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 ملخص:

با 10إلادة  ً زالٌ صُاغت اطتراجُجُت للؼاكاث اإلاخجددةاإلاخجددة م هاػاكاتحظخغل دولت اإلاغسب   طىىاث جلٍس

ت اإلاظؼسة لهره الاطتراجُجُت  ألاهداف ُعالج هرا اإلالاٌ هُفُت جدلُمل (.2020- 2009  للفترة) اهخلاال الؼاكٍى

م اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة ازجفعذ وظبت جدلُم ألاهداف في دش امً فسطُت مفادها ولما  اد الاهخمام بخلٍى

 مً عملُت صُاغت الاطتراجُجُت.كا اهؼالالاطتراجُجُت مً زالٌ جدلُل اإلاساخل التي مسث بها  ؤكصس مدي شمني. 

ٌ  خىفُر الصىع و الزم الاهخلاٌ بلى عملُت  معملُت الخلُُبلى  للىصى الىصفي  حناإلاىهج باالعخماد على م والخلٍى

دزان الىلاثص التي حشىب هره الاطتراجُجُت ل   اإلالترب اإلااطس ي في الخدلُل. الدزاطت وفي  خصاجي وؤلا 

جىطُع الىمؽ الالمسهصي في الخىفُر بلى حاهب العمل على وحب  2030ع آفاق واطخغاللها في اطتراجُجُت اللؼا

   جىطُع اإلاشازهت اإلاجخمعُت في صىع وجىفُر البرامج اإلاصاغت.  

   .البرامج ؛لدزاث الؼاكُت اإلاثبختال ؛اإلاغسب ؛الؼاكاث اإلاخجددة الكلمات املفحاخية: 

Abstract: 

Morocco is exploiting its renewable energies  through the formulation of a 
renewable energy strategy for 2009-2020.  This article discusses how to achieve the 
objectives of this strategy, moving from the hypothesis that  whenever The greater 
of more interest for evaluating the strategy of renewable energies the higher the 
percentage of achieving the goals in the shortest time.  By analyzing the stages they 
have gone through from the strategy formulation process.  Then move to the 
process of manufacture and implementation to access the process of evaluation 
and adjustment based on the descriptive and statistical approaches in the study and 
the institutional approach in the analysis. To recognize the Deficiencies of this 
strategy and to exploit it in the Sector Strategy onset 2030, the decentralized 
pattern of implementation must be expanded, along with the broader community 
participation in the formulation and implementation of formulated programs. 
Keywords: Renewable energies; Morocco; Installed capacity; Programs. 
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 :ملذمة

جمحز الخؼاب الدولي للهُئاث واإلاىـماث الدولُت في آلاوهت ألازحرة بدشجُع الدٌو لالهخلاٌ الؼاكىي 

مظخدام للخىمُت زاصت في ؿل هظىب الؼاكاث ألاخفىزٍت لخدلُم فىاثد  هدى الؼاكاث اإلاخجددة هبدًل

ل زازحُت بلى حاهب الخىافص الدولُت لدٌو اإلاخلدمت والىامُت على خد طىاء ما ؤدي بلى جىفحر شترهت لم آلُاث جمٍى

ره اإلاصادز بلى حاهب وشس فىسة ججازة الىهسباء مً ه  اإلاخجددةألازسي في طُاق التروٍج لخىىىلىحُاث الؼاكت 

ت  لُا  الؼاكٍى اطخغالٌ  هره  . خاٌو اإلاغسبحىىب ؤوزوباو بحن ألاكالُم  والتي ًمىً ؤن جخدصل بحن شماٌ بفٍس

اث الدولُت زاصت في ؿل جمخعه بمىكع اطتراجُجي ًمىىه مً الاطخفادة بلدز هبحر مً مىازد الؼاكاث  اإلاجٍس

طىىاث  10ؤكس اإلالً مدمد الظادض بىطع  اطتراجُجُت إلادة  هدُجت إلاا طبم  .هاإلاخجددة  الىثُفت اإلاخىاحدة  فُ

با للؼاكاث اإلاخجددة  طىت   هرا ما ًدفعىا لؼسح الظااٌ اإلاسهصي آلاحي: .2009جلٍس

 ؟ 2020 -2009للطاكات املحجذدة  للفترة  املغزب استراثيجية كيف يحم ثدليم أهذاف 

 آلاجُت: ت ااٌ طيىؼلم في دزاطدىا مً الفسطُولإلحابت عً هرا الظ

م اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة ازجفعذ وظبت جدلُم   ولما اشداد اهخمام صىاع اللساز بخلٍى

 ألاهداف في ؤكصس مدي شمني.

مساخل  وجدلُل واإلالترب اإلااطس ي اللاثم على وصفوؤلاخصاجي  الىصفي حناإلاىهج باالعخماد على

 ،وخدة للخدلُلىفُر هره ؤلاطتراجُجُت باعخباز اإلااطظت دوز الفىاعل في صىع وجو  اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة

ألهدافها اإلاغسب للؼاكاث اإلاخجددة   اطتراجُجُت العملُاث اإلاخدىمت في جدلُم في دزاطدىا على طجرهص 

خُث ًخم فيها حشخُص اإلاشيلت التي ؤدث الهتهاج هره الاطتراجُجُت  وجددًد طتراجُجُت بدءا بعملُت صُاغت الا 

عملُت صىع  اإلادىز الثاوي الري ًخظمً . زم الاهخلاٌ بلىوالتي جمثل اإلادىز ألاٌو للدزاطت  تراجُجُتالسئٍت الاط

م عملُت الخلُُاإلادىز الثالث الري ًسهص على وجىفُر اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة في اإلاغسب للىصٌى بلى 

م.    والخلٍى

 ( 2020-2009صياغة استراثيجية  الطاكات املحجذدة في املغزب ).1

 :جشخيص املشكلة . أ

زاصت )  (El-Katiri 2016, p. 11 بازجفاع جيلفت الىفؽ 2014جمحز ث بداًت ألالفُت ختى مىخصف 

 2011٪ سىة  95.6بلغت ، مع وسبة اعحماد عالية في شمال ئفزيلياأكبر مسحورد للطاكة باإلاغسب العخبازها  

(Cîrlig 2013, p. 2)   ا على الؼلب5بيظبت همى  . (Ettaik  2013, p. 4)  على الؼاكت ألاولُت ٪ طىىًٍ

