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ملخص:

هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على دوافع التوجه حنو الطاقات املتجددة وإبراز فعاليتها يف حتقيق التنمية املستدامة ،مع الرتكيز على واقع

مصادر الطاقات املتجددة يف مصر واملغرب وعرض الربامج املعتمدة يف كال الدولتني وأفاقها.لقد توصلت الدراسة إىل أن دور الطاقات
املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املغرب يظهر اجملال البيئي من خالل إحداث الربنامج الوطين لتدبري النفايات املنزلية ،وأيضا الربنامج
الوطين لتطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة ،وكذلك الربنامج الوطين حلماية جودة اهلواء ،والربنامج الوطين للوقاية من التلوث الصناعي
واملخاطر البيئية ،واقتصاديا توفري حوايل  00777منصب شغل ،واجتماعيا إقامة شبكة من سفراء الطاقة املتجددة عن طريق إقامة تدريبات
للشباب املغريب حول كيفية استخدام الطاقات املتجددة .هذا إىل جانب وضع املخطط الشمسي  0707وخمطط الطاقة الرحيية املندمج
 ،0707إضافة إىل الربنامج الوطين لالقتصاد يف مياه السقي  0707وخمطط النجاعة الطاقية ،وأيضا الربنامج الوطين للنفايات املنزلية
واملماثلة هلا واملخطط الوطين لتطهري النفايات السائلة ،أما يف مصر مت تنفيذ مشروع لإلنارة بواسطة نظم اخلاليا الفوتوفلطية لتزويد بعض القوى
بالطاقات املتجددة يف إطار برنامج برنامج تعريفة التغذية الذي بدأت جولته األوىل يف هناية 0702لطاقيت الرياح والشمس ،ومشروع الزعفرانة
ألكرب حمطة توليد طاقة يف إفريقيا ،إضافة إىل مشروع الطاقة الشمسية اجلديد أسوان ،ومشروع املركزات الشمسية واخلاليا الفوتوفولتية ،وهتدف
مصر للوصول إىل نسبة طاقات متجددة تصل إىل  %07من إمجايل نسب الطاقة سنة  ،0707ونسبة  %03سنة .0700
الكلمات المفتاحية :الطاقات املتجددة ،التنمية املستدامة ،املغرب ،مصر.

Abstract:
The study aims to shed light on the motives of the trend towards renewable energies and
to highlight their effectiveness in achieving sustainable development, focusing on the
reality of renewable energy sources in Egypt and Morocco and presenting the programs
adopted in both countries and their horizons.
The study found that the role of renewable energies in achieving sustainable
development in Morocco shows the environmental aspect through the establishment of
the national program for the management of household waste, as well as the national
program for the purification of liquid and wastewater treatment, as well as the national
program for air quality protection and the national program for the prevention of
industrial pollution and environmental hazards , And economically provide about
75,000 jobs, and socially establish a network of renewable energy ambassadors by
conducting training for Moroccan youth on how to use renewable energies. This is in
addition to the development of the Solar Plan 2020 and the Integrated Wind Energy
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Plan 2020, the National Water Economy Program 2030, the Energy Efficiency Scheme,
the National Program for Household Waste and the National Plan for Liquid Waste
Purification. In Egypt, a lighting project was carried out by photovoltaic systems to
supply Some of the renewable energies under the program of the nutrition tariff
program, which began its first tour at the end of 2014 for the wind and solar energy, the
Zafar Ana project for the largest power plant in Africa, the new solar project Aswan,
For solar and photovoltaic cells. Egypt aims to reach a renewable energy ratio of 20% of
the total energy ratios in 2020 and 38% in 2035.
Keywords: Renewable Energies, Sustainable Development, Morocco, Egypt.

مق ــدم ـ ــة
تصنف العديد من الدول العربية من اغىن بلدان العامل يف مصادر الوقود االحفوري ويف مقدمتها
النفط والغاز حيث متلك  85من احتياطات النفط و 62منن احتيناطي الغناز يف العنامل ،ولكنن
يف املقابننل تشننهد املنطقننة العربيننة ازديننادا كب نريا يف الطلننب عل نى م نوارد الطاقننة بنسننبة تفننو  7سنننويا
خاصنة الطاقننة الكهربائينة ،وتننذهب التقنديرات إىل أن هننذه الندول حتتننا إىل  126ألنف ميغناوات مننن
الطاقة بتكلفة تصل إىل حنو  666مليار دوالر لتغطية حاجة السو حبلول .6666
بناءا على ما تقدم فان الدول العربية وجدت احلل األمثل يف استغالل مصادر الطاقات املتجنددة
املتاحة لديها بامتياز خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كما أثبتت العديد من الدراسات ،حيث إن
اسننتثمار هننذه الطاقننات يف املنطقننة العربيننة يعنند خيننارا اسنرتاتيجيا لتننلمني وتنويننع مصننادر الطاقننة لننديها،
واملسننا ة مننع اجملتمننع النندويل يف التخفيننف مننن ا ثننار البيئيننة وخفننض نسننبة تركي نزات غننازات االحتبننا
احلراري املسببة للتغيري املناخي ومواجهة الطلب على موارد الطاقة احلالية يف املستقبل.
ويف هذا اجملال تويل املغرب ومصر اهتماما كبريا هبذه الطاقات ،وتتجه حنو تطويرها وتنميتها،
خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ،حيث خصصت مبالغ مالية عالية لالستثمار فيها ،ومن أجل
ذلك سيتم إجراء مقارنة بني استثمار الطاقات املتجددة للدولتني حمل الدراسة.
أوال :إشكالية البحث
ملعاجلة هذا املوضوع مت طرح اإلشكالية التالينة" :ما هو واقع استغالل الطاقات المتجـدد يـ
الدول العربية"؟
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ثانيا :أهداف البحث:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل حتقيق ما يلي:
 توجيه االهتمام حنو إبراز أ ية ومردود الطاقة املتجددة كمصدر له وزنه االقتصادي
واالجتماعي والبيئي؛
 اثبات أن هذا العصر هو عصر ذهيب للنمو االقتصادي والتكنولوجي ،لكن من خالل
االهتمام بالبيئة واستخدام مواد صديقة هلا واحلفاظ على حقو األجيال القادمة؛
 التعرف على اخلطوط العريضة إلسرتاتيجية الطاقات املتجددة يف الدول العربية؛
 إظهار واقع مصادر الطاقات املتجددة يف مصر واملغرب؛
 عرض برامج الطاقات املتجددة وآفاقها يف مصر و املغرب؛
 إبراز دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة يف كل من املغرب ومصر.

