المائٌة وتقدم مصان  75المساكن، إن حوالً 
هرباء فً السوٌد وهً تعمل % من إنتا، الك10( ماٌربو على  CHPاإلنتا، المزدو، للحرارة والطاقة ) 

% من 4% تقرٌباً من الكهرباء وتآتً النسبة الباقٌة التً تمثل 8فً الؽالب بالوقود الحٌوي، وٌتم إستٌراد 
طاقة الرٌا،، زاد االعتماد على طاقة الرٌا، كمصدر سرٌ  النمو لتولٌد الطاقة المتجددة فً شتى انحاء 

زاد  2000لسوٌد توسعاً تدرٌجٌاً فً إنتا، هذا المصدر فمنذ سنة العالم فً السنوات األخٌرة، كما تشهد ا
بلػ عدد توربٌنات الرٌا،  2011تٌراواط فً الساعة، وفً مطل  سنة  7.1إلى  0.5اإلنتا، فً السوٌد من 

 .42توربٌن تقرٌباً  2000فً السوٌد 

 
 تجربة الدنمارك : - ت
، وٌتوق  أن الخضراءإنتا، الكهرباء على الطاقة تعتبر الدنمارك من الدول التً تعتمد فً مجال         

تتمكن من تولٌد نصؾ إحتٌاجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التً تعتبر إحد  الدعائم الرئٌسة 
فً أمن وامدادات الطاقة الدنماركٌة، وادارة القضؤٌا البٌئٌة كطاقة الرٌا، واألشعاع الشمسً والكتلة 

ساهمت التقنٌات والتطبٌق العملً للطاقة المتجددة من تعزٌز النمو اإلقتصادي من خبلل الحٌوٌة، وقد 
 الصادرات وفرف عمل جدٌدة .

خطوة كبٌرة نحو تحقٌق رإٌة الحكومة الدنماركٌة فً أن تصبح  2050تعتبر إستراتٌجٌة الطاقة       
جموعة واسعة من مبادرات سٌاسة الطاقة مستقلة فً إستخدام الوقود األحفوري، وتقدم هذه اإلستراتٌجٌة م

، بحٌث تقلل من إستخدام الوقود األحفوري فً قطاع الطاقة 2020المتجددة فً الفترة الممتدة إلى سنة 
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% فً الفترة نفسها، وبسبب كفاءة التحسٌنات فً 33% ، وزٌادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33بنسبة 
، وأن  2006% مقارنة م  سنة 6هبلك الطاقة األولٌة بنسبة إستخدام الطاقة ستإدي إلى إنخفاا إست

اإلستراتٌجٌة تعزز النمو الدنماركً والثروة من خبلل تعزٌز فرف الشركات لبلبتكار والنمو السرٌ  عن 
حلول الطاقة فً األسواق العالمٌة و بضمانات بؤسعار معقولة وامدادات مستقرة للطاقة، وتشهد قطاع 

صة انخفاضا كبٌرا جداً فً إستخدام الوقود األحفوري بحٌث سوؾ تمثل حصة الطاقة الكهرباء بصورة خا
،  2009% فً سنة 29مقابل  2020% من إجمالً إستهبلك الكهرباء فً سنة 60المتجددة أكثر من 

% فً 19% من إستهبلك الكهرباء فً الفترة نفسها مقارنة بنسبة 40وسوؾ تؽطً طاقة الرٌا، أكثر من 
% ( بحول سنة 30. وبذلك فإن الدنمارك سٌتجاوز هدؾ اإلتحاد األوروبً للطاقة المتجددة )  2009سنة 

 .43نقاط مئوٌة  3بفارق  2020
على أمن اإلمدادات و تقلٌل اإلعتماد على النفط  1976كان محور خطة الطاقة الدنماركٌة سنة        

المستورد، وأدت الخطة إلى انشاء الشبكة الوطنٌة للؽاز الطبٌعً، وبناء وتشؽٌل توربٌنات الرٌا، ومحطات 
الحٌوي والطاقة الشمسٌة، الكتلة الحٌوٌة، وانشاء محطات التدفئة المركزٌة م  تعزٌز محطات الؽاز 