ملُاز هُلىواث في  23.61اخخل اطتهالن الىهسباء في اإلاغسب خىالي  " indexmundi" وفًلا إلااشس

ُبلغ .  ل (Chentouf and Allouch  2018,  p. 2 )2012دولت طىت   271مً ؤصل  66الظاعت  لُدبىؤ اإلاسجبت 

٪ مً بًساداث الدولت الري  20٪ مً بحمالي الىاجج اإلادلي وخىالي 5إلاغسب خىالي بحمالي دعم اطعاز الؼاكت في ا

  . (Cîrlig , p. 3) شيل عبء على محزاهُت الدولت

طُما الؼاكت وال  ؤن جيلفت  جىىىلىحُاث الؼاكت اإلاخجددة ؤهدث الىثحر مً الدزاطاث العلمُت

اح مخىاشهت بل ومشجعت ملازهت CSPوالؼاكت الشمظُت اإلاسهصة ) (PVالشمظُت الىهسوطىثُت ) ( وػاكت الٍس
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ل الخازحُت بلى  بالؼاكت ألاخفىزٍت وما حشهده مً ازخالٌ  في الفترة الساهىت. زاصت في ؿل  جىفحر آلُاث الخمٍى

حاهب الخىافص ألاوزوبُت والدولُت ألازسي في طُاق التروٍج لخىىىلىحُاث الؼاكت اإلاخجددة والتي جللل مً ؤلاختراز 

 .)  (El-Katiri, p. 11 الجىي 

ًخمخع اإلاغسب باإلاىكع الاطتراجُجي الؼبُعي واإلاىاخي الري اوعىع على جىافس مىازد الؼاكاث اإلاخجددة  

 Alhamwi) طاعت مً ؤشعت الشمع في الظىت  3000طىاء الؼاكت الشمظُت خُث ًخعسض ألهثر مً 

Weitemeyer, and  Vogt  2015, p. 3)، اح  مظخفُدة هم. بذ  3500بؼٌى طاخلها اإلالدز بدىالي  وػاكت الٍس

اح اإلاخىطؼت  في بعع اإلادن الجىىبُت  مً  متًرا، بِىما ًتراوح  40متر/زا عىد  9.5بلى  7.5جتراوح طسعت الٍس

اح  في بعع اإلادن الشمالُت بحن مخىطؽ   7لخىسفع بالجىىب  بحن م  40متًرا/ زا عىد  11بلى  9.5طسعت الٍس

ًلدز مخىطؽ حجم اإلاُاه ؤما الؼاكت الىهسوماثُت  .(GIZ-CDER Decembre 2007, p.p. 57-60) متر/طا 8.5و

مُجاواث  1306في الظىت. لخلدز ػاكخه بدىالي  3ملُاز م 30و 3ملُاز م 20الظؼدُت ؤلاحمالُت في اإلاىؼلت ما بحن 

  .(GIZ-CDER,  p.p. 68-70)مً الؼاكت الىلُت 

 الزؤية الاستراثيجية . ب

ههًجا مً ؤعلى بلى ؤطفل خُث جداز عملُاث صىع  الظُاطت العامت في حمُع مبادزاث ٌعخمد اإلاغسب

ع بىاطؼت الظلؼت الظُاطُت ؤو اإلااطظاث الخيىمُت  Leidreiter and  Boselli)اللساز والاطدثمازاث واإلاشاَز

2015,  p.11)   .  

 ثالن في:وطع اإلاغسب هدفان هىعُان  اطتراجُجُان في كؼاع الؼاكاث اإلاخجددة ًخم

 .ألامً الؼاكىي لخلبُت الؼلباث اإلاظخلبلُت طىاء في ألاطىاق الدازلُت ؤو الخازحُت 

 لُت وألاوزوبُت  كُادة طىق الؼاكاث اإلاخجددة زاصت ؤهه ًدبىؤ مىكعا اطتراجُجُا ًسبؽ اللازجحن الافٍس

ؼل على البدس اإلاخىطؽ واإلادُؽ ألاػلس ي   Abdelbari, Mackenzie , Meijer and Essakkati ) ٍو

2018, p. 54). 

 ٪ مً الىهسباء مً الؼاكاث اإلاخجددة  42وظبت    2020ؤما الهدف  الىمي هى جدلُم اإلاغسب بدلٌى  

اح والؼاكت الىهسوماثُت  6000)ؤو   ,Merrouni )  مُجاواث( مىشعت بالدظاوي على الؼاكت الشمظُت والٍس

Mezrhab  and Mezrhab 2013 , p. 2271 ) ا 3.7بعازاث زاوي ؤهظُد الىسبىن بملداز وجللُل اه  ملُىن ػً طىىًٍ

   (Cantoni, 2017, p. 22) . 

 ( 2020-2009صىع وثىفيذ استراثيجية الطاكات املحجذدة في املغزب).2

 ( 2020-2009صىع استراثيجية الطاكات املحجذدة في املغزب) . أ

 El Gharras and Menichetti)دة داطتراجُجُت عامت في الؼاكاث اإلاخج 2009اعخمد اإلاغسب في مازض 

2018, p. 4)  جم اعخماد عدة مبادت جىحيهُت لخدلُم ألاهداف السثِظُت  لإلطتراجُجُت اإلاىطىعت هي خُث

 واآلحي:

 ج ههسباجي ؤمثل خٌى زُازاث جىىىلىحُت مىزىكت وجىافظُت  .بوشاء مٍص
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 س اطخسدام حعبئت اإلاىازد اإلا بإطعاز معخدلت مً زالٌ الىصٌى اإلاعمم للىهسباء دلُت مً زالٌ جؼٍى

 .الؼاكت اإلاخجددة 

 ت وػىُت ص الىجاعت الؼاكُت باعخبازها ؤولٍى  .بدازة حاهب الؼلب مً زالٌ حعٍص

  وشازة الاكخصاد واإلاالُت(كظاًا خماًت البِئت باالعخماد على مىهج الخيامل الجهىي(. 