ثالثا :هيكل البحث
من أجل اإلجابة على إشكالية البحث ولتحقيق أهداف هذه الدراسة مت تقسيم املوضوع إىل
النقاط ا تية:
 وفرة الطاقة املتجددة يف الدول العربية واهتمام متلخر؛
 إسرتاتيجية الدول العربية يف استثمار مصادر الطاقات املتجددة؛
 واقع مصادر الطاقات املتجددة يف مصر واملغرب؛
 برامج وأفا الطاقات املتجددة يف مصر و املغرب؛
 دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املغرب ومصر.
أوال :وير الطاقة المتجدد ي الدول العربية واهتمام متأخر:
تت نوافر عناص ننر الطاقننة املتج ننددة يف العدينند م ننن ال نندول العربيننة خاص ننة الطاقننة الشمس ننية وطاق ننة
الرينناح ،غننري أن هننذه النندول اطرطننت متننلخرة يف مشنناريع الطاقننة البديلننة مقارنننة ببلنندان ال متلننك هننذه
الكمية من الثروات ،ويف السنوات األخرية أصبحت احلاجة إىل مصادر الطاقة املتجنددة أكثنر وضنوحا
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اإل ال يف اطفاض مؤشر نسبة الطاقات املتجددة من جمموع مصادر الطاقة املتوفرة والنذي ال يتجناوز
 %2كمعنندل لنندول املنطقننة ،أغلبهننا مننن الطاقننة الكهرومائيننة مقابننل أكثننر مننن  %66كمعنندل عنناملي
حسب الوكالة الدولية للطاقنات املتجنددة .وهنذه النسنبة ال تعكنس منا تتمتنع بنه املنطقنة منن إمكاننات
طبيعية يف هذا اجملال واليت تعترب من أهم مناطق العامل اليت تتوفر فيها الطاقة الشمسية خاصة وأن دوال
عربية عدة تقع ضمن ما يسمى بدول حنزام الشنمس والنيت حتظنى بثالثنني ينوم غنائم أو أقنل يف السننة،
ومعدل أمطار سنوي ال يتجاوز  166مليمرت ،هذا فضال على ميزة النظافة يف هذا النوع من الطاقات
 ،وهو ما ِّ
ميكن من جتنب املخاطر البيئية والصحية الناجتة عن استخدام الطاقة األحفورية.

1

ويعود تلخر اهتمام البلدان العربية هبذه الطاقة النظيفة لألسباب التالية:
 وفرة الطاقة التقليدية (النفط والغاز) يف العديد من دول اخلليج ،اجلزائر ،العرا ما ساهم يف عدم
البحث عن مصادر بديلة ؛
 العوائق التكنولوجية واليت ال تسمح بإنشاء طاقة مشسية يف بعض الدول؛
 عدم توفر الشمس والرياح على مدار اليوم مما جيعل التخزين ضرورة وبالتايل ارتفاع نسبة التكلفة؛
 انعدام التخطيط البيئي املستدام واملتكامل؛
 صعوبة دراسة وتطبيق مشاريع الطاقة املتجددة دون االستعانة بالشركات األجنبية.
ولكن ذلك ال جيب أن يكون عائقا أمام استغالل هذه املصادر ،ألن سعر إنتا الطاقة
الكهربائية من الطاقة الشمسية سيستمر يف االطفاض مع تطور التكنولوجيا ،واجلدير ذكره أن هذه
املعوقات مل متنع بعض الدول العربية من البحث عن احللول واستغالل إمكانياهتا من مصادر
الطاقات املتجددة كاملغرب الذي كان السبا يف استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ثانيا :إستراتيجية الدول العربية ي استثمار مصادر الطاقات المتجدد :
أعلنننت بع ننض النندول العربي ننة أه نندافها املسننتقبلية ملش نناركة الطاق ننة املتجننددة يف منظوم ننة الطاق ننة
الكهربائي ننة ،وت نرتاوح ه ننذه األه ننداف ب ننني  1إىل  26م ننن الف ننرتة املمت نندة م ننن الع ننام  6616إىل
 6666و تلننك املمتنندة مننن  6666إىل  ،6606كمننا اتسننمت بعننض األهننداف بتحدينند القنندرات
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تلننك مسننتقبال .ومننن ف فقنند اعتمنند علننى حسنناب األهننداف املسننتقبلية ملشنناركة الطاقننات املتجننددة يف
الدول العربية خالل الفرتة املذكورة أعاله على األسس التالية:

2

 األهداف اليت أعلنتها الدول العربية بشكل رمسي؛
 حتويل األهداف املعلنة ملشاركة الطاقة املتجددة إىل نسبة من الطاقة الكهربائية؛
 مشول األهداف املعلنة ملشاركة الطاقة املتجددة مستقبليا كافة أنواع الطاقة املتجددة؛
 يضمن توقع األهداف حىت عام  6606ثالث تصورات هي "األدىن ،املتوسط و املرتفع"؛
 اعتمنناد التصننورين املتوسننط واملرتفننع علننى أن النندول الننيت أعلنننت أهنندافا حننىت 5( 6666دول مننن
أصل  )11سوف تعلن عن أهداف أخرى حىت 6606؛
ثانيا  :تطلعات مساهمة الطاقة المتجدد ي مزيج الطاقة للدول العربية حتى سنة :1000
وقد مشلت املراحل التالية:
 -1املرحلن ننة األوىل :منظومن ننة الطاقن ننة املتجن ننددة يف الفن ننرتة  :6666-6616ويتوق ن نع أن تصن ننل نسن ننبة
املشنناركة خننالل نفننس الفننرتة إىل  8.1النسننبة األكننرب مننن طاقننة الرينناح تليهننا الطاقننة املائيننة ،ف
الطاقة الشمسية والكتلة احليوية مبشاركة معتربة.
 -6املرحلة الثانية :منظومنة الطاقنة املتجنددة يف الفنرتة  :6606-6666يتوقنع خنالل هنذه الفنرتة أن
تصننل نسننبة مشنناركة مصننادر الطاقننة املتجننددة يف إنتننا الكهربنناء إىل  6.0ويرجننع االطفنناض
يف املشاركة إىل ارتفاع استخدام الطاقة االحفورية وعدم تضمني أهداف إسرتاتيجية للدول العربية
حىت سنة  ،6606إال  0دول هي اإلمارات ،سوريا واجلزائر.