وساهمت الضرائب الجدٌدة على النفط والفحم جعل محطات الطاقة المتجددة أكثر قدرة على المنافسة، ومن 
جانب آخر حققت استعدادات سوق الطاقة الداخلٌة لئلتحاد األوروبً وخلق تحرر سوق الكهرباء أكثر قوة 

الخاصة، وكل ذلك ٌتم تحوٌلها إلى الظروؾ اإلطارٌة  للتركٌز على ادوات السوق وبرامج دعم اإلقتصادٌة
القائمة على السوق وبالتالً حققت االهمٌة الكبر  لسٌاسة الطاقة فً الدنمارك م  وجود االبحاث والتنمٌة 

 .44فً مجال تكنولوجٌا الطاقة المتجددة 
التنمٌة من حٌث الناتج المحلً تحتل الدنمارك المرتبة العاشرة بٌن بلدان منظمة التعاون اإلقتصادي و       

 2010% فً سنة 7.4وكانت نسبة البطالة  2009دوالر امرٌكً فً سنة  37680اإلجمالً للفرد الواحد 
 %35% ، وقد نما االقتصاد الدنماركً بنسبة 9.6بنسبة  OECDأقل من متوسط فً 

الحكومة الدنماركٌة إلى فك % وبهذا وصلت 7.2فً حٌن إنخفا إنبعاثات ثانً أكسٌد الكربون بنسبة     
 . 45اإلرتباط بٌن النمو اإلقتصادي وإستهبلك الطاقة واإلنبعاثات 

 ( إنتا، الكهرباء من المصادر المختلفة فً الدنمارك للفترة من5جدول ) 
 (1994 – 2012  ( )TJ)* 

السنة                            
 مصادر الطاقة

1994 
(1) 

2011 
(2) 

2012 
(3) 

 1/3نسبة 

 %84.8( -) 1451 1631 9547 النفط

 %83.9 15093 21026 8206 الؽاز الطبٌعً

 %68.3( -) 38032 50313 119844 الفحم

 - 375 55 - الطاقة الشمسٌة

 %803 36972 35187 4093 طاقة الرٌا،

 %46( -) 63 61 117 الكهرومائٌة

 %740 14644 14504 1743 الكتلة الحٌوٌة

 %324 1362 1255 321 الوقود الحٌوي

 , Danish energy aJency , energy statistics , Copenhagn K المصدر /  تم إعداد الجدول إعتماداً على: 
Denmark , 2014 . p.12                                                                                                 

      *تٌراجول 
% 68.3( -% والفحم بنسبة )84.8( -ٌبٌن الجدول أعبله بؤن إنتا، الكهرباء من النفط إنخفا بنسبة )     

% وكذلك مساهمة الكتلة الحٌوٌة والوقود الحٌوي خبلل 803فً حٌن زادت مساهمة طاقة الرٌا، بنسبة  
 % بالترتٌب.324% و740( بنسبة 2012إلى  1994الفترة من) 

)ؼٌر ن اإلشارة الى تحلٌل الكلفة لتولٌد الكهرباء حسب مصادر الطاقة المستخدمة و أخٌرا من الممك
  -كما ٌلً:الخضراء و الخضراء 

 تكلفة تولٌد الكهرباء من مصادر الوقود األحفوري : -1
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( أو مٌجاواط ساعة kwhٌتم قٌاع تكلفة تولٌد الكهرباء بكلفة انتا، لكل كٌلو واط فً ساعة )      
(mwhوكان ،)  تولٌد الكهرباء من الوقود األحفوري تؤرٌخٌاً أقل تكلفة من تولٌد الكهرباء من المصادر

المتجددة ) باستثناء المشارٌ  الكهرومائٌة(،  وان أحد األسباب الرئٌسة هو ان التكالٌؾ األولٌة لبناء البنٌة 
من بناء المولدات التً تحرق  التحتٌة والمرافق لتولٌد الكهرباء المتجددة كانت حتى وقت قرٌب أعلى بكثٌر