بإمس مباشس مً الدًىان اه والبِئت  جم وطع هره الاطتراجُجُت مً ػسف  وشازة الؼاكت واإلاعادن واإلاُ

بخددًد  (Vidican 2015, p230)اإلاليي للملً مدمد الظادض لعادة جىحُه الاطتراجُجُت الىػىُت للؼاكت 

اح والؼاكت اإلااثُت على ؤن ًصل ول منها بلى  ٪ مً بهخاج  14ؤهداف همُت  ليل مً الؼاكت الشمظُت وػاكت الٍس

 . (Cîrlig , p. 3) 2020الىهسباء بدلٌى عام 

يي لبرهامج  9جيالُف مخىكعت  الطتراجُجُت  الؼاكاث اإلاخجددة بلغذ   جم وطع ملُازاث دوالز ؤمٍس

اح و  4الشمظُت الؼاكت  يي للؼاكت الىهسوماثُت 0.6ملُازاث دوالز لبرهامج الٍس   (Cantoni , p. 22)    ملُاز دوالز ؤمٍس

 لهذه الاستراثيجية   كاآلجي: ثم ثدذيذ مجموعة مً آلاليات لضمان الىجاعة 

 بصداز جسطاهت كاهىهُت لظمان الخىطع في الؼاكت اإلاخجددة لخىلُد الىهسباء.  

  صها ع الؼاكت اإلاخجددة وؤلاشساف عليها وحعٍص  .بوشاء هُيل ماطس ي كادز على بدازة مشاَز

 ع والاطدثمازاث اإلاالُت الىبري لبىاء دون  لىبتميشأث الؼاكت اإلاخجددة اإلاؼ جىفُر اإلاشاَز

ع الصغسي للؼاكاث اإلاخجددة  .اإلاشاَز

ججدز ؤلاشازة بلى ؤن ول هره ألازوان الثالزت للعمل حغؼي في الغالب كؼاع الىهسباء وال جخدزل بال في 

ً في اهبعار زاوي ؤهظُد الىسبىن مثل كؼاعي الخدفئت، د  الخد ألادوى فلؽ مً اإلاظاهمحن السثِظُحن آلازٍس الخبًر

 . )  (Leidreiter and  Boselli,  p. 11 والىلل

 ئصذار اللوائذ واللواهين  

 10زفع عخبت ؤلاهخاج الراحي مً  مجبشأن إلاهحاج الذاجي:  (2008أكحوبز  20)  08-16اللاهون ركم   

مُجاواث. هما مىدذ مدؼاث جىلُد الؼاكت زاصت مً اإلاصادز اإلاخجددة خم الىصٌى بلى  50مُجاواث بلى 

 Ministère de) مَىذ مباشسة الجفاكُاث الامخُاش لخىلُد الىهسباء مً مىازد الؼاكت اإلادلُتشبىت الىلل، وطمذ ب

l’Energie des Mines et du développement Durable s.d.)  ًشترغ بُع فاثع ؤلاهخاج غحر اإلاظخسدم م . َو

ا لـ    ONEE .(Khatib 2018, p.  35)ػسف اإلاىخج خصسًٍ

اإلايشىز في اليشسة  2010فُفسي  11الصادز في : لطاكات املحجذدةبشأن ا 13/09اللاهون ركم  

جم  الغاء طلف الؼاكت إلايشأث الؼاكت اإلاخجددة الري خدد في  2010مازض  18اإلااززت  5822السطمُت زكم 

 . (Ministère de l'Energie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement 2010 ) .08-16كاهىن زكم 

ٌظمذ هرا اللاهىن للمىخجحن  08-16وهى كاهىن معدٌ لللاهىن  (2015يوليو  1) 14-54اللاهون 

د عً  ا بلى  300الراجُحن ذوي كدزة جٍص   ONEEمُجاواث بالىصٌى بلى الشبىت الىػىُت وبُع فاثع ؤلاهخاج خصسًٍ

Khatib, p. 35) (ىػنييهدف هرا اللاهىن بلى حشجُع ؤلاهخاج الخاص لخسفُف الخمل الىهسباجي ال .  
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مً زالٌ بدزاٌ هـام  09-13وهى عبازة عً حعدًل لللاهىن  (:2015)ديسمبر  15-58اللاهون 

اح اإلاخصلت بالشبىت ذاث الجهد العالي، لُليها فُما بعد جلً  كُاض صافي إلادؼاث الؼاكت الشمظُت وػاكت الٍس

اإلاصادز اإلاخجددة اإلامىً بُعها مً واإلاىسفع. وجم جددًد فاثع الؼاكت اإلاىخجت مً اإلاخصلت بالجهد اإلاخىطؽ 

 Ministère de l'Energie, des Mines, de)٪ هدد ؤعلى مً الاهخاج الظىىي.  20ػسف اللؼاع الخاص للشبىت ب

l'Eau et de l'Environnement 2015). 

. ؤلصم 2011طبخمبر  29في  اإلاازراملحعلم بحطويز الىجاعة )الكفاءة( الطاكية 47/09اللاهون ركم   

عملُاث جدكُم للمظتهلىحن الىباز للؼاكت وهرلً للماطظاث واإلاسافم اإلاخعللت بةهخاج الؼاكت هرا اللاهىن 

وهللها وجىشَعها. بالطافت بلى جلُُم ؤزس الؼاكت باليظبت لجمُع الؼاكاث اإلاخجددة ذاث الصلت بما ًخجاوش 

ا ت يهدف هرا اللاهىن بلى ٍش دة هفاءة اطخسدام مصادز الؼاكت  وججىب الهدز الخدود اإلاظؼسة  في ألاوامس الىشاٍز

 ,Ministère de l'Energie)  وجللُل عبء جيلفت الؼاكت على الاكخصاد الىػني واإلاظاهمت في الخىمُت اإلاظخدامت

des Mines, de l'Eau et de l'Environnement 2011, p 4-7). 