3

ثالثا :واقع مصادر الطاقات المتجدد ي مصر والمغرب
س ننيتم يف ه ننذا اجل ننزء التط ننر إىل أه ننم من نوارد الطاق ننة غ ننري املتج ننددة يف مص ننر واملغ ننرب ومكانته ننا
االقتصادية.
 .2الطاقة الشمسية :تعترب الشنمس مصندر رئيسني للطاقنة مبختلنف أنواعهنا ،كمنا تتمينز باطفناض
مستمر يف تكلفة ختزينها ،إذ يوضح موقنع إنرجني إنوفيشنن أن تكلفنة توليند الكهربناء منن الطاقنة
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أي بنسبة  %75يف مخس سنوات فقط كما أهنا من أنظف مصادر الطاقة 4،عالوة علنى ذلنك
تعتمد الطاقة الشمسية على مصدر حملي متوفر بصورة جمانية يف مجيع أرجاء البالد
تقنع مصنر يف منطقنة احلنزام الشمسني ،فضنال عنن متتعهنا مبسناحات شاسنعة منن الصنحاري،
حيث ترتاوح قيم االشعاع الشمسي العمودي بني  3200-2000كيلووات/ساعة/م/6سننة،
مبتوسط  10ساعات سطوع للشمس طوال اليوم ،وخصصت الدولة أراض تُتيح تنفينذ قندرات
بلكثر من 55

و.

5

وقد افتتحت مصر حمطة للطاقة الشمسية يف واحنة سنيوه بطاقنة  16ميغاواطنات بتموينل إمنارا
لكنننه مشننروع متواضننع مقارنننة مبشننروعات املغننرب 6.أمننا املغننرب فيعتننرب مننن أهننم النندول العربيننة
استخداما ملصنادر الطاقنة املتجنددة وأول دولنة علنى مسنتوى دول املغنرب العنريب خاصنة يف جمنال
الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح ،أما بالنسبة للطاقة الشمسية فبفضل موقعهنا اجلغنرايف فنإن مندة
إشرا الشنمس علنى كامنل النرتاب املغنريب تنرتاوح بنني  6766سناعة سننويا بالشنمال وأكثنر منن
 0866ساعة سنويا يف اجلنوب 7،حيث بدأت الوكالة املغربية للطاقة الشمسية يف منتصف عام
2013يف بنناء املرحلنة األوىل منن مشنروع ورزازات للطاقنة الشمسنية ،وتبلنغ كلفنة املشنروع حننو
 680مليون دوالر ،ومن املقرر أن تبلغ طاقته حوايل  160ميغاواط.

8

.1طاقة الرياح :مع بداية القرن  61تزايد اهتمام الدول بالرياح كمصدر للطاقة 9،حيث تتوفر مصر
على سرعات رياح شبه مستقرة على مدار العام ترتواح بني  5مرت/ثانية إىل أكثر من  10مرت /ثانية،
حثت الدولة لتخصيص أراض ببقع جغرافية متعددة ذات سرعات رياح عالية ،كخليج السويس

وشر وغرب النيل ،تستطيع إستيعاب قدرات جمتمعة تصل إىل أكثر من 30

و 10،وأشارت

اإلحصائيات لعام  2008إىل أن طاقة الرياح املركبة يف مصر بلغت  384م و لرتتفع سنة 2009
إىل  552م و بزيادة  43.8%عن عام  2008فيما حافظت على نفس القيمة اإلمجالية لطاقة
الرياح املركبة  886م و سنة  6611و 6616بعد االطفاض يف سنة  6616اين سجلت  886م
و 11.وتساهم طاقة الرياح بلقل من  %6يف الطاقة الكهربائية املولدة حاليا بالرغم من وفرة مصادر
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الرياح ،ويف عام  ،6616قامت هيئة استخدام الطاقة اجلديدة واملتجددة التابعة لوزارة الكهرباء
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والطاقة ،بإنشاء حمطات رياح بقدرة كلية تصل إىل  886م و يف منطقة الزعفرانة ،وقد مت إنشاء هذه
احملطات بالتعاون الدويل مع الدمنارك ،أملانيا،أسبانيا واليابان .ويوجد حاليا مشاريع حتت اإلنشاء
بقدرات تصل إىل  1166م و يف منطقة خليج الزيت على ساحل البحراألمحر.
وحبكم املوقع اجلغرايف للمغرب فإنه يتوفر على إمكانيات كبرية حيث تزيد سرعة الرياح باملغرب عن
 2م/ثا بقدرة توليد طاقة تصل إىل حوايل  2666م و ،وترتكز املناطق الرياحية يف املغرب يف أقصى
الشمال وكذلك يف منطقة احمليط األطلسي ،ويقوم املغرب بتنفيذ العديد من مشاريع الطاقة الرياحية،
مثل طاقة الرياح يف الصويرة وطنجة وتازة وطرفاية  ....إخل 12،حيث قدرت طاقة الرياح املركبة يف
املغرب  253م و سنة  2009و  286م و يف  ،2016كما بلغت  394م و يف سنة 6616
أي بزيادة تقدر بن .35٪