الوقود األحفوري، و ٌلزم المرفق الكهربائً العام نفسه بطبٌعة الحال باتباع أسالٌب اإلنتا، التً تقدم ادنى 
سعر للكٌلوواط ساعة بدون التدخل فً السوق. وبما ان الوقود األحفوري مورد محدود والٌمكن لتكلفة إال 

 .46إلى حدكبٌر  مٌزة التنافسٌة الواضحة للطاقات التقلٌدٌة سوؾ تتبلشىأن تزٌد على المد  الطوٌل وأن ال
إن تقٌٌم الراع المال وقرارات مٌزانٌة التشؽٌل من قبل وجهة النظر اإلقتصادي ٌكون على أساع     

اق األسعار الحقٌقٌة وٌشٌر الٌها على أنها تكلفة إقتصادٌة، وتم إجراء الحسابات المالٌة فً العدٌد من األسو
بإستخدام األسعار الفعلٌة والتً ٌحتمل ان تكون مشوهة وذلك من خبلل اإلعانات المالٌة الحكومٌة المباشرة 
والهادفة إلى تخفٌا سعر السوق للسل  المقدمة إلى المستخدم النهائً ) الكهرباء مثبل (، وبهذا ٌتم تنفٌذ 

قتصادٌة، وٌحتمل أن تكون مستقلة عن تكلفة قرارات مٌزانٌة الرأسمال بإستخدام مفهوم تكلفة الفرصة اإل
اإلنتا،، ولذلك فمن ؼٌر الصحٌح مقارنة تكلفة إنتا، الطاقة الكهربائٌة بإستخدام الوقود بسعر تكلفة منخفا 
للؽاٌة م  طاقة متجددة كالكهروضوئٌة التً ٌتم شراءها بؤسعار السوق الدولٌة، اضافة إلى ذلك ان تكالٌؾ 

ٌدٌة تعتمد بشكل كبٌر على تطورات السعر فً الموارد الهٌدروكربونٌة، إلى جانب تقنٌات الطاقة التقل
 . 47ساعات التشؽٌل الكاملة والتكلفة المستقبلٌة المحتملة إلنبعاث ؼاز ثانً أكسٌد الكاربون سنوٌا 

أجرٌت الدراسات إلحتساب تكالٌؾ تولٌد الكهرباء من المصادر المختلفة بؤسعار اإلنبعاثات حٌث تم       
( تكالٌؾ 36التوصل إلى بٌان اإلختبلؾ الواضح بٌن تلك المصادر إلنتا، الكهرباء، و ٌتبٌن الجدول ) 

و نتٌجة لتداول   CO2ٌورو/ طن من  23انتا، الكهرباء من محطات الطاقة بؤسعار اإلنبعاثات عن 
ٌورو / مٌجاواط ساعة من  59,2إلى  51,2اإلنبعاثات فً تولٌد الكهرباء الكلً سوؾ تنمو التكالٌؾ من 

ٌورو/ مٌجاواط ساعة من الكهرباء التً تعتمد على  64,4إلى  45,7الكهرباء التً تعتمد الؽاز ، ومن 
كهرباء القائم على الجفت ، فً حٌن أن تكالٌؾ ٌورو / مٌجاواط ساعة من ال 65,5إلى  43,6الفحم ، ومن 

ٌورو/ مٌجاواط ساعة وذلك نتٌجة لعدم وجود تداول  52,9تولٌد الكهرباء من الرٌا، لم تتؽٌر وكان بنسبة 
 االنبعاثات .    

ٌورو/  23( تكالٌؾ تولٌد الكهرباء من محطات الطاقة ) ٌورو/ مٌجاواط ( وأسعار اإلنبعاثات عن 6جدول )
 % (5)بسعر فائدة حقٌقً  CO2طن من 

 رٌا، خشب جفت فحم ؼاز نووي بنود التكالٌؾ

 41,9 23,9 13,3 11,5 6,2 20,0 تكلفة رأع المال

 11,0 9,0 8,0 8,0 5,0 10,0 التشؽٌل و الصٌانة

 0,0 40,6 22,3 26,2 40,0 5,0 الوقود

 - - 21,9 18,6 8,0 - تداول اإلنبعاثات

 52,9 73,6 65,5 64,4 59,2 35,0 المجموع

 Risto Tarjanne , Aija KivistÖ , comparison of electricity generationالمصدر/ تم إعداد الجدول إعتماداً على:  
costs , Lappeenranta ,university of technology, 2008, P10                                                