( وجددًد MASENاكت الشمظُت" )جم بوشاء "الىوالت اإلاغسبُت للؼ  بمىحبه 09-57اللاهون ركم 

 .(2013)اإلاسهص الاكلُمي للؼاكت اإلاخجددة وهفاءة الؼاكت زخصاصاتها ا

س الؼاكت اإلاخجددة )  بمىحبه 16/09اللاهون ركم  ( لُصبذ الىوالت CDERبعادة جىـُم مسهص جؼٍى

ص الؼاكت اإلاخجددة وهفاءة الؼاكت ) للظُاطاث الىػىُت وطع جصىز   AMEE( . مً مهام AMEEالىػىُت لخعٍص

 (Chentouf and Allouch,  p. 5 ) .لدازة الؼاكت فُما ًخعلم بالؼاكت اإلاخجددة وهفاءة الؼاكت

زالٌ هرا اللاهىن للشسواء  مً العامة -( فيما يحعلم بالشزاكات الخاصة 2015) 12-86اللاهون 

ل وبعادة جإهُل وصُاهت بعع الهُا ول ألاطاطُت التي ًدخاحها اللؼاع مً اللؼاع الخاص بخصمُم وبىاء وجمٍى

 ًلدم 
ْ
س البيُت الخدخُت الالشمت للؼاكاث اإلاخجددة  PPPالعام. بذ ص وجؼٍى ا لخعٍص ًً  اكخصاد

ً
    ,) (Khatib, p. 35خال

  :الهيكل املإسس ي الزسمي  والفواعل املشاركة 

ا  لإلشساف على جىفُر اطتراجُجُت ا2009في عام  ًُ لؼاكت اإلاخجددة في ، ؤوشإ اإلاغسب بػاًزا ماطظ

 البالد خُث جم جصمُم ول ووالت لدازة عدد مً الخؼىاث اإلادددة في دوزة وشس الخىىىلىحُا.

م الدمج مع بعادة هُيلت الىُاهاث اإلااطس ي للؼاكاث اإلاخجددة خمحز الهُيل ً بالخؼىز بما عً ػٍس

س الؼاكت اإلاخجددة  ل اإلاسهص الظابم لخؼٍى س الؼاكاث اإلاخجددة( بلى ووالت في  )مسهص "  CDER" اللدًمت هخدٍى جؼٍى

على هفاءة اطخسدام  ADEREEجسهص على ول مً الؼاكت اإلاخجددة وهفاءة الؼاكت. اكخصسث صالخُاث  2010عام 

الؼاكت )جم الخفاؾ على الىالًاث اإلاخعللت بالؼاكت اإلاخجددة لالطخسدام اإلاجزلي( ، لخصبذ الىوالت اإلاغسبُت لىفاءة 

  " وشسهت اطدثماز MASENو اوشاء هُاهاث حدًدة هةوشاء الىوالت اإلاغسبُت للؼاكت الشمظُت "ؤ "AMEEالؼاكت" 

 SIE" (El Gharras and Menichetti, p.  4)الؼاكت " 

 :في اإلااطظاث الخالُت هُاول السطمُت اإلاىولت بدىفُر اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددةجخمثل ال

- IRESEN   : س  .والابخياز في الؼاكت الشمظُتووالت جىفُر البدث والخؼٍى

- SIE  : الصىذوق املالي العام للطاكة املحجذدة وكفاءة الطاكة. 
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- AMEE  :ووالت جىفُر  الاطتراجُجُت الىػىُت لىفاءة الؼاكت. 

- ONEE : )اإلامثل السثِس ي في طىق الىهسباء اإلاغسبُت )ؤداة الؼاكت. 

- MASEN  :خجددةووالت جىفُر ؤلاطتراجُجُت الىػىُت للؼاكت اإلا. 

- ANRE اإلااطظت الخىـُمُت الهُئت الىػىُت للؼاع الىهسباء   ( Günay, Haddad, Gharib, 

 Jamea, Zejli  and Komendantova 2017, p40 ). 

هما اعخمد اإلاغسب همىذًحا لخدلُم زئٍخه ؤلاطتراجُجُت في الؼاكاث اإلاخجددة اطدىاًدا بلى شساهت بحن 

 .Günay et al , p )  ها اللؼاع الخاص زبرجه الفىُت لهماٌ اإلاشسوع وحشغُلهاللؼاعحن العام والخاص ًلدم في

. هىىع مً 2012( في ؤغظؼع PPPخُث جم وشس مشسوع كاهىن الشساهت بحن اللؼاعحن العام والخاص ) ( 24

ً زاص جىول لهم مظاولُت  بخعُحن ماطظاث. جلىم الظلؼاث العامت الخعاكد  الخعاون  مً زالٌ علد مع شٍس

ل وبىاء وبعادة جإهُل وصُاهت وحشغُل بيُت جدخُت معُىت مؼلىبت لخىفحر زدمت عامت   ,Leidreiter  )جصمُم وجمٍى

p. 13)  ( والبىً ألاوزوبي لالطدثمازEIB لي للخىمُت والبىً الدولي وهرلً البىىن واإلااطظاث ( والبىً ألافٍس

 (Kreditanstalt für Wiederaufbau والبىً ألاإلااوي(. AFD) الىػىُت ألاحىبُت مثل الىوالت الفسوظُت للخىمُت

KfW)(Cantoni , p. 17)    ( ؤو اللؼاع الخاص اإلادلي والشسهت الىػىُت لالطدثمازSNI وشسهت )Nareva Holding 

 .) (Taqa Abdelbari et al, p.p.  43 -42وشسهت    

 ( 2020-2009ثىفيذ  استراثيجية الطاكات املحجذدة في املغزب) . ب

بسهامجحن  ONEEؤوشإث شسهت الىهسباء الىػىُت ىفُر اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة في اإلاغسب لخ

( فلد شجع EnergiProللخىافص. زهص ألاٌو على شساهت بحن اللؼاعحن العام والخاص، ؤما البرهامج الثاوي )

الخىافص  ت بها   جمخد هرهاإلاجمىعاث الصىاعُت هثُفت الاطتهالن للؼاكت على بهخاج الىهسباء اإلاخجددة الخاص

  (Cîrlig , p. 4)   .  طىت 25-20إلادة 

ع الؼاكاث اإلاخجددة في اػاز مىاكصاث وػىُت  وواهذ  آلالُت اإلاالُت اإلابخىسة اإلاعخمدة هي    جخم مشاَز

سدم "جلدًم العؼاءاث" خُث ًِخم حمع الترجِباث اإلاالُت بحن الصىادًم العامت والخاصت اإلادلُت وألاحىبُت وحظخ

ل  ل الدظاهلُت وغحر الدظاهلُت هجصء مً الخعاون مخعدد ألاػساف والثىاجي بهدف جإمحن جمٍى آلُاث الخمٍى