13

.0الطاقة الكهرومائية  :تعترب الطاقة الكهرومائية مصدر رئيسي إلنتا الطاقة على املستوى
العاملي حيث يصل إنتاجها إىل حوايل  (TWH)3000ت و/سا عام  ،2002وبالتايل
فهي تشكل حوايل  15من إنتا الكهرباء يف العامل ،14احتلت مصر املرتبة األوىل عربيا يف
إنتا الطاقة الكهرومائية خالل  6663بقدرة  6566ميغاواط يف الساعة و 6616بقدرة
12.9ترياواط يف الساعة ،وهو ما يعرب قدرة هائلة مقارنة مبا كانت تنتجه الدولة يف
سنة  ،2009وجند اطفضت القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهرومائية يف مصر إىل  10.2ترياواط
سنة  6616بعد االرتفاع الذي سجلته خالل  6611اين بلغت  13.7ترياواط 15،أما يف
املغرب فقد بلغت القدرات املركبة من الطاقة الكهرومائية  1776ميغاواط لسنة  6663لتحتل
املرتبة الثالثة يف الدول العربية يف هذا اجملال ،ويف  6616ارتفعت إىل  6.5ترياواط.
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.4طاقــة الحــرار الجوييــة :تعنند مصننادر مصننر مننن طاقننة احل نرارة األرضننية حمنندودة حلنند كبننري وهنني
تنحص ننر حالي ننا يف العي ننون والين ننابيع الس نناخنة ،يف حلن نوان واملنطق ننة احمليط ننة ول ننيج الس ننويس وا ب ننار
االرتوازيننة يف منطقننة سنندر علننى السنناحل الشننرقي خللننيج السننويس ويف بعننض مننناطق الصننحراء الغربيننة
وا بننار العميقننة ،حي نث ت نرتاوح درجننة ح نرارة املينناه يف هننذه املصننادر مننن  76-63درجننة مئويننة ،وال
67
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توجد مؤشرات على وجود مصادر عالية لدرجة احلرارة (أكرب من  186درجة مئوية) ،ولكن تطمح
أ.عزالدين بوحبل/ط.د.إيمان منيب

مصننر حاليننا يف ظننل خطتهننا يف املبننادرة اإلفريقيننة واتفاقيننة م نؤمتر بنناريس للحنند مننن غننازات االحتبننا
احلراري واحلفاظ على الطاقات مبا خيدم البيئة ،وتنويع مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة بفكر جديد
مننن خننالل اسننتخدام طاقننة ح نرارة بنناطن األرض يف صننناعة الكهربنناء (إىل جانننب الطاقننة الشمسننية
والرياح)  ،انطالقا من بعض األماكن يف جنوب سيناء كعيون موسى ،ومحام فرعون.
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.5طاقـة الكتلـة الحيويـة( :اخلشنب والفضنالت احليوانينة والنباتينة) وهني منن مصنادر الطاقنة النيت
كانت شائعة قبل استخدام النفط حينث متتلنك مصنر ثنروة منن املخلفنات الزراعينة تصنل حلنوايل 08
مليون طن سنويا يستفاد منها حبوايل  7ماليني طن علف و 2ماليني طن مساد عضنوي ،ويتخلنف
عنهننا ح نوايل  18مليننون طننن خملفننات نباتيننة .هننذه الكميننة مننن املخلفننات هبننا حمتننوى ح نراري يعننادل
8ملي ننون ط ننن م ننن الب ننرتول.كم ننا أن  18ملي ننون ط ننن م ننن املخلف ننات الزراعي ننة تكف نني لتش ننغيل حمط ننة
كهرباء عمالقة بقدرة  0066م و سنويا.
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أما بالنسبة للمغرب حيث  2013أن شركة  Lesieur Cristalلصناعة الزيوت والصابون
حصلت على قرض من البنك األورويب إلعادة األعمار والتنمية بقيمة  3.3مليون دوالر ،هبدف
إنشاء مرجل يعمل على خملفات صناعة الزيتون ،ويف نفس الفرتة تعاقدت شركة Biokast
 Energyيف تونس مع شركة برتغالية للحصول على  8000طن سنويا من الديزل احليوي.
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رابعا :برامج وأياق الطاقات المتجدد ي المغرب ومصر:
بنندأت دول مشننال إفريقيننا تعتمنند بشننكل متزاينند علننى الطاقننات املتجننددة كطاقننة الشننمس والرينناح،
السيما أن بعض هذه الدول مثل مصر واملغرب تتوفر علنى إمكانينات ضنخمة منن الطاقنات املتجنددة
واليت من شاهنا حتقيق التنمية من خالل استثمارها.
 .2استراتيجيات وبرامج الطاقات المتجدد ي المغرب :يراهن املغرب ومن خالل
العديد من االسرتاتيجيات القطاعية الرامية إىل تطوير الطاقات املتجددة وترسيخ النجاعة
الطاقية كممارسة على املدى الطويل ،تضمن من جهة تسخريا أمثل للطاقات اليت تتوفر
عليها اململكة ورفعا للوعي بضرورة احلفاظ على املوارد الطاقية يف املستقبل ،مما مكن البلد
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من حيازة مكانة عاملية يف استخدام وتوظيف هذه املصادر اجلديدة ،وقد اطرط املغرب
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خالل مؤخرا يف عدد من املشاريع الرامية إىل جعل الطاقات املتجددة مصدرا حقيقيا
لإلنتا الطاقي وبديال يستطيع حتقيق االكتفاء وترسيخ التنمية املستدامة ،وقد حقق
إجنازات ملموسة يف جمموعة من اجملاالت مثل مراقبة جودة اهلواء  ،واستغالل الغابة وتطوير
الطاقات املتجددة ،كما تبذل حاليا جهود لتعزيز البنيات األساسية لتطهري النفايات
السائلة ،وجتميع النفايات وتدويرها وتثمينها ،ومت إحداث العديد من املؤسسات لتنفيذ
اإلسرتاتيجيات الوطنية يف جمال الطاقة كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات املتجددة والنجاعات
الطاقية ( )ADEREEوشركة اإلستتمارات يف جمال الطاقة ( )SIEومعهد البحث يف
الطاقة الشمسية والطاقات املتجددة (.)IRESEN
2.2
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اإلطار العام لبرنامج تطوير الطاقات المتجدد للمغرب :ميكن إبراز

إسرتاتيجية تنمية الطاقات املتجددة يف املغرب من خالل جمموعة من املشاريع القطاعية
ا تية:
الجدول  :01مخططات الطاقات المتجدد للمغرب لسنة 1010
مخطط الشمس ()2020
أهدايه:

مخطط الطاقة الريحية المندمج ()2020
أهدايه:

-إنشنناء  8حمطننات )بقنندرة إمجاليننة  6666ميغنناواط( ،أي

 -حتقيننق  6666ميغنناواط أي  14مننن القنندرة الكهربائيننة

14من احتياجات الطاقة الكهربائية؛
التكلفة اإلمجالية حبوايل  70مليار درهم؛ االقتصاد السنوي :مليون طن مكافئ النفط؛حجنم االنبعاثنات النيت سنيتم تفاديهنا  3,7ملينون طنن مننثاين أوكسيد الكربون يف السنة؛
-تشغيل أول حمطة كان سنة .6612