 

 :)الخضراء(تكلفة تولٌد الكهرباء من مصادر الطاقة السلٌمة بٌئٌاً  -2
لفة للطاقة هو العامل اإلقتصادي الرئٌع فً قٌاع جدو  الطاقة المتجددة وان قٌم هذا مستو  التك        

المستو  تختلؾ من مكان إلى اخر، نظرا لمد  تركٌز مصادر الطاقة المتجددة وتوافر البنى التحتٌة 
والقوانٌن  والخبرات العاملة ومد  نضو، السوق المحلٌة للتعامل م  تكنولوجٌا الطاقة النظٌفة والتشرٌعات

المساندة وعوامل أخر ،  وان الوحدة الحسابٌة للعامل هً التكلفة بالوحدة المالٌة ) بالدوالر األمرٌكً أو 
( وبشكل عام تتم عملٌة حساب العامل بؤخذ  MWh( او)  KWhالعملة المحلٌة ( لكل وحدة طاقة مولدة ) 
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شؽٌل والصٌانة مقسومة على كمٌة الطاقة المولدة مجموع اإلستثمارات األولٌة والآلحقة، وتكلفة عملٌات الت
 .48على مد  سنوات عمر المشروع م  أخذ الفوائد المالٌة باإلعتبار 

تستمر كلفة إنتا، الكهرباء من الطاقة المتجددة فً اإلنخفاا حسب تاكٌد مداوالت الدورة الخامسة       
وصلت فً بعا البلدان إلى أقل من أسعار الطاقة للوكالة الدولٌة للطاقة المتجددة )إٌرٌنا(، حتى انها 

مما  2014و  2010التقلٌدٌة، وقد إنخفضت كلفة االلوا، الشمسٌة الكهروضوئٌة إلى النصؾ بٌن سنتً 
سمح بإنتا، أكبر لقاء حجم اإلستثمارات التً وصلت إلى ارقام ؼٌر مسبوقة فً كثٌر من البلدان، فقد أعلنت 

ملٌاراَ إستثمرت فً الطاقات  214ملٌار دوالر من اصل  56أكثر من  2013الصٌن انها إستثمرت سنة 
كانت الطاقة المتجددة أكثر مصادر الطاقة  2014المتجددة على المستو  العالم فً الفترة نفسها، وفً سنة 

 . 49ملٌارات الدوالرات  310نمواً فً العالم اذ حصدت إستثمارات وصلت إلى 
 (2020-2016اإلجمالٌة إلنظمة الطاقتٌن التقلٌدٌة والمتجددة للفترة)(   تقٌٌم التكلفة 7جدول )

القدرة  القطاع
 اإلنتاجٌة
MW 

التكلفة اإلجمالٌة 
 لئلستثمار $

التكالٌؾ 
 الثابتة
$ 

التكالٌؾ 
 المتؽٌرة
$ 

تكلفة تحوٌل 
 اإلستثمارات $

تكالٌؾ اإلنتا، 
 اإلجمالٌة $

 67.2 0.9 17.1 2.8 46.4 85 الفحم التقلٌدي 

 47.2 0.9 32.9 1.4 12.1 87 الؽازالطبٌعً

 81.3 0.7 8.4 7.9 64.3 90 الطاقة النووٌة

 69.4 2.5 0.0 6.9 60.0 34 طاقة الرٌا،

طاقة الرٌا، 
 البحرٌة

34 149.3 20.0 0.0 4.2 173.5 

 150.8 2.9 0.0 8.6 139.3 25 الكهروضوئٌة

 223.1 4.1 0.0 33.3 185.7 18 الشمسٌة الحرارٌٌة

طاقة الكتلة 
 الحٌوٌة

83 39.3 9.8 30.2 0.9 80.2 

 61.4 1.4 4.5 2.7 52.9 52 الطاقة الكهرومائٌة

 Vincent Wallaert , Les Regions Mediterraneennes et leتم إعداد الجدول إعتماداً على: المصدر / 
Developpement des Energies Renouvelables , le Programme MED 2007- 2013 Institut de la 
Mediterranee, France , 2011 , P15                                                                                                      