ع  .(Ministère de l’Energie des Mines et du développement Durable s.d)اإلاشاَز

اإلاغسبي لُدبعه هـام الترزُص لالطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة ملابل الخدفحز الري مىده اإلاشسع 

ً  وهى هىعحن جسزُص ماكذ جمىده الادازة بعد جلدًم مشسوع  الاطدثماز  واطدُفاثه ول الشسوغ  للمظدثمٍس

بم  .(2015 اإلادددة كاهىهُا وجسزُص نهاجي بعد اجمام اإلاشسوع الطخغالٌ اإلايشإة  )الؼٍس

  بزهامج الطاكة الشمسية  

العالم وؤهثرها ػمىًخا  مً زالٌ الترهحز   ؤػلم اإلاغسب واخدة مً ؤهبر زؼؽ الؼاكت الشمظُت في 

ع الىبحرة  في زمع مىاكع هي: العُىن )الصخساء( ، بىحدوز )الصخساء الغسبُت( ،   .) (Khatib, p. 40على اإلاشاَز

ت  –ػسفاًت )حىىب ؤغادًس(، عحن بني مؼهس )وطؽ( وزشاشاث  ًاالعخماد على  آلُاث الؼاكت الشمظُت الخساٍز
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ع التي ؤكُمذ في هره اإلاىاػم   .(  Zafar  2019)والؼاكت الشمظُت اإلاسهصة  الخدًثت، الظىثُت لخخددد  اإلاشاَز

 بلدزاث مسهبت هي واآلحي:

 مُجا واغ 500 -وزشاشاث  

 مُجاواغ 500 -فىم العىاد

 مُجاواغ 500-طبساث جاه 

 مُجاواغ 400 -عحن بني مؼس 

   (Chentouf and Allouch,  p. 9 )مُجاواغ  100 -بىحدوز 

ع مً زالٌ عملُت جلدًم عؼاءاث جىافظُت مً " شساء الؼاكت اإلاظخللت"  س اإلاشاَز ، ( IPP) ًخم جؼٍى

ع على ؤطاض " بىاء هلل الدشغُل  MASENخُث جدعى  اإلاؼىزًٍ مً اللؼاع الخاص لخلدًم عؼاءاث للمشاَز

بصفتها  MASENعاًما مع  25 إلادة مدددة مدتها ) PPA (، بدعم مً"اجفاكُت شساء الؼاكت" BOOT) (الخاصت" 

ؼلب مً  ًُ  .
ً
 زازحُا

ً
بظعس الشبىت مً زالٌ "اجفاكُت شساء  MASENشساء الؼاكت اإلاىخجت مً  ONEEمخداوال

وبالخالي خماًت اإلاؼىز الخاص مً جللب ؤطعاز الؼاكت. ججدز   الؼاكت"  زاهُت. جدفع الخيىمت الفازق بحن العلدًً

اإلاملىهت للدولت ، وحظخدىذ عمىًما على  ONEE٪ لشسهت 25ىهت بيظبت ممل MASEN  ؤلاشازة بلى ؤن شسهت 

ع الؼاكت الخاصت  مع امخالن اإلاؼىز وظبت  25خصت    .) (Khatib, p . 32٪ اإلاخبلُت.   75٪ في مشاَز

  اح   بسهامج ػاكت الٍس

ع الىبري بمحزاهُت  مالُت  بلغ اح باالعخماد على اإلاشاَز ملُاز  31.5ذ ؤػلم اإلاغسب بسهامج ػاكت الٍس

اح  بلى  ما ٌعادٌ  د هره الخؼت مً الظعت اإلاسهبت التراهمُت لؼاكت الٍس مُجاواث  ملازهت بـ  2000دزهم.  لتًز

 .( Ngounou) مً اللدزة اإلاسهبت  2010مُجاواث فلؽ في عام  280

اح واللدزاث اإلاسهبت ليل مشسوع هي واآلحي:خدد اإلاغسب اإلاىاػم التي طدخم فيه ع ػاكت الٍس  ا مشاَز

 مُجاواغ 300 -ػسفاًت 

 مُجاواغ 300 -جِظىساد 

 مُجاواغ 200 -حبُل خدًد 

 مُجاواغ 200-اليىدًا البُظاء 

 مُجاواغ 150-جاشة 

 مُجاواغ 150 -مدلذ 

 مُجاواغ 120حبُل زالد 

 مُجاواغ 100 2 -ػىجت 

   (Chentouf and Allouch,  p. 9 )  مُجاواغ  100 -بىحدوز 

ع مً 2010بدىفُر  البرهامج الري جم بػالكه طىت  ONEEجلىم   س اإلاشاَز . فىفًلا للبرهامج  ًخم جؼٍى

خُث ًخم دعىة اإلاؼىزًٍ الخاصحن  ) (IPP" شساء الؼاكت اإلاظخللت" ٌ عملُت جلدًم عؼاءاث جىافظُت مًزال

مً زالٌ اػالق مىاكصت دولُت  ع وجخىفس مسؼؼاث زُازاث مسخلفت لخلدًم عؼاءاث للمشاَز MASENمً كبل 

ع زاصت بلُادة   ووىوظىزجُىم دولي. Narevaحعخمد على مشاَز
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وصىدوق  SIE ، شسهت MASENجيىن الشسهت الفاثصة بمىحب ؤلاػاز اللاهىوي اإلاغسبي  مع شسهت  

ل وبىاء وحشغُل وصُاهت اإلا س وجمٍى شساء الىهسباء  ONEEوجظمً   شسوع.الخظً الثاوي   مظاولت عً جؼٍى

ؤو  ؤن ٌشتري  عاًما ، وفًلا الجفاق الخإمحن الشامل الري ًخم الاجفاق علُه مع مؼىز اإلاشسوع 20اإلاىلدة إلادة 

حغرًت الشبىت الىػىُت مً زالٌ  ONEEؤو  ) (PPA "اجفاكُت شساء الؼاكت" الىهسباء مً زالٌ  Nareva عمالء 

    .) (Khatib, p. 31, 42 لخلبُت اخخُاحاتها مً الؼاكت  ) (BOOTالخاصت"  "بىاء هلل الدشغُلمسؼؽ 

 بسهامج الؼاكت الىهسوماثُت 

زهصث الخؼت على مدؼاث معالجت مُاه الصسف الصحي ومدؼاث الؼاكت اإلااثُت الصغحرة. جدلًُلا 