اإلمجالية؛
التكلفة اإلمجالية التقديرية  31,5مليار درهم280 ،ميغناواط يف طنور االسنتغالل و 720ميغناواط يف طنور االجنناز،
االقتصاد السنوي  1,5مليون طن مكافئ النفط؛
حجنم االنبعناث النيت سنيتم تفاديهنا  5,6ملينون طنن منن ثناينوأكسيد الكربون يف السنة؛
-تشغيل أول حمطة رحيية كان سنة .6612

النجاعة الطاقية – البناء ،الصناعة والنقل ()1000

البرنامج الوطن لالقتصاد ي مياه السق ()1000

أهدايه:

أهدايه:

االقتصاد يف الطاقة بنسبة  12سننة  2020و 15سنة .2030

توفري ملياري مرت مكعب يف السنة من بينها  1,4مليار مرت مكعبيف السنة يف الضيعات الزراعية
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أ.عزالدين بوحبل/ط.د.إيمان منيب

االنتقال حنو السقي املوضعي على مساحة 550.000تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ( 35النقل(،تقلنيص الفناتورة الطاقينة بنسنبة  15حبلنول سننة  6606هكتارا ()6666؛ 006.666هكتنار جمهنزة بلنظمنة عصنرية لالقتصناد يف امليناه(السنة املرجعية .)6665

االستثمارات الالزمة :أكثر من  21مليار درهم. 40.000منصب شغل (.)6666
قانون  09 / 47املتعلق بالنجاعة الطاقية ()6616التسعري املتفاوت) االستهالك الكهربائي(.-قانون النجاعة الطاقية يف البناء.

( )6610أي حنوايل 24مننن املسنناحة اإلمجاليننة مقابننل
11سنة . 2007

البرنامج الوطن للنفايات المنزلية والمماثلة لها

المخطط الوطن لتطهير النفايات السائلة

أهدايه:

أهدايه:

معندل مجنع النفاينات املنزلينة واملماثلنة هلنا  36مقابنل -معدل الربط بشبكة التطهري( 80احلضر ( مقابل 72 ،)6610( 80مع نندل الت نندوير  ،)6666( 66سنننة  ،6611معنندل تنقيننة مينناه الصننرف الصننحي 60%مقابننل
 62سننة  ،6611معاجلنة ميناه الصنرف الصنحي مبنا يف ذلنك يف
املطارح املراقبة  100 :يف املناطق احلضرية ()6668؛
القطناع الثالنث وإعنادة اسنتخدامها بنسنبة 50 %سننة  2020و
االستثمار التقديري 37 :مليار درهم؛100 %سنة 6606؛
أكثر من  11.000منصب شغل مباشر.االستثمار التقديري 43 :مليار درهم؛أكثر من  10.000منصب شغل مباشر.المصدر :االقتصاد االخضر ي المغرب ،االمم املتحدة اللجنة االقتصادية الفريقيا ،مكتب مشال افريقيا ،6612 ،ص11-16:

تطمننح املغننرب يف رفننع قنندرات إنتننا الكهربنناء الننيت يننتم تولينندها مننن مصننادر متجننددة إىل %26
حبلننول العننام  6666بقيمننة  2666م و ،وتوزيعهننا بالتسنناوي بننني الطاقننة املائيننة واهلوائيننة والشمسننية
( %12لكننل واحنندة) ،علننى أن ترتفننع هننذه النسننبة إىل  %86حبلننول عننام  ،6606حيننث سيسننتثمر
املغننرب ح نوايل  66.5مليننار دوالر حبلننول عننام  6666سننيذهب جننزء كبننري منننه يف قطنناع الكهربنناء،
فالبلد يسعى إىل تشكل حمفظة الطاقة اليت تعتمد علنى الطاقنات املتجنددة ،21هنذا إضنافة إىل أهنداف
خفنض اسنتهالك الطاقنة بنسنبة  %16حبلنول عنام  6666و %18حبلنول  6606منن خنالل كفنناءة
استخدام الطاقة 22مت إنشناء أول حمطنة النتنا الكهربناء منن الطاقنة الشمسنية وبقندرة  126ميجناوات
يف ورزازات عام  6612ومن املقرر زيادة قدرهتا خنالل سننتني أو ثنالث سننوات إىل  866ميجناوات
وسننتكون بننذلك أعظننم حمطننة يف العننامل لتولينند الكهرب نناء مننن الطاقننة الشمسننية احلراريننة ،وخننالل س نننة
 6666سيصل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فيها إىل  6666م و ،أعلن عن إطال مشروع
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حمطة ورزازات للطاقة الشمسية العام  ،6616وتشمل بناء 8حمطات ستمثل  05من طاقة التوليد
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الفعلينة حبلنول  ،6666ومنن املتوقنع أن يقلنص جممنع ورزازات للطاقنة الشمسنية اعتمناد النبالد علنى
الننفط بنحنو  6.8ملينون طنن يف الوقنت النذي سنتخفض فينه منن االنبعاثنات الكربونينة بنحنو 760
ألف طن يف العام.
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ومل يقتصننر عمننل حمطننات الطاقننة الشمسننية علننى تولينند الكهربنناء بصننورة مباشننرة ،بننل أنننتج املغننرب
جهازا قادرا على حتويل النفايات املنزلية إىل فحم عن طريق الطاقة الشمسية ،ف يتم حتوينل الفحنم إىل
طاق ننة كهربائي ننة ع ننرب توربين ننات ،ام ننا بالنس ننبة لطاق ننة الري نناح فق نند ك ننان بن نناء حمط ننة طرفاي ننة ع ننام 6612
تكملننة لالس نرتاتيجية اجلدينندة للدولننة املغربيننة ،إذ تعتننرب أكننرب حمطننة تعمننل بطاقننة الرينناح يف إفريقيننا تبلننغ
طاقته ننا اإلنتاجي ننة  066م و ،إض ننافة إىل مزرع ننة ط نواحني الري نناح ال ننيت اقيم ننت يف مدين ننة طنج ننة وال ننيت
تشتمل على  126مروحة تننتج  %6.8منن إمجنايل الطاقنة الكهربائينة املطلوبنة يف النبالد ،كمنا هتندف
املغرب من خالل اسرتاتيجيتها الستثمار الطاقة املتجددة لسنة  6606اىل زينادة مسنا ة طاقنة الريناح
يف انتننا الكهربنناء اىل  2666م و ،و  2826م و بالنسننبة ملسننا ة الطاقننة الشمسننية فيمننا خططننت
لزيادة مسا ة الطاقة املكهرومائية يف امجايل انتا الكهرباء اىل  1006م و.
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 1.2المؤشرات الرئيسية الدولية الدالة على التقدم المحرز للتجربة المغربية:
وتتمثل هذه املؤشرات يف ما يلي:
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 احتلت املغرب الرتبة  81من أصل  178دولنة يف مؤشنر األداء البيئني لسننة  ،6612املرتبنة
 8بني بلدان إفريقيا بعد تونس )املرتبة  ،(0واجلزائر )الرتبة  ،(2وقبنل مصنر )الرتبنة  ،(7وليبينا
(الرتبة  )16يف مؤشر أداء اهلندسة الطاقية العاملية 2014؛
 حتقيق الريادة يف املنطقة العربية  71نقطة ،تليه مصنر  53نقطنة ،وتنونس  47نقطنة ،واجلزائنر
28نقطة ،والسودان  25نقطة ،وليبيا  20نقطة يف تنمية الطاقات املتجددة لسنة 6618؛
 حتقيق الريادة يف مكافحة االحتبا احلراري يف أفريقيا ويف العامل العريب ،إذ حيتل الرتبة 18من
أصل  ،58أي أنه قفز بن  15مرتبة مقارنة مع تصنيف سنة 2013؛
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 اختيار مدينة الرباط مدينة خضراء سنة  2010من بني  15مدينة يف العامل ،يف إطار مبادرة
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 166مدينة ،ومت إدماجها ضمن الرتاث العاملي لليونسكو سنة .6616
 إطن نراط املغ ننرب يف أكث ننر م ننن  26اتفاقي ننة دولي ننة منه ننا اتفاقي ننة اإلط ننار لألم ننم املتح نندة ح ننول
التغريات املناخية؛
 حتتننل املغننرب املرتبنة االوىل بننني اكثننر البلنندان جننذبا السننتثمارات الطاقننات املتجننددة يف منطقننة
الشر األوسط ومشال أفريقيا حسب تصنيف مؤسسة إرنست أند يونغ.
 .1استراتيجيات وبرامج الطاقات المتجدد ي مصر
ميكن تلخيص أهم الربامج املعتمدة للطاقات املتجددة يف ما يلي:
 2.1برنـامـج تعـريـفة التـغذيـة :بدأ الربنامج جولته األوىل هناية عام  6612لطاقيت الرياح والشمس،
بسعة قصوى  50م و لكل مشروع ولفرتة  66عام للرياح و 68عام للطاقة الشمسية ،إال أن
الربنامج مل يلق الدعم الالزم له وبالتايل مل خيلق الثقة الكافية للمستثمرين يف قطاع الطاقة املتجددة
،كما تبنت احلكومة سياسات هتدف إىل حترير أسعار الكهرباء ،وحتقينق التوازن حبلول العام 6613
عن طنريق التخلنص من الدعنم تدرجيينا بتحفيز مسا ة القطاع اخلاص ،وقد حنددت آليات لتنفيذ
التعاقد تتمثل فيما يلي:

26

 املناقصات التنافسية :طرح املناقصات بنظام ابن -متلك -قم بالتشغيل  BOOملشروعات
القطاع اخلاص ،وبنظام التصميم والتوريد  finance + EPCللمشروعات احلكومية.

27

 االتفاقيننات الثنائننية :ملنتج الطاقة املستقل  IPPمقابل دفع رسوم إستخدام شبكة نقل
الكهرباء.
 تعريفة التغذية  :FITهي قيم حمفزة بعائد جاذب لإلستثمار معلن عنها سابقا ،حيصل
عليها منتجي الطاقة ،مقابل بيعها لشركات توزيع الكهرباء ،بعقود شراء طويلة األمد،
وختتلف تلك القيم بإختالف التكنولوجيا وقدرة املشروع وموقعه.
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 1.1مشروع الزعفرانة كأكبر محطة توليد طاقة ي أيريقيا :قامت مصر بتنفيذ أوىل
مشاريعها اليت تعتمد على استخدام الطاقة البديلة املتمثلة يف الرياح من أجل توليد الطاقة،
أطلق عليها اسم حمطة "الزعفرانة" وتعد األكرب من نوعها يف قارة أفريقيا وأكثرها إنتاجا على
مستوى العامل ،نتيجة هبوب الرياح القوية على مدار العام يف منطقة ساحل البحر األمحر ،ويبلغ
إنتاجها من الكهرباء 1266

و /سا سنويا ،وتعمل الزعفرانة بدورها على تقليل نسبة انبعاثات

غاز ثاين أكسيد الكربون حبوايل  566ألف طن يف العام 28،يدعم بنك اإلعمار و التنمية األملاين
أربعة منها تولد ما جمموعه  886م و من الطاقة الكهربائية ،كما يتم االن انشاء مزرعة للعنفات
اهلوائية بسعة إمجالية  026م و 29،ويتم اإلعداد لتنفيذ ثالث مزارع رياح وليج السويس بقدرة
 666م و لكل منهما ومزرعة بغرب النيل بسعة  666م و.

30

 0.1مشروع الطاقة الشمسية الجديد أسوان :يعد املشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية يف
مصر من الشمس حيث بدأ العمل يف عام  6618ويضم املشروع  2حمطات رئيسية لنقل الكهرباء
بإمجايل  6666م و و 26حمطة مشسية فرعية ستنتج  86م و من كل حمطة ،واجلدير بالذكر إن
مشروع الطاقة الشمسية يف أسوان وفر  66ألف فرصة عمل خالل مدة اإلنشاءات اليت تستمر على
مدار  2سنوات إضافة اىل  2آالف فرصة عمل ثابتة يف الشركات بصفة دائمة عند بدء العمل
الفعلي للمشروع.31
 4.1مشروع املركزات الشمسية :وهي حمطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية احلرارية تعمل
بالنظام املختلط بقدرة  126م و ،ويعتمد هذا املشروع على تكنولوجيا القطع املكافئ الذي يعمل
بنظام الدورة املركبة بإستخدام الغاز الطبيعي ،ويشمل هذا املشروع  66م و كمكون مشسي،
ويتشابه هذا املشروع مع ثالث مشروعات أخرى يتم إنشائها يف إفريقيا (مصر ،املغرب واجلزائر)
واليت تعتمد على املز بني الطاقة الشمسية والعمل بالنظام املختلط لتوليد الكهرباء.
 5.1 4.0مشاريع المحطات المائية :كما سا ت احملطات املائية يف توليد  %11.6من
الطاقة الكهربائية املولدة يف مصر.
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 7.6 4.4االسرتاتيجيات املستقبلية لطاقات املتجددة يف مصر :عملت مصر على استغالل
مصادر الطاقات املتجددة املتاحة لديها من خالل جتسيد اسرتاتيجيات وبرامج تساعدها على انتا
طاقة متجددة السيما يف جماالت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن خمطط  6666للوصول اىل
 66طاقة متجددة حبلول عام  32.6666تساهم فيها طاقة الرياح بنسبة حوايل  16
تعادل  7666ميغاواط ،باالضافة اىل مسا ة الطاقة الشمسية بنسبة حوايل  ،6والطاقة املائية
بنسبة  2وتوليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية بقدرة حوايل  0866ميغاواط حبلول عام