                  

( إنخفاا تكالٌؾ كل من تطبٌقات توربٌنات الرٌا، وتكالٌؾ الخبلٌا 7ٌبلحظ من الجدول )       
الكهروضوئٌة وتقاربها إلى حد كبٌر م  تكالٌؾ إنتا، الطاقة من الفحم الحجري والؽاز الطبٌعً، حٌث تمثل 

منظمات وهٌئات حكومٌة مستقلة فً كل من أوربا والوالٌات المتحدة المفارقات المبٌنة تقدٌرات قامت بها 
األمرٌكٌة ، حٌث تمثل تكالٌؾ اإلستثمار كل تكالٌؾ اإلنجاز وتتفرع إلى تكالٌؾ ثابتة تتضمن تكالٌؾ 

دوالر للبرمٌل،  150إلى  130المحطات والٌد العاملة، والتً هً مقدرة أساسا بسعر بترول ما بٌن 
تؽٌرة تتضمن تكالٌؾ التكنولوجٌا والتقنٌة والمتؽٌرة حسب دورة حٌاة اإلستثمارات وحسب والتكالٌؾ الم

 بحوث التطوٌر واإلكتشافات .

 استنتاج و مقترح البحث  -رابعا
 

  باالستنتا، االتً:الخرو، من الممكن استنادا لما ذكر ف
ٌتمثل دور االعبلم عموما و البٌئً خصوصا ببٌان أهمٌة استخدام الطاقة الخضراء و ٌتم ذلك اعتمادا 

و التً على التحلٌبلت االقتصادٌة و خصوصا الكلفة و المنفعة للطاقة المذكورة مقارنة بؽٌر الخضراء منها 
ٌشة االنسان صحٌا و اقتصادٌا و تتسبب باحدات تلوث البٌئٌة و ما ٌعقب ذلك من تدهور لمستو  حٌاة او مع

التجارب بهذا المجال كثٌرة  على المستو  العالمً عموما و البلدان المتقدمة منها خصوصا حٌث وفقا لكل 
المقاٌٌع فان استخدام الطاقة الخضراء هً التً تجنب كل األطراؾ المعنٌة االضرار التً قد تحدث و 
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المعٌشة صحٌا و اقتصادٌا اكثر فاكثر وصوال الى تحقٌق  بذات الوقت تمثل خطوة باتجاه تحسٌن مستو 
 الرفاهٌة .  

 و على ذلك فمن الممكن تقدٌم المقتر، االتً :
اجراء دراسات عملٌة )استبٌانات و تحلٌبلت كمٌة اقتصادٌة و كٌمٌائٌة ( لبٌان المناف  البٌئٌة التً من 

سح المجال بشكل اكبر لوسائل االعبلم المرئٌة و و فالممكن الحصول علٌها جراء استخدام الطاقة الخضراء 
 المسموعة لممارسة دورها فً دعم تلك الدراسات و توعٌة المعنٌٌن بشكل اكبر بهذا المجال . 

 
 

 المصادر
 

                                                           
 11نف1891وسائل االعبلم و اثرها فً وحدة االمة،دار المنار،جدة،الؽبلٌنً،محمد ،  1
 01،ف0222،محمود محمد،االعبلم موقؾ،الكتاب العربً السعودي،جدة،سفر  2

3
 www.sociology.org.uk/notes/media_defined.pdf,p2 & 

https://www.lee.k12.nc.us/cms/lib/NC01001912/Centricity/domain/651/pshop%20powerpoint
s/dm_101.01_p_digitalmediaconcepts.pdf,p8. 
4 http://ffmgu.ru/images/c/c6/MASS_MEDIA.pdf,p2. 