ع بؼاكت بحمالُت كدزها   :مُجاواث هي واآلحي 580لهره الغاًت جم بػالق زالزت مشاَز

 مُجاواث(  170مدؼت اإلاجٌز )

 مُجاواث(  350مدؼت معالجت مُاه الصسف الصحي مً عبد اإلاامً )

 مُجاواث( . 60ومدؼاث الؼاكت اإلااثُت الصغحرة )

مُجاواث( هي جلىُت الؼاكت الىهسوماثُت  1087ججدز ؤلاشازة بلى خلُلت ؤن الظدود ؤو الخصاهاث )

ً  )السثِظُت في اإلاغسب جليها جلىُاث  ضخ  لخىسفع  مُجاواث(. 98مُجاواث( وجلىُاث الدشغُل ) 472الخسٍص

لصالح مصادز الؼاكت  2020و  2015هلاغ بحن عامي  7خصت الؼاكت اإلااثُت في بحمالي اللدزة اإلاسهبت بيظبت 

   (Chentouf and Allouch,  p. 8 )اإلاخجددة ألازسي 

ع الؼاكت الىهسوماثُت  مً زال ONEEجلىم   ع في بػاز مسؼؽ بدىفُر مشاَز ٌ  جثبُذ حمُع اإلاشاَز

س هره   13-09 خُث ًيىن اإلاخلدمىن زازج الشسواث الصىاعُت بشيل زثِس ي في كؼاع البىاء والخعدًً. ًخم جؼٍى

ع  مً كبل مىخجي الىهسباء الخاصحن هما شسهخان فسوظِخان  Platinum Powerو  Energie J2 Terreمثل     اإلاشاَز

وهً هي شسهت مغسبُت هبحرة.  STGM Energyعاًما ، بِىما  20اجفاق شساء طىىي مدجه جدًسان اإلاىاكع بمىحب 

مً زالٌ علىد"  09-13الشسواث الخاصت الىخُدة في كؼاع الؼاكت الىهسوماثُت اإلاظخفُدة مً اللاهىن زكم 

اث  البىاء الهىدطُت "    .) EPC ( Khatib, p.p. 41-42) (اإلاشتًر

 ( 2020-2009ية الطاكات املحجذدة في املغزب)وثلويم استراثيج ثلييم .3

 ( 2020-2009ثلييم  استراثيجية الطاكات املحجذدة في املغزب) . أ

طىداٌو  الاخاػت بالىخاثج الىمُت  فالىىعُت للبرامج اإلاىفرة  الطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة  زم  

 ؤوحه اللصىز في جىفُرها

 لطاكات املحجذدة:الىحائج الكمية والىوعية للبرامج املىفذة ل 

مدؼت للؼاكت  26حُجاواغ في الظاعت مً الؼاكت اإلااثُت في  1360جم جدلُم  بحمالي   -

اح حدًدة في ػسفاًت في عام  787الىهسوماثُت و اح اإلاثبخت بعد افخخاح مصزعت ٍز مُجاواغ مً بحمالي ػاكت الٍس

2014  ( Chentouf and Allouch, p.p 7-8)  اح في وىدًا البُظاء وجاشة ومُدلذ وبهرا ًيىن  افخخاح مص ازع الٍس
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اح  ًخم حظلُمها  بؼاكت بحمالُت جبلغ   340معلما هاما في بهماٌ بسهامج الؼاكت اإلاخيامل اإلاغسبي لؼاكت الٍس

 ( Ngounou) 2019مُجاواث زالٌ الىصف ألاٌو مً عام 

ىخُد مً الؼاكت بلى ؤن الهدف ال 2015، ؤشاز جدلُل  NESعىد وطع جلُُم حصجي لىخاثج   -

 2015التي بلغذ اللدزة اإلاسهبت  طىت  هى الؼاكت الىهسوماثُت 2020اإلاخجددة الري ًمىً بلىغه بدلٌى عام 

. في خحن بلغ بحمالي طعت الؼاكت الشمظُت اإلاسهبت  (Cantoni , p. 21)  مُجاواث 1770خىالي   2016ونهاًت طىت 

م جىىىلىحُا الؼاكت ال  ميجاوط للزياح 895ومُجاواغ  180شمظُت اإلاسهصة    التي حشيلذ فلؽ عً ػٍس

٪ 34وظبت   ميجاوط مدللا  2845ليكون بذلك  ئجمالي كوة الكهزباء املىجزة باسحعمال الطاكات املحجذدة 

  )ؤهفاوي  2017باإلااثت مً اللدزاث اإلاثبخت مً اإلاىازد اإلاخجددة في ما ًخعلم بالباكت الىهسباثُت الىػىُت طىت  

2018  ) 

 5403اإلاغسب في الؼاكاث اإلاخجددة جدلُم كىة ههسباثُت بطافُت جبلغ خىالي   اطتراجُجُتهما جخىكع 

ج الؼاكت )ؤخفىزٍت وػاكت مخجددة( ، منها 74مُغاواغ ؤي  وظبت  مُجاواغ مً ػاكت  1356٪ مً احمالي مٍص

اح، و ثُت لخلبُت الؼلب  اإلاخىكع مُجاواغ مً الؼاكت الىهسوما 622مُجاواغ مً الؼاكت الشمظُت و 3425الٍس

ادجه بيظبت  ا زالٌ الفترة اإلامخدة مً طىت 5.1ٍش  )ؤهفاوي(    2020بلى  2017٪ طىٍى

٪  98ؤدي  الخدٌى هدى بشالت الىسبىن مً كؼاع الىهسباء بلى زفع وظبت الاعخماد على الؼاكت مً -

٪ في عام  13ث اإلاخجددة بإهثر مً . وعالوة على ذلً، طاهمذ الؼاكا2016٪ في عام  93.3بلى  2008في عام 

   . (Khatib, p. 12) 2008٪ في عام 2.13لخلبُت الؼلب على الؼاكت ملازهت بـ  2016

  اإلاسجبت الثاهُت اطخؼاع اإلاغسب جدلُم  فلد  أما فيما يخص الىحائج الىوعية املدللة

دُت، وجمىً مً ججاوش عخبت  في مجاٌ الؼاكت ، مخجاوشا مصس  وملتربا مً 2017مُغاواغ زالٌ طىت  1000الٍس