 6667على النحو التايل33:
 6566 4.5ميغاواط من الطاقة الشمسية احلرارية عام 6667؛
 766 4.4ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية عام .6667
الشكل  :02تقسيم مزيج الطاقات المتجدد لسنة 1010

المصدر :حممد يونس ،خريطة الطاقة المتجدد ي مصـر  ،2016مؤسسة فريدريش إيربت ،مصر ،6612 ،ص.1 :

الشكل  61يوضح النسب املستهدفة للطاقة يف مصر ،حيث تتمثل يف  56للطاقة
األحفورية 16 ،لطاقة الرياح 2 ،للطاقة املائية و 6للطاقة الشمسية وهو ما يبني أنه من
املستهدف الوصول إىل نسبة  66للطاقات املتجددة يف مصر من إمجايل نسب الطاقة.
وقد قام قطاع الطاقة يف مصر (الكهرباء والطاقة املتجددة والبرتول) بإعداد دراسة للمزيج
األمثل فنيا واقتصاديا إلنتا الطاقة حىت عام  ،6608حيث حيتوي املشروع على عدة برامج كان
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أ ها دعم اسرتاتيجية الطاقة املستدامة واملتكاملة يف مصر حىت عام  .6608وتتضمن هذه الدراسة
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جمموعة من سيناريوهات خلليط الطاقة بفرضيات خمتلفة لتقييم تلثري دخول الطاقات املتجددة بنسب
خمتلفة إىل مزيج توليد الكهرباء من املنظور الفين واالقتصادي وذلك هبدف اختيار السيناريو األمثل،
والذي يستهدف الوصول بنسبة مسا ة الطاقة املتجددة إىل  %05من إمجايل الطاقة الكهربائية
املنتجة يف عام  34،6608وذلك على النحو التايل:
الشكل  :01تقسيم مزيج الطاقات المتجدد لسنة 1005

المصدر :وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة ،استراتيجية الطاقة المتجدد (بتاريخ:)1028/02/00 :
http://www.nrea.gov.eg/About/Strategy

الشكل  6يوضح نسبة الطاقات املتجددة املستهدفة تصل إىل  %05من إمجايل الطاقة
الكهربائية املنتجة يف عام  ،6608لتضم بذلك  %16من اخلاليا الفوتوفولتية مقارنة بالشكل
السابق اليت كان فيها اهلدف الوصول إىل  %66سنة  6666وهو ما يبني أن السلطات تتوقع زيادة
مكانة الطاقات املتجددة يف مصر مستقبال.
8.1
يلي:

المؤشرات الرئيسية الدولية الدالة على التقدم المحرز للتجربة المصرية :وتتمثل يف ما
35