ناشرون و مإسسات أخر   –لعلوم د.الطاهر لبٌب،الموسوعة العربٌة للمعرفة من اجل التنمٌة المستدامة، الدار العربٌة ل 5

 .052-018،ف ف 0222،بٌروت،

6 http://mddb.apec.org/Documents/2010/MM/EMM/10_emm9_005.pdf,p2. 
7 https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C05/E6-35-55-00.pdf,p2. 
8 http://newyorklawschool.typepad.com/librarynews/files/GreenTechReport1.pdf,p4. 

جامعة -منى عٌد أبو جام ،معالجة الصحافة األردنٌة الٌومٌة للشؤن االقتصادي،رسالة ماجستٌر،قسم االعبلم بكلٌة االدابة 9

 100-112،ف ف 1-0،ف ف 0228الشرق األوسط للدرسات العلٌا،

10 B. N. Neelima, R. Uttama Reddy, International Journal of Science and Research, 
Volume 3 Issue 3, March 2014,India,2014,p2. 
11 Vibha Singh Kushwaha , MASS MEDIA IN DISSEMINATING ENVIRONMENTAL 
AWARENESS , International Journal of Research, Vol.3 (Iss.9:SE), 2015,India,p4. 

اإلعبلم واالتصال كفاعل إستراتٌجً فً إرساء مباد  الحوكمة البٌئٌة فً ظل المخاطر واألزمات  أ.اسماء سبلمً ،12
 ، ف  2016، 3السنة الثامنة، جامعة قسنطٌنة  2016دٌسمبر  25الواق  والمؤمول ، العدد  –الراهنة

 40.ف1989عاهدالخطٌب، مبادي تحوٌل الطاقة ، دار الشروق والتوزٌ  ، عمان،  13

 1.ف2004علً حسٌن ،فٌزٌاء الضوء،دار الصفاء،عمان ،خلود  14
 7،ف1988،  -3-.حسن تٌم ،الطاقة مصادرها وأنواعها ،مجلة العلوم التقنٌة ،العدد  د. 15
ف  1981كنػ هبرت، موارد الطاقة العالمٌة، منظمة األقطار العربٌة المصدرة للتبرول، الطبعة األولى، الكوٌت،  16
 .  10-9ف

 150.ف1981رسول , الموارد اإلقتصادٌة، مطبعة جامعة بؽداد , بؽداد , د. احمد حبٌب 17
 14.ف 1994د. هشام سمعان ، أسآسٌات الطاقة ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،  18
 175-149. ف ف2000د .احمد حسن علً الهٌتً ، اقتصادٌات النفط ، دارالكتب للطباعة و النشر، جامعة الموصل  19
 69ف 2007محمد أل شٌخ ، اقتصادٌات الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة ،العبٌكان ،الرٌاا ،د. حمد بن  20
 19-18، ف ف 2007 ( ، OECDوكالة الطاقة الدولٌة ، التقرٌر السنوي للطاقة لمنظمة)  21
 69د.حمد بن محمد ال شٌخ، المصدر السابق ،ف 22
 –النفط كسبل، ، دراسات فً النفط ، دار الحرٌة للطابعة مجموعة بحوث ودراسات الخاصة بالندوة العلمٌة العالمٌة ، 23

 17ف 1974بؽداد . 
 13ف 1988د . احمد مدحت اسبلم ، الطاقة ومصادرها المختلفة ، مركز االهرام للتوزٌ  والنشر، القاهرة، 24

http://ffmgu.ru/images/c/c6/MASS_MEDIA.pdf
http://mddb.apec.org/Documents/2010/MM/EMM/10_emm9_005.pdf
https://www.eolss.net/Sample-Chapters/C05/E6-35-55-00.pdf
http://newyorklawschool.typepad.com/librarynews/files/GreenTechReport1.pdf


17 
 

                                                                                                                                                                                           