لُا )ؤهفاوي(      حىىب بفٍس

ووفًلا إلالُاض الؼاكت اإلاخجددة "ماشس حاذبُت الؼاكت اإلاخجددة للبلد" الصادز عً بزوظذ آهد ًىوغ 

لُا بعد   2016في عام   لُا والثاوي  بفٍس جم جصيُفه في اإلاسجبت ألاولى في مىؼلت الشسق ألاوطؽ وشماٌ بفٍس

لُا     (Khatib, p. 24) 2018و البلد السابع عشس ألاهثر حاذبُت لـ اطدثمازاث الؼاكاث اإلاخجددة طىت  . حىىب بفٍس

عً اإلاغسب هدولت زاثدة على مظخىي العالم في طُاطاث الؼاكت  2017ماي  8لُخم ؤلاعالن ًىم 

المي لىفاءة الؼاكت لعام مً ػسف اإلاىخدي الع  Energy  Efficiency  Visionary  (EEV)حاثصة وهُله   اإلاخجددة

ت للادة الؼاكت اإلاخجددة     2017   (Cantoni , p.1)وهي بمثابت جىَسع نهاجي للبٌى اإلاغسب في اإلاجمىعت الخصٍس

 أما اللصور الىاثج في ثىفيذ استراثيجية  الطاكات املحجذدة باملغزب 

ألمً الدولت )عدم الظماح  وحىد العلباث الخىـُمُت واللظاًا اإلاإلىفت اإلاخعللت بالخؼىغ الخمساء

ع ذاث الىمؽ الال  عخبازه ًددد وخدة الدولت الظُاطُت( مسهصي زاصت على الىؼاق الىاطع ال باإلاشاَز

ع على هؼاق صغحر  )مدلي(  في خحن ؤن  (El-Katiri ,p. 31)والشفافُت له جإزحر زمصي على  جىفُر هره اإلاشاَز

  (Günay et al, p14)  مظخىي اإلاجخمعاث
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لعملُت الدشازهُت  في جىطُع آفاق مشازهت اإلاجخمع اإلادوي اإلادلي في بسامج الؼاكاث اإلاخجددة كصىز ا

زاصت في ؿل اجباع الىهج اإلاسهصي ، لم ًخم الدشاوز مع الظيان اإلادلُحن خٌى اإلاشسوع هفظه بل اكخصسث على 

 .Cantoni , p)والاكخصادًت اطدشازة فلؽ خٌى هُفُت حعله ؤهثر كبىال باليظبت لهم مً الىاخُت الاحخماعُت

س  "مدؼت  MASENوان هىان احخماعان فلؽ بحن  2017ختى ؤهخىبس  2009فمىر  . (60 ، والتي حعمل على جؼٍى

   (Günay et al , p. 27 )هىز " وممثلي البلدًت في  عيا ؤغان   

ج الؼاكت في اإلااثت مً  88الي ًخمحز بشيل هبحر بهُمىت الىكىد ألاخفىزي خُث ًخم جلبُت خى  ال ًصاٌ مٍص

  .(El Gharras and Menichetti, p. 2)بحمالي الؼلب على الؼاكت ألاولُت مً زالٌ الفدم والىفؽ والغاش

 ( 2020-2009) ثلويم استراثيجية الطاكات املحجذدة في املغزب . ب

م اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة باإلاغسب ودعمها لخدلُم ؤهدافها اإلاظؼسة  بدؤث الخيى  مت لخلٍى

ً وشٍذ الىكىد  في زفع دعم 2014اإلاغسبُت مىر حاهفي  اإلاىخجاث الىفؼُت بةشالت ؤلاعاهاث اإلاسصصت للبجًز

ذ الىكىد لخىلُد الىهسباء.  ؤما في فُفسي  2014وفي حىان  .الصىاعي ؤعلً زثِع   2015جم جؼبُم ذلً على ٍش

جي ل دعم الغاش  لىً هرا الاعالن  الق  اخخجاحاث الىشزاء عبد ؤلاله بىىحران عً مشسوع كاهىن لإللغاء الخدٍز

ؤزىاء احخماع الدٌو في ألامم  2015هلابُت عىُفت  ؤدي الى جإحُل اإلاشسوع لبعع الىكذ  وهى ما جم بزباجه طىت  

ت اإلاخعللت بخغحر اإلاىار ) ( خُث ؤعلىذ الخيىمت اإلاغسبُت صساخت UNFCCCاإلاخددة عىد  علد الاجفاكُت ؤلاػاٍز

    (Cantoni, p. 33)الغاش هدف زفع دعم

ع"   ، ؤعلً اإلالً مدمد الظادض عً طُاطت اإلاغسب للخصٌى  2015لعام " COP21في اجفاكُت باَز

والري  ( Kraemer, 2018)2030٪ مً ػاكتها الىهسباثُت اإلاثبخت مً مصادز الؼاكت اإلاخجددة بدلٌى عام  52على 

على ؤن ًصل بحمالي الاطدثماز في كؼاع الؼاكت بلى  2030وعام  2016حُجا واغ. بحن عام  13ًمثل الترهُب  

يي ، والري ًمثل وفًلا لىشازة الؼاكت والخىمُت الاكخصادًت ) 40 ( فسًصا حدًدة هبري MEMDDملُاز دوالز ؤمٍس

  (Khatib, p. 30) .2030٪ في اهبعازاث غاشاث الدفُئت بدلٌى عام 32لللؼاع الخاص وطُدُذ جسفًُظا بيظبت 

ددًد اطتراجُجُت حدًدة مىملت لخدلُم  ألاهداف الىىعُت  لسئٍت اإلاغسب الاطتراجُجُت في خُث جم ج

 كؼاع الؼاكاث اإلاخجددة  هي واآلحي:

ادة بحمالي اللدزة اإلاسهبت للؼاكت اإلاخجددة في كؼاع الىهسباء بلى   1 ٪  52. ؤلامداد بالىهسباء بٍص

 .2015٪ في عام  34ازجفاعا مً   2030بدلٌى عام 

مً مصادز  2030. الؼلب على الؼاكت  بسفع الؼلب على الؼاكت ألاولُت في البالد بدلٌى عام   2

اح والؼاكت الىهسوماثُت( بلى خىالي    ٪    20-15الؼاكت اإلاخجددة )الؼاكت الشمظُت والٍس