 قفزت مصر  60مركزا يف الرتتيب الذي يصدره التقرير املعين باالستثمار يف جمال الطاقة النظيفة
لعام  ،6617بفضل االستثمارات يف جمال إنتا الكهرباء من الطاقات املتجددة؛
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 حصلت مصر على  0من  2يف معايري االختيار ،ليكون بذلك أفضل ظهور وأكرب تطور
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حدث يف قطاع الطاقة النظيفة ،وبلغت استثمارات مصر من الطاقة النظيفة خالل عام 6612
حنو  728مليون دوالر.
خامسا :دور الطاقات المتجدد ي تحقيق التنمية المستدامة ي المغرب ومصر
 .2دور الطاقات المتجدد ي تحقيق التنمية المستدامة ي المغرب :تبنت املغرب عدة تدابري
وخطط إسرتاتيجية تقوم على أسا نظرة مشولية ومندجمة هتدف إىل جعل البيئة مركزا للتنمية
االقتصادية واالجتماعية ،وكذا الرفع من مسا تها يف أهداف التنمية املستدامة ،ففي اجملال
البيئي مت إحداث الربنامج الوطين لتدبري النفايات املنزلية ،وأيضا الربنامج الوطين لتطهري السائل
ومعاجلة املياه العادمة ،وكذلك الربنامج الوطين حلماية جودة اهلواء ،والربنامج الوطين للوقاية من
التلوث الصناعي واملخاطر البيئية ،هذا دون احلديث عن إعداد ميثا وطين للبيئة والتنمية
املستدامة .وعالوة على ذلك مت توفري حوايل  75.000منصب شغل ،كما أن االستثمارات
املتوقعة يف أربع قطاعات أساسية يف االقتصاد األخضر ميكن أن تساهم يف توفري أكثر من
90.000منصب شغل جديد حبلول ،6666كما حقق املغرب إجنازات هائلة يف السنوات
األخرية ،برتاجع مستوى الفقر والتنوع النسيب يف اهليكلة الصناعية مقارنة مع العديد من بلدان
املنطقة ،ومن املنتظر أن ختفض حمطة الطاقة الشمسية نور ما يبلغ مقداره  766ألف طن من
انبعاثات الكربون سنويا ،وتساهم يف حتقيق أهداف املغرب املتصلة بلمن الطاقة وهتيئة فرص
العمل وصادرات الطاقة 36.كما أن عددا من  ،إذ أطلقت مجعيتان إحدا ا مغربية واألخرى
فرنسية برناجما منذ العام  6612لتنفيذ برامج تطوير استخدام الطاقة  37،هذا إضافة إىل أن
السلطات املغربية تسعى لرتكيب أجهزة إضاءة اقتصادية وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية لتعميم
ذلك على  18ألف مسجد يف السنوات اخلمس املقبلة ،وهو ما ميثل  %06من جمموع
مساجد املغرب  .وقد أكد بعض اخلرباء أن حتقيق النجاعة الطاقية واالكتفاء الذا يف املغرب
حتققا بتشييد مبان ال تستهلك طاقة كثرية ،وسيارات وشاحنات اقتصادية وصديقة للبيئة،
وتشجيع الشركات واألفراد على استعمال الطاقات املتجددة من خالل احلوافز واإلعفاءات
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الضريبية .اضافة اىل أن حمطات التطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة ستساهم يف تقليص نسبة
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التلوث املنزيل بن  26يف افق  6666و  166يف  ،6606باإلضافة إىل الرفع من نسبة
الربط بشبكة التطهري السائل باجملال احلضري إىل   56يف سنة  6666و %166أفق
 6606فضال عن استحداث  16.666منصب شغل ،كما ستساهم مبادرات تدبري النفايات
املنزلية واملماثلة اىل خلق  18.666منصب شغل يف .6666
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 .6دور الطاقات المتجدد ي تحقيق التنمية المستدامة ي مصر :يف إطار اتفاقية التعاون بني
هيئة الطاقة اجلديدة واملتجددة ووزارة البيئة واألراضي والبحر اإليطالية يف جمال الطاقة املتجددة
وختفيف التغريات املناخية تنفيذ مشروع لإلنارة بواسطة نظم اخلاليا الفوتوفولتية ،ويتكون
املشروع من إنارة  166منزل 26 ،عمود ،مدرسة 0 ،مساجد 6 ،وحدة صحية ريفية ،كذلك
بالنسبة أن الطاقة الشمسية احلرارية اليت تتحمل درجة حرارة من ( )566-066درجة مئوية،
واليت تعد هذه التكنولوجيا أرخص املتاح إلنتا الطاقة ،وهلا عائد جيد للشركات املنتجة مع
إمكانية التوسع فيها على مساحات شاسعة يف مصر ،وميكن أن تستوعب طاقة بشرية يف جمال
إنشاء وإقامة تلك الوحدات فضال عن أهنا طاقة نظيفة وال تنتج أية غازات ضارة بالبيئة ،وأكد
اخلرباء أن تصنيع وحدات إنتا الكهرباء حبلول عام  6666سيكون له دور يف استيعاب أيد
عاملة كثيفة من تصنيع وتركيب ملراحل اإلنتا فضال عن التصدير هلذه التكنولوجيا فان إقامة
وحدة  166م و من الطاقة الشمسية احلرارية حتتا  2كم 6من األراضي الصحراوية و 68ألف
طن صلب إنشائي ،و 61ألف طن من الزجا  06 ،ألف طن من األمالح احلافظة للحرارة
و 66ألف طن من اخلرسانة مما يتطلب التوسع يف صناعة الزجا والصلب والكيماويات.
الخاتمة
أصبحت دول العامل اليوم تديل أ ية كبرية للبيئة يف عملية حتقيق منوها االقتصادي والتكنولوجي وتوفري
حاجاهتا من الطاقة ،وهذا من خالل التوجه حنو الطاقات املتجددة كبديل اسرتاتيجي مستدام ،كذلك
الدول العربية أولت االهتمام هبذا اجلانب خاصة وأهنا من أغىن الدول مبصادر هذه الطاقة ،لذا فهي
تسعى اليوم إىل تطبيق اسرتاتيجية االعتماد على الطاقات املتجددة بشكل فعال وكفء ،وتنسيق
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والتطورات العاملية.
من خالل ما مت التطر إليه ميكن تلخيص نتائج البحث يف ما يلي:

 تعد الثروة التقليدية من النفط والغاز للعديد من الدول العربية السبب الرئيسي يف تلخر اهتمامها
بتنويع مصادر طاقتها واالستثمار املستدام للطاقات املتجددة اليت متتلكها؛
 تعمل الدول العربية يف البحث يف جمال الطاقات املتجددة ،من اجل تدارك تلخرها يف االهتمام
هبذا اجملال الواعد واحليوي ومسايرة خمتلف التطورات فيه ،وقد قامت برسم إسرتاتيجية طويلة
املدى تتجسد يف العديد من املشاريع الستغالل هذه الطاقات ،وهي مشاريع ناجحة حىت وان
كانت يف بداية مشوارها؛

 تعد املغرب ومصر من أهم التجارب العربية يف استغالل الطاقات املتجددة من خالل مشروع
الطاقة الشمسية الضخم"نور" ومشروع "الزعفرانة" لطاقة الرياح يف مصر ،وغريها من املشاريع
الواعدة اليت تساهم يف احملافظة على البيئة وحتريك عجلة التنمية املستدامة يف هذه الدول؛
 انتهجت املغرب ومصر سياسات جديدة ومستقبلية لسنة  6606الستغالل املصادر الضخمة
للطاقة املتجددة اليت تتوافر عليها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة و االكتفاء الذا من
الطاقة؛
من خالل النتائج السابقة ميكن وضع التوصيات التالية:
 ضرورة زيادة الوعي بل ية االستثمار يف الطاقات املتجنددة كبنديل نناجح لتنوينع الطاقنة والتنمينة
املستدامة يف الدول العربية؛
 تكثيف التعاون والشراكة الدولية فيما خيص التبادل املعريف من أجل االستفادة من جتارب الدول
الرائدة يف جمال استثمار الطاقات املتجددة؛
 تعترب تكاليف استغالل الطاقات املتجددة مرتفعة مقارنة بالقدرات املالية للمغرب ومصر وبعض
ال نندول العربي ننة ،مم ننا يس ننتوجب تكثي ننف التع نناون الع ننريب يف جم ننال متوي ننل ه ننذه املش نناريع يف إط ننار
الشراكة؛
 توسننيع البحننوث العلميننة لتطننوير تقنيننات االسننتغالل األمثننل للطاقننات املتجننددة اهلائلننة املتننوفرة يف
مصر و املغرب خاصة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛
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جملة أوراق اقتصادية
 فتح اجملال أمنام القطناع اخلناص لالسنتثمار أكثنر يف الطاقنات املتجنددة يف ظنل قدرتنه علنى تنوفري
مناصب شغل وامتصاص البطالة يف دول مشال إفريقيا.
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