 1.ف1995مارٌان ك . بروكوب ، نحو عالم اخضر ، دار الكرمل للنشر ، عمان ،  25
 www-energyquest.cagov/ENERGY STORY -ى الموق  :قصة الطاقة ، عل 26
 15. ف 1990د . سعود ٌوسؾ عٌاش ، تكنولوجٌا الطاقة البدٌلة ، عالم المعرفة ، الكوٌت، 27
 69.ف2000د . فرهاد محمد على االهدن ، اقتصادٌات الطاقة والبترول ، مكتبة االنجلو المصرٌة ، القاهرة  28
 8. ف 2002األحفورٌة ، موسوعة الطاقة المستدامة ، مكتب لبنان ناشرون ، لبنان،  أحمد شفٌق الخطٌب ، الوقود 29
 22-21د . أحمد مدحت اسبلم ، المصدر السابق،  ف ف 30
 51عاهد الخطٌب، المصدر السابق، ف 31

32 IEA , Statistics , Key coal trends Exceret From Coal information , 2015  PP3 -16                                                                                                              
33    World energy council, survery of energy resources, 2013. P11 

 70د . حمد بن محمد آل الشٌخ ، المصدر السابق ، ف 34
 – green  -على الموق  : 2011د . مجد جر عتلً ، تؤثٌر التلوث النفطً على البٌئة والكائنات الحٌة البحرٌة ،  35

studies . com 
36EEG  :- لتى محطتات إنتتا، الطاقتة قانون الطاقة المتجددة فً ألمانٌا ، الؽرا من هذا القانون هو التوس  فً االعتماد ع

التً تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، والهدؾ هو رف  مساهمة مصادر الطاقة المتجددة فً مجمل إنتتا، الطاقتة الكهربائٌتة 
، وٌضتمن هتتذا القتانون لمنتجتتً الطاقتة دعمتتا محتددا لكمٌتتات معٌنتة متتن  2020% علتتى االقتل متت  حلتول العتتام 35إلتى نستبة 

ك واحدا من سلسة االجراءات تهدؾ إلى تخفتٌا االعتمتاد علتى مصتادر الطاقتة التقلٌدٌتة ومصتادر الطاقتة الطاقة، وٌعتبر كذل
 المستوردة من خار، السوق األوروبٌة .ٌنظر

اللجنتتة اإلقتصتتادٌة واإلجتماعٌتتة لؽربتتى آستتٌا، تحستتن كفتتاءة الطاقتتة وإستتتخدام الوقتتود األحفتتوري االنظتتؾ فتتً بعتتا بلتتدان    
   4-3ف ف،2005، األمم المتحدة، نٌورك،  االسكوا

37 IEA , statistics , Key oil trends , 2015. P3 
38 IEA , Statistics, op.cit ,P4. 
39 IEA , world energy out Look , 2012 .p p82 - 83   

   150د . حسون محمد على الحداد ، اقتصادٌات الموارد الطبٌعة، ) بدون نشر والسنة ( ، ف 40
د . محمد أبو القاسم محمد ، اآلثار االٌجابٌة إلستخدام الؽاز الطبٌعً فً تشؽٌل السٌارات على الصحة والبٌئة ، مجله  41

     36-35.ف ف  2009، 33العدد  –اسٌوط للدراسات البٌئٌة 
 222.ف 2011، 9مخلفً أمٌنة ، النفط والطاقات البدٌلة المتجددة وؼٌر المتجددة، مجله الباحث ، العدد  42
 56.ف 2006رٌتشارد هؤٌنبرغ ، ؼروب الطاقة ، الدار العربٌة للعلوم ،  43

44 IEA , Statistics , Key Natural gas trends , 2015 . P3 
45 IEA , World energy out look , op.cit , p 127 

 76.ف 2006،  4تقرٌر رقم  وكالة البٌئة األوروبٌة، القضؤٌا البٌئٌة ذات األولوٌة فً منطقة البحر المتوسط ، 46 
 /www.arab-ency.com/ar     -وائل معبل ورٌم عبد رٌه، المصدر السابق، على الموق  :     47

-العدد - 33-د.عبد الؽفور حسن كنعان ، اثر التلوث الصناعً على اإلنسان والطبٌعة،مجلة تنمٌة الرافدٌن المجلد       48
 101. ف 2011لسنة  -105

د . سعدٌة عاكول الصالحً، عبد العباع فضٌخ العزٌري، عداء اإلنسان للبٌئة، دار صفاء للنشر و التوزٌ  ، عمان ،    49
   24. ف 2008