         2030٪ بدلٌى عام  15. هفاءة الؼاكت مً زالٌ جدلُم جىفحر الؼاكت بيظبت 3

جسغب الدولت في جللُل اعخمادها على الؼاكت على مصادز غحر مخجددة بلى ؤكل  ره السئٍتفي ؿل ه. 4

   (Abdelbari et al, p. 47 ). 2030٪ بدلٌى عام 82مً 

(  هي جخمت إلاظاز 2030-2020وفي خلُلت ألامس  هره الاطتراجُجُت  الجدًدة للؼاكاث اإلاخجددة )

خُث جم جددًد الهدف في الىصٌى لللدزة  ( 2020-2009ترة )للف  2009ألاهداف الىمُت التي طؼسث طىت 
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اح ب 4560ليل مصدز واآلحي الؼاكت الشمظُت ب  2030اإلاسهبت آفاق  مُجاواغ   4200مُجاواغ   وػاكت الٍس

 .Azeroual, El Makrini, El Moussaoui and El Markhi 2018, p.p)   مُجاواغ 3100ب والؼاكت الىهسوماثُت

190- 191 ) 

 / ADEREEو  ONEEو  MASENكامذ اإلاغسب بةعادة هُيلت اإلااطظاث الخيىمُت  2016ي حىان ف

AMEE  ٌوبعادة حظمُتها وحعدًل صالخُاتها وواحباتها16-39و  16-38و  16-37باألفعا ، ( Abdelbari et al, p. 

. جم حظلُم مظاولُت لدشمل حمُع مصادز الؼاكاث اإلاخجددة  في حمُع ؤهداء الدولت MASENهخىطُع دوز  (32

ONEE  اح اإلاخيامل وزؼت الؼاكت الىهسوماثُت بلى م خللذ   MASENعً  بسهامج ػاكت الٍس وهدُجت هرا الخلٍى

MASEN 39  2015٪ مً زؼت العمل السثِظُت بدلٌى ؤوازس عام (Cantoni , p.p. 31-33).   ؤٌو  هما جم بصداز

     (2018الدولي ) البىً  ؼاكت الخظساءمً ؤحل مظاهدة الخدٌى بلى ال 2016طىت طىد ؤزظس 

 الخاثمة:

مً زالٌ ما طبم ًمىً مالخـت مجمىعت مً الخصاثص التي احظمذ بها اطتراجُجُت الؼاكاث 

  2020 – 2009اإلاخجددة في اإلاغسب للفترة 

  اخخياز اللصس اإلاليي لصُاغت السئٍت الاطتراجُجُت  للؼاع الؼاكاث اإلاخجددة 

 ع صغحرة العخماد بشيل هبحر ع ع ذاث الىؼاق الىاطع في ملابل اهماٌ صُاغت مشاَز لى اإلاشاَز

ل الخازجي  الىؼاق في كؼاع الؼاكاث اإلاخجددة والري وان مسده العمل على حرب ؤهبر كدز مً الخمٍى

عُت  ل الدازلي  الري ٌعىد لخصىصُت الدولت )دولت هامُت، لِع لها مدازُل  َز في ؿل هلص الخمٍى

 هجحرانها...(

 ع الؼاكاث اإلاخجددة مسه ت مشاَز س اإلاغسب لظىق الؼاكت و ٍص له  ONEEز ايخخا مً زالٌعدم جدٍس

الشسواث اإلادلُت بشيل هبحر للمشازهت ومىه كصىز العملُت الدشازهُت فعالُت  والري ؤدي بلى بعاكت

سواث في جىفُر اطتراجُجُت الؼاكاث اإلاخجددة على الفىاعل هبحرة الخإزحر واإلاىـماث الدولُت والش

 " مثال.Taqaالىبري التي جيىن مظاهمت اوشاءها مً ػسف دٌو ؤزسي هشسهت "

  ع الؼاكت الشمظُت على بدٌ  ( CSPجىىىلىحُا الؼاكت الشمظُت اإلاسهصة ) جسهحز اإلاغسب في مشاَز

ً الدولي الخازجي ولِع اهؼالكا ( PVالؼاكت الشمظُت الىهسوطىثُت ) ما ًخماش ى وػلب الشٍس

ل والخبرة الدولُت )الاطدثماز  اإلاظخىي لخصىصُت  الخىىىلىجي الري ًمثل البلد بهدف حرب الخمٍى

ع وما هى مخاح مً ًد عاملت مدلُت ما  الاحىبي(ما ًسلم فجىة بحن مخؼلباث الخىؿُف في هره اإلاشاَز

واطعت الىؼاق اللادزة على حظهُل جدلُم هدف جىفُر حملت مً الاحساءاث على اإلاغسب ًخعحن 

 مً الؼاكت اإلاخجددة  ومىه جدلُم جىمُت مظخدامت للمغسب هىحصها في:٪ 52لـ  2030

  بىاء اللدزاث اإلادلُت مً زالٌ دعم البدث والخعلُم بما ًخماش ى ومخؼلباث جىىىلىحُا الؼاكاث

 اإلاخجددة 

  حشجُع اإلاشسوعاث الصغحرة التي حشمل اإلاجخمعاث اإلادلُت بخىطُع الىمؽ الالمسهصي طىاء في

 الخىفُر

 ف بمياهاث لخلم فسص العمل باطخغالٌ الُد العاملت اإلادلُتاطخىشا 



 زحاء بً زبُعت  و عبد اللؼُف بىزوبي             : دراسة ثدليلية" 2020 -2009ستراثيجية الطاكات املحجذدة في املغزب ئ"

 

 62 -50/ ص: 2020 ويلية/ ج02العذد / 09املجلذ            املجلة الجزائزية لألمً والحىمية         61

 

  ص في الجهاث الفاعلت اإلادلُت بخمىحن اإلاجخمعاث اإلادهُت اإلادلُت واللؼاع الخاص اإلادلي دوز  حعٍص

شاء كىىاث جىاصل بُنها وبحن بةو 2030-2020الؼاكاث اإلاخجددة للفترة  طتراجُجُت عملُت صُاغت ا

 -مت العملُت الاجصالُت ( وؤزر هىاجج اإلالترخاث في الاعخباز) الطخدا اللصس اإلاليي 
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